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 תיאור ומטרת הקורס
. השכול וההנצחה,  הזיכרון ותהליכיאוריות אודות זירותיתגישות ו הנה מסגרת ללמידת קורסה

,  מדע המדינה,מי התקשורת החברתיתיות ידרשו להיחשף למצאי מחקרים ולתיאוריות בתחו/הסטודנטים
ליישום מערכי הבנת תהליכים ואף על מנת לרכוש כלים ל, רתית והקלינית ולימודי תרבותהפסיכולוגיה החב

 .  בתחום מדעי בינתוחומי זה ראשונייםמחקר
בין ,  הישראלי בין השכול לפוליטיקהנושאבנוסף לממד התיאורטי ידונו מקרי אירוע רבים בהם מתקיים ה

 יכלול טקסטים קורסה. בושן של עמדות חברתיותההנצחה לתרבות ובין הזיכרון לעיצוב דעת הקהל וגי
התקשורת החברתית תובן  כל אלו  באמצעות.מחזאות ואמנות חזותית,  לצד ספרותקולנועיים וטלוויזיוניים

 . והפוליטיקה של השכול וההנצחהשל הזיכרון
 

 דרישות הקורס
 נוכחות בשיעורים

 קריאת פריטים נבחרים שיוגדרו כחובה
 ורתיים שיוקרנו וניתוחםצפייה בטקסטים תקש

 ' סוף סמסטר א–מבחן ידע תיאורטי 
 )פרטים יוענקו במהלך השיעורים (הגשת מערך מחקר

 עבודה מסכמת  
 :חלוקת אחוזי הציון

 %15 –מבחן 
 %85 –עבודת הסמינר 

 
 סמסטרהי נושא קריאה לרשימת

 
הרי שכל הספר יסייע , יםבמידה ומופיעים ספרים ללא הפניות ייחודיות לפרקים אלו או אחר: הבהרה

 .פרקים קונקרטיים יסומנו ויובהרו על פי תרומתם וחשיבותם. להתערות בחומר הנלמד
 

  כללי-ספרים מלווים 
 
 .תל אביב,  רסלינג,אבל ומלנכוליה, 2002, .ז, פרויד -

 )531105 ( ב "אב תשס. פרו150.1952  פילוסופיה ופסיכולוגיה , בספריה לחינוך
 
 .חיפה, אוניברסיטת חיפה, שינוי ערכים באליטה הישראלית: פרידה משרוליק, 2004 ,.ע,  אלמוג-
  E303.4585220 ( ד "פר תשס. אלמ( 

 
 .תל אביב, הקיבוץ המאוחד, פוליטיקה של שכול, 2005, .ד, ודורון. א,  לבל-
 ) 1(E355ה "פו תשס. דור ) 1071621( 

 
הוצאת מכון בן גוריון בשדה בוקר  ,נמיקה של יחסיםדי: ביטחון ותקשורת, 2005, )עורך. (א,  לבל-
 .באר שבע, ת בן גוריון בנגבטאוניברסיו

 E302.231099194 (  ה"ות תשס. בטח( 
 

 .תל אביב, הוצאת משרד הביטחון, לבל יהיו כלא היו, 2004, .א, שמיר
 )577473 ( ד "לב תשס. שמיE394.26)1 ( ) יהדות(בספריה המרכזית 
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הוצאת כנה והוצאת משרד , אובדן ושכול בחברה הישראלית, )עורכים. (א, וויצטום. ש, רובין, .ר, מלקינסון -
 .תל אביב, הביטחון

 )224520 ( וש . שמור סוציולוגיה לפי אבד 
 
 .באר שבע, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, פולחני מדינה, 1995, .מ,  עזריהו-
 )288098 ( פל . שמור סוציולוגיה לפי מעו 

 
 01 ושאנ

  וזיכרוןשכול, אובדןתקשורת חברתית של  : מן הפרט אל החברה
 .תל אביב,  רסלינג,אבל ומלנכוליה, 2002, .ז, פרויד

 )531105 ( ב "אב תשס. פרו150.1952  פילוסופיה ופסיכולוגיה , בספריה לחינוך
 

, וויצטום. ש, רובין, .ר, וןמלקינס: בתוך, "הסתגלות לאורך זמן של הורים שכולי מלחמה בישראל", .ג, טמיר
 . 230 – 213 'עמ. תל אביב, הוצאת כנה והוצאת משרד הביטחון, אובדן ושכול בחברה הישראלית, )עורכים. (א

