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  אילן- אוניברסיטת בר
  המחלקה למדעי המדינה

  10-109-71 -  מודרניותאידיאולוגיה 
  ט"תשס, א. ב–) ש" ש2(שנתי, קורס חובה
  אייל ברנדייס ר "ד

  
  19:00 – 18:00', יום ב: שעות קבלה

  323חדר , 213בניין מקסיקו : חדר
    brandee1@mail.biu.ac.il: ל"דוא

  
  מטרת הקורס

הציפו את , אידיאולוגיים ופוליטיים, שפע רב של רעיונות. העידן המודרני הוגדר על ידי רבים כעידן האידיאולוגיה
הקורס נועד להציג בצורה שיטתית . ויכוחים וחילוקי דעות, העידן המודרני תוך שהם יוצרים שוק הומה של רעיונות

במהלך הקורס נכיר מקרוב את השיח . מודרני-ם המרכזיים של העידן המודרני והפוסטאת הזרמים האידיאולוגיי
כמו גם את מורכבות הסוגיות , את המורכבות של הזרמים האידיאולוגיים המרכזיים, האידיאולוגי המודרני

, וגי מהואת הקורס נתחיל בהבנת המושג אידיאולוגיה ושיח אידיאול. והמחלוקות המלוות את השיח האידיאולוגי
, כגון שמרנות, ומשם נמשיך וניכנס לזרמים האידיאולוגיים המרכזיים שעיצבו ועדיין מעצבים את העידן המודרני

  .מודרניים-נסיים את הקורס בהצצה לכמה מהזרמים האידיאולוגיים הפוסט. מרקסיזם פאשיזם ועוד, ליברליזם
  

  דרישות הקורס
  ).בכל מבנה של בחינה ישולבו קטעים מחומר הקריאה(מר הביבליוגרפי וקריאת החו, השתתפות בהרצאותנוכחות ו. 1
   ).'מבנה המבחן יוצג לסטודנטים במהלך סמסטר ב( מבחן בסוף השנה. 2
עבודות ההגשה הינן . על חומר הקריאה ועל חומר נלווהבמהלך השנה עבודות קצרות בין שתיים לשלוש כתיבת . 3

בכל . ונכשל, 65 –גרוע , 75 –בינוני , 85 –טוב , 95 –מצוין : ינתנו על סקאלה שלוציוניהם י;  עמודים3 – 2באורך של 
,  מהציון הכללי בקורס30%אי הגשת עבודות כלל מפחיתה . מקרה יילקחו בחשבון ציוני שתי העבודות הטובות ביותר

  .  מהציון הכללי בקורס15%הגשת עבודה אחת בלבד מפחיתה 
  . הדואר של המתרגלות לא יאוחר משבועיים מיום החזרת העבודות-רוף העבודה בתאיערעורים ניתן להגיש בכתב בצי

  
  הרכב הציון

  70%: )שנתי( מסכם מבחן
  )100%במידה וסעיף זה יתבטל יהיה משקל הבחינה . לא סופי (30%: עבודות

  
 רשימת קריאה

  אידיאולוגיה פוליטית:  לקורסמבואהקדמה ו. 1
  : חובה
  .)47 – 13' עמ (1 פרק ,1999, שוקן: אביב-תל. זמננו-אשנב לשיח האידיאולוגי בן: על שמאלעל ימין ו.  ברוך,זיסר

  )439762 (על.המדינה לפי זיס-שמור מדעי
  

  :רשות
Mullins A., Willard. "On the Concept of Ideology in Political Science". The American Political Science 
Review. 66 (2), Baltimore, Jun. 1972, pp. 498-510. 
Journal 

  
  שמרנות פוליטית. 2

  :חובה
  ).83 - 49' עמ (2פרק , 1999, שוקן: אביב-תל. זמננו-אשנב לשיח האידיאולוגי בן: על ימין ועל שמאל.  ברוך,זיסר

  )439762 (על.המדינה לפי זיס-שמור מדעי
  

  :רשות
Scruton, Roger. The Meaning of Conservatism. Harmondsworth: Penguin, 1980. Ch. 1 (pp. 15-26)  

