
 
 

 טתשע"שנה"ל  –התכנית ללימודי מגדר  
 מערכת שעות

 
  

 יום שני –שנה א' 
 
 
 
 

 :סמסטר א'
 
 
 

 מיקום מרצה מס' קורס שם קורס שעה
 

 פורמלי-לתימגדר וחינוך פורמלי וב 8-10
 1כיתה   504בניין  פרנקל עליזהד"ר  27-952-01 קורס בחירה

 היסטוריה ומגדר 8-10
 קורס בחירה

 309חדר   604בניין  ברזילי רות"ר ד 27-945-01

 מגדר וחברה 10-12
-ששון אורנהפרופ'  27-923-01 חובה לכל המסלולים

 104כיתה   507בניין  לוי

12-14 
 תרבות ומגדר

 חובה למסלול המחקרי
 

 209כיתה   507בניין  רוזמרין מיריד"ר  27-929-01

 
12-14 

 מגדר ומדינת רווחה
 27-965-01 חובה למסלול שטח

-הרבסט ענתד"ר 
 דבי
 

 309חדר   604בניין 

14-16 
 מבוא ללימודי גבריות
 חובה לכל המסלולים

 
 101כיתה   505בניין  קפלן דניפרופ'  27-990-01

16-18 
 מתיאוריה לפוליטיקה קווירית

 קורס בחירה
 

 309חדר   604בניין  הרטל גיליד"ר  27-9100-01

16-18 
 זה"תמבט פמיניסטי על נשים במ

 קורס בחירה
 

ד"ר אבתסאם  27-9700-01
 105כיתה   505בניין  ברכאת

18-20 
 

 אוריינות אקדמית
 חובה למי שלא קיבל פטור

 
 104כיתה   605בניין  צדק-בר יעל 27-961-01

 מעגלי נשים
 מפגשים תקופתיים לשני המסלולים

 
-הרבסט ענתד"ר  27-972-01

  דבי

 
 
 

 שנה א'סדנה למגדר בשטח 
 

 27-988-01 מפרספקטיבה פמיניסטית בודה עם נערותע
אופנהיים  סיגלד"ר 

 שחר
 

מועד הסדנה ייקבע 
 בהמשך

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 ב':סמסטר שנה א' 
 
 
 

 מיקום מרצה מס' קורס שם קורס שעה
 

8-10 
 מתדולוגיה פמיניסטית

 חובה למסלול שטח
 

  צדק-בר יעל 27-908-06

8-10 
 פמיניסטיתמתודולוגיה 

 לול המחקריחובה למס
 

כיתה   505בניין  הרטל גיליד"ר  27-908-01
104 

 מגדר וחברה 10-12
ששון  אורנהפרופ'  27-923-01 המשך מסמס' א' –חובה לכל המסלולים 

  לוי

12-14 
 תרבות ומגדר

המשך מסמס' –חובה למסלול המחקרי 
 א

  רוזמרין מיריד"ר  27-929-01

 
12-14 

 תקשורת, תרבות ומגדר
 ירה למסלול שטחקורס בח

 
  קפלן דניפרופ'  27-991-01

14-16 
 מסלול -במתודולוגיה פמיניסטיתתרגיל 

 מחקרי
 בשבועיים( אחת)

  צדק-בר יעל 27-908-02

14-16 
 קולוקוויום מחלקתי

 (אחת לחודש)
 

  צדק-יעל בר 01-940-27

16-18 
 

 המגדרית היהדות לאור הביקורת
 27-986-01 

 שי-עיר רוניתד"ר 
 
 

 

18-20 
 MAסדנת מחקר 

 חובה למסלול המחקרי
 

27-924-01 
-הרבסט ענתד"ר 

 דבי
 

 

18-20 
 ד"רלסדנת מחקר 

 חובה למסלול הדוקטורט
 

 שי-עיר רוניתד"ר  27-926-01
 

 

18-20 
אישי -גברים ושינוי: במרחב האישי הבין

 (והחברתי
 קורס בחירה למסלול שטח

01-9930-27 
 יאיר אפטרד"ר

 
 

 

 
 
 
 

 :(סמסטר ב'בחופשת ' )אשנה זת למגדר בשטח סדנה מרוכ
 

 

 נייר מדיניותכתיבת ל סדנה
27-983-01 

 
 

-הרבסט ענתד"ר 
 דבי

מועד הסדנה 
 ייקבע בהמשך

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 יום רביעי – ומעלה שנה ב'

 
 

 :סמסטר א' 
 
 

 מרצה מס' קורס שם קורס שעה
 מיקום

 
 

 נשים במשפט 8-10
 63כיתה   605ניין ב אורית גןד"ר  27-969-01 קורס בחירה

 
8-10 
 

 הדרכת דוקטורט ב'
 309חדר   604בניין  רוזמרין מיריד"ר  27-9260-01 חובה למסלול דוקטורט

 מרחב, מיניות ומגדר 10-12
 63כיתה   605בניין  ד"ר גילי הרטל 27-966-01 קורס בחירה

 המהפיכה המתמהמהת – חדשהאבהות  10-12
 63כיתה  604בניין  קפלןדני  פרופ' 27-9020-01 קורס בחירה

