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יעדי ההוראה:
קורס זה יציג תיאוריות מרכזיות ביחס למין ומיניות ,תוך דגש על היבטים מגדריים .הקורס יציע מבט
היסטורי על ההתייחסות למיניות בתיאוריה ובמחקר .נתאר את המעבר מהתייחסות למיניות כתופעה
ביולוגית ופסיכולוגית תוך התבססות על מודלים רפואיים להתייחסות למיניות כתופעה חברתית
ותרבותית והתבססות על תיאוריות ביקורתיות .נבחן את המושגים המרכזיים בשיח האקדמי על מין
ומיניות היום כגון :תסריטים מיניים ,אזרחות מינית ,סוכנות מינית ,פרפורמנס ,שיח ומיניות יומיומית
וכיצד מושגים תיאורטיים אלו יוצרים תפיסה של מיניות כזכות אדם בסיסית וכחוויה אנושית המעוצבת
על ידי כוחות חברתיים.
פרשיות לימודים:

 .1ההיסטוריה של התפתחות המחקר האקדמי על מין ומיניות
 .2תסריטים מיניים ושיח מיני
 .3פרפורמנס מגדרי
 .4כיצד צריכה להיראות תיאוריה רדיקלית על מיניות
 .5סוכנות מינית ותשוקה
 .6גישות מרכזיות בחינוך מיני
 .7מבט חדש על הפרעות מיניות
 .8אזרחות מינית וצדק חברתי

דרישות והרכב ציון הקורס
משקל בציון הסופי ** )יש למחוק את המיותר(
נוכחות

______ % -

בחנים ***

______ % -

עבודות

100 % -

מבחנים

_____ % -

סיורים

______ % -

סה"כ

100% -
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