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   :ותוצרי למידה א. מטרות הקורס
 

 מטרות הקורס

  ך לבחינת סוגיות הטיפול לאור אנליטית  ותיאורטית  ות מסגרת  ם/הקורס יעניק לסטודנטי

 מגדרית ביקורתית.-החיים מתוך פרספקטיבה מעמדית

 
 רציונל, נושאים 

 הקורס מחולק לשלושה פרקים:

 הפוליטיקה של עבודת הטיפול.( 1 

 .ילדות וההתבגרותתקופת ה( 2 

 תקופת הזיקנה. ( 3 

 

 תוצרי למידה

מרכזיות    להכיר .1 המדיניות  תיאוריות  של   ותבסוגי  ולעסוק  כלכלית-חברתיתבתחום 

 הן בהקשר הישראלי והן בהקשר ההשוואתי.   כוח ומבנה מעמדי יחסי

ן בשדה התיאורטי .יות למקד את מיקום מחקרם.סטודנטיםל שיאפשרו  להקנות כלים   .2

יות ילמדו לנתח חקרי מקרה הקשורים בתיאוריות .העוסק בסוגיות אלו. הסטודנטים

 שיילמדו בקורס. 

 יומנויות של כתיבה וניתוח ביקורתיים. מ להעמיק .3
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 כלים שיחזקו יכולת מחקר עצמאית.  להעניק .4

 מסגרות מושגיות ומודלים תיאורטיים בתחום הנלמד. למפות .5

 
  ס:ב. תוכן הקור
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 דרישות קדם:ג. 

 )קורסי החובה הנלמדים בשנה א'(  ה בתנאי סיום קורסי הליבה בתכניתעמיד

     
 ס:. חובות הקורד
 

 קריאת המאמרים.  .1

   .רפרט -עבודת אמצע הגשת  .2

 . מטלה מסכמתהגשת  .3

שהשיעורים  בכל  נוכחות  חובת  יש  זה  בקורס .4  סטודנט/ית.  שיעור  מדי  תיבדק, 

 להגיש   יורשה/ורשהת  לא  מוצדקת  סיבה  ללא  הרצאות  שתימעל    ייעדרתעדר/ש

 .בקורס קבל ציון ולעבודה, 

 

למען הסר ספק, העבודה צריכה להיות פרי עבודת/ה המקורית של הכותב/ת.         כל ציטוט חייב  

אי עמידה בכללים אלו היא  בהפניה אל המקור. כל רעיון שאיננו של התלמידה חייב בהפניה.     

 עבירה על כללי האוניברסיטה ועל חוקי הקניין הרוחני.  

 

 מרכיבי הציון הסופי: . ה
 

  30%  -)רפרט(  צעעבודת אמ

   70%  - עבודה מסכמת
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