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 2018 ץרמ תאריך עדכון:                        

 

 למסלול מגדר בשטח מתודולוגיות פמיניסטיות
 

 גילי הרטלד"ר 
 

 לתואר שני קורס חובה לסטודנטיות סוג הקורס:

  27-908-06מס' קורס: 

 

 ש"ש 1:  יקף שעותה     'ב:   סמסטר                  ח: התשע"שנת לימודים

 

 16:00 – 14:00' בין השעות בימי  זמני השיעור:

 gilly.hartal@biu.ac.il: בתיאום עם המרצה בדוא"ל שעות קבלה
       

 

 מטרות הקורס

ההירארכיה המגדרית כפי שהיא מתקיימת  שיטות מחקר פמיניסטיות משמשות כאמצעי מרכזי לאיסוף ידע על

המסורת הפמיניסטית של  מוסדית לצדהעכשווי על אתנוגרפיה  בהקשרים מוסדיים, ארגוניים ופרטיים. הדגש

פמיניסטי, מציידים פעילות וחוקרות  מחקרי פעולה, וההתפתחויות האחרונות בתחום של ניתוח שיח ביקורתי

פמיניסטיות בכלי עבודה בסיסיים, המאפשרים את העמקת ההכרות עם מציאות חברתית בשדה ספציפי. 

 כתיבת עבודה שיש להשיסייעו להן בבכלים  לול השטחמסלצייד את תלמידות  מתוך גישה זו מכוון הקורס

עבודה או תהליך ארגוני, וכמובן על פרויקט הערכה , דו"ח מקרה בתיאורבסיס אמפירי בין אם מדובר 

בנוסף, מכוון הקורס לאפשר לסטודנטיות לקרוא מחקרים אמפיריים שנערכו דמית אחרת. אק/סמינריונית

וזאת ככלי עבודה  –מפרספקטיבה פמיניסטית ובכלל, ולזהות את המרכיבים המתודולוגיים בכל טקסט אקדמי 

  מרכזי הנדרש להן במסגרת לימודיהן לתואר מתקדם.

 תוכן הקורס
 גישות הפמיניסטיות השונות הקיימות לאיסוף וניתוח נתוניםבמהלך השיעורים יוצגו עקרונות מרכזיים של ה

 :בסוגיות המתודולוגיות הבאותתוך התמקדות 

, הגדרת יסוח מטרת מחקר ושאלת מחקרהגדרת שדה המחקר, נ – מחקרהמערך זיהוי מרכיבי  (1

  . אוכלוסיית מחקר, ומציאת פריטים ביבליוגרפיים רלוונטיים מתוך מאגרי מידע קיימים

 ה לראיון מובנה למחצה. גיבוש קו מנחעריכת תצפית, ניהול יומן שדה,  – לאיסוף נתונים םכלי עם היכרות (2

 .ותוצריו הבנת המשמעות שיש למיקום החוקרת בשדה על התהליך המחקרי -  תרגול המבט הרפלקסיבי (3

 

 חובות הקורס
 קריאת כל פריטי החובה בביבליוגרפיה  •

 השתתפות בשיעור נוכחות ו •

 תרגיליםהגשת  •

  סוף הסמסטרבהגשת עבודה מסכמת  •
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 מטלות הקורס
 שדה ורקע, מטרות וקשיים אפשריים – קווי מתאר לפרויקט .1
 שאלת מחקר והצעה לכלי מחקרי וצידוק הבחירה בכלי – הגדרת מטרה למחקר על הפרויקט .2
מה הקשר בין הפרויקט שלי לפרויקטים אחרים? קריאה  – מחקרים דומים, שדות אחרים .3

 ביקורתית
 : הצעת פרויקט ומחקר מטלה סופית .4

 הרכב הציון בקורס
 תרגילים במהלך הסמסטר 3כל תרגיל, סה"כ  10% – תרגילים 30%

 עבודה מסכמת 70%

 .חובה הנהנוכחות ובשעורים והשתתפות תורמת בדיונים 

ללא את העבודה המסכמת לא ניתן להגיש התרגילים חלה חובת הגשה! כלומר כל על  לעיל,כאמור 

 .ההגשת כל התרגילים המקדימים שנועדו לסייע בכתיבת

 

. לא יתקבלו עבודות לאחר תאריך 5.9.2018*התאריך האחרון להגשת מטלת הסיכום הוא ב 

 זה.

