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האם הן ביטוי של מאפיינים גנטיים, שינויים סביבתיים או ריות  אנושיות חדשות? כיצד "נולדות" קטגו   
אינטרסים של סוכנים חברתיים שונים? מהי משמעותן של קטגוריות אלה במרחב החינוכי? כיצד הן מעצבות את 

. בהתבסס על הנחה המוצע מבקש להתמודד עם השאלות האלהסיפורי החיים של הנושאים אותן. הקורס 
מאפיינים תרבותיים,   ומתפרש בזיקה להקשר התרבותי שלו, אנו נחקור מקצועי נוצרידע ההתיאורטית ש

בעודם  היסטוריים ופוליטיים המעצבים פרקטיקות של מומחים בתחומי בריאות הנפש וחינוך ומעצבי מדיניות
הקורס מחולק לשני חלקים. בחלקו הראשון הוא . נפשיים של אוכלוסיות שונות מגדירים ומטפלים במצבים

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, 

סואליות וטיעוני טיפוח. החלק השני של הקורס יוקדש לחקר דרכי ההשפעה של הקטגוריות על זהויות הומוסק
של אנשים. בהתבסס על ניתוח של ראיונות עומק עם האנשים שמוגדרים באמצעות קטגוריות שונות, אנו נתמקד 

פסיכיאטרי( \פסיכולוגיבאפקט של ההגדרות המקצועיות ונחקור קשרים בין חוויה אישית, שיחים מקצועיים )
 רוע, זהות מינית, יופי ועוד.         רווחה נפשית,  תפיסות והנחות תרבותיות אודות עצמי, זיכרון, נורמה ופתולוגיה,ו

 הנושאים שידונו במסגרת הקורס:
 

 קטגוריות:תוצר תרבותי או מציאות מדעית? 
 

 ומדיקליזציה של הנפשקטגוריזציה של האנשים 
 

 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

 ת: מודלים של אחרות חברתית בהתפתחות היסטוריתאנשים עם מוגבלויו

 סטיגמה והקשרים של הבניית הזהות 
 

 הפרעה נפשית וקריירה מוסרית
 

 יסודות הראיון הנרטיבית
 

 מקרי בוחן –בין הגדרה לזהות 

 

 



 בקורסציון הוהרכב דרישות ה
 
 10% -. נוכחות וקריאה שוטפת של חומרי הקורס 1

תהליכי ההיווצרות של  הכנת רפרט והצגתו בכיתה )הרפרט יתמקד בחקרבמהלך סמסטר א': . 2

 20% -אחת הקטגוריות הנלמדות( 

ביצוע ראיונות עומק עם האנשים המוגדרים באמצעות הקטגוריות במהלך סמסטר ב': . 3

 20% - בכיתה םהצגתו הנלמדות

. כתיבת עבודה מסכמת. העבודה תשלב את חקר הגורמים החברתיים להיווצרות הקטגוריה ואת 4

לאור הספרות  על זהותם של האנשים המוגדרים באמצעותהבחינת אופני ההשפעה שלה 

 .    50% - הרלוונטית

 

 רשימה ביבליוגרפית לפי נושאי הקורס:

 הקטגוריזציה של אנשים ומדיקליזציה של הנפש
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Medicalization of Society: On Transformation of Human Conditions into Treatable 

Disorders. pp. 3-23. Baltimore: The Johns Hopkins University Press 

 

 Furedi, F. (2004), "How did we get there?" in "Therapy Culture: cultivating 
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 ת? קטגוריות:תוצר תרבותי או מציאות מדעי

 

Hacking, J. (1995). Is It real? in Rewriting the Soul: Multiple Personality and the 

Science of Memory, pp.8-21, Princeton University Press.  

Young, A. (1995). Introduction in The Harmony of Illusions: Inventing Post-

Traumatic Stress Disorder pp. 3-10. New Jersey: Princeton University Press.  

*Zachar, P. (2000). Psychiatric disorders are not natural kinds. Philosophy, 

Psychiatry, and Psychology, 7, 167-182. 

 הולדתן של הקטגוריות: מבט היסטורי

Conrad, P. & Schneider, W. (Eds.) (1985). Medical Model of Madness: The 

Emergence of Mental Illness. In Deviance and Medicalization: From Badness 

to Sickness. Pp. 38-72. Philadelphia: Temple University press. 

 
. הוצאת 41-51עמ'.  ארכיאולוגיה של הידע, "היווצרות המושאים" מתוך(. 1969) 2005פוקו, מ. 

 .רסלינג



*Plotkin-Amtami, G. (2008) From 'Russianness' to 'Israeliness' through the Landscape 

of the Soul: Therapeutic Discourse in the Practice of Immigrant Absorption in Israel 

with 'Russian' Adolescents. Social Identities, 14(6), 739-761. 

