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א .מטרות הקורס
המיניות הומשגה עם עליית הפמיניזם של המאה הקודמת כאתר מכונן של הכפפת
נשים ,ושימורן במצב של נחיתות לעומת גברים .מטרת הקורס להכיר ולהבין את הבניית
המיניות בחברה גברית ,ואת התופעות של אלימות מיניות כלפי נשים על כל הרצף:
מהטרדות מיניות במקומות עבודה ועד פגיעות מיניות בילדות ,אונס ,זנות ופורנוגרפיה.
להכיר את האקטיביזם המשפטי (לדוגמא :החוק למניעת הטרדה מינית ,הצעת החוק
להפללת לקוחות זנות ,רפורמות בחקיקה לגבי אונס ופגיעות מיניות בילדות) ,החברתי
והטיפולי (הקמת מרכזי סיוע לנפגעות פגיעות מיניות ,הקמת שירותי טיפול לנשים
שורדות זנות) וכדומה.

ב .תוכן הקורס:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

תיאוריות על מיניות האישה
אנליזה פמיניסטית של אלימות מיניות כלפי נשים
אקטיביזם ושינוי
פגיעות מיניות בילדות ואונס כטראומה נפשית
הנזקים הנפשיים ארוכי הטווח של פגיעות מיניות והשפעתם על בריאות נפש של
נשים
ההיסטוריה של ההיסטֵ ריה :הקשר בין נשים במצוקות עמוקות כמו לדוגמא:
התמכרויות ,הפרעות אכילה ,זנות ועבריינות לפגיעות מיניות בילדות
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מהלך השיעורים:





הרצאות פרונטליות
קריאת חומרים
מצגות
דיונים בכיתה

* תיתכן הזמנת מרצה/ות חיצוניות לדוגמא משפטנית אקטיביסטית.
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 פגישה  :1הצגת נושאי הקורס ,הקדמה ,היכרות ושיח פתוח עם הסטודנטיות
 פגישה " :2מין זה שאינו אחד" – הבניית המיניות הנשית מפרויד ללוס איריגריי
 פגישה " :3כבלי האהבה" – ג'סיקה בנג'מין
 פגישה  :4הבניית המיניות הנשית
 פגישה  :5אונס – מבט היסטורי ועכשווי
 פגישה  : 6ההיסטוריה של ההיסטֵ ריה – מבט על פגיעות מיניות בילדות ותוצאותיהן
הנפשיות
 פגישה  : 7פגיעות מיניות בילדות ופסיכופתולוגיה בבגרות :הפרעת לחץ פוסט
טראומטית מורכבת
 פגישה  :8נערות במצוקה :הפרעות אכילה ,בריחות מהבית ,הומלסיות
 פגישה  :9נשים במצוקה :עוני ,עבריינות ,התמכרויות
 פגישה  :10זנות ופורנוגרפיה :ניתוח פסיכו -חברתי
 פגישה  : 11פמיניזם משפטי בתיאוריה ובפרקטיקה
 פגישה  :12הטרדה מינית במקומות עבודה
 פגישה  :13אקטיביזם חברתי
 פגישה  :14טראומה מישנית וסיכום

ג .חובות הקורס:
דרישות קדם :אין
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חובות  /דרישות  /מטלות:


קריאת החומר הביבליוגרפי



עבודת סיכום



נוכחות בשיעורים

מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי  /ציון עובר):
עבודת סיכום 100% :מהציון
השתתפות בשיעורים :בונוס 10%
ד .ביבליוגרפיה( :חובה/רשות)

קריאה לפגישה :1
הרמן ,ל .ג'ודית ( .)1994נוירוזת הקרב של מלחמת המינית .בתוך :ג'ודית הרמן :טראומה
והחלמה .תל אביב :עם עובד ,עמ' .43-49
גיליגן ,קרול .)2006( .הולדת העונג .תל אביב :משכל ,עמ' ( .17-76רשות)
מקינון ,קתרין .)2005( .פמיניזם משפטי בתיאוריה ובפרקטיקה .תל אביב :רסלינג ,עמ' 23-
( .34רשות)

קריאה לפגישה :2
איריגריי ,לוס .)2003( .מין זה שאינו אחד .תל אביב :רסלינג ,עמ' .15-26
פרויד ,זיגמונד .)1968( .הנשיות .תל אביב :דביר ,כתבי זיגמונד פרויד ,כרך חמישי ,עמ'
.267-286

קריאה לפגישה :4 + 3
בנג'מין ,גסיקה . )2005( .כבלי האהבה :פסיכואנליזה ,פמיניזם ובעיית השליטה .אור יהודה:
דביר ,עמ'  ,10-18ו .63-97
דבורקין ,אנדריאה .)2005( .משגל .תל אביב :בבל עמ' .134-155 ,13-17
קריאה למפגש :5
בראונמילר ,סוזן .)1980( .בניגוד לרצוננו :גברים נשים ואונס .גבעתיים :המין השני ,עמ' 9-
.363-392 ,11
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נגבי ,עירית .)2009( .סיפורי אונס בבית המשפט .תל אביב :רסלינג ,עמ' .201-213 ,9-23

Russell, D.E.H. (1986). The incidence and prevalence of intra familial and
extra familial sexual abuse on female children. In: L.E.A. Walker (Ed).
Handbook on sexual abuse of children. (pp. 19-36). New York:
(רשות) Springer.

