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  מטרות הקורסתיאור ו

 קישור ויישום החומר  בדגש על–המונים תיאוריות בתקשורת בהבנה במודלים והקורס נועד להקנות ידע ו
, התהליכים, ת השוניםלהעמיק את ההכרות עם אמצעי התקשור; התיאורטי למציאות התקשורתית המשתנה

תיה והשלכותיה של עוהשפ, ה ולבחון את תפקידי;המוסדות והטכנולוגיות של תקשורת ההמונים, התפקידים
  . פיתוח חשיבה ביקורתיתתוך , התקשורת

   והרכב הציון הסופידרישות הקורס
  )10% (השתתפות פעילה בדיון בכיתה .1
  נוכחות חובה בתרגילים .2
  לכל שיעורמילוי מטלות קריאה  .3
  .'א'  הנחיות מפורטות יינתנו בסיום סמס– )30%(עבודה  .4
 . התרגילים ורשימת הקריאה, ר ההרצאות כולל את חומ– )60%(מבחן סוף שנה  .5
  
   יורחק מהקורססמסטרסטודנט שנעדר יותר משלוש פגישות ב* 
   מדרישות הקורסכל אחתב)  60לפחות (ציון עובר * 
  

   ורשימת הקריאהנושאי ההרצאות
   רשות– (*)  כוכביתהפריטים המופיעים עם

  תיאוריות ומודלים, הגדרות: מבוא לתקשורת.  א
 Fiske. J. (1982). Introduction to Communication Studies. London: Methuen. pp. 1-5.  
302.2 FIS (295871) 
 

 36 – 21' עמ, רסלינג, אביב- תל? מדוע ללמוד מדיה".המרקם של החוויה). "2006. (ר, סילברסטון
  )1109408(מד .שמור מדעי המדינה לפי סיל

  
' עמ, האוניברסיטה הפתוחה: אביב- תל. 'כרך א, תקשורת המונים.  ד,כספי. סוגי תקשורת). 1993. (ד, יכספ

57-30. 
  )216011(תק .שמור מדעי המדינה לפי כספ

  
  .127-94' עמ, ביתן-זמורה/אלפא: אביב-תל. להופיע טוב). 1993. (נ, בנצור

  )218223(לה .שמור מדעי המדינה לפי בנצ
  

  .150-141, 99-93, 52-41, 33-17' עמ, לימון תחקירים כלכליים: אביב- תל. לא הכל דיבורים). 1991. (ג, רעם(*) 
  )227380(לא .שמור מדעי המדינה לפי רעם

  
  .25-10' עמ', כרך א, תקשורת המונים. מהי תקשורת). 1993. (ד, כספי

  )216011(תק .שמור מדעי המדינה לפי כספ
  

Carey, J. W. (1988). A Cultural Approach to Communications. In: Carey, J., Communication as 
Culture. London: Routledge, pp. 13-36. 

  )289902(וגם תדפיס ) CAR) 329222                                                                           שמור מדעי המדינה לפי 
  
   השלכות חברתיות קוגניטיביות ותרבותיות–ת "התפתחות אמצה. ב
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  .114-109' עמ', כרך א, תקשורת המונים. על תיאוריות של דטרמניזם טכנולוגי). 1993. (ד, כספי
  )216011(תק .שמור מדעי המדינה לפי כספ

  
: אביב-תל, מקראה -תקשורת המונים , )עורך. (ד, בתוך כספי. המדיום הוא המסר). 1995. (מ, מקלוהן

  .35-26' עמ, האוניברסיטה הפתוחה
  )216011(תק .י המדינה לפי כספשמור מדע

  
(*) Ong, W. J. (1988). Orality and Literacy. London: Routledge , pp. 31-68, 78-116. 

 )ONG )  1900    שמור מדעי המדינה לפי                                                                                                      
  
  .117-115' עמ', כרך א, תקשורת המונים. ת"מודל היסטורי של התפתחות אמצה). 1993. (ד, פיכס

  )1115662( וגם תדפיס )216011(תק .שמור מדעי המדינה לפי כספ
  
  ]מדיה שונים[

  .145-126' עמ', כרך א, תקשורת המונים. העיתון). 1993. (ד, כספי
  )216011(תק .שמור מדעי המדינה לפי כספ

  
  (*) Carey, J. W. (1992) Technology and Ideology. Communication as Culture, London:         
Routledge, pp. 201-4, 210-22.   - הטלגרף                                                                                              

  )CAR) 329222שמור מדעי המדינה לפי                                                                                                       
  

  .201-186; 185-170, 169-149 ' עמ' , כרך א, תקשורת המונים. הטלוויזיה; הרדיו; הקולנוע). 1993. (ד, כספי
  )216011(תק .שמור מדעי המדינה לפי כספ

  
 (*) McLuhan, M. (1964). Radio. In McLuhan, M. Understanding Media, New-York: McGraw-
Hill, pp. 297-307.   

