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 "פמערכת 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

 
  החברה והתרבות: מגמות בחקר תמתודולוגיות פמיניסטיו 196.2.0032

 110 32    16-18 'ג סמסטר א 2  עורש   משעלייעל  ד"ר  
               

 : מגמות בחקר החברה והתרבות תמתודולוגיות פמיניסטיו 196.2.0042
     16-18 'ג סמסטר ב 2  עורש                     ד"ר כלנית צלאח        
      

 תזה  הכנה לסמינר * 196.2.0003/4
   224 74    12-14 'ג  שנתי 2  סמינר   תמר מריןד"ר   

 
 מבוא לתיאוריה ביקורתית 0085/95.196.2
       10-12 'ג  שנתי 4  שעור                          עמליה זיוד"ר   
     

 '**סמינר מחלקתי במגדר לשנה א   196.2.0169/79
 224 74   12-14 'ג  שנתי    1     סמינר                  אחיקם פרבר צוראל  
  

 '**סמינר מחלקתי במגדר לשנה ב 196.2.0050/60
 224 74   12-14 'ג  שנתי  1  סמינר                             עמליה זיוד"ר   

 
 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
 שיוויון: תיאוריה, משפט ומציאות 196.2.0015

  224  74    08-10 'ג          סמסטר א 2  שעור                אורית גןד"ר   
 

 משפט, קולנוע, גבר, אשה 196.2.0000
 224  74 08-10 ג' סמסטר ב 2 שעור   ד"ר אורית גן  

 
 סיפור לא פשוט 239196.2.0

  113 32   14-16 ג'       סמסטר א 2 שעור   תמר מריןד"ר   
 

 סמויות מן העין: הערים והנשים הפלסטיניות 0025/35.196.2
 224   74     16-18 ג' שנתי       4 שעור      מנאר חסןד"ר   

 
 פורנוגרפיה 6/2621196.2.0

 113 32 18-20 ג' שנתי       4 שעור   עמליה זיוד"ר   
      

 
 
 

    
 
 



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

 אלימות 0068.196.2
     14-16 ג' סמסטר ב 2 שעור                   שרי אהרוניד"ר   

                            
 

 0    כתיבת עבודת גמר 196.2.7777
 .* מיועד לסטודנטים מהשנה השלישית שעדין עובדים על כתיבת התיזה  

 
 שנתי 8    עבודת גמר 196.2.9991/2

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

 
 
 
 

      קורסי בחירה ממחלקות אחרות
 

 כיתה     בניין שעה יום  סמסטר נק"ז סוג     מס' הקורס
 
 אקדמית בתגובה ליצירות ספרות ותרבות קריאה וכתיבה 93122.2.03

 סמסטר א 2 סמינר   פרופ' אילנה רוזן  
 

 קריאה ביצירות ספרות ותרבות על מזון ומנהגיו –מזון למחשבה ולסיפור  122.2.0320
 סמסטר ב 2 שעור   פרופ אילנה רוזן  

 
 אפיסטמולוגיות תאורטיות וביקורתיות בחקר החברה והפוליטיקה 138.1.0780

 שנתי 4 קוידר-מנצור נסאסרה וסראב אבורביעה  
 

 על נורמאליות ומעבר לה: הגדרות, זהויות וסטיגמה 129.2.0247
 סמסטר א 2 שעור   גליה פלוטקין  

 
132.2.0160 Literary History of Sexuality 

 שנתי 4 סמינר  זוהר וייסמן קלמן  
 

 חינוך ומגדר 129.2.0314
 סמסטר א 2 שעור   ד"ר הללי פנסון  
  
   


