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 00-4040237  :מספר הקורס

 תרבות חברה ואיראן:  :בעברית שם הקורס

   :and Culture SocietyIran שם הקורס באנגלית:

 תש"ף :שנה"ל

 ד"ר תמר עילם גינדין  :שם המרצה

 אסלאםהתיכון והמזרח ההתכנית ללימודי  :שם תוכנית הלימודים

 ש"ס  2 סמסטר ב;: משך והיקף הקורס

 שו"ס  : הקורס /סיווגמבנה

 נ"ז  2   :אקדמיות נקודות זכות

 איסלאמית ממלוכה לרפובליקה: איראן; I + IIמבוא לאסלאם; תולדות המזרח התיכון  : קדם דרישות

 . לפי קביעה מראש.13-12, ה'-ימי ג' ו – סמסטר ב  :ת הקבלהומועד שע

 ווצאפ בלבד thamar@zeresh.co.il 0544776791 :פרטי קשר של המרצה

 

 :הקורסמטרות 

למגמות בחברה  ,איראן בראייה סינכרונית ודיאכרוניתלתרבות התלמידים יתוודעו הקורס במהלך 

 .ה איראנית בוערתהאיראנית ולאקטואלי

  :תיאור הקורס
טקסטים, סרטונים, שירים, פודקסטים ושיחות סקייפ עם איראנים, נתוודע לחברה באמצעות 

האקטואליה השבועית, שדרכה בנושא מתוך לתרבות. כל שיעור יתחיל לפוליטיקה והאיראנית, 

 נתוודע גם לסוגיות החברתיות הבוערות, ובהמשכו הרצאה ודיון בהתבסס על ההכנה המוקדמת. 

   :בקורס חובות הקורס והרכב הציון

לא רושמת נוכחות שלוש פעמים בשיעור, אני  )טיפ: 20% – בדיונים השתתפות פעילהו מוכנות

  (.וכיו"ב מי יוצא ולא שבאבל שמה לב מי משתתף, מעירה, 

מילים  2000עד , שאלות 20-שאלות לבחירה מתוך כ 4-10) 80% –סמסטר הסוף ב בחן ביתמ

למבחן. השאלות משקפות הן נושאים שנלמדו בכיתה והן נושאים מרשימת הקריאה שלא נדונו 

שפה תקנית, עשירה ומוצדקת, תעתיקים מדויקים,  –בכיתה. הציון ניתן גם על תוכן וגם על צורה 

 מבנה תשובה רהוט וקוהרנטי(

  :60ציון עובר בקורס 

  כל שיעוריש לקרוא את קריאת החובה לקראת 

 

mailto:thamar@zeresh.co.il
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 שיעור:והרשות בכל חובה הוקריאת שיעור בכל נלמדים הנושאים , ה(מפגשיםהשיעורים )פירוט 

  .כל הטקסטים יהיו זמינים גם במקראה וגם בדרייב של הקורס 

 

 השורשים -חלק א 

מגילת אסתר תיאום ציפיות, : )השיעור שלפני פורים ולפני יום האישה הבינלאומי( 1שיעור מס' 

  .על מעמד האישה באיראן הטרום אסלאמיתאיראן האח'מנית ובדגש על 

החלקים שאינם , 2016זרש מגילת אסתר מאחורי המסכה, עילם גינדין, תמר. : ת חובהקריא

 ז'.-מפרקים א', ב' ומסומנים בקו. 

מיתולוגיה איראנית לכל  –"מגילת פאידימה", מתוך: עילם גינדין, תמר: גיבורים, מלכים ודרקונים 

 .127-141. עמ' 2017גיל, כפר סבא:זרש, 

 קריאת רשות: כל הספר.