 )224520 ( וש . שמור סוציולוגיה לפי אבד 
 

. א, וויצטום. ש, רובין, .ר, מלקינסון, "הדומה והשונה: אובדן וטראומה", .י, וון דן באוט. ר, קלבר, .ד, ברום
 . 50 – 39 'עמ. תל אביב, הוצאת כנה והוצאת משרד הביטחון, אובדן ושכול בחברה הישראלית, )עורכים(
 )224520 ( וש . שמור סוציולוגיה לפי אבד 

 
, )1( א פסיכולוגיה, "התייחסות החברה הישראלית למשפחות שכולות", .א, כשר; .ר, מלקינסון; .ו, פלוריאן

 .1998, ט"תשנ
 )568575(9276 תדפיס וגם  4ב עת באולם כת

 
 02 נושא

 הנצחה וזיכרוןפרקטיקות של :  במרחב הציבוריהשכולייצוגי 
 . 1993קיץ , 45'  נסזמנים, "על הבעיה של המקום, בין זיכרון להיסטוריה", .פ, נורה

 4כתב עת באולם 
 

 .באר שבע, המרכז למורשת בן גוריון, פולחני מדינה, 1995, .מ,עזריהו
 )288098 ( פל . שמור סוציולוגיה לפי מעו 

 
 .תל אביב, עם עובד,  דיוקן–הצבר , 1997, .ע, אלמוג

 )337776 ( צב .שמור סוציולוגיה לפי אלמ  
 

 . 311 – 277 ,)1(ב ,סוציולוגיה ישראלית, "נשים ואזרחות בישראל? אשת חיל מי ימצא", 1999, .נ, ברקוביץ
 )325646 (5051תדפיס  וגם) בדלפק( 4כתב עת באולם 

 
 .תל אביב, עם עובד, הנצחה וזיכרון, 1996, .א, שמיר

 )332739 ( הנ . שמור סוציולוגיה לפי שמי 
 

, "טקס יום הזיכרון בבתי הספר בישראל: מסוכן זיכרון לאומי לקהילת אבל מקומית", .ע,  פדר–לומסקי 
 . 387 – 353 'עמ. 2003, )3(מב  מגמות

 )ADA) 568109גם תדפיס במערכת תדפיסים סרוקים  ו4כתב עת באולם 
 

 03 נושא
 שכול וזיכרון, לאומיות
 ".חרדת החורבן ושאלת המחיר: "הפרק. תל אביב, כתר, האם השכול מת, 2001, .ר, רוזנטל

  E306.9484476 ( א "הא תשס. רוז( 
 

 .תל אביב, עם עובד, הנופלים בקרב, 1992, .'ג, מוסה
 )230584 ( נו .פי מוס שמור סוציולוגיה ל 

 
 . תל אביב, משרד הביטחון ההוצאה לאור, דיוקן וזיכרון, מיתוס: ח"דור תש, 1991, .ע, סיוון

 )153865 ( דו . שמור סוציולוגיה לפי סיו 
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, רובין, .ר, מלקינסון: בתוך, "הפנים הכפולות של המיתוס הלאומי: שכול והנצחה", .ר, ומלקינסון. א, ויצטום
 'עמ. תל אביב, הוצאת כנה והוצאת משרד הביטחון, אובדן ושכול בחברה הישראלית, )עורכים. (א, םוויצטו. ש

231 – 294 . 
 )224520 ( וש . שמור סוציולוגיה לפי אבד 

 
 04 נושא

 הנצחה והיסטוריוגרפיה של מלחמה
 .1993, 68 קתדרה, "בין שתי ערים", .מ, עזריהו

 יוגם כתב עת אלקטרונ 4כתב עת באולם 
 

 .ירושלים, הוצאת אחיאסף, המרד, 1950, .מ, בגין
  E355132657 ( י "מר תש. בגי( 

 
 .תל אביב, דביר, דרך הכוונת,  1995, .א, בן אליעזר

 )288023 ( דר .אלי-שמור מדעי המדינה לפי בן  
 

 .תל אביב, שוקן, רצח ארלוזרוב, 1982, .ש, טבת
  E982.4230723 ( ב "תשמ) טבת( ארל( 

 
 .2004, תרבות דמוקרטית, "יחסי הציבור של המוות", .א, ולבל. ז, דרורי

 4כתב עת באולם 
 

 05 נושא
  בין השכול לממסדנושאה: ת מתגוננתומערכ וחדשים םיזמי
 .תל אביב, הקיבוץ המאוחד, פוליטיקה של שכול, 2003, .א, ולבל. ג, דורון

