
 

 NCJWקורסי התכנית ללימודי נשים ומגדר בסיוע 

 תואר ראשון

 100 מסגרת - הליבה קורסי

 600 מסגרת - רוח מסלול קורסי

 400 מסגרת - חברה מסלול קורסי

 800 מסגרת - אמנויות מסלול קורסי

 700 מסגרת - טיםבמשפ מצומצם מסלול קורסי
 

 100מסגרת  -קורסי הליבה 
 

 נשיםמבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות  0608.1110.01

 שיעור )אולם אתינגר( גילמן 144 10-8 ה' סמ' א' ד"ר מירי רוזמרין

 

 פמיניזמים, משפט וחברה בישראל 0608.1122.01

 שיעור גילמן 282 12-10 ה' סמ' א' פרופ' דפנה הקר

 

 סוגיות בפסיכולוגיה של מגדר -"ורוד זה צבע של בנות?"  1071.2328.01

 שיעור נפתלי 101 16-14 ג' סמ' א' פרופ' יואל דפנה

 ** הקורס פתוח משנה ב'

 

 תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרנית 0608.1003.01

 שיעור ווב 001 16-14 ה' סמ' א' ד"ר טל דקל

 

 מגדר וחברה 1041.2611.01

 שו"ת זאב סגל נפתלי  003 19:30-17 ד' סמ' א' ד"ר דונת אורנה

 

 מגדר וארגונים 0608.1155.01

 שיעור רוזנברג 002 18-16 ג' סמ' א' זאב,גב' בן אליהו הדסד"ר לרר 

 

 שיטות מחקר איכותניות במחקר הפמיניסטי 0608.1133.01

 שו"ת רוזנברג 104 14-12 ג' סמ' ב' ד"ר וילמובסקי ענבל

 ** הקורס פתוח משנה ב'. חובה לתואר ראשון

 

 



 מיומנויות יסוד: אוריינות אקדמית 0608.1199.01

 שו"ת רוזנברג 102 20-18 ב' סמ' ב' ד"ר להד כנרת

 ** חובה לכל תלמידות ותלמידי מגדר שהתחילו משנת תש"פ

 

 

 ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות 0608.1005.01

 שיעור ווב 001 16-14 ה' סמ' ב' ד"ר להד כנרת

 

 של מי הספרות הזאת? -ספרות ומגדר  0608.1008.01

 שיעור גילמן 280 10-8 ה' סמ' ב' פרופ' נוה חנה

 

 2020-1700נשים, גברים ומודרניות: מגדר והיסטוריה,  0621.1165.01

 שיעור )אולם אתינגר( גילמן 144 12-10 ב' סמ' ב' פרופ' בלהה מלמן

 

 מרחב משלנו 0607.5553.01

 סדנה רוזנברג 205 14-12 ה' סמ' אב פרופ' דפנה הקר

 זכות לתואר** הקורס "מרחב משלנו" אינו מעניק נקודות 

 

 

 

 

 600מסגרת  -קורסי מסלול רוח 
 

 600מסגרת  -קורסי מבוא 

 

 מבוא לפילוסופיה יוונית 0618.1030.01

 שיעור )אולם אתינגר( גילמן 144 14-12 ד' סמ' א' ד"ר שרון וייסר

 

 מבוא לפילוסופיה חדשה 0618.1032.01

 שיעור גילמן)אולם אתינגר(  144 12-10 ה' סמ' א' ד"ר נועה נעמן צאודרר

 

 מבוא לפילוסופיה פוליטית 0618.1019.01

 שיעור )אולם אתינגר( גילמן 144 20-18 ב' סמ' א' ד"ר אסף שרון

 



 Intro to American Cultureמבוא לתרבות אמריקה  0626.1500.01

 שיעור ווב 001 14-12 א' סמ' א' ד"ר ספנסר מוריסון

 שיעור בוו 001 14-12 ד' סמ' א' ד"ר ספנסר מוריסון

 ** הקורס מתקיים בשפה האנגלית

 

 Poetry Analysisניתוח שירה   0626.1217.01

 שיעור ווב 001 12-10 ב' סמ' א' ד"ר רועי טרטקובסקי

 שיעור ווב 001 12-10 ה' סמ' א' ד"ר רועי טרטקובסקי

 ** הקורס מתקיים בשפה האנגלית

 

 ןהתרבות הנוצרית במערב, מישו ועד קלווי 0621.1216.01

 שיעור )אולם אתינגר( גילמן 144 16-14 א' סמ' א' פרופ' אביעד קליינברג

 

 19-ראשית העידן המודרני, בדגש על אמל"ט במאה ה 0621.1685.03

 שו"ת גילמן 306 20-16 ב' סמ' א' פרופ' חררדו לייבנר

 

 ראשית העידן המודרני, בדגש על לאומיות במרכז, מזרח ומערב אירופ 0621.1685.02

 שו"ת גילמן 306 14-10 ד' סמ' א' פרופ' איריס רחמימוב

 

 מבוא לרטוריקה 0662.1450.01

 שיעור גילמן 326 14-12 א' סמ' א' ד"ר ננה אריאל

 

 תחומיות-לפרוץ את הגבולות: מבוא לרב 0662.1308.01

 שיעור גילמן 326 16-14 ד' סמ' א' ד"ר נועה גדי,ד"ר ירון כהן צמח

 

 מהעת העתיקה ועד לעת החדשה המוקדמת-ין א'מבוא ס 0687.1111.01

 שיעור )אולם ברגר( גילמן 223 16-14 א' סמ' א' ד"ר אורי סלע

 

 מהעת העתיקה ועד לעת החדשה המוקדמת -מבוא יפן א'  0687.1113.01

 שיעור )אולם ברגר( גילמן 223 16-14 ב' סמ' א' ד"ר ליאורה צרפתי

 

 יקה ועד לעת החדשה המוקדמתמהעת העת-מבוא הודו א'  0687.1115.01

 שיעור )אולם ברגר( גילמן 223 16-14 ג' סמ' א' ד"ר רועי צהר

 

 



