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   אתר הקורס באינטרנט: 

 

 :מידהותוצרי ל מטרות הקורסא. 

עשורים, מתיוג משפיל לסמל לעמדה    מספרמשמעותו של המונח קוויר לפני    ומאז שינוי

אפיסטמולוג לפרדיגמה  שהפך  המונח  על  רבות  נכתב  וביקורת,  התנגדות  רחבה  של  ית 

ת לנורמליות בתחומי ידע רחבים. הקורס  המאתגרת את הבינאריות בין קטגוריות של זרו 

להבניויב ביחס  קוויר  המונח  את  שחן  ולהט"ב  ת  הומוסקסואליות  כמו  זהות  )לסביות,  ל 

הזהויות.   של  הפוליטיקה  על  ביקורת  תוך  וביסקסואלים(,  טרנג'נדרים  הומוסקסואלים, 

מתמקד הקורס  של  המחש  הרציונל  למבני  כהיגיון,  הקווירית  התיאוריה  בין  בה במעבר 

 אוריה זו. שמכוננים אותה ולפוליטיקה הנגזרת מתי

 

 ב. תוכן הקורס: 

ומתוכו    הראשוןקו  בחל הקווירית  התיאוריה  מעוגנת  בתוכו  ההקשר  את  נציג  הקורס  של 

וורנר(   מייקל  )פוקו,  התנגדות  )פוקו(,  כוח  כמו  מפתח  במושגי  ונדון  התפתחה, 

ורס נתמקד בבחינה של קטגוריות  ופרפורמטיביות )בטלר, סדג'וויק(. בחלקו השני של הק

רון' במסגרת השיח הקווירי )פוקו, אדלמן,  'הא( וfailureכמו אוטופיה, כישלון )  תיאורטיות

הלברסתם, מייקל בראון(, נבחן את הגחתן כקטגוריות קוויריות, את הפוליטיקה שמכוננת  

ווירית כפי הן מעלות. בחלקו השלישי של הקורס נדון בפוליטיקה קאותן ואת הביקורת ש

תר לעשייה פוליטית  כא   י ומשבר האיידס, בגוף ובמיניותשהיא מתבטאת באקטיביזם קוויר

( ובהומולאומיות )ג'סביר פואר, קת' בראון, לורן ברלנט, ג'יסון  affect)  וכמרחב אפקטיבי

 ריצ'י, דבי גולד, קת' בראון ואחרות(. 

 

  יונל, נושאים:צר

ות ותקופות ציפלינ תייחסויות השונות אליו על פני דיסבמהלך הקורס נדון במונח קוויר ובה

במונ גם  כמו  ה  חיםשונות,  בתפישות  אותו,  המרכיבים  שלהשונים    פועלות   שונות 

 וסובייקטיביות פוליטית שנובעים מתוך ההתייחסויות למושג. 
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  מהלך השיעורים:

יהיו   השעורים  ודיון  מרבית  מודרכת  במהלקריאה  הרצאה.  עם  המשולב  שעור  מונחה  ך 

מ והחל  סרט,  נראה  הקורס,  אחד  קצרים  אמצע  סרטונים  של  קטעים  הלך  במישולבו 

 השעורים.

 

  :דרישות קדם ג. 

 אין.

 

 חובות / דרישות / מטלות: ד. 

ש השיעורים  בכל  נוכחות   חובת  יש  זה  בקורס   שתי מעל    שייעדר  ה/תלמיד.  שיעור  מדי  תיבדק, 

 . בקורסיקבל ציון  תקבל/, ולא  מסכמתלהגיש עבודה  יורשהתורשה/ לא  וצדקת מ סיבה  לאל   הרצאות

 : מטלות 

ככ .1 על  ביקורתיות  שאלות  )  80%  -תיבת  יישלחו  25%מהמאמרים  השאלות   .)

 שעות לפני מועד הקורס בכל שבוע לכל המאוחר.  24במודל לפחות  

 (.75%עבודת סיכום קורס )  .2

ע על ידי התכנית אלא באישור מועדת בשנקההגשה  *לא יתקבלו עבודות יאוחר מתאריך  

 הוראה.

להיות צריכה  העבודה  ספק,  הסר  חייב   *למען  ציטוט  כל  הכותב/ת.  של  עבודתו/ה  פרי 

בהפנייה אל המקור. כל רעיון שאיננו של התלמיד/ה חייב בהפניה. אי עמידה בכללים אלו  

 היא עבירה על כללי האוניברסיטה ועל חוקי הקניין הרוחני.

 

 :הציון הסופי יכיבמרה. 

 25%מטלת כתובת שאלות ביקורתיות 

ת הביקורתיות מהווה תנאי סף להגשת המטלה הסופית  *עמידה בדרישה של כתיבת השאלו 

 בקורס. 

 75%מטלת הסיכום  

 

 : . ביבליוגרפיהו
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