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 NCJW נשים ומגדר בסיוע לימודי תכנית
THE NCJW WOMEN AND GENDER STUDIES PROGRAM  

בין לימודים -    הראשוןלתוארפקולטטית תכנית
 

  :כללי
, חברה, אמנויות, רוח: המשלבת ארבע פקולטות, פקולטטית- במסגרת ביןנלמדת התכנית
 .משפטים
-ביןתחומית או -ולא לצד תכנית רב(י נוסף חוגי לצד חוג דיסציפלינר- במסלול דונלמדת התכנית
 ).ס" ש60 כ"סה(ומתוכננת להימשך שלוש שנים , )תחומית
 "NCJW –" ב" ארה- נשים יהודיות מועצת" האירגון האמריקני י" ענתמכת התכנית

)National Council of Jewish Women .(מציעה לתלמידיה מלגות מתרומת התכנית NCJW. 
 

  :התכנית מטרת
, היסטוריה.  מוצגים לימודי נשים ומגדר בתחומים מגוונים ומנקודת מבט ביקורתיתזו יתבתכנ

, חינוך, ספרות, קולנוע, פוליטיקה, חוק ומשפט, תולדות האמנות, סוציולוגיה, פילוסופיה
,  שלהםהמדעיות כל אלה נלמדים תוך בחינה ביקורתית של הנחות היסוד - ועוד -פסיכולוגיה 

התכנית .  מדעיולתיאורודי נשים ומגדר ואלטרנטיבות פמיניסטיות להמשגה ותוך שילוב לימ
.  בתחומים קרוביםתאוריותועל מגעיהן עם , בנויה על תשתית רחבה של תאוריות פמיניסטיות

, גם של מיעוטים לאומיים-כמו, במוקד הדיון עומדות שאלות של מקומן ותפקידן של נשים
;  על צורות ייצוגם של אלה בתרבותשאלות; ונומיים ומינייםאק-סוציו, גזעיים, דתיים, אתניים

 משנה את צורת החשיבה אודות החברתייםשאלות על אודות האופן שבו הדיון בשוליים 
 .  וזיקותיוהיבטיובמכלול ' גבריות'ושאלות על המושג ; התרבות בכלל

 
זו או אחרת הייצוג  נשים ומגדר מניחה כי בכל התחומים המדעיים נעלם במידה לימודי תכנית

"  אדםבני" כל אלה הודרו מן השיח שעניינו -על קולן , על עולמן, על דעתן:  של נשיםהשיוויוני
דהיינו למושגים , זוממילא משתמע שבתכנית יש גם התייחסות לגורמים להעלמה .  הםבאשר

, ההייצוג הז-מיעוטהתכנית מתייחסת להיבטים שונים של . הקשורים ביחסי כוח ושליטה
 עם מיקומם שוניםמנתחת את סיבותיו והקשריו ואת הדרכים בהן התמודדו נשים ומיעוטים 

 הפמיניסטי הדיון. אלטרנטיבי, אינטלקטואלי ומחקרי, תוך הצעת סדר יום מחשבתי, השולי
על ,  הגבריותתפישתייצוג והשתנות של , בנשיות מעלה ממילא מחשבות חדשות על היווצרות

 . המינים ועל הדינאמיות שבהגדרות המגדריותתפישת היחסים בין 
  

 .ד"תשס,  המירשם של האוניברסיטהחוברת ראו : וקבלהרישום דרישות
בעלי השכלה אקדמית חלקית באחת מן התכניות הקיימות ( לתלמידים ותיקים הקבלה תנאי

  לפי החלטת ועדת ההוראה של התכנית-)  ומגדר במוסד מוכר להשכלה גבוההנשיםללימודי 
 . האוניברסיטהלתקנוןובכפוף 
 של התכנית תדון בפניותיהם של תלמידים בעלי רקע אקדמי אחר או בעלי נתונים הקבלה ועדת

 .מיוחדים
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  : קודמיםבלימודים הכרה