 המצאת האדם: תחנות יסוד בספרות המערב 0680.1305.01

 שיעור גילמן 326 16-14 ג' סמ' א' פרופ' אורי ש. כהן

 

 20-התיאוריה של הספרות והתרבות במאה ה 0680.1112.01

 שיעור גילמן 326 14-12 ג' א' סמ' פרופ' מיכאל גלוזמן

 ** חובה לבחור תרגיל לקורס זה

 

 20-תרגיל בתיאוריה של הספרות והתרבות במאה ה 0680.1113.01

 תרגיל דוד-דן 212 18-16 ג' סמ' א' גב' יעל איזנברג

 

 20-תרגיל בתיאוריה של הספרות והתרבות במאה ה 0680.1113.02

 תרגיל רוזנברג 211 16-14 ד' סמ' א' מר עידו פלד

 

 20-תרגיל בתיאוריה של הספרות והתרבות במאה ה 0680.1113.03

 תרגיל גילמן 317 14-12 ה' סמ' א' מר יונתן תדמור

 

 מזשיר: מונחי יסוד בשירה 0680.1005.01

 שיעור גילמן 326 12-10 ג' סמ' א' ד"ר דנה אולמרט

 ** חובה לבחור תרגיל לקורס זה

 

 יר: מונחי יסוד בשירהתרגיל במזש 0680.1006.01

 תרגיל דוד-דן 209 12-10 ד' סמ' א' גב' מרים שורץ

 

 תרגיל במזשיר: מונחי יסוד בשירה 0680.1006.02

 תרגיל גילמן 306 12-10 ה' סמ' א' מר עידו פוקס

 

 תרגיל במזשיר: מונחי יסוד בשירה 0680.1006.03

 תרגיל גילמן 317 16-14 ה' סמ' א' מר עמרי לבנת

 

 מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה 0622.1001.01

 שיעור )אולם אתינגר( גילמן 144 14-12 ה' סמ' א' פרופ' מאיר ליטבק

 

 מבוא לדת ולתרבות האסלאם 0622.1003.01

 שיעור )אולם אתינגר( גילמן 144 16-14 ד' סמ' א' ד"ר לאה קינברג

 



 מבוא ללימודי אפריקה 0622.9102.01

 שיעור גילמן 326 12-10 ד' סמ' א' ד"ר אירית בק

 

 מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד 0662.1013.01

 שיעור גילמן 282 18-14 ג' סמ' א' ד"ר רימה שיכמנטר

 

 מהעת החדשה המוקדמת ועד ימינו-מבוא סין ב' 0687.1112.01

 שיעור )אולם ברגר( גילמן 223 16-14 א' סמ' ב' ד"ר אורי סלע

 

 

 העת החדשה המוקדמת ועד ימינומ-מבוא יפן ב'  0687.1114.01

 שיעור )אולם ברגר( גילמן 223 16-14 ב' סמ' ב' ד"ר ליאורה צרפתי

 

 מהעת החדשה המוקדמת ועד ימינו-מבוא הודו ב'  0687.1116.01

 שיעור )אולם ברגר( גילמן 223 16-14 ג' סמ' ב' ד"ר רועי צהר

 

 מבוא להיסטוריה חברתית של המזה"ת 0622.2001.01

 שיעור גילמן 220 12-10 ב' סמ' ב' ברק ד"ר און

 

 Narrative Analysisניתוח סיפורת   0626.1208.01

 שיעור ווב 001 14-12 א' סמ' ב' פרופ' אילנה גומל

 שיעור רוזנברג 001 14-12 ד' סמ' ב' פרופ' אילנה גומל

 ** הקורס מתקיים בשפה האנגלית

 

 Introduction to Theoryמבוא לתיאוריה   0626.1250.01

 שיעור ווב 001 16-14 א' סמ' ב' ד"ר ניר עברון

 שיעור ווב 001 16-14 ד' סמ' ב' ד"ר ניר עברון

 ** הקורס מתקיים בשפה האנגלית

 

 Introduction to British Culture 1מבוא לתרבות אנגליה א'   0626.1278.01

 שיעור ווב 001 12-10 ב' סמ' ב' ד"ר יונתן סטבסקי

 שיעור ווב 001 12-10 ה' סמ' ב' סטבסקיד"ר יונתן 

 ** הקורס מתקיים בשפה האנגלית

 

 



1009.1103.01 Hope: Human Odyssey to Political Existentialism 

 שו"ת זאב סגל נפתלי  003 18-16 ג' סמ' ב' ד"ר אבולוף אוריאל

 ** הקורס יתקיים בשפה האנגלית

 

 היווני מדיוקלטיאנוס ועד תום המחלוקת המרומא לביזנטיון: העולם  0621.1101.01

 שיעור )אולם אתינגר( גילמן 144 12-10 ד' סמ' ב' פרופ' אבשלום לניאדו

 

 מבוא לאסתטיקה 0618.1059.01

 שיעור )אולם אתינגר( גילמן 144 20-18 ב' סמ' ב' פרופ' חגי כנען

 

 

 מבוא לפילוסופיה הודית 0618.1042.01

 שיעור )אולם ברגר( גילמן 223 12-10 ד' סמ' ב' פרופ' דני רוה

 

 מבוא לפילוסופיה של המוסר 0618.1018.02

 שיעור )אולם ברגר( גילמן 223 14-12 ד' סמ' ב' ד"ר יאיר לוי

 

 לקרוא סיפור: מונחי יסוד בסיפורת 0680.1000.01

 שיעור גילמן 326 14-12 ג' סמ' ב' פרופ' איריס מילנר

 ** חובה לבחור תרגיל לקורס זה

 

 תרגיל בלקרוא סיפור: מונחי יסוד בסיפורת 0680.1111.01

 תרגיל דוד-דן 212 18-16 ג' סמ' ב' מר מיכאל אילוז

 

 תרגיל בלקרוא סיפור: מונחי יסוד בסיפורת 0680.1111.02

 תרגיל גילמן 361 12-10 ד' סמ' ב' גב' מאיה שבאלבו

 

