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 מטרות הקורס: .א
 

הסמינר יעסוק בניתוח סוציולוגי של מיתוסים מתקופת היישוב ועד היום, וייבחן את תפקידם 

בעיצוב האתוס של החברה הישראלית. הסמינר יתמקד בתהליך צובר התאוצה, של שבירת 

ליך זה והשלכותיו על הזהות הקולקטיבית מיתוסים בחברה הישראלית, ויידונו בו הגורמים לתה

 ועל התפתחות השיח הסוציולוגי. 

 

  :תוכן הקורס .ב
 

הסמינר יעסוק ברקע הסוציולוגי התיאורטי, ובניתוח  פריטים מהספרות המחקרית הדנה ב: מיתוס 

יציגו  בסמינר .ותרבות; מיתוסים ציונים וניפוצם; זיכרון קולקטיבי וזהות קולקטיבית בישראל

 בממצאים. יתקיים דיוןעבודת המחקר שלהם ו רפראטים על דנטים הסטו
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