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 בירושליםה העברית אוניברסיטה

 מכון חרוב, מרכז לייפר

 התמקדות במיניות ובמגדר נוער ונעורים בין רווחה וסיכון:

 , הוראה בזום18:30 – 17:00 ',בסמסטר א', יום 

 

 nitzan.courses@gmail.com, ד"ר ניצן רותם

 lnofar@haruv.org.i, גברת נופר מזורסקי

 טלפונית, אנא צרו קשר במייל לתיאום אישי קבלה 

 

 ( (54224התמקדות במיניות ובמגדר נוער ונעורים בין רווחה וסיכון:

ומתמקד  לסביים ולימודים קוויריים,-קורס זה עוסק בסוציולוגיה ובהיסטוריה של לימודים הומו

בנוער ישראלי המזהה עצמו כשייך לקהילות להטב"ק. נבחן את הסיכונים הניצבים בפני הנוער ואת 

 המענה החברתי הניתן להם.  

 

 ההערכה בקורס:

 הקורס הן במהלך הסמסטר. דרישות כל 

 : נוכחות ועבודה שוטפת במהלך הסמסטר. 28%

 נקודות(.  6תרגילים *  12במהלך הסמסטר ) תרגילים 12: הגשת 72%

תרגילים ארבעה על מנת לעבור את הקורס יש להגיש לפחות תשעה תרגילים. שימו לב שיש 

 . (28.2, 20.12, 16.11, 9.11) שמוגדרים כתרגילי חובה

יום לפני השיעור, ולכתב את ניצן ואת  מועד ההגשה: יש להגיש את כל התרגילים המצוינים עד 

 נופר. 

 נקודות בונוס על הגשת כל התרגילים. 10

 נקודות בונוס על הצגת רפרט + פתור מתרגיל.  10

 

 העדשה הכפולה של הקורס –יחידה ראשונה 

 שיעור ראשון 19.10.20

 פורמלי בין נעורים ומיניות-והבלתיהמפגש הפורמלי 

 

  שיעור שני 26.10.20

 . תעללות בילדים: מאפיינים והיקףה המבוא לתופעת 

 נופר מזורסקי

 :קריאהל

-121: התעללות בילדים )עמ' 5אביב: עם עובד. פרק -. תלטראומה והחלמה (. 1994הרמן, ג'. )
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 https://www.youtube.com/watch?v=Fpp9lltPURo&t=176sאו צפייה בסרטון :  

  :1 תרגיל

 עמוד:  3/4עד 

השלכות   3הרמן במאמרה מתארת השלכות שונות שנגרמות לאישיות כתוצאה מההתעללות. מנו 

 כאלו על ילדים שחוו התעללות.  

 או

 בסרטון. סוגים של פגיעה בילדים שעלו מתוך ההרצאה 2הסבירו וצפו בסרטון 

 

  שיעור שלישי 2.11.20

 קוויריים: בין סוציולוגיה להיסטוריה  םלסביים ולימודי-מבט על לימודים הומו

 קריאה לשיעור:

 "המשפחה הריקה", תל אביב: בבל.. "הרחוב", סיפור קצר מתוך ספרו 2011טובין, קולום. 

 כתבו עד חצי עמוד.  .בחרו פסקה בסיפור וכתבו מדוע בחרתם אותה: 2תרגיל 

 

 שיעור רביעי 9.11.20

  אריה -מאפיינים והיקף. פרופ' אשר בן: בי בסיכון"נוער להט

 קריאה לשיעור:

לסבי. בתוך הספר, החיים בוורוד: בני -: מצבי סיכון ומצוקה של נוער הומו4(. פרק 2007שילה ג. )

 75-92נוער וצעירים הומואים, לסביות, ביסקסואלים וטרנסג'נדרים. עמ' 

 .: חובת הגשה3תרגיל 

והסבירו כיצד היא  סיטואציה שיכולה להוות סיכון על צעיר או צעירה מהקהילה הלהט"ביתבדונו 

איך  רמכלויכולה להתבטא בצורה שונה בין הקבוצות השונות המשתייכות לקהילה הלהט"בית. )

 סקסואלים ועל טרנסים בנפרד(.-להשפיע על לסביות, על הומואים, על ביהמצב יכול 

 עמוד.  3/4עד 

 

 הדמיון החברתי והמענה החברתי –שניה יחידה 

 חמישישיעור  16.11.20

לימודים ובלסביים -לימודים הומואקטיביזם וזהות ב: , לחשוב את המפנה לחשוב עם המפנה 

 קוויריים

 קריאה לשיעור:

 , רדיקלסביות 1970

 ם., בתרגום דותם ברומניפסט חזית השחרור הגאה, 1971-1970

Collective Statement, Gay Left 1:1  1975  
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 : ניתוח מקור רדיקלי. 4תרגיל 

 תרגיל חובה. 

דוגמת פוסט בפייסבוק או עצומה מהאתר  –בחרו טקסט קצר    .הטקסטים לשיעור הקרובאו את  קר

www.atzuma.co.il –  .הציגו את היבטיו השמרניים והרדיקליים 

 

 שישישיעור  23.11.20

 תחומי הידע בהקשר הישראלי 

 קריאה לשיעור:

. הפוליטיקה של זכויות להט"ב: בין )הומו( נורמטיביות ו)הומו( לאומיות 2016. גרוס, אייל

. בתוך: גרוס, זיו ויוסף )עורכים(. סקס אחר: מבחר מאמרים בלימודים להט"ביים לפוליטיקה קווירית

 (. 204)אין צורך לקרוא לפני עמוד   245-204רסלינג עמודים  וקוויריים ישראליים. תל אביב:

 מאמרדיון ב: 5תרגיל 

ינה א שנקרא יחדיו בכיתה, ומדוע. האם משום שהפסקהברצוני איזה פסקה כתוב חצי עמוד: יש ל

ברורה לי, נכונה בעיני, שגויה בעיני, מרגיזה בעיני, מסבירה התנסות שחוויתי, כתובה יפה מבחינה  

חוויה לכתוב האם המאמר שופך אור על ניתן ספרותית? נימוקים נוספים יתקבלו בשמחה. כמו כן 

 מקצועית או אישית. 

