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 :דרישות הקורס
 20%)של הקורס שיעור האחרון בשתתקיים ינת בקיאות על חומר הקריאה בח סמך-יקבע עלקורס ציון בה

  . (80%) סמסטרבסוף המהציון( ועבודה מסכמת 
 .קבלת ציון בקורס, ותנאי לבשיעורים היא חובה נוכחותה
שיעור האחרון תתייחס )אך ורק( . הבחינה שתיערך בקראת הבחינהל חובה דלהלן היאביבליוגרפיה ה

 .קריאהלחומר ה
 

 :תכנית הקורס
I מבוא  
 

II (6-2)שעורים  והחובה הפוליטית נהצידוק המדי: 

 [225-278 ’עמ]רשות: , )ליבס תרגום: י.(  ד'-ב' ים, ספרהמדינהאפלטון, -
 .9פרק  ', ספר ג2, 1פרקים ספר א', )בתרגום נ. קרשון, הוצאת רסלינג(,  פוליטיקהאריסטו, -
-110 ,100-103עמ'  אואת מאגנס[ י. אור, הוצ ']תרג 148-51 ,134-37ד, ט'ו )עמ' י'-, פרקים י'גלויתןהובס, -

 .  ' + כא'פרק יז +(, [2009מ. לורברבוים, הוצאת מרכז שלם,  העריכ ,א. אמיר ']תרג 112
  (, פרקים א', ב', ז', ט'. ירושלים: מאגנס) על הממשל המדיני, לוק-
, )ירושלים: מאמרים, בתוך ז'אן ז'אק רוסו, מאמר למקורות והסיבות לאי השוויון בין בני אדםרוסו, -

 [  156-160 ,122-146]רשות:  120-170( עמ' , תשנ"גמגנס
 .1-6)ירושלים: מאגנס(, ספר ראשון, פרקים  האמנה החברתיתרוסו, -
-George Klosko, Political Obligations (Oxford UP, 2005), Chapter 1, pp. 4-9 

III (9-7)שעורים  על המשטר: דמוקרטיה וחופש : 
 .363-395ו', עמ' -, ספרים ה'המדינהאפלטון, -
; ספר שלישי, 1,3,4,11; ספר שני, פרקים ו(ן )כול)ירושלים: מאגנס(, ספר ראשו האמנה החברתיתרוסו, -

 .1,2,7,8; ספר רביעי, פרקים 1,4,5,15פרקים 
  .51, 47, 10מס'  (2009, הוצאת מרכז שלם, )תרגום א. אמיר הפדרליסטהמילטון, מדיסון, ג'יי, -
 [ 201-219 ,155-173 ,71-82 ,48-64 ,5-18שות: עמ'ר]מאגנס(  ')תרגום א. סימון, הוצ ותעל החר, מיל-

IV (13-10)שעורים + צדק גלובלי  צדק חלוקתי: 
-John Rawls, Justice as Fairness: A Restatement, (Harvard University Press, 2001), sections 2, 

 )מומלץ לקרוא בסדר הזה, משמאל לימין(      13-14 ,10 ,23-25 ,6
-Robert Nozick, Anarchy, State and Utopia (Basic Books, 1974), pp149-164,183-197 
 .16, 8(, סעיפים 2010ג'ון רולס, חוק העמים )תר' שחר פלד, הוצ' רסלינג, -
 

V  על חומר הקריאה מבחן בקיאותבחצי השני של השיעור האחרון יתקיים 
 

את החומר הרלוונטי לשיעור בכל שבוע קלים בסילבוס במהלך הסמסטר. בכל מקרה אשים נו שינויים יתכ
 באתר הקורס. 

 של מיל, שאת רובו ככולו נקרא(. על החרות)ביחוד את   לץ לרכוש את הספרים שיצאו לאור בעבריתמומ
גם לאחר תום ופיה, ועל אחת כמה וכמה לכל תלמיד פילוס ,אלה ספרים קלאסיים שיועילו לכל אדם

 .הקורס
 

 מרתקברכת סמסטר פורה, מהנה וב


