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 16:00-18:00 ג': יום שעות הקורס
 107כתה  28בניין  כתה:

 74בניין  329 חדר: 14:00-15:00' גיום שעת קבלה: 
 saraia@bgu.ac.ilאימייל: 

 
 תיאור כללי

 תנועות של המקבילה התפתחותן על דגש עם הישראלי הפמיניזם של ההיסטוריות על נלמד בקורס

 כולל) ראשוניים מקורות קריאת על יתבסס הקורס. 20-ה המאה של השבעים שנות מאז מגוונות
: הכוללות מקומיות פמיניסטיות פעולה צורות של בוחן מקרי וניתוח(, וסרטים ויזואליים מקורות

 רשתות, מוסדות בניית; שיח לשינוי קמפיינים; מדיניות ושינוי חקיקה, סינגור; העצמה; מחאה
 . וארגונים
 מהו? פמיניסטית תנועה להגדיר ניתן כיצד: הן נדון שבהן העיקריות התיאורטיות השאלות

, מזרחיות, ערביות, יהודיות) שונות נשים קבוצות בין ההבדלים הם מה? פמיניסיטי אקטיביזם
 הפמיניזם הושפע וכיצד? והמטרות הצרכים, האינטרסים, הזהות בהגדרת'( וכו דתיות, לסביות

 פמיניסטיים במאבקים נעסוק השאר בין? והבינלאומי המקומי הפוליטי מהסדר הישראלי
, במשפחה ואלימות נשים רצח, מינית תקיפה) נשים נגד אלימות, הפלות: הבאים בנושאים

 פעילות, ועוני תעסוקה, להשכלה נגישות, ל"לצה גיוס, הולם ייצוג, פוגע פרסום(, מינית הטרדה
 .ועוד דתית אפלייה, וספורט תרבות, בנשים סחר, ב"להט זכויות, שלום

 חובות הקורס:

סטודנטית שתפסיד יותר משלושה . היא חובהבשיעורים  השתתפות פעילהו נוכחות .1
לא תוכל להגיש את  ,בסמסטר או יותר מחמישה במשך השנהללא קשר לסיבה( שיעורים )

על מנת  יש לקרוא את המאמרים מדי שבוע ולהשתתף בדיונים באופן פעיל.עבודת הסיום.
 לזכות בניקוד המתאים עבור השתתפות יש להציג מקור ראשוני אחד בשיעור.

  .בסיור הלימודינוכחות  .2
 בכיתה. הצגת מאמר .3
כתיבת עבודת חקר קצרה על מקור ראשוני )טקסט(, חפץ או ראיון עם פעילה פמיניסטית  .4

 ותיקה. 
להרחיב על אחת במסגרת המטלה המסכמת תתבקשו  )סוף השנה(: מטלה מסכמת .5

. נוסח המטלה הסופי וההנחיות להגשת המטלה מהתנועות או המאבקים שנידונו בקורס
 יופיעו באתר.

 :יתבסס על המרכיבים הבאים הקורסחישוב ציון 
 10%: הוצגת מקור ראשון אחד השתתפותנוכחות,  .1
  10%: הצגת מאמר בכתה .2
  30% :עבודת חקר קצרה .3
 50%עבודה מסכמת:  .4

 

mailto:saraia@bgu.ac.il


 הערות:
יעור לשיעורים. אין כניסה לש להגיע בזמן יש שיעור שנתי ולא ניתן לקחת אותו סמסטר אחד. וזה

 באיחור של יותר מחמש דקות. 

 מוגבלויותהתאמות לסטודנטים/יות עם 
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  התמיכה לסטודנטים עם מוגבלויות מרכזאל 
להלן כתובת האתר של המרכז: הולמים שיאפשרו לך הצלחה תוך שמירה על פרטיות מלאה. 

(t_center.aspxhttp://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/suppor)  
 
 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

-לקיום סביבת למידה פורייה ולשמירה על עקרון החופש האקדמי. היות שכך, יש להקפיד על דו
פוגענית גזענית או להימנע מגילויים של חוסר סובלנות ומהערות שיש בהן התייחסות שיח מכבד ו

 למגדר, לאום, נטייה מינית, דת או השתייכות פוליטית.

 נהרשימה מורחבת וייתכן שנקרא רק חלקים ממזוהי  רשימת קריאה לפי נושאים
 נמצאים באתר הקורסומרבית המקורות המאמרים *
  

 פמיניסטית?  "תנועה"מהי 

Ewig, Christina, and Myra Marx Ferree. (2013). "Feminist organizing: What’s 

old, what’s new? History, trends, and issues." The Oxford Handbook of Gender 

and Politics. 

