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 האוניברסיטה העברית בירושלים
 אנתרופולוגיהלהמחלקה לסוציולוגיה ו

 
 מדעי החברה, 3419חדר מספר: מזכירות המחלקה 

 02-5324339,  מס' פקס: 02-5883050/32מס' טלפון: 
 

 http://sociology.huji.ac.il –האתר שלנו באינטרנט 
 

 (2017-2018) חע"תש א'סמסטר 
 

 סגל אקדמי
 

 טלפון חדר שם המרצה
 במשרד

 דואר אלקטרוני שעת קבלה

 עמליה אוליבר פרופ'

Prof. Amalya 

Oliver 

 יום ג' 5883326 4509

09:00-10:00 

amalya.oliver@mail.huji.ac.il 

 פרופ' ברברה אוקון

Prof. Barbara 

Okun 

 

בתיאום  5883335 4521

 מראש

barbara.okun@mail.huji.ac.il 

 

 ה אילוזאו פרופ'

Prof. Eva Illouz 

4519 

 

5883696 

6584825 

 יום ב'

13:30-14:30 

בתיאום 

 מראש

Eva.illouz@mail.huji.ac.il 

 

 תמר אלאור פרופ'

Prof. Tamar El-Or 

4525 

 

5883321 

 

 יום ה'

בתיאום 

 מראש

mstamar@mscc.huji.ac.il 

 

 פרופ' איתן אלימי

Prof. Eitan Alimi 

 יום ג'  4529

15:30-16:30 

eitan.alimi@mail.huji.ac.il 

 

 יהודה-פרופ' נחמן בן

Prof. Nachman 

Ben-Yehuda 

 יום ג' 5883329 4514

13:00-14:00 

nachman.benyehuda@gmail.com  

 ד"ר יעל ברדה

Dr, Yael Berda 

 
ראשת תכנית 

 המצוינות

 

 יום ג' 5880341 3511

10:30-12:00 

yael.berda@mail.huji.ac.il 

 דנן-ד"ר מרסי ברינק

Dr. Marcy Brink-

Danan 

 

 Marcy.bd@mail.huji.ac.il שבתון 5883034 

http://sociology.huji.ac.il/
mailto:bsokun@vms.huji.ac.il
mailto:mstamar@mscc
mailto:eitan.alimi@mail.huji.ac.il
mailto:nachman.benyehuda@gmail.com
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 טלפון חדר שם המרצה
 במשרד

 דואר אלקטרוני שעת קבלה

 ד"ר יהודה גודמן

Dr. Yehuda 

Goodman 

 יום ב' 5883430 4507

14:00-15:00 

בתיאום 

 מראש

yehuda.goodman1@mail.huji.ac.il 

 ד"ר ג'וש גצקו

Dr. Josh Guetzkow 

 מוסמך עץיו

 יום ג' 5883324 4516

10:15-11:15  

joshua.guetzkow@mail.huji.ac.il 

 פרופ' גילי דרורי

Prof. Gili Drori 

 ראשת המחלקה

4528 

 

 יום ב' 5883338

11:00-12:00 

Gili.Drori@mail.huji.ac.il 

 ד"ר גילי המר

Dr. Gili Hammer 

 יום ב' 5880340 3512

09:30-10:30 

gili.hammer@mail.huji.ac.il 

 ד"ר איתן וילף

Dr. Eitan Wilf 

 יום ג' 5883038 3513

18:00-19:00 

eitan.wilf@mail.huji.ac.il 

-ורד ויניצקי פרופ'

 סרוסי

Prof. Vered 

Vinitzky Serussi 

3516 

 

 

 

5883035 

 

 

 

 יום ב'

14:15-15:15 

 

vered@mail.huji.ac.il 

 גד יאיר פרופ'

Prof. Gad Yair 

3519 

276 

 חינוך

5883333 

5881295 

 חינוך   

בתיאום 

 במייל

gad.yair@mail.huji.ac.il 

 ישראל כץ פרופ'

Dr. Israel Katz 

 יועץ המגמה
 ללימודי הארגון

 יום ג' 5883359 3514

18:00-19:00 

בתיאום 

 מראש 

israel.katz1@mail.huji.ac.il 

-פרופ' עדנה לומסקי

 פדר

Prof. Edna 

Lomsky-Feder 

 יועצת לתלמידי מחקר

 יום ג' 5883317 4501

12:30-13:30 

בתיאום 

 מראש 

 
 
