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 מועד ומיקום ההרצאה
 101 בניין כץ חדר 14יום שני בשעה  -02קבוצה 
 102  בניין כץ חדר14יום שלישי בשעה  - 03קבוצה 

 
 מטרת הקורס

 ים המוביליםהפוליטיים האידיאולוגיהמגמות והזרמים , אופן שיטתי כמה מהעמדותהקורס נועד להציג ב
. הזהכרוכות בשיח והמחלוקות הבהיר את המורכבות של הסוגיות לו, מודרני- והפוסטהמודרניעידנים ב

 תוך )מימין ומשמאל(יריבות דות וסקירת עמהאידיאולוגי אורטי במאפייני השיח יבמוקד הקורס דיון ת
 . בחינתן מזוויות הסתכלות פרשניות וביקורתיות

 
 דרישות הקורס

 ).הביבליוגרפיהכנה הכולל קריאת חומר ( השתתפות בהרצאות. 1
 .'אמריקאיות' המבחן יורכב משאלות פתוחות ומשאלות ).60%ציון עובר (מבחן בסוף השנה . 2
 . רך השנה על חומר הקריאה ועל חומר נלווהכתיבת מספר עבודות קצרות לאו. 3
 

 הרכב הציון
 50% – מבחן

 30% – עבודות הגשה 4: עבודות 
 –בינוני , 85 –טוב , 95 –מצוין : וציוניהם יינתנו על סקאלה של;  עמודים2,3עבודות ההגשה הינן באורך של 

הדואר של המתרגלות לא אוחר -ערעורים ניתן להגיש בכתב בצירוף העבודה בתאי. ונכשל, 65 –גרוע , 75
 . משבועיים מיום החזרת העבודות

  20% – עבודות במהלך השיעור 3
הציון המסכם של העבודות הנעשות במהלך השיעור יהיה ממוצע של שתי העבודות עם הציונים הטובים 

 15%הגשת עבודה אחת בלבד מפחיתה ,  מהציון הכללי בקורס30%אי הגשת עבודות כלל מפחיתה . ביותר
 . מהציון הכללי בקורס

 
 ביבליוגרפיה

 
 .)הוצאת שוקן*: אביב-תל (זמננו-אשנב לשיח האידיאולוגי בן: על ימין ועל שמאל). 1999. ( ברוך,זיסר

 )439762(על .שמור מדעי המדינה לפי זיס
 

 :  שתי אנתולוגיותמאמרים מתוך
 האוניברסיטה :תל אביב. ()' חלק א-מקראה (אידיאולוגיות פוליטיות מודרניות). 2004) (עורך. (ברוך, זיסר

 ).הפתוחה
 )578634(פו .שמור מדעי המדינה לפי איד

 
האוניברסיטה : תל אביב(). 'וב' חלקים א-מקראה (תולדות המחשבה המדינית ).א"תשס) (עורך. (מיכאל, קרן

  ).הפתוחה
 )474468(המ .שמור מדעי המדינה לפי תול
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 : ות הםהמאמרים מתוך האנתולוגי
 

  :  אידיאולוגיות פוליטיות מודרניות כרך א–זיסר 
 .39-31, תרבות בלא נחת, זיגמנד פרויד

 .55-41, מרד ההמונים, אורטיגה אי גסט 
 .88-79, הדרך לשעבוד, פרידריך האייק

 )578634(פו .שמור מדעי המדינה לפי איד
 

  : כרך א,  תולדות המחשבה המדינית–קרן 
 .622-617,  על המהפכה בצרפתורים הרה, אדמונד בורק

 .782-752, על החירות, ון סטיוארט מיל'ג
 . 738-732, הדמוקרטיה באמריקה, טוקוויל-אלקסיס דה

 )474468(המ .שמור מדעי המדינה לפי תול
 -לדוברי האנגלית טקסט מלא של הספר ניתן למצוא ברשת באתר(

html.toc_indx/DETOC/~HYPER/edu.virginia.xroads://http( 
 

 :כרך ב ,  תולדות המחשבה המדינית–קרן 
 .505-499, תיאוריה של הצדק, ון רולס'ג

 .37-3,  תהקומוניסטישל המפלגה מניפסט , קרל מרקס ופרידריך אנגלס
 )1070669 (10282  תדפיס מצא גם ב נ.235-212, תורת הפשיזם, בניטו מוסוליני

 .413-369, המין השני, בובואר-סימון דה
 )474468(המ .שמור מדעי המדינה לפי תול

 
 :ביבליוגרפיה נוספת 

 
  – אנרכיזם
היבטים אנרכיסטיים של : אנרכיזם-סייברמתוך " ?פני האנרכיזם לאן). "2004נובמבר (עטרה , פארן-פרנקל

מגמת תקשורת , המדינה-המחלקה למדע". דוקטור לפילוסופיה"קבלת התואר חיבור לשם . רשת האינטרנט
 .  144-140' עמ, ]ברוך זיסר' ווילציג ופרופ-שמואל ליימן' בהנחיית פרופ[אילן -אוניברסיטת בר, ציבורית

 )1071952 ( ה "סי תשס.לפי פרנההשאלה בדלפק   
 

 .ד ביאליקמוס: ירושלים. התשוקה הפרומתאית). 2202. (דוד, אוחנה
 )1100169 (10391תדפיס 

 
  – אסכולת פרנקפורט

   .53-7' עמ, ספריית פועלים: תל אביב. אסכולת פרנקפורט). 2003. ()עורכים(יסעור אברהם , דן מיכאל-מי
 )223055(אס .שמור מדעי המדינה לפי אדו

 
  – מרקסיזם

:  תל אביב.)עורך (שלמה אבינרי, כתבי שחרות מתוך "האידיאולוגיה הגרמנית"). 1977. (קארל מארקס
 .269-266, 254-226' עמ, ספרית פועלים

 )145556 ( כת .שמור מדעי המדינה לפי מרק  
 

Wallace, James M. (2003). "A (Karl, not Groucho) Marxist in Springfield," The Simpsons and 
Philosophy. William Irwin, Mark T. Conard and Aeon J. Skoble (eds.). Chicago: Open Court, 
pp. 235-251. 

