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  :תאור הקורס
במהלך . המעצבות אחת את רעותה באמצעות התרבות, הקורס בוחן את יחסי הגומלין בין התקשורת והחברה

תופסת את התקשורת ההמונית בסביבה התרבותית והמערכת החברתית שבתוכה אנו הקורס תוצג הגישה ה
וינותחו מקרי בוחן של המפגש בין תקשורת ותרבות בארץ , יבחנו הקשרים שבין תקשורת ותרבות, חיים

ובכלל זה ניתוח של אסטרטגיות , בהמשך הקורס ייבחנו היחסים בין הפוליטיקה והתקשורת. ובעולם
ושינויים עתידיים באפשרויות , פניה לקהלי יעד לשיווק פוליטי של מועמדים ומפלגות, תתקשורת פוליטי

  .השימוש של המערכת הפוליטית באמצעי התקשורת בכדי להעביר מסרים לקהלים אליהם פונים
  :ראשי פרקים

  מאפיינים מקומיים וגלובליים של התקשורת: 2-1שבוע 
  תרבות תקשורת גלובלית: 5-3שבוע 
  תרבות הטלוויזיה: 8-6שבוע 
  קהל התקשורת: 11-9שבוע 
  תקשורת ותרבות הביטחון: 13-12שבוע 
  פוליטיקה-יחסי תקשורת: 18-14שבוע 
  דעת קהל וקהלי יעד: 20-19שבוע 
  שימוש באמצעי התקשורת: 24-21שבוע 
  שינויים עתידיים: 26-25שבוע 
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