 תרגיל בלקרוא סיפור: מונחי יסוד בסיפורת 0680.1111.03

 תרגיל גילמן 361 14-12 ה' סמ' ב' ' שני פוקרגב

 

 600מסגרת  -קורסי בחירה במסלול רוח 

 ** על תלמידי תואר ראשון שהתחילו בתשע"ט חלה חובת לימוד

 ** קורס בשפה האנגלית באחד החוגים

 

 



 כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר 0608.3401.01

 שיעור רוזנברג 001 14-12 ג' סמ' א' ד"ר אפי זיו

 

 גברים וגבריות בתרבות הפופולרית 0607.5429.01

 שיעור רוזנברג 105 20-18 ג' סמ' א' ד"ר פדבה גלעד

 ** שיעור לתואר שני הפתוח לשנה ג' לתואר ראשון

 

 של מי הספרות הזאת? -ספרות ומגדר  0608.1008.01

 שיעור גילמן 280 10-8 ה' סמ' ב' פרופ' נוה חנה

 כקורס ליבה **ניתן ללמוד כקורס בחירה או

 

 

 יעוץ מגדרי בארגונים: תיאוריה ופרקטיקה 0607.5418.01

 סדנה רוזנברג 209 16-14 ג' סמ' אב ד"ר לרר זאב,גב' בן אליהו הדס

 **הקורס מורכב משיעורי כיתה ועבודה מעשית

 

 יעוץ מגדרי בארגונים: תיאוריה ופרקטיקה 0607.5418.02

 עבודה מעשית  0-0  סמ' אב ד"ר לרר זאב,גב' בן אליהו הדס

 ** הקורס כולל פרקטיקה בארגונים וחברות

 ** פתוח לתלמידי שנה ב' ומעלה בלבד

 ** הקבלה לקורס כפופה לראיון קבלה

 נקודות זכות 6 -** הקורס מוכר כ

 

0626.5003.01 Edith Wharton: The Major Works 

 שיעור גילמן 277 16-14 א' סמ' א' ד"ר ניר עברון

 שיעור גילמן 277 16-14 ד' סמ' א' ןד"ר ניר עברו

 ** הקורס מתקיים בשפה האנגלית

 

 גאווה, נידוי ושינוי: החיים הלהט"ביים בעבר ובהווה 1883.0602.01

 שיעור  18-16 ג' סמ' א' ד"ר עופר נורדהיימר נור

 נא לעיין בסילבוס-** קורס משלב עבודה מעשית

 

 תרבות וקוגניציה 0662.1962.01

 שיעור גילמן 326 12-10 ב' סמ' א' ן צדקהד"ר רונן סלמ

 



 המאה האמריקנית 0621.1086.01

 שיעור )אולם אתינגר( גילמן 144 18-16 ג' סמ' א' פרופ' אייל נווה

 

 נשים מגדר ומיניות בסין:בין היסטוריה לפילוסופיה 0687.2420.02

 שיעור גילמן 279 16-14 ה' סמ' א' ד"ר סמדר וינטר

 

 מוזיקה, מגדר וקוויריות במזה"ת ובאפריקה 0622.2030.01

 שיעור גילמן 456 14-12 ג' סמ' א' ד"ר משה מורד

 לא יכולים להרשם -** מי שלמדו "מוזיקה של מזה"ת ואפריקה"  

 

 אנתרופולוגיה יישומית במציאות של הגירה ופליטות בין אפריקה ליש 0693.2016.01

 שיעור גילמן 317 12-10 א' סמ' אב ד"ר כהן רוית

 שעו 40** הקורס כולל פעילות בארגונים לאורך השנה. מינימום 

 

 נפקדות: סופרות נשים וקאנון הספרות העברית-נוכחות 0680.2139.01

 שיעור גילמן 278 16-14 ה' סמ' א' מר גיא ארליך

 

 שפת נשים? מגדר, מיניות ותרבות יידיש 0680.3188.01

 שיעור גילמן 305 14-12 ג' סמ' א' גלאי-ד"ר חנה פולין

 ** הקורס אינו מחייב ידיעת שפה היידיש

 

 בלום: מונוגרפיה-אורלי קסטל 0680.3008.01

 שיעור גילמן 307 16-14 ג' סמ' א' ד"ר סמדר שיפמן

 

 אתיופיה ודימוייה: ממלכת שבא להיילה סלאסי 0680.3161.01

 שיעור גילמן 305 16-14 ד' סמ' א' ד"ר רן הכהן

 

 פלסטינים, יהודים, ושאלת המודרנה 0680.2903.01

 שיעור גילמן 279 12-10 ה' סמ' א' ד"ר מנאר מח'ול

 

 כותבות את הגוף: טקסט, סקס, סקסט 0607.5362.01

 שיעור רוזנברג 106 16-14 ג' סמ' ב' ד"ר רוני  הלפרן

 ** פתוח משנה ב' לתואר ראשון ולתואר שני

 

 



 ם בישראל בשנות המדינה הראשונותבבית ובחוץ: נשי 0608.1007.01

 שיעור ווב 103 12-10 ה' סמ' ב' ד"ר גבע שרון

 ** קורס בחירה לתואר ראשון החל מתש"פ

 ** סגור למי שלמד/ה קורס ליבה "נשים בישראל"

 

 כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? תרבות אונס בישראל 0607.5428.01

 שיעור גרוזנבר 106 20-18 ה' סמ' ב' ד"ר משעלי יעל

 ג' לתואר ראשון-** שיעור לתואר שני הפתוח לשנה ב' ו

 

 פילוסופיה, פמיניזם ומדע -למה יש רק מארי קירי אחת  0608.3604.01

 סדנה דוד-דן 102 18-16 ג' סמ' ב' גב' מאיה רומן

 **הקורס מורכב משיעורי כיתה ועבודה מעשית

 

 יה, פמיניזם ומדעפילוסופ -למה יש רק מארי קירי אחת  0608.3604.02

 עבודה מעשית  0-0  סמ' ב' גב' מאיה רומן

 ש"ס 4-** קורס משלב עשייה, נחשב כ

 ** לא ניתן להירשם למי שלמדו את הקורס

 ידע פמיניסטי וקהילה-** "למה יש רק מארי קירי אחת

 

