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 ת הקורסתיאור ומטרו

): case studies( באירועי מקרה המטרת הקורס לעסוק בסוגיה התיאורטית של הטיה בתקשורת תוך יישומ
 ". ההתנתקות", האינתיפאדה השנייה, הסכמי אוסלו
השפיעו על חייהם של תושבי מדינת ישראל ועל חיי , יותר מכל גורם אחר בתחום המדיני, הסכמי אוסלו

, במהלכים המדיניים,  כל התקופה הייתה התקשורת שחקן מרכזי במשא ומתןלאורך. הפלשתינים בשטחים
, מחד) טכסי חתימה על ההסכמים(במהלכים הצבאיים ללחימה בטרור הפלשתיני ובסיקור אירועי תקשורת 

 . ופיגועי תופת מאידך
 

 דרישות הקורס והרכב הציון
 .10% –נוכחות בשיעורים והשתתפות פעילה בהרצאות ובדיונים  .א
'  דק15 -משך זמן הפרזנטציה כ.  תוכנית נתונה בכלי תקשורת-" אירוע מקרה"ניתוח : פרזנטציה בכיתה .ב

 .  10% -הנושא יתואם עם המרצה ,והיא תהיה עבודה שתוכן ותוצג בזוגות
, שנושאה ניתוח כלי תקשורת נתון,  עמודים5עד למועד פתיחת הסמסטר השני תוגש עבודה בהיקף של  .ג

נושא העבודה יהיה זהה לנושא .  לפי אחת התיאוריות שנלמדו תוך יישום מודל הבדיקה,לתקופה נתונה
ידי כל -ידי אותם זוגות כאשר תכלול ניתוח אישי של כלי התקשורת על-העבודה תוכן על, שהוצג בכיתה 

 - עמודים נוספים 2ידי זוג הסטודנטים בהיקף -וסכום הממצאים על,  עמודים3סטודנט בנפרד בהיקף של 
15%. 

 . 65% –בסוף הקורס יערך מבחן שיכלול את חומר ההרצאות והקריאה , מבחן .ד
 .בכל אחד ממרכיבי הציון בקורס מהווה תנאי הכרחי לשקלול הציון)  לפחות60%בציון (הצלחה : הערה 
  

 נושאים ורשימת קריאה
 *)קריאת החובה מסומנת ב (

 
 מבוא:  'א
 . הקורס ומטרותיו) 1
 .הגדרות: הטיה בתקשורת) 2
    
 " הטיה"תיאוריות של : 'ב
 
 ".גישת הפרקליט", "המראה"שיטת : הבניית המציאות,   הקוד האתי של העיתונות.1.ב
   
, "ההבניה האוניברסאלית הדוגמא הישראלית: טכנולוגיות התקשורת ועולם הדעת. "1997. מ, בלונדהיים*

  70 – 47, הקיבוץ המאוחד: א"ת, ושליםיר. תקשורת ודמוקרטיה בישראל). עורך. (בתוך כספי ד
 )305619(וד . תקש שמור מדעי המדינה לפי

 
  173 – 99, כתר: ירושלים. תקשורת ומציאות. 1993. ד, גורן*

 )231692(תק . גרן שמור סוציולוגיה לפי
 
 הקוד האתי של רשות השידור. 1995. ע, שכטר. ר, נקדימון*

 אין 
 

  *www.m-i.org.il/takanon_etika.aspתקנון האתיקה של העיתונות 
 
 ".תיאורית ההגמוניה", )יחסי ממשל תקשורת" (יריבות לממשל", "תופעת העדר  ".2.ב

?  Real or Imagined–Media Bias . 1997. D. Johnson, G
www.Worldywca.org./common_concern/sep.1997_bias.htm 
 אינטרנט
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*Bennet, W.L. 1990." Toward a Theory of Press State Relations in the United  States". Journal 
of Communication, 40, 103 – 125   
 כתב עת בספריית מדעי החברה

 
*McGowan, W. 2002. Coloring the News. C.A.: Encounter Books, pp 1-35       

 )1071780 (10260תדפיס  
 
  אפקטCNN, "מרכז פריפריה", "watch dog journalism" & "attack journalism"תיאוריות  . 3.ב
 

* Symposium: Media and Politics. (1996). PS: Political Science and Politics. XXIX, 10 – 36. 
 Ejournalכתב עת בספריית מדעי החברה וגם 

 
*Robinson, P.2000. The Policy-Media International Model: Measuring Media Power during 
Humanitarian Crisis. Journal of Peace Research,37, 613-633*  

  Ejournalכתב עת בספריה למדעי החברה וגם
                                                                                         

* Gilboa, E. 2004. The CNN Effect: The Search for Communication of International Relations 
in Political Communication, 21, 1. 

 )569025 (9348תדפיס וגם )  עתונאות ותקשרת-חוברות שוטפות (ב 5כתב עת באולם 
 

Galtung, J. 1980. "A Structural Theory of Imperialism", Journal of Peace Research, 8(2), 
Copenhagen: Ejlers. 