12-14 
 

 עכשווית משפחה מפרספקטיבה
 סמינריון שנתי

27-9300-01 
-ד"ר ענת הרבסט 

 7חדר   502בניין  דבי
 משפחה מפרספקטיבה עכשווית

 27-9310-01 קורס בחירה

12-14 

 רב תרבותיות, זכויות אדם ומגדר
 סמינריון שנתי

27-987-01 
 

 6כיתה   502ניין ב שי-ד"ר רונית עיר
 רב תרבותיות, זכויות אדם ומגדר

 27-9870-01 קורס בחירה

 החממה לאקטיביזם פמיניסטי 14-16
 3כיתה   504בניין  הרטל גיליד"ר  01-9600-27 סמינר חובה למסלול שטח

14-16 

יסודות  –חילוניות, דת ומגדר -בתר
 תיאורטיים

 סדנה למונחות של רונית
01-9400-27 

 שי-רונית עיר ד"ר
 
 

 309חדר   604בניין 

 סובייקטיביות, אג'נסי ופגיעות
 01-9420-27 סדנה למונחות של מירי

 ד"ר מירי רוזמרין
 
 

 64חדר   604בניין 

סוגיות במגדר, אוטונומיה, זכויות 
 וחרות

 סדנה למונחות של ענת
-ד"ר ענת הרבסט 01-9430-27

  דבי

16-18 
 

 תיכוןמגדר ומהפיכה במזרת ה
 309חדר   604בניין  ד"ר רותי ברזילי 27-959-01 קורס בחירה

16-18 
 
 

-פמיניזמים מזרחיים בראשית המאה ה
21 

 קורס בחירה

27-951 
 7כיתה   502בניין  ד"ר יאלי השש 0-01

18-20 

סוגיות נבחרות  –בין האישי לחברתי
בתיאוריה ובפרקטיקה של אלימות 

 מגדרית
 סמינריון שנתי

27-9200-01 

 -ד"ר רות ברזילי 
 לומברוזו

 65כיתה   605בניין 
 
 
 

סוגיות נבחרות  –בין האישי לחברתי
בתיאוריה ובפרקטיקה של אלימות 

 מגדרית
 קורס בחירה

27-9210-01 

 
 

 :בין הסמסטרים בחופשהשנה ב' )סדנה מרוכזת למגדר בשטח 
 

 כלים קבוצתיים להתערבות עם גברים
מועד הסדנה  יאיר אפטרד"ר  27-9920-01 סדנת שטח

 ייקבע בהמשך



 
 קורס בחירה לתלמידות מחקריות מתקדמות )בחופשה בין הסמסטרים(:

 
קורס בחירה מרוכז בחופשת  – נרטיב וסיפורי חיים

 27-931-01 הסמסטר
-תובל רבקהפרופ' 

 משיח
 הקורסמועד 

 ייקבע בהמשך
 
 

 :סמסטר ב'-שנה ב'
 
 

 מרצה מס' קורס קורס שעה
 קוםמ

 
 

8-10 
 משפט וקולנוע
 קורס בחירה

 
  אורית גןד"ר 27-968-01

 נערים ונערות מגדר ומיניות 8-10
  שוורץ ירוןד"ר  27-997-01 קורס בחירה

10-12 
 ומגדר  פסיכולוגיה

 קורס בחירה
 

27-914-01 
 אלפאמור ד"ר 

 
 

 

10-12 
 אתיקה מינית, יהדות ומגדר

 קורס בחירה
 

  שי-עיר ד"ר רונית 27-9050-01

מסמס'  המשך -  סמינריון רב תרבותיות 12-14
  שי-עיר רוניתד"ר  27-987-01 א'

 המשך – משפחהסמינריון  12-14
-  הרבסט ענתד"ר  27-9300-01 'א 'מסמס

  דבי

 אימהות ופמיניזם 12-14
  רוזמרין מיריד"ר  27-909-01 קורס בחירה

14-16 
 חממה לאקטיביזם פמיניסטיה

 ' א'המשך מסמס
 

  הרטל גיליד"ר  27-9600-01

 האנושי, החברתי והפוליטי - פגיעות 14-16
  רוזמרין מיריד"ר  01-953-27 קורס בחירה למסלול המחקרי

 בנים, גבריות וחינוך לשיוויון מגדרי 16-18
  שוורץ ירוןד"ר  27-9000-01 

16-18 
קורס  –מתודולוגיה פמיניסטית 

 מתקדם
 

  הרטל גיליד"ר  01-994-27

18-20 

סוגיות נבחרות  –בין האישי לחברתי
בתיאוריה ובפרקטיקה של אלימות 

 מגדרית
 המשך מסמס' אסמינריון 

 -ברזילי  רותד"ר  27-9200-01
 רוזולומב

 

 
 
 : (סמסטר ב'בחופשת למגדר בשטח שנה ב' )דנה מרוכזת ס
 

אופנהיים  סיגלד"ר  27-956-01 מנהיגות פמיניסטית
 שחר

ה מועד הסדנ
 ייקבע בהמשך

 

 


