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זה ניתן לזהות  תהליךבמתמשך.  בתהליך עובר הסיעוד התמקצעות ה אלפי שנים, כתפקיד חברתי מוכר מז 

  : פנים פרופסיונאלייםוקונפליקטים תסכולים, ויכוחים פוליטיים  צמיחה מול  וננים,צמתים היסטוריים מכ

, היררכיות של תפקידים האידיאולוגיה, הקריירה מול המעשה מול, התיאוריה פרקטיקהה האתוס מול

 .ופעילויות, אליטות מקצועיות
 

, הן ברמה כללית אוניברסלית והן ברמה מקומית מהותו של הסיעודזה מעורר שאלות בנוגע לתהליך 
האם יש לראות בו עיסוק שהוא מש אותה? מכיצד הוא ממהו הסיעוד? מהי זכות קיומו החברתית?  : ואישית

האם הדינמיקה של הפעילות הסיעודית  מאפיינים אמנותיים?משלח יד בלבד, או שמא ניתן לזהות בו 

  -מהדהדת שינויים של תפיסת עולם? כיצד מאפיינים תרבותיים משפיעים על עיצוב תפיסת עולם מקצועית 
 ?אישית בישראל

 
לימוד יברר את  : השאלות שתצופנה תוך כדי דיונים ולימוד משותף: ועודבקורס זה נעסוק בשאלות אלה 

טקסטים מרכזיים במחשבת הסיעוד.   ביקורתיויבחן באופן  היסטוריים של התפתחות הסיעודההקשרים ה

 מערבי.בעולם הבישראל כחלק בלתי נפרד של הסיעוד הסיעוד במרכז הדיון יעמוד 
 

 
 תכנים מרכזיים: 

o ?מהי הגות? האם היא יכולה להשתלב בחיי העשייה 
o פילוסופיה והיסטוריה.  -בהתפתחות הסיעוד צמתים מכוננים 

o תיאוריות מרכזיות בסיעוד 

o ומגדריים של מעמד הסיעוד. , פוליטייםהיבטים חברתיים 
o  פנים מקצועיים.קונפליקטים  שימוש בהגות ככלי לברור 

 
 דיונים, ברור עמדות, ניתוח טקסטים ויעוץ אישי וקבוצתי. הרצאות, מתודולוגיה:

 

 בכל השיעורים תוך השתתפות פעילה.   נוכחות חובה  דרישות הקורס: 
 

 65ציון עובר בקורס:  הערכה: 
 

 20% -השתתפות פעילה .1
   20% )הנחיות יינתנו במהלך השיעורים( רפרטהגשת  .2

 60%: מסכמתעבודה  .3
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