  )MAC-LUH )  185000שמור מדעי המדינה לפי                                                                                                
  

: אביב- תל,'כרך ד ,תרבות, חברה, טכנולוגיה: תקשורת.  האינטרנט- תיקשוב ). 1999. (י, בעל שם
                                 .125-113' עמ, 8' יח, האוניברסיטה הפתוחה

  )321736(תק .שמור מדעי המדינה לפי אונ
 

חברה ,שורתתק: אינטרנט, )עורך. (ד, בתוך שנער. קיצור תולדות האינטרנט). 2001. (א, וגטניו. ד, גולדמן
  .398-377' עמ, האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל, ותרבות

  )1118306(וגם תדפיס ) 321736(תק .שמור מדעי המדינה לפי אונ
 

Mayer J.D and Cornfield M (2003). The New Media, in Rozell, J. M. (ed.) Media Power,      
Media Politics. Rowman & Littlefield Publishers, INC. New York, pp. 297-318. 
 אין

  
 שינויים ומאפיינים, אימפריאליזם, חדשנות טכנולוגית: הסביבה התקשורתית החדשה. ג

, 'כרך ב, תרבות, חברה, טכנולוגיה: תקשורת. טכנולוגיות של תקשורת בסדר העולמי החדש). 1997. (ד, שנער
  .58-44, 38-29' עמ

  )321736(תק .שמור מדעי המדינה לפי אונ
  
  .3-14' עמ, 26, )נובמבר (קשר: בתוך?,  היילכו שניהם יחדיו–תרבות מקומית וריבוי ערוצים ). 1999. (י, כץ

  כתב עת בספרית מדעי החברה
 

Seongcheol Kim (1998). Cultural Imperialism on the Internet, The Edge: The E-Journal of 
Intercultural Relations, Vol 1, 4. http://www.hart-il.com/biz/theedge  

)493866(תדפיס   
 
(*) Tomlinson, J. (2002). “Four Ways to Talk about Cultural Imperialism,” in McQuail, D. (ed.) 
McQuail’s Reader in Mass Communication Theory. London: Sage, pp. 223-226. 

 )MCQ)  1104710שמור מדעי המדינה לפי                                                                                                  
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  מאפיינים ופיקוח חברתי: מוסד התקשורת. ד
  .75-62, 51-30' עמ', כרך ג, יםתקשורת המונ. דגמי פיקוח על מוסד התקשורת). 1996. (י, ולימור. ד, כספי 

  )216011(תק .שמור מדעי המדינה לפי כספ
  

  .110 -  98' עמ, 29 ,קשר, " צנזורה כלכלית–הצנזורה של היד הנעלמה ). "2001. (ה, ונוסק. י, לימור
  כתב עת בספרית מדעי החברה

   
  . 26 - 24' עמ, 36גיליון , העין השביעית, "בעלי הבית). "2002. (נ, קוורטלר

  כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני
   

(*) Nerone, J. (2002) “Social Responsibility Theory”, in McQuail’s Reader, pp. 185-192. 
 )MCQ)  1104710י                                                                                                    שמור מדעי המדינה לפ

  
  ?חדשות ואובייקטיביות, עתונאות: מערכות תקשורת. ה

,  תקשורת המונים. תפקודית וניתוח התפקודים של תקשורת המונים- התיאוריה המבנית). 1993. (ד, כספי
  .93-76' עמ', כרך א

  )216011(תק .שמור מדעי המדינה לפי כספ
 

Bennett, L. W., Serrin, W. (2007). The Watchdog Role of the Press, in Graber D. A. (ed.),       
Media Power in Politics. Washington, D.C: CQ Press, pp.326-336. 
 אין

