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  המחלקה למדעי המדינה

  המגמה לתקשורת
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  9חדר , 109בנין : משרד
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  :תאור הקורס
. בעידן של מהפכת התקשורת, הקורס בוחן את מערכת היחסים שבין המערכת הפוליטית לאמצעי התקשורת

חברתיים ותרבותיים על מערכת , כלכליים, חברתיים, במהלך הקורס תיבחן ההשפעה של שינויים טכנולוגיים
אסטרטגיות של תקשורת , ולםתוך בחינת דגמים מקובלים בע, היחסים שבין הפוליטיקה והתקשורת

ושינויים עתידיים באפשרויות השימוש , פניה לקהלי יעד לשיווק פוליטי של מועמדים ומפלגות, פוליטית
הקורס יכלול ניתוח של קמפיינים פוליטיים . באמצעי התקשורת בכדי להעביר מסרים לקהלים שונים

הבחירות לנשיאות : יערכו בתקופת הקורסיתמקד במערכות בחירות שו, במערכות בחירות בישראל ובעולם
  ). תחויותפבהתאם להת(הבחירות לרשויות המקומיות בישראל והבחירות לכנסת , ב"בארה

  : חובות הקורס
  . הגשת תרגיל ומבחן מסכם, נוכחות בהרצאות
  מוותרת היעדרות של עד שלושה מפגשים: נוכחות בהרצאות

ת הבחירות ויציג את הממצאים והניתוח שלו במסגרת כל סטודנט ינתח קמפיין באחת ממערכו: תרגיל
במהלך ההרצאות יתקיימו דיונים ועימותים בין קמפיינים מתחרים שאותם ינתחו . הדיונים בכיתה

  .   מהציון20% –כ התרגיל "סה. הסטודנטים
מר השאלות יתייחסו לחו. יכלול חמש שאלות מהן יש לענות על שלוש שאלות, מבחן סיום הסמסטר: מבחן

  . הקורס בהתאם להתפתחויות אקטואליות במהלך השנה
 

  : תכנית הקורס
  תפקידה של תעמולה פוליטית בחברת ההמונים המודרנית: 1חלק 
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  ניתוח של קמפיינים פוליטיים במערכות בחירות בישראל : 3חלק 
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קטעי הביבליוגרפיה בחלק זה יכללו גם קטעי עיתונות ואתרי אינטרנט רלוונטיים לקמפיינים שינותחו במהלך 
  הקורס

  
 
 


