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 מוות, חופש והחיפוש אחר משמעות 
 ובפוליטיקה  – מסע קיומי בעקבות האנושי באדם

 אוריאל אבולוף פרופ'
  )  ג פ"(תש 1882-1002
 

 אודות הקורס 

האם "מותר האדם מהבהמה" ומהמכונה? מי אנחנו? מה ההבדל בין חופש לחירות? האם עלינו  

 לרדוף אחרי האושר?  

והמוות? מה מקום המחשבה, המוסר, והאמת בחברה ובפוליטיקה? האם   – מה טעם החיים 

 אלוהים מת? כיצד נמצא אהבה ותקווה?  

משמעות "האנושי באדם" לחברה   אנוש, ומה- בקורס זה נברר מה מייחד ומאחד אותנו כבני

 מבעד לפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית. –ולפוליטיקה 

 הקורס הוא פרי פיתוח משותף של אוניברסיטת פרינסטון ואוניברסיטת תל אביב. 

 הרצאות הקורס (וידאו) תועברנה באנגלית עם כתוביות בעברית.

 https://www.sapienism.com/hopeקישור מוביל : 

 https://www.youtube.com/watch?v=1ze6Ti2tRgAקדימון: 

 https://www.youtube.com/watch?v=LIs_iQrTrbMסרטון הקדמה לקורס: 

אנגלית ומלווים בכתוביות בעברית או ערבית. יתר חומרי הקורס  דוברים קורס ם בסרטוניה

נ"ז    2-הקורס מזכה ב. בעברית) ומבחנים  דיונים, קריאה קטעי, סרטוניםה(שאלות בתוך 

השאלות כתובות בשתי    –ברירתי -לשוני ורב-דו מקוון אביב. בסופו נערך מבחן-באוניברסיטת תל

 גלית, לבחירתו.השפות והתלמיד יכול לענות בעברית או באנ

 
 : נושאים

 טבע/האדם  .1

 זהות ואותנטיות  .2

 חופש וחירות  .3

 הרהור וערעור  .4

 אושר .5

 פחד, אימה ומוות  .6

 משמעות  .7

 אמת ואמון  .8

 מוסר  .9

 אלוהים ודת  .10

 ניכור ואהבה  .11

  תקווה  .12
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 דרישות הקורס: 

 נקודות לכל שאלה).   4שאלות ( 25בעל   מבחן אמריקאימבחן סופי.   -מהציון   80%

 דרכים: 2-השתתפות במהציון יורכב מ 20%

 

, דרך הפלטפורמה המקוונת. שאלות  אמריקאי על בסיס שבועי) Quiz( עבור ביצוע מבדק  10% -1

   מבדקים בציון עובר כדי לגשת למבחן. 8לבצע   יש .המבדק יעסקו בנושא הנלמד באותו שבוע

 

(יומן   My Hopeו/או (עיתון קולקטיבי)   Hope Now!השתתפות במטלות הבאות: עבור  10% -2

עד     יש להגיש. על הסטודנטים לבחור על בסיס שבועי להשתתף באחת מבין שתי המטלות. אישי)

, המעיד על המסע שהסטודנט  (כשני עמודים) פסקאות  9דו"ח מסכם בעל ימים לפני מועד א'  10

יא שהסטודנט יכתוב פסקה אחת כל שבוע, בעיתון הקולקטיבי או  עבר במהלך הקורס (ההנחה ה

 דו"ח זה מהווה תנאי לגשת למבחן.  השבועות של הקורס). 9ביומן האישי, במהלך 
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