 
 
 
 

edna.lomsky-feder@mail.huji.ac.il 

mailto:Gili.Drori@mail.huji.ac.il
mailto:vered@mail.huji.ac.il
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 טלפון חדר שם המרצה
 במשרד

 דואר אלקטרוני שעת קבלה

-ד"ר אריז' סבאע'

 ח'ורי

Dr. Areej 

Sabbagh-Khoury 

3512 - - areejsabbagh@gmail.com 

 גיא סטקלוב פרופ' 

Prof. Guy Stecklov 

 5883320 

 

 guy.stecklov@mail.huji.ac.il שבתון

 פרופ' יונה סכלקנס

Prof. Jona 

Schellekens 

 יום א' 5883336 4523

11:00-12:00 

בתיאום 

 מראש

jona@mail.huji.ac.il 

 

 מיכל פרנקל פרופ'

Dr. Michal 

Frenkel 

 

 יום ג' 5881394 4510

12:30-13:30 

בתיאום 

 מראש

michal.frenkel1@mail.huji.ac.il 

 

-ד"ר תמי רובל

 ליפשיץ

Dr. Tami Rubel-

Lifshitz 

 

 

 יום ג' - 4506

13:00-14:00 

בתיאום 

 מראש

tammy.rubel@mail.huji.ac.il  

 

 יורוביץ-ד"ר ליאת רז

Dr. Liat Raz- 

Yurovich 

בתיאום  5883443 4524

 מראש

liat.raz@mail.huji.ac.il 

 נורית שטדלר פרופ'

Prof. Nurit Stadler 

 יום ב' 5883283 4627

10:00-11:00 

nurit.stadler@mail.huji.ac.il  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

mailto:michal.frenkel1@mail.huji.ac.il
mailto:tammy.rubel@mail.huji.ac.il
mailto:nurit.stadler@mail.huji.ac.il
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 סגל אמריטוס

 
שעת  חדר שם המרצה

 קבלה
 דואר אלקטרוני

 פרופ' צבי איזנבך

Prof. Zvi Eisenbach 

 zvi.eisenbach@mail.huji.ac.il אמריטוס 4503

 

 פרופ' אורי אלמגור

Prof. Uri Almagor 

 msgors@mscc.huji.ac.il אמריטוס __

 

 גדעון ארן פרופ'

Prof. Gideon Aran 

 יום ד', 4505

14:00-

15:00 

בתיאום 

 מראש

gideon.aran@mail.huji.ac.il 

 פרופ' יורם בילו

Prof. Yoram Bilu 

4513 

 

 msyoram@mscc.huji.ac.il אמריטוס

 יוסף-פרופ' רבקה בר

Prof. Rivka Bar-Yosef 

 msbeni@mscc.huji.ac.il אמריטוס __

 

 זלי גורביץ פרופ'

Prof. Zali Gurevitch 

 mszali@mscc.huji.ac.il אמריטוס _

 

 פרופ' הרווי גולדברג

Prof. Harvey Goldberg 

 msharvey@mscc.huji.ac.il אמריטוס 4527

 

 פרופ' דון הנדלמן

Prof. Don Handelman 

 mshand@mscc.huji.ac.il אמריטוס 3512

 

 פרופ' אריק כהן

Prof. Erik Cohen 

 אמריטוס 4526

 בחו"ל

mserik@mscc.huji.ac.il 

 

 פרופ' אליהוא כץ

Prof. Elihu Katz 

 mskatz@mscc.huji.ac.il אמריטוס 5411

 

 פרופ' משה ליסק

Prof. Moshe Lissak 

 mslissak@mscc.huji.ac.il אמריטוס _

 

 פרופ' ויקטור עזריה

Prof. Victor Azarya 

4508 

 טרומן 314

 msazarya@mscc.huji.ac.il אמריטוס

 פרופ' דב פרידלנדר

Prof. Dov Friedlander 

 dovfri@vms.huji.ac.il אמריטוס 4520

 

 פרופ' לואיס רוניגר

Prof. Luis Roniger 

 אמריטוס _

 בחו"ל

msronig@mscc.huji.ac.il 

ronigerl@wfu.edu 

 פרופ' יהודית שובל

Prof. Judith Shuval 

 msshuval@mscc.huji.ac.il אמריטוס 3515

 