 
 פנים: כתב עת לתרבות, חברה וחינוך(. "יום אחד יבינו שאנחנו צודקות" 2002ספרן, חנה. )

 http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=7207: 22גיליון 
 

 מה הם ארכיונים פמיניסטים?
Eichhorn Kate. (2013). The Archival Turn in Feminism: Outrage in Order. Temple 
University Press: Philadelphia, pp. 24-54 

 !Women, Art, Revolution: Voices of a Movement, Stanford University: 

https://exhibits.stanford.edu/women-art-revolution 
 

 The Jewish Women's Archive, "The Feminist Revolution": 
https://jwa.org/feminism 

 קע תיאורטי: מגמות בפמיניזם הישראליר

 נקיים מפגש בחדר ההדרכה בספרייה 7.11.2017-ב -שימו לב 

Herzog, Hanna. (2008). "Re/visioning the women's movement in Israel." Citizenship 

Studies 12.3: 265-282. 
 

-: בין נאו21-(. "חקר מגדר בישראל בתחילת המאה ה2017ששון לוי, אורנה ומשגב, חן. )
 .165-206(: 2קולוניאליזם", מגמות נא)-לבין נאו ליברליזם

 

http://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/support_center.aspx
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=7207
https://exhibits.stanford.edu/women-art-revolution
https://jwa.org/feminism


 רקע היסטורי

, ירושלים: יד 1926-1917נשות היישוב וזכות הבחירה  -המאבק על הקול  (.2013) מרגלית שילה
 צבי.-יצחק בן

 
Fleischmann, Ellen L. (2000). "The emergence of the Palestinian women's movement, 
1929-39." Journal of Palestine Studies 29(3): 16-32. 

 
, ציון", בישראל מגדר של והיסטוריה נשים של היסטוריה: ומרכז שוליים"(. 2009. )בילי, מלמן

 .266-245: עד
 

 בקישור: אל מדף ספרי ההיסטוריה: בלוג פמיניסטיגבע, שרון, 
page_31.html-geva.blogspot.co.il/p/blog-http://sharon 

 
 שנות השבעים
 .106-119; 14-27עמ' . ירושלים: כתר הוצאה לאור. נשים כבני אדם (.1976) אלוני, שולמית

 
 של וראשיתו לנשים הבחירה זכות על המאבק. נחמדות להיות רוצות לא .(2006).חנה, ספרן

 .69-106. עמ' לאור הוצאה פרדסחיפה:  .בישראל החדש הפמיניזם
 

, מגדר: כתב עת למגדר ופמיניזם. "פמיניסטית באקדמיה בשנות השבעים". (2012)עילם, אסתר. 
1. 
 

 .73-97. תל אביב: ברירות. עמ' גולה בארץ המובטחת. (1990)פרידמן, מרשה. 
 

. גבעתיים: הוצאת "המין בנות חוה, בנות לילית: על חיי נשים בישראל. (1984) סבירסקי, ברברה.
 .19-39השני". עמ' 

 
 ים וארכיוניםטס: טקמקורות ראשוניים

 :קטעים נבחרים מתוך
 

 1973-4עיתון "נשים למען חברה מחודשת" )נלח"ם( 
 

 .1978נמיר(, " )דו"ח דיונים וממצאים -"צוותי הוועדה למעמד האשה 
 

 פה: סיכונים ויתרונות-היסטוריה פמיניסטית שבעל

Women's Words: The Feminist  Sherna Berger Gluck and Daphne Patai. (eds.). 1991.

26.-, pp. 11. New York: RoutledgePractice of Oral History 

 "נשים פלסטיניותשיחות עם (. 1982בתוך: רונית לנטין ) "ראיון עם סחר ח'ליפה .
 .10-30ירושלים: מפרש הוצאה לאור. עמ' 

  .127-129עמ'  לא רוצות להיות נחמדות"ברכה סרי" בתוך ספרן, ח . 
בסוד ברכה: יצירתה "ריאיון עם ברכה סרי". מראיינים: מנשה ענזי ומרים פרנקל. בתוך: 

 .263-288כלב. ירושלים: הוצאת כרמל. עמ' -עורכת: הנרייט דהאן של ברכה סרי.
 

