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 : תוכן הקורס
המייצא את התרבות האמריקאית , תקשורתי אחיד" כפר גלובלי"הקורס יבדוק כיצד הפך העולם המערבי ל

 מיזוג בעלויות מדוע. לשאר מדינות העולם)  וכדומהCNN, ברבי, מקדונלד, אופרות סבון, קוקה קולה(
מאפשר חדירה לרשות הפרט ומצמצם את , חוסם מידע בפני האזרחים, וקרטלים של תקשורת בינלאומית

 מהי ?כיצד הפכו המותגים את חייינו? הכלכלית והתרבותית של תושבי העולם, העוצמה הפוליטית
 על ידי הלאום המודרניתת מדינת דרסכיצד נ ?  מהן ערים גלובליות ומהי אנטי גלובליזציה, גלובליזציה

 ?  חיינועלוכיצד השתלט הבלונד ? כיצד נכבשים הלוקאלים על ידי הגלובלים? הכוחות הגלובליים
 

 : דרישות הקורס
 . המופיעים ברשימת הקריאההמסומנים בכוכבית   החובהפריטיכל  קריאת: חובות הסטודנט

 .  מבחן בסוף הקורס100% :הרכב הציון הסופי
הכוללת את חומר ההרצאות ואת כל פריטי החובה ) לא עם חומר פתוח(חינה פתוחה ב: סוג הבחינה

 . המסומנים בכוכבית והמופיעים ברשימת הקריאה
 

 : תוכנית הקורס
 
 . לאומית-המעבר לסביבה תקשורתית על – 2-1' עור מסשי 
 

 ;31-58' עמ, 1996, תוחההאוניברסיטה הפ, תל אביב, 'כרך ב,  תרבות, חברה, טכנולוגיה: תקשורת, שנער דב
65-72; 81-82 . 

 )321736 ( תק .המדינה לפי אונ- שמור מדעי 
 

Garnham N., Capitalism and Communication, London: Sage, 1990.          
  אין 

 
 . שלטון התאגידיםעלייתו של  -  4-3' שיעור מס

 
 . 218-201 ;74-63' עמ, 2005, בבל, תל אביב, עולם-יהאד נגד מק'ג, מין'ברבר בנג* 

 )1068677 ( ה "ה תשס’ג. ברב909.829  
 
, האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב,  מגמות ותמורות–הפוליטיקה העולמית , ין ויטקופף'ארלס ויוג'קגלי צ* 

 .221-209' מע, 2002
 )535703 ( פו .המדינה לפי קגל-שמור מדעי  

 
 .201-190' עמ' עמ, 2005, בבל, תל אביב, כשהתאגידים שולטים בעולם, קורטן דיוויד* 

 )1104287 (10563תדפיס וגם ) 1104751(ה "כש תשס. קור322.3
 

  .גלובליזציה,  חדשנות טכנולוגית בעידן הפוסט תעשייתי– 5 'שיעור מס
 
 . 60-33' עמ, 2002, הקיבוץ המאוחד, תל אביב,  ההיבט האנושי–גלובליזציה , באומן זיגמונט* 

 )546014 ( גל .עי המדינה לפי באושמור מד  
 
 . 13-35' עמ, 2001, זמורה ביתן, תל אביב, אווז בטולוז, רוזנבלום מורט* 

 )1103612 (10398תדפיס וגם ) 1104394(או . רוז641.013
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 . 299-265' עמ, ין ויטקופף'ארלס ויוג'קגלי צ* 
 )535703 (פו .המדינה לפי קגל-שמור מדעי  

 
 . 13-21' עמ, 2002, בבל, תל אביב,  LogoNo, קליין נעמי* 

 )518782 ( בל .המדינה לפי קלי-שמור מדעי  
 

 . 69-91' עמ, 1996, האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב, 'כרך א, תרבות, חברה, טכנולוגיה: תקשורת, שנער דב
 )321736 (תק .המדינה לפי אונ- שמור מדעי 

 
  Bell D., “The Third Technological Revolution", Dissent, Spring 1989.                                         

 )1103604 (10396תדפיס 
 

 .רי עולם ע,"כפר גלובלי" -  6' שיעור מס
 
 . 165-179תיזות ,  2001, בבל, תל אביב, חברת הראווה, דבור גי* 

 )509816 ( ב "חב תשס. דבו302  
 

 . 2004, רסלינג, תל אביב,  הסוציולוגיה של העיר המודרנית–אורבניזם , זימל גיאורג ואחרים
 )583602 ( ד "או תשס. זימ307.76  

 
 . www://readingmachine.co.il: בתוך, איילון סיטי, רוטברד שרון* 
 
 . 59-67' עמ, 2000חורף , 12, פנים: בתוך, "עיר גלובאלית? כפר גלובאלי", שחר אריה* 

  עת אלקטרוני וגם כתב4כתב עת באולם 
 

 . רשתות גלובליות לחדשות בידור וספורט והגלובליזציה של עסקי הספרים -  8-7' שיעור מס
 
 . 200-177'  עמ;176-156' עמ, ברבר* 

 )1068677 ( ה "ה תשס’ג. ברב909.829  
 

 .2002, ידיעות אחרונות, תל אביב,  המיתולוגיה של המותגים–האלים החדשים , ורשבסקי שמואל וסיגן לילך
 )535451 ( ב "אל תשס. ורש658.827  
  

 .81-59' עמ, קליין* 
 )518782 ( בל .המדינה לפי קלי-שמור מדעי  
  

 . 97-117' עמ, 2003, בבל, תל אביב, עסקי ספרים, שיפרין אנדרה* 
 )572021 ( ג "עס תשס. שיפ070.5  בספריה למידענות 

 
Allen Robert (ed), To be continued... :soap operas around the world , Routledge, London, 1995 
  אין 
 
Hess Stephen, International News & Foreign Correspondents, Brookings, Washington, 1996. 
070.4332 HES I (313651) 
                  
Johnston Carla Brooks, Winning the Global TV News Game, Focal Press, Boston, 1995.                         

