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  אילן-אוניברסיטת בר
  היחידה לעיתונאות ותקשורת

  ז"שנהל תשס, ה"ב
  ר אורית גלילי"ד"/ תקשורת פוליטיקה וחברה "58-207

  )ש" ש2 –חובה (
  :הקורס מטרות
 מסגרת יהווה הקורס. בישראל והחברה התקשורת אמצעי, הפוליטית המערכת שבין הגומלין יחסי את לבחון
 המייצגותמגוונות  תיאוריות הצגת תוך אקטואליות ותקשורתיות, ליטיותפו, חברתיות סוגיות ילובנו שבה

 תמורותהקורס יתמקד ב. סוציולוגיה ומדע המדינה, תקשורת: שלושה תחומי לימוד בתוך מדעי החברה
לתמורות בזירה ,  המושפעות בחלקן מתהליכים המתרחשים במערבהישראלית בחברה המתחוללות
 שינויים.  העוברת שינויים מואצים מאז ימי הקמת המדינהבישראל שורתהתק במפתולתמורות  הפוליטית

הקורס יציע כלי ניתוח .  כיוםהישראלית החברה של הפוליטית ותרבותה פניהאלה משפיעים על עיצוב 
בפוליטיקה הישראלית ובתקשורת הישראלית , הישראלית בחברה העוצמה מוקדיביקורתיים לבחינתם של 

  .  בנושאים המצויים כיום על סדר יומו של הציבור בישראלכדי לאתגר את הדיון
  :הציון ושקלול הקורס חובות

  ).אפשרי בזוגות( 40% –צגת עיקרי מאמר בכיתה והכנת דיון עליו עם הסטודנטים ה
  .60%–השנה  בסוף מבחן

יתה על ידי שאלות המבחן יורכבו מן החומר שנלמד בכיתה ומן הפריטים הביבליוגרפיים בסילבוס שיוצגו בכ
  ).לקראת סוף השנה תסוכם סופית רשימת הפריטים הנדרשת לבחינה(הסטודנטים 

  נושאי השיעורים
  הצגת מודלים המתארים יחסי חברה תקשורת

  התקשורת כזירה, התקשורת כמתווך: הגדרות
  גישות אידיאולוגיות בעבודת העיתונאי 

  ורנליזם'אובייקטיוויות למול ניו ג
   עיתונות איכותיתעיתונות צהובה למול

  חופש העיתונותמצב צ ו"בגמעמדו של 
   דמוקרטיה ליברלית למול דמוקרטיה אתנית

  מהו המרחב הציבורי
  סדר היום הציבוריכיצד נקבע : תקשורת פוליטית
   והשפעותיהם על השיח הפוליטיסקרי דעת קהל

  )הניו מדיה(מהי סביבת התקשורת החדשה 
  ?רחית חברה פוליטית או חברה אז–ישראל 

  מרכז ופריפריה בראי התקשורת
  תרבויותמרובת רב תרבותית או : ישראל

  רייטינג ואינפוטיימנט
  

   : הפריטים הביבליוגרפיים
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