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 הקורס:  תיאור
אולי אפילו היסודי ביותר; ואולם משמעותו של מושג זה לוטה במידה רבה בערפל.  –כבוד האדם הוא רעיון יסודי במוסר 

בתוקף היא החובה הכי פחות מובנת. מי בדיוק ראוי לכבוד? —ה הבסיסית ביותראולי החוב—באופן מקביל, החובה לכבד

האם כל אדם ראוי לכבוד? האם במידה שווה? אם כן, למה? האם יש יצורים/דברים אחרים שיש חובה לכבדם? האם מה? 

כבוד לאוטונומיה, מה הקשר בין כבוד לאדם באשר הוא אדם, בהם?  מות שישאדם או שמא תכונות מסוי-אנו מכבדים בני

איך בכלל מכבדים )איך אני יודע שאכן מילאתי את חובתי לכבד(? האם יש כבוד שהוא וכבוד לחוק )כפי שקאנט דורש(? 

עצמי? האם יש לאדם חובה לכבד את עצמו? האם יש חובה -האדם לכבוד-מוסרי וכבוד שאינו כזה? מה הקשר בין כבוד

? אם כן, האם מדובר עדין באותו מובן של כבוד? האם יתכן ה של הסביבה()כפי שנהוג לטעון באתיק לכבד את הטבע

 מוסר ללא מושג של כבוד? בקורס ננתח באופן שיטתי שאלות אלה ואחרות, אשר יורדות לשורש של הבנת מהו המוסר.

 

 דרישות הקורס: 
 בשיעורים.  נוכחות

סטר; כל מטלה קצרות מאד )עד חצי עמוד( במהלך הסמ מטלות כתיבה 6 ציון על( 1) שני מרכיבים:הציון בקורס יורכב מ

מהציון,  6%. כל מטלה תהווה עבודה בסיום הקורסציון על  (2; )חומר הקריאה לשיעורהתייחסות ביקורתית לתהווה 

 מציון הקורס.הנותרים  64%את מציון הקורס. עבודת גמר תהווה  36%הציון על מטלות אלה יהווה ובסה"כ 
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