
 

 

 1020011: מספר הקורס 

בגולה: הספרות העברית וההגות הלאומית במאה  –הגות יהודית חדשה והגות ציונית  :שם הקורס בעברית 

 התשע־עשרה 

באנגלית: הקורס   In Exile: National  –Modern Jewish Thought and Zionist Thought  שם 

Thought and Hebrew Literature in the 19th Century 

 ב "תשפ :שנה"ל

 ד"ר אסף ענברי :שם המרצה

 התכנית ללימודים הומניסטיים  :שם תוכנית הלימודים

 שו"ת :  סיווג הקורס

 ש"ס 4סמסטר א'; : משך והיקף הקורס 

 נ"ז  4: נקודות זכות אקדמיות

 ללא דרישות קדם: דרישות קדם

 3016-8:301:, ב'יום  :מועד שעות הקבלה

 assafi@shalem.ac.il  ,704543-0546 :פרטי קשר של המרצה 

 

 תיאור הקורס 

עשרה. באגף ההגותי, נתוודע -הקורס יעסוק בהגות הציונית ובספרות העברית שנוצרו בגולה במאה התשע

לכתביהם של שניים ממבשריה החשובים של הציונות, משה הס וצבי גרץ; אחר כך נתוודע להגותם ראשית  

סמולנסקין, ליליינבלום   : של אנשי תקופת המעבר מן השיח המשכילי אל השיח הלאומי של תנועת חיבת ציון

ינית של הרצל. באגף  ופינסקר; מהם נעבור אל הציונות ה'רוחנית' של אחד העם ובני חוגו, ונסיים בציונות המד

  – הספרותי, נתוודע תחילה ליצירות המופת של שני היוצרים שהביאו את ספרות ההשכלה לשיאה ולסיומה  

מו"ס   ומנדלי  התחייה  –יל"ג  דור  של  הגדולים  היוצרים  לשלושת  נתוודע  כך  ברדיצ'בסקי   –ואחר  ביאליק, 

   וטרשניחובסקי.

ולאחריהמבנה הקורס הוא של הרצאה פרונטלית לכלל   דיון   ,תלמידי הקורס  תרגול בשתי קבוצות, לצורך 

      בטקסטים הנוגעים לשיעור. 

 

 מטרת הקורס 

ההגות הציונית מטרת הקורס היא לבחון את ההגות הציונית לאורה של הספרות העברית המודרנית, ולהפך.  

והספרות העברית המודרנית קשורות זו בזו. הן הפרו זו את זו, ובמקרים רבים הן אף נוצרו בידי אותם אנשים 

עצמם, כגון ברדיצ'בסקי, ביאליק וברנר, שתרומתם לפיתוחה של המחשבה הלאומית לא נפלה מתרומתם 

זאת,  הספרותית.   בהגותלאור  מרכזיים  טקסטים  הקורס  במהלך  ומניחי    נקרא  במבשריה  )החל  הציונית 

עשרה וכלה בדור המייסדים של מדינת ישראל, תוך מתן ביטוי מאוזן ככל -יסודותיה באמצע המאה התשע

ולתת לזרמים  והמדינית,  -האפשר  התרבותית  והדתית,  החילונית  בציונות  שהתפתחו  השונים  הזרמים 

מרכזיות של הספרות העברית המודרנית, תוך  הסוציאליסטית והליברלית, הממלכתית והאנרכיסטית( ויצירות  



הציונית הכלולה בחומר הקורס(,  להגות  )וקישורו  תוכנן הרעיוני  ליבון  היצירות,  רקען ההיסטורי של  בירור 

נוצרו.   הן  והתרבותיים שבמסגרתם  הספרותיים  במהלכים  ועיגונן  האמנותיות  איכויותיהן  על  בתום  עמידה 

הקנון של הספרות העברית וההגות הציונית, וירכשו כלים לניתוחם של  הקורס יכירו הסטודנטים את מיטב  

 טקסטים ספרותיים ורעיוניים.