 מיכאל שלו פרופ' 

Prof. Michael Shalev 

 Michael.shalev@gmail.com אמריטוס 4501

 

 
 

 
 

mailto:zvi.eisenbach@mail.huji.ac.il
mailto:msgors@mscc.huji.ac.il
mailto:msyoram@mscc.huji.ac.il
mailto:msbeni@mscc.huji.ac.il
mailto:mszali@mscc.huji.ac.il
mailto:msharvey@mscc.huji.ac.il
mailto:mshand@mscc.huji.ac.il
mailto:mserik@mscc.huji.ac.il
mailto:mskatz@mscc.huji.ac.il
mailto:mslissak@mscc.huji.ac.il
mailto:msazarya@mscc.huji.ac.il
mailto:dovfri@vms.huji.ac.il
mailto:msronig@mscc.huji.ac.il
mailto:msshuval@mscc.huji.ac.il
mailto:Michael.shalev@gmail.com
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 עוזרי הוראה

 
 
 

שם 
המתרגל/עוזר 

 הוראה

 שם הקורס דואר אלקטרוני שעת קבלה חדר

 מוחמד אבו נסרה 

Mohammed Abo 

Nasra 

בתיאום  4502
 מראש במייל

abonasram@yahoo.com  מבוא לשיטות

 מחקר כמותניות

 דוד-בן-נגה בובר

Noga Buber Ben-

David  

 יועצת בוגר

 יום ד' 4511
09:30-10:30 

BA.advisor.soc@mail.huji.ac.il  

 

 יועצת בוגר

 ליאור בסרמן

Lior Beserman 

 יום ד' 4518

10:30-11:30 

liorbeserman@gmail.com  מבוא

 לאנתרופולוגיה

 גואטה נופר

Nofar gueta 

בתיאום  3422

 מראש במייל

nofar.gueta@mail.huji.ac.il חברה בישראל 

 דניאל גילון 

Daniel Gilon 

 יום ג' 4502

16:45-17:45 

חוות מחשבים 

 מדעי החברה

gilon.daniel@gmail.com 

 

סטטיסטיקה 

לסוציולוגים, 

שיטות מחקר 

כמותניות 

 למוסמך

 אליעזר היון

Eliezer Hayoun 

 יום ג' 4526

15:00-16:00 

בתיאום 

 מראש במייל

hayoun.e@gmail.com 
 

מבוא 

 לסוציולוגיה

 עומר הקר

Omer Hakker 

 יום ד' 3422

09:00-10:00 

hackerom70@gmail.com  

 קופמןרחל ואן 

Rachel von 

Kauffmann 

בתיאום  4517

 מראש במייל

rachel.kauffmann@hotmail.co.il  תיאוריות

 אנתרופולוגיות

 ליאור חן

Lior Chen 

 יום ב' 4518

15:30-16:30 

anth12lior@gmail.com  מבוא

 לאנתרופולוגיה

 נטע כהנא

Netta Kahana 

 יום ב' 4517

15:00-16:00 

netta.kahana@mail.huji.ac.il  תיאוריות

 סוציולוגיות

 צופיה מאלב גולדברג

Tzofiya Mahlv 

Goldberg 

בתיאום  4517

 מראש במייל

tzofiya.goldberg@mail.huji.ac.il  מבוא לשיטות

מחקר 

 איכותניות

 אשירה מנשה

Ashira Menashe 

 יום ג' 3515

11:00-12:00 

Ashira.menashe@mail.huji.ac.il  מבוא

 לדמוגרפיה

mailto:BA.advisor.soc@mail.huji.ac.il
mailto:nofar.gueta@mail.huji.ac.il
mailto:gilon.daniel@gmail.com
mailto:hayoun.e@gmail.com
mailto:rachel.kauffmann@hotmail.co.il
mailto:anth12lior@gmail.com
mailto:tzofiya.goldberg@mail.huji.ac.il
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שם 
המתרגל/עוזר 

 הוראה

 שם הקורס אלקטרונידואר  שעת קבלה חדר

 הילה נחושתן

Hilla Nehushtan 

סמסטר ב',  4517

 יום א'

14:15-15:15 

hilla.nehushtan@mail.huji.ac.il  מבוא לשיטות

מחקר 

 איכותניות

 נועה נוימרק

Noa Neumark 

 יום ג' 4526

14:00-15:00 

noa.neumark@mail.huji.ac.il 

 