 ) הוצא מהאוסף לפי צו  בית משפט2003מהדורה () 1071621 ( ה "פו תשס. דורE355)1( 2005מהדורה   
 

 . 411 – 369 'עמ,  טפלילים, " מערכת הביטחון נגד הורים שכולים–ארגון מתגונן ", 2000, .א, ולבל. ג, דורון
 4כתב עת באולם 

 
 ".מותה של שולה מלט: "הפרק. תל אביב, כתר, האם השכול מת, 2001, .ר, רוזנטל

  E306.9484476 ( א "הא תשס. רוז( 
 

Lebel, U. and Ronel, N., "Parental Discourse and Activism as a Respond to Bereavement of 
Fallen Sons and Civilian Terrorist Victims", Journal of Loss and Trauma, 10,  2005,  383-405. 

 )1102968 (10393תדפיס 
 

 06 נושא
 מחוזות זיכרון חדשים

, נגרין-מנו: בתוך, "חברה אזרחית והפרטת אתוס הביטחון, שכול: מדיניות ציבורית במיקוח", 2003, .א, לבל
באר , אוניברסיטת בן גוריון בנגב,  חוברת הכנס השנתי החמישי– מחקרים על המגזר השלישי, )עורכת(, .ר

 . 81 – 74 'עמ. שבע
   E361.71091649 ( ג "מח תשס. אונ( 
 

 .תל אביב, הקיבוץ המאוחד, ב בשש תפרוץ מלחמההער, 2003, .מ, אשכנזי
  E990.24568763 ( ג "הע תשס. אשכ( 

 
 ". שלוש הסכמות שקרסו", "רצחתם את בני: "הפרק. תל אביב, כתר, האם השכול מת, 2001, .ר, רוזנטל

  E306.9484476 ( א "הא תשס. רוז( 
 

 .ירושלים, בריתהאוניברסיטה הע,  מאגנס, שתי מפות לגדה, 2003, .מ, פייגה
  E322.4544907 ( ג "שת תשס. פיג( 

 
 .תל אביב, ספריית הפועלים, משפחת הבופור, 1989, .ר, רוזנטל

 )102421 ( ט "מש תשמ. רוזE990.27  ) מדף פתוח(בספריה המרכזית 
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, 08מחקרי עיון , מאבק ההורים השכולים לשינוי שיטת התגמולים בישראל: משפחות יקרות, 2003, .מ, לרון
האוניברסיטה העברית , ש שיין למחקרים במדעי החברה"המרכז ע, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 .ירושלים, ירושלים
)1104404(מש .לרו   E355(1) 

 
פסקי הדין במשפט קסטנר והנרטיבים של : ההיסטוריה בבית המשפט ובית המשפט בהיסטוריה", .מ, שקד

 . 80 – 36 'עמ. 2000, ס"תש, 20 קובץ אלפיים, "הזיכרון
 4כתב עת באולם 

 
 07 נושא

 מחוזות זיכרון מסורתיים
 .1998, ט"תשנ, 16 אלפיים, "על השכול ועל האבל בהוויה הישראלית, על האובדן", .ח, נווה

 4כתב עת באולם 
 

 פרקים .תל אביב, משרד הביטחון,  ראשיתה של ההיסטוריוגרפיה הישראלית– זיכרון בספר, 2001, .מ, בר און
1-3 ,5. 