 מבט פמיניסטי -תקשורת, אקטיביזם ורב תרבותיות  0608.3607.01

 שיעור רוזנברג 002 12-10 ד' סמ' ב' גב' אסתי רידר אינדורסקי

 

 מוציאות את הכביסה השחורה: יצירה מזרחית, פמיניזם מזרחי 0607.5430.01

 שיעור רוזנברג 106 20-18 ג' סמ' ב' ד"ר משעלי יעל

 ג' לתואר ראשון-** שיעור לתואר שני הפתוח לשנה ב' ו

 

 בספרות וקולנוע של נשיםהדקונסטרוקציה של הבית  -סביבה עוינת  0680.2137.01

 שיעור גילמן 306 18-16 ד' סמ' ב' ד"ר רוני הלפרן

 

 השירה הישראלית לפניה ואחריה  -יונה וולך  0680.2129.01

 שיעור גילמן 281 14-12 ד' סמ' ב' ד"ר דנה אולמרט

 

 קורא/ת בספרות פוסטמודרנית-יחסי מחבר/ת 0680.2135.01

 שיעור גילמן 362 18-16 ב' סמ' ב' ד"ר חן אדלסבורג

 



 והמערכה לצדק חברתי 20-אמריקה הלטינית במאה ה 0662.1758.01

 שיעור גילמן 326 12-10 ה' סמ' ב' ד"ר אפרים דוידי

 

 נישואין ומשפחה במזה"ת במאה העשרים 0622.2316.01

 שיעור גילמן 305 18-16 ד' סמ' ב' ד"ר מרים נסימוב

 

0626.2932.01 Literature and Disability Studies: Cognitive Disabilities 

 שיעור רוזנברג 002 12-10 ג' סמ' ב' ד"ר דלית אלפרוביץ

 ** הקורס מתקיים בשפה האנגלית

 

 ילדים ובעלי חיים: סוגיות הסטוריות, חברתיות וחינוכיות 1883.0604.01

 שיעור  18-16 ג' סמ' ב' ד"ר טל קוגמן

 בסילבוסנא לעיין -** קורס משלב עבודה מעשית

 

 השפעות גומלין בין יהדות לאסלם בדיני נישואין, גירושין וירושה 0616.2009.01

 שיעור רוזנברג 102 20-18 ג' סמ' ב' ד"ר יחזקאל דוד

 

 מגדר וארכיאולוגיה במצרים העתיקה 0671.2411.01

 שיעור גילמן 220 14-12 ב' סמ' ב' ד"ר דבורה סוויני

 

 המודרנית והעכשווית חברה ותרבות ביפן 0687.2516.01

 שיעור גילמן 279 16-14 ב' סמ' ב' גדעוני עפרה-פרופ' גולדשטין

 שיעור גילמן 279 16-14 ג' סמ' ב' גדעוני עפרה-פרופ' גולדשטין

 ** השיעור מתקיים פעמיים בשבוע

 

 600קורסי בחירה רוח  -קורסי "חיבור אישי" 

 ש"ס לתואר 8** ניתן ללמוד עד 

 

 קורסי יזמות

 

 מבוא ליזמות חברתית 1884.0201.01

 שיעור דוד-דן 001 18-16 ב' סמ' א' 

 

 דגמים של יזמות 0662.2625.01

 שיעור גילמן 326 20-18 ד' סמ' א' ד"ר ירון כהן צמח



 

 מבוא ליזמות חברתית 1884.0201.02

 שיעור  19-17 ב' סמ' ב' 

 

 ייזום והקמת עסקים חברתיים 1884.0202.01

 שיעור  18-16 ד' סמ' ב' 

 

 

 21-לוגיקה בפעולה: תכנון, יזמות ואסטרטגיה במאה ה 0662.2626.01

 שיעור גילמן 326 20-18 ד' סמ' ב' ד"ר דורון אביטל

 

 סדנת יזמות במזרח ודרום אסיה 0687.2519.01

 שיעור גילמן 282 20-18 ד' סמ' ב' ד"ר אורי סלע,מר יאיר סאקוב

 

 יזמות ורגולציה 1411.7468.01

 שיעור אולם קגן טרובוביץ - 100 18-16 א' סמ' ב' 

 

 קורסים מתוך התוכנית ללימודי תעודת הוראה

 

 מבוא לחינוך: היבטים פילוסופיים, סוציולוגיים ופסיכולוגיים 0723.1000.01

 שו"ת שרת 410 15-12 ג' סמ' אב ד"ר ג'רמי פוגל

 

 זיותאוכלוסיות עם לקויות: אפיונים וסוגיות מרכ 0723.1004.01

 שו"ת שרת 410 10-8:30 ה' סמ' ב' ד"ר שרעבי עדי

 

 משפט וחינוך 0723.2015.01

 שו"ת שרת 410 14-12 ה' סמ' ב' 

 

 חינוך ושינוי חברתי: היבטים סוצולוגיים, אידיולוגיים והיסטוריי 0723.1201.01

 שו"ת שרת 431 16-14 ג' סמ' ב' ד"ר גובני יובל

 

 

 

 

 



 610מסגרת  -סמינריונים במסלול רוח 

 

 קוויר באופן פמיניסטי: מה בין מגדר למיניות?** 0608.3302.01

 סמינר רוזנברג 211 20-18 ד' סמ' א' ד"ר משעלי יעל

 ** לא פתוח למי שלמדו את הקורס "פמיניזם ותיאוריה קווירית"

 ** לא פתוח למי שלמדו את הקורס "קוויר באופן ביקורתי"

 באופן פמיניסטי ** לא פתוח למי שלמדו את הקורס "קוויר

 

 מכשפות: היסטוריה פופולארית של אחרּות ומגדר 0608.3605.01

 סמינר רוזנברג 211 12-10 ג' סמ' א' אשד-ד"ר אביטל דוידוביץ'

 

 'כמו באגדות': דברים שוולט דיסני לא ספר לכם 0608.4103.01

 סמינר רוזנברג 002 16-12 ד' סמ' א' ד"ר רוני  הלפרן

 

