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בהיותו גורם ממיין ומארגן הוא מרכזי גם . כלכלי ותרבותי, פוליטי, מגדר הינו כלי המכונן סדר חברתי

 . בעיצובה של מדיניות ציבורית בכל תחומיה
 

ו של סמינר זה היא לבחון היכן וכיצד מתפקדת זהות מגדרית ותפיסות חברתיות מגדריות בזירת מטרת
העדפה מתקנת או עיוורון למיגדר וכיצד , כיצד באים לידי ביטוי גורמי אי שיוויון, המדיניות הציבורית

 .מעוצבות הזירות המשמעותיות ביותר במדינה על ידי מגדר ואי שוויון בין גברים ונשים
מטרתו של קורס זה היא לבחון כל אחת מהזירות הללו תוך דיון ביקורתי הנעזר בכלים של ביקורת מגדרית 

 .  ופמיניסטית של הזירה הציבורית ושל הדיאלוג המורכב בין התחום הפרטי לציבורי
 אדם סדר יום חברתי וזכויות, דמוקרטיה, דיון זה יאפשר לנתח ולבקר את הדרכים בהן שאלות של אזרחות

 . נבחנים ומעוצבים במדינה המודרנית
 

מגדר ואזרחות ותהליכי קביעת מדיניות בדרך , הסמינר יבחן תיאוריות המנתחות יחסי מגדר ומדינה
כמו כן יבחן הסמינר את המקרה הישראלי תוך דיון . המושפעת ממגדר ומשפיעה על יחסי מגדר במדינה

ו התלמידות והתלמידים חומים תיאורטיים אקדמיים אך במסגרת זו יקרא. מעמיק במספר זירות חיוניות
 .  חקיקה והצעות חקיקה, מחקרים עצמאיים , תוכניות של משרדי ממשלה, ילמדו וינתחו גם ניירות עמדה

 :חובות הקורס
 קריאה שבועית . 1
 הרפאט יתמקד בנושא עבודת הסמינר. הצגת רפראט בפני הכיתה. 2
מינר תתמקד באחד מהנושאים הנלמדים בקורס או בנושא אחר לבחירת עבודת הס: הגשת עבודת סמינר. 3

 . ה/התלמיד
 מבנה הקורס

  :1נושא 
. תיאוריות פמיניסטיות המנתחות את המדינה. פירוש המושג מגדר. יחסי מגדר והמדינה המודרנית: מבוא

ל ימינו מייצרת דיון בשאלה האם מדינת הרווחה היא מודל פטריארכלי או שמא הדמוקרטית הסוציאלית ש
נציג מודלים שונים של מדינות רווחה ונדון בשאלה האם סוגים שונים של דמוקרטיה כיום . שוויון מגדרי

 . מעודדים יחסי מגדר שונים
 

1. MacKinnon, Katherine, 1989, in: Towards a Feminist Theory of the State, Harvard, Harvard 
University Press, pp. 140-153.  
 אין
 
2. Stivers, Camilla, 2002, Gender Images in Public Administration, Newbury Park California, 
Sage Publications. Introduction. 
14STI 2002 (548802) -בספריה למשפטים   

 
 : 2נושא 

 גברית כיצד עוצבו זהות אזרחית. מאזרחות מוקנית לאזרחות פעילה וחוזר חלילה: יחסי אזרחות ומגדר
ורק אחר ) רכוש וילדים, ובעלות על נשים(אזרחות גברית הייתה קודם כל אזרחות פעילה של זכויות . ונשית

אזרחות ). מעמדות כלכליים וקבוצות אתניות שונות, כמו במקרה של מהגרים(כך הפכה גם לאזרחות חוקית 
ויות אזרחיות פעילות והאם כיום לנשים הוענקה קודם כל כאזרחות חוקית אך האם הביאה יחד עימה גם זכ

 ?לגברים ונשים זכויות אזרחיות שוות או דומות
3. Lister, Ruth, 1997. “Citizenship: Toward a Feminist Synthesis”, Feminist Review no. 57. pp. 
28-48. 

