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 אתיים בהגות היהודית שלה –חנה ארנדט : היבטים פילוסופיים 

 30487/01מס' הקורס: 

 ד"ר יעקב קולרהמרצה: 

 סמינריוןסוג הקורס: 

 תשע''ז  :שנת לימודים

               'ב: סמסטר

 ש"ש 1: היקף שעות

 

על  חהכירות עם מחשבה האתית של חנה ארנדט בהקשר הוויכו :מטרות הקורסא. 

 ספרה "אייכמן בירושלים"

 

דיון בתפיסתה של חנה ארנדט את שאלות מוסריות ופילוסופיות   :תוכן הקורסב. 

בהקשר השואה, התפקיד של אנטישמיות והצדקה של האשמה הקולקטיבית. 

 תמודדות הגותית עם הביקורת היהודית על ספרה "אייכמן בירושלים".ה

 

 קריאה בספר ודיון על הביקורת היהודית על ארנדט מהלך השיעורים:

 

אלה הם הנושאים שנדון בהם, בדרך כלל תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: 

 יותר משיעור אחד

 

 קריאה נדרשת נושא השיעור מס' השיעור

  מבוא לקורס 1

  חיים והגות הפוליטית –חנה ארנדט  2

  תפיסות של אתיקה חברתית 3

  תפיסות של הרועה בהגותה 4

פשע נגד עם ישראל או נגד  –השואה  5

 האנושות

 

  " כתיאור אייכמןהבנאליות של הרוע" 6

  קולקטיבית כשאלת המוסראשמה  7
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  שנאה או פוליטיקה? –אנטישמיות  8

  סיכום הקורס 9

 

 :חובות הקורסג. 

 

 אין  דרישות קדם:

 נוכחות, השתתפות פעילה בקורס חובות / דרישות / מטלות: 

 100%עבודה  : מרכיבי הציון הסופי 

 

 )חובה/רשות( ביבליוגרפיה:ד. 

           

אייכמן בירושלים: דין וחשבון על הבנאליות של הרוע )תרגום: אריה חנה ארנדט,  -

  2000-ש"סאוריאל(, תל אביב: בבל, ת

יסודות הטוטליטריות )תרגום: עדית זרטל(, בני ברק: הקיבוץ המאוחד, , חנה ארנדט -

2010 

 1964בינואר  31גרשם שלום, מכתב לחנה ארנדט, דבר,  -

הרצאות על הפילוסופיה הפוליטית של קאנט )תרגום: גיא אלגת(, תל  חנה ארנדט, -

 .2010אביב: הוצאת רסלינג, 

 2012איה ברויר(, הוצאת הקיבוץ המאוחד, כתבים יהודיים )תרגום:  -

המצב האנושי )תרגום אריאלה אזולאי ועדי אופיר(, הוצאת הקיבוץ , חנה ארנדט -

 .2013המאוחד, 

חנה ארנדט, גרשום שלום: חליפת מכתבים )תרגם מגרמנית: גדי גולדברג(, הוצאת  -

 .2014בבל, 

 שישה מכתבים ראשונים, מתוך ״אלכסון״.

 .2015תירגום: נועה קול(, ריסלינג, על ברטולט ברכט ) -

 מאמרים

, 2001, 41ליאורה בילסקי, כעוף החול: ארנדט בירושלים, אלפיים, בשביל הזיכרון  -

 23-16עמ' 

ביולי  15נעמה כרמי, ְלַמֵאן לומר לנגף טוב, בבלוג "קרוא וכתוב" באתר רשימות,  -

2003. 


