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  אילן-אוניברסיטת בר
  יחידה ללימודי עיתונאות ותקשורתה

  
  ז"ל תשס"שנה, ה"ב

  
  ציפי ישראלי' גב, אלה ירניצקי' גב/  "המוניםתקשורת  "-58-102 

  )ש" ש2-חובה( 
  

את המודלים והתאוריות המרכזיות בחקר תקשורת ההמונים מנקודות ראות שונות  הציגנועד לזה קורס 
העכשווית דגש על קישור ויישום החומר התיאורטי למציאות התקשורתית ושם במהלך הקורס י. ומנוגדות

  .מיומנויות ניתוח וביקורת של תוצרי התקשורתתוך פיתוח 
   

  דרישות הקורס
  השתתפות פעילה בדיון בכיתה   .א
 )40%(ארבעה תרגילים הגשת חובת   .ב
 )30%(' מבחן סמסטר א  .ג

  )30%(' מבחן סמסטר ב       
  

  מקורות  ורשימתנושאי הקורס
  
  תקשורתמאפיינים ומודלים מרכזיים לניתוח תהליך ה: הגדרת התחום. א

. מושגי יסוד בתקשורת המונים: תקשורת ומציאות. אמצעים, משמעות, תהליך: תקשורת). 1986. (ד, גורן
  .26-15' עמ, כתר: ירושלים

  )1115504 (10825 וגם תדפיס )46364(תק .שמור סוציולוגיה לפי גרן
  
  ומה של התקשורת בחברהמק. ב

: אביב-  תל.דעת קהל ודמוקרטיה, תמונות בראש.  תפקידים ומגבלות–מטאפורות ). 2001 (.ד, כספי
  .150-138' עמ, האוניברסיטה הפתוחה

  )1115494 (10822 וגם תדפיס )500273(תמ .שמור מדעי המדינה לפי כספ
  

, כספי: בתוך. עם פופולרי ופעולה חברתית מאורגנתט, תקשורת המונים). 1995. (ק.ר, ומרטון, .פ.פ, לזרספלד
  .92-76' עמ, האוניברסיטה הפתוחה: אביב-  תל.מקראה. תקשורת המונים). עורך. (ד

  )428784 (  7045 תדפיסוגם ) 216011(תק .שמור מדעי המדינה לפי כספ
  

   :מופיע גם באנגלית
Lazarsfeld, P.P., and Merton, R.K. (1948). Mass Communication, Popular Taste and Organized 
Social Action, in: Schramm and Robert (eds.) The Process and Effects of Mass Communication, 
pp. 459-480. University of Illinois Press) 

  )1115656 (10833 וגם תדפיס 554-578' ע) PRO) 368649 שמור מדעי המדינה לפי 1971מהדורה 
  
  השפעות התקשורת. ג

אחרת על :  בתוך. שבה ונחלשת, מתחזקת,  התקשורת החזקה נחלשת- שדים על הקיר ). 1994. (י, רועה
  .106-85' עמ, הוצאת רכס: יהודה- אבן.שבע פתיחות לעיון בתקשורת ובעיתונות: התקשורת

  )1115659 (10834 וגם תדפיס )240032(אח .שמור מדעי המדינה לפי רוע
  
תקשורת ) עורך. (ד, כספי: בתוך, דווח מעודכן של השערה: שלבית של התקשורת- הזרימה הדו). 1995(. א, כץ

  .108-93' עמ, האוניברסיטה הפתוחה: אביב- תל.מקראה. המונים
  )288801 (  4804 תדפיסוגם ) 216011(תק .שמור מדעי המדינה לפי כספ

  
. 5חלק  .1990-1970ות בדפוסי הפעילות התרבותית תמור: תרבות הפנאי בישראל). 2000(ועמיתיו . א, ץ"כ
 . 339-307' עמ, האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל

  )1115500 (10824 וגם תדפיס )441123(הפ .שמור מדעי המדינה לפי תרב
  

  .ספרית הפועלים: אביב- תל. אבדן הילדות). 1986. (נ, פוסטמן
  )136815(אב . שמור מדעי המדינה לפי פוס1987מהדורה 

  



  2

. ד,  כספי: בתוך.התפקוד של אמצעי תקשורת המונים כקובעי סדר היום). 1995. (ל. ד, ושאו. ב, מקומבס
  .121-109' עמ,  האוניברסיטה הפתוחה: תל אביב, מקראה. תקשורת המונים). עורך(

  )288813 (4806וגם תדפיס ) 216011(תק .שמור מדעי המדינה לפי כספ
 
McCombs, M.E., and Shaw, D.L. (1993). The Evolution of Agenda-Setting Research: Twenty-
Five Years in the Marketplace of Ideas. Journal of Communication. Vol. 43, 2, pp. 58-67. 

