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 אילן-אוניברסיטת בר
 המחלקה למדעי המדינה

 
 ה" תשס-ומבקריה הליברלית  ההדמוקרטי   71-835-01
  משה הלינגרר"ד
 

 מטרת הקורס
הדילמות והאתגרים בפניהם היא ניצבת , ההתפתחויות שחלו בה, ניתוח יסודות הדמוקרטיה המערבית
 .והזרמים האידאולוגיים שקמו כנגדה

 דרישות הקורס
 ). חומר הכנה להרצאותה שוטפת שלכולל קריא( בהרצאות חובה השתתפות. 1
 .מבחן בסוף השנה. 2
 .עבודות מצומצמות במהלך השנה. 3

 מבנה הקורס
 :  הקורס יחולק למספר חטיבות משנה

: המודל הליברלי האינדיבידואליסטי לעומת המודל הרפובליקני: יסודות הדמוקרטיה הליברלית: 'חטיבה א
 . יל וטוקווילמ, לוק ושפינוזה
ורונלד דבורקין לעומת רוברט " תיאוריה של צדק"ון רולס ב'ליברלים לעומת ליברטריאנים ג: ' חטיבה ב

 .נוזיק
 ). טיילור, מקאינטייר, וולצר, סנדל( הביקורת הקומוניטרית על הליברליזם  האינדיבידואליסטי : 'חטיבה ג
 ).  ויל קימליקה(  לבין הגישה הרב תרבותית "ליברליזם פוליטי" בין רולס המאוחר ב: ' חטיבה ג
 .ארד רורטי'ישעיהו ברלין לעומת ריצ: בין פלורליזם לבין פוסט מודרניות: 'חטיבה ד
 .הגות שמרנית מברק ועד שטראוס: מבקרי הדמוקרטיה הליברלית מימין: 'חטיבה ה
 .בין לאומיות לבין לאומנות ופשיזם ממאציני ועד מוסוליני: 'חטיבה ו

 .שמאל חברתי ממרקס ועד לאסכולת פרנקפורט: 'יבה זחט
 

 ביבליוגרפיה
 

 :ספר מבוא לקורס
דמוקרטיות ודיקטטורות : בתוך, שורשים רעיוניים ותפיסות יסוד: הדמוקרטיה המודרנית, בנימין נויברגר

 ).ה"תשמ, האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל (2-1יחידות , 20-במאה ה
 )28763 (דמ.שמור מדעי המדינה לפיאונ

 
, שוקן: אביב-ירושלים ותל (אשנב לשיח האידאולוגי בן זמננו: על ימין ועל שמאל,  ברוך זיסר:ספר חובה

 ).ס"תש
 )439762(על .שמור מדעי המדינה לפי זיס

 
, האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל(, מקראה-אידיאולוגיות פוליטיות מודרניות, )עורך( , זיסר ברוך:מקראות

2004( 
 )578634(פו .דעי המדינה לפי אידשמור מ

 
 )א"תשס, האוניברסיטה הפתוחה: תל אביב( ,  מקראה-תולדות המחשבה המדינית  , )עורך(מיכאל , קרן

 )474468(המ .שמור מדעי המדינה לפי תול
 
 :פרקים או עמודים מתוך, וכן

 ).1967    ,מוסד ביאליק: ירושלים ( מקורות ותעודות-המחשבה המדינית בארצות הברית , יהושע, אריאלי
 )129999(המ .שמור מדעי המדינה לפי מחש

 
 ).א"תשל, רשפים: אביב-תל(יעקב שרת : תרגום, ארבע מסות על חירות, ישעיהו, ברלין

 )81174(אר .שמור מדעי המדינה לפי ברל
 
 ).א"תשס, בבל: אביב-תל (המין השני, סימון, בובואר-דה

 )483111(מי . בוב305.4
 

האוניברסיטה : אביב-תל (צדק צדק תרדוף: 8-7בעיות בפילוסופיה של המוסר יחידות , לעזרוינריב א
 )מ"תש, הפתוחה

 )70160(בע .שמור מדעי המדינה לפי וינ
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יהושע אריאלי : מבוא, יוחנן טברסקי וישראל מרגלית: תרגום, הדמוקרטיה באמריקה, אלכסיס, טוקוויל
 ).ל"תש, מוסד ביאליק: ירושלים(

 )138928(דמ .שמור מדעי המדינה לפי טוק
 

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

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

 )143265(מס .שמור מדעי המדינה לפי לוק
 

 ).ג"תשל, יחדיו: אביב-תל(אברהם אשכנזי : תרגום, האדם המדיני, .סיימור מ, ליפסט
 )137203(אד .שמור מדעי המדינה לפי ליפ

 
 )   ג"תשנ, ספריית פועלים: תל אביב ( אסכולת פרנקפורט) עורכים(יסעור אברהם , דן מיכאל-מי

 )223055(אס .שמור מדעי המדינה לפי אדו
 

 ).ד"תשמ, מאגנס: ירושלים(יוסף אור : תרגום, מימשל של נציגים, .ון ס'ג, מיל
 )145657(ממ . מיל192

 
 ).ו"תשכ, מאגנס: ירושלים(אריה סימון : תרגום, על החירות, .ון ס'ג, מיל

 )151710(על .שמור מדעי המדינה לפי מיל
 

 ).  ו "תשכ, הקיבוץ הארצי,  מרחביה  (כתבי שחרותקרל  , מרקס
 )145556(כת .ינה לפי מרקשמור מדעי המד

 
-ירושלים ותל(ר ישראל אלדד "ד: תרגום, לגיניאולוגיה של המוסר, מעבר לטוב ולרוע, פרידריך, ניטשה
  ) .ט"תשל, שוקן:אביב

  )0147350(מע . ניצ193
 

, האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל (חירויות הפרט והמבנה החוקתי בדמוקרטיה פדרלית, גיורא, קולקה
 ).ז"תשמ

 )68344(חר .שמור מדעי המדינה לפי קול
 

 )  ח "תשמ, ספריית פועלים: תל אביב   (המחשבה הפשיסטית לגווניה, שטרנהל זאב
 )67375(הפ .שמור מדעי המדינה לפי מחש
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.יופנו המשתתפים לטקסטים נוספים לשם כתיבת העבודות, בנוסף  