  
  .76-70' עמ', כרך א,  תקשורת המונים. מרקסיסטית-התפיסה הניאו). 1993. (ד, כספי

  )216011(תק .שמור מדעי המדינה לפי כספ
  
  קצועעתונאות ואנשי המ. 1
- תל,  אמצעי תקשורת המונים בישראל ,)עורכים. (י, ולימור. ד, בתוך כספי. עיתונאות כמקצוע). 1998. (א, כץ

 .319-312' עמ, האוניברסיטה הפתוחה: אביב
  )368110(תק .שמור מדעי המדינה לפי אמצ

  
  .139-135' עמ, ונאיםספר השנה של העית. העיתונאית בישראל" עמימות הפרופסיה). "1999-2000. (ג, ויימן

  כתב עת בספרית מדעי החברה
   

  .21 – 18' עמ, 58, העין השביעית, "איפה הם התחקירנים). "2005. (צ, שפיצן
  כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני

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

  מבחר מאמרים בקומוניקציה
  )110209(מב .שמור סוציולוגיה לפי אונ

  
  )ִמסגור (הפקת חדשות ואובייקטיביות. 2

ה בקובה ובקפריסין בארבע, סיקור המשברים בקונגו: מבנה חדשות החוץ). 1995. (ה.מ, ורוגה. י, גלטונג
  .233-200' עמ, מקראה - תקשורת המונים, )עורך. (ד, בתוך כספי. עיתונים זרים

  )216011(תק .שמור מדעי המדינה לפי כספ
  

Molotch, H. and Lester, M. (1974). News as Purposive Behavior. American Sociological 
Review, Vol 39, pp. 101-112. (מבחר מאמרים בתקשורת. הוצאת האוניברסיטה העברית) 

  )110209(מב .שמור סוציולוגיה לפי אונ
   

   : בתוך, "הפיכת הבלתי צפוי לשגרה: תהליכי העבודה בהפקת החדשות העיתונאיות ").1995 ( .ג, טוכמן(*) 
  .253 - 234' עמ, האוניברסיטה הפתוחה, זרמים ואסכולות מחקר; תקשורת המונים). עורך. (ד, כספי 

  )428906( וגם תדפיס )216011(תק .שמור מדעי המדינה לפי כספ
  
, )ע"כ(ח "פתו". מבט"המקרה של האינתיפאדה ב: התפקיד האידיאולוגי של חדשות בטלוויזיה). 1992. (ד, לוי
  .30-9' עמ

  כתב עת בספרית מדעי החברה
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אמצעי תקשורת  ,)עורכים (.י, ולימור. ד, כספי. חד הימים היותר עקובים מדםא). 1998. (ע, וכהן. י, רועה(*) 

  . 476-463' עמ, המונים בישראל
  )368110(תק .שמור מדעי המדינה לפי אמצ

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

  )430132(תדפיס                                                                                                                                                    
  
   וסוגי חדשותסוגי עיתונות. 3

שבע פתיחות לעיון בתקשורת .  עיתוני איכות ועיתונים אחרים–סוד הקסם הפופולארי ). 1994. (י, רועה
  .58-37' עמ. רכס: יהודהאבן . ובעיתונות

  )1115661(וגם תדפיס ) 240032(אח .שמור מדעי המדינה לפי רוע
 

האוניברסיטה : אביב-תל, עיתונאות. עיתוני איכות ועיתונים פופולאריים). 1997. (ר, ומן. י, לימור(*) 
 .125-119' עמ, הפתוחה

  )356083(עת .שמור מדעי המדינה לפי לימ
  

(*) Bloch-Elkon, Y. and S. Lehman-Wilzig (2007). Media Functioning during a Violent 
International Crisis: Differences between Elite and Popular Press Coverage…, in Nossek, H. et 
al. (eds.), Media and Political Violence. NJ: Hampton, pp. 119-142.  
 בהזמנה
 
(*) Baum, Matthew A. (2007). How Soft News Brings Policy Issues to the Inattentive Public, in 
Graber Doris A. (ed.), Media Power in Politics. Washington, D.C: CQ Press, pp.138-153. 
 אין

  
  ]אירועי מדיה[

 - תקשורת המונים  .ד, בתוך כספי). חדשות מיוחדות(אירועים של אמצעי התקשורת ). 1995. (ד, ודיין. א, כץ
 .141-132' עמ, ,מקראה

