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 אוניברסיטת בר אילן
   מגמת תקשורת– המחלקה למדע המדינה

 
  763-01-71 "התקשורת החדשה"מנהיגות פוליטית בעידן 

  צוקר-גלילי אורית ר"ד
  ח"תשס. א.לתואר ב) ש"ש 2(סמינריון 

  
  )0505543577 או בתיאום טלפוני( 13.00-14.00יום א : שעת קבלה

  חדר אחרון במסדרון 209 בניין: חדר
  il.ac.biu.mail@oritga: ילכתובת מי

  0505543577: נייד
  :הסמינרונושאי ת ומטר

בהשוואה לדורות הקודמים בתוך שהתעצב החדש של המנהיגים הפוליטיים " הדור הסוציולוגי "להציג את
 היא הקורס של המוצא נקודת". שההתקשורת החד "השפעותכתוצאה של ומואצים תהליכי שינוי חברתיים 

 המודרנית הפוליטיקה בזירת משמעותי הכרעה ציר היום מהווים פוליטיים קמפיינים -  לעבר שבהשוואה
לא שפרדיגמות קלאסיות . מודרנית במובן זה שהם קובעים את גורלם הפוליטי של מנהיגים פוליטיים והפוסט

דיסציפלינת בשאלות שמעלה  יעסוק הקורסאלא ש -אינן יכולות לתת הסברים לתופעות אקטואליות 
תחומים מפגש שבין המנהיגים של היום לבין אמצעי התקשורת ובהתקשורת הפוליטית העוסקת בין השאר ב

 מרכיביו את יציג הקורס. פוליטיפרסום ו, קהל דעת, פוליטיקת התדמיות, פוליטי לכך כמו שיווק יםהנלוו
 בפרספקטיבה גם, modern media-based campaigns - המודרני יתקשורת-הפוליטי הקמפיין של ושלביו

  .  בדמוקרטיות ותיקות וחדשות21-ה המאה לתחילת ועד, ב"בארה 40- ה משנות החל, היסטורית
   :מבנה ושיטה

שבעת השיעורים הראשונים יוקדשו ללימוד תיאוריות המנהיגות המרכזיות כפי : הסמינר יתנהל באופן הבא
לאחר לימוד התשתית . ברנס ואחרים, בארבר, לאסוול, קרלייל, מקיאוולי, אריסטו,  אפלטוןשהתנסחו על ידי

 בקמפיינים התקשורת אמצעי של במקומם ידון הקלאסית של תיאוריות המנהיגות הפוליטית הקורס
 דיון. על המנהיגות הפוליטית במערב ובישראל נקודתיים קמפיין אירועי של השפעתם מידת ואת הפוליטיים

ביחסי הגומלין שבין אמצעי ידונו אשר על ידי הסטודנטים מאמרים בכיתה זה ייעשה באמצעות הצגת 
, מושגים כמו פרסונאליזציההמאמרים ידונו ב. המנהיגות הפוליטית והחברה, המערכת הפוליטית, התקשורת
מנהיגות בעידן , טישיווק פולי, פוליטיקת זהות, אינטרנט, תקשורת חדשה, פרסונאליזציה-רה, גלובליזציה

. היא בין תחומית כפי שנהוג להתייחס כיום לנושא המנהיגותבסמינר שיטת הלימוד . עודו מודרניהפוסט ה
אופן קבוצות סטודנטים ביהפכו הפגישות למצומצמות יותר כאשר המרצה תדון עם ב החל ממחצית סמסטר 

. רת כתיבת העבודה הסמינריונית שלהםלצוסמינר אישי על רעיונותיהם ליישום התיאוריות אשר הוצגו ב
   . בעבודות אלה ניתן יהיה לתאר מקרי בוחן לתיאור מאפייני מנהיגות מן הזירה המקומית והבין לאומית

 :חובות הקורס
לא תתאפשר תנועה הלוך : החשובהערה ). היעדרות מותרת על פי כללי האוניברסיטה(נוכחות בשיעורים  •

מי שצריך יהיה לצאת באמצע השיעור יצטרך להודיע למרצה . הלך המפגשיםושוב מחדר הלימוד והחוצה במ
  . על כך לפני תחילת השיעור