 וגואטרי בהקשר ספרותי דלז 0680.4201.01

 סמינר גילמן 455 16-12 א' סמ' א' ד"ר אייל דותן

 

 כותבות זהות ב'אזור הגבול' -'אני המזרחית שאתם לא מכירים' 0680.4250.01

 סמינר א ע"ש אלקוב גילמן319 18-16 ב' סמ' א' ד"ר רוני הלפרן

 ** הקורס סגור למי שלמד/ה "הבלש: ביוגרפיה של דמות ספרותית"

 

 מגדר ורגשות 0607.5321.01

 סמינר רוזנברג 212 18-14 ב' סמ' ב' ד"ר להד כנרת

 ** סמינר לתואר שני הפתוח לשנה ג' בתואר ראשון

 

 פדגוגיה פמיניסטית -מגדר וחינוך 0608.4404.01

 סמינר א ע"ש אלקוב גילמן319 18-16 ה' סמ' ב' ד"ר גור זיו חגית

 

 קדושות, מינים ומכשפות: 1700-1300מגדר ודת  0621.2741.01

 סמינר ע"ש אלקוב גילמן 320 12-8 ג' סמ' ב' פרופ' תמר הרציג

 

 היסטוריה קווירית וטרנסג'נדרית 0621.9040.01

 סמינר א ע"ש אלקוב גילמן319 20-16 ב' סמ' ב' פרופ' איריס רחמימוב

 

 



 20-נשים עניות באמריקה הלטינית במאה ה 0621.3378.01

 סמינר גילמן 361א 16-14 ב' סמ' ב' פרופ' חררדו לייבנר

 סמינר גילמן 361א 16-14 ה' סמ' ב' פרופ' חררדו לייבנר

 

 החברה החרדית: הלכה, מגדר ותרבות פנאי 0697.4118.01

 סמינר ע"ש אלקוב גילמן 323 18-14 ד' סמ' ב' דר' שרה זלצברג

 ** סמינר לתואר שני הפתוח לשנה ג' בתואר ראשון

 

 ומגדר בסיפור העם העבריגוף  0680.4086.01

 סמינר רוזנברג 212 12-10 ד' סמ' ב' ד"ר דוד רוטמן

 

 

 400מסגרת  -קורסי מסלול חברה 
 

 400מסגרת  -קורסי מבוא  

 

 מבוא לסוציולוגיה 1041.1102.01

 שיעור נפתלי 101 10-8:30 ב' סמ' א' פרופ' מזרחי ניסים

 ** נא לבחור באחד מהתרגילים הבאים לשיעור זה

 

 מבוא לסוציולוגיה 1041.1102.02

 תרגיל נפתלי 107 12-10 ב' סמ' א' 

 

 מבוא לסוציולוגיה 1041.1102.03

 תרגיל נפתלי 105 12-10 ב' סמ' א' 

 

 מבוא לסוציולוגיה 1041.1102.04

 תרגיל נפתלי 206 16-14 ב' סמ' א' 

 

 מבוא לסוציולוגיה 1041.1102.05

 תרגיל נפתלי 206 14-12 ג' סמ' א' 

 

 מבוא לסוציולוגיה 1041.1102.06

 תרגיל נפתלי 206 16-14 ד' סמ' א' 



 

 מבוא לסוציולוגיה 1041.1102.07

 תרגיל נפתלי 206 18-16 ד' סמ' א' 

 

 מבוא לאנתרופולוגיה 1041.1101.01

 שיעור נפתלי 101 14-12 ב' סמ' א' טובי מיכל-ד"ר קרבאל

 ** נא לבחור באחד מהתרגילים הבאים לשיעור זה

 

 מבוא לאנתרופולוגיה 1041.1101.02

 תרגיל נפתלי 208 16-14 ב' סמ' א' גב' פת שמיר עלמה

 

 מבוא לאנתרופולוגיה 1041.1101.03

 תרגיל נפתלי 208 18-16 ב' סמ' א' גב' פת שמיר עלמה

 

 מבוא לאנתרופולוגיה 1041.1101.04

 תרגיל נפתלי 206 16-14 ג' סמ' א' 

 

 לאנתרופולוגיהמבוא  1041.1101.05

 תרגיל נפתלי 206 18-16 ג' סמ' א' 

 

 מבוא לאנתרופולוגיה 1041.1101.07

 תרגיל נפתלי 205 18-16 ד' סמ' א' 

 

 מבוא לפסיכולוגיה  למדעי החברה** 1009.1820.01

 שו"ת נפתלי 204 14-12 ב' סמ' א' 

 ש"ס 4ש"ס מקוונות.  2-ש"ס פרונטליות ו 2-** הקורס מורכב מ

 

 מבוא לכלכלה ללא כלכלנים 1009.1102.01

 שו"ת נפתלי 105 12-10 ג' סמ' ב' 

  נפתלי 204 14-12 ה' סמ' ב' 

 

 400מסגרת  -מסלול חברה  -קורסי בחירה 

 

 מגדר וארגונים 0608.1155.01

 שיעור רוזנברג 002 18-16 ג' סמ' א' ד"ר לרר זאב,גב' בן אליהו הדס



 ה** ניתן ללמוד כקורס בחירה או כקורס ליב

 

 כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר 0608.3401.01

 שיעור רוזנברג 001 14-12 ג' סמ' א' ד"ר אפי זיו

 

 יעוץ מגדרי בארגונים: תיאוריה ופרקטיקה 0607.5418.01

 סדנה רוזנברג 209 16-14 ג' סמ' אב ד"ר לרר זאב,גב' בן אליהו הדס

 **הקורס מורכב משיעורי כיתה ועבודה מעשית

 

 יעוץ מגדרי בארגונים: תיאוריה ופרקטיקה 0607.5418.02

 עבודה מעשית  0-0  סמ' אב ד"ר לרר זאב,גב' בן אליהו הדס

 ** הקורס כולל פרקטיקה בארגונים וחברות

 ** פתוח לתלמידי שנה ב' ומעלה בלבד

 ** הקבלה לקורס כפופה לראיון קבלה

 נקודות זכות 6 -** הקורס מוכר כ

 

