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  רציונל הקורס
לכך השפעה רבה על מכלול . נים שני קטבים ביניהם נעה החברה הישראלית מראשיתהמסמ" שלום"ו" מלחמה"

מטרתו העיקרית של הקורס היא להקנות . מוסדות המדינה ואופן התנהלות החיים הציבוריים והפרטיים
הקורס יעקוב אחר ההבנייה החברתית של מושגים . לסטודנט כלים ביקורתיים לניתוח שיח הבטחון הישראלי

אין מפקירים ", "לחימה עד הכדור האחרון", "נפילה בשבי. "ניים והתמורות שחלו בהם מאז קום המדינהבטחו
אלה הם רק מקצת ממושגי המפתח שנשלפים בהזדמנויות שונות מתוך ארגז הכלים , "משפחת השכול", "פצוע

י אורי אילן התאבד כדי השבו. לאורך השנים עברו מושגים אלה שינויים מהותיים. בטחוני של ישראל-התרבותי
את האזרח אלחנן טננבוים היתה המדינה מוכנה לשחרר תמורת מאות אסירים , לעומת זאת, לא להסגיר סודות

הסטוריות וערכיות , הבדלים אלה נגזרים מתמורות תרבותיות. פלסטיניים גם בידיעה שביצע מעשים פליליים
  . שעברה החברה הישראלית בשישים שנותיה

גים בטחוניים אלה ייעשה תוך התייחסות לפרשיות הסטוריות מרכזיות בתולדות הבטחון הלאומי הדיון במוש
. הדגש בקורס אינו על הרצאות פרונטליות. הפזמונאות ועוד, הספרות, הזירה המשפטית: ולזירות שיח מגוונות

ל תוך מעורבות פעילה השיעור עצמו יתנה. הסטודנטים יידרשו להתמודדות עצמאית עם החומרים הביבליוגרפיים
במהלך הקורס נצפה . תוך מתן ביטוי לנושאים מתחום עיסוקם ובהתבסס על המצגות שיכינו, של הסטודנטים

  . בקטעי ארכיון וסרטים דוקומנטריים
  מטלות הקורס    
ולכן לא ניתן , מטרתו של הקורס היא לפתח מיומנויות של חשיבה ביקורתית. ההשתתפות בקורס היא חובה  .א
 .ה להסתפק בקריאת סיכומים שכתב תלמיד אחריהי
 .ביבליוגרפיה+ שאלת ניתוח :  מהציון50%:  בחינה מסכמת  .ב
  ). הנחיות בהמשך לסילבוס' ר( מהציון 50%: עבודה בכתב ומצגת  .ג

  תכנית הקורס וביבליוגרפיה
  .הסילבוס המצורף מוגש לאוניברסיטה חודשים אחדים לפני תחילת הקורס: הערה

  .רס וכדי לשמור על עדכניות ייתכנו שינויים בסילבוסבגלל אופי הקו
  .אולם הרשימה הביבליוגרפית כולה תהיה מחייבת למבחן, לא כל הנושאים יילמדו בכיתה, בכל מקרה

  
  "לחימה עד הכדור האחרון"שבויים ו 

Gavriely, Dalia (2006) “Israel’s Cultural Code of Captivity And The Personal Stories of Yom 
Kippur War Ex-POWs”, Armed Forces and Society  33: 94-105. 
  כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני

 
  .1ערוץ , הטלויזיה הישראלית, "כאילו לא היתה מלחמה"צפיה משותפת בסרט 

  
  והאתוס של הפקרת פצוע) 2000(פרשת קבר יוסף  

  .8צפיה משותפת בסרט של ערוץ 
  

   300 פרשת קו 
  ).קריאת רשות(תל אביב , ידיעות אחרונות. כ"טלטלה בשב). 1995(יחיאל , גוטמן

  )295958(טל . גוט348.05E) מדף פתוח(בספריה המרכזית 
  

  הפתעת מלחמת יום כיפור 
, התרבות הישראלי-כערך חיובי בשיח" המלחמה" הבניית מושג -המלחמה היפה). 2003(דליה , נורי-גבריאלי

  .אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה למדעי החברה, בודת מוסמךע. 1967-1973
  )593576(מל .א בדלפק לפי גבר"עבודת מ
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  חינוך לשלום, חינוך למלחמה 
,  מיליטריזם בחינוך" חינוך מיליטריסטי בגיל הרך–? ילד מתוק שלי, מה למדת היום בגן", )2005(חגית גור זיו 

  .  88-108 'עמ, תל אביב
  ) 1098931(בח .ינה לפי מילשמור מדעי המד

  
  שלום וטקסים לאומיים, מלחמה 

Edna Lomsky-Feder “The Bounded Female Voice in Memorial Ceremonies” Qualitative Sociology 
28 293-314 (2005). 
 כתב עת אלקטרוני
 

". ים בבתי ספר בישראל טקסי זיכרון לאומי-חינוך לצבאיות והנצחה ). "2003(אל -אבנר בן עמוס ואילנה בית
  .אוניברסיטת חיפה, )עורכים(' ד אל חאג'אורי בן אליעזר ומאג, בשם הבטחון: בתוך

  )568788(הב .שמור סוציולוגיה לפי בשם
  

  מראה חברתית או ייצור מציאות: זמר עברי ושירי הלהקות הצבאיות 
על נכותו של הפטריוטיזם הישראלי בזמר : 'אנו מייהדים אותך מולדת'). "2004(אורן יפתחאל ובתיה רודד 

  . 239-274' עמ,  , )עורכים( אבנר בן עמוס ודניאל בר טל , אוהבים אותך מולדת–פטריוטיזם : בתוך". ובנוף
  )586818(או .שמור מדעי המדינה לפי פטר

  
  וסים צומת של מית-"בטחון ישראל" 

  "שואה"ו" תל חי" "מצדה"
  67-76' עמ, א"כ הציונות, "בוטינסקי' טרומפלדור לפי זאגדת). "1998 (שולמית, לסקוב

  כתב עת בספרית מדעי החברה
  

-42' עמ, )10 (אלפיים". מצדה והשואה כמטאפורות הסטוריות: מות הזכרון וזכרון המוות). "1994.  (יעל, זרובבל
67 .  