 

 טראומה והתעללות מיניתמקצועיים בהקשרים פוליטיים: המקרה של  נריבים

טראומטית: מציאות או דמיון? תמונת מצב -(. הפרעה פוסט1996ויצטום, א., גודמן, י. שלו, א )
 .26-19(, 1, י"א, )שיחותמשנות התשעים, 

 
-ריטניה של שלהי המאה ה(. הלם אנגלי: תאונות רכבת, מומחים רפואיים ודיני נזיקין בב2003) , ז'.ברונר

 . הוצאת רמות.89-122)בעריכת שי לביא(, עמ'  ולוגיות של צדק: משפט, מדע וחברהטכנ . מתוך 19

 . עם עובדטראומה והחלמה(. 1994הרמן, ג'. )

Kirmayer, L (1996) Landscapes of Memory: Trauma, Narrative, and Dissociation. 

Tense past: cultural essays in trauma and memory. Antze & Lambek (Eds), 

Routledge, New York 

 כמקרה בוחן הומוסקסואליות מדיקליזציה:-מדיקליזציה ורה

Conrad, P. (2007). Continunity: Homosexuality and the Potential for 

Remedicalization in The Medicalization of Society: On Transformation of Human 

Conditions into Treatable Disorders. pp. 97-117. Baltimore: The Johns Hopkins 

University Press 

 

 Conrad, P. & Markens, S. (2001). Constructing the ‘gay gene’ in the news: optimism 

and skepticism in the US and British press. Health, 5 (3): 373-400 

 

Conrad, P. & Schneider, J. (1992). Homosexuality: From Sin to Sickness to Life-style 

in Deviance and Medicalization: From Badness to Sickness, pp. 172-214. Temple 

University Press. 

 במרחב הישראלי אנורקסיה: ידע מקצוע ונרטיבים תרבותיים

סמונת אנורקסיה בישראל או "אנורקסיה ישראלית"? כמה הערות על "ת(. 2002גולדין, סיגל )
 .105-141(, עמ' 1, ד)סוציולוגיה ישראלית. תלוית תרבות" בהקשר גלוקלי

Brumberg, J. Joan (2001). Fasting Girls: The Emergence of Anorexia Nervosa as a 

Modern Disease. Harvard University Press.  

 

Brumberg, J. Joan. From Psychiatric Syndrome to "Communicable" disease: The case 

of Anorexia Nervosa, pp. 134-154 

 

 כמקרה בוחן טיעוני טיפוחאתנופסיכולוגיה ומערכת החינוך בישראל:  



Gains, A.D. (1992). From DSM-I to III-R; Voices of Self, Mastery and Other: A 

Cultural Constractivist Reading of U.S. Psychiatry Classification, Social Science and 

medicine, 35 (1), 3-24.  

Mizrachi, N. 2004. "From Badness to Sickness": The Role of Ethnopsychology in 

Shaping Ethnic Hierarchies in Israel. Social Identities. 10(2) :219-243  

 
 ": על מקורות החברתיים של ההפרעה והורות כ"קרירה מוסרית"האוטיזם "מגפת 

 
Eyal, G., Hart, B., Onculer, E., Oren, N, and N. Rossi, (Eds), (2010). Introduction: 

The Autism Matrix. In The Autism Matrix: The Social Origins of the Autism 

Epidemic. (pp. 1-41), Cambridge: Polity Press. 

 

Eyal, G., Hart, B., Onculer, E., Oren, N, and N. Rossi, (Eds), (2010). The Puzzle of 

Variation in Autism Rates. In The Autism Matrix: The Social Origins of the Autism 

Epidemic. (pp. 41-75), Cambridge: Polity Press. 

 
 

 אביב: מופת-. תלמסע החיים עם אוטיזם: סיפורי חייהם של הורים(. 2014מישורי, ע )

 
 : רב קוליות של הגדרהלקויי למידה

 
Conrad, P. (2007) Expansion: From Hyperactive Children to Adult ADHD. In  

The Medicalization of Society: On Transformation of Human Conditions into 

Treatable Disorders. pp. 46-70. Baltimore: The Johns Hopkins University Press 
 
 

 ומשמעויותיה" הגדרה על דיון !?למידה לקות בעצם זו קצ'רגין, ע'. "מה
 

למידה  לקויות של השיח לניתוח הזמנה :חברתית לתופעה קליניות "מישויות(. 2014קצ'רגין, ע'. )
 (:2סוציולוגיה ישראלית )בישראל. 

  : מודלים של אחרות חברתית בהתפתחות היסטוריתמוגבלויותאנשים עם 

Kudlick, C.J. (2003) Disability History: Why We Need Another "Other". The 

American Historical Review, 108(3): 763-793.  

 

 
. ירושלים: מכון מקראהלמודי מוגבלות (. 2016מור, ש, זיו, נ., קנטר אץ, איכנגרין, א, מזרחי, נ. )

 .ון ליר
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 סמסטר ב

 הקטגוריות משפיעות על אנשים? כיצד 

(. מטראומה נפשית לטראומה לאומית: על שני מסלולי תרגום והופעתה 2016פלוטקין עמרמי, ג. )
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University Press. 
 

 סטיגמה והקשרים של הבניית הזהות
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*Kidron, C. (2004). Surviving a Distant Past: A Case Study of the Cultural 

Construction of Trauma Descendant Identity. Ethos 31(4), 513-544. 
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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.  

 

                                                                                                                                                                            