 EJournalוגם ) 428669 (7044תדפיס 
 

, 4גיליון  , )דצמבר (ליטיקהפו. 1996המאבק על סדר היום במערכת הבחירות ). 1999. (ג, ווימן. ג, וולפספלד
  ).7354תדפיס  (25-9' עמ

  )446815 (7354 וגם תדפיס 4כתב עת באולם 
  

: בתוך. התהליך ההגמוני בבידור המשודר בטלוויזיה: אידיאולוגיה של זמן צפיית שיא) 1996. (ט, גיטלין
  .164-144' עמ, האוניברסיטה הפתוחה:  תל אביב.מקראה. תקשורת המונים ).עורך (.ד, כספי

  )428791 (7046וגם תדפיס ) 216011(תק .שמור מדעי המדינה לפי כספ
  

  :מופיע גם באנגלית
Gitlin, T. (1982). Prime time Ideology, in: Newcomb, H. (ed.). Television: The Critical View, 
Oxford: Oxford University Press, pp. 426-454.                                                    

  )1115518 (10826 וגם תדפיס )TEL) 233410שמור מדעי המדינה לפי 
  

:  תל אביב.מקראה. תקשורת המונים). עורך(. ד, כספי: בתוך. ספירלת השתיקה) 1995. (א, נואלה נוימן
  .131-122' עמ, האוניברסיטה הפתוחה

  )428890(7048 תדפיסוגם ) 216011(תק .שמור מדעי המדינה לפי כספ
  
ח "פתו :בתוך". מבט"המקרה של האינתיפאדה ב: התפקיד האידיאולוגי של חדשות בטלוויזיה). 1992. (ד, לוי

  .30-9' עמ, )עת-כתב(
  ) 504059 (8240 וגם תדפיס 4כתב עת באולם 

  
Scheufele, D. A. (1999). Framing as a Theory of Media Effects. Journal of Communication, vol 
49, 1, pp. 103-122. 

 EJournalוגם ) 430132 (7141תדפיס 
  
תל . מקראה .תקשורת המונים). עורך(. ד, בתוך כספי. אירועים של אמצעי התקשורת). 1995. (ד, ודיין. א, כץ

  .141-132'  עמ,האוניברסיטה הפתוחה: אביב
  )428816 (7047וגם תדפיס ) 216011(תק .שמור מדעי המדינה לפי כספ

  
כרך , תקשורת כתרבות). עורכות. (מ, וטלמון. ת, ליבס: בתוך. תעלומת אופרת הסבון). 2003. (ס, ליווינגסטון

  .298-278' עמ, האוניברסיטה הפתוחה: תל אביב. 'ב
  )553232(תק .שמור מדעי המדינה לפי ליב

  
- תל.מקראה .תקשורת המונים). רךעו. (ד, כספי: בתוך. פוליסמיות ופופולריות: טלוויזיה). 1995. ('ג, פיסק
  .190-173' עמ, האוניברסיטה הפתוחה: אביב

  )1115499 (10823 וגם תדפיס )216011(תק .שמור מדעי המדינה לפי כספ
  
  עי התקשורתהתפתחות אמצ. ד

: אביב- תל.מקראה .תקשורת המונים, )עורך. (ד,  כספי:בתוך. המדיום הוא המסר). 1995. (מ, מקלוהן
  .35-26' עמ, יטה הפתוחההאוניברס

  )288819 (4807 תדפיסוגם ) 216011(תק .שמור מדעי המדינה לפי כספ
  

. מקראה. תקשורת המונים). עורך. (ד, כספי: בתוך. הרולד אדמס איניס ומרשל מקלוהן). 1995. (ו.ג, קארי
  .42-36' עמ, האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל

