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 :מטרה הקורס
שמוש , שמוש מושכל באמצעי תקשורת למטרות פוליטיות, פוליטי-מבוא והכרות עם עולם השיווק התדמיתי

 .ושאים פוליטייםבטכניקות שווק מועמדים ונ
 מסע פרסום פוליטי תוך ניתוח מסעות פרסום -הקורס יעניק למשתתפיו פרקי מבוא בעריכת קמפיין : פירוט

 .ל"פוליטי בארץ ובחו
הקורס יתמקד בטכניקות בניית התדמית ויצירת אבחנה בין עבודת התדמית במסגרת יחסי הציבור בשטח 

 . עצמוהדיווח העיתונאי ובין הצגת המועמד בפרסום
ניתוח מערכות , איך בונים תדמית באמצעי התקשורת, הקורס יתמקד בשימוש הפוליטי באמצעי התקשורת

 .שימוש בסקרים, התדמית הפוליטית ומשמעותה, מיצוב מועמד בדעת הקהל, בחירות מן הזוית התקשורתית
בחירת קו שיווקי , צבאי/ עבודת הדובר בשירות הציבור, סקרים: בקורס ישולבו גם הרצאות אורח בנושאים

 .אסטרטגי בבחירות בישראל
 

 :מבנה הציון
  עבודת גמר בסוף הקורס- 100%

 
 :תכנית הקורס

 
 שיווק פוליטי: 1פגישה מספר 

 מושגי שיווק בסיסיים
 שיווק פוליטי והאבחנה בין שיווק מותגים לשיווק פוליטי

 טכניקות ואמצעים בשיווק פוליטי
 יכלים בעבודת השיווק הפוליט

 קמפיין פוליטי: 2פגישה מספר 
 מהו מסע פרסום פוליטי

 מושגי יסוד בעבודה תקשורתית פוליטית
 דגשים בקביעת אסטרטגיה תדמיתית

 ניתוח קהלי יעד ודפוסי הצבעה
 סקרים: 3פגישה מספר 

 מבוא לסקרי דעת קהל
 שימוש בסקרים בעת מערכת בחירות

 סקרים ופרסומם
 דעת הקהל והסקרים

 ב"הבחירות בארה: 4פגישה מספר 
 ניתוח דפוסי עבודה תקשורתיים

 בניית תדמית
The Living Room Campain 

 ב"בחירות בארה: 5פגישה מספר 
 הנשיא הטלויזיוני הראשון: ניקסון-קנדי

  ניתוח הצלחה- 1992קמפיין קלינטון 
 הבחירות בישראל: 6פגישה מספר 

 ניתוח דפוסי עבודה
 יובחירת קו אסטרטגי מוביל ושיקול

  המשך-הבחירות בישראל : 7פגישה מספר 
 דעת הקהל ואילוציה

 דוגמאות וניתוח
 מעצבת דעת קהל או מנוכרת לדעת הקהל: התקשורת בישראל בעת מערכת בחירות

 נגטיב קמפיין: 8פגישה מספר 
 ?מהו נגטיב קמפיין

 יתרונות הקמפיין מול חסרונותיו
 טכניקות ואמצעים

 יןפוזיטיב קמפי: 9פגישה מספר 
 ?מהו פוזיטיב קמפיין



 מסע תדמיתי לגופים ציבוריים
 בעיות חברתיות ורייטינג

 שימוש בסטריוטיפים בתקשורת
 העיתונות וסדר היום החברתי

 מניפולציות בתקשורת בעת בחירות: 10פגישה מספר 
 השדה התקשורתי כזירה מניפולטיבית

 אליטת פוליטיות ותקשורת
 עימות: 11פגישה מספר 
 דוגמאות+וריתסקירה היסט

 המסר והתדמית, המועמד
 ניתוח דוגמאות
 מסע בחירות: 12פגישה מספר 

 ניתוח כולל של מסע בחירות
 קביעת מטרות וקו אסטרטגי מוביל 
 ניתוח תוכנית העבודה מול יישומה

 אפיקי העבודה ותשדירים
 התקשורת

 מסקנות ולקחים
 תקשורת-יחסי פוליטיקאים: 13פגישה מספר 
 יום הלאומיהדדיות וסדר ה

 יחסי העוצמה בין פוליטיקאים ועיתונאים 
 דילמת הדובר

 אתיקה
 מערכות יחסים ואינטרסים כלכליים

 
 ביבליוגרפיה

 
 .1992צבי רמון :  שם המחברשיווק פוליטי: שם הספר

 )205387(שו .שמור מדעי המדינה לפי רמו
 

 .בן אליעזר יריב:  שם המחברפוליטיקה וטלויזיה: שם הספר
302.2345E162944(א "מי תשמ.אלי-  בן( 

 
 . ודעת הקהל מרכז ההסברהתקשורת המונים: שם הספר

 )113459(הש .שמור סוציולוגיה לפי תקש
 

 .גל נור יצחק:  שם המחברראשיתה של הדמוקרטיה בישראל: שם הספר
 )26609(נור -שמור מדעי המדינה לפי גל

 
 .דינה גורן:  שם המחברתקשורת ומציאות: שם הספר

 )231692(תק .מור סוציולוגיה לפי גרןש
 

 .גדעון רייכר: ר שם המחבריחסים עם הציבו: שם הספר
 )226600(יח .שמור מדעי המדינה לפי ריכ

 
 . אלי אברהם: מרכז ופריפריה שם המחבר, התקשרת בישראל: שם הספר

 )472231(תק .שמור מדעי המדינה לפי אבר
 

  1995-2005דמוקרטית המזרחית והמאבק החברתי בישראל סיפורה של הקשת ה :המזרחית :  שם הספר
 .משה קריף :שם המחבר

 )1071261 ( מז . שמור סוציולוגיה לפי קרי 
 

 . הרשימה לא סופית:הערה


