
                             
   
 

 
 

 
 37035 מספר הקורס: 

 זהות ומקוםשם הקורס: 
 identity and placeשם הקורס באנגלית:

 
 )פרונטלי אופן הוראה: 

  )2(שעות שבועיות: 
 נז 2נקודות זכות: 
  איןדרישות קדם:

 
 משפטי הסבר בשפה העברית ובשפה האנגלית) 2-3מטרת הקורס: (

  המודרני,אשר קשורות זו בזו לבלי התר.הקורס יעסוק בשתי סוגיות מרכזיות בעולם 
 במהלך הקורס נחשוב את זהותו המורכבת של האדם בעידן שלנו ונשאל את שאלת המקום. 
על מנת לעשות זאת באופן העמוק והיסודי ביותר ננתח גם את כל הנקודות שעומדות בליבן של 

 הסוגיות הללו: חירות, תודעה,שיויון , שפה,  אותנטיות . 
  

Course Objective: 
The course deals with two major issues of the modern world, that can not be 
separated – Identity and Place. 
In this course we will think the complex identity of the  human being in our era and 
inquire the issue of the place.  
To do this in a deep and comprehensive manner we will analyze all the issues that 
stands in the center of this topics: freedom, consciousness, equality, language, 
authenticity 

 
 

 מהי שאלת המקום?  .1מפגש 
 .מהי שאלת הזהות? .2גש 

 .מדוע הן קשורות זו בזו לבלי התר. 3מפגש 
האם אני חופשי לבחור את המרכבים השונים של זהותי? הצגת תפישות שונות של מושג . 4מפגש 

 החירות
 .החירות היא מטאפיסית /זאן פול סארטר. 5מפגש 
 ן .שאלת שיויון ההזדמנויות בקפיטליזם המאוחר/מרכס ג'ימסו . 6מפגש 
 חרושת התרבות כמוחקת זהות/ אדורנו הוקהיימר .7מפגש 
 אותנטיות / מרטין היידגר.  8מפגש 
 פרק. על אנשים בתוך מבנים / ז'ור'ז 9מפגש 
 זהות פרגמנטרית, מפורקת/פרננדו פסואה. 10מפגש 

 תורת התמונה וויטגנשטיין המוקדם. -הלשון כמכוננת זהות. 11מפגש  
 השפה כמכוננת את המחשבה וויטגנשטיין המאוחר.. 12 פגש מ

המתח בין התביעה למשמעות של הסוביקט לבין חוסר משמעותו של המקום שבו הוא חי/ . 13מפגש 
 אלבר קאמי.

 
 

  :תרגילים 
  בין חמישה לשמונה עמודים. ה להגיש עבודה מקיפהיבסוף הקורס על הסטודנטים יה :מבחן סופי

 
  חובהנוכחות: 

 jean paul Sartre :being and nothingnessביבליוגרפיה: 



                             
   
 

 
 

Philosophical library new-yor 
Being and time 

Harpercollins1962 martin heidegger: 
 1995ס לוודויג וויטגנשטיין חקירות פילוסופיות , מאגנ

 1986לוודוויג וויטגנשטיין על הוודאות כתר 
 2005זורז פרק: החיים הוראות שימוש בבל 
  1999זורז פרק חלל וכו מבחר כתבים בבל 

 1993פרנקפורט זמנים אסכולת 
  2005יוסי סוכרי מקלטור ידיעות אחרונות 

 

 המלצה על חמישה ספרים מתוך הרשימה הנ"ל שצריכים להיות בספריה:

 חקירות פילוסופיות.

 החיים הוראות שימוש

 אסכולת פרנקפורט זמנים

 חלל וכו מבחר כתבים

 מקלטור

 

 

 אורח: לא יופיע מרצה אורח בקורס  מרצה

 

 )  האפשרויות: שיעור, שיעור ותרגיל (שו"ת), מעבדה, סמינר, סדנה, סטודיו, פרוייקט1(

נ"ז, שעת תרגיל,  1)  לפרט את חלוקת השעות כבסיס לתחשיב נקודות הזכות (שעת שיעור = 2(
 נ"ז) 0.5מעבדה וכד' = 

 אחת.)  הנושאים יסודרו לפי פרקי לימוד. בתקציר אפשר לחבר הפרקים לפסקת טקסט 3(
 )  בביבליוגרפיה יש להפריד בין ספרי לימוד, שחייבים להיות בספריה, לבין ספרי עיון וחומר עזר.4(
) הנוסח המקובל לספרות בתחומי מדעים והנדסה: שם המחבר (שם משפחה ואח"כ ראשי תיבות 5(

 שם פרטי), שם הספר, הוצאה לאור, מהדורה, שנת ה
 
 
 


