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 לֶבֵא לש תויפוסוליפ תוריקח

 תירבעה הטיסרבינואה ,היפוסוליפל גוחה
 15140 ׳סמ סרוק

 ז״נ 2 ,רועיש
 10:30–12:15 ׳ה םוי ,2022/2023 ,׳א רטסמס

  2720 חור :רדח

  ji.ac.iluoded.naaman@mail.h ,ןמענ דדוע ר״ד :הצרמ
 5613 חור :רדח

 שארמ םואיתב וא 10:00–11:00 ישילש :הלבק תועש

 סרוקה רואית

 תופורת תועצמאב הב לפטל שיש הלחמכ ךשוממ לֶבֵא לע זירכה יאקירמאה םירטאיכיספה דוגיא ,הנורחאל

 אשומ לע ,לבאה לש תוילנויצרה לע ,שפנ תלחמל לבא ןיב לדבהה לע תולאש הלעמ הזרכהה .תוירטאיכיספ

 לבאה תוכשמתהל תוקדצהה לעו םיתמה תא בוהאל ךישמהל תורשפאה לע ,הבהאל לבא ןיב רשקה לע ,לבאה

 ולא םינויד ןחבנ ונחנא .היפוסוליפב םייוושכע םינויד זכרמב תודמועש תולאש ולא .ןמז ךרואל תֹוחפִל ותייטנלו

 ,ןוטלפא לש םהיתודמעב ןודנ :הנש םייפלא ינפל שממ תולאש ןתואב ועגנש הקיתע היפוסוליפב םינויד םג ומכ

 היפוסוליפה ןיב לדבהה המ :רתוי תויללכ תולאשל םג בושו בוש רוזחנ ,סרוקה ךרואל .סוניטסוגואו הקנס ,ורקיק

 םאה ?התוא םירשפאמ וא ונלש תוילנויצרה תחת םירתוח וניתושגר םאה ?תוילנויצר יהמ ?היגולוכיספל

  ?ןויגיהה םוחתמ םיגרוח וניתושגר

 תורטמ

 ןודל דציכ ,יפוסוליפ רמאמ אורקל דציכ דומלל .ליעל תולאשל תובושתה לע ונמצעמו תורחאו םירחאמ דומלל

-דח תובושת אצמנ אל לבא ,עדי שוכרל איה ונתרטמ םנמא .יפוסוליפ רוביח בותכל דציכו תיפוסוליפ הלאשב

 םיפוסוליפ םירוביח בותכנ אלו םיפוסוליפה ןוידהו האירקה תויורשפא תא הצמנ אל ,תולאשל תויעמשמ

  .ונל רסחש עדיה תא רתוי בוט ךירענו ונעדישמ רתוי עדנ .םימלשומ

 תולטמ

 תופתתשהה ןכל .תיפוסוליפ החיש להנל איה רועישה תרטמ ךא ,רועישב הצרא םנמא :תופתתשה .א

 םהמ שושחל ןיא ןכלו תיפוסוליפה החישה לש םלגה ירמוח םה לובלבו תויועט .תיתוהמ איה רועישב

 תוחוטב שיגרנש תנמ לע .םתוא ןיבהלו ריתהל ,תוהזל הזל הז רוזעל תולוכיו םילוכי ונחנאש חומשל אלא

 אצוי אללו דימת הז תא הז דבכל ונילע ,וזב הז רזעיהלו ונמלוע תוסיפת תא ףושחל ידכ קיפסמ םיחוטבו

 תחקל תרחא ךרד ואצמתש וא ,רידס ןפואב התיכב ןוידב ופתתשת ,םירועישה לכב וחכנת םא .ללכה ןמ

  .סרוקב יפוסה ןויצהמ םיזוחא 20 וחיוורת ,ונלש החישב קלח

 םיטסקטהמ רתוי וא דחאל הבוגת וא הלאש וחסני דימלתו הדימלת לכ עובש לכב :תיעובש הבוגת .ב

 הלאש וא הרעהל תסחייתמש הבוגת םג .moodle-ב ףתושמה םורופב התוא ומסרפיו אורקל ושרדנש

 רקובב 10:30 העשה דע הבוגת םסרפל םידימלתה לכ לע .הבוגתכ בשחת םירחא הדימלת וא דימלת לש

 .ןרואל רועישה תא ןיכאו תויעובשה תובוגתה לכ תא ארקא .)רועישה תליחת ינפל הממי( יעיבר םויב

 ןויצה .תודוקנה אולמ תא ולבקי עובש לכ תיעובש הבוגת ושיגיש ימו ןויצ לבקת אל תיעובשה הבוגתה

 )ינשה רועישהמ לחה ,עובשל תחא ,תויעובש תובוגת 12 לכה-ךס( תיעובשה הבוגתה תביתכ םצע רובע

