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בתפקידה עורר עניין מחודש מהייאוש שאופף את החיים הפוליטיים כיום, בישראל ובמקומות אחרים, 

ל הח –שישנן סיבות טובות להתייאש  על כךהגורפת ההסכמה . דומה שדווקא תקווההפוליטי של ה

עליית הימין , דרך שינוי האקלים ועד התכופים ליברלית ומשבריה-בעמידות של כלכלת השוק הניאו

לשאלה מכרעת שיותר ויותר התפתחויות השאלה האם ניתן לקוות הופכת את  –הפופוליסטי 

ננסה להיענות לאתגר שבעיית התקווה מציבה  במסגרת הסמינרמובנים דרכה.  ואירועים פוליטיים

היא אפשרותו למונחים שבהם על אך זאת מבלי להגביל את המחשבה על השינוי הפוליטי ו בפנינו

הרגשות  הסמינר יוקדש להמשגה, למיפוי ולניתוח שלעיסוק בתקווה ובאובדנה, הלצד  נוטה להתנסח.

הנסיגה  לנוכחמאפיינות את חיי הרגש הקולקטיביים בישראל ובמקומות אחרים שאחרות תחושות ו

המפגשים יתבססו על קריאה בטקסטים מתחומי דעת שונים העוסקים . המתעתעת של העתיד

המבוי פקט ובהתמודדות האישית והתרבותית עם תחושת רגשות, בתיאוריה של אַבפוליטיקה של 

ואובדן האופק. נבקש לשאול האם התקווה היא אכן תנאי ומתכון לפעולה פוליטית אפקטיבית  הסתום

בהכרח שווה ערך לאפתיה ולאוזלת יד, ובתוך כך נבקש לתהות על הקשרים הוא והאם הייאוש 

 יאוש יוצר בין האישי לציבורי.שהעיסוק הער בתקווה ובי

 

 מטלות הקורס

 

 .חובה –) השתתפות פעילה במפגשים 1

. כל חומרי הקריאה מצויים באתר הקורס. קריאת כל חומרי הקריאה המחייבים לקראת כל מפגש) 2

 הדיונים במפגשים יניחו היכרות טובה עם חומרי הקריאה. במפגשים לא יותר שימוש במחשב נייד

 את חומרי הקריאה לקראתם.. יש להדפיס ובפלאפונים

דו״חות לפחות יוגשו  3במהלך השנה על טקסטים לפי בחירתכם/ן.  דו"חות קריאה 4) הגשת 3

 .במהלך סמסטר א׳

בערב המפגש. לא ניתן להגיש יותר מדו"ח אחד  21:00הדו"חות ישלחו באמצעות האימייל עד לשעה 

 רט במטלה הבאה). למפגש; לא ניתן להגיש דו"ח על טקסט שהוצג בכיתה (כמפו

הדו"חות יכללו התייחסות לשאלות העקרוניות שהטקסט מעלה, סיכום קצר של הטענות המרכזיות 

 המובאות בו, דיון קצר בדוגמאות רלוונטיות ופרשנות או ביקורת משל עצמכם/ן. 



 10-תזכה בדו"חות הקריאה  הגשת. הגשת כל דו"חות הקריאה מהווה תנאי לקבלת ציון בסמינר

 נקודות מהציון הסופי בקורס. 

הצגת הטקסט תכלול . דקות) 10-חומר הקריאה המחייב (כפריט מבכיתה של  הצגה קצרה) 4

תזכה  התייחסות לשאלות העקרוניות שהטקסט מעלה ודיון קצר בדוגמאות רלוונטיות. הצגת הטקסט

   נקודות מהציון הסופי בקורס. 10-ב

 .19.4.2020-ל) עד שני עמודיםמת (בהיקף של ) הגשת הצעה לעבודה מסכ5

 .דקות) 15-) הצגת העבודה המסכמת בכיתה (כ6

 . מהציון הסופי %80 :מילה 8000) הגשת עבודה מסכמת בהיקף של 7

 * לא יותר שימוש במחשבים ניידים ובפלאפונים במהלך המפגשים.

 

 , בתיאום מראש.12:00-11:00: יום ד', שעת קבלה
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