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  רשימת קריאה ועבודות-תוכנית קורס 
 

  סמלים ומיתוסיםטיפולוגיה של  :נושא ראשון
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 )81253(מי . סיושמור מדעי המדינה לפי

 
2. George Schopflin, “The Functions of Myth and a Taxonomy of Myths,” in Geoffrey 

Hosking and George Schopflin, Myths and Nationhood, pp. 19-35   
 )408556 (6224וגם תדפיס ) MYT)  414260 שמור מדעי המדינה לפי

 
3. Rebecca Klatch, “Of Meanings and Masters: Political Symbolism and Symbolic Action,” 

Polity, 21 (Fall, 1988), pp. 137-154 
)183639 (3915תדפיס   

 
, )עורכים(ויסטריך רוברט דוד אוחנה ו, "חי בזכרון העממי-גלגולי תל: בין היסטוריה לאגדה"יעל זרובבל  .4
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 .202-189' עמ

 )337780(וז . מיתשמור סוציולוגיה לפי
 

5. Bruce Kapferer, Legends of People Myths of State, pp. 21-26; 121-139 
 )210587 (3919וגם תדפיס ) KAP)  183858 שמור מדעי המדינה לפי

 
 :'בודה אע

השוו בין המיתוס האוסטרלי המתואר על ידי קפפירר והמיתוס הישראלי המתואר על ידי זרובבל לאור 
 ). עמודיםמשישהאין לכתוב למעלה (' שופלין ושל רבקה קלאץ' ורג'מאמריהם של ג

 )10%: משקל העבודה בציון הסופי(
 

 לאומיותו קולקטיביזיכרון  ,מיתוסים: שנינושא 
 

'  עמ,)10 (אלפיים, "פורות היסטוריותאמצדה והשואה כמט: מות הזכרון וזכרון המוות", יעל זרובבל .1
67-42  . 

 )311796 (4885תדפיס 
 
חג החנוכה ומיתוס המכבים בחברה היהודית בארץ : חג מסורתי ומיתוס לאומי", יחיא-אליעזר דון .2

 ". ישראל
 )202766 (752תדפיס 

 
בתוך , "סן של גוש אמונים ושלום עכשיו למרטירים תנועתייםיח?' הניחו להולכים'", מיכאל פייגה .3

מכון ון ליר  (גלגוליה של התודעה הישראלית: מיתוס וזיכרון, )עורכים(דוד אוחנה ורוברט ויסטריך 
 .304-320' עמ, )1996, בירושלים והוצאת הקיבוץ המאוחד

 )337780(וז . מיתשמור סוציולוגיה לפי
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(ed.) Memory and Power in Post-War Europe (Cambridge University Press, 2002), pp. 59-75. 
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6. Yaacov Yadgar, “From ‘True Peace’ to ‘The Vision of the New Middle East’: Rival 
Images of Peace in Israel”. Journal of Peace Research 40(2) (2003), pp. 177-193. 

 )564904 (9173תדפיס 
 

 :'בעבודה 
 הנדונים במאמרים נרטיבים/נתחו את המיתוסים . שלעיל מאמרים מתוך פריטי הקריאהבחרו ארבעה

 משמונה יותראין לכתוב  (והשוו בין המיתוסים השונים, 1'  לעבודה מסםלאור המאמרים שקראת
 ).  עמודים

 
 )15%:משקל העבודה בציון הסופי (
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1. Anthony Smith, “The Golden Age and National Renewal,” in Geoffery Hosking and George 
Schopflin, Myths and Nationhood, pp. 36-59.    

 )410969 (6257וגם תדפיס ) MYT) 414260 שמור מדעי המדינה לפי
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Hosking and George Schopflin, Myths and Nationhood, pp. 72-87 

 )408561 (6225  וגם תדפיס) MYT) 414260 שמור מדעי המדינה לפי
 
3. Anna Triandafyllidou, “National Identity and the ‘Other”,” Ethnic and Racial Studies, 21 
(July 1998), pp. 593-613   
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4. Michael Angrosino, “Civil religion Redux”. Anthropological Quarterly 75(2) (Spring 
2002), pp. 239-268. 
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 'געבודה 
 על סמך חמשת המאמרים בקריאת החובה"  לאומיתוזהותמיתוסים : " עבודה בנושאמאמר סקירה כתוב

 ).עד שמונה עמודים: אורך העבודה(
 )20%: יון הסופימשקל העבודה בצ(

 
 

 בחירת נושא לעבודת מחקר :רביעינושא 
העבודה חייבת להתרכז . ו נושא לעבודת מחקר בנושאי הקורס יבחרית/כל סטודנט, לקראת סוף הסמסטר

 הסמסטר השני במהלך. הנחיות מפורטות ינתנו בשיעור: סביב נושא של מיתוס מרכזי בחברה מסויימת
הפגישה הראשונה  .במקום השיעורים בכיתה, וצות קטנות עם המרצהפגישות אישיות או בקב יתקיימו

איחור (' יום הלימודים האחרון של סמסטר ב:  מועד הגשת העבודה.'תיקבע בשיעור האחרון של סמסטר א
 ).בהגשה יגרור פגיעה בציון

 
 

  )45% :ימשקל העבודה בציון הסופ (
 

 . מהציון הסופי10% –משקלו . ותיתקיים מבחן קצר על חומר ההרצא' בסוף סמסטר א** 
 