 

מאין באנו, לאן אנו הולכים ומה אנחנו עושים כאן בכלל: עיקרי האמונה של הדת  :2שיעור מס' 

 דת איראן הטרום אסלאמית. –הזורואסטרית 

מודן לאיראן הטרום אסלאמית, מסע  –הטוב, הרע והעולם עילם גינדין, תמר. קריאת חובה: 

 ד.-, פרקים ב2011

ח )יינתן קישור שדורש הרשאה, לסדרת ההרצאות המוקלטות -פרקים הקריאת רשות: 

 מהאוניברסיטה המשודרת(

 

נורוז, ראש השנה הפרסי: מטוטלת הזהויות, האסכולה האיראנית לעומת  :3שיעור מס' 

נחיתות מול הערבים, -לאמיים, רגשי התנשאותהאסכולה האסלאמית, חגים איראני וחגים אס

 אחרי הכיבוש האסלאמי. יחס השלטונות לחגים בתקופות שונות, השינויים שעברו החגים 

 קריאת חובה: 

מודן,  , בן שמן:מסע לאיראן הטרום אסלאמית –הטוב, הרע והעולם עילם גינדין, תמר.  .1

 .9. פרק 2011

-135, עמ' 2016זרש,  כפר סבא:מגילת אסתר: מאחורי המסכה, עילם גינדין, תמר.  .2

142. 

פרקים ראשונים( ובאיראניום מועשר )פרק  3לפרקי נורוז באיראן בקטן ) רשות: האזנההאזנת 

7) 
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השפה הפרסית בתוך השפות האיראניות וההודו  –تا خاص و عام منفعت باشد : 4 שיעור מס'

 אירופיות, המגע והמאבק עם הערבית )קצת על המגע עם העברית(, תחיית השפה. 

 קריאת חובה: 

-ו 1. פרקים 2011, מודן מסע לאיראן הטרום אסלאמית –הטוב, הרע והעולם עילם גינדין, תמר. 

12 . 

 מלכיאל.עם מקס  16האזנת רשות: איראניום מועשר פרק 

 

 קיצור תולדות העולם:  –מיתולוגיה איראנית : 5 שיעור מס'

התפתחות נאמה. דגש על -השושלות המיתולוגיות והדמויות ההיסטוריות בבונדהישן ובשאה

 יפור הכיבוש האסלאמי.סו , סיפור בני פרידוןזהאכדהאג/דמותו של 

 קריאת חובה: 

 תרגום יועלה לדרייב.  –סיפור הכיבוש האסלאמי מתוך השאה נאמה 

  -ובנוסף 

-33. עמ' 2017עילם גינדין, תמר: גיבורים, מלכים ודרקונים: מיתולוגיה איראנית לכל גיל, זרש 

79  

 או: 

 שאה נאמה בתרגום אליעזר כגן, סיפורי ג'משיד, צ'חאכ ופרידון

 Sam Thrope and+ סיפורים מהבונדהישן שיעלו על הדרייב )אלא אם כן הספר של 

Domenico Agostini )יתפרסם קודם 

 

 21-הו 20-תרבות וחברה במאות ה -חלק ב

 קולנוע, יצירה וצנזורה ברפובליקה האסלאמית. +קבוצות בחברה מבוא ל: 6 שיעור מס'

 ")קישור לווימאו( צפיית חובה: הסרט "הצ'ק

 הרפובליקה האסלאמית נגד האסלאם העממיקריאת חובה: רז צימט: 

 האזנת רשות: 

  פרק הקולנוע האיראניפסטיבל כאן, 

 .29-ו 28מדברים בסרט, פרקים 

 

  נשים באיראן המודרנית :7 שיעור מס'

 קריאת חובה: תרגומים שיעלו לדרייב של הקורס: 

 . )מבחר מתוך(זכרונות תאג' אלסלטנהקאג'אר, תאג' אלסלטנה. 

 1359, کشف حجاب""השורשים הקולוניאליסטיים של  רהנורד, זהרא.

https://www.thmrsite.com/?p=2102
https://www.thmrsite.com/?p=2102
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=11118
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=11118
http://movietalker.com/episodes/the-check/
http://movietalker.com/episodes/the-check-b/
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Gindin, Thamar E. Gold in the Dust, Zeresh Biographies 2019, pp. 88-94, 96 

bottom-97, 348-354, 357-8.  

שבאתר, קובץ עם העמודים הרלוונטיים בלבד יעלה  PDF-)מספרי העמודים מתייחסים לגרסת ה

 )על הדרייב

 קריאת רשות: 

 פורטל התוכן של המרכז האקדמי שלם.ב"תוכן ועניינים",  האישה האיראניתסדרת 

 צפיית רשות: "פרידה" של אצע'ר פרהאדי.

