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אתר הקורס באינטרנט:
א .מטרות הקורס ותוצרי למידה:
הזמן מהווה מבנה חברתי מורכב ,המייצר סדר ,משמעות וסיבתיות בחיים
האנושיים .בתוך כך ,נראה כי הזמן מהווה אלמנט פוליטי רב עוצמה ובעל
יכולות לעצב יחסי כוח מגדריים ואחרים.
שלבי חיים שונים כמו נערות או זקנה ,ומצבי חיים כגון רווקות ,אימהות או חולי
מאופיינים בצורות זמניות ייחודיות .כמו כן גם הפמיניזם עצמו ,כאשר הוא מנתח
את העבר וההווה ושואף לשינוי ,מניח תפיסות זמן המבהירות את היחס בין
העבר ההווה והעתיד.
מטרתו של קורס זה להכיר פרספקטיבות פמיניסטיות אודות זמן וזמניות
ולאפשר לסטודנטיות ולסטודנטים להתוודע למושגים אלה ככלים תיאורטיים
ואנליטיים.
ב .תוכן הקורס:
רציונל ונושאים:
דיון ביקורתי בטקסטים תיאורטיים ובמקרי מבחן מתחומים חברתיים שונים.
בחלקו הראשון של הקורס נדון בהתייחסות נאו-ליברלית לזמן ,בביקורת
הפמיניסטית

על

תיאוריות

אלה

ובתיאוריות
1

פמיניסטיות

אלטרנטיביות

לטמפורליות .בחלק השני של הקורס נדון במושגי הזמן הנשי והזמן הגברי ונכיר
מושגים ביקורתיים בשדה האנליטי של טמפורליות ביניהם זמן מרובה
( ,)Polytemporalityזמן נרטיבי ( ,)Narrative Timeזמן ביוגרפי ( Biographical
 ,)timeזמן בין דורי ( ,)Generational Timeתקיעות ( )stucknessואחרים .מושגים
אלה יבחנו תוך התמקדות בסוגיות טמפורליות ביניהן הצטלבות יחסי זמן ומגדר
עם נושאים כגון יהדות ,גזע ,הגירה ,שינוי חברתי ,יחסיים בין דוריים
וסובייקטיביות פוליטית.
מהלך השיעורים:
השיעורים ישלבו הוראה פרונטלית עם דיון ,עבודה בקבוצות ,ניתוח טקסטים
תרבותיים והרצאת אורחת.
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים

תכנית זו כפופה לשינויים על פי שיקול דעת המרצה.
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ד .חובות הקורס


נוכחות ב  80% -מהשיעורים לכל הפחות



קריאת כל פריטי החובה בביבליוגרפיה לקראת כל שיעור



השתתפות פעילה ומבוססת קריאה בשיעורים



הגשת עבודה מסכמת בסוף הסמסטר

ה .מטלות הקורס
מטלה מסכמת הכוללת ניתוח באמצעות מושג הזמניות ומושגים נלווים שנלמדו
בקורס של טקסט תרבותי ו/או חומרים אמפיריים ,לבחירת הסטודנט.ית .הוראות
מפורטות יינתנו באתר הקורס.

4

ו .הרכב הציון בקורס


נוכחות בשעורים והשתתפות תורמת בדיונים כבסיס להגשת עבודת סיכום.



ציון הקורס –  100%עבודת סיכום.



אפשרות תוס'  10נקודות בונוס (בחירה) :הצגת פרזנטציה המחברת בין נושא
המחקר  /העבודה של הסטודנט.ית לבין המושגים אנליטיים הנלמדים בקורס
באישור המרצה .סטודנט.ית שיבחרו להציג פרזנטציה בשיעור יזכו בתוספת של
 10נק' בונוס לציון הסופי.



התאריך האחרון להגשת מטלת הסיכום הוא בהתאם לנהלי ועדת
ההוראה .לא יתקבלו עבודות לאחר תאריך זה.

למען הסר ספק ,העבודה צריכה להיות פרי עבודת/ה המקורית של הכותב/ת.
כל ציטוט חייב בהפניה אל המקור .כל רעיון שאיננו של התלמידה חייב
בהפניה .אי עמידה בכללים אלו היא עבירה על כללי האוניברסיטה ועל
חוקי הקניין הרוחני.
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