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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 
 

 (2018-2019) טע"תש 'בסמסטר 
 

 סגל אקדמי
 

 טלפון חדר שם המרצה
 במשרד

 טלפון דואר אלקטרוני שעת קבלה
 בית/נייד

 כתובת

 עמליה אוליבר פרופ'

Prof. Amalya 

Oliver 

 יום ג' 5883326 4509

12:00-13:00 

בתיאום 

 מראש במייל

amalya.oliver@mail.huji.ac.il 7311328-03  

8820676-054  

 84דרך רבין 

 גבעתיים

 פרופ' ברברה אוקון

Prof. Barbara 

Okun 

 

 barbara.okun@mail.huji.ac.il שבתון 5883335 4520

 

02-5346642 

5717531-050  

רח' החרמון 

 4דירה  48

 מבשרת ציון

 ה אילוזאו פרופ'

Prof. Eva Illouz 

4519 

 

5883696 

6584825 

בתיאום 

 מראש במייל

Eva.illouz@mail.huji.ac.il 

 

6523705-02  

4897830-054  

 28החלוץ 

 ירושלים

 תמר אלאור פרופ'

Prof. Tamar El-Or 

4525 

 

5883321 

 

 ג' יום

15:00-16:00 

בתיאום 

 במייל מראש

mstamar@mscc.huji.ac.il 

 

6494050-03  

2727906-052  

סמטת גולי 

 ת"א 8קניה 

 פרופ' איתן אלימי

Prof. Eitan Alimi 

 יום ג' 5883331 4504

15:30-16:30 

בתיאום 

 מראש במייל

eitan.alimi@mail.huji.ac.il 

 

7678715-09  

6323261-054  

, 2עמק עירון 

, כפר 14דירה 

 סבא

 

 יהודה-בןפרופ' נחמן 

Prof. Nachman 

Ben-Yehuda 

 יום ג' 5883329 4514

13:00-14:00 

בתיאום 

 מראש

nachman.benyehuda@gmail.com 6787347-02  

2230062-054  

 3/15הלר 

 ירושלים

 ד"ר יעל ברדה

Dr, Yael Berda 

 
ראשת תכנית 

 המצוינות

 

3511 5883320 

 

 יום ג'

10:30-12:00 

בתיאום 

 מראש במייל

yael.berda@mail.huji.ac.il 0508743083  אלעזר בן

 7יאיר 

 דנן-ד"ר מרסי ברינק

Dr. Marcy Brink-

Danan 

 

 יום ג' 5883034 4529

09:00-10:00 

בתיאום 

 מראש במייל

Marcy.bd@mail.huji.ac.il 058-7811807  

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

 טלפון דואר אלקטרוני שעת קבלה
 בית/נייד

 כתובת

 ד"ר יהודה גודמן

Dr. Yehuda 

Goodman 

yehuda.goodman1@mail.huji.ac.il 5610751-02 שבתון 5883430 4507  

6808030-058  

סדים יהמי

 , ירושלים11

 ד"ר ג'וש גצקו

Dr. Josh Guetzkow 

 יועץ מוסמך

 יום ג' 5883324 4516

10:15-11:15 

בתיאום 

 מראש במייל

joshua.guetzkow@mail.huji.ac.il 2477381-054 רח' רהב  

 4/1עוזיאל 

תל אביב 

62918 

 פרופ' גילי דרורי

Prof. Gili Drori 

 

4528 

 

 'גיום  5883338

09:00-10:00 

בתיאום 

 מראש במייל

Gili.Drori@mail.huji.ac.il 054-7636396  רחוב ריינס

, 5, דירה 56

 ת״א

 ד"ר גילי המר

Dr. Gili Hammer 

 'גיום  5880340 3512

12:00-13:00 

בתיאום 

 מראש במייל

gili.hammer@mail.huji.ac.il 4300482-052 10בורוכוב    
20דירה   

 גבעתיים

 

 איתן וילף פרופ'

Prof. Eitan Wilf 

 יום ג' 5883038 3513

16:00-17:00 

בתיאום 

 מראש במייל

eitan.wilf@mail.huji.ac.il 6369269-054  
 

 

-ורד ויניצקי פרופ'

 סרוסי

Prof. Vered 

Vinitzky Serussi 

3516 

 

 

 

5883035 

 

 

 

 vered@mail.huji.ac.il 03-5716084 שבתון

054-4292533 

 10גדעון 

 רמת גן

 

