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 מטרת הקורס:

הסוציולוגיה המודרנית.כיווני יסוד במחשבת התנסות בקריאה צמודה של טקסטים מכוננים המייצגים   

 תיאור הקורס:

תית מסוף חברהמחשבת הבקורס זה נקרא, באופן צמוד ומעמיק, טקסטים נבחרים העומדים ביסוד 

זאת, על מנת להעמיק את ההיכרות עם ספרי יסוד ותיאוריות מרכזיות במדעי ועד ימינו.  19ה המאה 

בעקבות הקריאה, נבקש לעמוד על החברה המודרניים, שהסוציולוגיה היא אחת החשובות שבהם. 

 יניהם.וכן על דפוסי האינטראקציה ב –בתפיסות אלותפיסות שונות של הפרט, החברה והתרבות 

בסוציולוגיה טואליות המשפיעות הן על המחקר והן על השיח הציבורי הטקסטים ישקפו מגמות אינטלק

חקר החברה והתרבות כגון המרקסיזם בעד היום. ניחשף, בין היתר, לזרמים מרכזיים ואנתרופולוגיה 

מודרניות, ראשית -מרקסיזם, תפיסות שמרניות של תפקיד החברה, סטרוקטורליזם, פוסט-והניו

 הפמיניזם ואחרים.

  רס והרכב הציון: חובות הקו

בעבודה, יתבקשו התלמידים להשוות בין תפיסותיהם (.%80)עמ'  8-6כ הגשת עבודת סיכום בהיקף של 

  של שניים מן ההוגים שנלמדו בשיעור על בסיס ניתוח קשוב של קטעים מכתביהם.

(.%20השתתפות פעילה ומוכנות לשיעורים )  

  60ציון עובר בקורס: 
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 רשימת השיעורים, הנושאים והטקסטים:

 

הסוציולוגיה  מייסדי  - 1    

מרקס  - א -  

   2-1שיעורים 

 קריאת חובה:

223-254עמ'  כתבי שחרות, מתוך מרקס, ק.,   

46-31עמ'  ריות סוציולוגיות קלאסיות,ותיאמתוך "העבודה המנוכרת,"      

נלווית: ת רשותקריא  

30-9עמ' כתבי שחרות, המבוא של שלמה אבינרי ל  

 

דורקהיים -  ב-                                                         

  3שיעור 

 קריאת חובה:

66-55עמ' הכללים של המתודה הסוציולוגית, ," מתוך ?דורקהיים, אמיל, "מהי עובדה חברתית  

28-22עמ' הסוציולוגיה של החינוך, "פדגוגיה וסוציולוגיה," מתוך                           

                                      

ובר - ג-                                                           

   5-4שיעורים 

 קריאת חובה:

42-13עמ' האתיקה הפרוטסטנטית ורוח הקפיטליזם, ובר, מ., מתוך    

114-91עמ' תיאוריות סוציולוגיות קלאסיות, מתוך  "על הכאריזמה ובניית מוסדות,"              

נלווית:  ת רשותקריא  

פרק ב' עמ' הזכות הטבעית וההיסטוריה, מתוך שטראוס, ל.,   

68-35  

 

 

 



דיאלוג ברוח המרטין בובר: חזון חברתי    -2   

6שיעור    

ריאת חובה:ק  

150-130, עמ' נתיבות באוטופיהבובר, מ. "על החברותא," מתוך   

228-224עמ'  בסוד שיח, "ניכוח אישי," מתוך                

 

 

   אלטרנטיבות במחשבת האנתרופולוגיה – 3

- והסטרוקטורליזם שטראוס - לוי  -א -  

7שיעור   

 קריאת חובה:

74-59, 30-17עמ' מיתוס ומשמעות, שטראוס, ק.  -מתוך: לוי  

   

והפרשנות הסמליתגירץ   - ב -                                               

8שיעור    

 קריאת חובה:

40-15עמ' פרשנות של תרבות, לקראת תיאוריית תרבות פרשנית," מתוך  –גירץ, ק. , "תיאור גדוש   

  

  סטרוקטורליזם ותיאוריה ביקורתית-פוסט –4

מרקוזה - א-  

9שיעור   

 קריאת חובה:

 11-61, עמ' ממדי-החדהאדם מתוך  ”מבוא ופרקים א' וב'“מרקוזה, ה., 

 

פוקו - ב  -                                                               

10שיעור   

 קרואת חובה:

. 280-243עמ'  ,לפקח ולהעניש ""הפנאופטיות,, פוקו, מ. מתוך  



 

קלאסיקה פמיניסטית –5  

 

         11שיעור 

 קריאת חובה:

)העמודים יפורסמו(, חדר משלךוולף, ו. , מתוך   

        )העמודים יפורסמו(המין השני,  בובואר, ס., מתוך  דה

 

על הבנת החברה והתרבות בזמננו" קלאסית-ביקורת "ניו  - 6  

                                                 

שטראוס ובלום – א -  

   12שיעור 

 ריאת חובה:ק

38-33, עמ' ומשבר ההגות היהודית המודרנית ליברליזםהשטראוס, ל., "מהו חינוך ליברלי?", מתוך   

48-17עמ' דלדולה של הרוח באמריקה, בלום, א., פתח דבר ומבוא ל  

 

  מקינטאייר - ב  -                                                       

13שיעור   

 קריאת חובה:

41-8פרקים א' וב', עמ' מעבר למידה הטובה, , א., מתוך מקינטאייר  

 שיחת סיכום: האם הביקורת של הביקורת עומדת בפני הביקורת?
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