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 תכנית לימודים במגדר ומגוון

 

מגדריות וקבוצתיות  התוכנית לתואר שני במגדר ומגוון עוסקת במקומן של זהויות וקטגוריות

הפרט, ביחסים בין קבוצתיים, ובמרחבים חברתיים, מקצועיים ואקדמיים מתוך  בפסיכולוגיה של

ביקורתיות ליחסי רוב  דגש על צדק חברתי, זכויות ושוויון זכויות, תיאוריות פמיניסטיות וגישות

 מיעוט.

 

 בין הנושאים שנלמדים בתוכנית:

 פסיכולוגיה וזהויות מגדריות וקבוצתיות ●

 מותאתגרים ודיל -רב תרבותיות  ●

 מגדר, מיניות ופסיכואנליזה ●

 ביקורתי-תיאוריות פמיניסטיות ושיטות מחקר פמיניסטי ●

 מנהיגות, יצירתיות ומיומנויות תקשורת בסביבות הטרוגניות ●

 ויחסי כוח דיאלוג, הכרה ●

 גבריות ונשיות בראי תיאוריות קוויריות ●

 ומה שביניהם מגדר, מין ●

 לנוע ובספרותמגדר וזהויות קבוצתיות בעולם הדיגיטלי, בקו ●

 

   י מחקרי ולא מחקרי התוכנית מקנה תואר שנ

 

 משך הלימודים 

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

 לימודי המוסמך בשלושה סמסטרים

 תנאי קבלה 

חוגים שונים. רשאים לשנה א' של לימודי המוסמך מ סטודנטיות וסטודנטים 12–התכנית תקלוט כ

 לפחות 85בוגרים שציון הגמר שלהם לבוגר הוא  סטודנטים וסטודנטיותלהגיש 

 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'( 

 התוארקבלת 

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

 או כשיעור וסמינר

  

 

 

 

 

 



 

 מבנה התוכנית

 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

 

 חובה בשנה א'  קורסי בסיס: .1

 

37936 

54254 

 מגדר ומחשבה פמיניסטית )שנתי( 

 מגדר ומגוון במרחב )שנתי(

 נ"ז 4

 נ"ז 2

 

 קורס שיטות מחקר: חובה לבחור אחד בשנה א .2

 

 נ"ז 2 סוגיות ושיטות במחקר פמיניסטי   54239 5423 

מתדולוגיה ביקרותית למ.א: ארכיונים והיסטוריה בעל  53924 

 פה

 נ"ז 2

מתודולוגיות מחקר איכותניות וכמותניות מתקדמות  54724 

 במגוון, סכסוך ומגדר

 נ"ז 3

 נ"ז 4 סמינר מיומנויות איכותניות 55828 

 

 

 ) לבחור שני קורסים מתוך הקורסים הבאיםחובת בחירה )יש מקבץ מגדר:  .3

 נ"ז 2 זכויות אדם, פמיניזם ושינוי חברתי 54259 

 נ"ז 2  מנהיגות, מגדר וניהול  54225 

 נ"ז 2 מגדר וחברה בישראל 54251 

 נ"ז 2 מגדר ומגוון חברתי בתקשורת  50275 

 נ"ז 2 מגדר ומגוון בארגונים 53626 

                                                 
 מרצה השתי עבודות סמינריוניות אצל אות לא ניתן לכתוב 1



 

 נ"ז 2 מגדר, מיניות ופסיכואנליזה   54270 

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

מחקר מתקדם בתקשורת, מדיה חברתית וזהויות       50131 אנגלית, 

 אתנולאומיות, מגדריות, ותרבותיות

 נ"ז 2

 59533 אנגלית

 

50095 

 מגדר ופיתוח )קורס מרוכז(

 

 גברים, נשים ומה שביניהם )לא נלמד בתשפ"ב( 

 נ"ז 2

 

 נ"ז  2

                             

            

   

 

 

 

 ) חובת בחירה )יש לבחור שני קורסים מתוך הקורסים הבאיםמקבץ מגוון:  .4

 

 נ"ז 2 סוציולוגיה של החברה הפלסטינית 53545 

 נ"ז 2 מגדר ומגוון חברתי בתקשורת 50275 

 נ"ז 2 מנהיגות, מגדר וניהול   54225 

 נ"ז 2 תרבות של מוגבלות 54238 

 נ"ז 2 מגדר ומגוון בארגונים 53626 

דיאלוג, הכרה ויחסים בין קבוצות אתניות, חברתיות  54741 

 ותרבותיות 

 או 

 נ"ז 4

 נ"ז  2 דיאלוג, נרטיבים וזהויות ביחסים ביןקבוצות בחברה         54718 אנגלית

 או

ותיאוריות איכותניות בחקר יחסים בין  גישות 54710

 קבוצות, מגוון ומגדר 

 נ"ז 3

 נ"ז 2 פסיכולוגיה, תקשורת וזהויות קבוצתיות 50921

התערבויות פסיכולוגיות ותקשורתיות לקידום שינוי  50130 אנגלית

   חברתי

 

 נ"ז 2

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

 

 קורסי בחירה מגדר ומגוון

 נ"ז 2 קרימינולוגיה ומגדר 61816 

 נ"ז 2 מגדר ומגוון חברתי בתקשורת 50275 

 נ"ז 2 זכויות אדם, פמיניזם ושינוי חברתי 54259 

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

 נ"ז 2 תרבות של מוגבלות 54238 

 נ"ז 2 מגדר ומגוון בארגונים 53626 

 נ"ז 2 מנהיגות, מגדר וניהול  54225 

 נ"ז 2 מגדר, מיניות ופסיכואנליזה  54270 

 נ"ז 2 מדע ומגדר 54242 

 נ"ז 2 שנה ב' -מגדר ומגוון במרחב 54222 

 

