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  ).ום מראשבתיא (16:00 – 14:00יום שלישי  :  קבלהשעת
  4חדר )/ מסלול תקשורת (109בנין : משרד
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  מועד ומיקום ההרצאות

  )להשלים כשיימסר המידע(; 16-18יום שלישי 
  הקורסמטרת 

 ים המוביליםהפוליטיים האידיאולוגיהמגמות והזרמים , אופן שיטתי כמה מהעמדותהקורס נועד להציג ב
במוקד הקורס . רלוונטיותהוהמחלוקות הבהיר את מורכבות הסוגיות לו, מודרני-  והפוסטהמודרניעידנים ב

 תוך בחינתן מזוויות )שמאלמימין ומ(יריבות וסקירת עמדות האידיאולוגי אורטי במאפייני השיח ידיון ת
  . הסתכלות פרשניות וביקורתיות

   והרכב הציוןדרישות הקורס
  ).  מהציון50%(מבחן בסוף השנה המורכב משאלות פתוחות ומשאלות אמריקאיות . 1
  ). %20 (2 עבודות מהן יש להגיש 3במהלך השנה תימסרנה .  עמודים3,2עבודות הגשה באורך של . 2
  ). %30 (3 מועדי בחינה בהתראה של שבוע מהם יש להגיש 4 במהלך השנה יתקיימו .בחנים בני עמוד. 3

  : ציוני העבודות והבחנים יינתנו על הסקאלה הבאה
  ). 60- מתחת ל(ונכשל , 60 –חלש , 70 –בינוני , 80 –טוב , 90 –טוב מאד , 100 –מצוין 

  . מחלקי הציוןלא ניתן יהיה לסיים את הקורס בהצלחה במצב של כישלון בכל אחד 
  ). נקודות לציון הסופי5תוספת של עד (בכוחה של השתתפות בשיעורים לזכות את הסטודנט בבונוס 

הבחנים ניתן יהיה להגיש לא אוחר משבועיים מיום החזרתם באמצעות מכתב מוקלד /ערעורים על העבודות
  .נה במחלקה למדע המדי58' דואר מס- הבוחן הבדוקים בתא/בצירוף צילום העבודה

  
  מבנה ונושאים

  ?הצגת הקורס ודיון בשאלה מהי אידיאולוגיה מודרנית
  .1פרק . וקןש: אביב- תל. זמננו-אשנב לשיח האידיאולוגי בן: על ימין ועל שמאל). 1999. ( ב,זיסר

  )439762(על .שמור מדעי המדינה לפי זיס
  

   –קריאת רשות 
 . חלק א–אידיאולוגיות פוליטיות מודרניות ). עורך. ( ב,בתוך זיסר. האידיאולוגיה הגרמנית). 2004. (ק, מרקס
  .3-11' עמ. האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל

  )578634(פו .שמור מדעי המדינה לפי איד
  

  שמרנות פוליטית
  .2פרק . וקןש: אביב- תל. זמננו-אשנב לשיח האידיאולוגי בן: על ימין ועל שמאל). 1999. ( ב,זיסר

  )439762(על .סשמור מדעי המדינה לפי זי
  

-  תל. חלק א–אידיאולוגיות פוליטיות מודרניות ). עורך. (ב, בתוך זיסר. תרבות בלא נחת). 2004. (ז, פרויד
  . 31-39' עמ. האוניברסיטה הפתוחה: אביב

  )578634(פו .שמור מדעי המדינה לפי איד
  

- תל.  חלק א–פוליטיות מודרניות אידיאולוגיות ). עורך. (ב, בתוך זיסר. מרד ההמונים). 2004. (א. א, גסט
  .41-55' עמ. האוניברסיטה הפתוחה: אביב

  )578634(פו .שמור מדעי המדינה לפי איד
  

   –קריאת רשות 
 חלק –אידיאולוגיות פוליטיות מודרניות ). עורך. (ב, בתוך זיסר. מחשבות על המהפכה בצרפת). 2004. (א, ברק
  .15-30' עמ. האוניברסיטה הפתוחה: אביב- תל.א

  )1070677(10283 תדפיס וגם )578634(פו .שמור מדעי המדינה לפי איד
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 .22-35: 30/31, זמנים. 1789הרדיקליות של ). 1989. ( פ,פירה

