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  1031.2105.06שעור                                                                                     אביב-אוניברסיטת תל

                         (2018מס' ב', תשע"ח )ס                                                                         בית הספר למדע המדינה

     , אולם זאב סגל 16:00-14:00יום ג',                                            ממשל ויחסים בינלאומיים       

 
                                                   

 מחשבה מדינית בת זמננו

 פרופ׳ תמי מייזלס

meisels@tau.ac.il 

 : ותמתרגל

 tammycaner@gmail.com – קנר תמי

 taliashoval1@gmail.com -טליה שובל 

 מבנה הקורס:

 שעיצבו בהוגים ונתמקד ברוסו נפתח. ימינו ועד 18 – ה המאה אמצעמ מדינית בהגות יעסוק הקורס

, ליברליזם, דמוקרטיה – העכשווי המערבי העולם של המרכזיים הפוליטיים הרעיונות את

 אק'ז אן'ז של בהגותו נפתח', א משנה המבוא לקורס כהמשך. ומבקריו הרווחה מדינת ,קומוניזם

 הליברליים בטיעונים, קאנט עמנואל של המוסר בתורת לעסוק כרונולוגי בסדר נעבור ומשם, רוסו

 תיאוריית"ב, ואנגלס מרקס של" הקומוניסטי מניפסט"ב", החירות על"ב מיל סטיוארט ון'ג של

 סוגיות נעלה הקורס במהלך. נוזיק רוברט של בספרו רולס על בביקורת ונסיים, רולס ון'ג של" הצדק

  .נעסוק שבהם השונים ההוגים של תורות י"עפ וננתחם, שניתן ככל ,אקטואליות

  רס:הקו חובות

 (10%+ נוכחות ) השתתפות בכיתה ובתרגולים •

 חובת קריאה משבוע לשבוע •

 (90%מבחן מסכם בסוף הסמסטר ) •

  .שיעורה לאותו הרלוונטי( הטקסט צילום או) הטקסט עם להרצאות להגיע מומלץ
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 רשימת קריאה:

  :ז'אן ז'אק רוסו

  .מאגנס הוצאת. אור.י: תרגם. החברתית האמנה על'. ז'.ז, רוסו

  :עמנואל קאנט

 .וב א פרקים, מאגנס הוצאת, המידות של למטפיסיקה יסוד הנחת, עמנואל קאנט

 שעוסקת היחידה, הפתוחה האוניברסיטה ,המוסר של בפילוסופיה בעיות, ויינריב. א: רשות 

  .בקאנט

  :ג'ון סטיוארט מיל

 13-62ג"ס מיל, התועלתיות, )הוצאת מאגנס,תשנ"ט(, פרק ב', 

 ׳.ד פרק: רשות. ה',ג,ב פרקים: מאגנס הוצאת, סימון. א תירגם, החירות על, סטיוארט ון'ג מיל

 דברים לאילו: 3 יחידה, הפתוחה האוניברסיטה, המוסר של בפילוסופיה בעיות, ויינריב. א: רשות

 על לדבריו טוב רקע לשמש כדי בו שיש מיל של בתועלתיות קצר דיון) 25-44עמ׳ ', א חלק? ערך יש

  (.החירות

Singer, A Companion to Ethics, Goodin, Utility and the good, pp. 241-248  

  :קרל מרקס ופרידריך אנגלס

 המאוחד הקיבוץ הוצאת, דורמן מנחם תרגם, הקומוניסטי המניפסט, אנגלס ופרידריך קרל מרקס

 .21-26עמ׳  I, II סעיפים –

  :ג'ון רולס

Rawls, John. A Theory of Justice (The Belknap Press of Harvard University Press, 

Cambridge, Massachusetts, 20th printing, 1994, copyright 1971).  :26, 14, 11, 6-1סעיפים.  

  :רוברט נוזיק

Nozick, Robert. Anarchy, State, and Utopia (Basic Books, Harper Collins publishers, 
(U.S.A., 1974)  182-150  ,115-123. 

 


