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 2022תאריך עדכון: מאי                                                   כנית ללימודי מגדר   התו          

 

יםימבטים פילוסופים עכשוו-כקטגוריה פמיניסטית 'חיים'  

'Life' as a feminist category - contemporary philosophical 

perspective 

  27-9105-01רס: מספר קו

 ד"ר מירי רוזמרין  שם המרצה:

 

 הרצאה סוג הקורס: 

  ש"ס  2 : היקף שעות                      ב  :סמסטר                    תשפ"ג :שנת לימודים 

          מודל אתר הקורס באינטרנט:

 

 )מטרות על / מטרות ספציפיות(:  ותוצרי למידה מטרות הקורסא. 

סובייקטים    –  הקורס מטרת   גופניים,  ביולוגים  היבטים  בעלי  יסוד בקיום האנושי. הם  החיים הם עובדת 

יטה שימור או חיסול חיים. החיים הם גם  ות המאפשרות ניהול שלוחברתיים. החיים הם מושא לטכנולוגי

ערך . בסופו של דבר כל תיאוריה של שינוי חברתי מכילה בחובה הנחות אודות החיים הראויים והתנאים  

פרספקטיבה   דרך  המחשבה  באמצעות  אותם.  המחלוקות  תייחודי המאפשרים  על  לחשוב  ננסה  בין     זאת 

על המורכבות של החיים כמושא לביקורת כמו גם  מטרת הקורס היא לחשוב     שפות פמיניסטיות שונות.

לנקודת מוצא למחשבה מחודשת על מבני היסוד של המציאות החברתית. נבדוק האם המחשבה על החיים  

, לבין הניסיון להציג  םעכשווייכקטגוריה מרכזית מאפשרת חיבורים מעניינים בין הביקורת על מבני כוח  

 .על פני הכדורשיאפשרו חיים בטוב  םבייאלטרנטייסודות  

 

 עדכנית בנושא   תהתיאורטיכתיבה ההיכרות עם   - תוצרי למידה

 בין התפיסות הנלמדות   ת ליצור דיון ביקורתי אינטגרטיבייכול

 ת הנלמדות לנושאים חברתיים שונים יכולת לחבר את המסגרות התיאורטיו
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 ב. תוכן הקורס: 

 כל השיעורים:  ה מפורטת לתכנית הורא

 

מס'  

 רהשיעו

  קריאה נדרשת  נושא השיעור 

 הערות

חיים  היסטוריה קצרה של  –מבוא   1

מחשבה  ב כקטגוריה משמעותית. 

 ערבית ובפמיניזם המ

  

  Foucault, Fassin, Mcwhorter ח וביופוליטיקה  ו ביו כ פוקו 2-3

  Mbembe נקרופוליטיקה  -ממבה 3

  ארנדט  ארנדט  -רתיתפנומנולוגיה ביקו 4-5

  Sara ahmed יםם פוליטיחיי  -שרה אחמד 6

  Beronica gago חיים ומחאה  -ורוניקה גגו  7

  Grosz מטריאליזם-נאו 8

  Braidotti בריידוטי  -מטריאליזם-נאו 9-10

  Irigaray איריגרי 11-12

ון מסכם: תפקידים יתרונות די 13-14

ריה 'חיים' כקטגוומגבלות של 

 טית מיניס למחשבה פ

  

 

  :דרישות קדם ג. 

   וסופיה ביקורתית.בפיל םרלוונטייאו קורסים  (01-929-27"תרבות ומגדר" )הקורס:  מומלץ מאד

 

 חובות / דרישות / מטלות: ד. 

 שיעורים בסמסטר(  10מ  לא פחות)נוכחות של   . וכחות פעילה בכתה נ

 . קריאה של הטקסטים בבית לפני השיעור

 :ופימרכיבי הציון הסה. 

   100%: עבודת סיכום

 . נקודות 5ניתן בתיאום עם המרצה להציג דיון בפני הכיתה עבור בונוס של 
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