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  בין הבוחר לנבחר
  

 .משפטים ותקשורת, הוא משלב בין מדעי המדינה: הקורס בין הבוחר לנבחר הינו קורס אינטרדיסיפלינרי
באה ריבונות זו לידי , בעלות משטר פרלמנטריבדמוקרטיות המודרניות .  על רעיון ריבונות העםת מבוססדמוקרטיה  

  .ןבהן בוחרים אזרחי המדינה את נציגיהם לשלטו, ביטוי בבחירות הכלליות
 )צים"בג (פסקי דין, יזכיר  מערכות בחירות נבחרות, )הפאן החוקי(הקורס יתמקד בשיטת הבחירות בישראל  

כמו כן יעסוק ,   במערכות בחירות- על כל גווניה-מקומה של התקשורת ב, שקשורים במערכות בחירות בישראל
  .תעמולת בחירות  ודרכי שיווק פוליטיב
  

  דרישות הקורס
  .לכל הפחות, הרצאות שמור  מכלל ה80%-נוכחות  ב

  השתתפות בדיונים כיתתיים בעקבות חומר הלימוד
  .השתתפות בתרגיל כיתתי כולל

  כתיבת בחינה
  

  : מבנה הציון
  10%:    השתתפות ונוכחות

       10%           :תרגיל הכנת  
  80%      :                מבחן

  
  

  )   1-4שיעורים (שיטת הבחירות בישראל 
  

  שיטת בחירות
  .המאבקים והדרמה אשר הולידו בישראל את הבחירה הישירה של ראש הממשלה: בחירה ישירה) 1995. (א, אלון****

  .ביתן: ירושלים.  51  - 13'  עמ' ג' ב'פרקים א
  )298628(בח .שמור מדעי המדינה לפי אלו

. 51-69' עמ. 4פרק ?, באיזו שיטה נבחר: תהבחירות הבאו" הקשר בין הבוחר לנבחר). "1997. (ר, ואמיר. א, אריאן
  .המכון הישראלי לדמוקרטיה: ירושלים

324.6E363237(בח . ארי(  
    

3.1.03, הארץ" . החזרה לפתק אחד כבר מסתמנת ככישלון)  "2003. (מ, גורלי  
248290=itemNo?jhtml.ShArtPE/pages/hasite/il.co.haaretz.www/:/http 

  
  הצעות לשינוי שיטת הבחירות

htm.shi_mimshal_heb/heb/description/il.gov.knesset.www://http   
  
  

  )שתוקן' א7ף כולל סעי(חוק יסוד הכנסת 
htm.2yesod/he/albspeci/laws/il.gov.knesset.www://http  

  
  83/03ב"ע; 55/03ב"ע; 131/03ב  "ע. ועדת הבחירות נגד טיבי ובשארה*** 

htm.BehirotBesharaTibiMarzel/urib/il.co.nana.planet://http 
  

  . 84 – 75'  עמ. הביטחון. מ: א"ת, דמוקרטיה ישראלית"  בית הנבחרים–הכנסת ).  " 1988. (ז, סגל
  )69816(דמ .שמור מדעי המדינה לפי סגל



  
  )5-6שיעורים (מפלגות ומועמדים  

ממפלגות המון למפלגות : המפלגות בישראל" אידיאולוגיה מפלגתית"ו" המערכת המפלגתית). "1992. (ג, גולדברג
  .  רמות: א"ת.  85 -23'     עמ2  -1, פרקים. אלקטורליות

  )182740(מפ .שמור מדעי המדינה לפי גול
  

-161' עמ . 5פרק . טורליותאלק ממפלגות המון למפלגות: המפלגות בישראל"  מנהיגות מפלגתית). "1992. (ג, גולדברג
  .רמות: א"ת.186

  )182740(מפ .שמור מדעי המדינה לפי גול
 

   )11 -7  שיעורים(סקרים ושווק פוליטי  
  סקרי בחירות

  
  .ביתן: א"ת. 36-49'  עמ3פרק , .בין תקשורת לפרופגנדה, " מדבר סקר תרחק) "2003(בן אליעזר יריב 

  )577945(בי .אלי-  בן303.375
  

  .המכון הישראלי לדמוקרטיה: ירושלים. 34  -35' עמ, 20 העין השביעית ?מדבר סקר תרחק) 1996. (ג, ויימן
html.gaby/vote/seder/il.12k.snunit.www://http 

  
).טסקרי בחירות באינטרנ (23/2001מ "סיעת ישראל אחת נגד מעריב תב  

doc.maariv_internet/law-computer/il.co.law.www://http  
140=article&h=d?php.showarticles/il.co.law.www://http  

  
  יווק פוליטיש

על , על תעמולה ופוליטיקה: תעשיית הפיתויים"  אנטומיה של הצלחה וכישלון–' 96בחירות ) "1997. (י, בן אליעזר 
  המכללה למנהל: א"ת. 133 - 116'  עמ,  פרק שמיני,דת ומסחר ועל מה שביניהם

303.375E358969(תע .אלי- בן(  
  

 ,על דת ומסחר ועל מה שביניהם, על תעמולה ופוליטיקה: שיית הפיתוייםתע" פוזיטיב ונגטיב) "1997. (י, בן אליעזר 
  .המכללה למנהל: א"ת. 148-160' עמ, פרק עשירי

303.375E358969(תע .אלי- בן(  
  

  .ביתן: א"ת. 86 - 76'  עמ7פרק , .בין תקשורת לפרופגנדה, " אירועי מדיה) "2003(בן אליעזר יריב 
  )577945(בי .אלי-  בן303.375

  
. 83-95' עמ , ובישראל  מנהיגות פוליטית חדשה במערב–הטלפוליטיקאים , "המנהיג כמותג שיווקי). "2004. (א, ליליג
  .רמות: א"ת

324.22E588981(טל . גלי(.  
  

