
 
 

 
 

 ד"ר דן צחור שם המרצה:
 35446מספר הקורס: 

 : חברה, תרבות, ואידיאולוגיה20-המהפכות הגדולות של המאה השם הקורס: 
 Revolutions of the 20th Century: Society, Culture and שם הקורס באנגלית:

Ideology 

 
 שיעוראופן הוראה: 

 2 שעות שבועיות:

 2נקודות זכות: 

 אין דרישות קדם:

 
 משפטי הסבר בשפה העברית ובשפה האנגלית( 2-3הקורס: )מטרת 

ולהשפעתן של  20-מטרת הקורס היא לספק מבוא לתולדותיהן של תפניות פוליטיות במאה ה
אלה על הנוף החומרי. במהלך הקורס נלמד על הרגעים שהובילו לשינויים של ממש 

השפעה שלהם על עיצוב באורחות החיים וננסה להבין את כוחם של סנטימנטים מהפכניים וה
 מרחבים ציבוריים ופרטיים.

 
 

  תכנים:

 
בתחילת הקורס נדון בטיבו ומאפייניו של הרגע המהפכני. ננסה להבין באיזו מידה היו 

תולדה של אידיאולוגיה סדורה ומה בין ה"מהפכות"  20-השינויים הרדיקליים של המאה ה
י ההתרחשות המהפכנית ולענות על ל"הפיכות" פוליטיות. בתוך כך, ננסה לברר את מרחב

השאלה האם מדובר בסוג של קולוניאליזם של ידע, שבו הועברו ויושמו תפישות עולם מן 
המערב בשאר העולם או שמא המהפכות היו בעלות זהות מקומית מובהקת. במהלך הקורס 

מלחמת העולם הראשונה ועליית האידאולוגיות נתמקד בשלוש נקודות מפנה דרמטיות: 
דיקליות, תום מלחמת העולם השנייה ואימוץ המודלים של ג'ון מיינרד קיינס, ועידן הר

ננסה לפענח מהו היקף הסובייקט הקולקטיבי . 60-ההפרטה הכלכלית שראשיתו בשנות ה
וכיצד תפישות אלו השפיעו על עיצוב המרחבים הציבוריים  בכל אחת מנקודות המפנה

עבודות קצרות )שלושה עמודים( ובסופו ייערך מבחן במהלך הקורס יוגשו שתי והפרטיים. 
 מסכם.
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