
 1

  אוניברסיטת תל אביב
  יותוהפקולטה לאומנ

  החוג לקולנוע וטלוויזיה
  

  מבוא לקולנוע ישראלי
  מרצה: ד"ר רז יוסף

  , בניין מקסיקו, אולם פסטליכט12:00-16:00סמסטר ב', יום ב' 
 razyosef@post.tau.ac.ilשעת קבלה: בתאום מראש 

  
  
  

  תיאור הקורס:
הקורס יחקור באופן ביקורתי את התפקיד המורכב שמגלם הקולנוע הישראלי בעיצוב הלאומיות הישראלית 
המודרנית מתקופת היישוב העברי ועד ימנו. הדיון בתולדות הקולנוע הישראלי יערך תוך בחינת צמתים 

ה הישראלית. נחקור נושאים כמו של החבר ופוליטיים מרכזיים המרכיבים את דיוקנה היסטוריים, חברתיים
-העל הציוני, תרבות הצבא והמלחמה, המתח האתני בין מזרחים ואשכנזים, הסכסוך הישראלי-נרטיב

הקולנוע קולנועיים מרכזיים כמו וזרמים השואה, דימוי האישה, ועוד. נבדוק ז'אנרים זיכרון פלסטיני, ייצוג 
קולנוע "הרגישות החדשה", ז'אנר ה"בורקס", סרטי נשים,  הרואי, מודרניזם בסרטי-הז'אנר הלאומיהציוני, 

טראומטי של שנות האלפיים, וכן תמות אסתטיות ומבנים נרטיביים -הגבול של שנות התשעים, קולנוע פוסט
  שמעצבים את הייצוג של הזהות הלאומית בסרטים ישראליים. קולנועיים 

 
  

  חובות הסטודנטים:
 נוכחות, צפייה בסרטים וקריאת טקסטים.  .1
המבחן יכלול את קריאות החובה, ההרצאות והסרטים שהוקרנו במהלך   –מבחן אמריקאי  .2

הקורס. הספרים ממוקמים בהשאלה מוגבלת בספריית סוראסקי. מאמרי החובה סרוקים 
 באתר הקורס ובמחשב הספרייה.

  
  
  בוססיל

  
  עד שנות השישים עשריםמשנות ה: הקולנוע הציוני והישראלי Iחלק 
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