
 
 תש"פ  סמסטר ב'–מערכת שעות התכנית ללימודי מגדר  

 
 

 יום שני –שנה א'    
 
 
 

 ב':סמסטר שנה א' 
 
 
 

 הערות מרצה מס' קורס שם קורס שעה
 

 תרבות ומגדר 8-10
 קורס חובה למסלול המחקרי

 

 המשך מסמס' א' רוזמרין  מיריד"ר  27-929-01

 תקשורת, תרבות ומגדר 8-10
  שטחקורס בחירה למסלול 

 חדר סמינרים פרופ' דני קפלן  27-991-01
 309 / חדר 604בניין 

 היהדות לאור הביקורת המגדרית 10-12
 קורס חובה לכל המסלולים

 103/ חדר  604בניין  שי-ד"ר רונית עיר 27-986-01

 פמיניסטית מתודולוגיה  12-14
 למסלול שטח חובה קורס 

 

 חדר סמינרים צדק -יעל בר 27-908-06
 309 / חדר 604יין בנ

 פמיניסטית מתודולוגיה  12-14
 מחקרילמסלול הקורס חובה 

 

 103 / חדר 604בניין  הרטל  גיליד"ר  27-9080-01

למסלול סדנת גיבוש פרוייקטים  14-16
 שטח

 חדר סמינרים ד"ר גילי הרטל 27-9601-01
 309 / חדר 604בניין 

-רבסטד"ר ענת ה 27-924-01  לתואר שניסדנת מחקר 
 דבי

 101 / חדר 902בניין 

 שי-ד"ר רונית עיר 27-926-01  לד"רסדנת מחקר 
 

 1 / חדר 504בניין 

 פמיניסטית תרגיל מתודולוגיה  16-18
 מחקריחובה למסלול ה

 (אחת לשבועיים)

 14 / חדר 604בניין  צדק -יעל בר 27-9080-02

 קולוקוויום מחלקתי  16-18
 קורס חובה לכל המסלולים

 שי -ד"ר רונית עיר 27-940-01
 
 

 23 / חדר 502בניין 

 מגדר וחברה  18-20
 קורס חובה לכל המסלולים

-פרופ' אורנה ששון 
 לוי 
 

 14 / חדר 605בניין 

 
 
 

 סדנה מרוכזת למסלול מגדר בשטח שנה א' )בחופשת הקיץ(:
 

 עבודה עם נערות מפרספקטיבה פמיניסטית
 

מרוכזת למסלול  סדנה סיגל אופנהיים שחר 27-988-01
 שטח שנה א' 

 
 
 
 
 



 
 יום רביעי – ומעלה שנה ב'

 
 

 :סמסטר ב'-שנה ב'
 
 

 מקום מרצה מס' קורס קורס שעה
 

 משפט, קולנוע ומגדר 8-10
 קורס בחירה

 

 חדר סמינרים גן אוריתד"ר  27-968-01
 309/ חדר  604בניין 

 נערים ונערות, מגדר ומיניות 8-10
 קורס בחירה

 202/ חדר  902בניין  ד"ר ירון שוורץ 27-997-01

 משפחה מפרספקטיבה עכשווית 10-12
 מסמס' א' המשך–סמינריון שנתי 

 

-הרבסט ענתד"ר  27-9300-01
 דבי
 

 104/ חדר  902בניין 

 במזרח התיכון מגדר ומהפכה 10-12
 קורס בחירה

 

 -ברזילי רותיד"ר  27-959-01
 לומברוזו

 חדר סמינרים
 309/ חדר  604בניין 

10-12 
 

 -תאוריה ביקורתית פמיניסטית
 גישות עכשוויות

 קורס בחירה

 201/ חדר  902בניין  ד"ר מירי רוזמרין 27-9440-01

סוגיות נבחרות  –בין האישי לחברתי 12-14
בתיאוריה ובפרקטיקה של אלימות 

 מגדרית
 המשך מסמס' א' – סמינריון שנתי

-יליזרות ברד"ר  27-9200-01
 לומברוזו

 104/ חדר  604ן בניי

 האנושי, החברתי והפוליטי – פגיעות 14-16
 קורס בחירה

 חדר סמינרים מירי רוזמריןד"ר  27-953-01
 309/ חדר  604בניין 

 מרחב, מיניות ומגדר 14-16
 קורס בחירה

 102/ חדר  902בניין  ד"ר גילי הרטל 27-966-01

14-16 
 

רב תרבותיות, רלטיביזם תרבותי, 
 ומגדרזכויות אדם 

 קורס בחירה

 חדר סמינרים שי-ד"ר רונית עיר 27-9870-01
 309/ חדר  604בניין 

 חינוך לשיוויון מגדריבנים, גבריות ו 16-18
 קורס בחירה

 חדר סמינרים ד"ר ירון שוורץ 27-9000-01
  309/ חדר  604בניין 

 
 

16-18 
 

קורס כתיבת מאמרים באנגלית 
 לסטודנטים מתקדמים

 י ושלישי בחירה תואר שנ

 ד"ר אורנה פרנץ 27-9004-01
 שי-ד"ר רונית עיר

 24/ כיתה  502בניין 

 החממה לאקטיביזם פמיניסטי 18-20
 סמינר יישומי חובה למסלול שטח

 המשך מסמס' א'

 חדר סמינרים ד"ר גילי הרטל 27-9600-01
 309/ חדר  604בניין 

 
 
 
 
 : (בחופשת הקיץלמגדר בשטח שנה ב' )דנה מרוכזת ס
 
 

 כלים קבוצתיים להתערבות עם גברים
 
 

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

 