אל  בהפניהשל הכותב/ת. כל ציטוט חייב  המקוריתלמען הסר ספק, העבודה צריכה להיות פרי עבודת/ה *

המקור. כל רעיון שאיננו של התלמידה חייב בהפניה. אי עמידה בכללים אלו היא עבירה על כללי 

 האוניברסיטה ועל חוקי הקניין הרוחני. 

 

 

 הקריאהחומרי תכנית השיעורים ו
  (כפופה לשינויים בהתאם לשיקול דעת המרצה במהלך הקורסתכנית זו )

 
 הערות קריאה נושא השיעור מס'

1 
5.3 

 – בין שטח למחקר
מה זה מחקר 

פמיניסטי ולמה 
צריך אותו במסלול 

 שטח?

 
הזמנה  (.2014) אג'אי, מ', הקר, ד'-נבו, מ', לביא-קרומר

נבו, -קרומר לדיון במתודולוגיות מחקר פמיניסטיות. בתוך:
מתודולוגיות מחקר  ,)עורכות( אג'אי, מ', הקר, ד'-מ', לביא

אביב: מגדרים הקיבוץ -. תל(7-22)עמ'  פמיניסטיות
 המאוחד.
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12.3 

  ידע מהשטח
Dalmiya, V. and Alcoff, L. (1993). Are “‘old wives’ 
tales” justified? In: Alcoff, L. and Potter, E. (Eds.), 
Feminist Methodologies (pp. 217-244). New York and 
London: Routledge. 

 :רשות
Jaggar, A. (1996). Love and knowledge: Emotions in 
feminist epistemology. In: Garry, A. and Pearsall, M. 
(Eds.),Women, knowledge, and reality (Chapter 10, 
pp. 160-190). New York and London: Routledge. 
 
Nelson, L. A. (1996). Who knows? What can they 
know? And when? In: Garry, A. and Pearsall, M. 
(Eds.),Women, knowledge, and reality (Chapter 10, 
pp. 286-297). New York and London: Routledge. 
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9.4 

  מערך המחקר

Goffman, E. (2002). On fieldwork. In: D. Weinberg 

(ed.), Qualitative Research Methods (pp. 148-153). 

Oxford: Blackwell. 

(. שאלת 'המה' ו'האיך' בחקר משילות 2014כלב, ה. )-דהאן
בתוך: מ. קרומר נבו, מ. לביא אג'אי וד. הקר ומגדר. 

 . (93 – 77עמ' ) מתודולוגיות מחקר פמיניסטיות)עורכות(, 
 אביב: הקיבוץ המאוחד.תל 

 

שיעור משותף עם 
 מחקרי

המרצה: גב' יעל בר 
 צדק

4 
16.4 

 -איסוף נתונים 
 מבוא

 

Marjorie L. Devault, (2004). Talking and listening 

from women’s standpoint, feminist strategies for 

interviewing and analysis. In S. N, Hesse-Biber & M. 

L. Yaiser (Eds.), Feminist Perspectives on Social 

Research (pp. 227-250). Oxford: Oxford University 

Press. 
 

שעור משותף עם 
 מחקרי

המרצה: ד"ר תניא 
 וולדקס-ציון
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23.4 

  ביקורת ואילוצים
  -קריאת חומרים של מחקרים מתוך עבודות בשטח 

 חומרי הקריאה לשיעור יתעדכנו בהמשך 
 

 

  29.4.2018עד  1הגשת מטלה  1מטלה  הגשה
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30.4 
סקירה של כלי 

 איסוף נתונים
דגש על אתנוגרפיה 

 מוסדית

 

(. לעשות משהו בקשר 2009) , מ'אי'אג-לביאו , מ'נבו-קרומר
 .75-106: 81, בטחון סוציאלי. לזה: מחקר ומדיניות
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7.5 

משכילות ובורות, מעולמן של נשים (. 1992) , ת'אלאור אתנוגרפיה
 אביב: עם עובד. -. תל(11-21)ע"ע  חרדיות

 
בקופסאות הבטון: נשים מזרחיות (. 2012) האלר, פ'-מוצפי

 . ירושלים: מאגנס.בפריפריה הישראלית
 
 

שעור משותף עם 
 מחקרי

גילי המרצה: ד"ר 
 הרטל
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14.5 

רפלקסיביות 
 –והתמקמות 

לחקור מבפנים 
 ומבחוץ

(. מאמפיריציזם פמיניסטי לעמדה [1986]2007הארדינג, ס' )
ינאי, נ', אלאור, ת' אפיסטמולוגית פמיניסטית. בתוך: 

דרכים לחשיבה פמיניסטית: מבוא ואחרות )עורכות(, 
(. רעננה: האוניברסיטה 196-225ע"ע )ללימודי מגדר

 הפתוחה.
 

