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האם הן ביטוי של  ריות  אנושיות כגון אוטיזם, לקות למידה, אנורקסיה?כיצד "נולדות" קטגו   
מאפיינים גנטיים, שינויים סביבתיים או אינטרסים של סוכנים חברתיים שונים? מהי משמעותן של 

קטגוריות אלה במרחב החינוכי? כיצד הן מעצבות את סיפורי החיים של הנושאים אותן. הקורס המוצע 
יים ופוליטיים מבקש להתמודד עם השאלות האלה באמצעות חקר מאפיינים תרבותיים, היסטור

המעצבים פרקטיקות של מומחים בתחומי בריאות הנפש וחינוך, ומעצבי מדיניות. הוא מבוסס על 
ההנחה שהידע המקצועי נוצר ומתפרש בזיקה להקשר התרבותי שלו. אנו נתבונן באינטראקציה 

ה ופתולוגיה, המורכבת בין שיחים מקצועיים לבין תפיסות והנחות תרבותיות אודות עצמי, זיכרון, נורמ
רווחה נפשית, רוע, זהות מינית, יופי ועוד. באמצעות מחקרים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים על 

קטגוריות כגון טעוני טיפוח, אוטיזם, לקות למידה, טראומה, אנורקסיה, מוגבלויות, הומוסקסואליות 
 הן על זהותם של אנשים.        נפתח הבנה  לאופן בו "נולדות" קטגוריות חדשות ונבחן את דרכי ההשפעה של

 הנושאים שידונו במסגרת הקורס:
 

 קטגוריות:תוצר תרבותי או מציאות מדעית? הצגת המסגרת התיאורטית של הקורס
 

 תרבות ה"קטגוריזציה" ומדיקליזציה של הנפש
 

 הולדתן של הקטגוריות: מבט היסטורי

 ופוליטיים: המקרה של טראומה והתעללות מיניתנרטיבים מקצועיים בהקשרים חברתיים 

 מדיקליזציה וסטייה:  התפתחות השיח המקצועי על הומוסקסואליות כמקרה בוחן

 ידע מקצוע ונרטיבים תרבותיים: אנורקסיה במרחב הישראלי

 אתנופסיכולוגיה ומערכת החינוך בישראל: טיעוני טיפוח כמקרה בוחן
 

 הפרעה ותפקידה של הורות אוטיסטיםיים של ה"מגפת האוטיזם": על מקורות החברת
 

 לקויי למידה: רב קוליות של הגדרה

 אנשים עם מוגבלויות: אחרות חברתית ואיתגור ההגדרות 

בין ביולוגי לחברתי, בין קליני לתרבותי, בין פסיכולוגי לאנתרופולוגי: האם ניתן לעשות אינטגראציה 
 ולשם מה? 

 
  "קריירה מוסרית"ם? בין סטיגמה להאם הקטגוריות משפיעות על אנשי
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