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 : מטרות הקורס
ם הנושאים העיקריי. מטרת הקורס לבחון נושאים פוליטיים בעזרת המדיום של ספרות בדיונית

, דת ופוליטיקה, טוטליטריות, השפעת המודרניזציה על הפוליטיקה והחברה: אשר יבחנו הם 
נושאים אחרים אשר יתגלו  .מוסריות במלחמה והנדסה חברתית, ריאליזם, אוטופיה פוליטית
 .י הסטודנטים יבחנו"במשך הקורס ע
 : דרישות הקורס

 ).ופי מהציון הס20%(מבחן המבוסס על קריאת הביבליוגרפיה  .1
 ).  מהציון הסופי10%(השתתפות בשיעורים  .2

בהתאם . שהשיעור יתרכז בדיונים בחומר הקריאה, משמעות הדבר. קורס זה ינוהל כסמינריון •
.  המפגש שיוקצה לדיון בחומר זהלפנימצופה ממשתתפי הסמינר להשלים את הקריאה , לכך

 .פתע על חומר הקריאה-המרצה שומר לעצמו 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 – מדריך הטרמפיסט לגלקסיה/ דאגלס , אדאמס

the Galaxy  
 )384(מד . אדמ828.91בספריה לספרות 

 
   Orwell, George / 1984 -- 1984/ ' ורג'ג, אורוול

 )59395( בספריה לאנגלית -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

 הספר אזל מהשוק
 

 Huxley, Aldous / Brave New World --מופלא , עולם חדש/ אלדוס , הקסלי
 )507528(וח  בספרית מדף פת-באנגלית, )39662(עו .שמור מדעי המדינה לפי הקס

 
 Twain, Mark / A Connecticut Yankee in -- ינקי מקונטיקט בחצר המלך ארתור/ מרק , טווין

King Arthur's Court                                                                                     
 )11931 (TWA 818.4בספריה לאנגלית , )17027(ינ .שמור מדעי המדינה לפי טוי

 
 Card, Orson Scott / Ender's Game -- המשחק של אנדר/ אורסון סקוט , קארד

 )511335(מש .שמור מדעי המדינה לפי קרד
 


