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 והפרובלמטיקה של קולנוע לאומי קולנוע הישראליה

 
ראלי במונחים של קולנוע לאומי, כשקטגוריית "קולנוע לאומי" תהווה ציר קולנוע הישעסוק בהסמינר י

התפתחות הקולנוע בישראל כאמנות ישראלית והמאפיינים .  הסמינר יבחן את מרכזי של הדיון התיאורטי
הסמינר יבחן את אופני השימוש במדיום הקולנועי כגורם משקף, מעצב,   הספציפיים של הסרט הישראלי.

אידיאולוגיות שונות של זהות לאומית בהוויה הישראלית.  הסמינר יעקוב אחר התפתחויות ומתווך של 
ושינויים בסוגיית הזהות הלאומית וביטויה בקולנוע בציר היסטורי, מהשלבים  הפורמטיביים של הציונות 

  .  ואחת המאה העשריםתחילת ועד להתפרקות הפוסטמודרנית והשסעים העמוקים של החברה ב
 

: התלמיד חובות  
 

 10%                                                               ותרומה לדיונים השתתפות 
 20%מאמרים מהרשימה הביבליוגרפית       סרטים והגשת עבודות בכתב על  

20%רפרט בכיתה שיהיה הבסיס לעבודה הסמינריונית                                   
  50%נריונית בהיקף של כעשרים עמודים מודפסים                       עבודה סמי  

מפגשים תוביל לביטול הקורס                                            3-נוכחות והשתתפות   חובה!  היעדרות מ
                                       

קולנוע לאומיעל  העבוד  I  
 

  והצגה בכתה עמודים 2-3בהיקף  קולנוע לאומימיות או לאועל מאמר  סכום של 
 

עמודים. 1-2סרטים שמוקרנים במסגרת השיעור בהיקף של  7ביקורת על . 2  
 

 נושאים לעבודת הגמר:
 

 דמות הגיבור

 הטיפוס הישראלי

 הסרט הישראלי והקולנוע ההוליוודי

 הקומדיה וחוש ההומור הישראלי

ישראליתתרבות וזהות של תת קבוצות בחברה ה  

 עיצוב זיכרון לאומי

 סרט המלחמה הישראלי

 ז'אנרים קולנועיים ישראלים

 כוכבים בקולנוע הישראלי

 אוטרים ישראלים

 קולנוע ואמנויות אחרות בישראל

 



 ביבליוגרפיה
 מקורות לעבודה אמורים לכלול מחקרים מהתחומים הבאים:
מיים אחרים; תרבות פופולרית; תרבות הקולנוע הישראלי; לימודי תרבות; השוואות עם קולנועים לאו

 ישראלית (בכלל זה מחקרים רלוונטים בתחומים של היסטוריה, חברה, אומנויות)
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