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. ציונים בסוגיות שונות- השנים האחרונות בין ציונים ופוסט15 -הסמינר יעסוק בויכוח המתנהל ב
לעתים מתוך שלילת ,  ציונות קשורה בניסיון להתוות סדר יום חלופי לחברה הישראלית-הפוסט

העבר הציוני של חברה זו ולעתים מתוך הנחה שהציונות סיימה את עיקר תפקידה ההיסטורי או 
הערכת , היחסים ההדדיים, הבעיות המטרידות ביותר בויכוח הן שאלת הזהות.  מדת לסיימועו

.  יהודים תושבי ישראל-של היהודים תושבי ישראל ושל הלא, העבר והעתיד של היהודים בעולם
נתמקד בויכוח בין הציונים לבין עצמם ובין הציונים למתנגדי הציונות על עיצובה של מדינת 

 .שלישיישראל באלף ה
 דרישות הקורס 

 נוכחות בהרצאות ובמפגשים
 קריאה שוטפת של חומר הקריאה

 'הגשת הצעת מחקר לסמינר בסיום סמסטר א
 בתיאום עם המרצה' רפרט על הסמינר בסמסטר ב
 כתיבת עבודה סמינריונית

 בחינה
 הרכב הציון הסופי

 30%בחינת סיום 
  70%עבודה סמינריונית 
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