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 מטרת הקורס

כשם שהיו  קשורות זו בזושנוצרו בתקופת היישוב, היו ההגות הציונית והספרות העברית 

מטרת הקורס, אפוא, היא לבחון את ההגות הציונית  .בשלהי תקופת ההשכלה ובדור התחייה

, ולהפך. לשם כך נקרא במהלך הקורס ישראלית-הארץ לאורה של הספרותשל תקופת היישוב 

לאגפים השונים של המפה הרעיונית תוך מתן ביטוי מאוזן הזמן,  בתטקסטים מרכזיים בהגות 

ויצירות מרכזיות של  –שמאל וימין, חילונים ודתיים, ממלכתיים ואנרכיסטים  -והפוליטית 

תוך בירור רקען ההיסטורי, ליבון תוכנן הרעיוני, עמידה ישראלית, שאותן נלמד -הארץהספרות 

 מהלכים הספרותיים והתרבותיים שבמסגרתם הן נוצרו. על איכויותיהן האמנותיות ועיגונן ב

 

 תיאור הקורס

ישראל במחצית -חלק זה של הקורס יעסוק בהגות הציונית ובספרות העברית שנוצרו בארץ

הראשונה של המאה העשרים. במישור הפוליטי, היתה זו התקופה שבה תפסה הציונות 

ברי וההסתדרות הציונית העולמית, הסוציאליסטית של תנועת העבודה את הנהגת היישוב הע

תוך מאבק חריף באופוזיציה מימין )הרביזיוניסטים( ומשמאל )מפ"ם המרקסיסטית ותנועת 

אנרכיסטית(. במישור הספרותי, היתה זו תקופת המעבר מן -'ברית שלום' הפציפיסטית

סה ישראלית של תקופת היישוב; מאוד-התרבות הגלותית של דור התחייה אל התרבות הארץ
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אביב; מרומנטיקה למודרניזם. באגף הרעיוני, נתוודע תחילה להוגים מרכזיים של הציונות -לתל

הסוציאליסטית: בורוכוב, סירקין, כצנלסון ובן גוריון, ואחר כך להגותו של ז'בוטינסקי, להגותו 

 של הרב קוק ולהגותם האנרכיסטית של א"ד גורדון, מרטין בובר וגרשם שלום. באגף הספרותי,

י"ח ברנר  –נתוודע תחילה ליצירתם של הסופר הבולט והמשוררת הבולטת של העלייה השנייה 

ורחל בלובשטיין; אחר כך נתוודע אל שלושה מודרניסטים מרכזיים של תקופת העלייה 

יצחק למדן, חיים הזז ואורי צבי גרינברג; ונסיים בשני היוצרים המרכזיים  –השלישית והרביעית 

 ש"י עגנון ונתן אלתרמן.  –ית בתקופת המעבר מיישוב למדינה של הספרות העבר

 

 חובות הקורס

 100%עבודת סיום: 

הכלולים בחומר מילה, שתעסוק באחד הטקסטים  2,000-יש לכתוב עבודה בהיקף של כ

בין שלושה מ-שלושה מאמרים של שניים-, או בכמה מהם, כגון: השוואה בין שנייםהקורס

, או בין הנלמדים בקורס סיפוריםאו  שלושה שירים-או בין שניים, הנלמדים בקורסההוגים 

טקסטים הכלולים במקראה לבין טקסטים שאינם מאמר לשיר או לסיפור. אפשר להשוות גם בין 

אפשר בהחלט להסתפק בעבודת ניתוח  ך כאמור,א; מאת אותם הוגים ויוצריםכלולים בה, 

להתייחס לפחות לשלושה מקורות משנִיים כמו כן, העבודה צריכה יחיד. פרשנית של טקסט 

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