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 בקורסהדרישות והרכב הציון 
 
 - במהלך הקורסבסה''כ  מאמרים השלושוכתיבת תגובה ל קריאה שוטפת של חומרי הקורס. 1

 )מטלה אינדיבידואלית(.  11%

הנחיות לכתיבת התגובה יינתנו ). מתוך המאמרים המסומנים באפורלכתוב תגובה למאמרים ניתן 

  .(בשיעור

ניתוח הראיונות  ,ביצוע ראיונות עומק עם האנשים המוגדרים באמצעות הקטגוריות הנלמדות.  2

 שלשות(\)ניתן לבצע בזוגות 22% - בכיתה םהצגתו המושגים התיאורטייםלאור 

  שלשות(\)ניתן להגיש בזוגות 61% - על בסיס ראיונות שבוצעו . כתיבת עבודה מסכמת3

 

 ם:עצות וכללים ללמידה בזו

 .ים בקורס\הפעילו בבקשה מצלמות. הדבר נחוץ כדי לייצר תחושה טובה של כל המשתתפות

 .raise handאם תרצו לדבר הרימו יד באמצעות הפקודה . בשיעור השתדלו לקחת חלק בדיונים

 .קרופונים כשאתם לא מדבריםישתיקו מת

  .במהלך השיעור בצ'ט הודעותאפשר לכתוב 

 

 רשימה ביבליוגרפית לפי נושאי הקורס:

 הקטגוריזציה של אנשים ומדיקליזציה של הנפש. 2

Conrad, P. (2007) Medicalization: Context, Characteristics, and Changes in The 

Medicalization of Society: On Transformation of Human Conditions into Treatable 

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

 

מהי משמעותן ? הנורמהמ חריגותומסומנת  חדשותוחברתיות דיאגנוסטיות  הגדרותכיצד "נולדות"    
  ?וקרוביהם במרחב החינוכי? כיצד הן מעצבות את סיפורי החיים של הנושאים אותןשל קטגוריות אלה 

תרבותיים, היסטוריים  גורמים בחינתעל ידי  הקורס המוצע מבקש להתמודד עם השאלות האלה 
לקויי למידה, , כגון, הפרעת קשב וריכוז, שונותאשר השפיעו על הופעתן של קטגוריות ופוליטיים 
ת בהתבסס על ניתוח ראיונות עומק עם האנשים המוגדרים באמצעוהומוסקסואליות.  אנורקסיה,

 קשריםההגדרות על זהותם של האנשים ונבחן את ה קטגוריות שונות, נחקור את השפעתן של
תפיסות והנחות תרבותיות אודות פסיכיאטרי(, \בין החוויה האישית, השיחים המקצועיים )פסיכולוגי

  ., יופיגדריתממינית ורוע, זהות רווחה נפשית,  וגיה,נורמה ופתול עצמי,ה
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שדה אקדמי בהתהוות"  –( "מבוא: לימודי המוגבלויות בעברית 2216זיו, נ., מור, ש. איכגרין, א. )
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 24-11ירושלים: מכון ון ליר. עמ' 
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