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מטרות הקורס :
כיצד "נולדות" קטגוריות אנושיות חדשות? האם הן ביטוי של 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 מבקש להתמודד עם השאלות האלה .בהתבסס על הנחה
תיאורטית שהידע המקצועי נוצר ומתפרש בזיקה להקשר התרבותי שלו ,אנו נחקור מאפיינים תרבותיים,
היסטוריים ופוליטיים המעצבים פרקטיקות של מומחים בתחומי בריאות הנפש וחינוך ומעצבי מדיניות בעודם
מגדירים ומטפלים במצבים נפשיים של אוכלוסיות שונות .הקורס מחולק לשני חלקים .בחלקו הראשון הוא
מכוון לפתל תיאורטיזציה של היווצרות של קטגוריות חדשות דרך הניתוח של מחקרים אנתרופולוגים
וסוציולוגיים על אוטיזם ,ליקויי למידה ,הפרעות קשב וריכוז ,טראומה ,אנורקסיה ,מוגבלויות גופניות,
הומוסקסואליות וטיעוני טיפוח .החלק השני של הקורס יוקדש לחקר דרכי ההשפעה של הקטגוריות על זהויות
של אנשים .בהתבסס על ניתוח של ראיונות עומק עם האנשים שמוגדרים באמצעות קטגוריות שונות ,אנו נתמקד
באפקט של ההגדרות המקצועיות ונחקור קשרים בין חוויה אישית ,שיחים מקצועיים (פסיכולוגי\פסיכיאטרי)
ותפיסות והנחות תרבותיות אודות עצמי ,זיכרון ,נורמה ופתולוגיה ,רווחה נפשית ,רוע ,זהות מינית ,יופי ועוד.
הנושאים שידונו במסגרת הקורס:
קטגוריות:תוצר תרבותי או מציאות מדעית?
קטגוריזציה של האנשים ומדיקליזציה של הנפש
הולדתן של הקטגוריות :מבט היסטורי
נרטיבים מקצועיים בהקשרים חברתיים ופוליטיים :המקרה של טראומה והתעללות מינית
מדיקליזציה וסטייה :התפתחות השיח המקצועי על הומוסקסואליות כמקרה בוחן
ידע מקצוע ונרטיבים תרבותיים :אנורקסיה במרחב הישראלי
אתנופסיכולוגיה ומערכת החינוך בישראל :טיעוני טיפוח כמקרה בוחן
"מגפת האוטיזם" :על מקורות החברתיים של ההפרעה ותפקידה של הורות אוטיסטים
לקויי למידה :רב קוליות של הגדרה
אנשים עם מוגבלויות :מודלים של אחרות חברתית בהתפתחות היסטורית
סטיגמה והקשרים של הבניית הזהות
הפרעה נפשית וקריירה מוסרית
יסודות הראיון הנרטיבית
בין הגדרה לזהות – מקרי בוחן

הדרישות והרכב הציון בקורס
10% -  נוכחות וקריאה שוטפת של חומרי הקורס.1
 הכנת רפרט והצגתו בכיתה (הרפרט יתמקד בחקר תהליכי ההיווצרות של:' במהלך סמסטר א.2
20% - )אחת הקטגוריות הנלמדות
 ביצוע ראיונות עומק עם האנשים המוגדרים באמצעות הקטגוריות:' במהלך סמסטר ב.3
20% - הנלמדות והצגתם בכיתה
 העבודה תשלב את חקר הגורמים החברתיים להיווצרות הקטגוריה ואת. כתיבת עבודה מסכמת.4
בחינת אופני ההשפעה שלה על זהותם של האנשים המוגדרים באמצעותה לאור הספרות
.50% - הרלוונטית
:רשימה ביבליוגרפית לפי נושאי הקורס
הקטגוריזציה של אנשים ומדיקליזציה של הנפש
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Disorders, disabilities, deviations in education: social construction or scientific reality?
How are new human categories "born"? Are they a result of genetic factors, environmental
changes or interests of various social agents? What are the meanings attributed to these
categories within the educational context? How do they shape the life stories and personal
identities of their bearers? The proposed course will address these questions. Based on
theoretical assumption that professional knowledge is generated and interpreted within
particular historical and cultural context, we will investigate cultural, historical and political
factors that influence professional practices of mental health and education practitioners
and policy makers while they define and treat mental conditions of various populations. The
course is divided in two parts. In the first part it aims to theorize processes of formation of
new categories through analysis of anthropological and historical studies on autism, learning
disabilities, ADHD, trauma, anorexia, physical disabilities, homosexuality and טיעוני טיפוח.
The second part of the course will be devoted to exploration of the ways by which the
categories shape human identities. Based on analysis of the in-depth interviews with
categorized individuals we will focus on the effect of the professional definitions and explore
the relations between personal experience, professional (psychological/psychiatric)
discourses and cultural premises about self, memory, normalcy and pathology, psychological
well-being, good and evil, sexual identity, and beauty.

