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 אוניברסיטת תל אביב
 למדעי הרוח ע"ש סאלי ולסטר אנטיןהפקולטה 

 התכנית ללימודי נשים ומגדר
 

 :הקורססילבוס 
 יסודות המחשבה הקווירית

The Foundations of Queer Thought 

 
 kedem@post.tau.ac.ilמרצה: ד"ר ניר קדם, 

 ח', תשע"א, סמסטר 14-12', גימי השיעורים יתקיימו ב
 קבלה: בתיאום מראש באימיילשעות 

 
 סוג הקורס: 

 
 באישור המרצה בלבד. ואילך פתוח לתלמידות ב"א בשנה ג'ש"ס,  2*סמינר מ"א, 

 .שיב את הסמינר גם כסמינריון שמיעה*אפשר להח
 תשע"ו.או ב*סגור למי ששמעה את הסמינר "תיאוריה קווירית: אז והיום" בתשע"ז 

 
 חומר קריאה:

 
 .Moodle-באתר הקורס ב מפורט בתכנית השיעורים. רובו המכריע של חומר הקריאה סרוק

 
 :תיאור הקורס

 
למרות ניסיונותיה לשמר את גמישותה התיאורטית מבלי להתפשר על כושרה הביקורתי, הואשמה התיאוריה 
הקווירית בהתמסדות מהירה ובשקיעה בחוסר רלבנטיות עד כי אפילו כמה מההוגים המזוהים ביותר עמה 

ה התיאוריה הקווירית את הפוטנציאל הביקורתי הגלום בה, התנערו ממנה והכריזו עליה כמתה. כיצד איבד
וכיצד בכול זאת אפשר לעבוד עם תיאוריה קווירית היום? כנקודת מוצא לפתרון, קורס זה יציע כי מושג 

כתגובה קונקרטית למשבר האיידס, וכי  20-' של המאה ה90-' וה80-ה"קוויר" מופיע בארה"ב בשנות ה
אחד האתרים בהם מתכוננת התגובה לבעיה זו. בחינת הופעתה של הקוויריות  התיאוריה הקווירית היא רק

פוליטי יאפשר לנו ללמוד לא רק מה שהתיאוריה הקווירית עשתה, אלא גם מה היא -בהקשרה ההיסטורי
בהבנת היסודות התיאורטיים של המחשבה הקווירית מסוגלת לעשות מעבר לנושא המיניות. לשם כך, נעמיק 

 באקדמיה —מרכזייםים אתר בשניובראשית שנות האלפיים  20-' של המאה ה90-שהתגבשו בשנות ה
 . באקטיביזםו
  

Despite queer theory’s attempts to maintain its theoretical malleability without compromising its 
critical edge, it has been harshly criticized for its compliant institutionalization and for becoming 
irrelevant, to the extent that some of its founders even declared it dead. How did queer theory lose 
the critical potential it once embodied, and is it possible to work with queer theory today? In order 
to approach a solution, we’ll consider the concept of “queer” as a response to the AIDS crisis in the 
United States during the 1980s and the 1990s, and queer theory as but one site which constitutes this 
response. Investigating the queer phenomenon in its historical-political context will enable us to 
study not only what queer theory actually did, but also what it is capable of doing today beyond the 
question of sexuality. To this end, this seminar will study the theoretical foundations of queer 
thought that had consolidated in the 1990s and early 2000s in two principal sites: the academia and 
the activist struggles.  
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 *דרישות הקורס והרכב הציון
 

  קריאה שוטפת בחומרי הקורסו , השתתפותהיעדרויות( 3נוכחות )מקסימום  .1
 **מהציון הסופי(. 10%הצגה בעל פה/בכתב של מאמר מהסילבוס ) .2
 מהציון הסופי(. 10%לקראת רפראט כתוב/עבודה סמינריונית ) (abstract)תקציר הגשת  .3
 מהציון הסופי(. 80%הגשת רפראט כתוב / עבודה סמינריונית ) .4

 לקריטריונים המשמשים להערכת מטלות הקורס, ראו גיליונות הערכה באתר הקורס.

בלבד,  אתר הקורסבכקובץ וורד תתבצע באופן מקוון  ,סמינריוניות/עבודות רפראט , כוללהגשת כל המטלות*
רפרטים  להגשתועד אחיד בפקולטה למדעי הרוח נקבע מ על אוטומטית להגשות במועדים המצוינים מעלה.הננ

התכנית רות . בקשות מנומקות להארכה יש להפנות למזכיכתובים ועבודות סמינריוניות, והוא מצוין בידיעון
תשלול זכאות  מטלה כלשהיבדיעבד של מטלה כלשהי, ואי הגשת -בלבד. לא תתאפשר הגשה ללימודי נשים

יש לנמק, לנסח באימייל  (abstractתקציר )להגשת רפראט כתוב/עבודה סמינריונית. בקשה לדחייה בהגשת 
 מועד ההגשה המצוין באתר. לפניולהעבירה אליי 

הרשות המופיעה בתכנית השיעורים. את החובה או מרשימת מאמרי ** מאמר להצגה בעל פה/בכתב יש להגיש 
בבוקרו של היום בו נערך השיעור לו משויך המאמר.  10:00המטלה יש להגיש באתר לכל המאוחר עד השעה 

 ראו הנחיות מפורטות באתר הקורס.