 

 שיעור שביעי 30.11.20

 לנוער להט"בי בסיכון מערך השירותים

 נופר מזורסקי

 לקריאה:

 1-19עמודים  –( 2007"דרור": מקלט חירום לבני נוער הומולסביים )

 : 6תרגיל 

קציב בלתי מוגבל ליצירת שירות חברתי כלשהו לצעירים להט"בים איזה שירות תם .ןאם היה לכ

? תארו את קהל היעד, מסגרת הפעילות, תקציב אופציונאלי, מיקום והוסיפו .ותמקימיםהייתם 

 פרטים כראות עיניכם.

 

 שיעור שמיני 7.12.20

   הגג הורודובית דרור הרצאות אורח: 

 כתבו כחצי עמוד על נושא שהסב את תשומת ליבכם מתוך ההרצאות שהיו בשיעור.  :7תרגיל 

 

  מבטים פרטיים –יחידה שלישית 

 שיעור תשיעי +  14.12.20

 שיעור עשירי  21.12.20

 השיעור כולו לא יוקלט –רפרטים 
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  1220. -, להגשה עד ה8תרגיל 

 תרגיל חובה

  יש לבחור מאמר מרשימת הרשות

  .ם במאמר זהן/ביר מדוע בחרתהסללכתוב פסקה אחת ויש 

 

 א הנקודותוורים מתרגיל זה ויקבלו את מל*מגישי הרפרט פת

 

 11שיעור  28.12.20

 היבטים משפטיים ואחרים –נוער להט"בי בסיכון 

 עידו קטריד"ר 

 לקריאה: 

היבטים חברתיים ומשפטיים והתמודדות עם  – (. זרקור: זנות בקרב נוער להט"בי2016גיא ר. )

התופעה בעשור האחרון בישראל. בתוך מורג נשטרן ע., לושינסקי י. והראל א. )עורכים(. זכויות 

 הקהילה הגאה הישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית.

 9תרגיל 

תארו את המצב  על הצעת חוק שיכולה לקדם את הזכויות של צעירים להט"בים בישראל. חשבו

 כחצי עמוד.הקיים והציעו חוק שיכול לענות על העוולה הקיימת. 

 

 12שיעור  4.1.21

 טראומה והתמודדות  -נוער להט"בי בסיכון: היבטים קליניים

 דפנה גרינר

 לקריאה:

Mallon, P. G., (1998). LGBTQ Youth: What Social Workers Need to Know to 

Practice Competently. Ch. 1 (pp-1-14) ;) 

 :10תרגיל 

איזה כלי טיפולי שהוצע במאמר הכי חשוב מבחינתך לעבודה טיפולית עם נוער כתבו עד חצי עמוד:  

 להט"בי? 

 

 סיכום –יחידה רביעית 

 13שיעור  11.1.21

 לקרוא פוקו היום

  קריאה:

 .54-7. תל אביב: הקיבוץ המאוחד, עמודים תולדות המיניות: הרצון לדעת. 1996פוקו, מישל. 

  :11תרגיל 

 ברצוני שנקרא יחדיו בכיתה, ומדוע. האם משום שהפסקה מפוקו  יש לכתוב חצי עמוד: איזה פסקה  
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אינה ברורה לי, נכונה בעיני, שגויה בעיני, מרגיזה בעיני, מסבירה התנסות שחוויתי, כתובה יפה 

פוקו טענותיו של האם  ןציילאפשר מבחינה ספרותית? נימוקים נוספים יתקבלו בשמחה. כמו כן 

 חוויה מקצועית או אישית. אור על  כותשופ

  

 14שיעור  18.1.21

 , מדינהקהילה  ,משפחה יחיד, 

 קריאה:

 . תל אביב: רסלינג, פרק ראשון.טענת אנטיגונה  .2011 ג'ודית.באטלר, 

 .וכן את ההקדמה של עמליה זיו 219-202, עמ' מכאן ב'"צרות של מיגדר" . תשס"א. ג'ודיתבאטלר, 

 . תרגיל חובה. 28.2.21 להגשה עד 12תרגיל 

 .מילים 500 עד

ער נושל , כמו גם בנושא לסבית והקווירית-הומומרכזיות במחשבה ה סוגיותב דנו הקורס במהלך

 שלושה בחרו. ואקטיביזם סיכון, זהות, מיניות, מגדר של בנושאים שעסקו מאמרים קראנו .בסיכון

 הסבירו .  מובחנת  סוגיה  ביחד  מהווים  ם/דעתכןלאשר    –והרשות    ההחובמרשימת    –  שונים  מאמרים

 .הדמיון והשוני  , עלביניהם  קשריםה  ואת  אותם הציגו    מכן  ולאחר  ,ביניהם  המאחד  מהובפסקה אחת  

 טרנסיות של בנושאים למשל לדון אפשר'? )ת עד' מא++...להטבק: אפשריים נושאים

 ( וביסקסואליות

 ?  תווית"? אמיתית ? "נזילה? מובנית? מולדת היא מינית זהות האם

 ?בישראל ביסל-הומו בנוער טיפולו סיכון

 ?  מיניות  לזהויות מגדריות זהויות בין מה

 (הצטלבותיות) ואינטרסקשיונאליות גווןמ, מגדר

 אחר

 