)1066712 (10098תדפיס    
 

מהן . פציות לקביעת מדיניותאו-מעיוורון מגדרי להעדפה מתקנת? האם למדיניות ציבורית יש מגדר
במסגרת דיון זה נבחן את השינוי שחל בתפיסת החוק . האפשרויות העומדות בפני קובעי מדיניות ומחוקקים

הישראלי לגבי שוויון מגדרי כמבוא לדיון במגוון זירות בהן מתנהל דיון חוקי ומעשי מגדרי תוך דיון ממוקד 
 . הבנושא הממונות על מעמד האישה במשרדי ממשל
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  47-71 'ע, 1' גליון מס, פוליטיקה, "ניתוח של השתקה: נשים ואזרחות בישראל", 1998, סילביה, אוי'ביז-פוגל
 כתב עת בספריה למדעי החברה

 
 .1-13עמודים . אוניברסיטה משודרת, ירושלים, זכויות ומשפט, פמיניזם, 2002, אורית, קמיר

 )534887(פמ .שמור סוציולוגיה לפי קמי
 
 

 :4 נושא
כיצד מסייעת המדינה לעודד עבודת , נדון בחלוקת העבודה המגדרית בשוק העבודה ישראלי: שוק העבודה

נשאל שאלות על הקשר בין קביעת מדיניות לבין התקדמות . נשים או פוגעת בנשים המעונינות לצאת לעבוד
 ?דריתהאם המדינה מרוויחה או מפסידה מחלוקת עבודה מג. בקריירה ושילובה עם משפחה

 
: תל אביב, מין מגדר פוליטיקה: יזרעאלי ואחרות: בתוך" המיגדור בעולם העבודה" , 1999, דפנה, יזרעאלי

 .190-215, 167-172: עמודים. הקיבוץ המאוחד
 )439915(מג .שמור סוציולוגיה לפי מין

 
 : 5נושא 
ם אל מקבלים דמות של בדיון זה נבחן את ההבדלים ביחס של הצבא לגברים ונשים וכיצד הבדלי: צבא

ל בעשר שנים האחרונות ובכללם שינוי במדים "נבחן את השינויים מרחיקי הלכת שחלו בצה. מדיניות מובנית
ל "יועצת המטכ(ן "יצירת תפקיד יוהל, הכנסת נשים למקצועות קרביים וקורסים יוקרתיים, ומראה ייצוגי
שינוי מבנה קורס , דיון בהטרדה ותקיפה מינית במערכת הביטחון, והעבודה שנעשית במדור זה) לענייני נשים

 . ות/הקצינים
 

 .הוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה, ירושלים , ל"נשים בצה, 2001, המכון הישראלי לדמוקרטיה
355.0082E493409(בצ . נשי( 

 
 .12-11 עמודים  ,16-הכנסת ה-סיכומי מושב, ישההוועדה לקידום מעמד הא

 אין
 

 :6נושא 
פוליטיות ותרבותיות של התופעה המכונה אלימות נגד נשים , הדיון יבחן תפיסות חברתיות: אלימות נגד נשים
אלימות במשפחה ועד , אונס, האם ניתן למתוח קו ישר העובר דרך הטרדה מינית. על גווניה השונים

נבחן מהם . ורבותה של המדינה בעיצובה של תפיסה זו וכיצד היא מתמודדת עימהמהי מע. שוביניזם
חקיקת האונס , ההיבטים המשפטיים והציבוריים של התופעה דרך עיון בשאלת המקלטים לנשים מוכות

כיצד מתמודדת מערכת אכיפת החוק עם תופעת האלימות נגד נשים והאם ניתן דרך שינוי , וההצעות לשינויה
 .ת להוביל לחיסול התופעהבמדיניו

 
 . 442-472): 3(23 עיוני משפט, "ההליך המשפטי בין חלוקה לקול: אלימות האלם", 2000, ליאורה, בילסקי

 כתב עת בספריה למשפטים
 

 .794-771: ב2ח שנתי "דו, הטיפול בתופעת האלימות בין בני זוג, 2001, מבקר המדינה
  הכתב עת בספריה למדעי החבר

 
א של לשכת "בטאון ועד מחוז ת" הגלימה, "הטיפול בהטרדה מינית בשירות המדינה", 1996, רבקה, שקד

 .22. 5: 18-19: 4עורכי הדין 
 כתב עת בספריה למשפטים

 
 משפטים, "?האם הטרדה מינית היא פגיעה בשוויון או בכבוד האדם: איזו מין הטרדה", 1998, אורית, קמיר

