
 1

 אוניברסיטת בר אילן
 למדע המדינהמחלקה ה

 01-215-71: קורס' מס, חברה ותרבות, סוגיות נבחרות בתקשורת
 .א.לתואר ב) ש" ש2(קורס בחירה שנתי 

 ו"תשס
 צוקר-ר אורית גלילי"ד

 
 )0505543577או בתיאום טלפוני (13.40-14.30 'יום ב: שעת קבלה

 2'  חדר מס209בניין : חדר
 oritg@post.tau.ac.il: כתובת מייל

 
 תיאור הקורס

. חברה ותרבות, יהווה מסגרת לדיון ביקורתי בעיקרו על יחסי הגומלין שבין תקשורת המוניםקורס ה
כלים תיאורטיים ומעשיים לבחינת הדפוסים המשתנים שבמסגרתם מתעצבים היחסים ו צעויבמסגרת זו 

עמדת המוצא של הקורס היא . ין החברה לב- על היבטיה הטכנולוגיים והתרבותיים -שבין התקשורת 
שלתקשורת יכולת השפעה על תפיסות הציבור בכל מה שנוגע למציאות ואף מעבר לגבולותיה האמיתיים של 

 מאופיינים בתחושה של אי 21- ותחילת המאה ה20-שלהי המאה העמדת מוצא נוספת היא ש. אותה מציאות
יתמקד הקורס ולכן , כלכליים ותרבותיים, ברתייםח, פוליטיים: ודאות בתחומים מרכזיים של החיים

 . בחקירתו של השיח התקשורתי כדי להבין באמצעותו את התמורות המתמידות בעיצוב פניה של המציאות
 

 מטרות הקורס
 מפוזיטיביזם ועד להתמקדות בפוסט מודרניות –הקורס יציג את המתודות השונות במחקר החברתי 

גדרת הספקנות המתעוררת לגבי תבניות הידע או הנרטיבים הגדולים שבעבר העכשווית אשר עיסוקה הוא בה
הקורס יחשוף בפני הסטודנטים מגוון של מסגרות חשיבה . הציעו את הדרכים כדי להבין את העולם

אנאליטיות אשר ישמשו ככלים להתמודדות עם הביקורת על התקשורת הפוסט מודרנית אשר מוכרת 
. זו תקשורת היוצרת אפקטים מהממים ומתעניינת פחות ביצירת משמעות. ומליםצלילים , דימויים, תמונות

אך למרות כל זאת היא עדיין מתפקדת בעוצמה כמייצרת נרטיבים בכל התחומים המשפיעים על הלוך הרוח 
 .  של התקופה שבה אנו חיים

 
  מטלות הקורס ושקלול הציון

פרטים . הלימוד בכיתה ועל המאמרים אשר יוצגו בכיתההבחינה היא על חומר . 60% –בחינה בסוף השנה . 1
 . והסברים על הבחינה יינתנו בהמשך השנה

 מחצית –' הצגת המאמרים תחל בסוף נובמבר ותימשך עד לסמסטר ב (40%  -הצגת מאמר מתורגם בכיתה . 2
המרצה פריטי הקריאה המודפסים המיועדים להצגה בכיתה יימסרו על ידי ). חודש מאי לכל המאוחר

בהירה , תמצית מזוקקת. הצגת המאמר דורשת את תרגומו והפצת התרגום בין הסטודנטים. לסטודנטים
אופני , ים/טענת הכותב: על שלושה מרכיביםהקפדה והיא תכלול בכיתה ומושכלת של המאמר תוצג 

 יכולה  pptמצגת . מושגים תיאורטיים בולטים המשולבים במאמרו, ההתמודדות עם הטענה או הטענות
 2-3יש אפשרות לשיתוף פעולה של .  עמודים15-25היקפו של מאמר נע בין . לסייע להמחשה אך אינה חובה

רצוי מאוד להשתמש בתרומה . היקף המאמר ובמידת הקושיב, מספר הסטודנטים בקורססטודנטים תלוי ב
 . התיאורטית של המאמר על מנת ליישמה על תופעה מן הזירה הישראלית

 
 : קורסנושאי ה

 תהליך עשיית החדשותהגישות השונות ל. 1
 הגישות השונות לחקר החברה. 2
 הגישות השונות לחקר התרבות. 3
 לעומת תרבות כדרך חיים" תרבות גבוהה". 4
 ייצוגי התרבות של חברות פוסט תעשייתיות. 5
 "בידור עד מוות "–החיים בעידן של עומס מידע . 6
  המידע כאשפה – חיים בעידן של אי רלוונטיות. 7
 תאגידי התקשורת והתכווצות הדיון הציבורי. 8
 גלובליזציה ואימפריאליזם תרבותי. 9

 המבנה המדינתי למול תאגידי העל. 10
 "משבשי התרבות"ומיהם " שיבוש תרבות"מהו . 11
  שיח הדמוקרטי בן זמננו עליית הניאו פופוליזם ב. 12
 פורמציההתרבות הפוליטית של ספינים ודיסאינ. 13
  העידן הפוסט מטריאליסטי–פוליטיקה ותרבות . 14
 הגלובלי והלוקלי בשיח הטלוויזיוני. 15
 המותגיות של הדמוקרטיה והדמוקרטיזציה באמריקה  . 16
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 )להיות שם, התפוז המכני(הטלוויזיה כמקדמת ציניות חברתית . 17
 שפת הפרסום ותעשיית הדימויים. 18
  הדימויים של הקמפיינים הפוליטיים תעשיית–" המסר המנצח. "19
  עולם מתווך של אי מציאות–המרחב הקיברנטי . 20
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