
1 

 

 
 

 

 1030212:  מספר הקורס

 מגדרלמבוא תיאורטי לפמיניזם ו :שם הקורס בעברית

 Theoretical Introduction to Feminism and Genderשם הקורס באנגלית: 

 ףתש": שנה"ל

 ד"ר אורית אבנרי: שם המרצה

 התוכנית ללימודים הומניסטיים: שם תוכנית הלימודים

  סש" 2סמסטר ב' , : משך והיקף הקורס

 )קורס העשרה(שיעור :   מבנה/סיווג הקורס

 יופיע הוא עודף. העשרה קורס הנו זה קורס לב: שימו . נ"ז  2   :נקודות זכות אקדמיות

 חלק יהיה לא בקורס הציון עודפים. קורסים של נפרדת בטבלה לתואר הסופי הציונים בגיליון

 הזכות מנקודות חלק יהיו לא בקורס הזכות נקודות לתואר. הסופיים הממוצעים מחישוב

 מלגה קבלת לצורך השנתי בממוצע ייכלל כן הקורס ציון התואר. סגירת לצורך לצבירה

 .שנתית

 דרישות קדם ללא:  דרישות קדם

 14:00-12:00יום שני  :מועד שעות הקבלה

 Orita@shalem.ac.il:פרטי קשר של המרצה

 

 
 מטרות הקורס:

החשיבה הפמיניסטית האקדמית, והתפתחותה בעולם מטרת הקורס היא לערוך היכרות עם 

 המערבי בשתי המאות האחרונות מתוך קריאה במבחר מאמרים ויצירות של הוגות מרכזיות.

על מנת להבין את הצורך, הרקע והבסיס של החשיבה הפמיניסטית, הקורס פותח בניתוח החשיבה 

 וריות פמיניסטיות בנות זמננו.הפמיניסטית המוקדמת מאז המהפכה הצרפתית, ומציג בהמשך תיא

 

 תיאור הקורס:

בקורס נתוודע לתיאוריות פמיניסטיות שונות כגון: פמיניזם ליברלי, פמיניזם מרקסיסטי, פמיניזם 

גזעי ופמיניזם פוסט מודרני. הקורס מאורגן באופן המשלב בין עקרון -רדיקאלי, פמיניזם רב

בחן תעלנה סוגיות של תפיסת הנשיות והגבריות, כרונולוגי ועקרון תימטי. מבין שאלות היסוד שנ

תפישת השינוי שנצרך לקדם, תחומי החיים בהם עסוקה המהפכה הפמיניסטית )שוק עבודה, 

הקורס מבוסס על קריאה בטקסטים וכן על ניתוח  משפט, משפחה, תרבות, ספרות, מיניות ועוד(.

 .ספרותי של טקסטים בעזרת מתודות מגדריות

 



2 

 

   הרכב הציון בקורס:חובות הקורס ו

 20%השתתפות פעילה בשיעורים: מוכנות ו 

 קסט קנוני. לניתוח טיאוריה שלו שימוש בתסיכום מאמר ו – 30: % ת אמצעעבוד 

 כארבעה עמודים.

  % :אישית וניתוחה על סמך התיאוריות  אוטוביוגרפיהכתיבת  – 50עבודה סופית

 כשישה עמודים.הנלמדות בכיתה. 

 60 ציון עובר בקורס:

 

 בחלוקה לשיעורים: ורשות נושאים נלמדים וקריאת חובה

 

 . הקדמה ופתיחה: 1שיעור מס' 

 

  פמיניזם ליברלי:  2שיעור מס 

 קריאת חובה:

  ,בתוך באום ואחרות 1791דה גוז' אולאמפ )אולימפיה(, הצהרת זכויות האשה והאזרחית ,

 .11-17, עמ' 2014, תל אביב: קיבוץ מאוחד ללמוד פמיניזם: מקראה)עורכות(: 