 גברים וגבריות בתרבות הפופולרית 0607.5429.01

 שיעור רוזנברג 105 20-18 ג' סמ' א' ד"ר פדבה גלעד

 ** שיעור לתואר שני הפתוח לשנה ג' לתואר ראשון

 

 חוויות חיים אחרות -וואחד על אחד  1041.3588.01

 שו"ת נפתלי 203 15-12 ג' סמ' א' ד"ר שרון סמדר

 

 מננותאוריות סוציולוגיות בנות ז 1041.3100.01

 שיעור נפתלי 201 17-14 ד' סמ' א' ד"ר שרון סמדר

 ** נא להירשם לאחד התרגילים של השיעור.

 

 תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו 1041.3100.02

 תרגיל נפתלי 105 13-12 ד' סמ' א' 

 

 תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו 1041.3100.03

 תרגיל נפתלי 206 13-12 ד' סמ' א' 

 

 תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו 1041.3100.04

 תרגיל נפתלי 105 14-13 ד' סמ' א' 



 

 תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו 1041.3100.05

 תרגיל נפתלי 206 14-13 ד' סמ' א' 

 

 תיאוריה ופרקטיקה -אנתרופולוגיה דיגיטלית  1041.3593.01

 שו"ת נפתלי 108 14-12 ה' סמ' א' מר בן אלול אלעד

 

 

 גאווה, נידוי ושינוי: החיים הלהט"ביים בעבר ובהווה 1883.0602.01

 שיעור  18-16 ג' סמ' א' ד"ר עופר נורדהיימר נור

 נא לעיין בסילבוס-** קורס משלב עבודה מעשית

 

 בין ניאו ליברליזם לסולידריות חב -פילנטרופיה ומעורבות אזרחית  1883.0603.01

 שיעור  18-16 ג' סמ' א' ד"ר ירון כהן צמח

 נא לעיין בסילבוס-** קורס משלב עבודה מעשית

 

 מחשבה מדינית בת זמננו 1031.2105.01

 שיעור נפתלי 201 14-12 א' סמ' א' 

 ** יש להירשם לאחד התרגילים של השיעור

 

 מחשבה מדינית בת זמננו 1031.2105.02

 תרגיל נפתלי 105 11-10 ד' סמ' א' 

 

 בת זמננומחשבה מדינית  1031.2105.03

 תרגיל נפתלי 105 12-11 ד' סמ' א' 

 

 מחשבה מדינית בת זמננו 1031.2105.04

 תרגיל נפתלי 105 15-14 א' סמ' א' 

 

 ילדות בחברה הערבית 1110.3742.01

 שיעור שאפל 123 14-12 ד' סמ' א' 

 

 אנתרופולוגיה יישומית במציאות של הגירה ופליטות בין אפריקה ליש 0693.2016.01

 שיעור גילמן 317 12-10 א' סמ' אב כהן רויתד"ר 

 שעו 40** הקורס כולל פעילות בארגונים לאורך השנה. מינימום 



 

 אלימות כלפי נשים במשפחה: פרספקטיבה אינטרדיסיפלינרית 1110.3752.01

 שיעור שאפל 125 20-16 ד' סמ' א' 

 

 חינוך מודע מגדר 0723.2017.01

 שו"ת שרת 328 12-10 ג' סמ' א' ד"ר נץ הדר

 

 

 בבית ובחוץ: נשים בישראל בשנות המדינה הראשונות 0608.1007.01

 שיעור ווב 103 12-10 ה' סמ' ב' ד"ר גבע שרון

 ** קורס בחירה לתואר ראשון החל מתש"פ

 ** סגור למי שלמד/ה קורס ליבה "נשים בישראל"

 

 פילוסופיה, פמיניזם ומדע -למה יש רק מארי קירי אחת  0608.3604.01

 סדנה דוד-דן 102 18-16 ג' סמ' ב' גב' מאיה רומן

 **הקורס מורכב משיעורי כיתה ועבודה מעשית

 

 פילוסופיה, פמיניזם ומדע -למה יש רק מארי קירי אחת  0608.3604.02

 עבודה מעשית  0-0  סמ' ב' גב' מאיה רומן

 ש"ס 4-** קורס משלב עשייה, נחשב כ

 קורס** לא ניתן להירשם  למי שלמדו את ה

 ידע פמיניסטי וקהילה-** "למה יש רק מארי קירי אחת

 

 מבט פמיניסטי -תקשורת, אקטיביזם ורב תרבותיות  0608.3607.01

 שיעור רוזנברג 002 12-10 ד' סמ' ב' גב' אסתי רידר אינדורסקי

 

 כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? תרבות אונס בישראל 0607.5428.01

 שיעור רוזנברג 106 20-18 ה' סמ' ב' ד"ר משעלי יעל

 ג' לתואר ראשון-** שיעור לתואר שני הפתוח לשנה ב' ו

 

 אוכלוסייה וחברה 1041.2618.01

 שו"ת נפתלי 110 18-15 ג' סמ' ב' 

 

 משפחה בחברה הערבית 1110.3744.01

 שיעור שאפל 128 10-8 ד' סמ' ב' 



 

 אי שיוויון חברתי בראי החינוך 0723.2013.01

 שו"ת שרת 307 12-10 ד' סמ' ב' 

 

 ילדים ובעלי חיים: סוגיות הסטוריות, חברתיות וחינוכיות 1883.0604.01

 שיעור  18-16 ג' סמ' ב' ד"ר טל קוגמן

 נא לעיין בסילבוס-** קורס משלב עבודה מעשית

 

 400קורסי בחירה חברה  -קורסי "חיבור אישי" 

 ש"ס לתואר 8** ניתן ללמוד עד 

 

 קורסי יזמות

 

 מבוא ליזמות חברתית 1884.0201.01

 שיעור דוד-דן 001 18-16 ב' סמ' א' 

 

 דגמים של יזמות 0662.2625.01

 שיעור גילמן 326 20-18 ד' סמ' א' ד"ר ירון כהן צמח

 

