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מבוא כללי למצב חברתי וסוציו פוליטי של נשים ערביות בכלל ונשים יוצרות בפרט במדינה
קריאה וניתוח שירה של נשים ערביות בישראל.
מתן כלים להעמקת רמת ההבנה והניתוח.
דגש על ניתוח השיר והקשריו החברתיים פוליטיים.

פרשיות לימודים:

 במהלך הקורס נלמד את שירת הנשים הערביות בישראל ,מאבק אישי וחברתי מקביללמאבק הלאומי ונבדל ממנו.
 שלבי ההתפתחות ממצב שאין בו לגיטימציה לקול הנשי ,עד למצב של הבעת רגשותוביטוי התנגדות.
 מצד אחד הווי חברתי ישראלי מיטיב עם הנשים ,ומאידך העדר הווי תרבותי משותףהפוגע בהן.
 כוח המסורת מונע מגע נשים עם גורם זר. מקורות ההשפעה וקהל היעד. דורות שלמים בדילמה בין העדפת מאבק אישי חברתי ,לבין הכרעת המאורעהפוליטי.
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דרישות והרכב ציון הקורס *
משקל בציון הסופי **
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בחנים ***

______ % -
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סה"כ

100% -

 20%בחירה

 80%חובה
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יקבעו בתחילת הקורס ולכל המאוחר בשבועיים הראשונים של הסמסטר ולפני תום תקופת השינויים.
אין לשנות את מרכיבי הציון הסופי במהלך הסמסטר.
על המורה להודיע מראש על סוג הבחנים ומועדם.
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