
 

 

 

 
 פ"א תששנה"ל   –כנית ללימודי מגדר  ומערכת שעות הת

 
 

 יום שני  –שנה א'     
 

 :סמסטר א'
 
 

 מרצה שם ה מס' קורס שם קורס שעה

 גיה ומגדרפסיכולו 8-10
 קורס בחירה 

 אלפא  ורמד"ר  27-914-01

 תי פורמליוחינוך פורמלי ובל רמגד 8-10
 בחירה קורס 

 פרנקל  עליזהר ד" 27-952-01

  רומגד תרבות 10-12
 חובה למסלול המחקרי 

 רוזמרין  מירי ד"ר  27-929-01

 ינת רווחה מגדר ומד 10-12
 שטח  לחובה למסלו 

 דבי -הרבסט  נתעד"ר  27-965-01

 אוריינות אקדמית  12-14
 המסלולים חובה לכל 

 צדק -בר יעל 27-961-01

 מבוא ללימודי גבריות  14-16
 בחירה קורס 

 קפלן  ידנפרופ'  27-990-01

 זה"תעל נשים במ  יסטינפמיט מב 14-16
 בחירה קורס 

 ברכאת  אבתסאםד"ר  27-9700-01

 תיאוריה פמיניסטית  מבוא ל  –רה מגדר וחב 16-18
   כל המסלוליםל  חובה 

 

 לוי  -ששון  אורנהפרופ'  27-923-01
  

 
 
 קורסים מקוונים בסמסטר א' –שי ם שיוי
 
 

אישי  -ביןבמרחב האישי, הגברים ושינוי:  8-10
 והחברתי

 בחירה קורס 

 ר ד"ר יאיר אפט    27-9930-01

 מרחב, מיניות ומגדר  8-10
 בחירה קורס 

 ד"ר גילי הרטל  27-9660-01

 
 

 :בחופשה שבין הסמסטרים  –א' שנה שטח למגדר בכזת מרוסדנה 
 
 

 27-983-01 ניות יר מדי תיבת ניכל הסדנ
 
 

  -ד"ר ענת הרבסט 
 דבי

ול שטח.  כזת למסלסדנה מרו
 סמסטר בחופשת הם ייתתק

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 ב':סמסטר שנה א' 
 
 
 

 מרצה שם ה מס' קורס שם קורס שעה

 תרבות ומגדר 8-10
 מסמס' א' המשך  – מחקרילמסלול חובה  

 מרין רוז רי ימד"ר  27-929-01

  גדריתרת המהביקו רהיהדות לאו 10-12
 ולים מסלל הלכחובה  

 שי -עיר תנירוד"ר  27-986-01

   (ימחקרפמיניסטית )מתודולגיה  12-14
 מחקרי למסלול חובה  

 הרטל  גיליד"ר  27-9080-01

 ( שטח) תיסטיפמינמתודולוגיה  12-14
 שטח למסלול בה  וח

 צדק -בר יעל 27-908-06

 הדרכת דוקטורט 14-16
 ד"ר לחובה  

 שי -עיר תרוניד"ר  27-926-01

 MA כתרהד
   תזהלה  חוב

 קפלן  דניופ' רפ 27-924-01

 למסלול שטח  פרוייקטיםגיבוש סדנת 
 שטח למסלול ובה  ח

 לומברוזו -רזיליב רותי ד"ר  01-9601-72

 מסמס' א' ך משה – הגדר וחברמ 16-18
 לכל המסלולים חובה  

 לוי -ששון  אורנהפרופ'  27-923-01

  יתפמיניסט התרגיל מתודולגי 18-20
 למסלול המחקרי   חובה

 פעם בשבועיים 

 צדק -בר יעל 27-9080-02

 מחלקתי קולוקוויום 18-20
 מסלולים כל הבה לחו

 אחת לשלושה שבועות  27-940-01

 
 
 
 
 

 : (הקיץבחופשת ' )אשנה סדנה מרוכזת למגדר בשטח 
 

 
 מפרספקטיבה פמיניסטית  תם נערועבודה ע

 
סיגל אופנהיים  ד"ר  27-988-01

 שחר
שנה  חשט לת למסלומרוכזסדנה 

 הקיץ פשתתתקיים בחו –א' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 יום רביעי  – ומעלה שנה ב'

 
 

 :א'  סמסטר
 
 