  .16 -10' עמ, שנתון המרצים בישראל: א"ת, יועץ התקשורת בישראל, "קנדי ויועצי התקשורת). "1998(נח  , הלפרין
659.29324E395547(יו .פ הל(  

  
  .איגוד המפרסמים: א "ת.  29'  עמ200גליון  ,  אותות, " הכנסת זה לא רק פופוליטיקה)  "1997. (ש,  קפלן-יצחקי

  מקור מקוון    
htm.0206comi/newspaper/library/uncomm/sites/il.12k.amalnet.www://http 

  
למדעי ' המח, בר אילן' אונ, תיזה.1988 – 1999: השינויים בשיטת הבחירות ותעמולת הבחירות).  2004. (ט, יהודה
  .19 -4' עמ. המדינה
  בדלפק ובשמורים- א בספרית מדעי החברה"עבודת מ

 
Lehman-Wilzig, S. (1995). “ The 1992 Media Campaign: Towards the Americanization of Israeli 
Elections?” in Elazar & Sandler (eds.) Israel at the polls 1992. pp. 251 – 280.  
E324.6ISR (288011) 
 



Lehman-Wilzig, S. (1997) “The Media Campaign: The negative effects of positive campaigning” in 
Israel affairs aut. 97. no.1 vol. 4. pp. 167-186. London: Frank Cass & Co. 

   וגם כתב עת אלקטרוניכתב עת בספרית מדעי החברה
  תקשורת ובחירות

htm.o-c-mirit-thesis-ma-new/theses/com/il.ac.haifa.hevra://http 
  )מרוץ סוסים, אישים, קץ האידיאולוגיה:  נושאים. תקציר תיזה(
  

  . המכון הישראלי לדמוקרטיה: ירושלים. 4-5'  עמ4'  מסהעין השביעית"  לא מגייסת לא מגוייסת). "1996. ( א, אריאן
  כתב עת בספרית מדעי החברה

  
עם : א "ת. 207-249' עמ, פרק שביעי. בישראלראשיתה של הדמוקרטיה ,  " ההמונים-כלי תקשורת ). "1985. (י, גלנור
  .עובד

   )26609(נור - שמור מדעי המדינה לפי גל
  

  בחירות ברשת
מאמר .  בחירות מקוונות ברשויות המקומיות–דמוקרטיה ואמצעי התקשורת החדשים ) 2000. (ד, טמביני 
  html.2_3magazine/magazine/il.org.isoc.www://http.מקוון

   
Lehman-Wilzig, S. (2004) Worth an Agora? 2003 E-lection Party Sites and Public Discourse," Israel 
Affairs, vol. 10, #4 (Summer 2004), pp. 242-262.    
  כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני

  
 

  
  

  )12-13שיעורים (לת בחירות תעמו
  

  .ביתן: א"ת. 35 -11'  עמ2– 1פרקים , .בין תקשורת לפרופגנדה, "בין תקשורת לפרופגנדה). "2003(בן אליעזר יריב 
  )577945(בי .אלי-  בן303.375

  
  .35-36' עמ. איכות מקינטופ: א"ת.  לחדור תקשורת? האם התקשורת שותפה לתעמולה). 1992. (נ, הלפרין

  )200829(לח . הלפ659.2
  

) עורכים. (מ, ושמיר. א, אריאן, בתוך, "התעמולה שלא שינתה דבר: 2001בחירות ) " 2002. (ג, וולפספלד. ג, ויימן
   .המכון הישראלי לדמוקרטיה: ירושלים  . 2001 .-הבחירות בישראל 

  )534340(בי .שמור מדעי המדינה לפי בחי
  

כ אופיר פינס ועיתון "ר ועדת הבחירות השופט מישאל חשין נגד ח"והחלטה של י: חוק הבחירות דרכי תעמולה
   2001 /16מ   "תב.  מעריב

htm.bcom_ver/Public/Ip=/FileName?asp.fileprint/il.co.psakdin.www://http 
  

. בר אילן' אונ,   תיזההקשר בין סוג תשדיר תעמולת הבחירות  הטלוויזיוני לבין רמת הלמידה ממנו). 1997(. ס, נאור
  .76-98'  עמ

  )369215(קש בדלפק ובשמורים .א בספרית מדעי החברה לפי נאו"עבודת מ
   

  .41 – 37' עמ.  PRהוצאת : א"ת,  יחסי ציבור, "תעמולה) "1993. (צ, רימון
  )464692(יח .ינה לפי רמושמור מדעי המד

  
  

  קריאת רשות*** 
  
 .ייתכנו שינויים ברשימה הביבליוגראפית* 