 מבוא ליזמות חברתית 1884.0201.02

 שיעור  19-17 ב' סמ' ב' 

 

 ייזום והקמת עסקים חברתיים 1884.0202.01

 שיעור  18-16 ד' סמ' ב' 

 

 21-לוגיקה בפעולה: תכנון, יזמות ואסטרטגיה במאה ה 0662.2626.01

 שיעור גילמן 326 20-18 ד' סמ' ב' ד"ר דורון אביטל

 

 סדנת יזמות במזרח ודרום אסיה 0687.2519.01

 שיעור גילמן 282 20-18 ד' סמ' ב' ד"ר אורי סלע,מר יאיר סאקוב

 

 יזמות ורגולציה 1411.7468.01

 שיעור אולם קגן טרובוביץ - 100 18-16 א' סמ' ב' 

 

 



 קורסים מתוך התוכנית ללימודי תעודת הוראה

 

 אוכלוסיות עם לקויות: אפיונים וסוגיות מרכזיות 0723.1004.01

 שו"ת שרת 410 10-8:30 ה' סמ' ב' ד"ר שרעבי עדי

 

 משפט וחינוך 0723.2015.01

 שו"ת שרת 410 14-12 ה' סמ' ב' 

 

 חינוך ושינוי חברתי: היבטים סוצולוגיים, אידיולוגיים והיסטוריי 0723.1201.01

 שו"ת שרת 431 16-14 ג' סמ' ב' ד"ר גובני יובל

 

 מבוא לחינוך: היבטים פילוסופיים, סוציולוגיים ופסיכולוגיים 0723.1000.01

 שו"ת שרת 410 15-12 ג' סמ' אב ד"ר ג'רמי פוגל

 

 410מסגרת  -סמינריונים במסלול חברה 

 ** בחלק מהסמינריונים במסלול זה ניתן להגיש סמינר בלבד)לא רפרט

 

 קוויר באופן פמיניסטי: מה בין מגדר למיניות?** 0608.3302.01

 סמינר רוזנברג 211 20-18 ד' סמ' א' ד"ר משעלי יעל

 ** לא פתוח למי שלמדו את הקורס "פמיניזם ותיאוריה קווירית"

 "קוויר באופן ביקורתי"** לא פתוח למי שלמדו את הקורס 

 ** לא פתוח למי שלמדו את הקורס "קוויר באופן פמיניסטי"

 

 (22.7.19עין אנתרופולוגית על יפן העכשווית )עודכן  1041.4482.01

 סמינר נפתלי 420 20-16 ג' סמ' א' גדעוני עפרה-פרופ' גולדשטין

 

 גרפיבין האסתטי והפוליטי בחברה הפלסטינית: מבט אתנו 1041.3798.01

 סמינר נפתלי 426 14-12 ב' סמ' א' ד"ר פוראני חאלד

 סמינר נפתלי 426 12-10 ב' סמ' ב' ד"ר פוראני חאלד

 ** סמינר שנתי

 

 פדגוגיה פמיניסטית -מגדר וחינוך 0608.4404.01

 סמינר א ע"ש אלקוב גילמן319 18-16 ה' סמ' ב' ד"ר גור זיו חגית

 

 



 מגדר ורגשות 0607.5321.01

 סמינר רוזנברג 212 18-14 ב' סמ' ב' רתד"ר להד כנ

 **פתוח גם לתלמידות ולתלמידי תואר ראשון בשנה ג'

 

 20-נשים עניות באמריקה הלטינית במאה ה 0621.3378.01

 סמינר גילמן 361א 16-14 ב' סמ' ב' פרופ' חררדו לייבנר

 סמינר גילמן 361א 16-14 ה' סמ' ב' פרופ' חררדו לייבנר

 

 

 ברה החרדית: הלכה, מגדר ותרבות פנאיהח 0697.4118.01

 סמינר ע"ש אלקוב גילמן 323 18-14 ד' סמ' ב' דר' שרה זלצברג

 ** סמינר לתואר שני הפתוח לשנה ג' בתואר ראשון

 

 800מסגרת  -קורסי מסלול אמנויות 

 

 ** שעות הקרנת סרטים בקורסים של בית הספר לקולנוע וטלוויזיה

 ** אינן נספרות במניין השעות.

 

 800מסגרת  -קורסי מבוא 

 

 מבוא לשפת המוזיקה 0861.1301.01

 שיעור מכסיקו 206א 14-10 ד' סמ' א' ד"ר אופנהיים רועי

 

 מבוא לתיאטרון המודרני 0811.2137.01

 שיעור מכסיקו 206א 14-12 ב' סמ' א' ד"ר הררי דרור

 

 ימי הבינייםממצרים ועד סוף -אמנות על ציר הזמן א': העת העתיקה 0821.1900.01

 שיעור קיקואין 01 18-16 א' סמ' א' ד"ר שדה נאוה,ד"ר אילת זהר,ד"ר ברטל רננה

 

 מבוא לתיאוריות קולנועיות 0851.6524.01

 שיעור פאסטליכט מכסיקו 115 18-16 ג' סמ' א' ד"ר חגין בועז

 

 מבוא לקולנוע תיעודי 0851.6190.01

 שיעור טליכט מכסיקופאס 115 14-10 ד' סמ' א' ד"ר דובדבני שמוליק



 

 תולדות הקולנוע א' 0851.6234.01

 שיעור פאסטליכט מכסיקו 115 14-10 ג' סמ' א' 

 שיעור פאסטליכט מכסיקו 115 16-14 ג' סמ' א' 

 

 מודרני-מבוא לתיאטרון פוסט 0811.1343.01

 שיעור קיקואין 01 14-12 ג' סמ' ב' ד"ר הררי דרור

 

 מבוא לשפת הקולנוע 0861.1107.01

 שיעור פאסטליכט מכסיקו 115 18-16 ג' סמ' ב' ד"ר דובדבני שמוליק

 שיעור מכסיקו 206א 20-18 ג' סמ' ב' ד"ר דובדבני שמוליק

 