,  במוסדות אקדמיים מוכרים קורסים מתאימים לתכנית לימודי נשים ומגדרשלמדו תלמידים
ועדות ההוראה והקבלה יקבעו את הזכאות . ל התכנית לוועדת הקבלה שתעודותיהםיציגו את 

 .בכפוף לתקנון האוניברסיטה, היקפהלהכרה ואת 
 

  :מלגות
ידי מועצת נשים -המלגות מוענקות על. הלימוד מציעה מלגות לתמיכה בתשלום שכר התכנית

 .NCJW -יהודיות 
לאחר . דיונוןהמצויים ב,  את טפסי הבקשה למלגות תמיכה של דקאנט הסטודנטיםלמלא יש

 .יש להביאם למזכירות התכנית,  ובהתאם להנחיות התכניתמילויים
 

  : הגמרוציון התואר
 – אוניברסיטה בתכנית לימודי נשים ומגדר בוגר: " התכנית הואלמסיימי שיוענק התואר

"B.A. in Women and Gender Studies" . 
 .חוגי- במסלול דו– נוסף  לתלמידים שסיימו במקביל את לימודיהם בחוגיוענק התואר
 : יחושב כדלקמןהגמר ציון
 20% -) קורסי ליבה( המבוא שעורי ציוני
 50% -) למעט סמינריונים( המסלולים קורסי ציוני
 30% - הסמינריונים ציוני

 
 : השניהתואר לימודי

 .ד" לימודים לתואר שני בתשסאין בתכנית 
תמחות בלימודי נשים ומגדר במסגרת  זכאות לתואר ראשון המעוניינים להבעלי תלמידים

יפנו ליועצי התכנית ויקבלו עזרה באיתור ,  מחוגי האוניברסיטהבאחד השני לתוארלימודיהם 
מורי התכנית יציעו את עזרתם .  מתאימים בחוגיהם להתמחות בלימודי נשים ומגדרקורסים

דר בחוגי  חיבורי גמר לתארים מתקדמים בתחום לימודי נשים ומגהכותביםלתלמידים 
 .האוניברסיטה

 
 : התכנית תמצאו בכתובת זואודותמידע על : אינטרנט אתר

http://www.tau.ac.il/humanities/ncjw 
 il.ac.tau.shulau@tauex התכנית לפניות  מזכירות כתובת :אלקטרוני דאר

 
 

  הלימודיםתכנית מבנה
של התכנית עד ) ס" ש10/11( בתכנית חייבים להשתתף בכל קורסי הליבה תלמידיםוה התלמידות

 .  ולפחות בשניים מהם בשנה הראשונה- השנתיים הראשונות ללימודיהם תום
 תלמידי התכנית בשלושה מסלולי לימודים מתוך ארבעת המסלולים שבתכנית יבחרו במקביל

כולל סמינריון ,  כל אחדס" ש20/22(חבים שניים מהם מור, )משפטים, חברה, אמנויות, רוח(
ניתן , המצומצם, את המסלול השלישי).  ללא סמינריוןס" ש8(ואחד מצומצם )  בכל מסלולאחד

 ). פירוט להלן(להמיר במסלול אישי לפי החלטת ועדת ההוראה 
 : מערכת הלימודים על התלמידים לברר את פרטי הקורסיםהכנת בשעת
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 .שתפורסם לקראת הייעוץ, "די נשים ומגדר ללימוהתכנית חוברת"ב .א
 . שבהן נלמדים חלק מן הקורסיםהפקולטות בידיעוני .ב
 
 
 
 ) *'לפחות שני קורסים בשנה א ('ב-' חובה בשנים א- ליבה קורסי.א

  של התכנית מוצגת פנורמה מקיפה של תולדות מיקומן וייצוגן המישני של נשיםהליבה בקורסי
כן מוצגות בקורסי ). משפטים וסוציולוגיה, אמנות, אסתטיקה, יההיסטור, ותיאוריהתרבות (

המניחות תשתית של חשיבה ושל מחקר להבנת התופעה ,  פמיניסטיות מגוונותתאוריותהליבה 
 . תרבותיים- חשיבה ומחקר פלורליסטיים ורבלהציעובמטרה 

