
 ביו תמיר שפר

 

 ודיגיטלית תקשורת פוליטית השוואתית, רקטור האוניברסיטה העברית חוקר פרופ' תמיר שפר
הוא כיהן כדיקן הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטה . במחלקות למדע המדינה ולתקשורת

. הוא השלים תואר ראשון בתקשורת באוניברסיטת ברקלי בקליפורניה 2016-2022בשנים העברית 
 ודוקטורט בתקשורת פוליטית באוניברסיטה העברית. 

בזירת התקשורת של פוליטיקאים  כריזמטייםבין היתר את תפקיד הכישורים הפרופ' שפר חקר 
הופכים ראל ובמדינות אחרות מחקריו גם מראים כיצד פוליטיקאים בישהפוליטית ומחוצה לה. 

, על חשבונן של מוסדות פוליטיים, כגון מפלגות מרכזיים ומשמעותיים יותר ויותר בפוליטיקה
חבר בכמה קבוצות מחקר בינלאומיות של חוקרי תקשורת פוליטית, היה וממשלות. פרופ' שפר 

האחרונים כיצד  קר בשני העשוריםובמסגרת זו הוא חהכוללות חוקרים מקרוב לעשרים מדינות, 
משפיעים גורמים כמו מבנה המערכת הפוליטית וחוזקה של הדמוקרטיה על תהליכים פוליטיים 

 ברית הוא מוביל מעבדת מחקר של תקשורת פוליטית דיגיטליתיברסיטה העבאונותקשורתיים. 

(DeepStory) ממוחשב של נרטיבים שיטות חדשות לניתוח טקסטואלי , המתמקדת בפיתוח
 מודלים של למידה עמוקה. תוך התבססות על  פוליטיים

 (. 2022-2023פרופ' תמיר שפר מכהן בתפקיד הרקטור החל משנת הלימודים תשפ"ג )
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