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 שיעור  סוג הקורס: 

 ס ש"  2:  ות היקף שע               'ב: סמסטר              תשפ"ג  : שנת לימודים 

             אתר הקורס באינטרנט:

 

 (:)מטרות על / מטרות ספציפיות ותוצרי למידה מטרות הקורס .א

קורס זה יעסוק בהתפתחויות התיאורטיות והאמפיריות האחרונות בלימודי מגדר, עבודה וארגונים  

של   פולהשכהיא כיצד  לאורך הסמסטר  . השאלה המרכזית שנשאל בתצורות שונות  21-במאה ה 

של והאפליה  ך הדחיקה  מוגדרים המחזקים את הסדר המגדרי הסימבולי מוביל להמשמ  וגייםייצ

את    ומגדר וארגונים השיג  שלסטיות  פמיני  המשגות/האם תיאוריותנשאל  עבודה.  חבי  מרב  א.נשים

שנדרש  ןהמטרותי או  משאבים  המקוריות  שנבלמה  ידוםלק  ייםאלטרנטיב ים  ארגוני  ב  המהפכה 

  בתיאוריות   בקורס זה  , נעסוקהמחקרי  עם העבר התיאורטי  מתמדת  תתכתבו ? תוך הבימינו  עבודה

(, אפקט  embodimentארגוניות עכשוויות של ערך עצמי והכרה, מטריאליות והתגלמות גופנית )

(Affect( פגיעּות   ,)vulnerability)פוליטית סובייקטיביות  מגדר    ,  כיצד  נלמד  נן  מתכוועוד. 

סימבוליים  ך  דר  נעשהו שלמשיימומבנים  ב   ם  שונים.  כוח  ארגוניים  כוח קונטקסטים  כיצד  נבין 

הצטלבויות    ודרך  תרבותית -וציוסממוגדר במרחבי עבודה עובד במספר רמות אנליטיות; פוליטית,  

קטגור מגוון  ועוד. בין  גיל  דת,  מיניות,  גזע,  מגדר,  כגון:  חברתיות,  המשגות    יות  אחר  נתחקה 

 .  זהויות ועצמיות בעבודה ת היעשושל ם ליטייופתהליכים  יאורו בבסייעשימרכזיות 
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 : (ציפיות/רציונל/נושאים) סב. תוכן הקור

מתבסס על  , אך של מגדר וארגוניםוהמחקרי שדה התיאורטי ב כשווייםדיונים העב מתמקד הקורס  

הקלאסית הידע  ועל    בתחום  ההגות  הקודם  שנלמדמסד  מבוא  )   בסמסטר  קורס  במסגרת 

 . (וניםלסוציולוגיה של מגדר וארג 

 

 .םקראתןלאחר שלהגיע  חובה  ה  ת עליכן.םטלמו   בהשתתפותכן.ם,  איכות השיעור תלויהשימו לב,  

 .  בכיתהומכבד ולהשתתף באופן פעיל  את החומרים

פרונטליות הרצאות  יהיו  השעורים  קבו  סמסטרהך  לאור,  מרבית  דיונקיים  וירטואליות    ןצות 

דיובמודל   א  בכיתה, ן  וקבוצת  הקורס  ה  דגיםלאורך  שימוש  השונים  ם  נושאיאת    בייצוגיםדרך 

סרטשירי    כתבות,:  ניםמגוו  ופולארייםפ בונים,  סרטים/פופ,    חברתיות   תורשתו  םבלוגיפוסטים 

 .  ותרצאות אורח מתוכננות להתקיים בקורס זה, שתי הוכדומה.  

 

 תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:  

 

 הערות  שת קריאה נדר נושא השיעור  ר מס' השיעו

(  עדיין) מדוע פמיניזם א מבו  1

וח  לניתרלבנטי 

 ארגונים?

