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אילן-אוניברסיטת בר  
 המחלקה למדעי המדינה

 
זרמים וגישות,  יסודות-הגות דמוקרטית  
ר משה הלינגר"ד: מרצה  

71-835-01 
 

מטרת הקורס:  לימוד וניתוח זרמים, גישות והוגים בהגות הדמוקרטית המערבית תוך התמקדות בסוגיות 
, רב תרבותיתב, הגות קומיוניטאריתב, ניוליברליזם לגווב הקורס יעסוק .הנידונות בעשרות השנים האחרונות

.בזרמים סוציאליסטים בפמיניזם ובפוסט מודרניזם  
חלק (הוא מחייב קריאה אינטנסיבית .  של המשתתפיםבכיתה  וסקירותדיונים , הקורס משלב בין הרצאות

.לקראת המפגשים ובעקבותיהם) גדול ממנה באנגלית  
 מטלות הקורס:

).10%.(השתתפות פעילה בשיעוריםקריאה שוטפת של החומר ו. 1  
. )70%(ציון עובר במבחן בסוף השנה . 2  
).20%()בזוגות( כתיבת עבודה והצגת רפרט בכיתה .3  

 
:ביבליוגרפיה  

 כמו כן יתווספו . במהלך השנה יופנו המשתתפים לפרקים או לעמודים מתוכה. חלקה חובה וחלקה רשות(
).פריטים לאורך השנה  
.רשימה הביבליוגרפיתב המופיעים ספרים להפניות לתדפיסים שהוכנו לפרקים שונים ניתן לראות בקטלוג   

 
 בלום, אלאן, דלדולה של הרוח באמריקה, תרגום: בת שבע שפירא (תל-אביב: עם-עובד, תש"ן).

) 117665(דל . בלו 973.92  
 

 ברלין, ישעיהו, ארבע מסות על חירות, תרגום: יעקב שרת (תל-אביב: רשפים, תשל"א).
  )81174(אר .לפי ברלשמור מדעי המדינה 

 
 --- --- , נגד הזרם-מסות בהיסטוריה של האידיאות, תרגום:אהרן אמיר (תל-אביב:עם עובד, תשמ"ו).

  )50364(נג . ברלשמור מדעי המדינה לפי
 

 גילגן, קרול, בקול שונה, התיאוריה הפסיכולוגית והתפתחות האשה (תל-אביב:ספרית פועלים, תשנ"ו).
  )296086(בק . גילשמור סוציולוגיה לפי

 
 דה-בובואר, סימון, המין השני (תל- אביב: בבל, תשס"א).

  )483111(מי . בובשמור מדעי המדינה לפי
 

 דה-טוקוויל, אלכסיס, הדמוקרטיה באמריקה, מבוא: יהושע אריאלי (ירושלים: מוסד ביאליק, תש"ל).
  )138928(דמ . טוקשמור מדעי המדינה לפי

 
 האייק, פרידריך, הדרך לשעבוד( ירושלים: הוצאת שלם,התשנ"ח).

  )384163(דר . היקשמור מדעי המדינה לפי
 

 וינריב,אלעזר, דת ומדינה היבטים פילוסופיים(תל-אביב:הקיבוץ המאוחד,2000).
  )444046(דת . וינE 322.1פילוסופיה , חינוך , מדף פתוח: בספריות

  
 זיסר, ברוך, על ימין ועל שמאל, אשנב לשיח האידיאולוגי בן זמננו, (ירושלים ותל-אביב: שוקן, תש"ס).

)439762(על . זיסשמור מדעי המדינה לפי  
 

 לוק, ג'ון, איגרות על הסובלנות, תרגום: יורם ברונובסקי (ירושלים: מאגנס, תש"ן).
  )135613(אג . לוקשמור מדעי המדינה לפי

 
 לוק, ג'ון, על הממשל המדיני, תרגום: יוסף אור (ירושלים: מאגנס, תשל"ג).

)143265(מס .וכן שמור מדעי המדינה לפי לוק) 143270(מס .לוק  192 
 

מאוטנר, מנחם, אבי שגיא, רונן שמיר (עורכים), רב-תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית – ספר הזכרון 
 לאריאל רוזן צבי ז"ל (תל-אביב:הוצאת רמות-אוניברסיטת תל-אביב, תשנ"ט).

  )378040) (רב( רוזשמור מדעי המדינה לפי
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 מי-דן מיכאל, יסעור אברהם (עורכים) אסכולת פרנקפורט ( תל אביב: ספריית פועלים, תשנ"ג).   
  )223055(אס . אדושמור מדעי המדינה לפי

 
 מיל, ג'ון ס., מימשל של נציגים, (ירושלים: מאגנס, תשמ"ד).

)145657(ממ . מיל 192  
 מיל, ג'ון ס., על החירות, (ירושלים: מאגנס, תשכ"ו).