  4כתב עת באולם 
  

". תרבות בלא נחת"ל" טוטם וטאבו"מ: ' חלק ה–בחדר העבודה של זיגמונד פרויד ). 2004 ביולי 18. (ש, גלבץ
  story/il.co.haayal.www://http_2019 – עת לענייני תרבות ואקטואליה כתב –האייל הקורא 

   
  ליברליזם קלאסי

  .3פרק . וקןש: אביב- תל. זמננו-אשנב לשיח האידיאולוגי בן: על ימין ועל שמאל). 1999. ( ב,זיסר
  )439762(על .שמור מדעי המדינה לפי זיס

  
- תל. חלק א–אידיאולוגיות פוליטיות מודרניות ). עורך. (ב, בתוך זיסר. הדרך לשעבוד). 2004. (פ, האייק
  .63-77' עמ. האוניברסיטה הפתוחה: אביב

  )578634(פו .שמור מדעי המדינה לפי איד
  

   –קריאת רשות 
:  תל אביב. כרך א–המדינית תולדות המחשבה ). עורך. (מ, בתוך קרן. על החירות). א"תשס. (ס. 'ג, מיל

  .752-782' עמ. האוניברסיטה הפתוחה
  )474468(המ .שמור מדעי המדינה לפי תול

  
  דמוקרטיה-ליברליזם של רווחה וסוציאל

  .4פרק . וקןש: אביב- תל. זמננו-אשנב לשיח האידיאולוגי בן: על ימין ועל שמאל). 1999. ( ב,זיסר
  )439762(על .שמור מדעי המדינה לפי זיס

  
: תל אביב.  חלק ב–תולדות המחשבה המדינית ). עורך. (מ, בתוך קרן. תיאוריה של הצדק). א"תשס. ('ג, רולס

  .499-505' עמ. האוניברסיטה הפתוחה
  )474468(המ .שמור מדעי המדינה לפי תול

  
   –צפיית רשות 

Toledo, A. (August 6, 2007). Democracy, Poverty, Growth and Social Exclusion. SIPA – 
School of International and Public Affairs, Columbia University. YouTube (84 Minutes) – 
http://www.youtube.com/watch?v=Nem9KYWVoE0 
  

  מרקסיזם במבחן התיאוריה
  .5פרק . וקןש: אביב- תל. זמננו-אשנב לשיח האידיאולוגי בן: על שמאלעל ימין ו). 1999. ( ב,זיסר

  )439762(על .שמור מדעי המדינה לפי זיס
  

אידיאולוגיות ). עורך. (ב, בתוך זיסר. המניפסט של המפלגה הקומוניסטית). 2004. (פ, ואנגלס. ק, מרקס
  .127-163' עמ. האוניברסיטה הפתוחה: אביב- תל. חלק א–פוליטיות מודרניות 

    )578634(פו .שמור מדעי המדינה לפי איד
   txt./6161/files/org.gutenberg.www://http –תרגום לאנגלית [

   ]communiste_Parti_du_Manifeste/wiki/org.wikisource.fr://http –תרגום לצרפתית 
 

   –קריאת רשות 
 במבחן הקומוניסטי המניפסט. )עורך(. ב,  כהןבתוך.  שנה150המניפסט הקומוניסטי כעבור ). 1998. (א. מ, ווד

 .88-99' עמ. הוצאת הקיבוץ המאוחד: אביב- תל. הזמן
  )408862 ( ח "תשנ) כהן( מני335.42  

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

  )1099869 (10372תדפיס 
  

  המעשה המרקסיסטי
  .6פרק . וקןש: אביב- תל. זמננו-אשנב לשיח האידיאולוגי בן: שמאלעל ימין ועל ). 1999. ( ב,זיסר

  )439762(על .שמור מדעי המדינה לפי זיס
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   –קריאת רשות 
תקופת התפתחות ראשונה של : 12פרק . אקדמון: ירושלים). Mein Kampf( מאבקי). ה"תשנ. (א, היטלר

  .101-136' עמ. סוציאליסטית-מפלגת הפועלים הגרמנית הנציונל
  )1137214(תדפיס 

  
  .18-27: 27/8 ,זמנים.  והדרך אליה1917: רוסיה). 1998/9. (מ, קונפינו

  4כתב עת באולם 
  

  אסכולת פרנקפורט
. מ, דן-  מיבתוך. נאורות כהונאת ההמונים: תעשיית תרבות; מבוא, )2003. (מ, והורקהיימר .ת, אדורנו
-158;  39-45; 37; 7-18' עמ. ספריית הפועלים: ביבא- תל .מבחר: רטאסכולת פרנקפו ). עורכים. (א, ויסעור