  E990.12510386 ( א "זכ תשס.און- בר( 
 

 08 נושא
  של זיכרוןפוליטיקה

 .תל אביב, הוצאת בבל, היסטוריות, 2002, .א, ויוגב. א, נווה
  E990.01593084 ( ב "הי תשס. נוה( 

 
עמית תשובה ל, 2003, )עורך. (ט, פרילינג: בתוך, "תהליכים של הבכרה בזהות סדוקה", .ט, פרילינג
 . 62 – 13 'עמ. תל אביב, ידיעות אחרונות, ציוני-פוסט
 )564854(9128  תדפיס

 
תשובה לעמית , 2003, )עורך. (ט, פרילינג: בתוך, "אקדמיה ופוליטיקה: תולדות מדינת ישראל", .ז, צחור
 . 83 – 63 'עמ. תל אביב, ידיעות אחרונות, ציוני-פוסט

 )560121 ( ג "לע תשס. תשוD601  ) מדף פתוח ויהדות(בספריה המרכזית 
 

, ו"תשנ, 12גליון , אלפיים, "על היסטוריה וצידוק עצמי בשיח הישראלי: קונטינגנטיות מצטברת", .ד, דינר
 . 50 – 35 'עמ. 1996

 4כתב עת באולם 
 

 מאבקים –סוציולוגים ביקורתיים וסוציולוגים ממסדיים בקהילה האקדמית הישראלית ", .מ, ליסק
ידיעות , ציוני-תשובה לעמית פוסט, 2003, )עורך. (ט, פרילינג: בתוך, "?גיים או שיח אקדמי ענייניאידיאולו
 . 108 – 84 'עמ. תל אביב, אחרונות

 )560121 ( ג "לע תשס. תשוD601  ) מדף פתוח ויהדות(בספריה המרכזית 
 

 .תל אביב, הקיבוץ המאוחד, פיברוק ההיסטוריה הישראלית, 1999, .א, קארש
 )430848 ( פב .המדינה לפי קרש- שמור מדעי 

 
 09 נושא
 מלכתייםטרור והפרטת אתוסים מ:  אזרחישכול
 . 315 – 298 'עמ. 2000, )2( מ מגמות, "?מבנה חברתי חדש: קהילות וירטואליות", .ע, וגרנטי. ל, נתן

 4כתב עת באולם 
 

. 2002, )2( דסוציולוגיה ישראלית, " בישראלקווים לדמותה של החברה האזרחית", .ח, וכץ. מ, בר, .ב, גדרון
 . 400 – 369 'עמ

 )בדלפק (4כתב עת באולם 
 

 10 נושא
 זיכרון השואה בחברה הישראלית: בסיסי היחס אל הקורבן

כעת : "הפרק. תל אביב, יד בן צבי וידיעות אחרונות, מדינת ישראל נגד אדולף אייכמן, 2001, .ח, יבלונקה
 ".התרחשה השואה

 )484479 ( א "מד תשס. יבל933.47  
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 .ירושלים, יד בן צבי, אחים זרים, 1996, יבלונקה חנה
 )244772 ( ד "אח תשנ. יבלE990.1  ) מוגבלת, יהדות, מדף פתוח(בספריה המרכזית 

 
 11 נושא

 האבל בתקשורת ההמונים
ציונות , 1997, )עורכת. (מ, בר לב: בתוך, "?כיצד עוצבה דמותה של העברייה החדשה ומה מאפייניה", .מ, שילה

 . 122 – 117 'עמ. המחלקה לחינוך, ירושלים, האוניברסיטה העברית', חוברת ז, וחינוך לציונות
 )368327 ( ח "וח תשנ. ציוD607  חינוך ומכון הפדאגוגי , )מדף פתוח(בספריה המרכזית 

 
 .תל אביב, שוקן, מאחורי כל זה מסתתר אושר גדול, 1974, .י, עמיחי
 )576188 ( ד "מא תשס. עמיC2  יה לספרות בספר

 
 .תל אביב, הקיבוץ המאוחד, בשבי האבל, 1998, .ח, נווה

 )235415 ( ג "בש תשנ. נוה892.4209  
 

תל , אוניברסיטת בר אילן והוצאת הקיבוץ המאוחד, מכון שלום הרטמן, משיח רכוב על טנק, 2002, .י, הדרי
 . 277 – 273 'עמ, "יהמלכת האמבט, חנוך לוין: "הפרק. אביב

  E990.01529224 ( ב "מש תשס. הדר( 
 

 12 נושא
 סיכום