  ,ללמוד , בתוך באום ואחרות )עורכות(: 1792וולסטונקרפט מרי, הגנה על זכויות האשה

 .18-30, עמ' 2014, תל אביב: קיבוץ מאוחד פמיניזם: מקראה

  ,ללמוד . "שעבוד הנשים", בתוך: באום ואחרות )עורכות(: 1869מיל ג'ון סטיוארט

 . 47 - 41, עמודים 2014ד , תל אביב: קיבוץ מאוחפמיניזם: מקראה

  בתוך באום ואחרות 1848סנקה פולס  –סטנסטון קיידי אליזבת, הצהרת עמדות ,

 .31-36, עמ' 2014, תל אביב: קיבוץ מאוחד ללמוד פמיניזם: מקראה)עורכות(: 

 

 הגל השני -פמיניזם ליברלי: 3שיעור מס' 

 קריאת חובה:

 בתוך: באום ואחרות 1963ן הנשי(, הבעיה שאין לה שם )מתוך המסתורי ,פרידן בטי ,

 .48-61. עמודים 2014, תל אביב: קיבוץ מאוחד ללמוד פמיניזם: מקראה)עורכות(: 

 

 סימני דרך פמיניסטיים: סימון דה בבואר וווירג'יניה וולף: 4שיעור מס' 

 קריאת חובה:

  ,2008, הוצאת בבל המין השנידה בבואר סימון. 

 כרך ראשון: הקדמה. 

 92-104 -. נערות 13-51 -ילדות  כרך שני:
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  ספרי -)תרגום: יעל רנן(, הוצאת ידיעות אחרונות חדר משלך, 2004[ 1929] ,וירג'יניהוּולף

 .124-126, 52-68, 5-17חמד, תל אביב. עמ' 

 

  פמיניזם רדיקלי: 5שיעור מס' 

 קריאת חובה:

  ,ללמוד )עורכות(:  , בתוך באום ואחרות1970מילט קייט, תיאוריה של פוליטיקה מינית

 . 107 – 67, עמודים 2014, תל אביב: קיבוץ מאוחד פמיניזם: מקראה

  ,ללמוד , בתוך באום ואחרות )עורכות(: 1990מקינון קתרין: מיניות, פורנוגרפיה ושיטה

 . 414 – 376  עמודים ,2014, תל אביב: קיבוץ מאוחד פמיניזם: מקראה

 קריאת רשות:

  ,דרכים לחשיבה , בתוך ינאי ואחרות )עורכות(: 1987מקינון קתרין, תשוקה וכח

 .226-242, עמ' 2007האוניברסיטה הפתוחה  פמיניסטית: מקראה,

  קמיר אורית, הפמיניזם )המשפטי( הבלתי מוגבל של קתרין מקינון, בתוך ינאי ואחרות

האוניברסיטה הפתוחה  ,דרכים לחשיבה פמיניסטית: מבוא ללימודי מיגדר)עורכות(: 

 .393-450, עמ' 2007

 

  אמהות כחוויה וכמוסד -פמיניזים רדיקלי: 6שיעור מספר 

 קריאת חובה:

  ,49-84, עמ'  43 - 42, תל אביב: עם עובד, עמודים ילוד אשהריץ' אדריאן.  

 קריאת רשות:

  ,בתוך באום ואחרות )עורכות(: 1980ריץ' אדריאן, הטרוסקסואליות כפויה והקיום הלסבי ,

 .165-189עמ'  ,2014, תל אביב: קיבוץ מאוחד ללמוד פמיניזם: מקראה

 

  אמהות, מגדור, אתיקה נשית -פמיניזם ותרבות : 7שיעור מס' 

 קריאת חובה:

 [ 1982גיליגן קרול ]הפסיכולוגית והתפתחות האשה. בקול שונה: התיאוריה 1995 ,

 . 123 -90, 84 -74, 61 -49אביב. עמ' -ספריית פועלים, תל

  פסיכואנליזה והסוציולוגיה של המיגדר, בתוך ינאי  –צ'ודורו ננסי, שיעתוק האמהות

, 2007האוניברסיטה הפתוחה  דרכים לחשיבה פמיניסטית: מקראה,ואחרות )עורכות(: 

