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 גבוהים לימודים .1
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 אוניברסיטת תל אביב

 

 

 תואר דוקטור לפילוסופיה

Ph.D. 
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 דוקטורטתר  לימודי ב .ב

 שנת סיום שם המוסד, המחלקה המארחת

המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי 

 רסיטה הפתוחהיהאוניב –היהדות 

 

1020 

לימודים רב תחומיים, התוכנית ללימודי 
 אוניברסיטת בר אילן –מגדר 

1022 

 

 הוראה .3

 : המכללה האקדמית צפת, החוג למדעי התנהגות, מורה מן החוץ1009-1020

: המכללה האקדמית עמק יזרעאל, החוג למדעי ההתנהגות. מרצה אורחת. קורס 1004

 בעולם הערבי והמערבי" –בנושא: "תיאוריות פמיניסטיות 

אביב, מרצה אורחת. קורס בנושא:  "הסוציולוגיה של -תל –: מכללת עלמא 1001                

 החברה הפלסטינית"

 מורה מן החוץ ,אביב-אוניברסיטת תלוגיה ואנתרופולוגיה, החוג לסוציול :1002               

 

 ות מחקר\יהנחיית תלמיד

M.Ed. 

      ה\מנחה שותף  שם                           שנת סיום

 מנחה בלעדיתשאמה רמיחאת                  3102

M.A          

  ה    \מנחה שותף       שנת סיום       שם                     

  יעל שנקרד"ר       בתהליך        ראומה מנצור          

Ph.D 

 ה     \שנת סיום       שם                           מנחה שותף

 לב גרינברגמח'ול      פרופ' -בתהליך        ראודה מורקוס
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 ריכוז סמינרים ותוכניות מחקר .4

-מדה אל-בה בחברה הפלסטינית" : ריכזתי סמינר בנושא "יחסי מגדר ומעמד האיש1006

 חיפה ,המרכז הערבי למחקר חברתי יישומי –כרמל 

המרכז הערבי  – כרמל-מדה אל-ב: ריכזתי את התוכנית לחקר מעמד האישה 1005 

 חיפה ,למחקר חברתי יישומי

 

 פעילות אקדמית )רשימה חלקית(: .5

 

. מכון ון ליר, היסטוריה""מפגשים בין האנתרופולוגיה ל: השתתפות בקבוצת מחקר בנושא 1022

 ירושלים. 

ת מחקר בנושא ההיסטוריה של חיפה אשר נתמכה  אוסדנסדרה של השתתפות  ב:  1009-1020
 -ואורגנה ע"י ה

 Institutee for Historical Justice and Reconciliation, The Hague, the Netherlands    

ליר בנושא: "מחקר ותיאוריה בלימודים מכון ון  –: השתתפות בסדנה לחוקרים צעירים 1006

 פוסטקולוניאליים".

שאלות של זהות,  עיר ישראלית –עיר מעורבת : השתתפות בקבוצת חוקרים בנושא "1002-1001

  מכון ון ליר. –" שמעות וכוחמ

 

 חברות בועדות ומערכות כתבי עת אקמיים .6

 

המרכז  – כרמל-מדה אל -: חברה בוועדת ההיגוי מטעם "התוכנית ללימודי מגדר" 1009-1022

 חיפה ,הערבי למחקר חברתי יישומי

 בחיפה ונצרת. יםמחקרים פמיניסטיל: חברה בועדת היגוי להקמת מרכז 1002-1020

המרכז הפלסטיני ללמודים ישראלים,  – מדאר: חברה בוועדה האקדמאית, 1020–1009

  ראמאללה.

: חברת מערכת בכתב העת "תיאוריה וביקורת", הוצאת מכון ון ליר והקיבוץ 1000-1004

 המאוחד.