 גד יאיר פרופ'

Prof. Gad Yair 

3519 

276 

 חינוך

5883333 

5881295 

 חינוך   

 gad.yair@mail.huji.ac.il 02-5795877 שבתון

054-8820433 

 18הברוש 

 מבשרת ציון

 ישראל כץ פרופ'

Dr. Israel Katz 

 

 יום ג' 5883359 3514

12:00-13:00 

בתיאום 

 מראש

israel.katz1@mail.huji.ac.il 077-5077530 

052-6177901 

, 4בן הילל 

רמת אביב 

61170 

-פרופ' עדנה לומסקי

 פדר

Prof. Edna 

Lomsky-Feder 

 יועצת לתלמידי מחקר

4501 5883317  

בתיאום 

 במייל מראש

 
 
 
 
 
 

edna.lomsky-feder@mail.huji.ac.il 02-6721615 

052-3476912 

רחוב פנחס 
, 2/6יאיר בן 
 תא-יפו

 

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

 טלפון דואר אלקטרוני שעת קבלה
 בית/נייד

 כתובת

-ד"ר אריז' סבאע'

 ח'ורי

Dr. Areej 

Sabbagh-Khoury 

 'ביום  5883185 4512

16:15-17:15 

 יום ג'

11:00-12:00 

בתיאום 

 מראש במייל

areej.sabbagh-

khoury@mail.huji.ac.il 

 

 8עירית  052-4226016

 14814ת.ד 

נצרת עילית 

17765150 

 גיא סטקלוב פרופ' 

Prof. Guy Stecklov 

 5883320 

 

 guy.stecklov@mail.huji.ac.il 03-6025653 שבתון

054-4292700 

 7צדוק  חיים

 תל אביב

 פרופ' יונה סכלקנס

Prof. Jona 

Schellekens 

 יום א' 5883336 4523

11:00-12:00 

בתיאום 

 מראש

jona@mail.huji.ac.il 

 

מאיר ג'יניאו  02-5711428

 ירושלים 3/2

 מיכל פרנקל פרופ'

Dr. Michal 

Frenkel 

 ראשת המחלקה

 יום ג' 5881394 4510

12:30-13:30 

בתיאום 

 מראש

michal.frenkel1@mail.huji.ac.il 

 

03-6487008 

052-6133023 

  25ענתות 

 ת"א

-ד"ר תמי רובל

 ליפשיץ

Dr. Tami Rubel-

Lifshitz 

 יועצת המגמה
 ללימודי הארגון

 

 יום ג' - 4506

18:00-19:00 

בתיאום 

 במייל מראש

tammy.rubel@mail.huji.ac.il 

 

 4טבנקין  052-8261023
 רמת גן

 

 יורוביץ-ד"ר ליאת רז

Dr. Liat Raz- 

Yurovich 

מושב טירת  liat.raz@mail.huji.ac.il 058-7015015 שבתון 5883443 4524

 258יהודה 

נ.ד. מרכז 

73175 

 נורית שטדלר פרופ'

Prof. Nurit Stadler 

 יום ב' 5883283 4627

10:30-11:30 

בתיאום 

 מראש במייל

nurit.stadler@mail.huji.ac.il 02-5341419 

050-8313980 

 104נוף הרים 

 אדר-הר

 

 
 

 
 

 

mailto:areej.sabbagh-khoury@mail.huji.ac.il
mailto:areej.sabbagh-khoury@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
 טלפון דואר אלקטרוני

 בית/נייד
 כתובת

 פרופ' צבי איזנבך

Prof. Zvi Eisenbach 

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

 

2636809-052  

6289370-04  

 5האגסים 

 30500בנימינה 

 גב' רונית איזנבך

Ms. Ronit Eisenbach 

ronit.eisenbach@mail.huji.ac.i אמריטוס __

l 

 

2636809-052  

 

 5האגסים 

30500בנימינה   

 פרופ' אורי אלמגור

Prof. Uri Almagor 

 msgors@mscc.huji.ac.il אמריטוס __

 

6423279-02  3410ד"ד  

 91033ירושלים 

 גדעון ארן פרופ'