 
  ס" ש2   - של נשים ומגדר להיסטוריהמבוא . 1
  ס" ש2    -נשים  של מגדר וסוציולוגיה. 2
  ס" ש2  -תאוריות פמיניסטיות עכשוויות :  המיניםבין. 3
 ס" ש2    - המודרנית באמנותהאשה . 4
 ס" ש3     חברה ומשפט , פמיניזם. 5
 

 . התלמידים ישתתפו בארבעה מחמשת קורסי הליבה במהלך השנתיים הראשונות ללימודיהם
 
  התכניתמסלולי ארבעת.ב

, )משפטים, חברה, אמנויות, רוח(רו שלושה מארבעת המסלולים שבתכנית  יבחהתכנית תלמידי
 לפי –ואחד מהם ")  מורחבמסלול(" במתכונת מורחבת - לפי בחירת התלמידים – מהםשניים 

 "). מצומצםמסלול(" במתכונת מצומצמת -בחירת התלמידים 
 מסלול" כבולבחור ולא ניתן , בלבד"  מצומצםמסלול" מוצע במתכונת ד" בתשסמשפטים מסלול
 ".מורחב

. מניין השעות, סוג הקורסים, סדר לימודים:  להלן במבנה הכללי בלבדמתוארים המסלולים
 נשים ללימודי התכנית חוברת" ראו ב-תנאי השתתפות ודרישות קדם , מפורטתהדרכה 
ובמיוחד אלה הנוגעות ,  הקדם לקורסים השוניםדרישותבחוברת זו יצויינו . "ומגדר
 .ריוניםלסמינ

 
 ס" ש22 -) כולל סמינריון( מורחב  רוח מסלול .1.ב

, היסטוריה, ספרות (מ" ההתמחויות הרמארבע באחת הרוח מורחב יש לבחור מדעי במסלול
 ). כללי, תיאוריה ופילוסופיה

 
 :ספרות התמחות
 ס"ש  2   – ופילוסופיה פמיניסטיות לתיאוריה מבוא

  ס"ש  6-8    )שירה, סיפורת( התמחות מבואות
 ס"ש  8-10      - בחירה קורסי

 ס"ש  4      - סמינריון
 ס" ש 22       :כ"סה

 
 :הערות
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)  שעור ותרגיל- שעור ותרגיל או מבוא לשירה -מבוא לסיפורת ( מבואות ההתמחות את  .א
 . מהחוג לתורת הספרות הכללית או מהחוג לספרות עבריתלבחוראפשר 

מי שלמדו מבוא לסיפורת לא , למשל(ואות ההתמחות  לקורסי מביותאםהסמינריון  . ב
או לקורסים מתאימים שנלמדו בחוג השני של /ו)  בשירה ולהיפךסמינריוןיוכלו לכתוב 
 . התלמידים

 
 

 :היסטוריה התמחות
 ס" ש2  - ופילוסופיה פמיניסטיות לתיאוריה מבוא

 ס" ש8    - התמחות מבואות
 ס" ש8     - בחירה קורסי

 ס" ש4     - סמינריון
 ס" ש22      כ"סה

 
 :הערות

 ועוד, 19- או במאה ה20 - הבמאה"  משטר תרבותחברה: " ההתמחות הםמבואות . א
 תרגיל או תקופה אחרת מן החוג להיסטוריה כללית בכל"  משטר תרבותחברה "תרגיל

 8 כ"סה - הכללי א"מתאים מהחוג לתולדות עם ישראל או מהקבץ לימודי ישראל בב
 . ס"ש

או לקורסים מתאימים שנלמדו בחוג / לקורסי מבואות ההתמחות ויותאםהסמינריון  . ב
 . השני של התלמידים

 
 : ופילוסופיהתיאוריה התמחות
 ס" ש2  – ופילוסופיה פמיניסטיות לתיאוריה מבוא

 ס" ש4  - מהחוג לפילוסופיה התמחות מבואות
 )חלופיאו קורס  (ס" ש4  – ולבקורת של התרבות לתיאוריה מבוא
 ס" ש8     - בחירה קורסי

