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 תיאור כללי ויעדי הוראה:
 

הקורס יבחן כיצד המקצועות החינוכיים והטיפוליים עוסקים בנושאים של מין ומיניות במסגרת הפרקטיקה 
להט״בקים, בעלי מוגבלויות ומתמודדים עם שלהם עם אוכלוסיות ומגוונות ושונות, כגון בני נוער, קשישים, 

מחלות נפשיות ופיזיות; ולצד זאת, כיצד קבוצות שונות פועלות לקדם קבלה חברתית של צרכים מיניים 
והעדפות מיניות החורגים מהנורמה, תוך החלת שיחים של זכויות ואזרחות על השדה המיני. נדון בשאלות 

במסגרות טיפוליות וחינוכיות שונות וכן נבחן תפיסות אישיות אתיות ביחס להתמודדות עם מין ומיניות 
ומקצועיות ביחס למיניות. בחלק הראשון של הקורס נמפה את השיח החינוכי תרבותי חינוכי וטיפולי ביחס 
למין ומיניות. בחלק השני, נבדוק כיצד זהויות בינאריות של נשיויות וגבריויות וזהויות שאינן בינאריות באות 

יטוי בשדה. בחלקו השלישי של הקורס נתעסק בשקיפות והתעלמות מזהויות של להטב״קיות ומיניות לידי ב
לעבודה עם נשים   שאינה ביארית בשדות החינוכיים טיפולים במערכת החינוך. לאחר מכן נבנה ארגז כלים

 וי השיח בתחום.וגברים, ילדות וילדים נפגעי תקיפה מינית ונמשיך ללמידה מהצלחות של הכלה וקבלה ושינ
 
 

 דרישות הקורס והרכב הציון
 

  השתתפות פעילה בדיונים בשיעורים תוך הפגנת בקיאות בקריאה הנדרשת. 10%
  הצגת מאמר. –מתוך רשימת הקריאה  –רפרט סמסטר א'  10%
 עבודה מסכמת. 80%

 
 

 יושר אקדמי:



 
 

 

הסטודנטייות/ים הרשומים/ות  הציפייה היא שהעבודות המוגשות בקורס זה תהיינה תוצר של עבודתם של
בקורס. הגשת עבודות שנעשו על ידיכם עבור קורס אחר, או עבודות שנעשו על ידי אנשים שאינם רשומים 

בקורס ואינם מופיעים ברשימת המגישים של העבודה או העתקה של אפילו קטעים בודדים מעבודות שנקנו 
 אקדמי.מסוכנויות ומאתרי אינטרנט נחשבים כהפרה של היושר ה

בכתיבת עבודות, כאשר יש שימוש ברעיונות המועלים במאמרים נהוג להביע את הרעיון במילים חדשות פרי 
עטו/ה של הכותב/ת ולציין מראה מקום להוגה הרעיון המקורי (קרי: שם המחבר ושנת המאמר בסוגריים). 

ט במירכאות ולציין מראה במקרה שיש שימוש במילות הוגה הרעיון, המחבר המקורי, יש לשים את הציטו
) עם מראה מקום. שימוש ברעיון indentמילים מוצגים בפסקה מוזחת ( 40מקום. ציטוטים העולים על 

המועלה במקור אחר ללא מראה מקום ו/או שימוש בניסוח המקורי ללא מראה מקום נחשבים לגניבה 
קרים רבים אף נחשבים לעבירה ), ומפרים את כללי היושר האקדמי ובמplagiarismספרותית, פלגיאט (

  פלילית.
כמו כן, במראי המקום שבטקסט יש לכלול רק טקסטים שקראתם בפועל. אם אתם מסתמכים על ספרות 

כתב במאמרו (שאותו קראתם) על עבודתו של ויגוצקי, יש לציין במראה  Xד''ר -שניונית, למשל, סיכום ש
 לציין כך: (ולא את ויגוצקי, או  Xהמקום את מאמרו של ד''ר 

 ).X )1998, כפי שנידון אצל 1962ויגוצקי, 
 

  לוח השיעורים + רשימה ביבליוגרפית
 

 סמסטר ב'* -*יתכנו שינויים ברשימת הקריאה במהלך הסמסטר
 
 

 : מין ומיניות בשיח התרבותי חינוכי וטיפולי2- 1שיעורים 
 

 15-107המאוחד. עמודים הרצון לדעת. ת"א: הקיבוץ  –). תולדות המיניות 1976פוקו, מ. (
 

 ).מיניות : מבוא קצר מאד. ירושלים: מוסד ביאליק.2014מוטייה, ו.(
 

 אביב.-אוניברסיטת תל -שלסקי, ש., עורך.מיניות ומגדר בחינוך. תל אביב: רמות 
 

  ).עורכת.נשים לגופן : בריאות, גוף, מיניות, יחסים. בן שמן:2011תמיר, ט., (
 1מודן, פרק 
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 זיו, ע.מחשבות מיניות : תיאוריה קווירית, פורנוגרפיה והפוליטיקה של המיניות. תל אביב: רסלינג.
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411-433.Murphy M and Ribarsky,E (2013) Activities for Teaching Gender and Sexuality in the 
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