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   . תעמולת בחירות מודפסתח ותימשמש לנ דף העבודה

  .כםישביד לפריטהמתאימים  סעיפיםמלאו את ה .שונה מעט מאחרים פריט של תעמולת בחירות כל

  מתרשמים .1

  התבוננות ראשונה

  ?בפריט ראשונהמה מושך את תשומת לבכם בהתבוננות 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

  

  ?סוג הפריטמה 

  __________אחר  □  סטיקר □  )מילים בלבד(כרוז  □  )אלמנטים חזותייםמילים ו(כרזה  □
  

  

  ? __________________כתובה תעמולת הבחירותבאיזו שפה 

  

  שמים לב לפרטים .2

  יצירת המסר

קתם מי ציינו כיצד הס, אם יוצרי התעמולה אינם מצוינים במפורש? פריט התעמולהארגון או מפלגה יצרו את  ,אדם איזה

  _______________________________________________________ .עומד מאחורי פריט התעמולה

  

  קהל יעד

ם מיהו קהל היעד של פריט ציינו כיצד הסקת, אם קהל היעד איננו מצוין במפורש? תעמולת הבחירותמיהו קהל היעד של 

  ___________________________________________________________________ .התעמולה

  

  תקופה

  .ציינו אותו, אם מופיע על הפריט תאריך מדויק? לאיזה מערכת בחירות קשור פריט התעמולה

__________________________________________________________________________  

  

  המסר

  .הכרוזסכמו במילים שלכם את המסר המרכזי של הכרזה או 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________   

  

  ניסוח

, טויים מוכריםשימוש בפסוקים או בבי, ניקוד, סימני פיסוק, התייחסו לאורך המשפטים. תארו את אופן הניסוח של המסר

  . ועוד ,הדגשת מילים מסוימות ,חריזה

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

  

  המסר מנוסח באופן שלילי □  המסר מנוסח באופן חיובי □

  

  

  צבעים

  _________________________________________________? ילו צבעים מופיעים בפריט התעמולהא
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  education@nli.org.il –להצעות והערות 

  

  אלמנטים חזותיים

  .המופיעים בפריט) ועוד סמלים, דמויות ,איורים, תצלומים( החזותייםאת כל האלמנטים ותארו ציינו 

• ________________________________________________________________ 

• ________________________________________________________________ 

• ________________________________________________________________  

  

  

  מבינים את המשמעות .3

  מטרה
  .פרטו? לחשוב ולעשות, מה הוא מבקש לגרום לקהל היעד להרגיש? מהי מטרת פריט התעמולה שלפניכם

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

  

  אמצעי שכנוע
, צבעים, התייחסו לשימוש בשפה? ולהשיג את מטרתו להעביר את המסר אמצעי שכנוע משתמש פריט התעמולה כדי לובאי

  . צורות ועוד, סמלים, דמויות

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

  

  ?שבה התפרסמה תעמולת הבחירות על התקופה ניתן ללמודמה 
  .הסבירו כיצד הגעתם למסקנותיכם? נוצר התקופה שבהעל  מן הפריטמה למדתם 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

  

  חושבים ומעריכים .1

  ?מה לא ידוע לי
, ציינו דמויות. דמויות ומושגים מסוימים, ם של בני התקופה ומניח שהם מכירים נושאיםכל מסמך עושה שימוש בידע הקיי

  .שמופיעים בפריט התעמולה, נושאים ומושגים שאינם מוכרים לכם

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

  

  יעילות

  _____ :)מאד יעיל( 10עד ) מאד לא יעיל( 1-דרגו את מידת השכנוע והיעילות של פריט התעמולה שבידיכם מ

  .טהסבירו את הדירוג שנתתם לפרי

__________________________________________________________________________  

  

  מהימנות

   ?מידת המהימנות של המידע המצוי בפריט התעמולה שלפניכםלדעתכם  מה

__________________________________________________________________________  

  

  השוואה
  .ציינו בקצרה במה דומה ובמה שונה פריט התעמולה שבידיכם לתעמולת הבחירות הנפוצה בימינו

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  