  )288809 (4805 תדפיס וגם )216011(תק .שמור מדעי המדינה לפי כספ
  

: אביב-תל', כרך א, רת המוניםתקשו . אמצעי התקשורתמודל היסטורי של התפתחות). 1995. (ד, כספי
   . 216-115 'עמ, האוניברסיטה הפתוחה

  )1115662 (10836 וגם תדפיס )216011(תק .שמור מדעי המדינה לפי כספ 
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  וסביבתו מוסד התקשורת. ה
Siebert, Fred S. Peterson, Theodore & Schramm, Wilbur (1956). Four Theories of the Press. 
Urbana, IL: The University of Illinois Press. 
070.1 STE f (227772) 

  
McQuail, Denis (1987). Mass Communication Theory: An Introduction . London: Sage, pp. 
109-123. 
302.234 MAC-QUA m2 (80700)  וגם) 238492 (7400תדפיס  

  
דברים . מאפיינים ותהיות, תיאורו של תהליך: מפת התקשורת החדשה בישראל). 1997. (ד, מסר- לחמן

 .87-66' עמ, 1, תרבות וחברה, על תקשורת: אחרים
  )355977 (5489וגם תדפיס  4כתב עת באולם 

 
 עיתונאות כפרופסיה.  ו
,  אמצעי תקשורת המונים בישראל .)עורכים. (י, ולימור. ד,  כספי:בתוך. עיתונאות כמקצוע). 1998. (א, כץ
  .319-312' עמ, האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל

  )1115663 (10837 וגם תדפיס )368110(תק .שמור מדעי המדינה לפי אמצ
  

אמצעי  .)עורכים. (י, ולימור. ד,  כספי:בתוך. הפמיניזציה בעיתונות הישראלית). 1998. (ד, וכספי. י, לימור
  .204-192' עמ, האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל,  תקשורת המונים בישראל

  )1115668 (10838 וגם תדפיס )368110(תק .שמור מדעי המדינה לפי אמצ
  

Janowitz, M. (1988). The Journalistic Profession and the Mass Media. In Selection of Articles in 
Communication (Hebrew),.Jerusalem: Hebrew Univ, pp. 74-86 

  )284476 (4760תדפיס 
  
  סוגי אמצעי תקשורת. ז

  .הוצאת בבל: אביב-תל. על הטלוויזיה). 1999 (.פ, בורדייה
  )427444(על .שמור מדעי המדינה לפי בור

  
. מקראה  .מוניםתקשורת ה .)עורך(כספי דן : בתוך. הטלוויזיה משנה את פני החדשות). 1995 (.מ, סטיבנס

  .200-191' עמ, האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל
  )433330 (7109וגם תדפיס ) 216011(תק .שמור מדעי המדינה לפי כספ

  
שבע פתיחות : אחרת על תקשורת.  עיתוני איכות ועיתונים אחרים–סוד הקסם הפופולארי ). 1994. (י, רועה

  .58-37' עמ. רכס: אבן יהודה. לעיון בתקשורת ובעיתונות
  )1115661 (10835 וגם תדפיס )240032(אח .שמור מדעי המדינה לפי רוע

  
  תהליכי הברירה התקשורתיים .ח

בארבעה  בקובה ובקפריסין, סיקור המשברים בקונגו: מבנה חדשות החוץ). 1970 (.מ, הורוג. י, גלטונג
' עמ, האוניברסיטה הפתוחה: יבאב-  תל.מקראה .תקשורת המונים .)עורך (. ד, כספי:בתוך. עיתונים זרים

256-234.  
  )429212 (7050וגם תדפיס ) 216011(תק .שמור מדעי המדינה לפי כספ

  
 .ד, כספי: בתוך . הפיכת הבלתי צפוי לשגרה:  תהליכי העבודה בהפקת החדשות העיתונאיות.)1973 (.ג, טוכמן

  .256-234 'מע ,האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל. מקראה .תקשורת המונים, )עורך(
  )428906 (7049וגם תדפיס ) 216011(תק .שמור מדעי המדינה לפי כספ

  
  
  
  


