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 ה ללימודי מגדר ביטח

 (165)סימן מחשב 

 

ידע  יתחומני פ עלרש פתמה רקמח םותח וינה - הרבחב המיניםבין  םסיחיה כתרמע - וא חקר המגדר

ברה חמגדר ומיניות ב של ניםום השוייליהג את ןלבחומנת  ונות עלמגו תלוגיווודמתוש בימשה שועו וניםש

 . יתות האנושרבובת

את  וןלבח ניתןבהן  ות לדרכים/ייםדעו הסטודנטויתו דים בחטיבהמהנל השונים םיסרת הקורגבמס

 יםטקסט של תדשחומ ת קריאהומצעבאומיניות  מגדר לשבה יפקטסמפרנים והש עדיה יתחומ

כד'. ו, פוליטיקה, כלכלה ות , אמנפרותדת, סה יות בתחוםזמרכ רים, יצירותוסטה ריםחק, מיםסופוילפ

 תיות בעלותברח ותריקטגוות" כיש"נו" ותי"גבר תוצרונ בהםם ניפוהא דו עלעמי םיאחר סיםקור

וכיצד נוצרות קטגוריות חדשות קום מול ןזמל תנים בהתאםשהמ םותיירבת יםפיינאומ תיועושממ

והעדפות מיניות ומגדריות חדשות. תחום ידע צעיר יחסית אוגד בתוכו ידע זה המכונה בשם הכולל 

 בריםין גב רהבחב םישאבמוה חו, הכםדיקיתפקת הלוח זרתן נגהפי לעוד יסה ותהנח נוולימודי קוויר. ייד

 ורך, לאיםשנ נות שלשוצות קבו נקטובהן  יםכהדר חו מגווןותינ. וות ובחברות שונותופתקים בלנש

 . שדמח םוביצלעו יהןי חיתנא םע ותמודדהת, ליהורסטהיה

 

 

 נק"ז 82 –חטיבה מורחבת  .1

 ים. ו על פני שלוש שנסהלימודים יתפר

 

 שנה א'

 נק"ז  8 )סמסטר א'( שני קורסי חובה

 _ )סמסטר ב'( 

 נק"ז 8 סה"כ  

 

 

 

 שנה ב' 

 נק"ז  4 )סמסטריאלי או שנתי( קורס חובה

 נק"ז 8 )סמסטריאלי או שנתי( שני קורסי בחירה

 _ )סמסטריאלי או שנתי( 

 נק"ז 12 סה"כ  
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 שנה ג' 

 נק"ז 4 )סמסטריאלי או שנתי( קורס בחירה

 נק"ז 4 )סמסטריאלי או שנתי( נר  סמי

 נק"ז 8 סה"כ  

 

         

 כל התלמידים חייבים לכתוב עבודת סמינר במסגרת הסמינר הניתן על ידי החטיבה. 

 לא ניתן להמירה על ידי עבודה שתכתב במסגרת סמינר שניתן במחלקה אחרת.

 

 .65: תנאי מעבר משנה לשנה ציון ממוצע בכל הקורסים הערה

 

 טיבה:ראש הח

 6477953. טל: 74, בניין 223כלב המחלקה ללימודים בינתחומיים, חדר-דר' הנרייט דהאן

 : בהטיחה צתעוי

 6461127, בנין דילר, טל: 508המחלקה ללימודים בינתחומיים, חדר  -ד"ר קטרין רוטנברג

מחלקה ימודים מופצת לקראת מועדי הרישום על ידי יועצות החטיבה ובלשל תוכנית העות כת שמער

 תחומיים. -ללימודים רב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


