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 2022אפריל   תאריך עדכון:התוכנית ללימודי מגדר                                         

 

 סדנה פעילה - דילמות של גבריות

dilemmas of masculinity – Active workshop  

 27-9006-01מספר קורס: 

 ד"ר יאיר אפטר   שם המרצה:

   הדרכה סוג הקורס: 

 ש"ס   1 :היקף שעות                א' : סמסטר             תשפ"ג  : לימודים שנת 

            מודל אתר הקורס באינטרנט:

 

 )מטרות על / מטרות ספציפיות(:  ותוצרי למידה מטרות הקורסא. 

לבחון   גבריות,  לימודי  בתחום  למידה  תכני  לעיבוד  מרחב  ללומדות/ים  להקנות  הקורס  מטרת 

 יום ודרכים ליישום פרקטי במרחבי חיים שונים.  -תאוריות של גבריות בחיי היום

 

 : תוצרי למידה

 הלומדות/ים ירחיבו את ההבנה לגבי מושגי יסוד בגבריות  •

 יום -גבריות  לבין חיי היום ים יבינו את הקשר בין תאוריות שלהלומדות/ •

 מדות/ת  יעמיקו את ההבנה להיבטים של גבריות ישראלית בהקשר רב תרבותיוהל •

הלומדו/ת ירחיבו את ההבנה לגבי דרכים לשיח דיאלוגי בסוגיות מגדריות בכלל ושיח על   •

 גבריות בפרט   

 

 ב. תוכן הקורס: 

יעסקו בדלימות של גבריות בחיי  רציונל, נושאים: ידי-התכנים שידונו בקורס  ויבחרו על    יום  

גבריות    -הלומדות/ים בהקשר לסליבוס הקורס. בין הנושאים שידונו בשיעורים: גבריות הגמונית

בשוליים, גבריות היברידית, התפתחות פסיכולוגית של בנים, ארכיטיפים של גבריות, דכאון סמוי  

ומיליטריזם, מיניות של גברים, אלימות וגבריות, גבריות ואקטיביזים חברתי,    בקרב גברים, גבריות

חינוך לגבריות חדשה, קונפליקט תפקידי מגדר, הומופוביה,    ,גבריות חדשה, אבהות, גבריות וצבא

 .  אלקסיתימיה
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  מהלך השיעורים:

נושא/סוגיה/דילמה המעסיקה אותו בתחום לימודי גבריות ותאוריות של    בכל מפגש לומד/ת יבחר

לאחריו יתקיים דיון פתוח בין .  מה בחלקו הראשון של השיעורילדנושא/הברפרט  ציג  תגבריות ו

 ובסופו תהיה התייחסות של המרצה לסוגיה.   הלומדים שישים דגש לקשר שבין האישי לתאורטי

 

 
 הערות  קריאה נדרשת  השיעור נושא  מס' השיעור 

הצגת הקורס   1

והתייחסות לנושאים  

אפשריים לרפרט  

 במסגרת הקורס   

  

הצגת רפרטים על  ידי     2-13

הלומדות/ים, דיון  

 פתוח על הנושא המוצג 

הרפרטים יבחרו   

ויוצגו על ידי  

 הלומדות/ים 

סיכום הקורס   14

התייחסות לכלל 

הנושאים שנידונו  

בהקשר  בקורס 

להיבטים תאורטיים  

 ויישומיים 

  

 

  :דרישות קדם ג. 

 אין דרישות

 

 חובות / דרישות / מטלות: ד. 

המרצה.  ידי  על  ויאושר  ידם  על  שיבחר  בנושא  הקורס  במהלך  רפרט  להציג  הלומדות/ים               על 

  שתי לעל  מ  שייעדר  לומד/ת מכלל השיעורים    85%של    נוכחות   חובת  יש   זה  קורס על הלומדות  

 . בקורסיקבל ציון  לא  מוצדקת סיבה ללא הרצאות
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 :מרכיבי הציון הסופיה. 

דקות בנושא שיבחרו    20על הלומדות/ים להציג רפרט במהלך הקורס של    ציון עוברעל מנת לקבל  

 ויאושר על ידי המרצה ולמלא את חובת הנוכחות במהלך הקורס.  

 

 :מומלצת   . ביבליוגרפיהו

 עזרה נפשית לגברים הנוהגים באלימות  – (. גברים מדברים אלימות 2021אפטר. י. )

 בזוגיות. הוצאת רסלינג.           

( מי גבר? תאוריות של גבריות במבט ביקורתי. תאוריה וביקורת, גליון קיץ:  2017הירש. ד. )

 .  11-34עמ'  
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