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  אילן-אוניברסיטת בר
   המגמה לתקשורת– המחלקה למדע המדינה
  

  ח" תשס– תקשורת תרבותיות והפוליטיקה של הייצוג ברב:  )71-415-01 (סמינריון
 alushlev@biu.013.net.il : לברון -מירב אלוש' גב

  )ש"ש - 2    לתואר ראשוןבחירה(
  14 : 00   – 16 : 00 יום שלישי 
  il.ac.biu.2hl://http: אתר הקורס

  
    16:00 – 17:00',   יום ג: שעות קבלה

  
פופולרית בניתוח חברות לתרבותית -הפכה הגישה הרב  של המאה העשריםשנות השבעיםמאז  :יוןסמינרעל ה

התקשורת הפכה לאתר מרכזי בחקר , מקבילב. הגירה ומאבקים פוליטיים של קבוצות תרבותיות ואתניות
, פריפריות, על ייצוג מיעוטיםתרבותי -הרב ועמדה גם היא במוקד הדיון ,התרבות והפוליטיקה של הזהות

 המשקפים פוליטייםתהליכים עוברת החברה בישראל בעשורים האחרונים  .מהגרי עבודה וות/פועלים, עניים
 זרקור לעבר ההטרוגניות ותמפנחדשות גישות ביקורתיות . זהות ישראליתדיון על תמורות מרכזיות ב

. קונפליקטים סביב נושאים שוניםה של חדשות ומאפשרות דרכי ניתוח , בישראל והתרבותיתחברתיתה
 ומערערים  המתחרים ברעיונות קודמים,במושגים חדשיםאף הוא  ףצומ  והתקשורתיהדיון הציבורי, במקביל

  .  תרבותיותעל אמיתות מקובלות ומוסכמות
  

.  של התקשורת כתרבות לניתוח מדעיתיאוריות ביקורתיותנכיר  זה יוןבסמינר :יומטרותתוכן הסמינריון ו
ת לבין ייצוגיהן אתניות ולאומיו, גזע, מגדר,  באמצעותן למשחק הגומלין בין אידיאולוגיות של מעמדנתוודע

, באתרים תקשורתיים וייו של ריבוי התרבויותו וביטנבחן את השתקפות . לגווניה וערוציה השוניםבתקשורת
, מגדרי, לאומי, דתי, אתני(תרבותי -ייצוג דמוקרטי רבחלקה בזהות ו כינון של המדיה בתפקודהכמו גם את 

 המשקפות , וכינון עצמי של זהותשל ייצוג עצמי גם אופציות תרבותיות נבחן, בתוך כך.  של זהויות)'מיני וכו
 ולהדהודן בתרבות  ללימוד התיאוריותשסמסטר ראשון יוקד. תרבותיים- וביןםתרבותיי-תוצרי מדיה רב

פוליטיים של מיעוטים ייצוגים תרבותיים ווקדש לניתוח וי, היה ברובו יישומישני יהסמסטר ה. ובתקשורת
 הסמינריון יכלול גם צפייה משותפת בסרטים וחומרים .בישראל  באתרים שונים של התקשורת'אחרים'ו

  .ים אחרים בהתאם לנושאי השיעוריםויזואלי
  

  :מטלות
 10%: טקסטיםהשתתפות וקריאת , נוכחות .1
  20%:  'בחינה בסוף סמסטר א .2
 20%: רפרטים .3
 50%: ' שתוגש כחודשיים לאחר סיום סמסטר ב עבודה סמינריוניתכתיבת .4
  

ו במהלך הסמסטר הראשון ובששת השיעורים הראשונים של הסמסטר השני יתקיימ :מבנה השיעורים
. משיעור לשיעורשיש לקרוא תוך התייחסות קונקרטית למאמרים , השיעורים במתכונת של הרצאות ודיון

ייתכן שילוב של .  על סמך החומר התיאורטי שנלמדים לאחריהם דיוןי נצפה בסרטים ונק20 – ו 16בשיעורים 
השני יוקדשו י של הסמסטר מינמהשיעור השהחל . טקסטים ויזואליים אחרים קצרים במהלך השנה

לדיון יוקדש ) 3.6(שיעור אחרון של הסמסטר .  ולדיון עליהם)אפשרי בזוגות(השיעורים למתן הרפרטים 
  . נריוניותעבודות הסמיה על יות/לייעוץ שיינתן לסטודנטיםו
  

בכל העבודות חייב לבוא לידי ביטוי היבט .  עמודים30  -  עמודים ולא פחות מ45עד :  היקף העבודה:העבודות
נוספים לאלו שנכללו ברשימת קריאת ) לפחות (פריטיםבעבודות ייעשה שימוש בשני . אמפירי ודיון תיאורטי

