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 חמערכת שעות תשע"
 (191) מגדרלימודי התכנית ל

   שניתואר 
 מערכת השעות אינה סופית וייתכנו שינויים

 
 

      
 חובה קורסי

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

 
  : מגמות בחקר החברה והתרבותתמתודולוגיות פמיניסטיו 2302126691

 162      91    20-21 'ג סמסטר א 1  עורש   יעל חזן ד"ר  
               

 : מגמות בחקר החברה והתרבות תמתודולוגיות פמיניסטיו 2302126691
     20-21 'ג סמסטר ב 1  עורש                     ד"ר כלנית צלאח        
      

 תזה  הכנה לסמינר * 230212666999
   119 29    21-29 'ג  שנתי 9  סמינר   תמר מריןד"ר   

 
 מבוא לתיאוריה ביקורתית 6610930223021
 219      21      26-21 'ג  שנתי 9  שעור                          עמליה זיוד"ר   
                 
     

 '**סמינר מחלקתי במגדר לשנה א   2302126203923
 119 29   21-29 'ג  שנתי    2     סמינר                  אחיקם פרבר צוראל  
  

 '**סמינר מחלקתי במגדר לשנה ב 2302126606906
 119 29   21-29 'ג  שנתי  2  סמינר                             עמליה זיוד"ר   

 
 סמינר המחלקתי2 אין *חובה לתלמידי המסלול המחקרי בלבד ומתקיים בימים בהם  

 2לשבועיים**מתקיים אחת 
 
 

    
  בחירה קורסי

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

 
 משפט, קולנוע, גבר, אישה .0066196.2

  119  29    61-26 'ג          סמסטר א 1  שעור                אורית גןד"ר   
 

 119  29 26-61 ג' סמסטר ב 1 שעור  נשים במשפט ובקולנוע 2302126601
 

 עיןמסמויות  6610990223021
 119 29    29-20 ג' שנתי       9 שעור   ד"ר מנאר חסן  

 
 תנועות בפמיניזם הישראלי 6621911223021
 262       11    20-21 ג' שנתי       9 שעור  ד"ר שרי אהרוני     

 
 פורנוגרפיה 6620910223021
 119       29    21-16 ג' שנתי       9 שעור   ד"ר עמליה זיו  

 
 יםארגונים פמיניסט 6600223021

 119       29   26-21 ג' סמסטר א 1 שעור   מנאר חסןד"ר   
      

 



 מגדר וקולוניאליזם 2302126691
     111      36    21-29 'ב סמסטר א 1 שעור  סארב אבו רביעה  

 
    

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

 עלייתה של ספרות הנשים העברית -הסוד ההופך חלש לגיבור 9166223021
  263      99    26-21 ג' סמסטר א 1 שעור   ד"ר תמר מרין  

 
 

 מין ומיניות במחקר ובפרקטיקה 6601223021
     29-20 ג' סמסטר ב 1 שעור ד"ר עמליה זיו                    

 מיה לביא אג'אי ד"ר                           
 
 
 

 6    כתיבת עבודת גמר 2302122222
 2* מיועד לסטודנטים מהשנה השלישית שעדין עובדים על כתיבת התיזה  

 
 שנתי 1    עבודת גמר 230212333291

 ללימודי התואר השני הרישום לתזה בשנה השניי -מיועד לתלמידי מחקר*  
       
   

 
 
 
 

      קורסי בחירה ממחלקות אחרות
 

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

     מדעי הרוח הדיגיטליים* 2662126661921
          26-21 ג'  שנתי 9  שעור                     אליעזר באוטמןד"ר   

 ד"ר יעל נצר                           
 *הרשמה מותנית באישור מיוחד2

 
 ית של אשהשבריאות פיזית ונפ 1662212911

 21-29 ג' סמסטר ב 1  שעור             ליאת גרנק    ד"ר   


