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 : ותוצרי למידה מטרות הקורסא. 

במרכז  קש לשים מבו( נשען על תיאוריות פמיניסטיות Girlhood Studiesתחום המחקר של נערּות )

תרבותיים  -ייםחברתמתוך נקודת מבט ביקורתית ביחס למבנים  ותנערן של את חוויתהחקירה האקדמית 

יעניק מבט  זה קורס  .תּמחשבה על זהויות המתעצבות ביחס לגיל ודוריּו  שרתאפהמאפיסטמולוגיה ומתוך 

 אוטונומיה(גוף ו בייקטיביות,  אייג'נסי, סו)כגון קול, בחירה, התנגדות,  מושגים יסודייםלבנוגע ביקורתי  

 .  תן של נערות ונשים צעירותיּולמינ  יחסב במיוחד ו

במהלך וטרנספורמטיבית.  הבניה דיסקורסיבית נזילהל כא נערּותלרציונל הקורס מתבסס על ההתייחסות 

, הבחירה  ניווטהמרחבי את נתח נ , תמיניּוות המעצב תרבותיות-החברתיותבניות ההאת נבחן הקורס, 

  פמיניסטיות ,עכשוויותיות תיאורנכיר ו י החברת  השיפוטדפוסי וצירי נבחן את , הוויםהמת פעולההו

 .  שים צעירותונ של נערות תןמיניּו אתת ביקורתיבחינה המציעות ואחרות, 

 

 ב. תוכן הקורס:

   רציונל, נושאים:

נכיר את המניעים המחקריים והתרבותיים אשר הובילו להתפתחותו של תחום   ,בחלקו הראשון של הקורס

תיהן של נערות ונשים וויוע לחבנוג(. נבחן כיצד השיחים השונים Girlhood Studiesת )לימודי הנערּו

נבחן (. Girl at Risk( ובין נערות בסיכון )Girl Power) נשיכח בים של ים בין שני קטוותהעירות מצ

אשר  צירים , תיחס למסורתיות הקהילתיב ית ו אתנ הלקטגוריה  כיצד קטבים אלה באים לידי ביטוי ביחס

 מולוגיות ומתודולוגיות המבקשות להיחלץפיסטנזהה מסגרות אף, בנוס. קורסבמידה שך הלילוו את המ

נתמקד במושגים יסודיים המתארים   ,ו השני של הקורס. בחלקהקיים הדיכוטומי מהשיח המחקרי

נכיר את בחלק זה   .התנגדותו וטונומיה, קול, אגוף ייהן של נערות ונשים צעירות:אספקטים שונים בח

י של ש. בחלק השלינערות ונשים צעירותשל  תןמיניּולוגופן ביחס ל ואת המוסר הכפול  החברתיהשיפוט 

 Sexual) אייג'נסי מיני תן של נערות ונשים צעירות:י יסוד בנוגע למיניּוהקורס, נתמקד בבחינה של מושג

Agency)סובייקטיביות מינית , (Sexual Subjectivity)( העצמה מינית ,Sexual Empowerment)  

חשיבה דרך מציעות זה נכיר תיאוריות עכשוויות ה . בחלק(Sexual Vulnerabilityת מינית )פגיעּוו
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לה יסייעו בידינו לזהות וריות א. תיא(Relationality)ויחסותיות  (Vulnerability) תפגיעּום המושגי

 ירה.  התנגדות, הסכמה מינית ובחנסי מיני, ביטויים של אייג'אופקים חדשים בנוגע ל

 

  השיעורים: לךמה

בו מצגות  בשיעורים ישול  .בקבוצהיונים  נטיים ודובססו על קריאה מונחית של מאמרים רלוהשיעורים ית

ויאינט מבנים  הממחישים  קצרים  וסרטונים  תרבותיים צוגיראקטיביות  נערותבחייהן    ים  ונשים   של 

   ן. יים דיוליו נקוע מלא בסרט תיעודי אחד באורךצפיה מונחית  צעירות. במהלך הקורס, נצפה

 

 תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: 

 שיקול דעת המרצה. לשינויים על פי תוכנית זו נתונה 

 

   :דרישות קדםג. 

 אין. 

 

 : דרישותו חובותד. 

 חיסורים באישור מראש מול המרצה(.  3ם עד מותרי) שיעוריםב נוכחותחובת   *

 .וגרפים לקראת השיעורבליהפריטים הביקריאת  *

 נים בכיתה. ודיהשתתפות ב *

 הגשת מטלות הקורס.   *

 

  מטלות הקורס:

 

ביקורתיות ביחס לחומר  מרים בסילבוס והעלאת שאלות הצגת טיעונים מרכזיים של אחד מהמא .1

 .(20%) למאמרבנוגע הנלמד ו

 (. 80%) מפורטת בקובץ נפרד – קורס עבודת סיכום .2

 

 באישור מועדת הוראה. כנית אלאובע על ידי התך ההגשה שנקמתארי  מאוחר ת*לא יתקבלו עבודו

 

מקור.  הה אל  ת. כל ציטוט חייב בהפני .של הכותבה  ה להיות פרי עבודתכספק, העבודה צרי  *למען הסר

האוניברסיטה בכללים אלו היא עבירה על כללי    חייב בהפניה. אי עמידה  סטודנט.יתכל רעיון שאיננו של ה

 י.הקניין הרוחנ  ועל חוקי

 

 : מרכיבי הציון הסופיה. 

 פית בקורס(. להגשת העבודה הסו שה מהווה תנאי סףמהציון )ההג 20% –הצגת מאמר טלת מ.  1
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 . מהציון 80% –סיכום קורס מטלת  . 2
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