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  אילן-אוניברסיטת בר
  המחלקה למדעי המדינה

  
  ח" תשס–  אידיאולוגיות מודרניות 71-109-03

  ר משה הלינגר"ד:מרצה
  ' אקורס שנתי בסמסטר

  
  ת הקורסומטר
   . האחרונותבמאתיים השניםמרכז ושמאל ,  מימיןהאידיאולוגיות המרכזיות הבנת.  א
פוסט מודרניות , פמיניזם, רב תרבותיות,ותילתנקה, ליברליזם נוסח רולס:גישות עכשוויותון בדי. ב

  .ופונדמנטליזם
  דרישות הקורס

  ).עקב חשיבות הדיונים בכיתה (  חובההשתתפות בהרצאות. 1
   . הנוספתהביבליוגרפיה וקריאת הספר על ימין ועל שמאל כולו. 2
   ).60%ציון עובר  (הקורס מבחן בסוף . 3

פגעה קשות בסטודנטים ובשל קיצור הסמסטר על ידי רשויות  השנה בשל שביתת המרצים ש:הערה מיוחדת
כמו כן החומר ). בחנים ועבודות(לא יינתנו מטלות נוספות שנהגו בקורס בעבר ,  שבועות11-האוניברסיטה ל

  .צומצם במידה רבה, הביבליוגרפי שמעבר לספר החובה
  

  ).חלקה חובה וחלקה רשות(ביבליוגרפיה
  

  .פרק ראשון)2006, רסלינג:אביב-תל (מבוא-אידיאולוגיה , טרי,לטוןאיג: על מושג האידיאולוגיה
  )1109236(אי . איג141בספריית פילוסופיה 

  
, הוצאת שוקן:א"ירושלים ות (זמננו-אשנב לשיח האידיאולוגי בן: על ימין ועל שמאל,  ברוך, זיסר:ספר חובה

1999 (.   
  )439762(על .שמור מדעי המדינה לפי זיס

  
  .אפשר גם לרכוש דרך חנויות ספרים וירטואליות בעברית באינטרנט. הספריםנמצא בחנות 

  :כמו כן
  .3-5פרקים , )ו"תשכו, מאגנס:ירושלים (על החירות, ון סטיוארט'ג,  מיל:על ליברליזם

  )1122234(על .שמור מדעי המדינה לפי מיל
  

Rawls,John, Theory of Justice( Oxford: Oxford University Press,1971 ), pp. 11-22;60-65. 
  ) RAW)  103450שמור מדעי המדינה לפי            

  
תל  ( מקראה-תולדות המחשבה המדינית , מיכאל, קרן:מתוך  קצריםטקסטים מספר :על מרקסיזם ופשיזם

  ).א"תשס, האוניברסיטה הפתוחה, אביב
  )474468(המ .שמור מדעי המדינה לפי תול

 
רונן שמיר , אבי שגיא, מנחם, מאוטנר:בתוך" שני מושגים של רב תרבותיות", יעל, תמיר:על רב תרבותיות

הוצאת :אביב-תל (ל"ספר הזכרון לאריאל רוזן צבי ז – תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית-רב, )עורכים(
  .92-79' עמ, )ט"תשנ, אביב-אוניברסיטת תל-רמות

  )378040) (רב(שמור מדעי המדינה לפי רוז
 

, )ח"תשס, משרד הביטחון:אביב-תל(תיאוריות של צדק חברתי, יוסי, דהאן:פמיניזם וצדק חברתי,תעל קהילתנו
  .213-193;128-114' עמ

  )1141464(תא . דהן303.372
 

  .98-45' עמ, )ב"תשנ (4 אלפיים, "תרבות המובלעת", עמנואל, סיון:על פונדמנטליזם
  )228941(תדפיס 

 
רקע -דתיות ורוחניות בעידן הפוסט מודרני,אינדיבידואליזם",משה, הלינגר: על פוסט מודרניות ורוחניות

  .14-9' עמ, )ד"תשס( יד אקדמות ,"סוציולוגי
  X 6232במדף לכתבי עת 

   