 EJournal וגם  5 עת באולם כתב
 
  מחקרים על הטיה. ג
 
 ".אין הטיה בתקשורת"מחקרים שמסקנתם .   1. ג
 
תקשורת , )עורך. (בתוך כספי ד, "תפקיד התקשורת הישראלית לאחר רצח רבין: שעת החסד. "1997. ג, וימן*

  236 – 223, הקיבוץ המאוחד, א"ת: ירושלים. ודמוקרטיה בישראל
 )305619(וד . תקש המדינה לפישמור מדעי 

 
 . 40 – 38, 25, העין השביעית" ?הם מפחדים. "2000. ג,  וימן-ו. ג, וולפספלד*

  וגם כתב עת אלקטרוני4כתב עת באולם 
 

   2003 -הבחירות בישראל . מ,  שמיר-ו. א, בתוך אריאן. שומרים על איזון. 2003.  שפר ת-ו. ג, וימן
 מוקרטיההמכון הישראלי לד ,ירושלים

 )1070219 ( בי .המדינה לפי בחי-שמור מדעי  
 
 16-21, 43 העין השביעית. ציון נמוך לתפקוד התקשורת הישראלית. 2003. א,  ליביו–ו .י, צפתי*

 )1071831 (10280 וגם כתב עת אלקטרוני וגם תדפיס 4כתב עת באולם 
 
 ".ההטיה בתקשורת היא מקצועית"מחקרים שמסקנתם .  2.ג
 

 168–151 Perennial Harper Collins, : NY, Bias. 2002. berg, BGold* 
  )GOL) 519569שמור מדעי המדינה לפי 

 
  *5 – 4, 11 העין השביעית, "להקת המעודדות. "2001. נ, ברנע*

  וגם כתב עת אלקטרוני4כתב עת באולם 
 
 *25 –22, 46 ין השביעיתהע.."  לכתבהתכותרת עכשווי...עניים יותר משחשבנו. "2003. א,  ליביו*

  וגם כתב עת אלקטרוני4כתב עת באולם 
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עבודת מחקר תואר , האוניברסיטה העברית: ירושלים. אובייקטיביות בחדשות הטלוויזיה. 1981. י, פלג
 .המחקר והממצאים: חלק שני, שלישי

 )49466(או .ר בדלפק ההשאלה ובאולם השמורים לפי פלג"עבדודת ד
 
 "יש הטיה לאומית"סקנתם מחקרים שמ.  3.ג
 
עיתונים פופולאריים   ואיכותיים : סיקור האינתיפאדה בעיתונות הישראלית. "1998. י,  רועה-ו. ר,  ניר*

תל . אמצעי תקשורת ההמוניים בישראל, )עורכים. (לימור י. כספי ד". נוקטים רטוריקה של קונפורמיות
  *719 – 705, האוניברסיטה הפתוחה: אביב

 )603704 (10092וגם תדפיס ) 368110(תק . אמצ עי המדינה לפישמור מד
 
 73 – 91, )2(, ח"פתו', מבט'התפקיד האידיאולוגי של חדשות הטלוויזיה . 1992. ד, לוי*

 )504059 (8240  וגם תדפיס 4כתב עת באולם 
 
 ). הספרמומלץ לקרוא את כל(' ב' פרקים א. בבל: אביב- תל.עיתונות תחת השפעה. 2001. ד, דור*

 )497754(עת .שמור מדעי המדינה לפי דור
 
 ).מומלץ לקרוא את כל הספר*('  ג' ב' פרקים א. בבל: אביב-תל. מאחורי חומת מגן. 2003. ד, דור* 

 )550348(מא .שמור מדעי המדינה לפי דור
 
 מחקר תואר עבודת, האוניברסיטה העברית: ירושלים. אובייקטיביות בחדשות הטלוויזיה. 1981. י, פלג) 4

 .המחקר והממצאים: חלק שני, שלישי
 )49466(או . דלפק  לפי פלג–ר "עבודת ד

 
 ". לטובת השמאל–אידיאולוגית /יש הטיה פוליטית"מחקרים שמסקנתם .  4.ג
 

* Goldberg, B. 2002. Bias: A CBS Insider Exposes how the Media Distort the News. New York: 
Perennial Harper Collins, 15 – 32, 103 – 114, 185 – 200 

 )GOL) 519569שמור מדעי המדינה לפי 
  

* Goldberg, B. 2003. Arrogance: Rescuing America from the Media Elite. New York:   Warner 
Books, 1 -20, 124 – 145, 221 – 226* 

 )1071812 (10278ותדפיס ) 1071803(10277 תדפיס, )1071799 (10276תדפיס 
 

* McGowan, W. 2002. Coloring the News. C.A.: Encounter Books, 239 – 262 
 )1071783 (10273תדפיס 

 
* Kuypers, A. J. 2002. Press Bias and Politics, Westport: Praeger Publishers, 3-40  

 )KUY) 568921שמור מדעי המדינה לפי 
 
 30 – 28, 3 העין השביעית" ?איפה טעינו. "1996. מרמרי  ח*

  וגם כתב עת אלקטרוני4כתב עת באולם 
 
 ". לטובת הימין–אידיאולוגית /יש הטיה פוליטית"מחקרים שמסקנתם .  5.ג

* Alterman, E. 2003. What a Liberal Media? New York: Basic Books, 1-27, 239-262  
 )1071796 (10275ותדפיס ) 1071795 (10274תדפיס 

  
   ניתוח אמצעי תקשורת :  'ד
 
 .תקשורת כתובה" אירועי מקרה"ניתוח .  1.ד

 ". הארץ", "מעריב", "ידיעות אחרונות: "       עיתונים
 
 ).משודרת ואינטרנט( תקשורת אלקטרונית  "אירועי מקרה"ניתוח . 2.ד

 .10, 2, 1: ערוצים:        תוכניות אקטואליה
 

 ).  כתבות על ישראל(כולל עיתונות זרה , ות הכתובה       אתרי אינטרנט של העיתונ