320.52 SCR) 4919(   
  
  ליברליזם קלאסי. 3

  :חובה
  תועלתנות וצדק חברתי
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    ).95 – 80' עמ(' פרק ד. 2007, ד הביטחוןרמש: אביב-תל. תיאוריות של צדק חברתי. יוסי, דהאן
   )1141464(    ח"תא תשס.דהן 303.372 

  
  ).66 – 20' עמ(' פרק ב) 20 – 3' עמ(' פרק א , 2006, מרכז שלם: ירושלים. חירותעל ה .ון סטיוארט'ג, מיל

   )    001122234   (על.המדינה לפי מיל-שמור מדעי
  

  :רשות
  .)122 – 85' עמ (3פרק . 1999, וקןש: אביב-תל. זמננו-אשנב לשיח האידיאולוגי בן: על ימין ועל שמאל  .רוך ב,זיסר

  )439762 (על.זיסהמדינה לפי -שמור מדעי
  
  דמוקרטיה-ליברליזם של רווחה וסוציאל. 4

  :חובה
-תל. ' חלק ב–תולדות המחשבה המדינית ). עורך. (קרן מ: בתוך". הרעיון העיקרי של תיאוריית הצדק ".ון'ג, רולס
  .505 – 499' עמ, 2001, האוניברסיטה הפתוחה: אביב

   ) 474468  (המ.שמור מדעי המדינה לפי תול
  

  ).57 – 32' עמ(' פרק ב. 2007, משרד הביטחון. תיאוריות של צדק חברתי.  יוסי,דאהן
   )1141464(    ח"תא תשס.דהן  303.372

  
  :רשות
  ).146 – 131' עמ (4פרק , 1999, שוקן: אביב-תל. זמננו-אשנב לשיח האידיאולוגי בן: על ימין ועל שמאל. ברוך, זיסר

  )439762 (על.המדינה לפי זיס-שמור מדעי
  
  מרקסיזם . 5

  :חובה
  ).193 – 160' עמ (5פרק . 1999, שוקן: אביב-תל. זמננו-אשנב לשיח האידיאולוגי בן: על ימין ועל שמאל. ברוך, זיסר

  )439762 (על.המדינה לפי זיס-שמור מדעי
  

דות המחשבה תול). עורך(קרן , מיכאל: בתוך". מניפסט של המפלגה הקומוניסטית. "פרידריך, אנגלס. קרל, מרקס
  .38 -3' עמ. 2001, האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל. המדינית

   ) 474468  (המ.שמור מדעי המדינה לפי תול
  

  :רשות
  .56 – 25, 16 – 7' עמ. 1952, ספריית הפועלים, הקיבוץ הארצי: מרחביה. ביקורת תוכנית גותהא. קרל, מרקס
  אין

  
  המעשה המרקסיסטי. 6

  :רשות
  .220 – 194' עמ. 1999, שוקן: אביב-תל. זמננו-אשנב לשיח האידיאולוגי בן: מין ועל שמאלעל י. ברוך, זיסר

  )439762 (על.המדינה לפי זיס-שמור מדעי
  

 המניפסט הקומוניסטי). עורך(בנימין , כהן: בתוך".  שנה150המניפסט הקומוניסטי כעבור . "אלן מייקסינס, ווד
  .99 – 88' עמ, 1998, הקיבוץ המאוחד: אביב-תל. במבחן הזמן

   )408862 (ח"תשנ) כהן(מני  335.42
  
  אנרכיזם. 7

  :חובה
 – 11. pp (2. Ch, )10 – 1. pp (1. Ch. 1997, Cassell:  London?Demanding the Impossible. David, Morland

31). 
320.5709 MOR (1156661) 

 
 –15 . pp(2 . Ch, ) 14–2 . pp(1 . Ch. 1984, .Sons Ltd& M Dent .J: London. Anarchism. David, Miller

29).  
335.83 MIL (30186)  
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  :רשות
  .14 – 7' עמ. 2004, רסלינג: אביב-תל.  אנתולוגיה–אנרכיזם . אברהם, יסעור

   )586305 (ד"תשס) יסע(אנר  335.83
  
  פאשיזם. 8

  :חובה
  .268 – 229' עמ. 1999, שוקן: אביב-לת. זמננו-אשנב לשיח האידיאולוגי בן: על ימין ועל שמאל. ברוך, זיסר