 מרצה שם ה מס' קורס שם קורס שעה

סוגיות נבחרות בתיאוריה   –בין האישי לחברתי 8-10
 ובפרקטיקה של אלימות מגדרית

 סמינריון בחירה 

 לומברוזו -ברזילי רותי ד"ר  27-9200-01

 פמיניסטי לאקטיביזם מהחמה 10-12
 סמינר חובה מסלול שטח  

 הרטל  ליגיר ד" 27-9600-01

  ת פמיניסטיותפרספקטיבו-הגוף 10-12
 בחירה  קורס 

 רוזמרין  מירי ד"ר  27-9710-01

רב תרבותיות, רלטיביזם תרבותי, זכויות אדם  12-14
 ומגדר

 ן בחירה וסמינרי

 שי -עיר רוניתד"ר  27-987-01

 ב' ד"ר תהדרכ 12-14
 קטורנטיות לדוחובה  

 רוזמרין  מירי ד"ר  27-9260-01

 יםחתיכסף, כוח ויחסים משפ 12-14
 רס בחירה  קו

 י דב -ד"ר ענת הרבסט 27-921-01

 אוריה לפוליטיקה קוויריתמתי 14-16
 קורס בחירה  

 הרטל  גיליד"ר  27-9100-01

פן של נשים": סוגיות בפריון, דת, מגדר  "לגו 14-16
  ואתיקה 

 ירה רס בח קו

 שי -ד"ר רונית עיר 27-950-01

 ת : המהפכה המתמהמהחדשה אבהות 16-18
 קורס בחירה 

 קפלן  דניפרופ'  27-9020-01

 פמיניסטית מתקדמתמתודולוגיה  16-18
 למסלול מחקרי חובה  

 הרטל  גיליד"ר  27-994-01

 מתקדמתטית פמיניסתודולוגיה מ 18-20
 למסלול המחקריחובה    תרגיל

 ים( )פעם בשבועי

 צדק -בר יעל 27-994-02

 ע ומגדרמשפט, קולנו 18-20
 קורס בחירה 

 גן  ד"ר אורית 27-968-01

 וויום מחלקתיקולוק 18-20
 חובה לכל המסלולים 

 אחת לשלושה שבועות  27-939-01

 
 

 בלמידה מרחוק ביום שישי:סימסטריאלי סמינריון 
 

08:00 –  
11:30 

  "פמיניזמים מזרחיים: בין המקומי לגלובלי"  
 "ר יאלי השש ד    27-9610-01 (בחירה סמינריון)

 
 הבא  המשך בעמוד 

 



 

 

 

 
 :'(שבין הסמסטריםבחופשת ב' ) שנהר בשטח גדת למרוכזסדנה מ

 
 

 
 
 
 
 

 :'ב סמסטר-שנה ב'
 
 
 

 מרצה שם ה קורס מס' קורסשם  שעה

סוגיות נבחרות בתיאוריה   –בין האישי לחברתי 8-10
 אלימות מגדרית יקה שלפרקטוב

 סמינריון בחירה 

 לומברוזו -ברזילי רותי ד"ר  27-9200-01

  שוויון, משפט ומגדר: דילמות ואתגרים 8-10
 קורס בחירה 

 אורית גן ד"ר  27-9800-01

 קטיביזם פמיניסטילא מהחמה 10-12
 ל שטח  ובה מסלו סמינר ח

 הרטל  ליגיר ד" 27-9600-01

 האונס:  מאפייניה של תרבות 12-14
 בין משפט לחברה  

 חירה קורס ב

 שי -עיר רוניתד"ר  27-913-01

 ופמיניזם  אימהות 12-14
 קורס בחירה 

 רוזמרין  מירי ד"ר  27-909-01

 נערים ונערות, מגדר ומיניות  16-14
 ירה קורס בח 

 ד"ר ירון שוורץ  01-997-27

 זון חברתיפמיניזם, מוסר וח -עולם אחר  לעבר  14-16
 קורס בחירה 

 ן זמרירו מירי ד"ר  27-9810-01

רב תרבותיות, רלטיביזם תרבותי, זכויות אדם  16-18
 ומגדר

 ן בחירה סמינריו

 שי -עיר רוניתד"ר  27-987-01

 בנים, גבריות וחינוך לשוויון מגדרי 18-20
 רה חיקורס ב

 שוורץ ד"ר ירון  27-9000-01

 
 
 
 
 :  (הקיץבחופשת ' )למגדר בשטח שנה ב נה מרוכזתדס
 
 

 בריםג תערבות עםם קבוצתיים להכלי
 
 

סדנה מרוכזת למסלול שטח שנה   ד"ר יאיר אפטר  27-9920-01
 ב'. תתקיים בחופשת הקיץ 

 

  סיגל ד"ר  27-956-01 מנהיגות פמיניסטית 
 אופנהיים שחר 

דר בשטח גמסלול מסדנה מרוכזת ל
 ת הסמסטר שנה ב'. תתקיים בחופש


