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המרחב אינו רק מערכת קואורדינטות ויחסים בין מקומות, אלא גם צורת ארגון של יחסים 
חברתיים. מזה כארבעה עשורים, ובעיקר מאז "המפנה המרחבי" במדעי החברה, נתפס 

להבנת מגוון רחב של תופעות פוליטיות, מתוך הבנה שהוא לא  מרכזיהמרחב ככלי מחקר 
ת אתניות וגזעיות, אלא מהווה כשלעצמו כלי רב עוצמה רק משקף אי שוויון מעמדי והפרדו

מהטריטוריה  –לשליטה ולניהול של פרטים ושל אוכלוסיות. בקורס נדון במרחבים שונים 
ידי כוח -ונראה כיצד הללו מעוצבים על –הלאומית ועד לתנועה של פרטים במרחב העירוני 

, אך גם של הפעלת כוחוריבוד ופוליטיקה, ובאילו אופנים הם משמשים ככלים של שליטה, 
 .התנגדותו יצירת קול ציבורי

 

 מטלות הסטודנטים וחישוב הציון:

 (20%נוכחות מלאה ופעילה בשיעורים ) -
 (20%הגשת דו"חות קריאה בסמסטר א' ) -
 (20%הצגת רפרט בכיתה בסמסטר ב' ) -
 (40%מסכמת ) עבודת בית -
 
 

  :תוכנית המפגשים וביבליוגרפיה

 )הרשימה כוללת קריאת חובה ורשות כאחד, הפניות מדויקות יינתנו לקראת כל שיעור( 
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