 )1099869 (10372תדפיס 
 

  – ציונות-מודרניזם ופוסט-פוסט
 .42-38מ "ע, 28 גלילאו, "מציאות ומדע, טקסט" פוסטמודרניזם"). 1998 (.וסיי, זיו

 פילוסופיה , מתמטיקה, מידענות, מכון פדגוגי, פיסיקה: כתב עת בספריות
 

  – 47-43מ "ע, 28 גלילאו, "על הבלים פוסטמודרניים"). 1998(. רליצוא, אבשלום
htm.postmodern/~elitzua/il.ac.biu.faculty://http 

 
 .65-61מ "ע, 30 גלילאו" ?האמנם רק הבלים"). 1998(. בי צ,לביא

 )0519375( 8476תדפיס 
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" מיון הסוגיות וכמה הכרעות אישיות, הגדרות, הבחנות: ציונות-פוסט ציונות ואנטי). "1996. (מרדכי, און-בר
-508' עמ, גוריון-אוניברסיטת בן: ירושלים. בעריכת פנחס גינוסר ואבי בראלי, פולמוס בן זמננו: ציונותמתוך 

475. 
 ) 338539(פו .שמור סוציולוגיה לפי ציו 
  

  – תרבותיות-רב
 .308-264: 16 אלפיים". תרבותיות-ריבוי תרבויות ללא רב: הישראלים החדשים). "1998 (.ברוך, מרלינגקי

 )441610 (10080 וגם תדפיס 4כתב עת באולם 
 

  – 20 פנים, "הרבה דמויות במראה, חברה אחת). "2002מאי (, יוחנן, פרס
2=&Page505=&CategoryID1251=asp?ArticleID.Index/il.org.itu.www://http 
 

, בתוך מנחם מאוטנר" תרבותיות בישראל-הרהורים על רב). "1998. (שמיר רונן, שגיא אבי, מאוטנר מנחם
 .76-67' עמ, רמות: אביב-תל. ודיתתרבותיות במדינה דמוקרטית ויה-רב) עורכים(רונן שמיר , אבי שגיא

 )1099247 (ADA וגם תדפיס במערכת תדפיסים סרוקים )378040)  (רב(שמור מדעי המדינה לפי רוז
 

  – פמיניזם
 – 22 פנים, "הגיטו הפמיניסטי). "2002חורף . (מיכל, אהרוני 

&SearchParam1412=&ArticleID521=asp?CategoryID.Index/il.org.itu.www://http=פמיניזם 
 

 – 22 פנים, "לברוא עולם חדש, לפענח את הכוח). "2002חורף . (ויקי, שירן 
&SearchParam1415=&ArticleID521=asp?CategoryID.Index/il.org.itu.www://http=פמיניזם 

 
, רסלינג: אביב-תל.  אנתולוגיה-אנרכיזם) עורך(בתוך אברהם יסעור " שחרור האישה). "2004. (אמה, גולדמן

 .109-107' עמ
 )1098870 (10373תדפיס 

  
  –גליבליזיציה 

Scheuerman, William. (June 21, 2002). "Globalization," The Stanford Encyclopedia of 
Philosophy (Winter 2003 Edition). Edward N. Zalta (ed.) – 
http://plato.stanford.edu/entries/globalization/ 
 

 ,ארצי-הד: אור יהודה.  מבט אל עולם משתנה-הגלובליזציה : ועץ הזית" לקסוס"ה). 2000. (פרידמן. תומס ל
 .162-143 מ"ע
 )463293 ( לק .המדינה לפי פרי-מדעי  שמור 

 
 asp?article_id.articles/il.org.keshet-ha.www://http=19 – ר נחתסלובליזציה בחוג, שנהב יהודה

 
Annan, Kofi. (18 September 1999). "Two Concepts of Sovereignty," The Economist – 
http://www.un.org/News/ossg/sg/stories/kaecon.html 
 

  – הפילוסופיה הפוליטית של רשת האינטרנט
היבטים : אנרכיזם-סייברמתוך " הבסיס הפילוסופי של מבנה הרשת). "2004נובמבר (עטרה , פארן-פרנקל

, המדינה-המחלקה למדע". דוקטור לפילוסופיה"חיבור לשם קבלת התואר . אנרכיסטיים של רשת האינטרנט
' עמ, ]ברוך זיסר' ווילציג ופרופ-שמואל ליימן' בהנחיית פרופ[אילן -ראוניברסיטת ב, מגמת תקשורת ציבורית

132-124  . 

 )1071952 ( ה "סי תשס.לפי פרנההשאלה בדלפק   
 