 .86-135עמ' 

 קריאת רשות:

  :)דרכים לחשיבה פרידמן אריאלה, אמהות בראי התיאוריה, בתוך ינאי ואחרות )עורכות

 .189-242, עמ' 2007, האוניברסיטה הפתוחה פמיניסטית: מבוא ללימודי מיגדר
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  לובין אורלי, איך בכל זאת נשים מצליחות לכתוב: על כתיבת נשים וגם על קריאה, בתוך

, האוניברסיטה דרכים לחשיבה פמיניסטית: מבוא ללימודי מיגדר ינאי ואחרות )עורכות(:

 .243-300, עמ' 2007הפתוחה 

  :)דרכים לחשיבה פמיניסטית: קריסטבה ז'וליה, זמן הנשים, בתוך ינאי ואחרות )עורכות

 .195 -177, עמ' 2007האוניברסיטה הפתוחה  מקראה,

 

 פמיניזם פוגש מחשבה יהודית – 8שיעור מס 

 חובה:קריאת 

  פרק חמישי: תאוות הלימוד: התורה בשר שברוח, שיח המיניות בתלמודדניאל, בויארין ,

 .139-169אשה אחרת", עמ' "כ

  

 .פמיניזם בעין ישראלית. על צבא, תעסוקה, דת, תרבות וחברה :9שיעור מספר 

 

 פמיניזם רב גזעי: 10שיעור מספר 

 קריאת חובה:

  ,2002הוצאה לאור, , פרדס פמיניזם זה לכולםהוקס בל. 

  ,בתוך באום ואחרות 1979לורד אודרי, כלי האדון לעולם לא יפרקו את ביתו של האדון ,

 .190-194 ,עמ' 2014, תל אביב: קיבוץ מאוחד ללמוד פמיניזם: מקראה)עורכות(: 

 קריאת רשות:

  ,בתוך באום ואחרות )עורכות(:1984הוקס בל, אחיות: סולידריות פוליטית בין נשים , 

 .243 -223 עמ' ,2014, תל אביב: קיבוץ מאוחד ללמוד פמיניזם: מקראה

 האלר פנינה, לקרוא את בל הוקס בישראל: פמיניזם רדיקלי, חשיבה ביקורתית -מוצפי

דרכים לחשיבה פמיניסטית: ואחוות האחיות החדשה, בתוך ינאי ואחרות )עורכות(: 

 . 581-618, עמ' 2007, האוניברסיטה הפתוחה מבוא ללימודי מיגדר

 

 והשימוש בו למחקר טקסטואלי הפמיניזם הצרפתי: 11שיעור מס' 

 קריאת חובה:

  7-19(, עמ' 2005)תל אביב: רסלינג,  כוחות האימה: מסה על הבזותג'וליה, קריסטבה  

  (, מבוא מאת דורית 2006)תל אביב: רסלינג,  זה עתה נולדהקתרין, וקלמנט הלן סיקסו

 [146 -138]במיוחד נתייחס לעמ'  105-155אשור וכן עמ' 

 קריאת רשות: 

(. כולל אחרית הדבר של מירי רוזמרין 2003)תל אביב: רסלינג,  מין זה שאינו אחדלוס, איריגארי 

 והמבוא של דינה חרוב.
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 פמיניזם בעידן הפוסט מודרני – 12שיעור מס' 

 קריאת חובה:

  :)דרכים לחשיבה באטלר ג'ודית, צרות של מיגדר, בתוך ינאי ואחרות )עורכות

 .337-352, עמ' 2007האוניברסיטה הפתוחה  פמיניסטית: מקראה,

 קריאת רשות:

  דרכים צרות של מיגדר", בתוך ינאי ואחרות )עורכות(:  –זיו עמליה, "ג'ודית באטלר

-619, עמ' 2007, האוניברסיטה הפתוחה מיגדר לחשיבה פמיניסטית: מבוא ללימודי

662. 

  

 שיעור סיכום  – 13שיעור מס' 

 

 

 


