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זמננו. נעסוק הן בגישות המנויות  במחשבה הפוליטית בתהקורס ידון באסכולות, בתיאוריות ובמושגי יסוד נבחרים 

על המסורת הליברלית, המציעות פתרונות נורמטיביים לבעיות הכרוכות בניהול הפוליטי של ענייני הכלל, והן 

בגישות מהמסורת הקונטיננטאלית, המבקשות לפענח את טיבו של העניין הפוליטי, לזהות את תנאי האפשרות שלו 

י הכוח העומדים בבסיסו. נתעכב על שלושה תחומי חקירה שבהם עוסקת ההגות הפוליטית ולנתח את יחס

העכשווית ועל תפישותיהם השונות את העניין הפוליטי תוך דיון במושגי המפתח המתפתחים במסגרתם: צדק, 

 שוויון והכרה; ציבוריות ופעולה פוליטית; וכוח, ממשליות וריבונות. 

 

 :ן בוחובות הקורס והרכב הציו

-על הדו"חות לא ינתנו ציונים; הגשתם תזכה במהציון הסופי.  10% –דו"חות על חומר הקריאה  שלושה* הגשת 

נקודות מתוך הציון הסופי. הטקסטים שעליהם יש להגיש דו"ח מסומנים בסיליבוס בכוכבית. הנחיות לקריאת  10

   הטקסטים ולכתיבת דו"חות הקריאה מופיעות בנספח לסיליבוס.

ו"חות הקריאה יתבססו על הטקסט המקורי ולא על ספרות משנית. אורכם לא יעלה על עמוד אחד והם יוגשו ד

מודפסים, בתחילת השיעור הרלוונטי. לא ניתן להגיש דו"ח קריאה באיחור, ודו"ח שלא הוגש בתחילת השיעור 

 שלקראתו נקרא הטקסט יחשב כדו"ח שלא הוגש, על כל המשתמע מכך. 

  גיש את עבודות הבית ולקבל ציון בקורס ללא הגשת דו"חות הקריאה במועד.לא ניתן לה

על ההשתתפות בתרגילים לא ינתנו ציונים והיא תזכה  מהציון הסופי. 10% –השתתפות בשני תרגילים בכיתה * 

ניתן  לאנקודות מתוך הציון הסופי. הטקסטים שעליהם יערכו התרגילים מסומנים בסיליבוס בשתי כוכביות.  10-ב

 יהיה להגיש את עבודות הבית ולקבל ציון בקורס ללא השתתפות בשני התרגילים.

 .מהציון הסופי %80 –* עבודת בית מסכמת 

 נקודות. 5* נוכחות סדירה בקורס (עד שלוש היעדרויות לא מנומקות בסמסטר) תזכה בבונוס של 

 בשיעורים.ובפלאפונים * לא יותר שימוש במחשבים ניידים 
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 נספח
 הנחיות לקריאת הטקסטים ולכתיבת דו"חות הקריאה

 
לא אחת . מופשט וסבוך לעתים, קטעי הספרים והמאמרים שבהם נדון במהלך הקורס כתובים בסגנון פילוסופי

ות תיאורטיות בניתוחים היסטוריים ובהתייחסויות לתובנות ולהוגים בשזירה של תובנ, תתקלו בטיעונים מסועפים
ן /ההמלצות הבאות עשויות לסייע לכם. ן/אחרים מתחום התיאוריה הפוליטית והפילוסופיה שאינם מוכרים לכם

 .חות הקריאה"לצלוח את קריאת הטקסטים ולהפיק את המירב מכתיבת דו
 
או מסקרנים ומעוררי (הדפיסו את הטקסט ולוו את הקריאה בהדגשת קטעים מרכזיים . כתבו תוך כדי קריאה* 

 .ובכתיבת הערות לצד הטקסט) מחשבה במיוחד
 
כדי להשלים מידע החיוני להבנת הטקסט , כולל וויקיפדיה, מותר ורצוי להסתייע במאגרי מידע אינטרנטיים* 
מהם פרטי המקרה ההיסטורי שבו הוא ? ושיו התיאורטייםמה היו חיד? מיהו ההוגה שאליו מתייחס הכותב: כגון(

 ?)עוסק
 
ופעם שניה ברפרוף על הנקודות , פעם אחת בקריאה איטית וצמודה על הטקסט כולו: עברו על הטקסט פעמיים* 

 .במטרה להבין טוב יותר את מהלך הטיעון, המרכזיות שהדגשתם בקריאה הראשונה
 
המשיכו לקרוא והתמקדו באותם חלקים של , ן/קסט שאינם נהירים לכםאם ישנם חלקים בט. אל תאמרו נואש* 

ן ולפרשם מחדש /נסו לחזור לאותם קטעים שלא הבנתם. ות לעקוב ביתר קלות/ן יכולים/הטיעון שאחריהם אתם
 .ן/בעזרת הדברים שכבר התבררו לכם

 
משניים שמסתעפים ממנה או בין התזה העיקרית שמוצגת בטקסט לבין טיעונים  –הפרידו בין עיקר לטפל * 

 .נסו להבין מהי העמדה שאותה חשוב לכותב להציג ולבסס. מובילים אליה
 
ן כיצד ניתן להסביר את מה שנראה על פניו כחוסר עקביות /ושאלו את עצמכם, קראו את הטקסט באופן נדיב* 

 .וכיצד ניתן להבין אמירות שנדמות מעורפלות
 
מהם המושגים שאת משמעותם השגורה הוא . נסה להביא אותנו לחשוב אחרתנסו לזהות על מה ואיך הטקסט מ* 

ומה ? אילו אמיתות הוא מבקש לעקור מן השורש? אילו נקודות מבט חדשות הוא מבקש להציע? מבקש לשנות
 ?מניע את המאמץ ההגותי הנוכח בטקסט לחשוב מחדש על תופעות או מושגים מסוימים

 
הניסיון להבהיר לאחרים . ן/ו היו ממוענים לקהל שאינו מצוי בטקסטים שקראתםחות הקריאה כאיל"כתבו את דו* 

 .ת/את הדברים עשוי לסייע בהבהרתם לקורא
 
 .  חות לפני הגשתם"הקפידו על כתיבה רהוטה ועל ניסוחים תקינים והגיהו את הדו* 
 
לקושי שהוא : ק הטקסטהתייחסות לשאלה או לשאלות המרכזיות שבהן עוס. 1: חות הקריאה לכלול"על דו* 

. 2; לתופעה הפוליטית אליה הוא מתייחס או לסכנה אותה הוא מזהה, לבעיה עמה הוא מתמודד, מבקש לפתור
או ביקורת /פרשנות ו. 4; סיכום קצר של הטענות המרכזיות. 3; התייחסות לחידוש ולתרומה המקורית של הטקסט

 .ן/משל עצמכם
 
ות /ן כותבים/גם אלו שאינכם, רגולים מומלץ לסכם את הקריאה בטקסטיםכדי להתכונן כיאות לשיעורים ולת* 

 .על פי ארבע הנקודות שלעיל, חות קריאה"עליהם דו


