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  תוכנית לימודים -  מ מדיני'תקשורת ומו 715-27
 מר יהודה יעקב

 א' סמס
   10-12יום ו 

  
 מטרות הקורס

  
והכרת דרכי , אמצעי התקשורת מ מדיני לבין'הגומלין בין מנהלי מו-רכישת ידע בסיסי בנושא יחסי

 ל בהקשר הישראלי'כל הנ. פעולה במימוש יעדיהם
  היסטוריים מ תוך ניתוח אירועים'הול מוחינת מידת השפעת התקשורת על ני 

 אישית באמצעות משחק סימולציה/תרגול והתמודדות קבוצתית
  
  

 תוכנית הקורס
  

ובחינת יחסי הגומלין בין מנהלי , מבחינה תקשורתית מ המדיני'מבט כללי על מאפייני המו : 1שיעור 
 הצורך להשיג הרמוניה בין ,השתלבות והתנגשות אינטרסים :מ מדיני לבין אמצעי התקשורת'מו

  בלמים
 והגדרת יעדים וכלים למימושם, ואיזונים

  
תדרוכי רקע , התקשורת כשופר: הציבור שימוש בתקשורת ככלי לקידום עמדות מול  :2שיעור 
שימוש בסקרים ככלי המשפיע על , הטעיה ,איפול תקושרתי, הסתרת מידע, כתבי חצר, והדלפות
 ציבור/התקשורת

  
תקשורת , תקשורת ערבית: מדיני לבין תקשורת מ'שחקני משנה בדינמיקה שבין ניהול מו 3שיעור 
, קבוצות מחאה, פרשנים, עבר/גורמי צבא בהווה, אקדמיה אנשי, זרה/ישראלית דיפלומטיה, מערבית

 יהודי התפוצות
 

התאמת מדיניות לתגובה  :קביעת עמדות על פי התחשבות בתקשורת : : 4שיעור 
השפעת , ציבורית/תקשורתית תיקון מדיניות מתוכננת בעקבות תגובה, בורית צפויהצי/תקשורתית

בסקרים כגורם משפיע על קביעת  שימוש, קידום המדיניות/דיווחי תקשורת עובדתיים על עיצוב
 מטעם הדילמה של עיתונות חופשית מול תקושרת, מדיניות

  
  קאמפ דייוידמול  שפרדסטאון: מ מדיני'ניתוח אירועי מו :  5שיעור 

 
 

 על שיקולי ניהול 2000האלימות הפלשתינאית בסתיו  השפעת הסיקור התקשורתי של פרוץ : 6שיעור 
 מ המדיני'המו

  
 הכנה למשחק סימולציה : 7שיעור 

  
 משחק סימולציה : 9-8שיעורים 

  
 י כל סטודנט'הגשת נייר ע סיכום והערכת משחק הסימולציה כולל : 10שיעור 

  
 מ מדיני ובהפעלה תקשורתית'במו גורם מדיני שהיה מעורב: הופעת אורח : 11שיעור 

  
 מדיני מ'כתב מדיני שסיקר מו: הופעת אורח : 12שיעור 
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 סיכום הקורס והגשת עבודות הגמר : 13שיעור 
  

 דרכי הוראה
  

שחק מ, דיונים בכיתה ,ניתוחי אירועים, הרצאות: בה ישולבו, הקורס יועבר במתכונת סדנא
 ניתוחי והכנת פרויקט, מפגש עם גורם מדיני וכתב מדיני, סימולציה

  
 הרכב הציון הסופי

  
  10%: נוכחות בכל השיעורים
 10%: השתתפות בשיעורים

  20%: פעילות במשחק הסימולציה
  20%: נייר סיכום והערכת משחק הסימולציה

  40% :שורתיתמ מדיני מבחינת ההתמודדות התק'ניתוח אירוע מו: עבודת גמד
  

  יודגש יישום החומר הנלמד קודם לכן5-3במטלות : הערה
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