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 אילן-אוניברסיטת בר
 המחלקה למדעי המדינה

 
 ה" תשס-אינטלקטואלים ופוליטיקה במזרח התיכון  71-886-01

 ר מנחם קליין"ד
 

השיעור וסמינריון יעסוק במפגש המגוון שבין פעילות אינטלקטואלית ומוסדות אינטלקטואליים לבין 
 . הפוליטיקה על מגוון ביטוייה

לי וקונצפטואלי וחלקו השני יעסוק במספר מקרי מבחן בהתאם להעדפות  חלקו הראשון של הסמינר יהיה כל
 .    המשתתפים

).  רפרט(כל תלמיד יהיה רשאי להחליט האם הוא כותב במסגרת הקורס עבודה סמינריונית או עבודה מוקטנת 
ם רפרט ואת הקווים המנחי/יציגו התלמידים בכיתה פרק מתוך העבודה הסמינריונית' במהלך סמסטר ב

 . רפרט תוגש במהלך חופשת הקיץ/העבודה הסמינריונית. שלה
הנקודות .  פה-הכנת רפרט בכתב והצגתו בכיתה בעל; השתתפות פעילה בשיעורים: מטלות חובה נוספות

שלושה תלמידים -על הרפרט יגיבו שניים. לדיון יופצו בכתב בין התלמידים בראשית השיעור בו יוצג הרפרט
הרפרט יהווה ;  יומיים מראש את עיקרי הדברים והמקורות עליהם מתבסס הרפרטוהמורה שיקבלו לפחות

 . מבחינה תוכנית יכלול הרפרט דיון בעניין הנוגע לנושא הסמינר או ביקורת ספר.  מהציון הסופי בקורס10%
 .הנחיות מפורטות יותר תימסרנה בראשית הקורס
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 . אוניברסיטת בן גוריון פרסומי המרכז לחקר המגזר השלישי
 המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי. גוריון בנגב-יש לחפש לפי מחבר אוניברסיטת בן
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