  )151710( על . מילשמור מדעי המדינה לפי
 

 מרקס, קרל  כתבי שחרות  (מרחביה,  הקיבוץ הארצי, תשכ"ו ).
  )  145556(כת . מרקשמור מדעי המדינה לפי

 
 נחתומי,אוהד(עורך),רב תרבותיות במבחן הישראליות,(ירושלים:מאגנס,תשס"ה).

  )569818(תרב - רבה לפישמור סוציולוגי
 

 ניטשה, פרידריך, מעבר לטוב ולרוע, לגיניאולוגיה של המוסר, (ירושלים ותל-אביב:שוקן, תשל"ט) . 
)147350(מע .ניצ  193  

  
  ). א"תשל, עם עובד: אביב-תל(, האדם המורד, אלבר, קאמי

)171430(אד .קמי    848.91 
  ).ח"תשמ, מאגנס: ירושלים (הנחת יסוד למטפיסיקה של המידות, עמנואל, קאנט 

)ם"תש ()364870(הנ . קנט 193  
 קרן, מיכאל, תולדות המחשבה המדינית -  מקראה (תל אביב, האוניברסיטה הפתוחה, תשס"א).

  )474468(המ . תולשמור מדעי המדינה לפי
 

שטראוס, ליאו, ירושלים ואתונה- מבחר כתבים, עריכה ומבוא: אהוד לוז(ירושלים: מוסד ביאליק ומכון ליאו 
).א"תשס, בק  

) 507857(יר . שטרשמור מדעי המדינה לפי  
 

 שטרנהל זאב, המחשבה הפשיסטית לגווניה  (תל אביב : ספריית פועלים, תשמ"ח).
  )67375(הפ . מחששמור מדעי המדינה לפי

 
Barry, Brian, Theories of Justice, Vol I (Berkely and Los Angeles: University of California 
Press, 1989. 
320.011 BAR (177583) 
 
Dahl, Robert A.,  Democracy and Its Critics (New-Haven and London: Yale University Press, 
1989). 
321.8 DAH (153385) 
 
Dworkin, Ronald, Taking Rights Seriously (Cambridge: Harvard University Press, 1977) 

) 109070( DWO שמור מדעי המדינה לפי  
 
Gould, Carol C., Rethinking Democracy (Cambridge: Cambridge University Press, 1993). 
321.8 GOU (250661) 
 
Habermas, Jürgen, , Theory of Communicative Action, trans.: Tohmas McCarthy (Boston: 
Beacon Press, vol. I, 1984, vol. II, 1987). 
300.1 HAB (37611) 
 
Held, David, Models of Democracy (Stanford: Stanford University Press, 1996). 
321.8 HEL (244950) 
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Kymlicka, Will, Multicultural Citizenship  (Oxford: Clareadon Press, 1995).oduction 
 )293796( KYM י המדינה לפי שמור מדע  

 
–––––––––– Contemporary Political Philosophy (Oxford: Oxford University Press, 2002). 
320.50904 KYM (548523) בספריה לפילוסופיה 
 
Lijphart, Arend, Democracies (New-Haven and London: Yale University Press, 1984). 

L )14541( IJ   שמור מדעי המדינה לפי
 
Rawls, John, A Theory of Justice (Oxford: Oxford University Press, 1973). 
 ) 103450( RAW  שמור מדעי המדינה לפי 
 

––––––––––, Political Liberalism (New-York: Columbia University Press, 1996). 
 ) 1071398) (2005( RAW  שמור מדעי המדינה לפי 
 
Raz, Joseph, Ethics in the Public Domain (Oxford: Clarendon Press, 1994). 
340.112 RAZ (265765) בספריה לפילוסופיה 

––––––––––, The Morality of Freedom (Oxford: Clarendon Press, 1986). 
323.44 RAZ (58226) בספריה לפילוסופיה 
 
Rorty, Richard, Contingency Irony and Solidarity (Cambridge: Cambridge University Press, 
1989). 
191 ROR (104959)   לפילוסופיה  בספריה
 
Sandel, Michael J., Democracy's Discontent: America in Search of Public Philosophy (Harvard: 
Harvard University Press, 1996). 
320.973 SAN (321895) 
 

––––––––––, Liberalism and the Limits of Justice (Cambridge: Cambridge University Press, 
1982). 
179.9 SAN (284928) בספריה לפילוסופיה 
 
Sartori, Giovanni, The Theory of Democracy Revisited (New-Jersey: Chatham House, 1987). 
321.8 SAR (245109) 
 
Tamir, Yael, Liberal Nationalism (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1993).  
320.54 TAM (221184) 
 
Taylor, Charles, Sources of The Self: The Making of Modern Identity (Cambridge Mass.: Harvard 
University Press, 1989). 
126 TAY (150783) 
 
Walzer, Michael, Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality (New-York: Basic 
Books, 1983). 
320.011 WAL (30633) 

 
                          

 