Fotaki & 

Harding, 

2017; 

Pullen et al., 

2019 

 

 

תעסוקות נשיות והון    2

 בעבודה  נשי

אחד  לבחירה 

 : המאמריםמ

Pullen & 

Simpson, 2009; 

, 2011 Simpson,

Wingfield, 2009 

 *קריאת רשות: 

Ross‐Smith & 

Huppatz, 2010 

לבחירה אחד   בודה ת בע ויורבג 3

 מהמאמרים: 

Barber, 2016: 

 רשות:  *קריאת

Kelan, 2018 

Hearn, 2019 
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132-160; Ely 

and Kimmel, 

2018; Knights & 

Pullen, 2019 

&  Banister

2022 ,Kerrane 

ים לבחירה שני גבריים-ארגונים היפר 4

 אמרים: מהמ

 ;2014תירוש, 

Sasson-Levy, 

2011; 

Wright, 2016 

 ות: רש תאי*קר

Karazi-Presler, 

2020 

Bonnes, 2017 

אקדמיה כמוסד   5

 זע ומוג גדרממו 

Parsons & 

Priola, 2013; 

Bell et al., 2021 

 

 שות: *קריאת ר

Van den Brink 

& Benschop, 

2012 

 and De Coster

2019, Zanoni 

שוק  בניות נשים פלסטי 6

 העבודה הישראלי 

 ת את אורח הרצ*

  2021סער ויונס,  

 lean) קדימהוץ לפר 7

in)  פמיניזם  מול

 99%ל

 2018רג, וטנבר

Prreuzz et al., 

2019: 1-33 

 יאת רשות: קר* 

   2013סנדברג,  

 

ארגוניים  מגדר בשדות   8

 טכנולוגיים 

 *הרצאה אורחת 

Alfrey, & 

Twine, 2017 

 

 

 

Frenkel  & ועבודה  , מגדרדת 9

, Wasserman

2020 

 *קריאת רשות: 

 & nWasserma

, 2020elFrenk 

  ?בר'החלק מהח  10

 בעבודה   ב"קלהט

Schilt, 2010: 69-

87; Rennstam & 

 קריאת רשות: *

2015 Korkman, 
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Sullivan, 2018 

התגלמויות גופניות   11

לך  מלוכה על: בעבודה 

 ף דולהו

שניים לבחירה 

 מהמאמרים: 

Gatrell, 2013 

Mavin & 

Grandy, 2016; 

Vachhani, 2009 

 :  תיאת רשו*קר

Gatrell, 2011 

Haynes, 2012 

 

 

  המיג סט, עבודת מין 12

 ריות וסוליד

&  Mears

 ;2016 nellCon

Berg, 2014 

 שות: קריאת ר*

et al.,  nDziuba

2021 

  סובייקטיביות פוליטית 13

טס  אפק בארגונים: 

 ת  ּופגיעו

 

Pullen et al., 

2017 

 

 : תקריאת רשו*

Riach , Cutcher

, royland T

Forthcoming 

 

  :ות קדם ישדרג. 

 .ם רגונישל מגדר בא מבוא לסוציולוגיהת בקורס השתתפו

 

 חובות / דרישות / מטלות: ד. 

שלוש  מעל עדרות יהבקורס זה יש חובת נוכחות בכל השיעורים. , נוכחות בכיתה  .1

 תביא לביטול הקורס.  סמסטר לאורך ההרצאות 

  חומריחס ההשיעור אליו מתי ינלפהמפורט  ל חומר הקריאהקריאה שוטפת ש .2

 . בכיתה  תומכבד להתתפות פעיוהש

ות לפני שע 24לפחות  צת דיון במודלקבוב  (ניתוח קצרשאלה/)  תיתתגובה ביקורכתיבת  .3

   מהציון בקורס. 25% -(מריםמהמא  80%-התייחסות ל) עורהשי

 מהציון בקורס.  75%, כמתמסעבודת   .4

 

 :הסופי מרכיבי הציוןה. 

 ים לשיעורים.אמרנת המ ה והכהשתתפות פעיל 25% ,יתעבודה סופ 75%
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 : ביבליוגרפיה. ו

 . תל אביב: הוצאת מטר.  ה והרצון להנהיגלפרוץ קדימה: נשים קרייר (.2013) , ש.ברגסנד

רעננה: האוניברסיטה  . גיוון: נשות קריירה פלסטיניות אזרחיות ישראל(. 2021סער, ע. ויונס, ה. )

 וחה. הפת

-437)חורף(:   50 רתתיאוריה וביקו. ליברלי יאוזם הנעלייתו של הפמיני .( 2018רוטנברג, ק. )

474 . 

תיאוריה  .  לאקדח סיכות M–16על הקו המחבר בין  "אפס ביחסי אנוש"?(.  2014. )ש, יתירו
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