נא לשלוח את הטופס והסילבוסים
למיילshalempress@shalem.ac.il :
או לפקס02-5605578 :
שם המרצה ���������������������������������������
_________________________________
דוא״ל ____________________________________ טלפון _________________________________
כתובת �������������������������������������������
_________________________________

רשימת הספרים

שם הקורס

סילבוס

מעוניין/ת
שנשלח
אליך הספר

אדם בלתי מעשי גילברט קית׳ צ׳סטרטון
אהבה בשליטה מוניקה ברזנר מזור
אייכה דרור בונדי
אי־ציות ודמוקרטיה יהושע ויינשטיין
אלוהים ,אדם והיסטוריה אליעזר ברקוביץ
אמונה לאחר השואה אליעזר ברקוביץ
אמונה שאינה מגיעה לעיקר מנחם קלנר
אנייה טרופה וצו ֶׄפה הנס בלומנברג
אריאופגיטיקה ג’ון מילטון
בזכות הזהות נתן שרנסקי
ביטול האדם ק״ס לואיס
בני האור ובני החושך ריינהולד ניבור
בנייתן של אומות אדריאן הייסטינגס
ברית אמונים דוד אלנסון ודניאל גורדיס
בשם האחר אלן פינקלקראוט
דיאלוגים סוקרטיים כסנופון
דיונים ניקולו מקיאוולי
דיפלומטיה הנרי קיסינג׳ר
דלות ההיסטוריציזם קרל פופר
הגנה על זכויות האישה מרי וולסטונקרפט
הדמוקרטיה באמריקה אלקסיס דה־טוקוויל
הדרך לשעבוד פרידריך האייק
הזכות הטבעית וההיסטוריה ליאו שטראוס
החברה הפתוחה ואויביה קרל פופר
החפירות בעיר דוד  2005אילת מזר
המדע החדש ג׳מבטיסטה ויקו
הנסיך ניקולו מאקיאוולי
הפדרליסט אלכסנדר המילטון ,ג׳יימס מדיסון וג׳ון ג׳יי
הפילוסופיים הארציים רוברט היילברונר
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רשימת הספרים

שם הקורס

סילבוס

מעוניין/ת
שנשלח
אליך הספר

הרציונליזם בפוליטיקה מייקל אוקשוט
השיבה לירושלים אריה מורגנשטרן
התנגשות הציביליזציות סמואל הנטינגטון
חוקת החירות פרידריך האייק
יסודות הכלכלה :מדריך לאזרח תומס סואל
יתרון הדמוקרטיה נתן שרנסקי עם רון דרמר
כוח והאידיאליסטים פול ברמן
כתב מושגים גוטלוב פרגה
לאומיות ואוניברסליזם מיכאל וולצר
לויתן תומס הובס
ליקוי מאורות התבונה מקס הורקהיימר
מאמרים חדשים על הציונות (אסופה)
מאמרים על יסודות היהדות אליעזר ברקוביץ
מדוע קיים העולם? ג׳ים הולט
מועקת המודרניות צ׳רלס טיילור
מחשבות על המהפכה בצרפת אדמנד ברק
מחשבות על השמרנות החדשה ארווינג קריסטול
מסכת על טבע האדם דיוויד יום
מעבר למידה הטובה אלסדייר מקינטאייר
משבר הנרי קיסינג׳ר
משה של פרויד יוסף חיים ירושלמי
נגד הדקונסטרוקציה ג׳ון אליס
נומוס ונראטיב רוברט קאבר
עימות בין השקפות תומס סואל
על החירות ג׳ון סטיוארט מיל
עמו אנוכי בצרה אליעזר ברקוביץ
פטריארכה רוברט פילמר
פילוסופיה של המשפט גיאורג וילהלם פרידריך הגל
פרט נאצי בהגותו של קרל שמיט איב שארל זרקא
קפיטליזם וחירות מילטון פרידמן
ראשית חכמה ליאון קאס
רזא דשבת יוסף יצחק ליפשיץ
תעשיית החמלה לינדה פולמן
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