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 תיאור כללי

 הידע את להעמיק היא מטרתו. גלובלית כתנועה הפמיניזם לש במאפיינים שעוסק בחירה קורס זהו

 במקומות פמיניסטיות תנועות התפתחות על השפיעו אשר גלובליים תהליכים אודות התיאורטי

 תחומים ממגוון בוחן במקרי העוסקים וסרטונים דיונים, הרצאות יכלול הקורס. בעולם שונים

 .התיכון והמזרח אפריקה, אסיה מזרח-דרום, הלטינית אמריקה כולל, ואזורים

 חובות הקורס:
לא ניתן להיעדר מהשיעורים  .בשני הסמסטרים בשיעורים נוכחות והשתתפות פעילה (1

 .הסופי(מהציון  10%) מעבר לנהלי האוניברסיטה

בכל סמסטר באורך של עמוד  המופיעים בסילבוס למאמרים כתובותתגובות  יתשהגשת  (2

 .מהציון הסופי( 20%) באמצעות מצגת בשיעור ה של אחתוהצגאחד 

  מהציון הסופי(. 70%)הגשת מטלה מסכמת   (3

 למדנושלא יבור על הוגה או תנועה כתוב חל: במסגרת המטלה המסכמת תתבקשו מסכמתמטלה 

ניתן לכתוב בקורס  יופיעו באתר הקורס.. נוסח המטלה הסופי וההנחיות להגשת המטלה בשיעור

 מודי מגדר.זה עבודת סמינר, לצורך השלמת החובות לתואר שני בתכנית ללי

 התאמות לסטודנטים/יות עם מוגבלויות

אם את/ה רואה עצמך כמי שזקוק/ה להתאמה בשל מוגבלות, אנא יידע/י אותי בהקדם. חלק 

ממרכיבי הקורס וביניהם המטלות, הדיונים והאופן שבו יתקיימו השיעורים יכולים להיות 

מותאמים כדי להקל על השתתפותך והתקדמותך. ברגע שתעדכן/י אותי בנוגע לצרכיך נוכל לפנות 

כדי ליצור תנאי למידה בדיקנט הסטודנטים  טודנטים עם מוגבלויותמרכז התמיכה לסאל 

להלן כתובת האתר של המרכז: הולמים שיאפשרו לך הצלחה תוך שמירה על פרטיות מלאה. 

(spxhttp://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/support_center.a)  
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 נחיות להשתתפות בקורסה

על מנת לאפשר אווירת למידה נעימה אנא הקפידו להגיע לשיעור בזמן, להתעדכן בקריאת הרקע 

הדרך -ולהשתתף בדיונים. זכרו כי ההכרה בקיומן של עמדות שונות וסותרות מהווה אחת מאבני

-, יש להקפיד על דולקיום סביבת למידה פורייה ולשמירה על עקרון החופש האקדמי. היות שכך

שיח מכבד ולהימנע מגילויים של חוסר סובלנות ומהערות שיש בהן התייחסות פוגענית למגדר, 

 לאום, נטייה מינית, דת או השתייכות פוליטית.

 הקורס תכני

 למחשבה נקודה

.” (TEDGlobal yChimamanda Ngozi Adichie: The Danger of a Single Stor

anger_of_a_singlhttps://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_d conference).

e_story/transcript?language=en 

 פמיניזם גלובלי? ומה .1

 אמר לדיון קבוצתימ

קשנים אחרים(" מאנגלית: (. "פמיניסטיות משביתות שמחה )וסובייקטים ע2021. )שרה אחמד

 :פוליטיקלי קוראתאתר : פורסם ביניסטיקולקטיב התרגום הפמ ן טל.ניצ

-https://politicallycorret.co.il/wp

content/uploads/2021/09/Sara_Ahmed_Feminist_Killjoys.pdf 

 

 פרטניתמאמר להצגה 

Ackerly, Brooke, and Katy Attanasi. (2009). "Global feminisms: Theory and ethics 

for studying gendered injustice." New Political Science 31)4): 543-555. 
 

 (Third World Feminismעולם שלישי )פמיניזם  .2

 מאמר לדיון קבוצתי

Narayan, Uma. (1997). "Contesting cultures: 'Westernization, 'respect for cultures, and 

third-world feminists." In: Dislocating Cultures: Identities, Traditions, and Third 

World Feminism. Routledge. Pp. 1-40. 