 ס" ש4     - סמינריון
 ס" ש22      כ"סה

 
 :הערות

מבוא :  שניים מקורסי המבוא בחוג לפילוסופיה- התמחות מהחוג לפילוסופיה מבואות . א
מבוא לפילוסופיה של , מבוא לאסתטיקה, מבוא לפילוסופיה חדשה , יווניתלפילוסופיה

, מבוא לפילוסופיה של המדע, לפילוסופיה פוליטיתמבוא ,  למטפיזיקהמבוא, הדת
 .ס" ש4 כ" סה-מבוא לתורת המוסר ,  של השפהלפילוסופיהמבוא 
 . ניתן ללמוד מבוא מהחוג לפילוסופיה יהודיתל" המבואות הנאחד במקום

ללא , ס" ש4 - מן החוג לתורת הספרות הכללית - וביקורת של התרבות לתיאוריהמבוא  . ב
 יבחרו התלמידים בקורס חלופי בתיאום עם ד"ורס לא יתקיים בתשסאם הק. תרגיל

 .היועצים
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 ): יועצת המסלולבאישורמותנה ( כללי מורחב רוח התמחות
 ס"ש   2  – ופילוסופיה פמיניסטיות לתיאוריה מבוא

 ס" ש16  -) לפי ייעוץ בלבד( בחירה וקורסי מבואות
 ס"ש   4     - סמינריון

 ס" ש22      :כ"סה
 

 :הערה
 .ובלבד שלא ימנעו קבלה לסמינריון,  בחירה ייבחרו במיגוון של תחומיםוקורסי מבואות

 .   על מילוי דרישות קדם מינימליות לסמינריוןלהקפיד יש
 

 ס" ש8 -  מצומצםרוח מסלול
 . קורסי בחירה מחוברת התכנית שאין להם דרישות קדםשל מבחר

 
 
 
 
 ס" ש22 -) מינריוןכולל ס( מורחב  אמנויות מסלול .2.ב

 ס" ש6 כ" סה– מבוא למסלול קורסי

 .ס" ש2 אחד בהיקף ת" שעורי מבוא מההיצע שלהלן ובשוס" ש4 - בלבחוריש  *
 . ניתן ללמוד ללא רצף ולפרוש על פני שנתייםת" והשוהמבואותאת  *
 . והסמינריוןס" לדרישות הקדם של הפרוהדעתבעת בחירת קורסי המבוא יש לתת את * 
 

 :בתיאטרון אמבו
  ס" ש2         שעור 
 :  האמנותבתולדות מבוא

 ס" ש2  שעור –האשה באמנות המודרנית : הקֵדשה ומה שביניהן, הקדושה
 ) שעור ליבה באמנויותד"בתשסמיועד לתלמידים שאינם לומדים (

 : בקולנוע מבוא
  ס" ש2    שעור – קולנועיות של מגדר ומיניות לתיאוריותמבוא 
 :ת"שו
 :שקרים והאמנות המודרנית, ס סק

  ס" ש2     ת"שו – כרעיון וכביטוי חזותי הנשי הגוף 
 

 ס" ש12 כ" סה–) סים"שעורים ופרו (בחירה קורסי

 במסלול זה תיעשה מתוך היצע השעורים בנושאי נשים ומגדר של כל הקורסיםבחירת  *
 . רב תחומי, תיאטרון, קולנוע,  תולדות– לאמנויותחוגי הפקולטה 

  החוגים בפקולטה מן אחרים יועצת המסלול ניתן גם לבחור בקורסי בחירה לאישורבכפוף  *
 .בכפוף למקומות פנויים, ס" ש4 בהיקף של עד לאמנויות   
 .הקורס יש להגיש עבודה במקום בחינה ויש לעמוד בכל חובות ס" בחירה שהם פרובקורסי* 
 .שות הקדם של הסמינריון בחירת קורסי הבחירה יש לתת את הדעת לדריבעת* 
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 ס" ש4 – סמינריון
 ס"או פרו/או שעור בחירה ו/ בסמינריון תלמידים שהשתתפו בשעור מבוא ולהשתתף רשאים
 .תקופה/תחוםבאותו 
 אינה חלה על תלמידים שחוגם השני הוא בפקולטה לאמנויות ומילאו את דרישות זו דרישה
 . השני שלהםבחוגהקדם 

