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  :ת הסמינרומטר
מואצים תהליכי שינוי חברתיים בתוך שהתעצב החדש של המנהיגים הפוליטיים " הדור הסוציולוגי "להציג את

  ". התקשורת החדשה "השפעותכתוצאה של ו
  :ה ונושאיםמבנ

 כמו שיווק  יםנלוותחומים מפגש שבין המנהיגים של היום לבין אמצעי התקשורת ובהבשאלות שמעלה  יעסוק הקורס
השיעורים הראשונים יוקדשו ללימוד תיאוריות המנהיגות . פוליטיפרסום ו, קהל דעת, פוליטיקת התדמיות, פוליטי

 אמצעי של במקומם ידון ת המנהיגות הפוליטית הקורסלאחר לימוד התשתית הקלאסית של תיאוריו. המרכזיות
על המנהיגות הפוליטית במערב  נקודתיים קמפיין אירועי של השפעתם מידת ואת הפוליטיים בקמפיינים התקשורת
  . ובישראל
  : שיטה

נו השיעורים הראשונים יינת. היא בין תחומית כפי שנהוג להתייחס כיום לנושא המנהיגותבסמינר שיטת הלימוד 
 שיציגו בכל שיעור הסטודנטיםלאחר כמה שבועות יצטרפו גם ו  pptבליווי מצגותהרצאות פרונטליות של המרצה כ

כל שיעור יכלול דיון ער בכיתה על ההתרחשויות האקטואליות בזירות הישראלית . נושא על פי המפורט בסילבוס
מטבע הדברים הקורס מתאים לסטודנטים . ים בכל הקשור להתמודדויות ולמועמדים פוליטיהאמריקאית והאירופית

יהפכו הפגישות ב החל ממחצית סמסטר . תקשורתיות-שהם צרכני תקשורת ומעורים בהתרחשויות הפוליטיות
אופן אישי על רעיונותיהם ליישום התיאוריות אשר קבוצות סטודנטים בלמצומצמות יותר כאשר המרצה תדון עם 

בעבודות אלה ניתן יהיה לתאר מקרי בוחן לתיאור מאפייני . הסמינריונית שלהםלצורת כתיבת העבודה סמינר הוצגו ב
   . מנהיגות מן הזירה המקומית והבין לאומית

  :חובות הקורס
לא תתאפשר תנועה הלוך ושוב מחדר הלימוד : הערה חשובה. נוכחות חובה במפגשים על פי תקנון האוניברסיטה. 1

 .יה לצאת באמצע השיעור יצטרך להודיע למרצה על כך לפני תחילת השיעורמי שצריך יה. והחוצה במהלך המפגשים
התרגיל מבוסס על . 2009 ועד למחצית חודש מאי 2008 החל מסוף חודש נובמבר )רפרט בכיתה(הגשת תרגיל . 2

 מקרה תוך יישום על, תרגומו והצגת עיקריו בפני הכיתה, קריאת מאמר באנגלית הנוגע לאחד או יותר מנושאי הקורס
אופני ההתמודדות , ים/ית את טענות הכותב/מדובר על הצגה בת חצי שעה שבה יפרט הסטודנט. בוחן על פי בחירה

 יכולה לסייע להמחשה  pptמצגת . ואת המושגים התיאורטיים הבולטים המשולבים במאמר, עם הטענה או הטענות
 תלוי - סטודנטים 2 יש אפשרות לשיתוף פעולה של . עמודים13-22היקפו של מאמר באנגלית נע בין . אך אינה חובה

 להשתמש - בעת הפרזנטציה בכיתה –רצוי מאוד . בהיקף המאמר ובמידת הקושי, במספר הסטודנטים בקורס
  . בתרומה התיאורטית של המאמר על מנת ליישמה על תופעה על פי בחירה

שאלה אחת או שתיים והוא נסוב על החומר הכולל בדרך כלל  או לחילופין בסוף השנה סמסטר אמבחן בסוף . 3
המבחן אינו דורש שינון אלא . הנלמד בכיתה ועל המאמרים המתורגמים אשר יהוו את מאגר הידע לנלמד בקורס

  .  תקשורתי-יכולת אינטגרציה בין שימוש בתיאוריות לבין יישומן על דוגמאות מהתחום הפוליטי
אחד מעקרונות : להלן הפרטים על העבודה הסמינריונית. 2009ט עד מחצית אוגוסהגשת עבודה סמינריונית . 4

 הכוונה היא שהנושא יגיע מן הסטודנטים בעקבות –הסמינריון הוא שהמרצה אינה נותנת נושא לסטודנטים 
רעיון ניתן בהחלט להתחיל לעבד אותו עם המרצה עד לניסוח " מתבשל" כאשר -עם זאת . ההיחשפות לנושאי הסמינר

ברצוני לציין כי דיון עם המרצה אינו אישור לנושא העבודה והאישור יינתן כאשר יוגש דף . ותרת העבודהסופי של כ
על פי דרישות המחלקה למדע . בדף ההצעה ייכלל נושא המחקר וכמה שורות הסבר עליו. הצעה מסודר למרצה

שר צץ בראשם רעיון לעבודה וקיבלו המדינה כל עבודה סמינריונית דורשת עבודת שדה בזעיר אנפין ולכן סטודנטים א
או באיסוף נתונים לחלק , או באיסוף מקורות לפרק תיאורטי:  יכולים להתחיל באחד משני האופנים-אישור 

לאחר גמר הצגת המאמרים המרצה תקדיש לכל סטודנט ייעוץ אישי בנוגע : אין צורך להילחץ, בכל מקרה. האמפירי
העלאת הנחות , ות המחקר/הצגה נכונה של שאלה, ד הגדרת נושא המחקרהייעוץ יכלול חידו. לכתיבת עבודתו

-לא פחות מ,  עמודים20-30היקף העבודה .  וארגון סדר הפרקים הרצוי, )לא חובה בכל המקרים(והשערות למחקר 
 .    מלה לעמוד והקפדה על כללי ציטוט300
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  :  חישוב הציון
   מהציון  20% –בחינה בסוף סמסטר א . 1
    מהציון30%  –ת מאמר בכיתה הצג. 2
   מהציון 50% –עבודה סמינריונית . 3
  

 רפיהג וביבליוהסמינריוןפירוט מפגשי 
  העמודים הרלוונטיים לקריאה בספרים יימסרו בתחילת השנה . כל הפריטים חובה
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Nord, L.W. (2006). Still the middle Way: a study of political communication practices in Swedish 
election campaigns. The Harvard International Journal Of Press/politics, vol. 11, no. 1, pp. 64-76. 
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: רמת אביב, אזרחות מקוונת בעידן של מדיה און ליין: )חלק א (פוליטיקה תקשורתית בת זמננו) 2008. (א, גלילי
  .אוניברסיטת תל אביב, רמות
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