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  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

  היחסי של נשים וגבריםחלקם. מיפוי מיגדרי של התוצר התקשורתי 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
    .ודדות לשינוי ועל דרכי התמעל דפוסים של גברים ושל נשים, 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
  : מטלות הקורס

  חות והשתתפות בשיעורנוכ. 1
  קריאת פריטים ביבליוגרפים. 2
  : מילוי מטלות הקורס. 3
  . 5% -רלבנטי בפני הכתה ) כתובה או משודרת(הצגת קטע עיתונות . א

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

  .יש להביא את עקרי הדברים וכן ביקורת רלוונטית מגובה. מחקר בפני הכתה/ית להציג מאמר/על הסטודנט
  .  50% -  והגשת עבודה 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 . שימוש בעזרים טכניים מומלץ

  ).דקות
  . 30% -  על החומר שנדון במהלך השנה ועל עבודת המחקר האישית –מבחן פתוח . ד
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: הוצאת הקיבוץ המאוחד:  תל אביב ).האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים ולחקר המיגדר: בעריכת(

  ].1990[. סדרת מיגדרים
  )1107733 (פמ.שמור סוציולוגיה לפי ללמ

  
, 10 תרבות דמוקרטית, "פוליטיקה החברה האזרחית,  נשים–שא ושביל החצץ בין ככר הד). "2006. (ח, הרצוג

191-214 .  
  4כתב עת באולם 

  
 Van Zoonen, L. (1994). Feminist Media Studies. London: Sage Publications. Chapters 3, 4. 
pages: 29-65. 

  )ZOO )0296194שמור מדעי המדינה לפי 
  פענוח ועוד, קידוד. 5

- תל.)2003( תקשורת כתרבות )'ב, כרך, מקראה. (מ, וטלמון. ת, בתוך ליבס" פענוח, הצפנה). "1993. ( ס,הול
  ). 401-390' עמ(האוניברסיטה הפתוחה : אביב

  )553232(תק .שמור מדעי המדינה לפי ליב
  

  . ח מחקר" דו- הנעדרים והנוכחים בזמן צפיית שיא ). 2006(הרשות השניה לטלביזיה ולרדיו 
302.2345E0595196(וה   . נעד(  

  
   סדנא-סטריאוטיפים וחיברות  .6
  
  ת/הרצאת אורח. 7
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השיח המיגדרי באמנות בראשית שנות התשעים ומקומו ? איפה הייתן ומה עשיתן). "2006(יעל , גילעת
  .199-225, 10, ישראל". בביקורת האמנות בעיתון הארץ

  4כתב עת באולם 
  

   סרט–הצבע ארגמן . 16
  

  תת ייצוג נשים. 17
First, A. (2002). “All Women should Cry: The Presentation of Women in Foreign News”, 
Communication, 27, 35-61. 
 אין

 
  .297-327 ,10, תרבות דמוקרטית, " גברים הם השיח נשים רק מעניקות לו צבע ").2006. (ע, לביא

  4כתב עת באולם 
  
  . נמצא באתר הקורס– 2005, ח ניטור"דו
  

  ייצוג גוף. 18
" תלויית תרבות"כמה הערות על תסמונת ". רקסיה ישראליתאנו"אנורקסיה בישראל או ). 2002. (ס, גולדין 

  .105-141, 1, ד, סוציולוגיה ישראלית,"בהקשר גלוקלי
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