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 :מטרת הסמינר

 של כתוצאהמנהיגים הפוליטיים בהשוואה לדורות הקודמים ה של החדש" הסוציולוגי הדור "אתלהציג 
, התקשורת אמצעי שבין הגומלין ביחסי דיוןה. "החדשה התקשורת"השפעות  ושל חברתיים שינוי תהליכי
דעת , גלובליזציה, מושגים כמו פרסונאליזציה אמצעותשנה במשך הבייערך  והחברה, הפוליטית המערכת

, מודרניות פוסט, חברה אזרחית, פוליטיקת התדמיות, שיווק פוליטי, פרסום פוליטי, פוליטיקת זהות, קהל
סמינר יציג תיאוריות מנהיגות בראייה בין תחומית תוך ניסיון ליישמן על מנהיגים מן ה. תרבותיות-ורב
 .  אמריקאית והאירופיתה, ירה המקומיתזה
 

 :מטלות ושקלול הציון
עד זו עמידה במטלה החובת .  מהציון40% –בכיתה ) באנגלית בלבד(הצגת פריט ביבליוגרפי מתוך הרשימה . 1

 . ' סימסטר במחצית
על הסטודנטים לתרגם את המאמר ולהציג את תמציתו : הנחיות הנוגעות להצגת המאמר בכיתהלהלן 
 תרגום ותמצית –שני מרכיבים אלו : להגיש הן את תרגום המאמר והן את התקצירלמרצה יש . בכיתה

 ממחצית חודש דצמבר ועד צגת המאמרים תחל ה.  מן הציון בסמינריון40% מהווים כאמור -המוצגת בכיתה 
 נקודות על 0סטודנט אשר לא יציג בזמן את המאמר יקבל ). תלוי במספר הסטודנטים(לתחילת או אמצע מאי 

 .  ופרזנטציותלאחר קביעת תאריך דד ליין לא יתקבלו על ידי המרצה מאמרים מתורגמים. לק זה של הציוןח
בהירה ומושכלת של המאמר הכוללת בדרך כלל , מדובר בתמצית מזוקקת: מהי הצגה נכונה של מאמר

טיים בולטים ומושגים תיאור, אופני ההתמודדות עם הטענה או הטענות, ים/טענת הכותב: שלושה מרכיבים
.  עמודים15-25היקפו של מאמר נע בין .  יכולה לסייע להמחשה אך אינה חובה pptמצגת . המשולבים במאמר

סוגיה  להשתמש בתרומה התיאורטית של המאמר על מנת ליישמה על - בעת הפרזנטציה בכיתה –רצוי מאוד 
 . הישראליתהפוליטית מן הזירה מנהיגות ב
 .  מהציון10% –' בבחינה בסוף סימסטר . 2
 יימסרו וספים על אלו המוצגים כאן פרטים נ.  מהציון50% - עמודים 20-30ונית בהיקף של עבודה סמינרי. 3

להלן מספר הנחיות לסטודנטים אשר מעוניינים להתחיל כבר . ועד לתחילת חופשת הפסח' בתחילת סמסטר ב
לסטודנטים ואף המרצה אינה נותנת נושא שאחד מעקרונות הסמינריון הוא . כתיבת העבודהב' בסמסטר א

היחשפות לנושאי ה הכוונה היא שהנושא יגיע מן הסטודנטים בעקבות –מציעה נושא לסטודנטים אינה 
 עד לניסוח סופי של עבד אותו עם המרצההתחיל ל רעיון ניתן בהחלט ל"מתבשל"כאשר  -עם זאת . מינרסה

צה אינו אישור לנושא העבודה והאישור יינתן כאשר יוגש דף ברצוני לציין כי דיון עם המר. כותרת העבודה
 . הצעה מסודר למרצה

כל עבודה סמינריונית דורשת עבודת שדה בזעיר . בדף ההצעה ייכלל נושא המחקר וכמה שורות הסבר עליו
ל יכולים להתחיוקיבלו אישור לעבודה רעיון צץ ולכן סטודנטים אשר בראשם ) דרישות המחלקהזוהי (אנפין 

אין , בכל מקרה. או איסוף נתונים לחלק האמפירי,  או איסוף מקורות לפרק תיאורטי–באחד משני האופנים 
הייעוץ . לאחר גמר הפרזטנציות המרצה תקדיש לכל סטודנט ייעוץ אישי בנוגע לכתיבת עבודתו: צורך להילחץ

לא (הנחות והשערות למחקר העלאת , ות המחקר/הצגה נכונה של שאלה, יכלול חידוד הגדרת נושא המחקר
   .  וארגון סדר הפרקים הרצוי,)חובה בכל המקרים

 
 נושאי הסמינריון
 מהי המנהיגות

 תיאוריות של מנהיגות בראייה בין תחומית
  לעומת מנהיגות ישנהמנהיגות חדשה

 היבטים גלובליים במנהיגות פוליטית
 עליית הניאו פופוליזם בדמוקרטיות בנות זמננו

 יטיקת התדמיותסקרים ופול
 התרבות הפוליטית של ספינים ודיסאינפורמציה

  העידן הפוסט מטריאליסטי–פוליטיקה ותרבות 
 דרך השלישיתה
 עת קהל ותקשורת פוליטיתד



2 

 ספין דוקטורס ופוליטיקת האינטימיות
 ביל קלינטון
 טוני בלייר

 גרהרד שרדר
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