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תולדות המחשבה המדינית תש"ע -ד"ר משה הלינגר
סמסטר בן מועד אן
משך הבחינה שעתיים וחצי -ללא חומר עזר
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חלקא  :עבן על שאלה אחת )  50בק' לשאלה .עבן בצןרה ממןקדת) .כשלןשה עמןדים
לשאלה(.
שאלה 1

בשיח האמריקאי היום מקובל לדבר על ייהמורשת היהודית-נוצרית" המשותפת.
א.עמדו על הדומה ועל השונה בין התפישות הדתיות ,החברתיות ,המוסריות ובמיוחד
הפוליטיות שבין המסורת היהודית לבין המסורת הנוצרית.
בתשובתכם הקפידו להתייחס בנפרד לתפיסות העולות מכתבי הקודש כגון התנ"ך
והברית החדשה ,לבין תפישות רעיוניות של הוגים ואנשי הלכה.
דגש מיוחד יש לתת בתהליך ההשוואה גם להבדלים הפנימיים בתוך הנצרות) נצרות
אורתודוקסית ,קתולית ופרוטסטנטית( ובין הוגים ותפישות נוצריות שונות בתוך
העולם הקתולי ובתוך העולם הפרוטסטנטי 40 ).נקודות(.
ב .למה אפשר להתכוון כשמדברים על מורשת יהודית-נוצרית משותפת? האם אתם
מסכימים להגדרה הזן?נמקו! )  10נקודות(.
שאלה 2
ייגישתן של אפלטון לפוליטיקה היא אידיאליסטית ושל אריסטו היא ריאליסטית".
א .נסו להסביר למה מתכוונת אמירה שכזן וחוו את דעתכם עליה ,וזאת לאור דיןן
בעיקרי תפישןתיהם של אפלטון ואריסטו בספריהם שבהם דנו בכיתה .התייחסן גם
למקראה במקומות המתאימים 25 ) .נקןדות(.
ב .הביאו שני הוגים שניתן להגדירם כבעלי נטייה פוליטית ריאליסטית ושני הוגים
שניתן להגדירם כבעלי נטייה אידיאליסטית )התייחסו לחומר ההרצאות ולייעל ימין
ועל שמאל"( .הסבירן את השיוך שלהם לאור ניתוח מתומצת של עיקרי
רעיונןתיהם 25 ).נקודות(.

חלק ב :עבן על  5שאלות קצרןת ) 10בק' לשאלה-כל תשובה ביו חצי עמוד לעמוד(
" .1האס העולם המערבי בימינו מושפע או לא מההגות הסופיסטית?)הרצאות(. .2חיין ועולמו הרעיוני של ישן ,במה הוא הוגה יהודי?)הרצאןת ןחומר הקריאה(.
 .3 ,יש הרואים באלכסנדר מןקדון את המדינאי החשוב בהיסטוריה .נסו להסביר
מדןע) .הרצאות וחומר הקריאה(.
'  .4טיעונים שונים למען כלכלת שוק חופשי).הרצאות ן"על ימין ועל שמאל"(.
 .5מושגי יסוד במשנתו של מרקס) .המקראה ו"על ימין ועל שמאל"(.
~  .6עיקרי תורת הסובלנות הדתית של לוק .במה היא רלוונטית בימינו בסוגיות דתיות
ופוליטיות?)הרצאות(.
 .71השוו בין לןק לבין רולס כהוגים ליברליים).הרצאות ו"על ימין ועל שמאל"(.
 .8תפישותיו של קלווין והשפעתו הדתית-פוליטית-כלכלית על המערב).הרצאות(.
 .9ייהומניזם רנסנסי -IIהגדירו והביאו דוגמאות מהוגים).הרצאות וחומר הקריאה(.
 .10דמיינו שאתם אינטלקטואלים המושפעים מההגות הסטואית .מה הייתם רוצים
לשנות בדמותה של מדינת ישראל כפי שהיא היןם? הביאו דוגמאות) .הרצאות(.
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