
1202 ביוני 07             
 ב פ"מערכת שעות תש

 (196)  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 והתרבות: תמתודולוגיות פמיניסטיו 42/196.2.0032

      16-18 'ג  שנתי  4  עור ש ד"ר מיה לביא אג'אי /יעל משעלי  
                   

 תזה   הכנה לסמינר  * 196.2.0003/4
      12-14 'ג  שנתי  2  סמינר    שרי אהרוני ד"ר   

 
 לתאוריה פמיניסטית ולימודי מגדר מבוא  .0072/82196.2
     309 32    14-16 'ג  שנתי  4  שעור                     עמליה זיוד"ר   
     

 ' **סמינר מחלקתי במגדר לשנה א   .0169/179196.2
 323 90   12-14 'ג  שנתי      1      סמינר                                                        
  

 ' **סמינר מחלקתי במגדר לשנה ב 196.2.0050/60
     12-14 'ג  שנתי  1  סמינר                              שרי אהרוניד"ר   
    

 מחקר ופרקטיקה  ,בתאוריה מין ומיניות  .78/0068196.2
 107 28   10-12 'ג  שנתי  4  ד"ר מיה לביא אג'אי                      שעור   

 
 סמינר המחלקתי.  אין *חובה לתלמידי המסלול המחקרי בלבד ומתקיים בימים בהם  

 .לשבועיים**מתקיים אחת 
 
 

    
  בחירה  קורסי

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

 משפט ומציאות  ,תאוריהשוויון:  15196.2.00
   08-10 'ג           סמסטר א 2  סמינר                  אורית גן ד"ר   

 
 משפט קולנוע גבר אישה  66196.2.00

   08-10 ג' סמסטר ב  2 סמינר    ד"ר אורית גן   
 
 כתיבה אוטוביוגרפית ככה זה קרה:  .1900196.2

   16-18 ג'       בסמסטר  2 סדנא    תמר מרין ד"ר   
 

   פמיניזם גלובלי .9200196.2
        14-16 ג'        סמסטר א 2 סמינר       שרי אהרוני ד"ר   

 
 תנועות פמיניסטיות בישראל  18196.2.00

   16-18 ג' סמסטר ב        2 סמינר       ד"ר שרי אהרוני   
 

 פורנוגרפיה  .0016/26196.2
 105 28 18-20 ג'        שנתי 4 סמינר    עמליה זיו ד"ר   
                        

                             
 פרקטיקום על שיח מקצועי מין ומינית   .0102196.2

 14-16 ג'  סמסטר ב'  2 שעור  נועה נופר                      
                 



 
 0    כתיבת עבודת גמר  196.2.7777

 . כתיבת התיזה * מיועד לסטודנטים מהשנה השלישית שעדין עובדים על   
 

 שנתי 8    עבודת גמר 196.2.9991/2
 ללימודי התואר השני  ה רישום לתזה בשנה השניי -מיועד לתלמידי מחקר*  
       

 
 

      קורסי בחירה ממחלקות אחרות
 

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

 חינוך ומגדר  129.2.0314
  סמסטר א  2      שעור   גל הרמט ד"ר   

 
 ספרות לסוגיה של ועל הקיבוץ לאורך מאה שנותיו       .0662122.2

  08-10ד'                   סמסטר א             2שעור          פרופ' אילנה רוזן                              
 
 

  
   