 

 פרטניתלהצגה  היסטוריים קורותמ

Resources on Third World Feminisms  

TWWA’s Triple Jeopardy Archives: 

https://www.flickr.com/photos/27628370@N08/albums/72157605547626040/with/2

569181001/ 

Third World Feminist School by https://thirdworldfeminism.com 
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https://thirdworldfeminism.com/


 של שינוי כפרקטיקה הגלובליים מהשוליים פמיניסטי מחקר .3

 מאמר לדיון קבוצתי

d’Costa, Bina. (2006). "Marginalized identity: New frontiers of research for 

IR?." In: Feminist Methodologies for International Relations, (eds.) Brooke 

Ackerly, Maria Stern and Jacqui True, Cambridge University Press, pp. 129-152. 

 
 

 באמריקה הלטיניתמיניזם פ .4

 לדיון קבוצתי יםמאמר

Alvarez, Sonia E. (2009). "Beyond NGO‐ization?: Reflections from Latin 

America." Development 52(2): 175-184. 

 

Hernández Castillo, R. Aída. (2010). "The emergence of indigenous feminism in 

Latin America." Signs: Journal of Women in Culture and Society 35(3): 539-545. 

 
 

 מאמר להצגה פרטנית

Laurie, Nina. (2011). "Gender water networks: femininity and masculinity in water 

politics in Bolivia." International Journal of Urban and Regional Research 35(1): 

172-188. 
 

 ידע ילידיופמיניזם קוא .5

 לדיון קבוצתי אמרמ

Vananda Shiva. (2014) [1993]. “Women’s Indigenous Knowledge and Biodiversity 

Conservation” in: Ecofeminism, 2nd edition (eds.) Vandana Shiva, Maria Mies, and 

Ariel Salleh, Zed Books  

 

TEDxMasala - Dr Vandana Shiva, Solutions to the food and ecological crisis facing 

us today. (2012). https://www.youtube.com/watch?v=ER5ZZk5atlE&t=78s 

 

 יזציה ופמיניזםקולונ-דה .6

 מאמר לדיון קבוצתי

Arvin, Maile, Eve Tuck, and Angie Morrill. "Decolonizing feminism: Challenging 

connections between settler colonialism and heteropatriarchy." Feminist 

Formations (2013): 8-34. 

 ניזם אפריקאיפמי .7

 מאמר לדיון קבוצתי

Mekgwe, Pinkie. (2008). "Theorizing African feminism (s)." African Feminisms 11 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ER5ZZk5atlE&t=78s


 מאמר להצגה פרטנית
  

Anyidoho, Nana Akua, Gordon Crawford, and Peace A. Medie. (2020). "The Role of 

Women's Movements in the Implementation of Gender-Based Violence 

Laws." Politics & Gender, 1-27. 

 

 באינדונזיהפמיניזם : )מזרח אסיה( מקרה בוחן .8

 מאמר לדיון קבוצתי
  

"Culture, Islamic feminism, and the quest for  (2018). Mutaqin, Zezen Zaenal.

.445-: 423(4)24 sAsian Journal of Women's Studie legal reform in Indonesia." 
 

 סובייטי-יניזם פוסט: פמ(מזרח אירופה) מקרה בוחן .9

 מאמר לדיון קבוצתי

s sextremism the new feminism? Perspectives from "I (2014). Channell, Emily.

.614-611 (4):42 sNationalities Paper Pussy Riot and Femen." 
 

 בין תיאוריה לפרקסיס: לאומי-פמיניזם טרנס .10

 לדיון קבוצתי רמאמ

Conway, Janet M. (2017). "Troubling transnational feminism(s): Theorising activist 

praxis." Feminist Theory 18.2 (2017): 205-227. 
 להצגה פרטנית קורמ

Tripp, Aili Mari. (2006). "The evolution of transnational feminisms: Consensus, 

conflict, and new dynamics" in: Myra Marx Feree and Aili Mari Tripp (eds.), Global 

Feminism: Transnational Women’s Activism Organizing, and Human Rights. New 

York: NYU Press, pp. 51-75 

 

 

  

 

 