Prof. Gideon Aran 

gideon.aran@mail.huji.ac.il 5345801-02 אמריטוס 4505   

6699313-058  

נטף, ד"נ הרי 

 יהודה

 פרופ' יורם בילו

Prof. Yoram Bilu 

4513 

 

msyoram@mscc.huji.ac.il 6710474-02 אמריטוס  

8820595-054  

 53הרכבת 

 ירושלים

 יוסף-פרופ' רבקה בר

Prof. Rivka Bar-Yosef 

 msbeni@mscc.huji.ac.il אמריטוס __

 

5637488-02  6הרב ברלין  

 ירושלים

 זלי גורביץ פרופ'

Prof. Zali Gurevitch 

 mszali@mscc.huji.ac.il אמריטוס __

 

5661507-03  

8352991-052 

6777624-03  

 52נחמני 

 אביב-תל

 פרופ' הרווי גולדברג

Prof. Harvey Goldberg 

 msharvey@mscc.huji.ac.il אמריטוס 4527

 

6739362-08  

7703482-054  

 28/6השונית 

 אשקלון

 פרופ' דון הנדלמן

Prof. Don Handelman 

 mshand@mscc.huji.ac.il אמריטוס __

 

5633503-02  23הפורצים  

 י"ם

 פרופ' אריק כהן

Prof. Erik Cohen 

 אמריטוס __

 בחו"ל

mserik@mscc.huji.ac.il 

 

6714658-02 דרך בית הלחם  

 ירושלים 36

 פרופ' אליהוא כץ

Prof. Elihu Katz 

 mskatz@mscc.huji.ac.il אמריטוס __

 

5631873-02  15הגדוד העברי  

 ירושלים

 פרופ' משה ליסק

Prof. Moshe Lissak 

 mslissak@mscc.huji.ac.il אמריטוס __

 

5636652-02  4ד'ישראלי  

 92222ירושלים 

 פרופ' ויקטור עזריה

Prof. Victor Azarya 

4508 

 

msazarya@mscc.huji.ac.il 5883323-02 אמריטוס  

6732004-02  

4999112-054  

קורא הדורות 

 י"ם 31

 פרופ' דב פרידלנדר

Prof. Dov Friedlander 

 dovfri@vms.huji.ac.il אמריטוס __

 

6792484-02  7/9נווה גרנות  

 ירושלים

 פרופ' לואיס רוניגר

Prof. Luis Roniger 

 אמריטוס __

 בחו"ל

msronig@mscc.huji.ac.il 

ronigerl@wfu.edu 

6561853-02  

3636758-052  

 4פדרמן 

 ירושלים

 פרופ' יהודית שובל

Prof. Judith Shuval 

 msshuval@mscc.huji.ac.il אמריטוס __

 

אחוזת בית  02-6407671

 הכרם

 8רח' אביזוהר 

 671דירה 

 מיכאל שלו פרופ' 

Prof. Michael Shalev 

 Michael.shalev@gmail.com אמריטוס 3519

 

7002145-077  

4937276-054  

 15/4סן מרטין 

 רמת גן

mailto:zvi.eisenbach@mail.huji.ac.il
mailto:ronit.eisenbach@mail.huji.ac.il
mailto:ronit.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

 טלפון דואר אלקטרוני שעת קבלה חדר
 בית/נייד

 שם הקורס

 אסף עמית

Asaf Amit 

בתיאום  4517
 מראש במייל

assaf.amit@mail.huji.ac.il 052-8659992  מבוא לשיטות

 מחקר כמותניות

 מוחמד אבו נסרה 

Mohammed Abo 

Nasra 

בתיאום  4521
 מראש במייל

abonasram@yahoo.com -  סטטיסטיקה

 לסוציולוגים

 טרייסי אדמס

Tracy Adams 

 יועצת בוגר     

 יום ג' 3516
09:30-10:30 

בתיאום 
 מראש במייל

tracy.adams625@gmail.com 054-7255105      יועצת בוגר 

-שלומית אורטס

 שפיגל

Shlomit Ortas-

Shpigal 

 יום ג' 4520
13:00-14:00 

בתיאום 
 מראש במייל

sortasp@gmail.com 054-6821321  אבחון התערבות

והערכה 

 בארגונים

 גיא אחדות

Guy Achdot 

 יום ב' 4518
12:00-13:00 

בתיאום 
 מראש במייל

guy.achdot@mail.huji.ac.il 052-5272326  מבוא

 לדמוגרפיה

 שרון אפריל

Sharon April 

בתיאום  4517
 מראש במייל

sharone.april@mail.huji.ac.il 054-6852185  שיטות מחקר

 כמותניות

 אפרת אסולין

Efrat Asulin 

 יום ג' 4517
12:00-13:00 

בתיאום 
 במיילמראש 

 

efrat.asulin@mail.huji.ac.il 050-4232970  שיטות מחקר

 כמותניות

 לירי בלומנפלד

Liri Blumenfeld 

בתיאום  -
 מראש במייל

 liri.blumenfeld@mail.huji.ac.il 

 

