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 ה: מידותוצרי ל מטרות הקורס א.

תיאורטיים   בטקסטים  ביקורתית  ובקריאה  פמיניסטית  פרשנות  של  במתודולוגיות  יעסוק  הקורס 

הקורס   מטרת  עמן ותרבותיים.  לטקסטים  ביחס  ביקורתית  והתמקמות  לפרשנות  כלים  לחלץ 

 .עובדות.ים הסטודנטיות.ים במחקריהן.ם

ה הפרשנית לכדי כלים היכולת לתרגם את המתודהינה להקנות לסטודנטיות את  מטרת הקורס

קונקרטיים ולעודד דיון וחשיבה ביקורתית אודות כמה מן המורכבויות שמעסיקות את השדה  

ת פמיניסטיות  יוהפמיניסטי התיאורטי. לשם כך נקדיש את השיעורים לשאול מה זה אומר פרשנו

רמנויטיות,  וייבויות הפוליטיות, המהן המוטיבציות והמח   ,ביחס למסורת ההרמנויטית והביקורתית

לחלץ כלים לניתוח טקסט מקריאה נלמד כיצד ניתן וביקורתיות שהחוקרת צריכה להידרש להן. 

 חדד כיצד יש לגשת לעבודה עם טקסטים קלאסיים. ונ ,בכמה שפות תיאורטיות משפיעות

מן רפלקסיה על בסיס דיונים אלה חלקו האחרון של הקורס יוקדש להצגה של הסטודנטיות עצ

 מאמרים ברוח המסגרת התיאורטית עמה הן עובדות. פרשנית של 

 

 ב. תוכן הקורס: 

 רציונל ונושאים

של   פמיניסטית  בפרשנות  ויתמקד  ביקורתית  וקריאה  בפרשנות  מרכזיות  פרדיגמות  יציג  הקורס 

 תמקד בתרגום של המערכת תקורס למידה בהטקסטים קלאסיים, תיאורטיים ותרבותיים. 
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קונקרטיהפרש כלים  לכדי  של  ים.  נית  והמחוייבויות  המוטיבציות  מהן  כדוגמת  בשאלות  נעסוק 

טקסטים   עם  לעבודה  ניגשים  איך  והביקורתית;  ההרמנויטית  למסורת  ביחס  פמיניסטית  פרשנות 

לטקסט  שונות  גישות  ואיך  לקריאתו—קלאסיים;  של   —לכתיבתו,  עשיר  שדה  מייצרות 

 כחומר פעיל. טיים לעבודה עם הטקסט התמקמויות פמיניסטיות וכלים פרק

 מהלך השיעורים 

דיון   יהיו מבוססי  במסגרת הקורס יתאפשר לסטודנטיות להציג    .טקסטים  יצמודושיעורי הקורס 

את   ולחקור  לבחון  ובכך  עובדות  הן  עמה  התיאורטית  המסגרת  מתוך  טקסטים  הכיתה  בפני 

פרקט ולתרגל  התיאורטי  בשדה  שלהן  הפמיניסטית  רההתמקמות  של  מתודולוגיות  פלקסיה יקות 

 פרשנית.

 

 תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:  

 

 הערות  קריאה נדרשת  נושא השיעור  מס' השיעור 

  היאמה  –הקדמה   1

פרשנות פמיניסטית?  

המחוייבויות  

והמוטיבציות  

ביקורתיות  ה

 הרמנויטיות  הו

  

אתגרים עכשווים   2

 בפרשנות פמיניסטית  

  זרילי 

  קוד, גיינס  רשניות מסורות פ 

דיון במסגרות   

כלים בו תיאורטיות 

הפרקטיים לפרשנות 

 פמיניסטית 

,  וגואטרי דלזפוקו, 

קווררו, באטלר, 

 ועוד בריידוטי 

 

פרזנטציות של  

 הסטודנטיות 

ייקבע במהלך 

 הקורס 

 

   סיכום 
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  :דרישות קדם ג. 

 קורס תרבות ומגדר.  ה  השלמת חובות

 

 חובות / דרישות / מטלות: ד. 

חו יש  זה  שתי  בקורס  מעל  שתיעדר  תלמידה  שיעור.  מדי  שתיבדק  השיעורים,  בכל  נוכחות  בת 

 הרצאות ללא סיבה מוצדקת לא תורשה להגיש עבודת סיכום, ולא תקבל ציון בקורס. 

 עבודת סיכום.  בכיתה והצגה   שבועית של הטקסטים,קריאה כמו כן הסטודנטיות תידרשנה ל

 

 :מרכיבי הציון הסופי ה.
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