ברשימת המקורות המומלצת המופיעה ,  המופיעים בקריאת הרשותפריטיםניתן להיעזר לשם כך ב. החובה
, רית ובכל מקרהבתחילת השנה אציג בכיתה רשימת נושאים אפש. בסוף הסילבוס וכמובן במקורות אחרים
  . ידי- נושא העבודה יצטרך להיות מאושר על

. ניתן להגיש הפרזנטציה בזוגות כאשר כל אחד מציג את חלקו בנפרד.  דקות20 – כ – משך ההצגה :הרפרטים
  . הדיון עצמו וסיכום ומסקנות, הפרספקטיבה התיאורטית לבחינתה, הפרזנטציה תכלול את שאלת המחקר

  
   :סמסטר ראשון

   : 2 +1 שיעור :תקשורת כתרבות ה. 1
  :קריאת חובה

מקראה חלק . תקשורת כתרבות, )עורכות (ןטלמו .מ ו,.ליבס . ת:בתוך. פענוח, הצפנה). 2003] 1980. ([ס. הול
  . האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל). 390-401'  עמ( 'ב
  )553232 ( תק .המדינה לפי ליב- שמור מדעי 
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, )עורכות(טלמון  .מו, .ליבס .ת:  בתוך.תרבותיות ותרבות התקשורת-רב, ר תרבותחק). 2003] 1995[. (ד, קלנר
  . האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל). 27-40' עמ( מקראה חלק א. תקשורת כתרבות

  )553232 ( תק .המדינה לפי ליב- שמור מדעי 
  

Fiske. J. [1987] 2004). The Codes of  Television. In  P. Marris,. & S. Thornham (Eds.), Media 
Studies : A Reader ( pp, 220-230). New-York: New-York University Press.   

  )1138599(תדפיס 
 
Williams, R. ([1962] 2004). Mass Communication and Minority Culture. In  P. Marris,. & S. 
Thornham (Eds.), Media Studies : A Reader ( pp, 44-50). New-York: New-York University 
Press.  

  )1138600(תדפיס 
  

   :קריאת רשות
, )עורכות. (טלמון, מו, .ת, ליבס:  בתוך.צירת האומנות בעידן השעתוק הטכניי). 2003] 1955. ([ו, בנימין

  . האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל). 11-33'  עמ ('מקראה חלק ב. תקשורת כתרבות

  )553232 ( תק .ה לפי ליבהמדינ- שמור מדעי 
  

  .208-235'  עמ,רסלינג: אביב- תל?מדוע ללמוד מדיה ). 2006. (ר, סילברסטון
  )1109408 ( מד .שמור מדעי המדינה לפי סיל  

  
  :5 +4 + 3 שיעור :וזכויות קבוצתיות' הבדל, 'תרבותיות- רבעל  ? "מי צריך זהות". 2

  :קריאת חובה
  .36-54', עמ, הקיבוץ המאוחד: אביב- תל. תרבותי בישראל- הפרויקט הרב:בזכות ההבדל). 2005. (י, יונה

  E3061095032 ( ה "בז תשס. יונ(  
  

Anthias, F. (2006). Belongings in a Globalising and Unequal World: Rethinking Translocations. 
In N. Yuval-Davis,. K.  Kannabiran,. & U. M. Vieten (Eds.), The Situated Politics of Belonging 
( pp, 17-31). London: Sage Publications.  

  )1138628(תדפיס 
  
Hall, S. (1996).  Introduction: Who Needs  Identity?  In H.  Stuart,. &  P. Du Gay (Eds.),  
Questions of Cultural Identity (pp.1-18). London: Sage Publications.   

  )QUE) 339924  דעי המדינה לפישמור מ
 
Kymlicka, W. (1995). Multicultural Citizenship. Oxford: Oxford University Press, pp. 1-33. 

  )KYM) 293796  שמור מדעי המדינה לפי
  

קולוניאליות והמצב , )עורך(שנהב .  י:בתוך. הבדל אפליה ושיח קולוניאלי: שאלת האחר). 2004. (ק. ה, באבא
  . 107-127' עמ, הקיבוץ המאוחד: אביב-  תל.פוסטקולוניאליה

  )594524 ( וה . שמור סוציולוגיה לפי קול 
  

   :קריאת רשות
 .הישראליות תרבותיות במבחן- רב ,)עורך( נחתומי .א :בתוך. הפוליטיקה של ההכרה). ג"תשס. (צ, טיילור

  . 21-52' עמ, מאגנס: ירושלים
  )1066319( וגם תדפיס )569818 (  תרב- שמור סוציולוגיה לפי רב 

  
-87' עמ, בבל:  אביב-תל. על הפוליטיקה של השונות בישראל? תרבותיות מהי-רב). 2005. (י. ושנהב, .י, יונה

70 .  
  E306.4461098073 ( ה "רב תשס. יונ(  

  
Bhabha, H. (1994). Of  Mimicry and Man: The Ambivalence of Colonial Discourse. The 
Location of Culture. London and New-York: Routledge, pp. 121-133.  

