
 
 

 אשכול -רב תחומי

 הפקולטה למדעי הרוח

 מבוא לתיאוריה פוליטית

212.7480  

 

 

 מן'ר אסף תורג"ד :מרצה

 

 assaftu@gmail.com  תיאום מראשב :שעת קבלה

 

 קורס מתוקשב במלואו :סוג הקורס

 

 א.ב :דירוג

 

 אין :דרישות קדם

 

 

דרך ימי הביניים , התפתחות ההגות הפוליטית החל מתקופת יוון הקלאסיתהקורס סוקר את  :תיאור הקורס

מהו הצידוק : סקירה זו מתמקדת בעיקר בשאלות הבאות. והרנסאנס וכלה בהגות פוליטית בזמן המודרני

במהלך ? מהם מקורות הסמכות והכוח במדינה? לשם מה צריך את מסגרת המדינה? לקיומה של המדינה

, חירות, צדק: מושגי היסוד של הפילוסופיה בכלל והפילוסופיה הפוליטית בפרט הקורס נתחקה הן אחר

, מקיאבלי, אריסטו, אפלטון: והן בהגותם של הוגים מרכזיים במחשבה הפוליטית; קניין פרטי  ועוד, שוויון

 . ואחרים לוק רוסו ,הובס

 

 

 :רישות הקורסד

 

 .שהמרצה יציין עד לתאריך הסילבוס ואישורו קריאת .1

על  (אמריקאיות)ברירה מרובה  שאלות חמשלכל יחידת לימוד ישנה מטלה המורכבת מ :מטלות .2

 במקרה שכזה. לכל מטלה קיימת אפשרות לביצוע חוזר .(הרצאה וחובת הקריאה)תכני היחידה 

 צב מוגבר שכן מטלות יחידותניתן לבצע את המטלות בק.מבין השניים הוא שיחשב ההגבו הציון

 1-5מטלות יחידות הלימוד מועד ההגשה האחרון של  :שימו לב. הלימוד פתוחות לביצוע כבר כעת

להשלים את הקורס ללא ביצוע  לא ניתן .תאריך שהמרצה יציין יוגשו עד( 6-9יחידות )שאר המטלות ו

 .על פי לוח הזמנים שצוין לעיל תמקדים של כל המטלו

 .לא ניתן לגשת למבחן המסכם ללא ביצוע כלל המטלות. 51ציון עובר במבחן הוא : מבחן מסכם .3
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 :וקריאת החובה נושאי הקורס

 

  

 : ופן חישוב הציוןא

 מטלות - 22%

 מבחן מסכם - 02%

 

 !סמסטר פורה ומהנה

 קריאת חובה הוגים נושא שיעור

1 
   מבוא והצגת הקורס

 23-99' עמ, "פוליטיאה" אפלטון יתהגות בפוליס היוונ

 69-55, 62-69' עמ, "פוליטיקה" אריסטו הגות בפוליס היוונית 2

 דת ומדינה –ב "ימה 3
 אוגוסטינוס

 .59-06' עמ" עיר האלוהים"
 ם"הרמב

 51-59' עמ( אבינרי)מקיאבלי  ניקולו מקיאבלי הגות הרנסנס 9

5 
מצב בטבע והאמנה 

 החברתית

קטע ) "על הממשל המדיני"ו" לוויתן" ון לוק'ג
(ערוך ביחידת הלימוד  תומס הובס 

 265-252' עמ" על רוח החוקים" שארל מונטיסקייה הפרדת רשויות 6

 מהפכה ושמרנות 5
 'עמ" מחשבות על המהפכה בצרפת" ק רוסו'אן ז'ז

 אדמונד ברק 91-51

 המניפסט הקומוניסטי קרל מרקס שוויון 0

 ון רולס'ג צדק חלוקתי 9
' עמ" הרעיון העיקרי של תאורית הצדק"

999- 525 
 


