"לדעת ארץ" סמסטר א' תשע"ח
ימי רביעי אחה"צ/ערב

מפלסי הדרך – מנהיגים והכרעות בתולדות הציונות
מרצים :פרופ' יגאל עילם ,ד"ר אלון גן
שעות19:30 – 18:00 :
בקורס זה נציג תמונה לא מיתולוגית של המנהיגים הבולטים בתולדות הציונות ,תוך הערכת התפקיד האמיתי
שמילאו ,ניתוח התכונות שאפיינו אותם ותפישת הציונות שייחדה כל אחד מהם .בחלקו השני של הקורס נציג
את ארבע ההכרעות ,המדיניות והצבאיות ,בתקופה שבין סיום מלחמת העולם השנייה והשואה לבין הקמת
המדינה .הכרעות אלה מכוסות עדיין בערפל מיתולוגי ,שאנו נבקש לפזר .בחלקו השלישי של הקורס נעסוק
באדם החדש שיצרה המהפכה הציונית.
תכנית הקורס:
חלק ראשון :ארבעה מנהיגים – ארבעה פרופילים של מנהיגות
הרצל – העזת המנהיג המייסד
וייצמן – השליח אל הגויים
ז'בוטינסקי – המנהיג האינטלקטואל
בן גוריון – המנהיג הלוחם
סיכום :תפקיד המנהיגות בהיסטוריה
חלק שני :ארבע ההכרעות שפילסו את הדרך להקמת המדינה
ההכרעה בזירה הציונית ( 1946הוויתור על תכנית בילטמור והמעבר לתכנית החלוקה)
ההכרעה בזירת או"ם ( 1947בכלל זה פענוח חידת התמיכה הסובייטית בהקמת המדינה)
ההכרעה הצבאית במלחמת העצמאות ( 1948כיצד ניצחנו במלחמה על אף הניהול הכושל שלה)
ה"הכרעה" (שלא הייתה) על הכרזת המדינה ,מאי 1948
חלק שלישי" :ההכרעה להיוולד מחדש" – האדם החדש של המהפכה הציונית
"ביעור חמץ של מנטליות"  -מיהודי ישן לעברי חדש ..מרצה :ד"ר אלון גן
"שבירת הלוחות הישנים"  -שלילת הגולה אצל ברדיצ'בסקי וברנר .מרצה :ד"ר אלון גן
"דה סוציאליזציה ורה סוציאליזציה"  -סוכני החברות של המהפכה הציונית.
מרצה :ד"ר אלון גן
ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים
בקורס  12מפגשים
מחיר₪ 750 :
מועדי הפגישות,27/12/17 ,20/12/17 ,06/12/17 ,29/11/17 ,22/11/17 ,15/11/17 ,08/11/17 ,01/11/17 :
24/01/18 ,17/01/18 ,10/01/18 ,03/01/18

שימו לב :מועד פתיחת הקורס יום רביעי1/11/17 ,

מכון אבשלום לידיעת הארץ ע"ש חיים אבשלום – מיסודה של הסתדרות העובדים הכללית החדשה – עמותה רשומה מס' 58-027-569-1
המשרדים ומקום הלימודים :קמפוס מכללת לוינסקי ,רח' שושנה פרסיץ  ,15קריית החינוך של ת"א (חדר )440תובת דואר :ת.ד 48303 .ת"א,6148201 ,
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