  )216011(תק .שמור מדעי המדינה לפי כספ
 

Katz E. and Liebes T. (2007). ‘No More Peace!: How Disaster, Terror and War Have    
Upstaged Media Events, International Journal of Communication 1, pp. 157-166. 
http://ijoc.org/ojs/index.php/ijoc/article/viewFile/44/23 

  המאמר נמצא גם בדלפק שמורים ,  GOOGLE SCHOLARניתן להגיע למאמר באמצעות 
  
  "גלים מרכזיים "4 –מסורות בפרספקטיבה של זמן : השפעות התקשורת. ו

  .19-12' עמ', כרך ב, תקשורת המונים. ?מהי השפעה). 1995. ( ד,כספי
  )216011(תק .שמור מדעי המדינה לפי כספ

  
אחרת . י, רועה: בתוך. שבה ונחלשת, מתחזקת,  התקשורת החזקה נחלשת-שדים על הקיר ). 1994. (י, רועה

  .106-85' עמ, סהוצאת רכ: יהודה- אבן, שבע פתיחות לעיון בתקשורת ובעיתונות: על התקשורת
  )1115659(וגם תדפיס ) 240032(אח .שמור מדעי המדינה לפי רוע

  
  "חזקה"תקשורת : 'גל א
  .33-20' עמ', כרך ב, תקשורת המונים. מסורת ההשפעות החזקות). 1995. (ד, כספי

  )216011(תק .שמור מדעי המדינה לפי כספ
  

  "  מוגבלת"תקשורת : 'גל ב
  .58-34' עמ', כרך ב. תקשורת המונים. פעות המוגבלותמסורת ההש). 1995. (ד, כספי

  )216011(תק .שמור מדעי המדינה לפי כספ
  

. ד,  כספי.לרי ופעולה חברתית מאורגנתטעם פופו, תקשורת המונים). 1995. (ק.ר, ומרטון, .פ.פ, לזרספלד
  .92-76' עמ, ,  מקראה-תקשורת המונים). עורך(
  )428784( וגם תדפיס )216011(תק .שמור מדעי המדינה לפי כספ 
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) עורך. (ד, כספי: בתוך, דווח מעודכן של השערה: שלבית של התקשורת- הזרימה הדו). 1995. (א, כץ(*) 

  .108-93' עמ, מקראה -ת המונים תקשור
  )288801(  וגם תדפיס )216011(תק .שמור מדעי המדינה לפי כספ

  
(*) Vidmar, N. & Rokeach, M. (1974). Archie Bunker’s Bigotry, Journal of Communication,                 
Vol. 24, pp. 36-74. 

)332598(כתב עת בספרית מדעי החברה וגם תדפיס   
 

: אביב-תל, 1990-1970 תמורות בדפוסי הפעילות התרבותית: תרבות הפנאי בישראל). 2000(ועמיתיו . א, ץ"כ
  . 307-339'  עמ5חלק , האוניברסיטה הפתוחה

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

  
  " מתחזקת"התקשורת : 'גל ג
  .105-94' עמ', כרך ב. תקשורת המונים. אסכולת קביעת סדר היום). 1995. (ד, כספי

   )216011(תק .שמור מדעי המדינה לפי כספ
  

. ד, בתוך כספי, ורת המונים כקובעי סדר היוםהתפקוד של אמצעי תקש). 1995. (ל. ד, ושאו. ב, מקומבס(*) 
   .121-109' עמ, מקראה

  )288813( וגם תדפיס )216011(תק .שמור מדעי המדינה לפי כספ
  

  .4גיליון  , )דצמבר (פוליטיקה. 1999המאבק על סדר היום במערכת הבחירות ). 1999. (ג, ווימן. ג, וולפספלד
  )446815(כתב עת בספרית מדעי החברה וגם תדפיס 

  
 .ד,  כספי.י בבידור המשודר בטלוויזיההתהליך ההגמונ:  אידיאולוגיה של זמן צפיית שיא.)1996. (ט, גיטלין

  .164-144' עמ, מקראה ,)עורך(
  )428791(תדפיס  וגם) 216011(תק .שמור מדעי המדינה לפי כספ

 
 .131-122' עמ, מקראה ,)עורך (.ד, כספי.  ספירלת השתיקה.)1995. ( א,נואלה נוימן

  )428890(תדפיס  וגם) 216011(תק .שמור מדעי המדינה לפי כספ
 

(*) Nacos B.L., Bloch-Elkon, Y. and Shapiro R.Y. (2007). The Threat of International Terrorism 
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