קריאה למפגש :6
זליגמן ,צביה .)2004( .מבוא לגילוי עריות :אין אמת ,ואין חסד ,ואין רחמים .בתוך :צביה
זליגמן וזהבהסולומון (עורכות) .הסוד ושברו :סוגיות בגילוי עריות .תל אביב :הקיבוץ
המאוחד ,עמ' .15-40
אברמוביץ' דורית ( .)2004המלך עירום .גילוי עריות במבט פמיניסטי .תל אביב :בבל ,עמ' 9-
.77-96 ,28
ריד ,מאיה ( )2002שבויה ,כרוניקה של גילוי עריות מקצועי – סיפור אוטוביוגרפי .תל אביב:
תמוז( .רשות)
פרייזר ,סילביה .)1990( .בית אבי .תל אביב :עם עובד( .רשות)
קריאה לפגישה :7
הרמן ,ל .ג'ודית ( .)1994טראומה והחלמה .תל אביב :עם עובד ,עמ' .144-160
קריאה למפגש :9 + 8
גור ,ענת" .)2004( .הסרסור שלי לא היה צריך ללמד אותי כלום .אבא לימד אותי הכול
בבית" :גילוי עריות כגורם מרכזי בהתדרדרות של נשים ונערות לזנות ,סמים ופשע .בתוך:
צביה זליגמן וזהבה סולומון (עורכות) .הסוד ושברו :סוגיות בגילוי עריות .תל אביב :הקיבוץ
המאוחד ,עמ'.457-482 ,
קונופקה ,גיזלה .נערות במצוקה.
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Magazine/Documents/6-1-1984KONOPKA.pdf

Chesney-Lind, Meda. (1989). Girls' crime and woman's place: toward a
feminist model of female delinquency. Crime & Delinquency, 35,1, pp.
5-29. http://cooley.libarts.wsu.edu/schwartj/pdf/Chesney-Lind.pdf
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קריאה למפגש :10
גור ,ענת .)2008( .מופקרות – נשים בזנות .תל אביב :קו אדום( .רשות).
קמיר ,אורית .)2002( .פמיניזם ,זכויות ומשפט .ירושלים :משרד הביטחון ההוצאה לאור ,עמ'
.173-188

Dworkin, Andrea. (1997). Prostitution and male supremacy. In: Life and
Press.

Death. N.Y: Free

http://www.nostatusquo.com/ACLU/dworkin/MichLawJourI.html

Dworkin, Andrea. (1981). Pornography and Male Supremacy.
http://www.nostatusquo.com/ACLU/dworkin/WarZoneChaptIVH.html

Ekberg, G. (2004). The Swedish Law that Prohibits the Purchase of Sexual
Services: Best Practices for Prevention of Prostitution and Trafficking in
(רשות) Human Beings. Violence against Women, Oct 2004; 10: 1187 - 1218.

קריאה למפגש :11
ברק ארז ,דפנה .הפמיניזם המשפטי של קתרין מקינון והמעבר מן השוליים למרכז .בתוך:
מקינון ,קתרין .)2005( .פמיניזם משפטי בתיאוריה ובפרקטיקה .תל אביב :רסלינג ,עמ' 7-
.19
קמיר ,אורית .)2002( .פמיניזם ,זכויות ומשפט .ירושלים :משרד הביטחון ההוצאה לאור ,עמ'
.49-60
קריאה למפגש :12
קמיר ,אורית (  .)2009זה מטריד אותי .לחיות עם החוק למניעת הטרדה מינית .תל אביב:
הקיבוץ המאוחד ,עמ' .149-160 ,117-131
קמיר ,אורית .)2002( .פמיניזם ,זכויות ומשפט .ירושלים :משרד הביטחון ההוצאה לאור ,עמ'
.189-205
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קריאה למפגש :13
קמיר ,אורית .)2002( .פמיניזם ,זכויות ומשפט .ירושלים :משרד הביטחון ההוצאה לאור ,עמ'
.17-30
קריאה למפגש :14
פרלמן ,א .לורי ,.וסאקויטן ,ו .קארן .)2004( .המטפל בסכנה :טראומטיזציה מכלי שני .בתוך:
צביה זליגמן וזהבה סולומון (עורכות) .הסוד ושברו :סוגיות בגילוי עריות .תל אביב :הקיבוץ
המאוחד ,עמ'.393-430 ,
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