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 12/5/22  תאריך עדכון:                                          לימודי מגדר התוכנית ל

 

 חברה ומדיניות , יקהאתסוגיות בפריון, "לגופן של נשים": 

Fertility - ethics, society and policy making 

  27-950-01מספר הקורס: 

 ל יוד"ר חדוה אי שי-ד"ר רונית עיר :ות שם המרצ

 

 סמינר  סוג הקורס: 

   ש ש" 2:  היקף שעות                שנתי: סמסטר                 תשפ"ג :שנת לימודים 

      לבמוד  אתר הקורס באינטרנט:

 

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

   סמינרה ת ומטר

וה-הביואת השיח  לעומק  להכיר  היא  ה  ז  סמינר מטרתו העיקרית של     די והי-דתיאתי, הפמיניסטי 

שלושה תחומים מרכזיים ישמשו    ., רפואה ומדיניות חברתית בישראלהקשורות לפריוןבשאלות  

   .טכנולוגיות הפריה מודרניות  )ג( מדיניות הולדה)ב(  אימהות, גוף ופריון מוקד להתבוננות: )א( 

 

   – תוצרי למידה

הגישות    םי.טודנטיות הס את  ו-הביו,  כזיותהמריכירו  הפמיניסטיות  בנושאים    היהודיותאתיות, 

 הנידונים.

 יבינו לעומק את הדילמות האתיות הכרוכות בהם. ים .ת ויהסטודנט

 באופן ביקורתי.בגישות השונות ים יוכלו לדון .הסטודנטיות 

 פיות.יצים יהיו מסוגלים ליישם את הניתוח הביקורתי על דילמות ספ.הסטודנטיות 
 

 ב. תוכן הקורס 

לעסוק    סמינר מבקש  מדינזה  ממיקומים  בשאלות של  נשים  לגבי  והשלכותיה  והולדה  פריון  יות 

נבחן   בקורס  הולדה  מוצלבים.  חברתית של  למדיניות  והולדה,  לאימהות  שונות  פסקות  והגישות 

האתנייםהיריון,   היבטיה  גם  יהודיים  -וההלכתייםהמגדריים    ,על  יניסטיים  הפמים  ויכוח ולכמו 

   ולמוס הפונדקאות בפרט.יה מודרניות בכלל ופבנוגע לטכנולוגיות הפרליים והמקומיים הגלוב

לשיח   המגדרית  הפרספקטיבה  מוסיפה  מה  לברר  נבקש  הללו  הנושאים  ומהן    החברתיבכל 

חס לכל אחד  יים השונים באשר לאופן בו יש להתיי טס המחלוקות העקרוניות בין הזרמים הפמיני

הנו השיקומן  חשיפת  של  שאים.  יותר  מעמיקה  הבנה  לאפשר  עשויה  המגדריים  וההיבטים  לים 

 הדילמות כמו גם לחדד את נקודת המבט הייחודית של הביקורת המגדרית ותרומתה. 
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  מהלך השיעורים:

 . ים קצריםנת סרטרקהלימוד מקורות והוראה פרונטלית, דיון במאמרים, 

 
 תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים 

 

 הערות   קריאה נדרשת  נושא השיעור  מס' השיעור 

כאמצעי  מהות  יא 1

 לדיכוי/שחרור נשים

  פרידמן 

  ; דונת פולטניק ךהמש 2

  אמילי, עברי גוף ופריון  ,אימהות 3

אתניות, אימהות   4

 והמדינה 

  הירש ושרון 

  :מדיניות והולדה  5

 פרוברה -הדפו

  אייל

 –שפחה  תכנון המ 6

 יהודיות פרספקטיבות 

 לימוד מקורות, 

 פיוטרקובסקי 

הקרנת הסרט  

תכנן  על  – "שירה"

בחברה  שפחההמ

 הדתית 

הויכוח על מוסריות   7

 לות פהה

  תומסון 

 מקורות   דולימ שי-עיר ודי ח היהבשי הפלות  8

הפלות בשיח   9

 הפמיניסטי 

  רווין ש

מדיניות ההפלות   10

 בישראל

  אמיר; רוזנברג 

 ניבה ו

 

  –הפלות בישראל  11

משפטיים  היבטים 

  ; יפת רימלט
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 ואתניים 

טכנולוגיות הפריה  12

גישות   – מודרניות

 בפמיניזם הרדיקלי 

  קוריאה

טכנולוגיות הפריה  13

גישות   –מודרניות 

 בפמיניזם הליברלי 

  ברג

טכנולוגיות פריון   14

ומדינת רווחה  

 פרונטליסטית 

  ן גולדי

טכנולוגיות ההפריה  15

המודרניות והחברה  

 דתית -היהודית

הקרנת הסרט   הרבנים סתיו 

על   –"הרת עולם" 

ת  ה מלאכותי ערהז 

 לרווקה דתיה 

פונדקאות: גישות   16

בפמיניזם הליברלי  

 והרדיקלי 

  מקלין, פורדי 

  תעשיית הפונדקאות 17

מהמקומי   –

 לגלובאלי 

  איל ומורנו 

הויכוח על פונדקאות   18

 בקהילת הלהט"ב 

  מורנו 

קולות של נשים  19

 בהליכי פונדקאות 

  טימן 

תרומת ביציות   20

ומקומו של השיח  

הדתי בשיח הפריון 

 בישראל

  שורי והששינוי, מ
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טריגר  טריגר;   תרומת זרע מן המת  21

 השילוני דולב ו

 

   רפרטים 22-26

 

  :דרישות קדם ג. 

 . מבוא לתיאוריות של מגדר וחברהקורס 

 . היהדות לאור הביקורת המגדריתקורס 

 

 חובות / דרישות / מטלות: ד. 

 משיעור לשיעור  תשוטפ קריאה

 .  )סיכום המאמר והעלאה לאתר הקורס, לאחר השיעור( רפרט על מאמר בכל סמסטר 

   .להתייחס לתזה המרכזית של המאמר ולהביע דעה אישית צריכה ההצגה 

 סמסטר א'. חופשת עד תום  ולראשי הפרקים קבלת אישור לנושא העבודה 

 בסמסטר ב'.  העבודה ד' על נושא  30-45כ רפרט של 

 .ברווח כפול, לא כולל ביבליוגרפיה( עמודים  25עד ) וניתעבודה סמינרי

 

 ה. מרכיבי הציון הסופי:

 10% הצגת המאמרים

 15%רפרט 

 75%עבודה סמינריונית 

 

 )לפי סדר השיעורים(  ביבליוגרפיהו. 
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