198.  
  )223055(אס .שמור מדעי המדינה לפי אדו

  
   –באנגלית 

Adorno, T. & Horkheimer, M. (1944). The Culture Industry:  Enlightenment as Mass Deception. 
In Dialectic of Enlightenment. [Transcribed by Andy Blunden 1998]. Marxist Literary Criticism: 
Philosophy Archive@marxists.org -  
http://www.marxists.org/reference/archive/adorno/1944/culture-industry.htm  
 

הוצאת : תל אביב.  כרך א–תקשורת המונים בתוך . התפיסה הניאו מרקסיסטית.). מ.ל. (ד, כספי
 – 75-70' עמ. האוניברסיטה הפתוחה

htm.2659omic/teoriot/library/commun/sites/il.12k.amalnet.www://http  
 

   –קריאת רשות 
  .מאגנס: ירושלים. אסכולת פרנקפורט וההיסטוריה של הפסימיזם). 1996. (א, זאב- גור

  )308873 ( ו "אס תשנ.זא- גור149.6  
  

Blunden, A. The Frankfurt School and Critical Theory. Marxist Internet Archive – 
http://www.marxists.org/subject/frankfurt-school/ 
 
Martin J. (1996). The Dialectical Imagination. Berkeley: University of California Press. For the 
first chapter, see - 
http://www.marxists.org/subject/frankfurt-school/jay/ch01.htm 

  
  פאשיזם
  .7פרק . וקןש: אביב- תל. זמננו-אשנב לשיח האידיאולוגי בן: על ימין ועל שמאל). 1999. ( ב,זיסר

  )439762(על .שמור מדעי המדינה לפי זיס
  

   –קריאת רשות 
  .45-9' עמ. מבוא. ספרית פועלים: אביב-תל). קובץ מקורות (המחשבה הפשיסטית לגווניה). 1988. (ז, שטרנהל

  )67375 ( הפ .המדינה לפי מחש- שמור מדעי 
  

-תל.  חלק א–אידיאולוגיות פוליטיות מודרניות ). עורך. (ב, בתוך זיסר. תורת הפשיזם). 2004. (ב, מוסוליני
  .255-279'  עמ. האוניברסיטה הפתוחה: אביב

  )578634(פו .שמור מדעי המדינה לפי איד
  

  לאומיות
  .8פרק . וקןש: אביב- תל. זמננו-שיח האידיאולוגי בןאשנב ל: על ימין ועל שמאל). 1999. ( ב,זיסר

  )439762(על .שמור מדעי המדינה לפי זיס
  

   –קריאת רשות 
  .4-19: 12 ,זמנים .לאומיות ולאומנות). 1983. ( י,ברלין

  4כתב עת באלם 
  

  גלובליזציה-גלובליזציה ואנטי
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ביקורת הקפיטאליזם : גלובליזציהאנטי בתוך . ישראל והגלובליזציה: החלום ושברו). 2003. (דוידי א
  . 99-118' עמ. רסלינג: תל אביב. העכשווי

  )552182 (  גל.שמור מדעי המדינה לפי אנט 
  

  .179-210: 23 ,וביקורת תיאוריה. מקדונלדס והאמריקניזציה של המולדת:  הגדולהM-ה). 2003סתיו (.  א,רם
  )577373 (9588  תדפיסוגם ) בדלפק (4כתב עת באלם 

  
Scheuerman, W. (June 21, 2002). Globalization. In Zalta, E. N. (ed.). The Stanford 
Encyclopedia of Philosophy – http://plato.stanford.edu/entries/globalization/ 

 
   –צפיית רשות /קריאת
   –אביב -אוניברסיטת תל, הרצאה בסדרת הרקטור. גלובליזציה בחוסר נחת). 2004,  באפריל10. (י, שנהב

http://www.ha-keshet.org.il/articles/economy/globalization_yehuda-shenhav.htm 
  

   – Online-הארץ. הכדור בידנו). 2007 באוגוסט 9. (י, באר
http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=582236&contrassID=2&subContr
assID=12&sbSubContrassID=0 
 

  E9OUtRJCX0b=v?watch/com.youtube.www://http –)  דקות2:34 (הדיקטטור הגדול. פלין'ארלי צ'צ
 

