
סוציולוגיה אנתרופולוגיה תואר ראשון תש"פ 

קורסי חובהשנה ג'
שעותיוםסמס'שעותשנהסוגקוד קורסשם קורסשם מרצהמס'
12:00-14:00ראשוןא'2גחובה 102-1-0100תיאוריות אנתרופולוגיות                                     גב' אורית הירש 1
14:00-16:00ראשוןא'2גחובה 102-1-0348תיאוריות סוציולוגיות                                      ד"ר רון דודאי2

סמינרים יש לבחור סמינר אחד בלבד
שעותיוםסמס'שעותשנהסוגקוד קורסשם קורס שם מרצהמס'
14:00-16:00שניא'+ב'4גסמינר102-1-0360/0380מעבר לאתניות: מרוקאים בישראל-א'+ב'ד"ר אנדרה לוי1
16:00-18:00שניא'+ב'4גסמינר102-1-0320/0330בגבול החיים והמוות: טכנולוגיות רפואיות במחלוקת חברתית-א'+ב'פרופ' יעל השילוני-דולב2
12:00-14:00שלישיא'+ב'4גסמינר102-1-0410/0420חומר נוף וחברה-א'+ב'ד"ר יעקב גארב3

סמינר - תכנית מצטיינים
שעותיוםסמס'שעותשנהסוגקוד קורסשם קורס שם מרצהמס'
10:00-12:00שלישיא'+ב'4גסמינר102-1-0629/6290מבוא לתרבות ארגונית א'+ב'פרופ' אביעד רז1

קורסי בחירה
שעותיוםסמס'שעותשנהסוגקוד קורסשם קורס                                                                         שם מרצהמס'
10:00-12:00ראשוןא'2ב+גבחירה102-1-0387יחסים בין תרבויות ד"ר יפעת גוטמן1
16:00-18:00ראשוןא'2ב+גבחירה102-1-0053נצרות, אסלאם, יהדות - מבוא אנתרופולוגי השוואתיפרופ' ג'קי פלדמן2
14:00-16:00שניא'2ב+גבחירה102-1-0388סמים וחברהד"ר אורי שויד3
16:00-18:00שניא'4ב+גבחירה102-1-0026בית, משפחה ועבודה בפרספקטיבה מגדרית-א'ד"ר ניצה ברקוביץ4
18:00-20:00שניא'2ב+גבחירה102-1-0040החברה האזרחית בעידן הניאו ליברלי ד"ר ניצה ברקוביץ5
18:00-20:00שניא'4ב+גבחירה102-1-470ילודה, ילדות והורות בראי סוציולוגי היסטורי-א'פרופ' יעל השילוני-דולב6
08:00-10:00שלישיא'2ב+גבחירה102-1-0138אנתרופולוגיה של אירופהד"ר דני קרנץ7
10:00-12:00שלישיא'2ב+גבחירה102-1-0129אנתרופולוגיה של הדתד"ר אנדרה לוי8
12:00-14:00שלישיא'2ב+גבחירה102-1-0200רפואה מגדר, פריוןפרופ' יעל השילוני-דולב9

16:00-18:00שלישיא'2ב+גבחירה102-1-0430גרמניה מאז 1945: חברה, תרבות ופוליטיקהד"ר דני קרנץ10
10:00-12:00ראשוןב'2ב+גבחירה102-1-0450זיכרון, היסטוריה ומורשת  בחיי היומיוםד"ר יפעת גוטמן1
10:00-12:00ראשוןב'2ב+גבחירה102-1-0097מזון למחשבה: אנתרופולוגיה של האוכלפרופ' ניר אביאלי2
14:00-16:00שניב'2ב+גבחירה102-1-0689מבוא לניתוח חברתי של מדע וטכנולוגיה (STS)ד"ר יעקב גארב3
16:00-18:00שניב'4ב+גבחירה102-1-0036בית, משפחה ועבודה בפרספקטיבה מגדרית-ב'ד"ר ניצה ברקוביץ4
18:00-20:00שניב'4ב+גבחירה102-1-480ילודה, ילדות והורות בראי סוציולוגי היסטורי-ב'פרופ' יעל השילוני-דולב5
12:00-14:00שלישיב'2ב+גבחירה102-1-0407סוציולוגיה של התרבותד"ר יפעת גוטמן6
14:00-16:00שלישיב'2ב+גבחירה102-1-0191סוציולוגיה של הסכסוך הישראלי פלסטיניפרופ' לב גרינברג7
16:00-18:00שלישיב'2ב+גבחירה102-1-0440אנתרופולוגיה של המשפטד"ר דני קרנץ8
16:00-18:00שלישיב'2ב+גבחירה102-1-0589סוציולוגיה של פיקוח חברתי וענישה ד"ר רון דודאי9

18:00-20:00שלישיב'2ב+גבחירה102-1-460כתיבה אתנוגרפיתפרופ' פנינה מוצפי-האלר10
08:00-10:00רביעיב'2ב+גבחירה102-1-0390מחאה פוליטית ותנועות חברתיותד"ר רון דודאי11

שימו לב - המערכת ניתנת לשינויים, המערכת הסופית תתעדכן לקראת תקופת ההרשמה
 יש להתעדכן במערכת לקראת מועדי הרישום ותקופת השינויים בכל סמסטר



יום חמישייום רביעייום שלישייום שנייום ראשוןשעות

08:00-10:00
 

אנתרופולוגיה של אירופה 
(בחירה)

מבוא לתרבות ארגונית 
 א' סמינר מצטיינים

אנתרופולוגיה של הדת 
  (בחירה)

חומר נוף וחברה א'
 (סמינר)

רפואה מגדר ופריון
 (בחירה)

מעבר לאתניות א' 
(סמינר)

סמים וחברה
 (בחירה)

בגבול החיים והמוות א'
  (סמינר)

בית משפחה ועבודה א' 
(בחירה)

החברה האזרחית 
(בחירה)

ילודה ילדות והורות א'
(בחירה)

יום חמישייום רביעייום שלישייום שנייום ראשוןשעות

08:00-10:00

 

מחאה פוליטית ותנועות 
חברתיות (בחירה)

זיכרון היסטוריה ומורשת 
 (בחירה)

מזון למחשבה 
  (בחירה)

חומר נוף וחברה ב' 
(סמינר)

סוציולוגיה של התרבות 
(בחירה)

מעבר לאתניות ב' 
(סמינר)

סוציולוגיה של הסכסוך 
(בחירה)

מבוא לניתוח חברתי 
(בחירה)

בגבול החיים והמוות ב' 
(סמינר)

אנתרופולוגיה של המשפט 
 (בחירה)

בית משפחה ועבודה ב' 
(בחירה)

סוציולוגיה של פיקוח 
חברתי (בחירה)

14:00-16:00

מבוא לתרבות ארגונית ב'10:00-12:00
סמינר מצטיינים

 סמסטר א'

10:00-12:00

12:00-14:00

נצרות אסלאם יהדות 16:00-18:00
(בחירה)

גרמניה מאז 1945 
(בחירה)

18:00-20:00

סמסטר ב'

12:00-14:00

14:00-16:00

16:00-18:00

18:00-20:00

שנה ג'

ילודה ילדות והורות ב' 
(בחירה)

כתיבה אתנוגרפית 
(בחירה)

תיאוריות אנתרופולוגיות 

תיאוריות סוציולוגיות 

יחסים בין תרבויות 
(בחירה)
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