 אמנות על ציר הזמן ב': מהרנסנס ועד לאמנות המודרנית 0821.1902.01

 שיעור קיקואין 01 18-16 א' סמ' ב' דר' קרן צדפי,ד"ר מיימון ורד

 

 א לקולנוע ישראלימבו 0851.6595.01

 שיעור פאסטליכט מכסיקו 115 16-12 ב' סמ' ב' ד"ר דובדבני שמוליק

 

 תולדות הקולנוע ב' )הקרנה( 0851.6235.01

 שיעור פאסטליכט מכסיקו 115 16-14 ג' סמ' ב' 

 שיעור פאסטליכט מכסיקו 115 14-10 ג' סמ' ב' 

 

 תיאטרון, חברה, קהילה 0811.1215.01

 שיעור מכסיקו 212 16-14 א' סמ' ב' 

 

 800מסגרת  -קורסי בחירה 

 

 גברים וגבריות בתרבות הפופולרית 0607.5429.01

 שיעור רוזנברג 105 20-18 ג' סמ' א' ד"ר פדבה גלעד

 ** שיעור לתואר שני הפתוח לשנה ג' לתואר ראשון

 

 מאסטריות: ורדה,אקרמן, וקמפיון 0851.6725.01

 שיעור קיקואין 02 20-16 א' סמ' א' גב' עוזרי יערה

 

 



 ארוס והפוליס: מגדר ומחשבה אפלטונית באמנות הארכאית והקלאסית 0821.6150.01

 שיעור מכסיקו 211 16-14 ב' סמ' א' ד"ר שדה נאוה

 

 גברים וגבריות באמנות האסלאם 0821.6387.01

 שיעור מכסיקו 211 20-18 ד' סמ' א' ד"ר הגר נעמי

 

 השחורה: יצירה מזרחית, פמיניזם מזרחימוציאות את הכביסה  0607.5430.01

 שיעור רוזנברג 106 20-18 ג' סמ' ב' ד"ר משעלי יעל

 ג' לתואר ראשון-** שיעור לתואר שני הפתוח לשנה ב' ו

 

 נשים באמנות ימי הביניים: פטרונות, צריכה ויצירה 0821.6234.01

 שיעור מכסיקו 213 14-12 ג' סמ' ב' ד"ר עינת קלפטר

 

 אמנות אפריקאית מהי? מזירה קולוניאלית לאמנות גלובלית 0821.6898.01

 שיעור קיקואין 02 16-14 ה' סמ' ב' 

 

 בין אחווה לאיבה: יחסי יהודים וערבים בראי הקולנוע הערבי 0851.6733.01

 שיעור מכסיקו 212 20-16 ב' סמ' ב' 

 

 מלחמה וקולנוע 0851.6717.01

 שיעור מכסיקו 206א 18-14 ד' סמ' ב' 

 

 תיאוריות טלוויזיה פמיניסטיות 0851.6731.01

 שיעור קיקואין 01 16-14 ד' סמ' ב' גב' לוי יעל

 

 810מסגרת  -סמינריונים במסלול אמנות 

 

 מכשפות: היסטוריה פופולארית של אחרּות ומגדר 0608.3605.01

 סמינר רוזנברג 211 12-10 ג' סמ' א' אשד-ד"ר אביטל דוידוביץ'

 

 באגדות': דברים שוולט דיסני לא ספר לכם'כמו  0608.4103.01

 סמינר רוזנברג 002 16-12 ד' סמ' א' ד"ר רוני  הלפרן

 

 קולנוע פלסטיני 0851.5093.01

 סמינר מכסיקו 117א 14-10 ד' סמ' א' ד"ר רינאוי חליל



 

 העור בו אני צופה: גופים בקולנוע ובתיאוריה 0851.5124.01

 סמינר מכסיקו 206ג 14-10 ב' סמ' ב' גרינברג סלבה

 

 קולנוע ומחאה חברתית 0851.5103.01

 סמינר מכסיקו 209 20-14 ג' סמ' ב' ד"ר אלוש לברון מירב

 

 700מסגרת  -קורסי מסלול מצומצם במשפטים 

 

 ** המשתתפים בקורסי הפקולטה למשפטים כפופים לנהלי הפקולטה

 ** למשפטים. שימו לב במיוחד לדרישות הקדם!

 השלמת קורס ליבה -ל ** דרישת קדם למסלו

 ** "פמיניזמים, משפט וחברה בישראל"

 

 700מסגרת  -מסלול משפטים  -קורסי בחירה 

 

 משפט, חברה ותרבות 1411.9242.01

 שיעור טרובוביץ 301 16-14 ד' סמ' א' פרופ' גרוס אייל

 

 חוק התשוקה: מיניות, נטייה מינית וזהות מגדרית בין משפט לחברה 1411.5760.01

 סמינר טרובוביץ 205 19-16 א' סמ' א' גרוס אייל פרופ'

 

 אלימות כלפי נשים במשפחה: פרספקטיבה אינטרדיסיפלינרית 1110.3752.01

 שיעור שאפל 125 20-16 ד' סמ' א' 

 

1411.7451.01 Human Trafficking: A Labor Approach 

 סמינר טרובוביץ 202 16-14 ג' סמ' אב ד"ר שמיר הילה

 בשפה האנגלית** יתקיים 

 

 דיני עבודה 1411.9225.10

 שיעור אולם בן שמש טרובוביץ -308 14-12 א' סמ' ב' פרופ' מונדלק גיא

 

 מדיניות החינוך בישראל וזיקתה למשפט:סוגייה בצדק 1411.5830.01

 שיעור אולם קגן טרובוביץ - 100 16-14 ג' סמ' א' פרופ' גבתון דן



 

 המשפטזכויות הילד בראי  1411.7455.01

 שיעור טרובוביץ 204 18-16 ה' סמ' ב' 

 

 דיני משפחות 1411.9220.10

 שיעור טרובוביץ 301 10-8 ב' סמ' ב' פרופ' טריגר צבי חיים

 שיעור אולם הופיין טרובוביץ - 105 12-10 ה' סמ' ב' פרופ' טריגר צבי חיים

 

 

 

 

 

 

 


