
 קובץ המלא של רשימת המאמרים והתקציריםה

 רשימת המאמרים

 שטרן, "מולדת יש רק אחת"אבי שגיא וידידיה 

 חברתית: מבוא לניתוח המקרה הישראלי"-טל, "פטריוטיזם כתופעה פסיכולוגית-עמוס ודניאל בר-אבנר בן

 הפתרון הנברוטי" –אברהם ב' יהושע, "הגולה 

 ' יהושע, "שיעור מולדת"אברהם ב

 אהרון אפלפלד "המורה" )קטעים(

 אווה הופמן, "זרה בין המילים"

 חלק ב חלק א, לישראל" 60-אייל מרקוס, "חוזרים הביתה ב

 אלאונורה לב, "סוג מסוים של יתמות"

 "מדוע דווקא ארץ ישראל" )קטעים(אליעזר שביד, 

 אמנון רובינשטיין, "מבצרי הוא ביתי; ביתי הוא מבצרי; ביתי אינו גטו" )קטעים(

 אמרות כנף

 אסא כשר, "מגילת האחריות"

 בנימין זאב הרצל, "תולדות חיי"

 בנימין לאו, "פרשת השבוע: הסכנה של אדוני הארץ"

 גרשון שקד, )א( "אין מקום אחר", )ב( "אלכסנדרייה", )ג( "תקופת החרדה" )קטעים(

 דאה הדר, "יהיה כיף להתגעגע"

 דוד בן גוריון, זאת ארצי ]פתח דבר[

 גוריון, נאום בקונגרס הציוני הכ"ב-דוד בן

 הארון תחאוכו, "נקרעים בין עולמות"

 הנרי וסרמן, "עם אומה מולדת"

 כהן, "אם, אהובה, מולדת"-חוה פנחס

 רי" )קטעים(חיים גורי, "תמונה קבוצתית עם בני דו

 חיים גרוסמן, "בובה של ארץ מולדת"

 "ישראל-ות ביחס למולדת בשירי ארץטלילה אלירם, "מ'אנו אוהבים אותך מולדת' ועד 'עורי עור': תמור

 יהודה לפידות, "הרהורים על המושג 'מולדת'"

 שירים על הארץ ודברים על הבית"( –ח דבר )לספר "שיעור מולדת יואב קוטנר, פת

 יולי חרומצ'נקו, "למה, לעזאזל, הבאתם אותי לפה?"

סטודנטים עולים מברית יוליה מירסקי, "כבר לא שם ועדיין לא כאן: תהליכי הזדהות עם ישראל בקרב 

 המועצות לשעבר"

 יעקב שץ, ש' אריאל, "מולדת"

 מאיה קגנסקיה, "מדוע אני חיה בישראל, או לֵזכר הילדּות"
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 מוקי צור, "בין בני הארץ לבני הגולה"

 מיכאל הנדלזלץ, "יש לי ארץ אחרת"

 (PDF)מן המקורות 

 סמי מיכאל, גבולות הרוח: "על הגירה ועלייה"; "על מדינת ישראל" )קטעים(

 עוז אלמוג, תבנית נוף מולדתו

 שירים על הארץ ודברים על הבית"( –עליזה ציגלר, פתח דבר )לספר "שיעור מולדת 

 עמוס עוז, "ארץ מולדת" )קטעים(

 עמוס עוז, "האם כל זה היה כדאי" )חלק(

 ערן לרמן ואדוארד רטיג, "שתי כנפיים לאחד"

 רענן שקד, "להיות או לחדול: נשארים או חוזרים"

 זיכרון"-שמואל שניצר, "הרהורים של יום
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