
כיצד יחסי כח בין המינים האם יש הבדלים בין נשים וגברים והאם הם רלוונטיים בחדר הטיפולים? 
(מגדר, גזע, מעמד, נטייה מינית)  חברתיותת יוזהואיך משפיעים על טיפול בפרט, בזוג, ובמשפחה? 

ה לתרום להבנמה תיאוריות סוציולוגיות ופמיניסטיות יכולות משפיעות על הפסיכולוגיה של הפרט? ו
 הנפש? הפסיכולוגית של 

 
 בית הספר למדעי הפסיכולוגיה והתוכנית ללימודי נשים ומגדר מזמינים אתכן/ם להצטרף למסלול חדש:

 .מגדר רגיש לטיפול תאורטיים יסודות על בדגש ומגדר פסיכולוגיה
שאלות המרתקות אודות הקשר שבין זהויות שעוסק בתחומי פורץ דרך, -בואו לקחת חלק במסלול בין

רלוונטיים לגישה הטיפולית תיאורטים ומעניק יסודות  ,לבין פסיכולוגיה ואחרות) תומינית, וחברתיות (מגדרי
 רגישת המגדר.

 
 לגבי והפסיכותרפיה הפסיכולוגיה בתחום ידע בין שמשלבת לטיפול תחומית-בין גישה הוא מגדר רגיש טיפול

, שונות פמיניסטיות מתאוריות העולות תובנות לבין, פרטים של והאבנורמלית מליתהנור ההתפתחות
 ההקשר בתוך חוויותיו ואת התפתחותו את, הפרט את ממקמות אלו תיאוריות. מגדר בלימודי הנלמדות
 ולגבי הפרט של הפסיכולוגי מצבו לגבי תובנות מהן ונגזרות, נמצא הוא שבה החברה של והפוליטי החברתי

 היא וכיום התפתחה היא, נשים על בעיקר הוחלה זו גישה שבמקור בעוד. טיפולשל  ופרקטיקות תכנים
 מוחלשות מקבוצות אנשים על דגש עם, המגדרים בכל אנשים של ופרטני משפחתי, זוגי לטיפול גם משמשת

  ).'וכו עניים, מהגרים, ב"להט(
 

 יתרונות התוכנית:
 ומגדר פסיכולוגיה – דיסציפלינות בשתי רחב בסיסהקניית  -
 לקראת ואמפירי תיאורטי בסיס ומקניםפסיכולוגיה ומגדר  בין שמקשרים ייעודיים תכניםחשיפה ל -

 .שני לתואר להמשיך הסטודנטים על יםלמטפל להפוך כדי: חשוב .מגדר רגיש טיפול
 לימוד בקבוצה קטנה ובהנחיה צמודה של מומחיות במגדר ופסיכולוגיה. -
 למגוון תיאורטי ומתודולוגיחשיפה  -

 
הוא כולל . אחר במוסד לו דומה ואין בישראל דרך ופורץ חדשני הינו ומגדר בפסיכולוגיה המוצע המסלול
ר שבין פסיכולוגיה ומגדר בנושאים שבתפ ויתמקד. הקורסים של המסלול/ים לסטודנטיות יםייעודיקורסים 

השפעות של יציגו מחקרים שהם עצמם יפתחו, ויעסקו ב הסטודנטים ישמעו הרצאות חיצוניות, םובמסגרת
 .מיקומי זהות מצטלבים (מגדר, גזע, מעמד, נטייה מינית) על הסובייקטיביות ועל המפגש הטיפולי

 
 פרטים נוספים:וליעוץ 

 
 בית הספר לפסיכולוגיה, ייעוץ בענייני קבלה:

 
 

 djoel@tauex.tau.ac.il -ייעוץ בעניינים אקדמיים: פרופ' דפי יואל 
 
 

 התוכנית ללימודי נשים ומגדר, ייעוץ בענייני קבלה:
 
 

 dafna@tauex.tau.ac.il –ייעוץ בעניינים אקדמים: פרופ' דפנה הקר 
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