 הארדינג סנדרה - בפמיניזם המדע שאלת .(2007נ' )ינאי, 
, נ',אלאור, ינאי :בפמיניזם. בתוך המדעית החקירה וסוגיית

 לחשיבה דרכים ,)עורכות( , א' ונווה, ח'לוביןת', 
: (. רעננה351-391)עמ'  מיגדר ללימודי מבוא - פמיניסטית

 הפתוחה. האוניברסיטה

צפייה בשני 
 ודיוןסרטונים 

  27.5.2018עד  2הגשת מטלה  2מטלה  הגשה
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28.5 
תיאור גדוש: לקראת תיאורית תרבות  .(1990) 'גירץ, ק ניתוח ופרשנות 

 .(15-41עמ' ) פרשנות של תרבויות ',גירץ, ק :בתוך .פרשנית
  .ירושלים: כתר
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4.6 

 –פרשנות וכתיבה 
איך מציגות מחקר 

 על עבודת שטח

 (.1)פרק  (. כתיבה כיצירת ידע2007) .ואלפרט ב .שלסקי ש
דרכים בכתיבת  ואלפרט, ב' )עורכות(, 'ש ,שלסקי :בתוך

"ע )ע מחקר איכותני: מפירוק המציאות להבנייתה כטקסט
 . תל אביב: מכון מופ"ת.(17-69
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(. פמיניזם, כתיבה מחקרית 2014נבו, מ' וסידי מ' )-קרומר
ד' והקר  , מ'אג'אי-לביא ,נבו, מ'-קרומר :ואחרות. בתוך

(. 229-247 "ע)עמתודולוגיות מחקר פמיניסטיות  ,)עורכות(
 אביב: הקיבוץ המאוחד.-תל

סיפורן של נשים  –השתכנות מתקנת (. 2007חרבון, ק' )
-ארז, ש' יניסקי-המתקנות עוול היסטורי. בתוך: ד' ברק

עיונים במשפט, מגדר רביד, י' ביטון וד' פוגץ' )עורכות(, 
(. קרית אונו: הקריה האקדמית 413-462)ע"ע ופמיניזם 

 אונו.
 

(. דיור ציבורי. בתוך: א' הנדל, א' אדלמן, מ' 2012חרבון, ק' )
קריאת המחאה: לקסיקון גבעוני, נ' יורן וי' קני )עורכים(, 

 אביב: הקיבוץ המאוחד.-(. תל71-79)ע"ע  ( -2011פוליטי )
  10.06.2018עד  3הגשת מטלה  3מטלה  הגשה
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11.6 

מחקר ככלי לשינוי 
 חברתי

 הרצאת אורחת
 חובה:

(. רוח הפעולה הנשית המשותפת כדיון 2014בנימין, א' )
-קרומרבאתיקה במחקר ראיונות פמיניסטי ישראלי. בתוך: 

מתודולוגיות  ,)עורכות(ד' והקר  , מ'אג'אי-לביא ,נבו, מ'
אביב: הקיבוץ -(. תל134-151 "ע)עמחקר פמיניסטיות 

 המאוחד.

 :בחירה
(. המחקר האיכותני ככלי 2006בר שלום, י' )ו , מ'בונ-קרומר

מחקר פעולה: הלכה לשינוי חברתי. בתוך: ד' לוי )עורכת(, 
ומעשה, זיקות פילוסופיות ומתודולוגיות בין מחקר פעולה 

-תל(. מכון 277-302)ע"ע  לבין פרדיגמת המחקר האיכותני
  מופ"ת.אביב: 
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18.6 

אתיקה במחקר 
 שטח

 סיכום

 
Goffman, A. (2015). On the run: Fugitive life in an 
American city. Chicago: University of Chicago Press. 
[Appendix]. 
 

 

  הגשת העבודות הכלליהגשת מטלת סיכום הקורס בתאריך  מטלת סיכום קורס הגשה
 


