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עברית

נושאי הקורס
הקורס דעת קהל ,תקשורת ופוליטיקה הוא קורס מבוא לחטיבה בתקשורת ושיווק פוליטי .הקורס מקיף
נושאים הנוגעים לנושאי החטיבה ובכלל זה דעת קהל ,התנהגות פוליטית ,תקשורת ורשתות חברתיות.
הקורס נחלק לשש יחידות המועברות על ידי שישה מרצים מומחים מתחומים שונים .כל יחידה כוללת
שיעור מקוון )המחולק למספר סרטונים( ושיעור בכתה.

מטרות הקורס
מטרת הקורס דעת קהל ,תקשורת ופוליטיקה היא לחשוף תלמידים לנושאי היסוד אשר ילמדו בהרחבה
בחטיבה בתקשורת ושיווק פוליטי.

מבנה ציון הקורס
בחנים על היחידות המקוונות 5%) 30% :כל יחידה(.
מבחן מסכם70% :
ציון מיטיב על נוכחות והשתתפות בפעילות בשיעור )במידה וינתנו פעילויות( :עד  6נקודות בציון הכללי.

תפוקת למידה
בקורס שיעור מבוא ושש יחידות לימוד ,כל יחידת לימוד מורכבת משיעור מקוון ושיעור בכתה .לכל
יחידה יש תאריך פתיחת השיעור המקוון ,תאריך אחרון להשלמת הצפייה והבוחן ,ותאריך השיעור בכתה.
שימו לב לתאריכים באתר הקורס!
היחידות הן:
•
•
•
•
•
•

תקשורת פוליטית ,ד״ר ערגה אטד
מודל התחרות הפוליטית ,פרופ׳ גדי וולפספסלד
רשתות חברתיות ,פרופ׳ קרין נהון
התנהגות פוליטית ,ד״ר סיון הירש-הפלר
התנהגות הבוחר ,ד״ר מעוז רוזנטל
דעת קהל ,ד״ר אמנון כוורי

על התלמידים להגיע לכתה לאחר צפייה בשיעור המקוון ,השלמת הבוחן ,וקריאת הספרות הנלוות )ראו
רשימת קריאה(.

שעות קבלת מרצה
ניתן לפנות לכל אחד מהמרצים או למרכז הקורס ,ד״ר אמנון כוורי ,בתיאום מראש במייל.

שעות קבלת מתרגל

 באקווריום,13:00 ,יום ראשון
 באקווריום,15:00 ,יום שני

רשימת קריאה
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