 

 

http://www.vanleer.org.il/heb/content.asp?id=166
http://www.vanleer.org.il/heb/content.asp?id=166
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7. Conferences (Partial List) 

 

Role Subject of 

Lecture/Discussion 

Place of 

Conference 

Name of 

Conference 

Date 

Active 

participant 

"Following 1948: 

City Ruination and 

its Impact on the 

Status of 

Palestinian Women 

in Israel"  

 

Bar-Ilan 

University 

International 

Conference:  

Networks of 

Peace and 

Security: 

Gendered 

Perspectives 

 

June, 2009  

Active 

participant 

"To whom belongs 

this honor? Murder 

of Women at the 

'Family   Altar of

Honor'" 

 

Tel Aviv 

University  

'World   and

Union of 

Jewish 

Studies' 

Symposium 

on 

Woman's 

Honor: 

History, 

Religion, 

Culture, Law 

March, 2008 

Active 

participant 

"Shifts in the 

Concept of 

Masculinity -   

Palestinian Society 

in Israel:   A 

Historical  Review" 

Women 

Against 

Violence 

Association, 

Nazareth 

Symposium 

on 

 

Men and 

Women – 

Toward 

Justice and 

Equal 

opportunities 

May, 2008 

A session 

chair 

"How the 

Homeland had been 

Expelled from Us: 

The  Spatial 

Dimension" 

 

Mada al-

Carmel – 

Arab Center 

for Applied 

Social 

  :,Research

Nazareth 

60 years of 

Nakba 

May, 2008 

A session 

chair 

"Women in 

Educational and 

Social Circles" 

Jewish-Arab 

Center, Haifa 

University 

Arab Women 

in Israel: 

Family, 

Community 

and Society 

Circles   

July, 2007 

A session 

chair 

"Gender and the 

Palestinian Society" 

Bar-Ilan 

University 

37
th

 Annual 

Conference of 

February, 

2006 
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the Israeli 

Sociological 

Association 

Active 

participant 

"Women's 

Movements and 

Solidarity beyond 

Religious, 

Nationalist and 

Ethnic Movements 

in Muslim 

Societies" 

Istanbul – 

Turkey 

International 

Conference of  

 'Women for 

Women's 

Human 

Rights'   

October, 

1996 

Active 

participant 

"Arab Women in 

the Eyes of the 

Jewish Majority in 

Israel" 

The Van Leer 

Institute, 

Jerusalem 

Israeli Society 

in the Eyes of 

its Arabs 

Citizens'  

 

June, 1995 

 

 פרסים ומלגות .8

 אביב.-למדעי חברה, אוניברסיטת תל הפקולטה מלגת הצטיינות:  

 אביב.  -ערבים במדינת ישראל: אוניברסיטת תל-ליחסי יהודים Sergio Grywacפרס ע"ש 

 : קרן פוזן ישראל.בישראל הערביתמגמות חילוניות בחברה א: מלגת מחקר בנוש - 1022 -1020

 מלגת פוסט דוקטורט )ר' לעיל, לימודי בתר דוקטוראט(.  – 1020- -1009

 מלגת פוסט דוקטורט )ר' לעיל, לימודי בתר דוקטוראט(. – 1020-1022

 

 פרסומים  .9

 ספרים:

חיבור לשם קבלת תואר  (.1009) העיר והנשים הפלסטיניות, והמלחמה על הזכרון  הנשכחות;

 .]לא פורסם[ .עמ'( 192) דוקטור בהנחיית פרופ' חנה הרצוג ופרופ' יהודה שנהב

ביגאוי -כלב ה., הרצוג ח., נוה ח., פוגל-חסן, מנאר ]יחד עם יזרעאלי ד., פרידמן א., דהאן

 אביב.-הוצאת הקיבוץ המאוחד: תל -קו אדום מין, מיגדר ופוליטיקה.  .(2999) ס.[

 

 :בהכנה ספרים

סדרת הקשרי . לקראת פרסום( –)בהכנה  1948  לפני סמויות מן העין: ערים  ונשים פלסטיניות

 עיון וביקורת, מכון ון ליר בירושלים.
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 :פרקים בספרים

 

בין חורבן, זכרון, השכחה  :בישראל הנעדרת הפלסטינית העיר על. "(פרסוםל התקבל), מנאר חסן

. פלסטיני –האנתרופולוגיה להיסטוריה במחקר המרחב הישראלי מפגשים בין בתוך,  ומגדר" 

 בתוך,   דפנה הירש ] עורכת[,  אושר להגשה להוצאת מכן וןו ליר. 

