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 חטיבה ללימודי מגדר

 (561סימן מחשב )

 

 מטרת הלימודים

זהו תחום מחקר . חקר המגדר עוסק ביחסים בין המינים ובמבנים החברתיים שמייצרים ומשעתקים אותם

במתודולוגיות מגוונות על מנת לבחון את ביטוייה של מערכת   שימוש המתפרש על פני תחומי ידע שונים ועושה

מערכת המשפט והתרבות הפופולרית ולנתח את , המשפחה, כגון שוק העבודה, שונותהמגדר בזירות חברתיות 

 .גזע ומעמד, אתניות, כגון מיניות, היחסים בין המגדר לבין צירים אחרים של זהות ודיכוי

 

המגדרי בכל תחומי החיים על ידי " מובן מאליו"מטרת התכנית להעניק כלים לחשיבה ביקורתית ביחס ל

החטיבה מספקת מבואות שיטתיים להגות . כתוצר של הבניה חברתית" מובן מאליו"ו החשיפה של אות

כאשר במסגרת קורסי הבחירה השונים , לחקר המגדר ולהיסטוריה של תנועות פמיניסטיות, הפמיניסטית

 .יות לדרכים בהן ניתן לבחון את תחומי הידע השונים מפרספקטיבה מגדרית/יתוודעו הסטודנטים

 

 (ז"נק 82) חטיבה מורחבת-דים הלימוכנית ת

 

 'שנה א

 קורסי חובה

 הקורס' מס שם הקורס שעות שעות תרגול כ שעות"סה כ נקודות"סה סמסטר

מבוא  4 - 4 4 'ב/'א
לתיאוריות 
 פמיניסטיות

561-5-7705/85 

 561.5.7551/521 חברה ומגדר 4 2 6 6 'ב/'א

  

 .הקורס הוא חלק מן הלימודים הכללים של הסטודנט, פקולטית –קורס חובה סדנת קריאה וכתיבה * 

 . ח"תשע' להירשם לקורס בסמסטר ב, חובה על תלמידי שנה א

 .515-5-7778הקורס הוא ' מס

  .56-50או ביום חמישי בשעה  52077 -0077הקורס יתקיים ביום ראשון או שישי בשעות 
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 'שנה ב

 קורסי חובה

 הקורס' מס שם הקורס שעות שעות תרגול כ שעות"סה כ נקודות"סה סמסטר

התנועה  2 - 2 2 'א
הפמיניסטית 

 המערבית

561.5.7511 

אתגרים  2  2 2 'ב
מגדריים 

ת וצפון "במזה
 אפריקה

561.5.7741 

  

 'שנה ג

 סמינרים+בחירהקורסי 

 הקורס' מס הקורס שם שעות שעות תרגול כ שעות"סה כ נקודות"סה סמסטר

   סמינר 4 - 4 4 'ב/'א

 

 : בחטיבההנדרשים  קורסי בחירהכ "סה

 .פקולטהחטיבה וקורסים בתחום המגדר במחלקות אחרות בקורסים בז הניתנים כחלק מה"נק 52

 

 תנאי מעבר

 .61תנאי מעבר משנה לשנה ציון ממוצע בכל הקורסים 

 

 ר ראשוןחובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתוא


