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  5:::11 -:::8, 'ויום , 'אסמסטר , ה"תשע :זמני הקורס

 5בתיאום מראש עם המרצה,  :::15-:::11 ',וימי  :שעת קבלה

ים המיתוס5 הבנת תפקידו המכונן והמשמעותי של המיתוס בתהליך הבניית האומה :מטרת הקורס

הציוניים שטופחו נועדו לחזק את אחיזת התנועה הציונית בארץ ישראל בתקופה העותמנית ובתקופת 

במסגרת הקורס יבחנו נרטיבים בולטים שטופחו 5 כמו גם בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל, המנדט

    5 והפכו למסד ולנדבך בבניית החברה היישובית

Course objectives: 

The course introduces the main role and significance of the myths in the process of nation 

building, during the Ottoman and the Mandatory periods and also during Israel state first 

decade. The course will deal with the main narratives which influenced the essence of Israel 

and Zionist movement.      
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 :סורדרישות הק

 5 מההרצאות %:8-לפחות ב, נוכחות חובה

 5ורס וחומר הקריאהמבחן מסכם על החומר הנלמד בק

 :הרכב הציון

 ומעורבות בשיעוריםנוספים יינתנו על נוכחות  %:51 מהציון הסופי %:1המבחן מהווה 
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