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 : מטרות הקורס

הנושאים העיקריים אשר יבחנו . מטרת הקורס לבחון נושאים פוליטיים בעזרת המדיום של ספרות בדיונית
, אוטופיה פוליטית, דת ופוליטיקה, טוטליטריות, השפעת המודרניזציה על הפוליטיקה והחברה: הם 

י הסטודנטים " יתגלו במשך הקורס ענושאים אחרים אשר .מוסריות במלחמה והנדסה חברתית, ריאליזם
 .יבחנו

 
 : דרישות הקורס

 ). מהציון הסופי20%(מבחן המבוסס על קריאת הביבליוגרפיה  .1
 ).  מהציון הסופי10%(השתתפות בשיעורים  .2

, בהתאם לכך. שהשיעור יתרכז בדיונים בחומר הקריאה, משמעות הדבר. קורס זה ינוהל כסמינריון •
המרצה שומר לעצמו .  המפגש שיוקצה לדיון בחומר זהלפנילים את הקריאה מצופה ממשתתפי הסמינר להש

 .פתע על חומר הקריאה-את הזכות לבצע בוחני

  . פעמים במהלך השנה כולה2סטודנט יורשה להיעדר עד . הנוכחות בשיעורים היא חובה •
 ) מהציון הסופי70%(העבודה הסמינריונית  .3
 .זכות המרצה להוסיף בוחנים ועבודות בית .4

 
 :  ביבליוגרפיה-קריאת חובה 

 
  Adams, Douglass / Hitchhiker's Guide to the Galaxy – מדריך הטרמפיסט לגלקסיה/ דאגלס , אדאמס

 )384(מד . אדמ828.91בספריה לספרות 
 

   Orwell, George / 1984 -- 1984/ ' ורג'ג, אורוול
 )59395(פריה לאנגלית  בס-באנגלית,  )119342(שמור מדעי המדינה לפי אורול  

 
 Asimov, Isaac / Foundation --המוסד השמיימי / אייזק , אסימוב

 )6418( בספריה לאנגלית –באנגלית , )511311(שמור מדעי המדינה לפי אסימוב 
 

 Heinlein, Robert A /. Starship Troopers -- לוחמי החלל. / רוברט א, היינליין
 )511316(שמור מדעי המדינה לפי הינלין 

 
  Heinlein, Robert A. / Time Enough for Love-- די זמן לאהבה. / רוברט א, היינליין

 הספר אזל מהשוק 
 

 .The Moon is a Harsh Mistriss. Heinlein, Robert A / עריצה היא הלבנה. / רוברט א, היינליין
 ) 511326(ער .הינ שמור מדעי המדינה לפי

 
 Huxley, Aldous / Brave New World --מופלא , דשעולם ח/ אלדוס , הקסלי

 )507528( בספרית מדף פתוח -באנגלית, )39662(עו .שמור מדעי המדינה לפי הקס
 

 – ינקי מקונטיקט בחצר המלך ארתור/ מרק , טווין
                                                          King Arthur's Court A Connecticut Yankee in/ Twain, Mark   

 )11931 (TWA 818.4בספריה לאנגלית , )17027(ינ .שמור מדעי המדינה לפי טוי
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 Card, Orson Scott / Ender's Game -- המשחק של אנדר/ אורסון סקוט , קארד
 )511335(מש .שמור מדעי המדינה לפי קרד

 
 הנחיות לעבודת הקורס 

 
על אחד מהספרים להיות . ושאים הפוליטיים בשני ספרי מדע בדיוניהמטלה הבסיסית היא להשוות בין הנ

על הספר השני להיות כתוב , בנוסף.  לומדים בקורסשאיננו בקורס ועל השני להיות ספר שאנו לומדיםספר 
 .בידי מחבר שאינו נמנה על המחברים שאת ספרם אנו לומדים בקורס

 
. את ההשוואה תשמש המתודולוגיה שנשתמש בה בעת דיונים כיתתיים באשר לחומר הקריאה הנדרש לקורס

