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מגדר ומגווןתכנית לימודים ב  

 

פעולה  שיתופי  על  הנשענת  ייחודית  מוסמך  תוכנית  היא  ומגוון  במגדר  הלימודים    תכנית 
המציאות   וניתוח  להבנת  כלים  ירכשו  התוכנית  ומשתתפי  משתתפות  ובקהילה.  באוניברסיטה 

 המשלבת תובנות בנושא רב תרבותיות ומגוון.   החברתית מנקודת מבט מגדרית
תכנים   מציעה  של  התוכנית  הקהילות  מגוון  על  בדגש  והמגוון  המגדר  חקר  בחזית  תיאורטיים 

תלמידות ותלמידי האוניברסיטה העברית ועל מיקומה של האוניברסיטה בירושלים, עיר ששגרתה  
תהליכים   וניהול  ממשל  למרכזי  ובסמיכות  ופיזיים,  אנושיים  גבולות  סביב  מתנהלת 

י בינלאומיים. ויועמק דרך  הדיון בסוגיות חברתיות מקומיות  על תובנות גלובליות ומחקר  תבסס 
עשייה מתערבת )פרקטיקום( שתאפשר היכרות בלתי אמצעית עם גורמים הפועלים לשימור ולשינוי  

 מצבים של אי צדק והגינות חברתיים. 
 

מטרת התוכנית להקנות כלים להבנת וניתוח המציאות החברתית והפוליטית מנקודת מבט מגדרית  
בנ  תובנות  חקר  המשלבת  בחזית  תיאורטיים  תכנים  מציעה  התוכנית  ומגוון.  תרבותיות  רב  ושא 

המגדר והמגוון, בדגש על קשת הקהילות של תלמידות ותלמידי האוניברסיטה העברית. התכנית  
בנויה מראש מתוך מודעות למיקומה של האוניברסיטה בירושלים, עיר ששגרתה מתנהלת סביב  

ום יומיים מגשרים ומפרידים בין קהילות ויחידים, ובסמיכות  גבולות אנושיים ופיזיים, שחייה הי 
מקומיות   ופוליטיות  חברתיות  בסוגיות  הדיון  בינלאומיים.  תהליכים  וניהול  ממשל  למרכזי 
מתערבת   עשייה  דרך  ויועמק  ומחקר  גלובליות  תובנות  על  יתבסס  וירושלמיות(  )ישראליות 

ם הפועלים לשימור ולשינוי מצבים של אי  )פרקטיקום( שתאפשר היכרות בלתי אמצעית עם גורמי 
יתרון   הינם  האנושיים  והמגוון  העושר  לפיה  התפיסה  את  מקדמת  התוכנית  חברתיים.  צדק 

 ושלאקדמיה תפקיד חשוב בקידום שיוון, הגינות ורווחה חברתיים.  
 

 משך הלימודים  

נמשכים   עד  הלימודים  סמסטרים  שלושה  ורביעי ארבעה  שני  בימי  מתקיימים  יהיה    .  והם  ניתן 

 המוסמך בשלושה סמסטרים לימודי  לסיים את 

 תנאי קבלה  

מחוגים שונים. רשאים להגיש מועמדות    המוסמך  בוגרים לשנה א' של לימודי  12–התכנית תקלוט כ

 לפחות   85בוגרים שציון הגמר שלהם לבוגר הוא 

 תנאי מעבר משנה לשנה 

לפחות בכל אחד מהקורסים )כולל כל    80יש לעבור את כל קורסי החובה של שנה אלף בציון של  

 (  'קורסי חובת בחירה שנלמדו בשנה א

 קבלת התואר 

כולל שתי עבודות סמינר במסגרת הקורסים המוגדרים כסמינר   – נ"ז לקבלת התואר  36יש לצבור  

 או כשיעור וסמינר 

 מרכיבי ציון הגמר  

 ממוצע ציוני הקורסים -  100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 מבנה התכנית 

 מסלול לא מחקרי 

 נ"ז לקבלת התואר. 36יש לצבור   

 הרכב ציון סופי לתואר במסלול הלא מחקרי: 

  100% ממוצע ציוני הקורסים 

 

 תכנית הלימודים: 

 

 נ"ז   18-20 לימודי חובה 

 נ"ז   8-10 קורסי בחירה 

 נ"ז  8 1שתי עבודות סמינריוניות 

 נ"ז  36 סה"כ

 לימודי חובה 

 

 בשנה א'  החוב קורסי בסיס: .1

 

   בשנה א' מהקורסים הבאים לבחור אחד  החוב  שיטות מחקר: קורס .2

 

 (  הקורסים הבאים )יש לבחור שני קורסים מתוך  חובת בחירה  מקבץ מגדר: .3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 לא ניתן לכתוב שתי עבודות סמינריוניות אצל אותו המרצה  1

