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 "פמערכת שעות תש

 (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/
     209         32 16-18 ב                    שנתי 4 שעור                עדי מורנוד"ר   
    107         28 19-18 ב                 שנתי  תרגיל -עדי בלוטנרגב'   11קבוצה 

 
 התנועה הפמיניסטית המערבית 165.1.0153

     303         34 10-12 ד              סמס א  2  שעור   חגית דמרי גב'  
 

 אתגרים קווירים ומגדריים במזה"ת וצפון אפריקה         165.1.0043
    10-12 ד                ב סמס 2  שעור  ד"ר ספא אבורביעה  
     

  
  קורסי בחירה

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

 
  פמיניזם בעולם הערבי  60/50.165.1

 224 74 14-16 ג  שנתי 4 שעור   מנאר חסןד"ר   
 
 

 דראג פרפורמנס  165.1.0163
 122 72 18-20 ג   אסמס  2  סדנא  גב' נטלי דובקין      

 
    

    , מלחמה ושלוםמגדר 20165.1.00
 207 32 08-10 ד'   סמס א'  2 שיעור    ד"ר שרי אהרוני  

 
  לכתוב את האהבה שאין לנקוב בשמה: סיפורת הומואית 0030.165.1

 241 90 12-14 ד  סמס א'  2 שיעור    ד"ר עמליה זיו  
 

  אלימות מינית , מיניות בריאה ומה שבניהן  165.1.36/37
 224         74    16-18 ד  שנתי   2 שיעור    גב מעיין פדן  

 
 

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

 
 

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

 
 
 



 20 -במאה הסיפורת לסבית   0040.165.1
 12-14 ד  סמס ב'  2 שיעור    ד"ר עמליה זיו  

 
 
 
 
 
 לבחירה ממחלקות אחרות: קורסים  
 

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

 פריון, רפואה מגדר 102.1.0200
    12-14 ג סמסטר א 2 שעור  פרופ' יעל השילוני דולב

 
 ועבודה בפרספקטיבה מגדריתמשפחה -בית 102.1.0026/36

 16-18 ב  שנתי 4 שעור  פרופ' ניצה ברקוביץ  
 

 היסטורי-ילודה, ילדות והורות בראי סוציולוגי 102.1.00470/480
 18-20 ב  שנתי 4 שעור דולב-פרופ' יעל השילוני      

 
 הבדלים מגדריים בלמידה ובבחירות השכלתיות 129.1.0215

 10-12 ד סמסטר ב 2 שעור   ד"ר יריב פניגר  
 

 אקטיביסטי –טיפולי  –מין ומיניות במפגש החינוכי  129.1.0198
 16-18 ג סמסטר ב 2 שעור   ד"ר גל הרמט  

 
 לשון ומגדר 123.1.0190/200

 12-14 ד  שנתי  שעור  אחדות-ד"ר מירי כהן  
 

 סמנטיקה 123.1.1461
 10-12 ד סמסטר ב  שעור  אחדות-ד"ר מירי כהן  

 
 חקר השיח של העברית החדשה 123.1.1071

 10-12 ד סמסטר א  שעור  נגר-ד"ר פנינה שוקרון  
 מיועד רק למי שעבר את הקורס סמנטיקה*  

 14-12 ד  שנתי  שעור יים גוף ומיניותליטיקה של חפו 138.1.0178
 ד"ר חן משגב  

 
                        

 סמינר
 

 גבריות בעידן המודרני  165.10056
 224 74    18-14 א       א סמסטר 4  סמינר       ירון שורץד"ר   

 
 

 לבחירה ממחלקות אחרות: סמינרים
 
 

 בין לאומיות, מגדר וחינוך 415/405.167.1
         14-16 ב               שנתי 4  סמינר ד"ר טלי שמעוני                              

 
 לשון ומגדר 123.1.0190/0200

 12-14 ד  שנתי 4 סמינר  אחדות-ד"ר מירי כהן  
        