  השתתפות פעילה בדיונים •

 קריאה שוטפת משיעור לשיעור •
  )הבחינה תדרוש יכולת יישום של החומר הנלמד(בחינה בסוף סמסטר א  •

חובת העמידה במטלה .  מהציון30%–תה בכי) באנגלית בלבדהפריט  (הצגת פריט ביבליוגרפי מתוך הרשימה
על הסטודנטים לתרגם את המאמר :  להלן הנחיות הנוגעות להצגת המאמר בכיתה .'זו עד מחצית סמסטר ב

 תרגום –שני מרכיבים אלו : יש להגיש הן את תרגום המאמר והן את התקציר. ולהציג את תמציתו בכיתה
חודש דצמבר הצגת המאמרים תחל  מ. הציון בסמינריון מן 30% מהווים כאמור -ותמצית המוצגת בכיתה 

תחל  2008מחודש מאי החל ).  בסמינרתלוי במספר הסטודנטים(מחצית סמסטר ב ועד לתחילת או  2007
 נקודות על חלק זה 0סטודנט אשר לא יציג בזמן את המאמר יקבל  . עבודה פרטנית על העבודות הסמינריונית

הצגה . דד ליין לא יתקבלו על ידי המרצה מאמרים מתורגמים ופרזנטציותלאחר קביעת תאריך . של הציון
המושגים התיאורטיים הבולטים . 2, ים/טענת הכותב. 1: ארבעה מרכיביםבהירה ומושכלת של מאמר כוללת 

 המוצגות במאמר עם הטענה או הטענותים /של הכותבאופני ההתמודדות  -המתודולוגיה . 3המוצגים במאמר 
היקפו של מאמר . יכולה לסייע להמחשה אך אינה חובה  pptמצגת . אישי על מקרה בוחן לפי בחירהיישום . 4

.  עמודים ישנה אפשרות לעבודה משולבת של שני סטודנטים20כאשר המאמר הוא מעל .  עמודים15-30 נע בין
 . ייצר דיון שבו משתתפים הסטודנטים באופן פעילל – בעת הפרזנטציה בכיתה – רצוי מאוד

אחד מעקרונות : להלן הפרטים על העבודה הסמינריונית. 2008 עד מחצית אוגוסט הגשת עבודה סמינריונית
 הכוונה היא שהנושא יגיע מן הסטודנטים בעקבות –הסמינריון הוא שהמרצה אינה נותנת נושא לסטודנטים 

 לעבד אותו עם המרצה עד רעיון ניתן בהחלט להתחיל" מתבשל" כאשר - עם זאת . ההיחשפות לנושאי הסמינר
ברצוני לציין כי דיון עם המרצה אינו אישור לנושא העבודה והאישור יינתן . לניסוח סופי של כותרת העבודה
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על פי דרישות . בדף ההצעה ייכלל נושא המחקר וכמה שורות הסבר עליו. כאשר יוגש דף הצעה מסודר למרצה
ינריונית דורשת עבודת שדה בזעיר אנפין ולכן סטודנטים אשר צץ המחלקה למדע המדינה כל עבודה סמ
או באיסוף מקורות לפרק :  יכולים להתחיל באחד משני האופנים-בראשם רעיון לעבודה וקיבלו אישור 

לאחר גמר הצגת המאמרים : אין צורך להילחץ, בכל מקרה. או באיסוף נתונים לחלק האמפירי, תיאורטי
, הייעוץ יכלול חידוד הגדרת נושא המחקר. נט ייעוץ אישי בנוגע לכתיבת עבודתוהמרצה תקדיש לכל סטוד

וארגון סדר , )לא חובה בכל המקרים(העלאת הנחות והשערות למחקר , ות המחקר/הצגה נכונה של שאלה
 .    מלה לעמוד והקפדה על כללי ציטוט300- לא פחות מ,  עמודים20-30היקף העבודה .  הפרקים הרצוי

    :הציוןחישוב 
  .   מהציון20% –בחינה בסוף סמסטר א . 1
  .   מהציון30%  –הצגת מאמר בכיתה . 2
  .  מהציון50% –עבודה סמינריונית . 3

