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  ר יצחק ויסמן"ד

  
  

מרכזיים שהתנגדו לפנים שונים של המציאות ם של הוגים טכסטיבה נקרא ונדון ב, זה הוא מעין סדנהקורס 

, כלכלי-החברתי, יטיהפול –נפתח בדיון בהיבטים השונים של מושג ההתנגדות . המודרנית האוניברסאלית

- וראשית ה19-מהמאה ה, שלושת הטכסטים הראשונים שלנו. המעשי והאינטלקטואלי, המוסרי, הפסיכולוגי

המרכסיזם נגד הכלכלה :  יעסקו בהתנגדות לכינונם של המנגנונים המרכזיים של ההוויה המודרנית,20

קבוצת . יטיזם נגד עליית ההמוניםאלוה, ביורוקרטית-האנרכיזם נגד המדינה הריכוזית, הקפיטליסטית

:  שהתפתחו מתוך מרכיבי יסוד אלה הדכאנות המודרניתבאופניתתמקד , 20-מאמצע המאה ה, הטכסטים הבאה

קבוצת הטכסטים האחרונה . והקולוניאליזם, שהישוויון הא-אי, תרבות ההמונים, המדינה הטוטאליטרית

פרויקט הנאורות ועד לטרור החתירה תחת מ: ודרנהתעבור לקריאת התגר העכשווית על עצם קיומה של המ

 .האסלאמי

  

         

  :מרכיבי הציון

  30%    נוכחות והשתתפות פעילה

  10%    הצגת ההוגים: רפרט

  60%           עבודה מסכמת
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