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בסיומו של הקורס הסטודנטים  הערכת הקורס:

יעריכו את הקורס על מנת להסיק מסקנות 
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 1.2029.009  תאריך עדכון אחרון:

  :תיאור הקורס

מבט היסטורי על . הקורס יציע ביחס למין ומיניות יםמרכזי ומחקרים קורס זה יציג תיאוריות

ההתייחסות למיניות בתיאוריה ובמחקר. נתאר את המעבר מהתייחסות למיניות כתופעה ביולוגית 

התבססות על מודלים רפואיים להתייחסות למיניות כתופעה חברתית ותרבותית תוך ופסיכולוגית 

ומיניות היום  נבחן את המושגים המרכזיים בשיח האקדמי על מין והתבססות על תיאוריות ביקורתיות.

כגון: תסריטים מיניים, אזרחות מינית, סוכנות מינית, פרפורמנס, שיח ומיניות יומיומית וכיצד מושגים 

אלו יוצרים תפיסה של מיניות כזכות אדם בסיסית וכחוויה אנושית המעוצבת על ידי כוחות  םתיאורטיי

 חברתיים. 

  אנושית. תיאוריות מרכזיות על מיניותלערוך הכרות מעמיקה עם  :טרות הקורסמ

  :יעדי הקורס

 על מין ומיניות. ללמוד על הגישות והפרדיגמות המרכזיות במחקר

   להתעמק בסוגיות מרכזיות בחקר מין ומיניות. 

 על מחקרים היסטוריים ועכשויים על מין ומיניותללמוד 

  דעי והשיח החברתי על מין ומיניות. לבחון את ההשפעה ההדדית של השיח המ

 ות למידה:תפוק

 :יתוכל הסטודנטתעם סיום הקורס בהצלחה 

 .על מין ומיניותבמחקר  מרכזיותלדון בסוגיות .1

 .על מין ומיניותלקרוא באופן ביקורתי מחקר .2

  .להכיר תיאוריות מרכזיות על מין ומיניות.3

מהשיעורים לא  80%בתהיה נוכחת שלא  יתמהשיעורים, סטודנט 80%נוכחות חובה ב :נוכחותנהלי 

  .וכל להגיש עבודהת

  , תרגילים אישיים וקבוצתיים.שיעורים פרונטליים :ההוראה אופן 

 : הערכת הסטודנטים בקורס
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