
 
 

 
 

 35216מספר הקורס: 
 תעמולה בטקסטים חזותיים: תפיסות, ייצוגים, ערכים, מסריםשם הקורס: 

 שם הקורס באנגלית:
Propaganda in Visual Texts: Perceptions, Representations, Values, Messages 

 
 שיעוראופן הוראה: 

 2שעות שבועיות: 
 2נקודות זכות: 
 אין דרישות קדם:

 
כמעט כל תוכן סביבנו הינו תועמלני, במידה מסוימת. בין אם הוא מכיל תעמולה ישירה, כמו מטרת הקורס: 

קורס זה יבחן פרסומת מסחרית, ובין אם הוא מבדר אותנו ומחדיר מסרים תעמולתיים "בדלת האחורית". 
בטקסטים חזותיים, תוך התייחסות לאופני הייצוג ולערכים הגלויים והסמויים מסורתית וחדשה תעמולה 

המועברים בטקסטים אלה. הקורס יחשוף את האופנים בהם מופעלת התעמולה ויפתח חשיבה ביקורתית כלפי 
בהיבטים תרבותיים, חברתיים, כלכליים,  מסרים גלויים וסמויים. ינותחו טקסטים מודפסים, משודרים ודיגיטליים

 פוליטיים וטכנולוגיים.
 

Course Objective: Almost all the content around us is propagandistic, to a certain extent: 
whether it contains direct propaganda, such as commercial advertising, or whether it 
entertains us, while instilling propagandistic messages through the "back door." This course 
will examine traditional and new propaganda in visual texts, with reference to modes of 
representation and the implicit and explicit values transmitted in these texts. The course will 
expose the ways in which propaganda is established and encourage critical thinking 
regarding overt and covert messages. Printed, broadcasted and digitized text will be analyzed 
via cultural, social, economic, political and technological perspectives. 

 
 :נושאי הלימוד

גישות שונות לתעמולה; הגדרות של תעמולה מסורתית ותעמולה חדשה; סוגיות וניתוח תעמולה במגוון רחב 
 של מדיה חזותיים.

 
 מטלות:

 השלישי.מהמפגש פ אחד מנושאי הלימוד, החל "ע ההגשת דוגמא רלוונטית וניתוח - במהלך הסמסטר המטל
 פריטים תעמולתיים.ניתוח השוואתי של שני  -עבודה מסכמת 

 
  :פירוט מפגשים

 תעמולה מהי?: 1מפגש 
 תעמולה בטקסטים פופולאריים: 2מפגש 
 20-דמויות הרואיות וסמלים לאומיים: תעמולה קלאסית בכרזה הפוליטית בראשית המאה ה: 3מפגש 
 קריקטורות בשירות הרעיון -האיור הפוליטי : 4מפגש 
 גיבור העל בשירות המדינה: 5מפגש 
 האויב מבחוץ: הפחד החברתי בסרטי מדע בדיוני: 6מפגש 
 קולנוע של מלחמות אמריקניות, חיילים וחברה: 7מפגש 
 על הורים וילדים ומה שביניהם: המשפחה בגלגולה הטלוויזיוני: 8מפגש 
 הגיבורה המצוירת: תפיסות שונות של נשיות: 9מפגש 
 : צורת האות ומשמעותההמסר הטיפוגרפי: 10מפגש 

 בית חרושת לאגדות: על פרסום ומסרים של פנטזיה וחלום: 11גש מפ
 : מסרים ירוקים בעולם מסחריירוק מבחוץ, רקוב מבפנים: 12מפגש 
 תעמולה בכל והכל תעמולה: 13מפגש 

 
  



 
 

 
 

 מרכיבי הציון באחוזים:

 15% -מטלת אמצע 

 85% -עבודה מסכמת 

 
 חובה נוכחות:
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