 

Hasan, Manar and Ayalon, Ami (2011), "Arabs and Jews, Leisure and Gender in 

Mandatory Haifa's Public Spaces" in Yazbak, Mahmud and Weiss, Yifaat (eds). Haifa 

Before & After 1948, Narratives of a Mixed City. Amsterdam: Republic of Letters. 

הפטריארכיה, המדינה ורצח נשים בשם כבוד  -"הפוליטיקה של הכבוד  .(2999חסן, מנאר )

ביגאוי -פוגלכלב ה., הרצוג ח., חסן מ., נוה ח., -המשפחה" בתוך; יזרעאלי ד. , פרידמן א. , דהאן

 אביב.-הוצאת הקיבוץ המאוחד: תל -קו אדום מין, מיגדר ופוליטיקה. ס. ]מחברות[ 

"נשים יהודיות ופלסטיניות בישראל", בתוך, מנאע, ע.  (2996) .נארוחסן, מ רברה,סבירסקי, ב

לחקר החברה הערבית בישראל:  מחקרים על החברה הישראלית. המרכז, (עורכים)ובשארה ע. 

 (ערבית)בית ברל 

Hasan, Manar. (1992). "Growing up Female and Palestinians in Israel" in Swirsky, B. 

and Safir, M. (Ed.). Calling the  Equality Bluff. New York: College Teachers Press. 

 

 :י עת שפיטיםבמאמרים בכת

תיאוריה ן: המנצחים והמנוצחים". סתיו(. "חורבן העיר והמלחמה נגד הזיכרו - 1006חסן, מנאר )
 .100 -290, עמ' 10וביקורת, 

Hasan, Manar (2002). "The Politics of Honor: Patriarchy, the State and Murder of 

Women in the Name of Family Honor". The Journal of Israeli History. Volume 21, 

Numbers 1\2, pp. 1-37. 

 

 :ת שפיטים בהכנהע-לכתבימאמרים 

Palestine's Absent Cities: Gender and the Destruction of Urban Palestinian Memory 

'Portraits' from the Palestinian City that Once Was Here: Gender Relations as an 
Issue of Public Debate before 1948". 

"Politics of Representation:  On Memory, City, Gender and Collective Amnesia". 

"Back into the Walls: Processes of De-urbanization in Jerusalem, 1948, 1993". 
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 ספרים בהכנה: 

English edition: Palestinian Women under British and Israeli Rule: One Hundred 

Years of  Urbanization  and  De-urbanization. 

 מאמרים באינצקלופדיות מדעיות: 

Hasan, Manar and Swirsky, Barbara.(1998) "Jewish and Palestinian Women in Israeli 

Society"   in  Nelly P. Stromquist (ed.) Women in the Third Word: An Encyclopedia of 

Contemporary Issues, Garland: New York and London. 

 ספרים: ביקורת 

 (. ביקורת ספר על1000חסן, מנאר )

 Elizabeth Faier, Organization, Gender, and Culture of Palestinian Activism in 

Haifa, Israel. New York: Routledge, 2005.   . כתב עת לחקר החברה  –סוציולוגיה ישראלית

 .381-385, עמ' 2כרך ח', מס' בישראל. 

 ביקורת ספר על  (.2113מנאר, חסן )

ירושלים ותל אביב: מכון ון ליר  .עיר בין ערביים: לאומיות מזדקנת ביפו, חיים חזן ודניאל מונטסו

כרך  .כתב עת לחקר החברה בישראל –סוציולוגיה ישראלית  עמודים. 236. 2111והקיבוץ המאוחד. 

 415-418 עמ' 2יד, מס' 

 

 

 : פרסומים לא אקדמיים

Hasan, Manar. (1998). "Palestinian-Arab Women in Israel in the Eyes of the Jewish 

 Majority", News from Within, September Vol. xiii, no 8.  

 2-22: 24מצד שני, (. "ברית כוזבת", 2992חסן, מנאר )

Hasan, Manar. (March 1994) "On the Fundamentalism in our land", Women against 

Fundamentalism, Journal No. 5. 

 

 

 

 

 