 שנות השמונים
 

 אונס ואלימות מינית
 

 .מכון ירושלים לחקר ישראלירושלים: . אונס והרשויות בישראל, נאנסות (.1994. ), אסתרעילם
  

http://sharon-geva.blogspot.co.il/p/blog-page_31.html
http://sharon-geva.blogspot.co.il/p/blog-page_31.html


פניות לעזרה למרכז סיוע לקורבנות אונס במרכז סיוע תל אביב בשתי שנות . (1983. )יהודית ,סלעי
 .1980-1982פעילות 

 

"Institutionalization as an interplay between actions, 2002. Zilber, Tammar B. 

Academy of  meanings, and actors: The case of a rape crisis center in Israel."

.254-: 23445(1) ournalJanagement M 
 : הפלותובריאות פריון

 . תל אביב: רסלינגפלות כסוגיה מושתקת בישראל(. ה2016אמיר, דלילה. )

 

 לסביות

סטוריה לסבית מקומית: פעילות, "הי)א( (.2016)לוי.-ספרן, חנה, הרטל רחלי ואורנה ששון
הגאה זכויות הקהילה מאבקים והשגים". בתוך: א' הראל, ע' מורגנשטרן וי' לשינסקי )עורכים(, 

 . ירושלים: מכון סאקר ונבו.45-80. עמ' בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית
 

  ,מרכז מחקר פמיניסטי חיפהבאתר "הארכיון הלסבי": 

8-https://www.haifafeminist.org/blank 
על הארכיון: 

-http://www.haokets.org/2016/05/24/%D7%B4%D7%90%D7%A9%D7%94

-%D7%9C%D7%90%D7%A9%D7%94%D7%B4

-%D7%90%D7%AA-%D7%9C%D7%97%D7%A6%D7%95%D7%AA

-%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA

-%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%9F

%D7%94%D7%94%D7%92%D7%9E/ 
 
 

 פמיניזם מזרחי )מוקדם(
מגדר: כתב עת , "(1961-2012) לזכרה של תקווה לוי –חיים מלאי תקווה " (.2012. )ורד אופנהיימר

 למגדר ופמיניזם 
 

, ערך ויקיפדיה: תקוה לוי
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%94_%D7%9C%D7%

95%D7%99 
 
 

 שנות התשעים
 פמיניזם משפטי והמאבק לייצוג הולם

ם נשי :ספר הנתונים" מתוך: ייצוג נשים: נשים בעמדות ציבוריות" בישראל, שדולת הנשים
מ"ייצוג הולם לקרוא ) )שנה לא ברורה(  : מגמות, שינויים ונתוניםבין תיאוריה למציאות לבישרא

והלאה(: 
-/www.iwn.org.il/database_entry/%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%92http:/
-%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D
-%D7%91%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%AA

%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA 
 

"פוליטיקה מגדרית: המקרה של העדפה מתקנת במינוי נשים (. 2006. ), דפנהיזרעאלי
 .215-250 . עמ'10, תרבות דמוקרטיתלדירקטורים". 

 

https://www.haifafeminist.org/blank-8
https://www.haifafeminist.org/blank-8
http://www.haokets.org/2016/05/24/%D7%B4%D7%90%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%A9%D7%94%D7%B4-%D7%9C%D7%97%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%AA-%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%94%D7%92%D7%9E/
http://www.haokets.org/2016/05/24/%D7%B4%D7%90%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%A9%D7%94%D7%B4-%D7%9C%D7%97%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%AA-%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%94%D7%92%D7%9E/
http://www.haokets.org/2016/05/24/%D7%B4%D7%90%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%A9%D7%94%D7%B4-%D7%9C%D7%97%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%AA-%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%94%D7%92%D7%9E/
http://www.haokets.org/2016/05/24/%D7%B4%D7%90%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%A9%D7%94%D7%B4-%D7%9C%D7%97%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%AA-%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%94%D7%92%D7%9E/
http://www.haokets.org/2016/05/24/%D7%B4%D7%90%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%A9%D7%94%D7%B4-%D7%9C%D7%97%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%AA-%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%94%D7%92%D7%9E/
http://www.haokets.org/2016/05/24/%D7%B4%D7%90%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%A9%D7%94%D7%B4-%D7%9C%D7%97%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%AA-%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%94%D7%92%D7%9E/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%94_%D7%9C%D7%95%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%94_%D7%9C%D7%95%D7%99
http://www.iwn.org.il/database_entry/%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%92-%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA
http://www.iwn.org.il/database_entry/%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%92-%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA
http://www.iwn.org.il/database_entry/%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%92-%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA
http://www.iwn.org.il/database_entry/%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%92-%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA


לחוק שירות  7' ייצוג הולם לבני שני המינים בשירות המדינה תיקון מס" (.1999) יופי, תירוש
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