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

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 

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

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

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

 

 :חובות הקורס והרכב הציון בו

-על הדו"חות לא ינתנו ציונים; הגשתם תזכה במהציון הסופי.  20% –חומר הקריאה  דו"חות על ארבעההגשת  *

 הציון הסופי. מנקודות  20

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

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

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

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

 .מהציון הסופי %80 –* עבודת בית מסכמת 

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

 בשיעורים.ובפלאפונים * לא יותר שימוש במחשבים ניידים 
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