 נ"ז   4 )שנתי( מגדר ומחשבה פמיניסטית  37936

 נ"ז   4 )שנתי(  מגדר ומגוון במרחב 54254

 נ"ז  4 סמינר מיומנויות איכותניות 55828

פוליטית,  50812 פסיכולוגיה  בתקשורת,  כמותניות  מחקר  שיטות 
 מגדר וסכסוך 

 נ"ז  3

 נ"ז  2 מתדולוגיה ביקרותית למ.א: ארכיונים והיסטוריה בעל פה 53924

54239 
 

 נ"ז  2 פמיניסטיבמחקר שיטות סוגיות ו

 נ"ז  2 זכויות אדם, פמיניזם ושינוי חברתי 54259

 נ"ז  3 התמקדות במיניות ומגדר –נוער ונעורים בין רווחה וסיכון  54224

 נ"ז  2 מגדר וחברה בישראל  54251

 נ"ז  2 בתקשורת חברתי ומגוון מגדר 50275

 נ"ז  2 מגדר, מיניות ופסיכואנליזה 54270

 נ"ז  2 גברים, נשים ומה שביניהם: מבט קולנועי  50095

 ' לכתוב כאילו חייך תלויים בזה'טקסט ומגדר:  54271
 
 
 

 נ"ז  2



 

 (  קורסים הבאים )יש לבחור שני קורסים מתוך החובת בחירה  :ווןמקבץ מג .4

 
 

 נ"ז(   36 נ"ז מתוך הקורסים הבאים להשלמה ל 10-8)יש לבחור   קורסי בחירה .5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 נ"ז  2 הפלסטיניתסוציולוגיה של החברה  53545

 נ"ז  2 מגדר ומגוון חברתי בתקשורת 50275

 נ"ז  4 דיאלוג והכרה בסכסוכים  54741

50921 
 

54702 
  

קבוצתיות וזהויות  תקשורת  וכתיבה  פסיכולוגיה,  מחקר   :
 או  אקדמיים מתקדמים

 פסיכולוגיה וחברה בסכסוך  
 

 נ"ז  2
 נ"ז   3
 

 נ"ז  2 )אנגלית, במתכונת מקוצרת(  מגדר ופיתוח 59533

אתנוגרפי 54749 שדה  ומחקר  מוסמך  לתלמידי    פרקטיקום 
 ליטייםם ופוסוכים חברתייבסכ

 נ"ז  3

 נ"ז  2 צדק מרחבי ועירוניות  40858

 נ"ז  2 קהילה וקהילתיות  59529

 נ"ז  2 התמקדות במיניות ומגדר –וסיכון נוער ונעורים בין רווחה  54224

 נ"ז  2 מגדר ומגוון חברתי בתקשורת 50275

 נ"ז  2 זכויות אדם, פמיניזם ושינוי חברתי 54259

 נ"ז  2 'בללימודי מגדר  קולוקוויום  54222

 נ"ז  2 פלסטיני -גישות תיאורטיות בחקר הסכסוך הישראלי 53546

 נ"ז  2 מדע ומגדר 54242

 נ"ז  2 ' לכתוב כאילו חייך תלויים בזה'טקסט ומגדר:  54271

 נ"ז  2 מגדר, מיניות ופסיכואנליזה 54270

 נ"ז  2 בין גוף לנפש: הגוף במחשבה ביקורתית  54343

: צעירים והשתתפות פוליטית בעידן וליטיקה אחרתפעושים   50754
 הדיגיטלי

 נ"ז  2

 נ"ז  2 חלק א'  פיריון ונישואין 53514

 נ"ז  2 קרימינולוגיה ומגדר  61816

 נ"ז  1 של בריאות נשים  חברתייםרפואיים והיבטים    -בריאות ומגדר   96351

 נ"ז  2 גברים, נשים ומה שביניהם: מבט קולנועי  50095

אומנות השכנוע וניהול רושם בסכסוך ובהקשרים בין אישיים  54720
                                           ובין קבוצתיים

 נ"ז  2

 נ"ז  2 אינטראקציות מילוליות ולא מילוליות בפוליטיקה ובסכסוך 54721

 נ"ז  2 קולנוע בעין הסכסוך  50064

 נ"ז  4 עתיקה צרית בשלהי העת התרבות הנונשים ב 24809

גישות מתקדמות למחקר איכותני ונרטיבי של זהויות וסיפורי  54703
 רב תרבותיות  חיים במצבי סכסוך ובחרות

 נ"ז  3

בין   54716 קונפליקטים  בניהול  ויצירתיים  פסיכולוגיים  תהליכים 
 אישיים ופוליטיים 

 ז נ" 2

טרנספורמציה של קונפליקט והחברה האזרחית: בין תאוריה  54750
 ומעשה

 

 נ"ז  2

    


