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 מטרות הקורס:

הקורס יעסוק בשאלות העולות מתחום המיניות המורכב ויתמודד עם פרספקטיבות פמיניסטיות 

וקוויריות שמתמודדות הן עם אלימות מינית ומימדיה והן עם מיניות בריאה ומשמעויותיה 

היא לשרטט  מטרתו של הקורס אלימות מינית היא תופעה נפוצה. הפרטיות והפוליטיות בעולם בו

בסוגיות חברתיות המאפשרות חציה העמיק בין מיניות בריאה לבין אלימות מינית, לאת הגבולות 

בהתנדבות בארגונים פמיניסטיים הפועלים ולהתנסות באופן מעשי  וטשטוש של הגבולות הללו

 פרויקטים שנועדו ליצור שינוי מדיניות. רכש בקידום מנת ליישם את הידע האקדמי הנ-עלבנגב, 

לפחות קורס מבוא תיאורטי ו הסטודנטיות/ים לעבור בהצלחה על מנת להשתתף בקורס יידרש

אחד מן הרשימה הבאה: מבוא לתיאוריה פמיניסטית, מבוא למחשבה מדינית, מחשבת החינוך, 

ייבחנו פרטנית בכפוף להצגת  יסודות הסוציולוגיה. קורסים תיאורטיים ממחלקות אחרות

  כן, על מנת להשתתף בקורס על כל מועמד/ת לעמוד בפני ראיון.-סילבוס. כמו

 

 מבנה הקורס:

 

 הנושאים שידונו במסגרת הקורס:

 מהי מיניות בריאה .1

 מהי אלימות מינית .2

 מושגים ומופעים –כאב וחוויה  .3

 מפגשים עם נציגות הארגונים בהם יתנדבו הסטודנטיות .4

מנת לדון בסוגיות העולות מן -מפגש קבוצתי אחת לשבועיים על –ב' בסמסטר  .5

 ההתנדבויות השונות

 

 

 



 *הקורסוהרכב ציון דרישות 

 משקל בציון הסופי **

 בחירה          חובה X       %15   -  נוכחות 

   %0   - בחנים ***

 %55   -  עבודות

 %0   -  מבחנים

 %30   - התנדבות

 100% -  סה"כ

 

הנוכחות בקורס היא חובה, היעדרויות יותרו בכפוף לתקנון האוניברסיטאי  ת הקורס:דרישו

וחריגה מכמות היעדרויות זו תעלה למשתתף/ת בזכותה/ו לסיים את הקורס בהצלחה. בקורס לא 

יורשה השימוש בטלפונים סלולריים ומכשירי הקלטה. כל משתתף/ת ת/ידרש להגיש יום לפני 

העבודה המסכמת בקורס  שבות על המאמר הרלוונטי מרשימת הקריאה.מועד השיעור סיכום ומח

 תתבסס על ניתוח תיאורטי של הפעילות בסמסטר ב' לפי נושאים בהם עסקנו במהלך השנה.
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 הקורס ולכל המאוחר בשבועיים הראשונים של הסמסטר ולפני תום תקופת השינויים. יקבעו בתחילת *

 אין לשנות את מרכיבי הציון הסופי במהלך הסמסטר. **

 על המורה להודיע מראש על סוג הבחנים ומועדם. ***

 


