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  : תיאור הקורס
המגזרים . הקורס בוחן את הייחוד ואת השונות של הפעילות הפרסומית במגזרים השונים בחברה הישראלית

  .ערבי ונשי, רוסי, חרדי: בהם יעסוק הקורס
הקורס יתמקד . קהילתי משפיע על אופי הפרסום לקהלי היעד השונים-הקורס יציג כיצד האופי הבדלני 

התקציבים , ההשתייכות לזרמים, זיהוי בעיות והזדמנויות פרסום, בהכרה ובהבנה של ההתנהגות הצרכנית
  .המופנים למגזרים ומפות המדיה הייחודית לכל מגזר

  .דגמה והמחשה של פרסומות ותרגול מעשי בכיתה שיסייע בהבנת הפנייה לקהלים ייחודיםכל זאת תוך ה
  .הקורס הינו סמסטריאלי

  : מטרת הקורס
  .הקניית ידע עדכני על הפעילות הפרסומית למגזרים בישראל

  הבנה ויישום של ניהול הפרסום המותאם לפלחי השוק הייעודים, ניתוח
  .מתמודדות עם המגבלות המגזריותהכרות עם הטקטיקות הפרסומיות ה

  .הקורס משלב ידע תיאורטי לצד הכרות פרקטית עם הנושאים השונים
  חובות הסטודנטים

      נוכחות בכל השיעורים .1
 מטלות ביניים .2
 עבודת גמר .3

  הרכב הציון
  15%השתתפות פעילה בכיתה   .1
 15%        מטלות ביניים .2
  70%   עבודת גמר                      .3

  סתכנית הקור
עולם , תהליך התפתחותו, יינתן מבוא כוללני הבוחן את המרכיבים הכלליים של הפרסום המגזרי, ראשית

, רוסי, חרדי: יבחן כל אחד מהמגזרים, בהמשך.  'התמודדות עם תקציבים קטנים וכו, הלקוחות הייחודי
דרך , סוג המדיה,  צריכההרגלי, נתונים דמוגראפיים: ערבי ונשי לעומק תוך למידת המאפיינים הייחודים לו

  .'התאמת הפרסום לסוג קהל היעד וכו
  .הקורס יציג קמפיינים בולטים בכל אחד מהמגזרים וינתח אותם

  
  רשימת קריאה נדרשת

  
  מגזר חרדי

  .1998, כתר:  ירושלים.החרדים. אמנון, לוי
  )94431( חר . שמור סוציולוגיה לפי לוי 

  
  .52' ע, 196' מס, אותות, " שווק כהלכה, פרסום. "יהושע, ליברמן

  4כתב עת באולם 
  

  . 11-22' עמ, 8' מס, קשר ," עיתונות חרדית בישראל. "מנחם ,מיכלסון
  4כתב עת באולם 

  
  .2004, כתר: ירושלים. וכי נחש ממית. ישראל, סגל

  )592819 ( ד "וכ תשס.סגל 892.42
  

  מגזר רוסי
ההתערות החברתית של יהודי ברית המועצות לשעבר : זהות ושפה) 2001. (ע, גייסט. ע, אולשטיין, .בן רפאל א
  .תל אביב, הקבוץ המאוחד). 77-90' ע( מרוסיה לישראל) עורכים(לשם . ליסק וא. בתוך מ. בישראל

  )476016 ( לי .המדינה לפי מרו- שמור מדעי 
  

  מגזר ערבי
מתוך . 25.6.1999, המכון הישראלי לדמוקרטיה . 4' ישיבה מס, עוט לאומי תרבותימעמד ערביי ישראל כמי
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יד . ארנון סופר, אלי רכס, יצחק ביילי: בהשתתפות, דיון בחוג מדיני? ערביי ישראל  לאן) 1996( יצחק, בילי

  .רמת אפעל: טבנקין
 ) 1(E329.1ו "תשנער . ביל ) 294589(  

  
  מגזר נשי

, יער: מתוך . תצפית פמיניסטית על החברה דרך התקשורת הישראלית":השסע השקוף ")1998(דפנה , למיש
  .  2-27’ ע ,אביב-תל. בין פילוג לאחדות: החברה הישראלית. עורכים. ת,והרמן. א
  )463364 (  7493 תדפיס  

  
". ניים המשתקפים בפרסומת המופיעה בעיתונות הישראליתהצגת המינים וסטריאוטיפים מי. "ענת, פירסט

  .1981, תל אביב
  )193594 (א"הצ תשמ. לפי פיר) 3ארון ( ובאולם השמורים בדלפקא "עבודת מ

  
  .2002:גלובס' הוצ ,54-58'  עמ. הפסיכולוגיה של הפרסום. טלי ,פרידמן

  )550495 ( ג "פס תשס. פרי659.1019  
  

  כללי
השתקפות התמורות בערכי החברה הישראלית בשנות קיומה בפרסומת הכתובה . במר,בר מגן רוזנברג

  . 2000: רמת גן. בר אילן' אונ, למדע המדינה' המח, חיבור לשם קבלת תואר מוסמך. בישראל
  )449055 (ס"הש תש.מגן-לפי בר ) 3ארון ( ובאולם השמורים בדלפקא "עבודת מ

  
חנה : בתוך, "הפרסומת כאשנב הצצה לחברה הישראלית. אם אתה לא שם אתה לא קיים. "דפנה, למיש

  .2000, רמות): א"ת' אונ(תל אביב . חברה במראה) עורכת(הרצוג 
  )467148(7701 תדפיסוגם )  481494(  במ .המדינה לפי חבר- שמור מדעי 

  
  .1994, רכס: אבן יהודה. מבט שני בטלוויזיה-החופש לצפות. דפנה,למיש

  )244696 ( חו .פי למישמור מדעי המדינה ל  
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