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 תמצית:
 

ארכיטקטורה לבין טראומה? כיצד מסייעים כיצד משתקפת היסטוריה בארכיטקטורה? מה בין 
אדריכלים לביטוייה של השקפת עולם פוליטית? האם יש בכוחה של הארכיטקטורה להתמודד עם 

 טראומה, ואם כן באיזה אופן?
חלקו הראשון של הקורס יוקדש לדיון כללי בהגדרות השונות של מושג הטראומה כפי שהן באות לידי 

ביטוי בשדות מחקר שונים. בין השאר נדון בשאלת הייצוג של הטראומה באמנויות. נתייחס לכמה 
מקרי מבחן שבמוקדם ארוע טראומתי אשר זכו לייצוג אמנותי. במסגרת זו תועברנה כמה הרצאות 

 רח של ד"ר זהר רובינשטיין פסיכואנליטיקאי וחוקר טראומות. או
חלקו השני של הקורס יתמקד בדרכים באמצעותן מגיבה האדריכלות אל הטראומה. נבחן מקרי מבחן 

 ספציפיים כגון אתר מגדלי התאומים לשעבר ואתרים נוספים בהם ארעו זוועות היסטוריות.
 ין טראומה, תרבות זכרון ואדריכלות. בחלקו האחרון של הסמינר נבחן את הקשר ב
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נותרים יתפלגו בין  20%מן הציון הסופי.  80%התפלגות הציון הסופי: משקלה של העבודה 

 השתתפות סדירה, קריאה ומעורבות בדיונים בכיתה. 
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