 
 ס" ש8 -  מצומצםאמנויות מסלול
 . קורסי בחירה מחוברת התכנית שאין להם דרישות קדםשל מבחר

 
 ) ס" ש22 –כולל סמינריון ( מורחב  חברה מסלול .3.ב

 ס" ש4      - שעור ותרגיל - לסוציולוגיה מבוא
 ס" ש4     - שעור ותרגיל - לאנתרופולוגיה מבוא
 :או

  ממבואות מדע המדינהאחד 
 )קורס בשיטות מחקר: לפי הצורך, לכול (ס" ש10 - בחירה קורסי

 ס" ש4        - סמינריון
 ס" ש22        : כ"סה

 
 

 :הערות
 מדע ממבואותאחד "/ לאנתרופולוגיהמבוא", " לסוציולוגיהמבוא "הקורסיםאם  . א

 לבחור אפשר, נלמדים במסגרת החוג השני של התלמידים, " מחקרשיטות", המדינה
 .  טה למדעי החברה או בקורס בחירה נוסףבקורסי מבוא חלופיים מן הפקול

 ועדת תתקין  -) ס" ש4/2ולא רק  (ס" ש3 זה יש קורסים שהיקפם שבמסלולמכיוון  . ב
) מורחב או מצומצם( במסלול חברה הלימודההוראה את המניין הכולל של שעות 

 .בהתאמה לחובות התכנית
 

 ס" ש8 - מצומצם חברה מסלול
 .ת התכנית שאין להם דרישות קדם קורסי בחירה מחוברשל מבחר

 
 ס" ש98/ – משפטים מצומצם מסלול .4.ב

 ס"  ש3   ) קורס חובה( ומשפט לפמיניזם מבוא
 ס"ש5-6    מהמבחר המוצע בחירה קורסי

 
 
 ס" ש8 – מצומצם – אישי מסלול .ג

 ללמוד קבוצת קורסים סביב נושא מלכד המבקשים זה מיועד לתלמידים מצטיינים מסלול
 .במשפטים, בחברה, באמנויות,  מסלול מצומצם ברוחבמקום
 ים ההוראה של התכנית רק לאחר תום שנת לימודלוועדת להתקבל למסלול זה יש להגיש בקשה

 . הליבהמלאה בתכנית ולאחר סיום כל קורסי 
 .  הלימודים במסלול זה תיעשה עם יועצות התכניתתכנית הרכבת
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במקום עבודה סמינריונית באחד ,  לעבודה סמינריונית כולל כתיבת חיבור גמר השקולזה מסלול
הנחיות לבחירת נושא העבודה והדרכה לכתיבתה ייעשו בתיאום עם ראש .  המורחביםהמסלולים
 .התכנית

 

 התכנית סגל
 

 חנה נוה' ופפר  : התכנית ראש
 בילי מלמן ' פרופ :  רוחמסלול יועצת
 ר אורלי לובין "ד  : התכנית יועצת
  רות מרקוסר"ד : אמנויותלמסלו יועצת
  דפנה למיש'פרופ : חברהמסלול יועצת
  ליאורה בילסקיר"ד : משפטיםמסלול יועצת

 
 שולה אוריאלי' גב: התכנית מזכירת

 

 210חדר ', קומה ב, בניין רוזנברג: משרד התכנית
 10:00-13:00שעות '   ד, ג',יום א: קבלה שעות

 13:00-15:00 שעות       -'  ביום

 
 
 
 
  הראשוןהתואר ימודיל
 

 קורסי התכנית חוברת" של קורסי התכנית מכלל האוניברסיטה מופיעה במלאה רשימה
 ".ד" תשס– ומגדר נשיםללימודי 
 לצורך הצגת לוח 0608 כוללת רק את הקורסים שמספר השיוך שלהם הוא שלהלן הרשימה

 .הבחינותמועדי 
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