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תיאור כללי ויעדי הוראה:
הקורס יבחן כיצד המקצועות החינוכיים והטיפוליים עוסקים בנושאים של מין ,מגדר ומיניות במסגרת
הפרקטיקה שלהם עם אוכלוסיות מגוונות בחברה בישראל ,:ילדים/ות ונוער ,להט״בקים ,א/נשים עם
מוגבלויות ,בתקופת הבגרות הצעירה ,ומתרבויות שונות; לצד זאת נבחן כיצד קבוצות שונות פועלות לקדם
קבלה חברתית של ביטויים מיניים והעדפות מיניות החורגות מהנורמה ,תוך החלת שיחים של זכויות ,פמיניזם
ותיאוריה קווירית על השדה המיני .נדון בשאלות אתיות ביחס להתמודדות עם מין ומיניות במסגרות טיפוליות
וחינוכיות שונות ונבחן תפיסות אישיות ומקצועיות ביחס למיניות .בחלק הראשון של הקורס נמפה את השיח
החינוכי–תרבותי-חינוכי-טיפולי ביחס למין ,מגדר ומיניות .בחלק השני ,נבדוק כיצד ארגונים חוץ ממסדיים
מאתגרים את השיח המוסדי בנושא מין ,מיניות ומגדר ,ובחלקו השלישי של הקורס נבנה ארגז כלים לעבודה עם
קהלי יעד שונים בתחום זה ,במסגרות התערבות חינוכיות וטיפוליות.

דרישות הקורס והרכב הציון
 10%השתתפות פעילה בדיונים בשיעורים תוך הפגנת בקיאות בקריאה הנדרשת וקריאת הרשות.
 10%הצגה ביחיד או בזוגות של פעילות של ארגון חברתי ,חינוכי או טיפולי משדה המיניות (אורך ההצגה עד 15
דק').
 80%עבודה מסכמת :ניתוח אירוע /מקרה אקטואלי/מקרה היסטורי הקשור לנושאים הנידונים בקורס,
בהתייחס לשלושה מאמרים שנקראו (לפחות) .היקף של  5000מילה .הנחיות מדויקות יינתנו במהלך הסמסטר.
חובת נוכחות.

יושר אקדמי:
הציפייה היא שהעבודות המוגשות בקורס זה תהיינה תוצר של עבודתם/ן של הסטודנטיות/ים הרשומים/ות
בקורס .הגשת עבודות שנעשו על ידי הסטודנטים/ות עבור קורס אחר ,או עבודות שנעשו על ידי א/נשים שאינם
רשומים בקורס ואינם מופיעים ברשימת המגישים של העבודה או העתקה של אפילו קטעים בודדים מעבודות
שנקנו מסוכנויות ומאתרי אינטרנט נחשבים כהפרה של היושר האקדמי.

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).
במקרה שיש שימוש במילות הוגה הרעיון ,המחבר המקורי ,יש לשים את הציטוט במירכאות ולציין מראה
מקום .ציטוטים העולים על  40מילים מוצגים בפסקה מוזחת ( )indentעם מראה מקום .שימוש ברעיון המועלה
במקור אחר ללא מראה מקום ו/או שימוש בניסוח המקורי ללא מראה מקום נחשבים לגניבה ספרותית ,פלגיאט
( ,)plagiarismומפרים את כללי היושר האקדמי ובמקרים רבים אף נחשבים לעבירה פלילית.

לוח השיעורים  +רשימה ביבליוגרפית
*יתכנו שינויים ברשימת הקריאה ובסדר השיעורים במהלך הסמסטר -סמסטר ב'*
כמו כן ,ייתכנו הרצאות אורחות במהלך הקורס – מידע מדויק יינתן במהלך הסמסטר
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שיעור  :5חינוך מיני פורמאלי ולא פורמאלי
ויסבלאיי ,אתי .חינוך מיני במערכת החינוך .הכנסת ,מרכז המחקר והמידע ,מרץ .2010
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סיני גלזר ,חגית וגלזר חודיק ,נורית" ,היום אני יודעת לשמור על עצמי הרבה יותר טוב" – הערכת תכנית
לחינוך ומניעה בנושאי מין ,מחלות מין ומיניות בקרב בני נוער במצבי סיכון ומצוקה .בטחון סוציאלי ,אדר
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שיעור  :6שיח חינוכי תרבותי על פורנוגרפיה
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וביקורת .2004 .163-194 :25

שיעור  :7מדיניות תכנון ילודה כמקרה בוחן
אמיר ,דלילה .הפסקות הריון כסוגיה מושתקת בישראל :על פרספקטיבה פמיניסטית ובין-לאומית ועל
דילמות ממסדיות ואישיות .הוצאת רסילנג.2015 ,

טריגר ,צבי .על הרגולציה של שירותי הפריון בישראל .מתוך :מסדירים רגולציה :משפט ומדיניות.2016 .

שטופלר ,גילה .מדיניותה הדמוגרפית של ישראל בתחום הילודה וזכויות נשים ומיעוטים .משפט וממשל( ,י"א),
תשס"ח.

אייל ,חדווה .דפו פרוברה :אמצעי מניעה למניעת הריון באמצעות זריקה :על מדיניות השימוש בקרב נשות
הקהילה האתיופית בישראל .אישה לאישה ,מרכז פמיניסטי חיפה.

שיעורים  :8-9מבוכה ,הדחקה ,שקיפות והתעלמות :מין ומיניות להטב״קית במערכות החינוך והטיפול
שילה ,גיא .החיים בוורוד :בני נוער וצעירים הומואים ,לסביות ,ביסקסואלים וטרנסג'נדרים ,פרק  :2תהליך
גיבוש הנטייה המינית .תל אביב :רסלינג.2007 .
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