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הורות בעוני וזכויות כלכליות-חברתיות

ד"ר ענת הרבסט

א .מטרות הקורס
הקורס יעניק לסטודנטיות מסגרת אנליטית שתאפשר להבין את ההשפעה של
מדיניות חברתית-כלכלית על נשים וגברים ממעמדות ומקבוצות אוכלוסיה
מגוונות .הסטודנטיות תלמדנה על הדרכים בהן המדיניות משפיעה על עיצוב
היררכיות מעמדיות והאופן בו ממומשות/לא-ממומשות זכויות חברתיות-כלכליות
של הורים מקבוצות שונות .הקורס יאפשר הבנה והכרה של תהליכי מדיניות
ועיגון זכויות חברתיות-כלכליות והשיחים המלווים אותם.

ב .תוכן הקורס
קורס זה ישפוך אור על השפעותיהם של חוקים ותהליכי מדיניות על חייהם של
נשים ,גברים ובני משפחותיהם .הקורס מחולק לשלושה פרקים )1 :מדיניות
כלכלית-חברתית ומשפחה-הצטלבויות של מערכות דיכוי )2 .אִמהּות ,תעסוקה
ותכניות עידוד תעסוקה )3 .הפוליטיקה של עבודת הטיפול (.)care taking
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ג .חובות הקורס
 .1קריאת המאמרים.
 .2מטלה מסכמת  -בסיום הקורס יש לכתוב מטלה מסכמת בנושא הקורס –
משקל המטלה  100%מהציון.
 .3נוכחות חובה.

ד .נושאי השיעור ורשימה ביבליוגרפית
 .1מדיניות כלכלית-חברתית ומשפחה-הצטלבויות של מערכות דיכוי.
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