סוציולוגיה של  054-9732375

 הסטייה

 ליאור בסרמן

Lior Beserman 

 יום ב' 4518

15:15-16:15 

בתיאום 

 מראש במייל

liorbeserman@gmail.com 0508438922  מבוא

 לאנתרופולוגיה

 איריס דייצמן

Iris Daitzchman 

 יום ב' -
10:00-12:00 

בתיאום 
 במיילמראש 

iris.daitzchman@mail.huji.ac.il 054-9732746  סוציולוגיה של

 העבודה

 אליעזר היון

Eliezer Hayoun 

בתיאום  4526
 מראש במייל

hayoun.e@gmail.com 
 

2528200-054  

 

 מבוא

 לסוציולוגיה

 עומר הקר

Omer Hakker 

 יום ב' 4502

10:00-11:00 

בתיאום 

 מראש במייל

hackerom70@gmail.com  

052-5208333 

אנתרופולוגיה 

 של הדת

 ליאור חן

Lior Chen 

 יום ד' 4518

10:00-11:00 

anth12lior@gmail.com 052-7749212  מבוא

 לאנתרופולוגיה

mailto:guy.achdot@mail.huji.ac.il
mailto:sharone.april@mail.huji.ac.il
mailto:efrat.asulin@mail.huji.ac.il
mailto:liri.blumenfeld@mail.huji.ac.il
mailto:iris.daitzchman@mail.huji.ac.il
mailto:hayoun.e@gmail.com
mailto:anth12lior@gmail.com
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בתיאום 

 מראש במייל

 נועם חביב

Noam Haviv 

בתיאום  -

 מראש במייל

noam.haviv@mail.huji.ac.il 

 

שיטות מחקר  

כמותניות 

 למוסמך

שם 
המתרגל/עוזר 

 הוראה

 טלפון דואר אלקטרוני שעת קבלה חדר
 בית/נייד

 שם הקורס

 נטע כהנא

Netta Kahana 

4511 - netta.kahana@mail.huji.ac.il 0522582423             - 

 צופיה מאלב 

Tzofiya Malev  

 סמסטר ב' 4515
 יום ב'

11:30-12:30 
בתיאום 

 מראש במייל

tzofiya.goldberg@mail.huji.ac.il 050-2112402  מבוא לשיטות

מחקר 

 איכותניות

 הילה נחושתן

Hilla Nehushtan 

 יום ב' 4507

15:00-15:45 

בתיאום 

 מראש במייל

 

hilla.nehushtan@mail.huji.ac.il 050-9944500  מבוא לשיטות

מחקר 

 איכותניות

 נועה נוימרק

Noa Neumark 

 יום ג' 4526

12:30-13:30 

בתיאום 

 מראש במייל

noa.neumark@mail.huji.ac.il 

 

8676182-052  

 

סוציולוגיה של 

 המשפט

מבוא 

 לסוציולוגיה

 אביטל סיקרון

Avital Sicron 

 סמסטר ב' 4526

 יום ד'

15:00-16:00 

 בתיאום במייל

avital.sicron@mail.huji.ac.il 054-

2177805 

תיאוריות 

 סוציולוגיות

 דן קוטליר

Dan Kotlir 

 

 סמסטר ב' 4517

 בתיאום במייל

dankot@gmail.com 5423934-052 לתוכנית  סקור 

אבני פינה 

53259 

 תמר קמרי

Tamar Qaimari 

בתיאום  -

 מראש

 tamar.qaimari@mail.huji.ac.il 

 

052-

3002013 

            - 

 רותם ריטבלט

Rotem Rittblat 

בתיאום  -

 מראש במייל

rotem.rittblat@mail.huji.ac.il 054-

6912464 

סוציולוגיה של 

 המשפחה

 מור שגיא

Mor Sagi 

- - mor.sagi@mail.huji.ac.il 058-

7231988 

פסיכולוגיה 

 חברתית

 עמליה שחף

Amalia Shahaf 

 יום ב' 4511

16:00-17:00 

בתיאום 

 מראש במייל

Amalia.shahaf@mail.huji.ac.il 

 

