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 חמערכת 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/

 119      72     10-12  ג               שנתי      4  עורש                            ניד"ר שרי אהרו  
  

  חברה ומגדר 123165.1.0113/
 103      28    16-18 ב                    שנתי 4 שעור                ד"ר מאיה מאור  
  201      98    09-10 ג               שנתי  תרגיל   אביגיל חוצןגב'   11קבוצה 

 
 התנועה הפמיניסטית המערבית 165.1.0153

 242      90    12-14 ב               סמס א  2  שעור   חגית דמרי גב'  
 

 אתגרים קווירים ומגדריים במזה"ת וצפון אפריקה         165.1.0043
 224      74    12-14 ב                ב סמס 2  שעור   מנאר חסן ד"ר  
     

 
    

  קורסי בחירה
 

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

 שבניהןומה  יניות בריאהאלימות מינית, מ 370036.165.1/
    16-18 ד           שנתי 4  סדנא            מעיין פדן                   גב'  
    

 
 וכוח בזירה הבינלאומיתמגדר סקס  165.1.0048/58

 218      72    12-14 ד שנתי        4  שעור      שרי אהרוניד"ר   
 
 

 דראג פרפורמנס  165.1.0163
 144      90    18-20 ג   אסמס  2  סדנא  גב' נטלי דובקין      

 
 

 לכתוב את הגוף 0068.165.1
  107 28       12-14 א  בסמס  2 שעור  עתליה ישראלי נבו  

  
 

 סמינרים
 

 פרקטיות ואוטופיות תתיאוריובעידן המודרני:  גבריות 165.1.0056/66
 4      14    14-16 א  שנתי          4  סמינר                ירון שוורץ

 
 
 
 
 
 
 



 
 לבחירה ממחלקות אחרות: קורסים  
 

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

 חברות מסורתיות בעידן של תמורות: מקרי הבוחן של נשים חרדיות ובדוויות 167.1.0531
        12-14 ג  סמסטר א 2  שעור               תהילה קלעג'י                              

 
 מין, מגדר, מיניות 144.1.0088

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

 *כותבות את דרכן: נשים יהודיות בין "מזרח" וארה"ב 132.1.198/208
        16-18 ב               שנתי 4  שעור זוהר ויימן קלמן                              

 *הקורס מתקיים בשפה האנגלית.
 

 בית, משפחה ועבודה בפרספקטיבה מגדרית 102.1.0026/36
        14-16 ג        סמסטר א 2  שעור ניצה ברקוביץ                                   

 
 פוליטיקה של חיים, גוף ומיניות 138.1.0178/188

        115 72 16-18 ד               שנתי 4  שעור              חן משגב                               
 
 

 אקטיביסטי-טיפולי-החינוכימין ומיניות במפגש  129.1.0198
      16-18 ג  סמסטר ב 2  שעור                              

 
 הפוליטיקה של הפורנוגרפיה 102.1.0106

   16-18 ג  סמסטר ב 2  יעלה להב רז                                שעור               
 

      אקטיבזם זהות ומרחב 138.1.0308
 312 35 12-14 ד סמסטר א 2 שעור   חן משגב  

   
 הגורם הנשי ביחסי ישראל והתפוצה היהודית   0070-1-167

   12-14 א  2                                           ד"ר נתן ארידן 
 
 

 לבחירה ממחלקות אחרות: סמינרים
 
 

 לבוש ומגדר בקרב נשים יהודיות בארצות האסלאםגוף,  041/61.0.1169
         14-16 ב              שנתי   4  סמינר כרמלה אבדר              ד"ר   

        
 

 להיות גבר, להיות אישה: מגדר ומיניות ביוון העתיקה* 127.1.0170
     16-18 ג              שנתי 4  סמינר יוליה אוסטינובה                              

 
  יוון העתיקה, בהיקף של קורס מבוא לפחות.שת סף: הכרת תולדות י*דר

 
 קשרי שפה וחברה בעברית הדבורה 123.1.0118

     16-18 ב              שנתי   4  סמינר רועי גפטר                            