 

 קבוצות אתניות ודתות באיראןקבוצות בחברה:  :8 שיעור מס'

 כורדים, בלוצ'ים, אזרים, טורקמנים, ערבים, עמים תורכיים אחרים; 

יהודי  -נוצרים, זורואסטרים, בהאים )מוסלמים סונים יחד עם הקבוצות האתניות שלהם(, וכמובן 

 איראן )חצי שיעור הרצאת אורח של בנימין(.

 קריאת חובה: 

. פרקי ההיסטוריה, מבנה הקהילה 2005עורך חיים סעדון, מכון בן צבי, ירושלים, מתוך "איראן", 

 והחינוך.

 37-30, 24-15. עמ' 2015, ירושלים מנער שליח ליזם בכירמאהפר, ז'ק. 

Gindin, Thamar E. Gold in the Dust, Zeresh Biographies 2019, pp. 25 bottom (the 

world that awaited me) -31, 356-7.  

 , החלקים הרלוונטיים יועלו על הדרייב(.PDF-מספרי העמודים מתייחסים לקובץ ה(

 רשות: האזנת 

עם יסמין  26פרק  -(, ורלוונטי חלקית 34אן עם דוד ירושלמי )איראניום מועשר: פרק יהודי איר

 עם מקס מלכיאל. 16שלום מוטהדה, פרק 

 קריאת רשות: ספרים ומאמרים שנמצאים בדרייב.

 

 בהרוז ואריאן( –קבוצות בחברה: מיעוטים מיניים )אורחי סקייפ : 9שיעור מס' 

BBC  change" solution-Iran's "sexamedani, Ali. H)צפיית חובה )אזהרה: סרט קשה!(: 

World) 

, עורכים רונן סוניס ודורי מנור, נפלאתה, אנתולוגיה של שירה להט"ביתקריאת חובה: מתוך 

 : 2015מודן, -חרגול

 84-85נמדר עמ' דין רומי, מפרסית: ראובן -מוחמד ג'לאל א 

 86-88סעדי, מפרסית: תמר עילם גינדין, עמ'  

 95חאפז, מפרסית: תמר עילם גינדין, עמ'  

 קריאת רשות: 

 )מתוך "עברית וחיות אחרות"( הטקסט המלא –שיחה עם פיאם פילי 

http://www.goldinthedust.com/
file:///C:/Users/User/Documents/Teaching/Shalem/shalem.ac.il/content-channel/series/the-iranian-woman/
file:///C:/Users/User/Documents/Teaching/Shalem/shalem.ac.il/content-channel/series/the-iranian-woman/
http://www.jmahfar.com/books/pdf/Hebrew-Part1.pdf
http://www.jmahfar.com/books/pdf/Hebrew-Part1.pdf
http://www.goldinthedust.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Wg51RnpGn9k
https://www.youtube.com/watch?v=Wg51RnpGn9k
https://www.youtube.com/watch?v=Wg51RnpGn9k
https://www.thmrsite.com/?p=3255
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 9.5.2018, אאוט ת"א-ייםט", להיות הומו באיראןארמאן. "

 

  בעיות בחברה באיראן :10 שיעור מס'

 בריחה מהאסלאם, בריחה מהדת, בעיות דמוגרפיות, החרם, אבטלה, סמים, איידס. 

 

 שירת מחאה באיראן  :11 שיעור מס'

 טיוב.-קריאת חובה: תרגומי שירים שיעלו על הדרייב ו/או כקישורים ליו

 

  :12 שיעור מס'

 הלאומיים של איראן ודגל הרפובליקה האסלאמית סמלים: השירים

 יחולק בכיתה( –)כולל תרגום  מילות השיריםקריאת חובה: 

 איראניום מועשר. ב 30פרק רשות: האזנת 

 

 מבט לעתיד. :13 שיעור מס'

 יב(דריב)לא פורסם, קישור לקובץ   iranresearch המחקר שלקריאת חובה: 

 

https://timeout.co.il/%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D/%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%9D/%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%95%D7%9E%D7%95-%D7%91%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%90%D7%9F
https://timeout.co.il/%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D/%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%9D/%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%95%D7%9E%D7%95-%D7%91%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%90%D7%9F