 רפיהג וביבליוהסמינריוןפירוט מפגשי 
   העמודים הרלוונטיים לקריאה בספרים יימסרו בתחילת השנה. כל הפריטים חובה

 פגישות אישיות לקראת 2008ממחצית מאי ; ציות של הסטודנטים יוגשו הפרזנט2007ממחצית דצמבר ***
  כתיבת העבודות

   
  מהי מנהיגות: מבוא: 1שיעור 

Steyrer, J. (1998). Charisma and the Archetypes of Leadership. Organization Studies, 19, 5, 
807-828 
 כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני
 
Adair Toteff, C. (2005). Max Weber’s Charisma. Journal of Classical Sociology, 5, 2 191-204 

)1116974 (11021תדפיס   
 

  תיאוריות מנהיגות בראייה בין תחומית: 2-3שיעור 
Greenstein, F.I. (2004 2nd ed).The presidential difference:  Leadership style from FDR to 
George W. Bush. Princeton, NJ: Princeton University Press 
973.920922 GRE (1140780) 
 
Levantrosser , W. & Perotti, R. (eds). (2004). Leadership character and the George W. Bush 
presidency. Westport, Conn.: Praeger 
 אין
 

 חדשה ותקשורת מנהיגות  : 4-5שיעור
 אוניברסיטת תל –רמות : תל אביב, מנהיגות חדשה במערב ובישראל: וליטיקאיםפ-הטל). 2004. (א, גלילי
  אביב

324.22E588981(טל . גלי(  
  

Needham, C. (2005). Brand Leaders: Clinton, Blair and the Limitations of the Permanent 
Campaign, Political Studies, 53, 2, 343-361 

גם כתב עת אלקטרוניכתב עת בספרית מדעי החברה ו  
 

  היבטים גלובליים במנהיגות פוליטית: 6שיעור 
Coleman, S. (2005). The Lonely Citizen: Indirect Representation in an Age of Networks. 
Political Communication, 22, 2, 197-214 
 כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני

 
  ונהגים מנהיגות ומ: 7-8שיעור 

Gronbeck, B. E. & Wiese, D. R. (2005). The Repersonalization of Presidential Campaigning in 
2004. American Behavioral Scientist, 49, 4, 520-534 
 כתב עת אלקטרוני
 
Post, J.M. (2004). Leaders and followers in a dangerous world: the psychology of political 
behavior. Ithaca:Cornell University Press 
 אין
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   ומנהיגות אידיאולוגיה: 9שיעור 
 Rejai, M. & Philips, K. (2002). Concepts of leadership in Western political thought. Westport, 
CT: Praeger  
303.34 REJ (1140765) 

 עיצוב מדיניותמנהיגות ו: 10-11שיעור 
  כתר: ירושלים, כישלון המנהיגות באינתיפאדה השנייה:  בומרנג.)2005 (.ר, דרוקר
990.30E1072460(בו . דרו(  

  
  כרמל: ירושלים, ציוני ישראלי- איגרת למנהיג יהודי.)2005. (י, דרור

324.22E1071722(אג . דרו(  
  

  דעת קהלמנהיגות ועיצוב : 12-13שיעור 
Heith, D.J. (2004). Polling to govern: public opinion and presidential leadership. Stanford, 
Calif.: Stanford Law and Politics 
 אין
 
Brandice, C.W. (2006). Who leads whom? Presidents, policy, and the public. Chicago: 
University of Chicago Press 
 אין

  : סמסטר ב
  מנהיגות ותהליכי קבלת החלטות: 14שיעור 

 Foyle, D. C. (2004). Leading the Public to War? The Influence of American Public Opinion on 
the Bush Administration’s Decision to go to War in I raq. International Journal of Public 

Opinion Research, 16, 3 269-294 
 כתב עת אלקטרוני
 

  יקהמנהיגות ורטור: 15שיעור 
  הקיבוץ המאוחד: אביב-תל, מנהיגים ישראלים במצבי לחץ: רטוריקה פוליטית .)2004. (נ, צור

320.014E595032(רט . צור(  
  

Hart, R. P. & Childers, J. P. (2005). The Evolution of Candidate Bush: A Rhetorical Analysis. 
American Behavioral Scientist, 49, 2, 180-197 

  עת אלקטרוניכתב
  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