 

 

 קורסי בחירה באנגלית

    

 נ"ז 2 מגדר ופיתוח )קורס מרוכז( 59533 

 נ"ז 2  ובתרבות בעיתונות, בפוליטיקה מעברי צדק 50070 

 נ"ז 2 מגדר ופמיניזם   59540 

 נ"ז 2 דיאלוג, נרטיבים וזהויות ביחסים בין קבוצות בחברה  54718 

דיגיטליים: קורס מחקר: חקר סיפורים אורקוליים  50266 

 פלטפורמות, פורמטים וטכניקות

 נ"ז 2

 50130    

 

 נ"ז 2  התערבויות פסיכולוגיות ותקשורתיות לקידום שינוי חברתי

מתודולוגיות מחקר איכותניות וכמותניות  מתקדמות במגוון,  54724 

 סכסוך ומגדר

 נ"ז 3

 50131 

 

50338  

45843    

54726 

מדיה חברתית וזהויות סוגיות מתקדמות בחקר תקשורת, 

 לאומיות, מגדריות ותרבותיות-אתנו

  במזרח התיכון זהויות ותרבות, מגדר

 זהויות ים תיכוניות בספרות מודרנית

 פלטפורמות דיגיטליות ומרחבים פיסיים של מגוון

 

 

 נ"ז 2

 

 נ"ז 2

 נ"ז 2

 נ"ז 3
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 קורסי בחירה אחרים )היבטים תרבותיים וחברתיים(

 

ותיאוריות איכותניות בחקר יחסים בין קבוצות, מגוון  גישות 54710 

 ומגדר 

 נ"ז 3

 נ"ז 2 פסיכולוגיה, תקשורת וזהויות קבוצתיות 50921 

דיאלוג, הכרה ויחסים בין קבוצות אתניות, חברתיות  54741 

 ותרבותיות  

 נ"ז 4

 נ"ז 2 משפחה ותעסוקה: יחסי גומלין 53817 

 נ"ז 2  ופוליטיקהמגדר, כוח,  56876 

 54241 

 

63622 

 תרבות, פריון וביו פוליטיקה: סוגיות נבחרות מישראל 

 והעולם

 ידע, כוח, נשים ודת

 

                          

 נ"ז 2

 

 נ"ז 2

 

 

 

 המסלול המחקרי 

 

נ"ז  12למסלול המחקרי יוכלו להתקבל תלמידות שנה ב' שלמדו בשנה א' ללימודי התואר השני 

, הגישו עבודה סמינריונית כולל כל קורסי החובה של שנה אלף וכולל קורס בשיטות מחקר לפחות

לפחות, וציוני  90, ממוצע הציונים שלהן הוא בחירה-קורסי החובה או החובהמסגרת אחת לפחות ב

לפחות. בנוסף, על התלמידים  90כל העבודות הסמינריוניות לתואר שני שהוגשו על ידיהם הוא 

ר רשמי של אשת סגל בכירה באוניברסיטה העברית על נכונות להנחות באופן פעיל את לצרף אישו

 )אם מדובר בהנחיה משותפת(.  תאו מרכזי העבודת התיזה של התלמיד או התלמידה כמנחה יחיד

 

הקבלה למסלול המחקרי על סמך הצגת הנתונים הדרושים היא עד לסוף תקופת השינויים של   

)נוסח סופי באישור המנחה( יש להגיש  לימודי התואר השני. את עבודת הגמרהשנייה ל תחילת השנה

 עד סוף דצמבר בשנה שלאחר מכן. 

 

תלמידות המסלול המחקרי מחויבות ללמוד בשנת הלימודים השנייה שלהן לתואר שני את קורס  

 .50921או את הקורס החלופי  50999מיומנויות התיזה מספר 

 

 שני במסלול המחקרי:הרכב הציון הסופי לתואר 

     60%ממוצע ציוני הקורסים      

 40%עבודת גמר  )תזה(       

 

 זכאות לתואר מוסמך מחקרי:



 

 80לפחות בקורסים וציון של   80נדרש ציון ממוצע של מחקרי לצורך זכאות לתואר שני למוסמך 

 לפחות בעבודה המחקרית

 מבנה הלימודים במסלול המחקרי

בלת התואר נ"ז לק 36יש לצבור   

 נ"ז( 18-20קורסי חובה) 

 נ"זים(  8-10קורסי בחירה   )

 נ"ז(  8עבודות סמינריוניות ) 2

 נ"ז סה"כ  36

 מחקרית עבודת גמר

בנוסף לעבודות הסמינריוניות תכתוב התלמידה במסלול המחקרי עבודת גמר המבוססת על מחקר 

או בפורמט ארוך יותר, כפי מקורי. עבודת הגמר יכולה להיכתב בפורמט של מאמר לפרסום 

של עבודה . עבודת הגמר יכולה להיות הרחבה והעמקה או שמקובל בתחום שבו נכתבת העבודה

מנחת עבודת הגמר וקוראת שנייה יקראו את העבודה ויעניקו את הציון לעבודת  סמינריונית. 

 הגמר.

 

 

 