  אנרכיזם
  ).להשלים(פרק . וקןש: אביב- תל. זמננו- בןאשנב לשיח האידיאולוגי: על ימין ועל שמאל). 1999. ( ב,זיסר

  )439762(על .שמור מדעי המדינה לפי זיס
  

Epstein, B. (September 2001). Anarchism and the Anti-Globalization Movement. Monthly 
Review, 53(4) – http://www.monthlyreview.org/0901epstein.htm 

  
   –צפיית רשות /קריאת
 חלק –אידיאולוגיות פוליטיות מודרניות ). עורך. (ב, בתוך זיסר. החברה והיחיד, המדינה). 2004. (מ, באקונין

  217-237' עמ. האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל. א
  )578634(פו .שמור מדעי המדינה לפי איד

  
Wrayer. Brainwashed Two: What is Anarchy. YouTube (4 Minutes) –  
http://www.youtube.com/watch?v=c1Cbh9-Lgts 

  
  תרבותיות- פוסט ציונות ורב, פוסט מודרניזם

  .8פרק . וקןש: אביב- תל. זמננו-אשנב לשיח האידיאולוגי בן: על ימין ועל שמאל). 1999. ( ב,זיסר
  )439762(על .שמור מדעי המדינה לפי זיס

  
בתוך . מיון הסוגיות וכמה הכרעות אישיות, הגדרות, הבחנות: ציונות- ואנטיציונותפוסט ). 1996. (מ, און-בר

  .475-508' עמ. גוריון-  בןאוניברסיטת: ירושלים. פולמוס בן זמננו: ציונות). עורכים. (א,  ובראלי.פ, גינוסר
  )338539 ( פו . שמור סוציולוגיה לפי ציו 

  
   –קריאת רשות 

 .38-42: 28 ,גלילאו. עמציאות ומד, טקסט). 1998. (י, זיו
  )519371 (8474תדפיס 

  
    – 43-47: 28 ,גלילאו. על הבלים פוסטמודרניים). 1998(. א, אבשלום

http://www.aplaton.co.il/story_121 
  

  .61-65: 30 ,גלילאו? האמנם רק הבלים). 1998. (צ, לביא
  )0519375( 8476תדפיס 

  
  פמיניזם
  .9פרק . וקןש: אביב- תל. זמננו-אשנב לשיח האידיאולוגי בן: על ימין ועל שמאל). 1999. ( ב,זיסר

  )439762(על .שמור מדעי המדינה לפי זיס
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: תל אביב.  חלק ב–תולדות המחשבה המדינית ). עורך. (מ, בתוך קרן. המין השני). א"תשס. (ס, בובואר-דה

  .369-413' עמ. האוניברסיטה הפתוחה
  )474468(המ .שמור מדעי המדינה לפי תול

  
   –קריאת רשות 

  .277-317' עמ): 1(2, ישראלית סוציולוגיה.  נשים ואזרחות בישראל? אשת חייל מי ימצא). 1999. (נ', ברקוביץ
  )325646 (5051 תדפיס בדלפק וגם תדפיס 4כתב עת באלם 

  
. שינויים בדמות האישה הישראלית ובמעמדה החברתי: יאפית, עקרת בית, צברית, חלוצה). 2000. (אלמוג עוז

  .19-64 'עמ: 34 ,ופרשנות קורתיב
  )480841(7994 תדפיס

  
   – באינטרנט@ןמקור ראשו. חמישים שנה אחרי). 2006 בפברואר 16. (מ, ווזנר

http://www.makorrishon.co.il/show.asp?id=10716 
  

Ali, G. (July 5, 2006). On Feminism. YouTube (4 Minutes)– 
http://www.youtube.com/watch?v=oftOCN1jkNo&mode=related&search 

  
Blades, J. & Rowe-Finkbeiner, K. (May 4, 2006). The Motherhood Manifesto. The Nation – 
http://www.thenation.com/doc/20060522/blades 
 

  הסביבה-אקולוגיה ואיכות
  .' עמ: 9פרק . וקןש: אביב- תל. זמננו-אשנב לשיח האידיאולוגי בן: על ימין ועל שמאל). 1999. ( ב,זיסר

  )439762(על .שמור מדעי המדינה לפי זיס
  

   –צפיית רשות 
Gore, A. (June 2006). 15 Ways to Avert a Climate Crisis. TED – Ideas worth spreading (16 
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