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  תיאור הקורס

בת היא מערכת מורכ, כיום על שתי המדינות שקיימות בו, מערכת היחסים בין יפן לבין חצי האי הקוריאני
אחד . ומתח, אלימות, לצד תקופות של מלחמה, קשרים ומגעים תרבותיים ופוליטייםוטעונה שמשלבת בתוכה 

ולוניה של האימפריה כאשר קוריאה היתה ק /012-ל 0101היה בין השנים מסגרת היסטוריה זו השיאים ב
בקורס זה נבחן וננתח . שלוש שנים אחרי תום הכיבוש היפני הוקמו בחצי האי שתי המדינות הנפרדות. היפנית

הדגש בקורס . והן בתקופה שאחריה, הן בתקופה שקדמה לחלוקת קוריאה, את היחסים בין יפן לבין קוריאה
ם בהם מסופרת ומעוצבת היסטוריה זו כחלק במקביל להבנת האופנייהיה על הכרת ההיסטוריה הנדונה 

    .מתהליכי עיצוב הזכרון הלאומי או הקולקטיבי

 מטרות הקורס

באמצעות את יחסיהן של שתי הקוריאות עם יפן ולהבין לאפיין  המטרה הראשונה היא. לקורס שלוש מטרות
אינטרסים והשחקנים עריכת היכרות עם התהליכים והאירועים ההיסטוריים הרלוונטיים החשובים ועם ה

סוגיית המטרה השניה היא לבחון את . כך נכיר משולש יחסים מזרח אסיאתי מרכזי. הפוליטיים המעורבים
נברר את מידת השפעתו של זיכרון העבר , אנו נבחן את ההיבט התיאורטי של מונח זה." זיכרון הקולקטיבי"ה

לאומיים נוצרים ומתגלים במרחב התרבותי ונדגים כיצד דימויים ונרטיבים , על היחסים בין המדינות
 העבוד חדד את עקרונות החשיבה האקדמית ונתרגל כתיבה שלבחן ונברמה המתודולוגית נ, לבסוף. והפוליטי
 .אקדמית

 קורסדרישות ה
 
  .מעל לשני מפגשים ללא אישור מוצדק לא יוכל להשלים את הקורסתלמיד שיחסיר : נוכחות חובה( 0)
יש גם , לצד הכרת תוכן המאמר על הטיעונים המוצגים בו: השיעור והכנתוהנדרש לפני הפריט  קריאת( 4)

 .להתייחס אליו באופן ביקורתי ולחשוב על שאלות שונות שעולות מהקריאה בו והדורשות בירור נוסף
 .השתתפות מושכלת( 3)
. קר בת כעמוד וחצייש להגיש הצהרת מח /541025040 -עד ל: עבור עבודת סיום הקורס הצהרת מחקר( 2)

. ורשימה של ביבליוגרפיה ראשונית, מטרות העבודהאת , הצגת הנושאאת , ההצהרה תכלול כותרת לעבודה
 .ההצעות תוחזרנה עם משוב

דקות על נושא  /41-0-הרצאה מסודרת בת כ כל תלמיד יציג, במפגשים האחרונים של הקורס: הצגת רפרט( /)
 .עבודת הסיום שלו
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4. 350054102 
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 Olick and Robbins (1998) :קריאה

 
3. 0150054102 
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 Hur (1998) :הקריא

 
2. 0050054102 
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 Duus (1995): קריאה
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 היסטוריה: הקולוניאליזם היפני בקוריאה: נושא

 (אין קריאה)
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 זכרון: הקולוניאליזם היפני בקוריאה :נושא

 Podoler (2007) :קריאה
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 Kingston (2007)  :קריאה
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  Min (2003) :קריאה
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 (אין קריאה)
 

03. 01505410/ 
  ודיון משובמלוות ב ,על העבודותפרזנטציות  :רפרטים             

 
       02 .46505410/ 

 מלוות במשוב ודיון, זנטציות על העבודותפר :רפרטים( 0             
 סיכום הקורס( 4             
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 כללי כתיבת העבודה

 /.0וברווח כפול או  04מודפסת בגופן , מלים 2,111עד עבודה באורך של : שיעורעבודה בסטטוס 
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 .תוך מילוי טופס הגשת עבודה, לידי יהב רוזן, למזכירות בשני עותקיםהעבודות יוגשו 

 .הגשה באיחור תעשה רק לאחר הגשת בקשה לדחיה על גבי טופס מיוחד ובמקרים חריגים