  )439762 (על.המדינה לפי זיס-שמור מדעי
  

  .45 – 9' עמ. 1988, ספרית פועלים: אביב-תל). קובץ מקורות (המחשבה הפשיסטית לגוווניה. זאב, שטרנהל
   )67375 (הפ.שמור מדעי המדינה לפי מחש

  
  :רשות

  ).61 – 15' עמ(הפשיזם כתרבות פוליטית חלופית :  מבוא.1992, עם עובד: אביב-תל. יסודות הפאשיזם. זאב, שטרנהל
  אין

  
  לאומיות. 9

  :חובה
  ).307 – 270' עמ (8פרק . 1999, שוקן: אביב-תל. זמננו-אשנב לשיח האידיאולוגי בן: על ימין ועל שמאל. ברוך, זיסר

  )439762 (על.המדינה לפי זיס-שמור מדעי
  

  :רשות
Hutchinson, John & Smith, D. Anthony (Ed.). Nationalism. Oxford: Oxford University Press, 1994. 
Introduction, pp. 3-13. 
320.54 NAT 2000 (1108095 )  

  )NAT)  276614 שמור מדעי המדינה לפי 1994' מהד
  

  .19 – 4' עמ. אביב-תל, 12 1983, זמנים, "לאומיות ולאומנות. "יהושע, ברלין
   )140174( וגם תדפיס  מדעי החברה  בספרייה לכתב עת  

  
  תרבותיות- פוסט ציונות ורב, פוסט מודרניזם. 10
  .42-38' עמ, 28, 1998, גלילאו, "מציאות ומדע, טקסט" פוסטמודרניזם. "יוסי, זיו

   )     519371( וגם תדפיס , מתימטיקה, פיסיקה:  בספריותכתב עת אלקטרוני  + כתב עת
  

  .47-43' עמ, 28, 1998, גלילאו, "פוסטמודרנייםהבלים . "אבשלום, אליצור
   )519374(  וגם תדפיס  מתימטיקה, פיסיקה: כתב עת אלקטרוני  בספריות+ כתב עת 

  
  .65-61' עמ, 30, 1998, גלילאו" ?האמנם רק הבלים. "לביא צבי
  ) 519375(מתימטיקה וגם תדפיס , פיסיקה: כתב עת אלקטרוני  בספריות+ כתב עת 

  
  .32-9' עמ, 8, 1996, תיאוריה וביקורת, "סוציולוגיה של ויכוח ההיסטוריונים בישראל: זכרון וזהות", יאור, רם

   ) 386888(  כתב עת בספרייה למדעי החברה וגם תדפיס 
  

בתוך דן , "בחברה הישראלית העכשווית' ציוני-פוסט'עיקרי השקפת העולם של הזרם ה: מכסחי הציונות", דן, מכמן
  .27-11' עמ, 8' סדרת תשתית למחקר מס, אילן-בר, פוסט ציונות ושואה, )עורך(מכמן 

   )357853(וגם תדפיס  ) 336230 (צי.המדינה לפי פוס-שמור מדעי
  

  פמיניזם.11
  .328 – 311' עמ. 1999, שוקן: אביב-תל. זמננו-אשנב לשיח האידיאולוגי בן: על ימין ועל שמאל. ברוך, זיסר

  )439762 (על.יסהמדינה לפי ז-שמור מדעי
  

  הסביבה- אקולוגיה ואיכות. 12
  .338 – 328' עמ. 1999, שוקן: אביב-תל. זמננו-אשנב לשיח האידיאולוגי בן: על ימין ועל שמאל. ברוך, זיסר

  )439762 (על.המדינה לפי זיס-שמור מדעי
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  אידיאולוגיה באלף השלישי. 13

  .356 – 349' עמ. 1999, שוקן: אביב-תל. זמננו-גי בןאשנב לשיח האידיאולו: על ימין ועל שמאל. ברוך, זיסר
  )439762 (על.המדינה לפי זיס-שמור מדעי

  
.המרצה שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים ברשימת הקריאה בהתאם לצורכי הקורס: הערה*  

           
. היקף ומשקל המטלות בקורס עשויים להשתנות בכפוף לעדכון הסטודנטים:הערה*  
  

 


