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  :מטרות הקורס
 קמפיינים פוליטיים מהווים היום ציר הכרעה משמעותי - נקודת המוצא של הקורס היא שבהשוואה לעבר 
הקורס יעסוק בדיסציפלינות הנלוות לקמפיינים פוליטיים . בזירת הפוליטיקה המודרנית והפוסט מודרנית

הקורס יציג את מרכיביו ושלביו של . ותקשורת פוליטית, פוליטיתמנהיגות , דעת קהל, שיווק פוליטי: והן
, גם בפרספקטיבה היסטורית, modern media-based campaigns -תקשורתי המודרני -הקמפיין הפוליטי

הקורס ידון במקומם של אמצעי התקשורת בקמפיינים . 21-ועד לתחילת המאה ה, ב" בארה40-החל משנות ה
. 80-שפעתם של אירועי קמפיין נקודתיים במערכות הבחירות בישראל מאז שנות ההפוליטיים ואת מידת ה

, בניית תדמית, "לשלוט באמצעות קמפיין", פרסונאליזציה, קץ המפלגות: בין המושגים שיידונו בקורס
פוליטיקת ", "הליכה אל הציבור", ספין דוקטורס, היתרון של מועמדים מכהנים, משאבים כריזמטיים

  . ועוד" תהאינטימיו
  :חובות הסטודנטים

  נוכחות חובה במפגשים. 1
העבודה מבוססת על תרגום עצמאי של מאמר באנגלית הנוגע לאחד או יותר .  מהציון40% –הגשת עבודה . 2

למרצה יש להגיש הן את . על הסטודנטים לתרגם את המאמר ולהציג את תמציתו בכיתה. מנושאי הקורס
 תרגום ותמצית המוצגת –שני מרכיבים אלו . פי שיוצגו ויופצו בכיתהתרגום המאמר והן את התקציר כ

המאמרים יוצגו על ידי הסטודנטים החל ממחצית חודש דצמבר .  מהווים את חובת העבודה בקורס-בכיתה 
  ).תלוי במספר הסטודנטים(ועד לתחילת או אמצע מאי 

כלת של המאמר הכוללת בדרך כלל בהירה ומוש,  מדובר בתמצית מזוקקת:הנחיות להצגת המאמר בכיתה
ומושגים תיאורטיים בולטים , 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
בהיקף המאמר ובמידת , י במספר הסטודנטים בקורס תלו- סטודנטים 2יש אפשרות לשיתוף פעולה של 

 להשתמש בתרומה התיאורטית של המאמר על מנת ליישמה - בעת הפרזנטציה בכיתה –רצוי מאוד . הקושי
 . על תופעה מן הזירה הישראלית

המבחן הוא על הנלמד בכיתה ועל המאמרים המתורגמים אשר יהוו את ( מהציון 60%: מבחן בסוף השנה. 3
 . פרטים על המבחן יימסרו בהמשך השנה). הידע לנלמד בקורסמאגר 
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