 

 והרכב הציון בקורס חובות הקורס 

 100%עבודת סיום:  

, או בכמה מהם, הכלולים בחומר הקורסמילה, שתעסוק באחד הטקסטים    3000יש לכתוב עבודה בהיקף של  

בין שניים שניים-כגון: השוואה  בין שנייםהנלמדים בקורסההוגים  בין  שה משלו- שלושה מאמרים של  או   , -

טקסטים אפשר להשוות גם בין  , או בין מאמר לשיר או לסיפור.  הנלמדים בקורס  סיפוריםאו    שלושה שירים

אפשר בהחלט   ך כאמור,א;  מאת אותם הוגים ויוצריםהכלולים במקראה לבין טקסטים שאינם כלולים בה,  

כמו כן, העבודה צריכה להתייחס לפחות לשלושה מקורות  יחיד. בעבודת ניתוח פרשנית של טקסט להסתפק 

 (. pdf)לא בפורמט  wordאת העבודה יש להגיש בפורמט משִניים )מחקרים( רלוונטיים. 
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 השיעורים  פירוט

 בין תנועת ההשכלה לתנועה הציונית.  נושא השיעור: : 1-2ים שיעור

 עמ' יז, כז, קכט. א',  , כרך(1964)תל אביב: דביר, , כתביםקריאת חובה: יל"ג, 

 

 צבי גרץ ומשה הס. נושא השיעור: : 3-4ים שיעור

גרץ,   חובה:  היהודיתקריאת  ביאליק,    דרכי ההיסטוריה  מוסד  הס,  55-70עמ'  ,  ( 1969)ירושלים:  כתבים ; 

 . 98-108, 25-42עמ' (,  1954נות היהודית, )ירושלים: הסוכ ציוניים ויהודיים 

 

 הפואמות האקטואליות של יל"ג. נושא השיעור: : 5-6ים שיעור

 קמה. -קמ, קמב-קכטכרך א', עמ' (, 1964)תל אביב: דביר,   כתביםקריאת חובה: יל"ג, 

 

 הפואמות ההיסטוריות של יל"ג. נושא השיעור: : 7-8ים שיעור

 קיא. -קא, קג-צח כרך א', עמ'(, 1964)תל אביב: דביר,   כתביםקריאת חובה: יל"ג, 

 

 מנדלי מו"ס: 'מסעות בנימין השלישי'.  נושא השיעור: : 9-10ים שיעור

 פח.-עמ' נה, (1947)תל אביב: דביר,  כל כתביש"י אברמוביץ' )מנדלי מו"ס(, קריאת חובה: 

 



 מנדלי מו"ס: 'ספר הקבצנים'. נושא השיעור: : 11-12ים שיעור

 קמב.-, עמ' פט(1947)תל אביב: דביר,  כל כתביש"י אברמוביץ', קריאת חובה: 

 

 חיבת ציון.  נושא השיעור: : 13-14ים שיעור

חובה:   הציוני   עורך,  הרצברג,אברהם  קריאת  כתר,    הרעיון  ; 124-131,  105-115עמ'  ,  (1970)ירושלים: 

 . 38-65עמ' , (1951רושלים: ההסתדרות הציונית, )י  אוטואמנסיפציהפינסקר, 

 

 אחד העם מול 'צרת היהודים'.  נושא השיעור: : 15-16ים שיעור

 פג.-נד, פא-טז, מג-עמ' יא, (1947)תל אביב: דביר,  כל כתביקריאת חובה: אחד העם, 

 

 אחד העם מול 'צרת היהדות'.  נושא השיעור: : 17-18ים שיעור

 שעז. -קנט, שע-נד, קנד-, עמ' נא(1947)תל אביב: דביר,  כל כתביקריאת חובה: אחד העם, 

 

 ביאליק.  נושאר השיעור: : 19-20ים שיעור

יד, לב,  (1954)תל אביב: דביר,    שיריםקריאת חובה: ביאליק,   - קמאקלד,  -קכג, קלג-עט, קיד-לח, עז-עמ' 

 שסט.-שלג, שסא -רכז, שיג-רח, רכה-קעח, רד-קסט, קעה-מב, קסחק

 

 ברדיצ'בסקי.  נושא השיעור: : 21-22ים שיעור

עמ' כרך ז',  ,  (2007אבנר הולצמן, עורך )תל אביב: הקיבוץ המאוחד,  ,  כתבים  קריאת חובה: ברדיצ'בסקי, 

57-127  . 