 

 (בהתאם לקצב ההתקדמות בכיתה שינוייםל נתון)* תכנית שיעורים

 

 בעיית ההקדמות—התיאוריה הקווירית: חייה ומותה של 1 שיעור

Nikki Sullivan. “Queer: A Question of Being or A Question of Doing?” A Critical Introduction 

to Queer Theory. New York: New York UP, 2003. 37-56. 

Michael Warner. “Queer and Then?” The Chronicle of Higher Education. Chronicle.com, 1 

January 2012. Web. 12 June 2014. 

 קריאת רשות:

David Halperin. “The Normalization of Queer Theory.” Journal of Homosexuality 45.2-4 (2003): 

339-343. 

David V. Ruffolo. “Post-Queer Considerations.” The Ashgate Research Companion to Queer 

Theory. Edited by Noreen Giffney and Michael O’Rourke. Farnham: Ashgate, 2009. 379-394. 
 

 כוחויחסי מיניות מין, . מישל פוקו: 2שיעור 

-38 עמ' .1996, בתרגום גבריאל אש. תל אביב: הקיבוץ המאוחד, : הרצון לדעתIתולדות המיניות  . מישל פוקו
7 ;108-91. 
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 כמשבר הייצוג משבר האיידס .3שיעור 

Paula Treichler. “AIDS, Homophobia, and Biomedical Discourse: An Epidemic of 

Signification.” How to Have Theory in an Epidemic: Cultural Chronicles of AIDS. Durham: 

Duke UP, 1999. 11-41. 

 קריאת רשות: 

. בעריכת יאיר קדר, מעבר למיניות. "משטור התשוקה: מין, שונות וחולי". בתרגום יאיר קדר. סיימון וואטני
 .244-217 . עמ'2003עמליה זיו ואורן קנר. תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 

 

 האפיסטמולוגיה של הארון. 4שיעור 

. מעבר למיניותיה זיו. עמלאיב  קוסופסקי סדג'וויק. "האפיסטמולוגיה של הארון ]קטעים נבחרים[". בתרגום 
 .328-303 . עמ'2003בעריכת יאיר קדר, עמליה זיו ואורן קנר. תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 

 

 , פוליטיקה ואתיקה קווירית אקטיביזם :7-5שיעור 

David Halperin. “The Queer Politics of Michel Foucault.” Saint Foucault: Towards a Gay 

Hagiography. New York: Oxford UP, 1995. 15-125. 

 קריאת רשות:

Stanley Aronowitz. “Against the Liberal State: ACT-UP and the Emergence of Postmodern 

Politics.” Social Postmodernism: Beyond Identity Politics. Eds. Linda Nicholson and Steven 

Seidman. Cambridge: Cambridge UP, 1995. 357-383. 

Judith Butler. “Sexual Inversions.” Feminist Interpretations of Michel Foucault. Ed. Susan J. 

Hekman. University Park: The Pennsylvania State UP, 1996. 59-75. 

 

 ג'ודית באטלר—פרפורמטיביות קווירית: 9-8שיעור 

 .2001תל אביב: רסלינג, בתרגום דפנה רז. . קוויר באופן ביקורתיג'ודית באטלר. 

 

 חברתיות.-קוויריות, אנטי-: איידס, אנטי11-10שיעור 

Leo Bersani. “Gay Betrayals.” 1997. Is the Rectum a Grave? And Other Essays. Chicago: U of 

Chicago P, 2010. 36-44.   

––––––. “Is the Rectum a Grave?” 1987. Is the Rectum a Grave? And Other Essays. Chicago: U 

of Chicago P, 2010. 3-30.   

 קריאת רשות:

Leo Bersani. “The Gay Absence.” Homos. Cambridge: Harvard University Press, 1995. 31-76. 
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 טרנסג'נדרמתיאוריה קווירית ללימודי . 13-12שיעור 

Rita Felski. “Fin de siècle, fin du sexe: Transsexuality, Postmodernism, and the Death of 

History.” The Transgender Studies Reader. Eds. Susan Stryker and Stephen Whittle. New York: 

Routledge, 2006. 565-575. 

Sandy Stone. “The Empire Strikes Back: A Posttranssexual Manifesto.” The Transgender 

Studies Reader. Eds. Susan Stryker and Stephen Whittle. New York: Routledge, 2006. 221-235. 

 

 מאמרי רשות:

Nikki Sullivan. “Transmogrification: (Un)Becoming Other(s).” The Transgender Studies Reader. 

Eds. Susan Stryker and Stephen Whittle. New York: Routledge, 2006. 552-564. 