עבודה טובה תשתמש בשני הספרים על ידי פיתוח דיאלוג או ויכוח באשר לנושא פוליטי אחד או , בקצרה
זקה תתמקד עבודה ח. העבודה תשתמש הן בדמיון והן בשוני בין שני הספרים הנתונים להשוואה. יותר
 .טיעונים הקשורים זה בזה/סוגיות/טיעון אחד או מספר נושאים/סוגיה/בנושא

 
  –הציון יבוסס על קריטריונים שונים 

 .מקוריות ושייכות הדיון, יצירתיות, חוזק )1
 .יכולת הסטודנט להשתמש בשני הספרים על מנת לקדם את הדיון )2
 .ם אשר יתוארו בהמשךהציון אף יכול להיות מושפע ממספר קריטריונים טכניי )3
 

 מקורות חיצוניים וגניבה ספרותית
אולם , רצוי שלא להשתמש בחומר ביבליוגרפי נוסף מלבד שני הספרים אשר יהיו הבסיס להשוואה )1

אם מקור . אני רוצה שהעבודה תשקף את מחשבותיכם ולא את מחשבותיהם של אחרים. הדבר אינו אסור
על המקור החיצוני , גם במקרה כזה. קדות היא על מחשבה מקוריתאבל ההתמ, זה בסדר, חיצוני יסייע בכך

סטודנט יכול , לדוגמה. להיות הכרחי לטיעון או לקדם את הטיעון בדרך שלא יהיה ניתן לקדמו ללא מקור זה
כמובן שבמקרה כזה אזכור קצר . לטעון שרוברט היינליין הושפע מהוגים ריאליסטיים כמו האנס מורגנטאו

על השימוש . אני רוצה להדגיש שאני משתמש במילה בקצרה בהקשר זה. ועבודותיו יהיה הולםשל מורגנטאו 
לא סביר שעבודות אשר מסתמכים יותר . במקורות חיצוניים להיות מוגבל אם יש צורך להשתמש בהם כלל

 . מדי על מקורות יקבלו ציונים גבוהים
ועל כל ציטוט ) 'מקורות אינטרנטיים וכו, מאמרים, ספרים(יש לציין כיאות כל שימוש במקור חיצוני  )2

כישלון בעבודה , חוסר סימון כראוי נחשבת גניבה ספרותית ועשוי להוביל להורדה בציון. להיות מסומן כראוי
.  או המשך פעולות משמעתיות עד וכולל לעונש המקסימלי הניתן על ידי וועדת המשמעת של האוניברסיטה/ו

 . ספרותית בכל עבודהאני בודק גניבה, ראו הוזהרתם
אי מילוי הוראה זו תוביל להורדה . ציוני פסקאות או הפניה לפסקאות מהספרים הם חובה )3

 .משמעותית בציון
 

 נושאים טכניים
זאת על מנת למנוע . צריך להיות מאושר על ידיי) שאינו מהרשימה הביבליוגרפית(הספר השני  )1

 .זומהסטודנטים להשתמש בספרים שאינם מתאימים למטלה 
הציון מתבסס על , עם זאת). 12רווח כפול פונט גודל ( עמודים 25- ל20אורך עבודה ממוצעת היא בין  )2

 . עמודים30-אל לעבודה להיות מעבר ל. איכות ולא כמות
יש להגיש את העבודה לא יאוחר מהשיעור הראשון של השנה , באשר למדיניות האוניברסיטה )3

 יתקבלו רק תחת שיקול דעת שלי או בעזרת האישורים עבודות שיוגשו באיחור. האקדמית הבאה
 ).אשר דורשים גם חתימה שלי(הבירוקרטיים המתאימים 

סטודנט אשר יגיש רק את אחד ההעתקים . יש להגיש גרסה מודפסת של העבודה וגרסה אלקטרונית )4
 .ייחשב כאילו לא הגיש את המטלה

חתימה זו מאשרת את . ידי הסטודנטעל ההעתק המודפס להכיל הוראות אלה כאשר הן חתומות ב )5
 5הגשת  העבודה ללא דף ההוראות החתום תוביל להורדת עד . העובדה שהסטודנט קרא והבין את ההוראות

 .נקודות מהציון
 
 
 


