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 אילן-אוניברסיטת בר
 המחלקה למדעי המדינה

 
 ה" תשס–      אידיאולוגיה ומשטר בעידן המודרני  71-232-01

 פרופסור ברוך זיסר:מרצה
 דקלה שר, שרה קאהן, ליאור טל: מתרגלים

 
 מטרת הקורס

   .בנות ימינו האידיאולוגיות המרכזיות הבנת  .א
 .מימין ומשמאל אידיאולוגיות יריבות הנגדת  .ב
 .מודרני- בזרמים ובגישות המצויים בעולם הפוסטדיון .ג

 
 דרישות הקורס

 
 . ובעקבותיהןהרצאותלפני כולל קריאת חומר הכנה  ( חובההשתתפות בהרצאות. 1
 .'אמריקאיות' המבחן יורכב משאלות פתוחות וגם משאלות ).60%ציון עובר (מבחן בסוף השנה . 2
 על  חומר ) לעתים במהלך השיעור  (-- 6-8ערך  ב--כתיבת מספר עבודות קצרות לאורך השנה . 3

 . מן הציון הסופי יתבסס על העבודות הללו30%.     הקריאה ועל חומר נלווה
 

 ביבליוגרפיה
 

 .) 1999, הוצאת שוקן (זמננו-אשנב לשיח האידיאולוגי בן: על ימין ועל שמאל,  ברוך, זיסר: חובהיספר
 .חנויות ספרים וירטואליות בעברית באינטרנטאפשר גם לרכוש דרך . נמצא בחנות הספרים

 )439762(על .זיס  שמור מדעי המדינה לפי
 

זיסר ) ' חלק א-מקראה (אידיאולוגיות פוליטיות מודרניות:  שתי אנתולוגיותמאמרים מתוך
 )2004, האוניברסיטה הפתוחה: תל אביב) (עורך(,ברוך

 )578634(פו .איד  שמור מדעי המדינה לפי
 

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

גם יהיו כמה עותקים בספריית שמורים של מדעי .  אפשר להשיג את שניהן דרך האוניברסיטה הפתוחה
 .החברה

 )474468(המ .תול  שמור מדעי המדינה לפי
כל כמה . לפי קצב ההתקדמות בהרצאות, המרצה  יציין איזה חומר קריאה יש להכין לשיעור הקרוב

 –שלוש במשך השנה -כפעמיים. הרצאות הסטודנטים יתבקשו  לכתוב עבודה קצרה על שאלות שיינתנו
 מי שלא. (  העבודות הקצרות האלה ייכתבו בשיעור  עצמו--לפי בחירת המרצה אך ללא הודעה מראש 

 .)וכו, מחלה עם פתק של רופא,  על אותו מבחן אלה עם כן ימציא סיבה כמו מילואים0יופיע יקבל  ציון 
 

 : המאמרים מתוך האנתולוגיות הן
  

 15-30עמודים ) חלק א (זיסר  אדמונד בורק  אנתולוגיה בעריכת ברוך ,מחשבות על המהפכה בצרפת
 

 31-39עמודים ) זיסר( זיגמנד פרויד ,תרבות בלא נחת
 

 41-55) זיסר( אורטיגה אי גסט  ,מרד ההמונים
 

 752-782 עמודים 1 כרך ןמיכאל קרון שטיוארט  מיל  מתוך האנתולוגיה בעריכת 'ג, על החירות
 

 79-88עמודים ) זיסר( פרידריך האייק הדרך לשעבוד 
 

 499-505 עמודים 2כרך ) ןקר(גיון רולס , תיאוריה של הצדק
 

 127-163קרל מרקס ופרידריך אנגלס  ,  המניפסט הקומוניסטי
 )284519(מנ . מרק335.42

 
 279-255עמודים ) זיסר(בניטו מוסוליני , תורת הפשיזם