29)2 (317-388 . 
 משפטיםכתב עת בספריה ל

 
 :7נושא 

זנות וסחר , נדון בקשר בין פורנוגרפיה, נלמד את התופעה הגלובלית ובישראל: זנות וסחר בנשים, פורנוגרפיה
נבחן את החקיקה הישראלית . תרבות וחוק, שוביניזם, ננתח את התופעה מזוויות של חקר שוק, בנשים

כמו כן נבחן את שיטת . והנתונים המספרייםאכיפת ואי אכיפת החוק , הצעות החוק הקיימות, בנושאים אלה
 . ונשאל האם היא טובה או רעה לנשים) דרך הכיס(הפעולה מוצעת כיום להלחם בסחר בנשים 

 
 44-9. 24 תיאוריה וביקורת ".סחר בנשים בישראל בחסות שלטון החוק. "2004, נעמי, לבנקרון, יוסי, דהאן

 ע" דלפק כ–כתב עת בספריה למדעי החברה 
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מעמד ): עורכת(בתוך פרנסס רדאי , " חופש הביטוי וזכויות נשים, פורנוגרפיה: "1995, נטע, גולדמן-זיו
  355-345עמודים . שוקן, ירושלים, בחברה ובמשפט האישה

 )273057] (שמור[מעמ רדא /14 –בספרי ה למשפטים 
 

 . כון הישראלי לדמוקרטיההוצאת המ,ירושלים  , שוויון, חירות, מוסר: פורנוגרפיה, 2003, רם, ריבלין
363.47E572234(פו . ריב( 

 
 :8נושא 

, תקציבים, נבחן את מערכת הבריאות הישראלית באור מגדרי: ילודה ואימהות,פריון , רבייה, בריאות נשים
מחלות לב , לדוגמא סרטן השד(לובי לקידום תשומת לב למחלות מסוימות , סל התרופות, מקצועות הרפואה
, תרומת ביציות, טיפולי הפריה: לאחר מכן נדון בחקיקה הישראלית בנושא פריון ורבייה). וסרטן המעי הגס

לאחר מכן נבחן את המדיניות ). ובכללו מקרה נחמני נגד נחמני(פונדקאות , נדון בחוק הביציות החדש
יתן לייצר ונשאל האם נ) תמיכה נפשית, מעונות יום, יציאה לעבודה(אימהות , הישראלית לגבי עידוד ילודה
 .סדר חדש למשפחה הישראלית

 
.  תל אביב21-יעדים למדיניות בריאות למאה ה, 2000, איימי, אבגר, חתאם, כנעוונה, ברברה, סבירסקי

 הוצאת מרכז אדווה
614E471964(יע . סבי( 

 
הערות אחדות בשולי חוק ההסכמים לנשיאת -לשאלת הפונדקאות בישראל", 1996, מיכאל, קורדינלדי

 .63-70: 5, ביטאון בית הספר למשפטים המכללה למנהל-המשפט, "ו"התשנ, םעוברי
  כתב עת בספריה למשפטים

 
 :9נושא 

נושא זה יסכם את כל הנושאים שנדונו עד כה ויבחן את השאלה אם מדינת : מדינת הרווחה והמשפחה
נדון , ם ניתן לשנות זאתמדוע נשים הן עיקר הנתמכות של מדינת הרווחה והא, מהי דמותה, הרווחה ממוגדרת

 .משפחות פרודות ומשפחות חד מיניות, משפחות חד הוריות, גם במשפחה החדשה
 

Diduck, Alison. 1999. Family Law, Gender and the State. Oxford. Hurt Publications. 
Ajzenstadt, M. and Gal J. 2001. "Appearances Can Be Deceptive: Gender in the Israeli Welfare 
State". Social Politics 8 (3). pp. 
Ejournal  
 

 81-104עמודים , 9 תיאוריה וביקורת, "?מי מרוויח ממדינת הרווחה", 1996, אסתר, הרצוג
 דלפק ב– 4באולם כתב  עת 

 
 11-8 עמודים  ,16-הכנסת ה-סיכומי מושב, הוועדה לקידום מעמד האישה

 אין
 

 
 

 


