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  :תאור הקורס

, והספורט התחרותי בפרט, הלך וגדל מעמדו של הספורט בכלל 20- וה 19- במהלך המאות ה

הנפח , ההון המושקע בספורט גדל בשעורים גבוהים. כתופעה חברתית תרבותית ופוליטית

התקשורתי לו הוא זוכה גדל אף הוא והאירועים הספורטיביים הם מן הפופולאריים ביותר בעולם 

וניתן לבחון דרכו תופעות , רט כמכשיר לקידומם של רעיונות שוניםככזה משמש הספו. כולו

  . והן במישור הגלובלי, הן במישור המקומי, חברתיות שונות

, ללמוד את הסוגיות הפוליטיות והחברתיות הקשורות בה, מטרת הקורס תהיה להכיר תופעה זו

, ר לספורט בישראלדגש מיוחד יינתן בשיעו. ולבחון את זיקותיה השונות לחברה ולמדינה

  .שהקשריו הפוליטיים מהווים מקרה מבחן ייחודי ומעניין

  

  :הדרישות לשיעור

  (**) (*)מן השעורים  80%נוכחות בלפחות . א

  (***) קריאת הרשימה המצורפת. ב

  ) - 'מועד ב, - 'מועד א( בחינה עם סיום הסמסטר. ג

  .לבחינהתלמידים שיעדרו ממכסת השעורים הנדרשת לא יורשו לגשת (*) 

  .ה/ה במו ידיו/ה יתבקש לרשום את שמו/וכל תלמיד, בכל שיעור תועבר רשימת נוכחות(**) 

  .ייתכנו שינויים קלים ברשימת הקריאה על פי התקדמות השיעור(***) 

  

  : הרכב הציון

  100% - בחינת סיום

  

  )יתכנו שינויים ברשימת הקריאה(רשימת הקריאה

  :מבוא כללי

  

 78-104' וגם עמ) פרק ראשון( 37-60' עמ. 1984, מוסד ביאליק: ירושלים. האדם המשחק, יוהאן, הויזינגה

  )קיים גם באנגלית). (פרק שלישי(

  

Guttmann, Allen, From Ritual to Record: The Nature of Modern Sports. New 

 York: Columbia University Press, 1978. pp. 1-55 (chapters 1&2). 



  :ספורטהתפתחות ה

  

, ת"מכון מופ: א"ת. סיפורה של תרבות הגוף בתרבות הארץ ישראלית - מהלכה למעשה, טלי, בן ישראל

  ).פרק ראשון( 40 - 17' עמ. 2010
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  :מקרי מבחן - ספורט בעולם

  

  ).פרק שני( 49 -35' עמ. 2015, רסלינג: א"ת. לא עושות כולן ךכ, אמיר, בן פורת
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Cashmore, Ellis, Making Sense of Sports. London: Routledge, 1996. pp. 97-116, 173-191, 
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Hampton, Janie, The Austerity Olympics. London: Aurum, 2010. Pp. 17- 28 (chapter 2). 
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