  אין 
 

 . יות'ואז באו הבראצ, ברבי כמטפורה והגלובליזציה של הבלונד  – 9' שיעור מס
 .26-29' עמ, 13.4.94, )מוסף חג ("הארץ: "בתוך, "מצעד ההרעבה", ונג אריקה'ג* 

 בספריה המרכזית
 

אלילות : בתוך, "20-אלות בתרבות של סוף המאה ה):  זמניתרשימה(ולינה 'יצ'צ, מדונה, מרלין", גורביץ דוד
 . ירושלים, מוזיאון מגדל דוד', 94 קטלוג תערוכת קיץ – מקומיות

 )244712 ( ד "אל תשנ. הרש704.948  וספרות ) יהדות(בספריה המרכזית 
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. 236-203. , pp1992, London, Vintage, BacklashFaludi Susan ,  
362.70973 BAC 1994 (263680) 
                                                       

. 217-179. , pp1991, New York, Morrow, The Beauty MythWolf  Naomi,  
305.42 WOL b (1104719) 1103607 (10397תדפיס   וגם(  
 

 
 . גלובליות לעומת לוקאליות -  10' שיעור מס

 
 .321-301 ;237-221' עמ, ברבר* 

 )1068677 (ה "ה תשס’ג. ברב909.829  
  

  .129-157' עמ, 9מספר , 2000ס "אביב התש, תכלת: בתוך, "התנגשות הציביליזציות", הנטינגטון סמיואל* 
 )255841 (  4415 תדפיס וגם  4כתב עת באולם 

 
  .143-162  ;41-51' עמ, 2000, הד ארצי, תל אביב, ועץ הזית" לקסוס"ה, פרידמן תומס* 

 )463293 ( לק .המדינה לפי פרי- שמור מדעי 
 

 . 182-199 'עמ', כרך ב, שנער
 )321736  (תק.המדינה לפי אונ- שמור מדעי 

 
 . אירופי- המקרה המערב–מות הלאומיות /  פירוקה של מדינת הלאום המודרנית- 11 'שיעור מס

 
 . 191-162' עמ, 2002, קיבוץ המאוחדה, תל אביב,  מודל של חברה אזרחית– עולם חדש יפה, בק אולריך* 

 )544386 ( עול .שמור סוציולוגיה לפי בק  
 
 . 37-109 ;11-36' עמ, 2001, הקיבוץ המאוחד, תל אביב, לאומית-הקונסטלציה הפוסט, הברמאס יורגן* 

 )515621 ( קו . שמור מדעי המדינה לפי הבר 
 
 ,)עורך(דוידי : בתוך, "ובלי בעולם של מדינות לאוםקפיטליזם גל: משפחות אומללות", ווד מייקסינס אלן* 

 . 9-23'  עמ,ריסלינג, אביב-תל, ביקורת הקפיטליזם העכשווי :אנטי גלובליזציה
 )559185 (  ג"גל תשס. אנט337

 
 . 189-181' עמ, קורטן דיוויד* 

 )1104287 (10563תדפיס וגם ) 1104751(ה "כש תשס. קור322.3
 

An Introduction to : lobal Politics of Power, Justice and DeathThe GAnderson Peter, 
.                                              81-41., pp4-3., ch1996, London, Routledge, International Relations

327.101 AND g (331413) 
                                    

, International Relations in the Twentieth Century: ion and FragmentationGlobalizatClark Ian, 
Oxford, Oxford University Press, 1997. 

  אין 
 
Halliday Fred, "Nationalism", In: Baylis and Smith, The Globalization of World Politics, ch.18, 
pp. 359-373.  

 )GLO) 491577שמור מדעי המדינה לפי 
 

Scholte Jan, The Globalization of World Politics, In: Baylis and Smith, The Globalization of 
World Politics, ch.1, pp.13-30.                                                                                                                                

 )GLO) 491577שמור מדעי המדינה לפי 
 
 

 .אנטי גלובליזציה - 13-12 'שיעור מס
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אנטי , )עורך(דוידי אפרים : בתוך, להבין את מדיניות הגלובלזיציה לאחר הפגנות סיאטל, טאב ויליאם
 . 44-25' עמ, 2003, רסלינג, תל אביב, ביקורת הקפיטליזם העכשווי, גלובליזציה

 )559185 (  ג"גל תשס. אנט337
 

 . 71-45' עמ, )עורך(דוידי : בתוך, חשיבה אסטרטגית על בניית תנועה: לאחר סיאטל, לנדבסרג מרטין-הארט
 )559185 (  ג"גל תשס. אנט337

 
 . 271-275, 9-16' עמ, 2002, בבל, תל אביב, שיבוש תרבות, לאסן קאלה* 

 )523659 ( שב .שמור סוציולוגיה לפי לסן  
 
 . 343-331 ;323-299 'עמ, קליין *
 )518782 ( בל .המדינה לפי קלי-שמור מדעי  

 
 .81-99' עמ, רוזנבלום* 

 )1103612 (10398תדפיס וגם ) 1104394(או . רוז641.013
 
 . 119-138' עמ, שיפרין* 

 )572021 (ג "עס תשס. שיפ070.5  בספריה למידענות 
 

 com.bdidut.www: אתר ישראלי העוסק בהתנגדות לתרבות הצריכה
 com.adbusters.www: אתר עולמי העוסק בהתנגדות לתרבות הצריכה

 
 
 
 

                 
  

 


