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מטרת הקורס
לדון בהיבט הנשי והמעורבות העמוקה של נשים וארגוני הנשים היהודיות מאמריקה בפרויקט הציוני:
הדסה :ליגת החלוצות ,הקונגרס של נשים יהודיות ונשות מזרחי.
נסקור את התרומה האישית של מנהיגות וחלוצות בתחומי פעילות ויוזמות מגוונות ,הנרייטה סאלד,
ליליאן פרימן ,סופי יודין ,גולדה מאיר ,רוזה וולט שטראוס ,בתיה גוטספלד ,דורותי בר אדון ,דבורה קאלן
ואחרות.
הקורס יתמקד בנשים אמריקאיות שבחרו להגר לארץ ישראל מתוך בחירה חופשית ,לא כתוצאה מעוני או
אנטישמיות -ונשארו בארץ למרות הקשיים שחוו ,כשהן עומדות בפיתוי לחזור לחברת השפע אותה עזבו.
דרישות הקורס:





קריאה שבועית וכתיבת הערות לחומר הקריאה
השתתפות פעילה בשיעורים
רפרט בשיעור או בסיור
עבודה מסכמת

הרכב הציון
 15%קריאה שבועית וההערות לקריאה
 25%רפרט
 60%עבודה מסכמת

 15%הערות לביבליוגרפיה
בכל שבוע נדרשים הסטודנטים להגיש בכתב הערות לביבליוגרפיה של אותו שבוע .עליכם לבחור ולצטט
מתוך חומר הקריאה של אותו שבוע ,שני משפטים או פסקאות שלדעתכם משמעותיים במיוחד להבנת
החומר שבו נדון בכיתה באותו שבוע .לאחר כל ציטוט ,כתבו מה לדעתכם חשוב בקטע שבחרתם? האם
הקטע מהווה מפתח לפירוש הטקסט? האם הוא מעורר תגובה אישית רגשית או אינטלקטואלית.
ההערות האלה לא יתוקנו ולא יינתן עליהן ציון ,אבל יש חובה להגיש אותן לפני כל שיעור והן יהוו 15%
מהציון הסופי .נקודות ירדו להערות שתוגשנה מאוחר או שלא תוגשנה כלל.
אנא שילחו אלי את ההערות לפני כל שיעור ,בגוף הדוא"ל ולא כנספח.
 25%רפרט בכיתה או בסיור
במהלך הקורס נערוך סיור במקומות הרלוונטיים לנושאים בהם נעסוק בשיעורים .כל סטודנט/ית י/תציג
רפרט אחד בשיעור או בסיור ,כל רפרט יהיה  10דקות ויכלול  5דקות דיון שי/תנחה הסטודנט/ית
 60%עבודת סיכום ( 15 – 10דפים)
עבודת הסיכום תהיה על נושא שיבחר על ידי הסטודנט/ית בהתייעצות עם המרצה .העבודה תהיה לפחות
 10עמודים ,כולל הערות שוליים ,אבל לא יותר מ 15עמודים .יש להשתמש במקורות ראשוניים כחומר
לעבודה .בנוסף יש להשתמש במקורות משניים כגון מאמרים אקדמיים מכתבי עת ,ועיתונים .תינתן
רשימה של נושאים אפשריים לעבודות.
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