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 אוניברסיטת חיפה
 בית הספר למדעי המדינה

 'אסמסטר , ג"עתש
 

 קולוניאליזם ואתיקה, אודות הטרור: הפילוסופיה של אלבר קאמי
 

  ר אנבל הרצוג"ד
 

  222.2122 :מספר קורס. :::24-:::22 ',גיום , ש"ש 2', נק 2 ,אופקיםעור יש: הגדרות הקורס

   aherzog@poli.haifa.ac.il ;בתיאום מראש: שעות קבלה

 :דרישות הקורס

ית /סטודנט. ניתן להיעדר משני שיעורים, כלומר, (%:0) פי דרישות האוניברסיטה-נוכחות על

 .תוכל לסיים את הקורס/לא י, ללא אישור מתאים, ייעדר מעבר למוגדר בדרישות האוינברסיטה/שת

 :ציון הקורס ייקבע על פי

 ראו) סמסטרה במהלך שיילמדו לטקסטים אחד עמודעד  של תאישי התגוב הגשת - 63% (1

. (הרלוונטי בשבוע תוגש תגובה כל) שבועי בסיס על תוגשנה התגובות (.חובהה תקריא רשימת

 !באיחור תגובות תתקבלנה לא !לב שימו

ייקבעו בהתאם לדרישות תוכנית , כמו גם מועד הגשתה, עבודה סמינריונית שאופן כתיבתה - 36% (2

 . נושא העבודה ייקבע לאחר התייעצות עם המרצה. אופקים

 

 (:החלוקה היא לפי פגישות)רשימת הקריאה מורכבת מספריו הבאים של אלבר קאמי 

 מכלולב ספריו של קאמי הנלמדים בקורס ניתנים לרכישה: בכםלתשומת ל. 

 אך בכל שבוע , קטעי הקריאה שמופעים בטבלה מהווים את חובת הקריאה עבור המבחן

 .  מתוך קטעים אלה בחלק מסוייםתידרשו להתמקד 

 בדצמבר לא יתקיים שיעור 11ב! שימו לב. 
 

 עמודים ומספר תדפיס תוכן/שם הספר תאריך פגישה' מס

  שיעור מבוא+  הצגת הקורס :21/2 2

 [:218700] 221-228; [באתר הקורס] 34-88 ;[2187002] 2-31 המיתוס של סיזיפוס :2/:1 2

 [2180821] 2-32' עמ (חלק ראשון)הזר  8/22 1

 קובץ הקריאה מופיע באתר הקורס (חלק שני)הזר  21/22 4

 ; [2142471; 2202823] 7-22' עמ (חלק ראשון) האדם המורד 22/:2 3

 קובצי הקריאה מופיעים באתר הקורס (שניחלק )האדם המורד  27/22 8

 קובץ הקריאה מופיע באתר הקורס הצודקים 4/22 7

 [2187072] 231-2:2' עמ (חלק רביעי)הדבר  20/22 0

2 23/22 
Reflections on the 

Guillotine 
 קובץ הקריאה מופיע באתר הקורס

 [2187028] 7-00' עמ הנפילה 2/2 :2

 [22:1482] 222-231' עמ (Algeria)יר 'אלג 0/2 22
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 קובץ הקריאה מופיע באתר הקורס (המומר)גלות ומלכות  23/2 22

 [020382] 2:7-227'  עמ (האורח)גלות ומלכות  21/2 21

 

 אתר הקורס

    http://virtual.haifa.ac.il:לקורס קיים  אתר אינטרנט אליו ניתן להגיע דרך הכתובת

שם המשתמש . תידרשו להכניס שם משתמש וסיסמא. HighLearnהגעתם לדף הכניסה למערכת ה 

  .לאחר זיהוי ראשוני תוכלו לשנות את הסיסמא כרצונכם. והסיסמא  הם מספר הזהות

דרך האתר ניתן לקבל הודעות ועדכונים ! אתר הקורס הוא חלק בלתי נפרד מהקורס  :שימו לב

גלישה . ת"ביבליוגראפי ולצפות בקבצי קריאה שאינם מופיעים במערכת התולהגיע לחומר , שוטפים

 .שבועית באתר הינה חובה
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 במהלך הקורס ניתן לקבל המלצות נוספות על ביבליוגרפית רשות. 

 

 


