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  מטרות הקורס

 ובמידת השפעתם של אירועי קמפיין 21- ובמאה ה20-הקורס ידון בחשיבותם של הקמפיינים הפוליטיים במאה ה
  . הברית ובישראל בעשורים האחרוניםנקודתיים בארצות

  מבנה ונושאים
 קמפיינים פוליטיים מהווים היום ציר הכרעה משמעותי בזירת -נקודת המוצא של הקורס היא שבהשוואה לעבר 

שיווק : הקורס יעסוק בדיסציפלינות הנלוות לקמפיינים פוליטיים והן. הפוליטיקה המודרנית והפוסט מודרנית
-הקורס יציג את מרכיביו ושלביו של הקמפיין הפוליטי. ותקשורת פוליטית, נהיגות פוליטיתמ, דעת קהל, פוליטי

, פרסונליזציה ובמושגים התיאורטיים הנלווים אליו כמו modern media-based  .campaigns -תקשורתי המודרני 
, "פוליטיקת האינטימיות", קמפיין תמידי, "הליכה אל הציבור", ספין דוקטורס, "לשלוט באמצעות קמפיין", מיתוג

  . עודהיחלשות המפלגות ו ,פוליטיקה אינטרנטית
  שיטה

 כדי להציג את התיאוריות ואת ההמשגה הרצאות פרונטליות של המרצה וגם של הסטודנטים בליווי מצגות 
 דיון ער בכיתה על ההתרחשויות האקטואליות בזירות הישראליתכל שיעור יכלול . הרלוונטית לתכני הקורס
מטבע הדברים הקורס מתאים לסטודנטים שהם צרכני תקשורת ומעורים בהתרחשויות . האמריקאית והאירופית

  . תקשורתיות-הפוליטיות
  חובות הסטודנטים

   .רסיטהב על פי תקנון האונינוכחות חובה במפגשים. 1
על תרגיל מבוסס ה. 2009 ועד למחצית חודש מאי 2008החל מסוף חודש נובמבר ) רפרט בכיתה(הגשת תרגיל . 2

 תוך יישום על מקרה ,תרגומו והצגת עיקריו בפני הכיתה, מאמר באנגלית הנוגע לאחד או יותר מנושאי הקורסאת יקר
אופני ההתמודדות , ים/ת הכותבוטענית את / הסטודנטפרטימדובר על הצגה בת חצי שעה שבה . בוחן על פי בחירה

 יכולה לסייע להמחשה  pptמצגת . בולטים המשולבים במאמרהטיים תיאורהמושגים את הו, עם הטענה או הטענות
 תלוי - סטודנטים 2יש אפשרות לשיתוף פעולה של .  עמודים13-22נע בין באנגלית היקפו של מאמר . אך אינה חובה

 להשתמש - בעת הפרזנטציה בכיתה –רצוי מאוד . בהיקף המאמר ובמידת הקושי, במספר הסטודנטים בקורס
  . על פי בחירההתיאורטית של המאמר על מנת ליישמה על תופעה בתרומה 

הנלמד בכיתה ועל המאמרים החומר על נסוב הוא בסוף השנה הכולל בדרך כלל שאלה אחת או שתיים ומבחן . 3
המבחן אינו דורש שינון אלא יכולת אינטגרציה בין שימוש . המתורגמים אשר יהוו את מאגר הידע לנלמד בקורס

  . תקשורתי-תחום הפוליטידוגמאות מהיישומן על  לבין בתיאוריות
  חישוב הציון

   מהציון40% -הגשת תרגיל  
  מהציון60% - מבחן בסוף השנה

 נקודות יינתן לכל יוזמה אשר תוצע למרצה ואשר יש בה כדי 10בונוס של עד : לסטודנטים שקדנים במיוחד***
 להעשיר את תכני הקורס

  
 יוגרפיהפירוט מפגשי הקורס וביבל

 העמודים הרלוונטיים לקריאה בספרים יימסרו בתחילת השנה . כל הפריטים חובה
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EJournal  

  
כספי . בתוך ד. קרןעל התמורות במערכת הבחירות ובח: מתעמולת בחירות לפרסום פוליטי). 2007. (ב, ולשם. ד, כספי

  .הוצאת הקיבוץ המאוחד: מכון ון ליר בירושלים. ) 110-133' עמ(, תקשורת ופוליטיקה בישראל, )עורך(
  )1125964 (ופ.שמור מדעי המדינה לפי תקש
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 3

  סמסטר ב
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