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הקורס יעסוק בהצגת . בקשר שבין הומור לפוליטיקהינים יהקורס מיועד לסטודנטים מתקדמים המעונ
שימוש בהומור במצבים , הומור ובחירות, הומור ושלטון, תיאוריות ומחקרים בנושאי הומור

עולם הפוליטי תוך ינותחו מקרי בוחן להדגמת השפעת ההומור על ה. הומור ותקשורת ועוד, םקונפליקטואליי
,  הקורס ישלב לימוד שיטתי של הנושאים עם סרטים מקצועיים.דגש על תרומתה של התקשורת להשפעה זו

  .תוכניות תעודה וניתוח מעשי של הדגמות טלוויזיוניות אקטואליות
  :חובות הקורס

א יוכלו להיבחן  מהשיעורים   ל80% סטודנטים שיעדרו מעל – לפחות מן המפגשים -80%חובה ב נוכחות. 1
  !ולסיים את הקורס

  .תורמת בדיונים השתתפות. 2
  !!!םהסלולארייניתוק הטלפונים . 3
  ! חובה–קריאה מודרכת של מאמרים והצגתם בכתה . 4
  .ניתוח ביקורתי של בעיות רלוונטיות. 5
  .ניהול דיון בכתה. 6

  :חישוב הציון
  !ך הקורס הסברים יימסרו בהרצאות במהל20% –תרגיל ; 80% –מבחן 
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