  ותכתב עת בספריה לספר
  

דוד , מיתוס וזכרון: בתוך" מיתוסים של גבורה לוחמת בראשית הציונות: 'און שגיא פורח'). "1996(דן ביתן 
  . 169-188' עמ, הקיבוץ המאוחד, תל אביב, )עורכים(אוחנה ורוברט ויסטריך 

  )337780(וז .שמור סוציולוגיה לפי מית
  

דוד אוחנה ורוברט , מיתוס וזכרון: בתוך, " כהסטוריההמיתוס: מראש מצדה עד לב הגיטו). "1996(מולי , ברוג
  . 203-230' עמ, תל אביב, הקיבוץ המאוחד). עורכים(ויסטריך 

  )337780(וז .שמור סוציולוגיה לפי מית
  

  הפוליטיקה של השכול 
 : ךתוב".  הגדרת תאונות אימונים כבעיה חברתית–תקשורת פוליטית של שכול ", )2003(גדעון דורון ואודי לבל 

  .145-175' עמ,   אוניברסיטת חיפה)עורכים(' ד אל חאג'אורי בן אליעזר ומאג, ןהביטחובשם 
  )568788(הב .שמור סוציולוגיה לפי בשם

  
  מטאפורות מלחמה בשיח הישראלי 

Dalia Gavriely Nuri. Can metaphors kill? –War normalizing metaphors in the Israeli discourse 
(forthcoming). 
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  הנחיות לכתיבת עבודה 
 .   על העבודה הכתובה30%,  על ההצגה בכיתה20%: הציון על העבודה  .א
  ).לא כולל ביבליוגרפיה( עמודים 10היקף העבודה   .ב
 .לא ניתן לעבוד בזוגות  .ג
 : מועד הגשה  .ד

  )  מהציון הסופי20%(הפרזנטציה 
במהלך . ת של הסטודנטים בחלק השני של הקורסבחלק הראשון של הקורס תחלק המרצה מועדים לפרזנטציו  .א

  . הקורס ייקבעו מפגשים אישיים לצורך עבודה משותפת על הנושאים האישיים
החלק השני של הקורס יוקדש לפרזנטציות במטרה לאפשר לתלמידים להציג טיוטה לעבודה ולקבל חוות דעת   .ב

  .       טתיתמובנית ושי, הציון יינתן על הצגה בהירה. לצורך כתיבת העבודה
  ) מהציון הסופי30%(העבודה 

 .דיון בממצאים ומסקנות, מסגרת תאורטית, מתודולוגיה, שאלת מחקר:  העבודה תכלול  .ה
לבין סוגיה ספציפית מן ההסטוריה הבטחונית של מדינת " בטחון לאומי"תפגיש בין המושג שאלת המחקר  •

: שאלת מחקר לדוגמא. ים ואחרים של הנושאמשפטי, תקשורתיים, השאלה תנתח אספקטים תרבותיים. ישראל
נומקה ההחלטה להכניס את מרדכי וענונו לבידוד ממושך ] עתונאיות, תרבותית, משפטיות[האם ובאיזה דרכים "

 ".   והוצגה כחיונית לשמירת הבטחון הלאומי
. מחקרישנה חשיבות להגדרה מדוייקת ומנומקת  של קורפוס ה: מתודולוגיה והגדרת הקורפוס המחקרי •

האם רק עמודי חדשות או גם מאמרי , באיזה עיתונים, תאריכים[בחינת השיח העיתונאי בפרשת וענונו : לדוגמא
 ]. דיעה

ביבליוגרפיה שמאירה באופן . ב, הביבליוגרפיה של הקורס. א:  תתבסס על שניים אלההמסגרת התאורטית •
ם באספקטים פסיכולוגיים ומשפטיים של מחקרים העוסקי, למשל: במקרה וענונו. ספציפי את שאלת המחקר
 .בידוד והצדקות לשימוש בכך

 . רשימה הביבליוגרפית היא חלון הראווה של העבודה ושל המצגתה: ביבליוגרפיה •
  דוגמא לשאלה במבחן שבסוף הקורס

הוא נאמר ביום ). ש"חד= החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון (כ מאיר וילנר "הציטוט הבא לקוח מדברי ח
  :לישי לפרוץ מלחמת לבנוןהש

   
דבר שהדהים לפחות , 1982 במאי 13-ב, אמר כבר לפני יותר מחודש ימים, אלוף רפאל איתן-רב, ל"הרמטכ"   

אני יכול , במליארדים של דולרים, מאחר שבניתי מערכת יוצאת מן הכלל'הוא אמר . את מחצית חברי הכנסת
  ". 'וחייב להפעיל אותה

  ).8.6.1982, 2735' מ ע94כרך , דברי הכנסת(
  .  כ וילנר"דעתך על דבריו של ח

  .לצורך ניסוח תשובה זו, זוהי שאלת מחשבה אבל יש מקום להעזר בביבליוגרפיה שקראת
  ). כללי ועל סמך הביביליוגרפיה(ידע , בהירות הניסוח, חשיבה ביקורתית: הציון יינתן על

  