 

 טשרניחובסקי.  נושא השיעור: : 23-24ים שיעור

125-,  86-88,  78-79,  54,  20-23עמ'    א',כרך  ,  (1966)תל אביב: דביר,    שירים קריאת חובה: טשרניחובסקי,  

191 ,128-129 ,166-168 ,197-198 ,308-309  ,440-445 . 

 

 הרצל.  נושא השיעור: : 25-26ים שיעור

 . 1-75, עמ'  (1978הציונית,  )ירושלים: הספריה  מדינת היהודיםקריאת חובה: הרצל, 

 הרחבת הדעתרקע ו תקריא

 (. 1985)תל אביב: עם עובד,  הרעיון הציוני לגוניושלמה אבינרי, 

 (. 1976)תל אביב: עם עובד,   הרצלעמוס אילון, 

 (. 1954)תל אביב: דביר,  דברי ספרותחיים נחמן ביאליק, 

 (. 1997)ירושלים: מוסד ביאליק,  ברדיצ'בסקי, ברנרמגעים של דקאדנס: ביאליק, יוסף, -חמוטל בר



 (. 1986, אהרן אמיר, מתרגם )תל אביב: עם עובד,  נגד הזרםישעיהו ברלין, 

)תל אביב: עם עובד,   מיכה יוסף ברדיצ'בסקי: מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו הסיפורית נורית גוברין, עורכת,  

 תשל"ג(.

 (. 1976)תל אביב: עם עובד,   : מבחר מאמרים על יצירתושאול טשרניחובסקייוסף האפרתי, עורך, 

 (.1984)ירושלים: מוסד ביאליק,   זרמים וצורות בספרות העברית החדשהשמעון הלקין, 

הרשב,   העברית   לשון בנימין  הלשון  ותחיית  המודרנית  היהודית  כרמל,   בימי מהפכה: המהפכה  )ירושלים: 

2008.) 

 (. 1974[, חיים גלישקטיין, מתרגם )ירושלים ותל אביב: שוקן, 1972] תולדות הציונות זאב לקויר, 

)תל אביב:   בודדים במועדם: לדיוקנה של הרפובליקה הספרותית העברית בתחילת המאה העשריםדן מירון,  

 (. 1987עם עובד,  

 (. 2001)ירושלים ותל אביב: שוקן,  לידתה של המחשבה המדינית בישראלששון סופר, 

 )מהדורה מורחבת( )ירושלים ותל אביב: שוקן, תשכ"ה(.   ספרותנו החדשה: המשך או מהפכה?ל,  ברוך קורצווי

 (.2008)תל אביב: ידיעות ספרים,   ציונותמוקי צור, עורך, 

 (. 1986)תל אביב: עם עובד,  לקראת תרבות יהודית מודרניתאליעזר שביד, 

 (. 1987)תל אביב: הקיבוץ המאוחד,  שירה ואידיאולוגיהעוזי שביט, 

 (. 2008)ירושלים: כתר,  ב-הרצל אז והיום, כרכים אאביא שגיא וידידה שטרן, עורכים, 

שמעוני,   הציוניתגדעון  העברית, 1995]   האידיאולוגיה  האוניברסיטה  )ירושלים:  מתרגמת  מילוא,  סמדר   ,]

2003.) 

   (.8197)תל אביב: הקיבוץ המאוחד,  , כרך א'1880-1980הסיפורת העברית גרשון שקד, 

 

 

 

 

 

 


