
 מיגדר ותקשרת המונים/לביא

1 

 אילן-אוניברסיטת בר
 המחלקה למדע המדינה

 מסלול תקשורת
   

 ותקשורת המונים) Gender(מיגדר 
 ו"בחירה        תשס

 א.מ
71-385 

 
 ר עליזה לביא"ד

 16:00-17:30 -יום רביעי  : שיעור
 14:00 -15:30 -יום רביעי : שעות קבלה

 03 - 5317059 -טלפון
  מסלול תקשורת 3 חדר 109בנין : חדר
  il.ac.biu.Laviea@mail  -ל " דוא

 
 תיאור ומטרת הקורס

כלי " . מטרת הקורס היא לערוך הכרות עם התקשורת ועם תוצריה באמצעות חבישת משקפי המיגדר
,  רדיו,כלומר.  והשפעהחיברות, של המרחב הציבורי הם המדיה והם משמשים כאמצעי הפצה" העבודה

להעלות נושאים לסדר , ם להשפיע על דעת קהלכוחעיתונות וכדומה הם כלי ניווט חברתיים שיש ב, יזיהווטל
  .היום ועוד
תרבותיים ותוכניים , חברתיים, מבניים: תיבחן בהיבטים המוניםהותקשורת ) Gender(מיגדר  סוגיית ה

 חלקם היחסי של נשים וגברים.  התקשורתימיפוי מיגדרי של התוצר וגם ביד- כמשלחותעסוק גם בתקשורת
עשוי ללמד על מעמדם בחברה ועל , בקרב המועסקים באמצעי תקשורת ההמונים, מעמדם המקצועיכמו גם 

, ניתוח ביקורתי של תוצרי התקשורת ותכניה עשוי לשפוך אור על תפיסות תפקודיות. דפוסי יחסי כוחות בה
   . ועל דרכי התמודדות לשינוייםעל דפוסים של גברים ושל נש, על דימויים

עם לימודי ; עם תיאוריות פמיניסטיות; השיעורים הראשונים יוקדשו להכרות עם התפתחות תחום המחקר
 התקשורת ות/ את חוקרייםהמעסיקובנושאים בסוגיות לאחר מכן נעסוק . תרבות ועם מודלים בתקשורת

   .ונתמקד במציאות התקשורתית בישראל, והמיגדר
 

 :ות הקורס מטל
 נוכחות והשתתפות בשיעור. 1
 קריאת פריטים ביבליוגרפים. 2
 : מילוי מטלות הקורס. 3
 . 10% -רלבנטי בפני הכתה ) כתובה או משודרת(הצגת קטע עיתונות . א

 ).עשר דקות(ית להציג נושא אקטואלי בפני הכתה ולהעלות נקודות למחשבה /על הסטודנט
 .15% -ימת הקריאה הצגת רפרט בכתה על מאמר מרש. ב

 .יש להביא את עקרי הדברים וכן ביקורת רלוונטית מגובה. מחקר בפני הכתה/ית להציג מאמר/על הסטודנט
 .  20% - נושא נחקר -הצגת פרזנטציה. ג

. את ממצאי העבודה ולדון בכך בעזרת הכתה, את שיטת המחקר, ית להציג את נושא העבודה/על הסטודנט
שלושים ).  (למדעי המדינה' מגמת תקשורת או המח(יש לתאם הזמנת עזרים . מומלץשימוש בעזרים טכניים 

 ).דקות
 . 55% - על החומר שנדון במהלך השנה ועל עבודת המחקר האישית –מבחן פתוח . ד
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