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העכשווי שדן בצילום במהלך -הקורס יקנה מושגים בסיסיים לדיון בתחום הצילום ויציג את השיח תיאורטי

תיבת מחקר מצומצם בתחום הצילום מטרות הקורס להקנות כלים בסיסיים לכ. העשורים האחרונים
 .צבא שכן הצילומים שתנתחו יציגו חיילים-הביבליוגרפיה המלווה עוסקת בממשק חברה .העכשווי

 
 : הקורס( חובות)דרישות 

, יומן קריאה, ביבליוגרפיה)הגשת מטלות כתיבה ,  קריאת ספרות מחקר, נוכחות והשתתפות בשיעורים
 (.עבודהכתיבת , הרצאה

 
 :הציון הסופימרכיבי 

 .**על פי עבודת המחקר
 

 :(נתון לשינויים)נושאי השיעורים 
 

 .צבא, חברה ישראלית, צילום מבויים

 
 ביבליוגרפיה נבחרת

 :להלן שתי המלצות כלליות
 

 :לפני הקורס קריאת חובה
 

" ל במשקפים השוואתיות"שירות הומואים ולסביות בצה: צבא ואזרחות, גבריות, מיניות" ,אייל גרוס
 (5115. רמות ארז-דפנה ברקבעריכת , חברה ומשפט ,צבאפורסם גם בספר . )52-086', ט, פלילים
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 תכני ונושאי הקורס נתונים לשינויים* 
 .אי עמידה בדרישות הקורס כפי שמפורטות לעיל עלולה להשפיע על הציון הסופי**
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