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 אילן-אוניברסיטת בר
 המחלקה למדעי המדינה

 
 )71-109-01 (אידיאולוגיה ומשטר בעידן המודרני

 א. ב–) ש" ש2( שנתי –קורס חובה 
 ו"תשס
 

 פרופסור ברוך זיסר:מרצה
 יפעת רויטמן, ר עטרה פרנקל"ד, נירית טופול: מתרגלים

 
 שעות קבלה

  16-15יום חמישי , 12-11יום שלישי ) במשרדו(זיסר ' פרופ
 :שעות קבלה בתיאום מראש

 21-19 ימים ראשון ושלישי 03-5321876טופול נירית 
 22-21 כל ימות השבוע 052-2789259ר פרנקל עטרה "ד

 22-21 כל ימות השבוע 054-4242484רויטמן יפעת 
 

 מועד ומיקום ההרצאה
 101 בניין כץ חדר 14יום ראשון בשעה 

 
 מטרת הקורס

   .בנות ימינוזיות  האידיאולוגיות המרכהבנת  .א
 .מימין ומשמאל אידיאולוגיות יריבות הנגדת  .ב
 .מודרני-דיון בזרמים ובגישות המצויים בעולם הפוסט .ג
 

 דרישות הקורס
 
 .) ובעקבותיהןהרצאותלפני כולל קריאת חומר הכנה  ( חובההשתתפות בהרצאות. 1
 .'אמריקאיות'ם משאלות  המבחן יורכב משאלות פתוחות וג).60ציון עובר (מבחן בסוף השנה . 2
 על  חומר ) לעתים במהלך השיעור  (- 8 – 6  בערך–כתיבת מספר עבודות קצרות לאורך השנה . 3

 . מהציון הסופי יתבסס על העבודות הללו חלק.    הקריאה ועל חומר נלווה
 

 הרכב הציון
 50% – מבחן

 
  : עבודות

 30% – עבודות הגשה 4
 –בינוני , 85 –טוב , 95 –מצוין :  וציוניהם יינתנו על סקאלה של, עמודים3 – 2 עבודות 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% – מראש  ללא הודעה1- עבודות במהלך השיעור בהודעה מראש ו2

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

 .אפשר גם לרכוש דרך חנויות ספרים וירטואליות בעברית באינטרנט. בחנות הספרים
 )439762(על .זיס  שמור מדעי המדינה לפי

 
 :  שתי אנתולוגיותמאמרים מתוך

, האוניברסיטה הפתוחה:  אביבתל. )עורך( זיסר ברוך) 'לק א ח-מקראה (אידיאולוגיות פוליטיות מודרניות
2004. 

 )578634(פו .איד  שמור מדעי המדינה לפי
 

 .א"תשס, האוניברסיטה הפתוחה: תל אביב(). עורך(קרן מיכאל  )מקראה (תולדות המחשבה המדינית
 )474468(המ .תול  שמור מדעי המדינה לפי
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כמה עותקים בספריית שמורים של מדעי גם יהיו . ה הפתוחהיהן דרך האוניברסיטתאפשר להשיג את ש
 .החברה

פעמיים בכל . לפי קצב ההתקדמות בהרצאות, המרצה  יציין איזה חומר קריאה יש להכין לשיעור הקרוב
פעמים שלוש כ. כמה הרצאות הסטודנטים יתבקשו לכתוב עבודה קצרה על שאלות שיינתנוסמסטר מדי 
מי שלא . (  עבודות קצרות ייכתבו בשיעור  עצמו--מרצה אך ללא הודעה מראש  לפי בחירת ה–במשך השנה 

 .)וכו, מחלהאישור ,  כן ימציא סיבה כמו מילואיםאם א אל, על אותו מבחן0יופיע יקבל  ציון 
 

 : םהמאמרים מתוך האנתולוגיות ה
 

 . 30 – 15 עמודים, )זיסר (  אדמונד בורק  ,מחשבות על המהפכה בצרפת
 

 . 39 – 31 עמודים, )זיסר( זיגמנד פרויד , בלא נחתתרבות
 

 . 55 – 41 עמודים, )זיסר( אורטיגה אי גסט  ,מרד ההמונים
 

 . 782 – 752 עמודים, 1כרך , )ןקר(טיוארט מיל סון 'ג, על החירות
 

 . 88 – 79  עמודים,)סרזי( פרידריך האייק הדרך לשעבוד 
 

 . 505 – 499 עמודים, 2  כרך,)ןקר(גיון רולס , תיאוריה של הצדק
 

 . 163 – 127 ,1כרך  ,)קרן (קרל מרקס ופרידריך אנגלס,  המניפסט הקומוניסטי
 

 . 279 – 255  עמודים,)זיסר(בניטו מוסוליני , תורת הפשיזם