2067510-054  

 

ארגונים: 

תאוריה 

ופרקטיקה 

 )קורס מתמחים(

 תמר שלם

Tamar Shalem 

 

 יום ד' 4518

09:00-10:00 

בתיאום 

 מראש במייל

tamar.shalem@mail.huji.ac.il 5978045-054  

 

 חברה בישראל

 

mailto:noam.haviv@mail.huji.ac.il
mailto:tzofiya.goldberg@mail.huji.ac.il
mailto:noa.neumark@mail.huji.ac.il
mailto:avital.sicron@mail.huji.ac.il
mailto:tamar.qaimari@mail.huji.ac.il
mailto:rotem.rittblat@mail.huji.ac.il
mailto:mor.sagi@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

 טלפון דואר אלקטרוני
 בית/נייד

 שם הקורס

 ד"ר אן אהרן

Dr. Ann Aharon 

4515  
בתיאום 
מראש 
 במייל

Anne.aharon@gmail.com 02-6415851 

054-6622714 

יסודות בפסיכולוגיה 

 חברתית

בתיאום  4515 ד"ר אסף בונדי
 מראש

assaf.bondy@mail.huji.ac.il   סוציולוגיה של

 עבודהה

 ד"ר עפר אליאור

Dr. Ofer Elior 

חוות 

המחשבים 

מדעי 

 החברה

 9כיתה  

 יום ג'
18:00-
18:45 

בתיאום 
מראש 
 במייל

ofer.elior@gmail.com 050-5765408 אקסל 

 ד"ר בן בלק

Dr. Ben Belek 

בניין מנדל 

  348חדר 

 יום ד'
14:00-
15:00 

בתיאום 
מראש 
 במייל

benbelek@yahoo.com   ,חולי, בריאות

 חברה, תרבות

 משה -ד"ר אליהו בן

Dr. Eliahu Ben-Moshe 

בתיאום  4515
מראש 
 במייל

eliahu.benmoshe@gmail.com 08-9262358 

077-5501243 

 פקס:

08-9265498 

אוכלוסיות ישראל 

 ותהליכים דמוגרפים

 ד"ר ירון גירש

 Dr. Yaron Girsh 

 225חדר 

 חינוך

בתיאום 
מראש 
 במייל

yarongir@gmail.com 052-8346479 מיומנויות אקדמיות 

 ]סמסטר א'[      

 ד"ר יוספה טביב

Dr. Yosepha Tabib 

בתיאום  4520
מראש 
 במייל

yosepha.tabib@mail.huji.ac.il 

 

בין תאוריה  

לאחריות: ארגונים 

 חברתיים

דנון-ד"ר לימור מעודד  בניין מנדל 
 341חדר 

 יום ד'
10:00-
11:00 

בתיאום 
מראש 
 במייל

limormdanon@gmail.com 
 

 

  

 ד"ר רוואן נוסיבה

Dr. Rawan 

Nuseibeh 

בתיאום  4505
מראש 
 במייל

Rawan.Nuseibeh@mail.huji.ac.il 

 

054-6973991 

 

אי שוויון והדרה 

 חברתית

טליה שגיבד"ר   

Dr. Talia Sagiv 

 יום ד' -
12:00-
13:00 

בתיאום 
 מראש

talia.sagiv@gmail.com   סוציולוגיה של

 המשפחה

 בניין מנדל ד"ר גיא שלו
 350חדר 

 3קומה 

 יום ב'
14:30- 

 15:30 
בתיאום 
מראש 
 במייל

guy1shalev@gmail.com 
 

תאוריות  

 אנתרופולוגיות
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mailto:talia.sagiv@gmail.com
mailto:guy1shalev@gmail.com
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 מזכירות המחלקה 
 
 
 

 טלפון חדר שם
 במשרד

 דואר אלקטרוני

 ranb@savion.huji.ac.il 5881058 3419 רן ברטוב

   nataliem@savion.huji.ac.il 5883050 3419 נטלי גולשטיין

 מורן קינן

 

3419 5883032 moranel@savion.huji.ac.il 

 

 נחום-דליה בר

 

3421 5881057 dahliab@savion.huji.ac.il 
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