סוציולוגיה של 

 המשפט

 דן קוטליר

Dan Kotlir 

 

 יום ב' 4517

14:00-16:00 

dankot@gmail.com  תיאוריות

סוציולוגיות, 

תיאוריות 

 אנתרופולוגיות

 עמליה שחף

Amalia Shahaf 

בתיאום  4506

 מראש במייל

Amalia.shahaf@mail.huji.ac.il 

 

ארגונים: 

תאוריה 

ופרקטיקה 

 )קורס מתמחים(

 תמר שלם

Tamar Shalem 

 

 יום ב' 4518

12:00-13:00 

tamar.shalem@mail.huji.ac.il  בישראלחברה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:noa.neumark@mail.huji.ac.il
mailto:Amalia.shahaf@mail.huji.ac.il
mailto:tamar.shalem@mail.huji.ac.il
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 מורים מן החוץ
 
 

שעת  חדר שם המרצה
 קבלה

 שם הקורס דואר אלקטרוני

 ד"ר אן אהרן

Dr. Ann Aharon 

סמסטר  4515
 ב',

 יום ב'
10:00-
11:00 

בתיאום 
מראש 
 במייל

Anne.aharon@gmail.com  בפסיכולוגיה יסודות

 חברתית

 משה -ד"ר אליהו בן

Dr. Eliahu Ben-Moshe 

 יום ג' 4515
החל 

מהשעה 
16:00 

בתיאום 
מראש 
 במייל

eliahu.benmoshe@gmail.com  אוכלוסיות ישראל

 ותהליכים דמוגרפים

 גירש ירוןד"ר 

 Dr. Yaron Girsh 

 225חדר 

 חינוך

 יום ד'
12:00-
13:00 

yarongir@gmail.com מיומנויות אקדמיות 

 ד"ר בן בלק

Dr. Ben Belek 

בניין 

מנדל חדר 

350 

 3קומה 

 יום ד'
14:00-
15:00 

 

benbelek@yahoo.com  ,חולי, בריאות

 חברה, תרבות

 ד"ר טליה שגיב

Dr. Talia Sagiv 

 יום ג' -
12:00-
13:00 

talia.sagiv@gmail.com  סוציולוגיה של

 המשפחה

 ד"ר יוספה טביב

Dr. Yosepha Tabib 

בתיאום  -
מראש 
 במייל

ranb@savion.huji.ac.il  בין תאוריה

לאחריות: ארגונים 

 חברתיים

זיוענת גב'  בתיאום  - 
מראש 
 במייל

anatziv@yahoo.com 
 

 הסטטיסטיק

 ד"ר ראון נוסיבה

Dr. Rawan 

Nuseibeh 

בתיאום  -
מראש 
 במייל

Rawan.Nuseibeh@mail.huji.ac.il 

 

אי שוויון והדרה 

 חברתית

 ד"ר קתרינה שטרייט

Dr. Katharina 

Streit 

 יום ג' -
09:00-
11:00 

בתיאום 
מראש 
 במייל

Katharin.Streit@mail.huji.ac.il 

 

ארכיאולוגיה 

 -ואנתרופולוגיה 

נושאים משותפים 

בחקר החברה 

האנושית מן העבר 

 וההווה

 
 
 

mailto:Anne.aharon@gmail.com
mailto:yarongir@gmail.com
mailto:talia.sagiv@gmail.com
mailto:ranb@savion.huji.ac.il
mailto:anatziv@yahoo.com
mailto:Rawan.Nuseibeh@mail.huji.ac.il
mailto:Katharin.Streit@mail.huji.ac.il
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 מזכירות המחלקה 
 
 
 

 טלפון חדר שם
 במשרד

 דואר אלקטרוני

 savion.huji.ac.ilranb@ 5881058 3419 רן ברטוב

   nataliem@savion.huji.ac.il 5883050 3419 גולשטייןנטלי 

 מורן אלגרסי

 

3419 5883032 @savion.huji.ac.ilmoranel 

 

 נחום-דליה בר

 

3421 5881057 dahliab@savion.huji.ac.il 

 
 

 

 

 

mailto:nataliem@savion.huji.ac.il
mailto:dahliab@savion.huji.ac.il

