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 : תיאור הקורס

איום על הגבולות שבין טבע  -השיער הוא סימן טבעי של השתנות גוף האדם במחזור חייו, ובצמיחתו הפראית 

המסדירים את אופן הטיפול בשיער הראש,  , המנהגים והפרקטיקותההלכות, לתרבות, לפיכך מרובים החוקים

הפנים והגוף, כדי למשטר את הגוף. בהיותו נתון למניפולציה ללא כאב הוא מושא למנהגים ולטקסים רבים, לסמן 

את מעמדו החברתי של האדם המשתנה במחזורי הזמן . יתרה מזו, שיער הראש נקשר לשיער הערווה ולפיכך 

קטיקות השליטה בו בעולם היהודי הגברי והנשי, נעות מגילוחו והסתרתו כסמל הוא טעון במשמעויות סמליות. פר

למוסר מיני ועד טיפוחו כסמל של פוריות ואון, והן עדות לפרשנות המגוונת בקהילות היהודיות להלכות ולציווים כמו 

נע מקדושה  "לא תקיפו פאת ראשכם" ו"שיער באישה ערווה". שיער המנותק מהגוף נתפס כייצוג שלו ומעמדו

סמליות והמאגיות של השיער על בסיס תיאוריות -לטומאה. הקורס ידון במשמעויות החברתיות, התרבותיות

 ומחקרים המתייחסים לגוף, לגוף הלבוש ולשיער, ליחסי מגדר, לטקסי מעבר ולמושגים של טוהר וטומאה. 

 

 

 :פרשיות לימוד

 תיאוריה –סמל בהבניית זהות תרבותית ו: סימן של זהות חברתית מחשבות על שיער

 

 ילדות, חתונה, נישואים ומוות –שיער במחזור חיי האדם 

 בין מזרח למערבמסורת  – העולם הגברי

  בטקס מעבר הבניית זהות גבריתברית שנייה:  –טקס החלקה 

  ,לסימן זהות יהודית הלכה ומנהג –זקן ושפם פיאות 

  מנזר ליצר –שיער הנזיר 

 בין מזרח למערב מסורת - העולם הנשי

  השיער    יסוי פריעת ראש ומקורות המנהג לכ: פרשת סוטה -שיער במקרא ובהלכה 

 הבניית זהות נשית ימי הביניים ועד ימינו:  -ארצות המערב 

  :פרקטיקות שיער ומעמד הנשים – בין קליעה לכליאהימי הביניים  

 בעולם החרדי בימינותפיסת השיער הנשי  – , בין טומאה לטהרהבין גילוח לפאה 

 הבניית זהות נשית בעת החדשה - ארצות האסלאם: 

  [קרנייםעיצובו כשיער חיה ו] פוריות ושליטה גברית ,מאגיה – פאות נוכריות –מרוקו 

  [גילוח וכיסוי, תלישה ועיצוב בצמות] בטקסי מעבר משטור במגוון צורות של כיסוי –תימן 
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