  .סרוקב יפוסה ןויצהמ םיזוחא 30 הווהי
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 ,12 ןפוג ,לופכ חוור( םידומע השימח היהי הדובעה ךרוא .הדובע שיגהל שי רטסמסה םותב :רמג תדובע .ג

 תא גיצא .רורבו רודס ןועיט גיצהלו תקדוהמ תויהל הילע ךא הכורא אל הדובעה .)הלימ 1900 ךרעב

 וא( הדובעב ןודל ידכ ימע שגפיהל רשפא .םירועישה דחאב הדובעה תא בותכל דציכ ריבסאו הלטמה

 םימי הרשע( 5.2.2023 :ןורחא השגה דעומ .)ליימב םאתל אנ( תע לכב )רועישל רושקש רחא אשונ לכב

 .סרוקב יפוסה ןויצהמ םיזוחא 50 הווהי רמגה תדובע ןויצ .)הנורחאה השיגפה רחאל

 סרוקה תינכת

 .תרחא ןיוצ םא אלא סרוקה רתאב םינימז ויהי האירקה ירמוח לכ

 ?הב לפטל שיש הלחמ אוה ךשוממ לבא םאה :27.10.2022 .1

 :)לדומה ךרד ינפל םג אורקל רשפא לבא( התיכב האירק
 :סמייט קרוי-וינהמ רמאמ -

 “How Long Should It Take to Grieve? Psychiatry Has Come Up With an Answer”, Ellen Barry. 

 disorder.html-grief-https://www.nytimes.com/2022/03/18/health/prolonged 

- “The Bereavement Exclusion and the DSM-5: An Update and Commentary”, Ronald W. Pies. 

 ?שפנ תלחמל לבא ןיב ןיחבנ דציכ :3.11.2022 .2

 :הבוח תאירק
 ״הילוכנלמו לבא״ ,דיורפ -

 :תצלמומ האירק
- Stephen Wilkinson, “Is ‘Normal Greif’ a Mental Disorder?” 

 ילנויצר טופישכ לבא :2.11.20201 .3

 :הבוח תאירק
- Martha Nussbaum, The Upheaval of Thought, chapter 1: Emotions as Judgments of Value 

 )תמ םדא םע םיסחי תכרעמ :׳א קלח( ?הבהאה ךשמה אוה לבא םאה :22.11.2017 .4

 :הבוח תאירק
- Kathryn J. Norlock, “Real (and) Imaginal Relationships with the Dead” 

 )םירופיס לש םתובישח :׳ב קלח( ?הבהאה ךשמה אוה לבא םאה :22.11.2024 .5

 :הבוח תאירק
- Andrea Westlund, “Untold Sorrows” 

 )׳א קלח( לבאה ךשמ לש תוילנויצרה :2.2022.11 .6

 :הבוח תאירק
- Dan Moller, “Love and Death” 

 )׳ב קלח( לבאה ךשמ לש תוילנויצרה :2.2022.18 .7

 :הבוח תאירק
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- Berislav Marušić, “Do Reasons Expire? An Essay on Grief” 

 ?לבאה אשומ והמ :22.12.2015 .8

 :הבוח תאירק
- Michael Cholbi, Grief: A Philosophical Guide, chapter 1: For Whom We Grieve. 

 .)הכונח שפוח( רועיש ןיא :2.12.20222 .9

 תובצעה דגנ ןוטלפא :׳א קלח ,םיקיתעה םיפוסוליפה :22.12.2092 .10

 :הבוח תאירק
  .10 רפס ,הנידמה ,ןוטלפא -

 :תצלמומ האירק
- Chimamanda Ngozi Adichie, “Notes on Grief” 

 לבאל הפורתכ הנובתה לע םיאוטסה :׳ב קלח ,םיקיתעה םיפוסוליפה :32.1.205 .11

 :הבוח תאירק
 הקנסו ורקיקמ םיעטק -

 :תצלמומ האירק
 .תראב ןאלור תאמ ,לבא ןמוי ךותמ םיעטק -

  תּויחצנו לבא לע סוניטסוגוא :׳ג קלח ,םיקיתעה םיפוסוליפה :3.1.20212 .12

 :הבוח תאירק
 .10 רפסו 4 רפס ,םייודיו ,סוניטסוגוא -

 :תצלמומ האירק
- Genevieve Lloyd, Being in Time: Selves and narrators in philosophy and literature, pages 16–

22. 

 יילא וא לדומב תולאש בותכלו תע לכב תופצל רשפא :טלקומ( סרוק ףוס תדובע לע רבסה :3.1.20291 .13
  .)ליימל

  תיטילנאוכיספה תרוסמהו הקיתע היפוסוליפ ,לבא :םוכיס רועיש :2.1.20226 .14

 :הבוח תאירק
- Jonathan Lear, “Mourning and Moral Psychology” 

 

 

 

 
 
 

 


