
 

 

 
 

 אריאלי דנה פרופ' :מרצהה שם
 31916 :הקורס מספר

 אופל ותיירות טראומה ארכיטקטורה, זיכרון: תרבות :הקורס שם
 ותרגיל שיעור הוראה: אופן

 4 שבועיות: שעות
 4 זכות: נקודות

 
 מרכיבה ומרכיביה, ביטוייה שלל על יצירה, לעברה. ביחס חברה של הביטויים במכלול לעסוק הקורס: מטרת

  שונות. בחברות הזיכרון תרבות את
 האופל, תרבות של מאפייניה את נבחן תרבותיים. באמצעים הזיכרון משתקף בהם בדרכים נעסוק זה בקורס
 מן היקסמות מתהווה כיצד טראומתיים. אירועים בהם רעוישא במקומות מתיירים אנשים מדוע להבין וננסה

 של בכוחה יש האם בזיכרון? האדריכלות עוסקת כיצד נבחן וטראומה? כרוןיז ארכיטקטורה, בין ומה הזוועה,
 או המעצב של תפקידו מהו להבין נבקש השאר בין  אופן? באיזה כן ואם טראומה, עם להתמודד הארכיטקטורה

  זיכרון? אתרי של בהבניה האדריכל
 הדרך את נבחן עוד ובגרמניה. בישראל בעיקר זיכרון תרבות נבנית באמצעותן לדרכים יוקדש הקורס

  בפרט. ובאדריכלות בכלל באמנות ייצוג מקבלות טראומות באמצעותה
 בהם ובגרמניה, בישראל בעיקר מבחן, מקרי במספר התמקדות תוך תיאורטי לדיון יוקדש הקורס

 אתרים של מאפיינים נבחן .עכשוויים אורבניים במרקמים משתלבת ראומהט של תולדה שהיא הארכיטקטורה
 של ההתמודדות דרכי את גם כמו טראומתיים אירועים בהם משתקפים בהם הדרך על נתבונן אפלים,

 כאלו. אתרים של משימורים שעולה המורכבות עם ואוצרים מתכננים משמרים, אדריכלים,
 

. 
  קיים. אתר לימוד על המבוסס מחקרי סמינר והגשת פרזנטציה בקורס, סדירה השתתפות :מטלות

 
 מפגשים: פירוט

 
  התיאורטי הרקע עם להכרות יוקדשו 3-1 מפגשים
 ישראל על בדגש זיכרון בתרבות לעיון יוקדשו 5-4 מפגשים
 גרמניה על בדגש זיכרון בתרבות לעיון  יוקדשו 7-6 מפגשים
 כן כמו .השימור מתחומי והשני הפסיכולוגיה מתחומי אחד - אורחים מרצים עם למפגש יוקדשו 9-8 מפגשים

 בקורס הסטודנטים של לפרזנטציות בהכנות נעסוק
 הסטודנטים עם אישיות לשיחות יוקדשו 10-11 מפגשים
  .בקורס הסטודנטים של השונות המחקר הצעות והצגת לפרזנטציות יוקדשו 14 עד 11 מפגשים

 
 

מרכיבי הציון באחוזים: משקלה של העבודה 80% מן הציון הסופי. 20% הנותרים יתפלגו בין השתתפות 

 סדירה ופרזנטציה
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