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 :מטרת הסמינר
 ושל חברתיים שינוי יתהליכ של כתוצאהמנהיגים הפוליטיים ה של החדש" הסוציולוגי הדור "אתלהציג 

 והחברה, הפוליטית המערכת, התקשורת אמצעי שבין הגומלין ביחסי דיוןה. "החדשה התקשורת"השפעות 
חברה , פוליטיקת זהות, גלובליזציה, מושגים כמו פרסונאליזציה באמצעותייערך  ישראלזירה המערבית ובב

מערב אירופה , ב"במנהיגות בארה גיותסוסמינר יתפרש על ה. תרבותיות-ורב, מודרניות פוסט, אזרחית
 והתקשורת הפוליטית הסוציולוגיה, מדע המדינה מתחומי התיאורטיים המושגים של יישומם תוך, וישראל

 .   על סוגיות אקטואליותהפוליטית
 

 :מטלות ושקלול הציון
במטלה חובת עמידה .  מהציון20% –בכיתה ) באנגלית בלבד(הצגת פריט ביבליוגרפי מתוך הרשימה  

פריט ארוך יותר יוכל להתחלק בין . ידי סטודנט אחד- עמודים יוצג על10-12פריט שבין . עד חופשת פסח
 .שניים

 30% –על כמה מן הפריטים הביבליוגרפיים כפי שיסוכם עם המרצה ' בחינה בסוף סימסטר א 
 . מהציון

עבודה .  מהציון50%– 2005 עמודים להגשה עד מחצית יולי 20-30עבודה סמינריונית בהיקף של  
 עמודים ויש לזהות בה את התרומה של כל אחד מהכותבים 40-50משותפת של שני סטודנטים תהיה בהיקף 
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 129-157' עמ, ס" אביב התש,תכלת, ת הציוויליזציותהתנגשו) 1993. (פ. ס, הנטינגטון
 )255841  (4415תדפיס 

 
-155' עמ, דמוקרטיה  תחייתה של הסוציאל– השלישית הדרך: בתוך,  תוך העידן הגלובליאל) 2000. (א, גידנס

 אביב-תל, הוצאת ידיעות אחרונות, ח"סדרת תפו, 180
 )449336(דר  . גיד335

    
 האוניברסיטההוצאת , 65-77' עמ, מגמות ותמורות:  העולמיתהפוליטיקה) 2002. (י, ויטקופף', צ, קגלי

 אביב-רמת, הפתוחה
       )535703(פו  .שמור מדעי המדינה לפי קגל

 
 חברה אזרחית

, " בעמותות החדשותוזהותפוליטיקה ?  מתהווה חברה אזרחית בישראלהאם) "1999. (א, אליעזר-בן
    51-97 ' עמ, )1(ב ,  ישראליתסוציולוגיה

 כתב עת בספריית מדעי החברה
 

 האוניברסיטה הוצאת,  בין חברה למדינה: 2000- בישראל לקראת שנות ההאזרחית החברה) 1998. (י, ישי
  העברית ירושלים

 )450341(חב   .שמור סוציולוגיה לפי ישי



 ה" תשס- סמינריון -"התקשורת החדשה"מנהיגות פןליטית בעידן / 763/ ר אורית גלילי"ד

2 

 
-93' עמ, דמוקרטיה  של הסוציאל תחייתה– השלישית הדרך: בתוך,  תוך העידן הגלובליאל) 2000. (א, גידנס

  אביב-תל, הוצאת ידיעות אחרונות, ח"סדרת תפו, 123
  )449336(דר  . גיד335

 
הוצאת , 157-195' עמ', כרך א,  הפוליטיקהשלסוציולוגיה :  מדינה לחברהבין)  1995. (ב, קימרלינג

   אביב-רמת, האוניברסיטה הפתוחה
 )279024(בי   .שמור סוציולוגיה לפי קימ

 
Rosow, S.T. (2000) Globalisation as Democratic Theory, Millenium:Journal of International 
Studies, Vol. 29, No.1, pp. 27-45 
           אין

 
Florini, A. (2003) Civil Society, in: The Coming Democracy: New Rules for Running A New 
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