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 תיאור כללי

תהליכים ודמויות מפתח בהיסטוריה של נשים ושל מחאות  ,נערוך היכרות עם אירועיםזה בקורס 

. נלמד לזהות מהי תנועת נשים וכיצד 21-ועד ראשית המאה ה 18-נשים במערב מהמאה ה

התמודדו תנועות נשים מערביות עם מוסדות גבריים: המדינה, החוק, מערכת המלחמה ושוק 

וייצוג וכיצד תרמה התנועה העבודה. נעקוב אחר התפתחות הדרישות לשוויון, אוטונומיה 

 הפמיניסטית לרפורמות חברתיות ומוסדיות במדינות מערביות ובכלל.

 חובות הקורס:
. , בהתאם למגבלות המותרות בעת מגפת הקורונהבשיעורים נוכחות והשתתפות פעילה (1

 שיעורים במהלך הסמסטר. יש לענות על 2ות מותר להפסיד די לעמוד בדרישות הנוכחכ

שמופיעה באתר יעור יש לצפות בהקלטה קצרה שכל לפי  קריאה, במידה ויש. שאלות

 מהציון(. 15%) הקורס.

אחת ששמה מופיע ברשימת השמות  אודות אשהעמודים(  3-2) חיבור ביוגרפי קצרהגשת  (2

 .מהציון הסופי( 20%)ו בכיתה והצגתבאתר הקורס בהתאם להנחיות המטלה 

 מהציון הסופי(. 70%ר )סמסטהסוף ב תהגשת מטלה מסכמ  (3

 הקורס תכני

 הצרפתית והמהפכה הנשים שאלת, נשים. 1

 נשים למאבקי והתשתית 19-ה המאה של באנגליה נשים. 2

 בבריטניה הצבעה זכות על המאבק. 3

 האישה לזכויות התנועה: ב"ארה. 4

 אירופה במזרח ופמיניזם אנרכיזם. 5
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 המלחמה ושאלת" גלים" שני בין. 6

 הפמיניזם של השני" גל"ה. 7

 "פמיניזם פוסט"ה של והופעתו" השלישי גל"ה. 8

 לאומי-וטרנס גלובלי פמיניזם. 9
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