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 טמערכת שעות תשע"

 (516) מגדרלימודי התכנית ל
  שנתי - תואר ראשון 

 )יתכנו שינויים(
 

      
 חובה קורסי

 
 כיתה                   בניין      שעה יום  סמסטר נק"ז סוג     מס' הקורס

 
 אוריה פמיניסטיתילתמבוא  81165.1.0071/

 321     90     10-12  ג               שנתי      4  עורש                            ניד"ר שרי אהרו  
  

  חברה ומגדר 123165.1.0113/
 244 90    16-18 ב                    שנתי 4 שעור                ד"ר מאיה מאור  
 123 90    15-16 ב               שנתי  תרגיל ארנקרנץ חוצןאביגיל גב'   11קבוצה 

 
 התנועה הפמיניסטית המערבית 165.1.0153

 107 34    12-14 ב               סמס א  2  שעור   חגית דמרי גב'  
 

 אתגרים קווירים ומגדריים במזה"ת וצפון אפריקה         165.1.0043
    12-14 ב                ב סמס 2  שעור      
     

 
    

  קורסי בחירה
 

 כיתה                   בניין שעה יום  סמסטר נק"ז סוג     הקורסמס' 
 

  אוריה קוויריתימבוא לת 165.1.0017/172
 14-16 ב  שנתי 4 שעור   ד"ר עמליה זיו  

 
 שבניהןומה  יניות בריאהאלימות מינית, מ 370036.165.1/

      16-18 ד           שנתי 4  סדנא            מעיין פדן                   גב'  
 

 דראג פרפורמנס  165.1.0163
     18-20 ג   אסמס  2  סדנא  גב' נטלי דובקין      

 
 לכתוב את הגוף 0068.165.1

     12-14 א  בסמס  2 שעור  עתליה ישראלי נבו  
 

 חינוך במשקפיים מגדריים: פרספקטיבות גלובליות, רב תרבותיות ולוקאליות 165.1.0047
 14-18 א     סמס א 4 שעור   ירון שוורץ  

 
 נשים בעולם הערבי 0093165.1.

 14-16 ג  שנתי 4 שעור   ד"ר מנאר חסן  
 

 למי יש חדר משלה? יצירה נשית מזרחית 39165.1.00
 16-18 א  סמס ב 2 שעור   ד"ר יעל משעלי  

 
 
 

 סמינרים
 

 הישראלי םבפמיניזתנועות  19/29165.1.00
  14-12 ד שנתי        4  סמינר      אהרונישרי ד"ר   

 



 
 
 
 
 לבחירה ממחלקות אחרות: קורסים  
 

     כיתה      בניין   שעה יום  סמסטר נק"ז סוג     מס' הקורס
      

 
 מין, מגדר, מיניות 144.1.0088

             16-18 ג  סמסטר א 2  שעור מיה לביא אג'אי                              
 

 אקטיביסטי-טיפולי –מין ומיניות במפגש החינוכי  129.1.0198
              16-18 ג        בסמסטר  2  שעור                      גל הרמט               

 
 (מהמשתמע אל המפורש )מדעי הרוח הדיגיטליים לתלמידי מדעי החברה -מה עושים עם ידע?  1172..0049

 18-20 ג  סמסטר ב 2  שעור                              
 פוליטיקה של החיים גוף ומיניות 138.1.0178

 14-16 ב סמסטר ב 4 שעור      
 08-10 ד          

 מבוא לפילוסופיה פמינסטית 131.1.0279
 13-16 ה סמסטר ב 2 שעור      

                            
 

 לבחירה ממחלקות אחרות: סמינרים
 
 

 בין לאומיות, מגדר וחינוך 167.1.0405
         14-16 ד               שנתי 4  סמינר ד"ר טלי שמעוני                              

        