  )1138650( וגם תדפיס )BHA l) 272278 809 גליתנבספרייה לא
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  Hall, S. (1995). New Ethnicities. In B. Ashcroft,. et al (Eds.), The Post Colonial Studies Reader 
( pp. 223-227). London and New-York: Routledge   
820.991 POS 1995 (272277)  וגם) 1138643(תדפיס  בספרייה לאנגלית  

  
  :7 + 6 שיעור :  בתקשורתהפוליטיקה של הייצוגותרבותיות -רב. 3

  :מבוא
  :קריאת חובה

Hammer, Y. ( 2007). Multiculturalism and the Mass Media. [Electronic Version]. Retrieved  June 
25, 2007,  from http://www.rg-law.ac.il/lehr/articles/169-212.pdf. 

  
Shohat, E. & Stam, R. (1990). Unthinking Eurocentrism, Multiculturalism and the Media. New 
York & London: Routledge. pp 338-362.  

)1138645(דפיס ת  
 :קריאת רשות

Gray, Herman. (2001). The Politics of Representation in Network Television. In  M. G. 
Durhuam,. & D. M.  Kellner (Eds.), Media and Cultural Studies – KeyWorks (pp, 439 – 457). 
Cornwall:Blakwell. 
302.23 MED 2006 (1139248)  וגם) 1138614(תדפיס  

 
Hall, S. Critcher. C, Jefferson, et al.([1978]2004). The Social Production of  News. In  P. 
Marris,. & S. Thornham (Eds.), Media Studies : A Reader ( pp, 645 - 652). New-York: New-
York University Press. 

  )1138601(תדפיס 
  

    :של מיעוטים ועניים בתקשורת והייצוג העצמי של זהותייצוגים  : 11-8שיעורים 
   :מעמד

Gilens, M. (2004). Poor People in the News: Image from the Journalistic Subconscious. In: D. 
Heider (ed). Class and News (pp, 44-60). Oxford: Rowman & Littlefield..  
305.50973 CLA 2004 (1139271) 1138622(תדפיס   וגם(  

 קריאת רשות:
Gilens, M. (2003). How the Poor Became Black: The Racialization of American Poverty in the 
Mass Media. In  F. Sanford,. J. S.  Schram,. & C. Richard (Eds.), Race and the Politics of 
Welfare Reform (pp, 101 – 130). Michigan: University of Michigan Press. 
361.680973 RAC 2003 1138632(תדפיס  וגם(  
 
Ouellette. L. (2002). Inventing the Cosmo Girl: Class Identitiy and Girl-Style American Dream. 
In G. Dines., & J. M. Humez (Eds.), Gender, race and class in the media (pp, 116-128)  
Thousand Oaks, CA: Sage Publication. . 

 GEN 2003 (1139276) 302.230973 וגם )1138623(תדפיס 
  :גזע ואתניות
  :קריאת חובה

Husband, C. (2000). Media and the Public Sphere in Multi-Ethnic Societies. In S. Cottle (ed). 
Ethnic Minorities and the Media: Issues in Cultural and Media Studies (pp, 199-214).  
Buckingham: Open University Press. 
302.23086 ETH 2000 (518011) 
 
McClintock, A. (2004). Soft-Soaping Empire: Commodity Racism and Imperial Advertising. In 
 N. Mirzoeff (ed). The Visual Culture Reader (pp, 506 – 518). New York & London: Routledge.  
306.47 VIS 2002 (543501)   2002מהדורה  
 
Nichols. B. (1994). The Ethnographer's Tale.  In  B.  Nichols. (ed). Blurred Boundaries: 
Questions of Meaning in Contemporary Culture (pp, 63-91). Indiana: Indiana University Press. 

)1142833(תדפיס   
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 קריאת רשות:
Hall. S. ([1981] 2004). Racist  Ideologies and the Media. In  P. Marris,. & S. Thornham (Eds.), 
Media Studies : A Reader ( pp, 271 - 282). New-York: New-York University Press.  

  )1138602(תדפיס 
  
Hooks, B.(2001). Eating the Other: Desire and Resistence. In  M. G. Durhuam,. & D. M.  
Kellner (Eds.), Media and Cultural Studies – KeyWorks (pp, 424 – 438). Cornwall:Blakwell. 

    MED 2006 (1139248) 302.23 וגם )1138616(תדפיס 
  

   :מגדר
  :קריאת חובה

טלמון . ומ, .ליבס. ת: בתוך. נשים שחורות כקוראות תרבותיות: הצבע ארגמן). 2003] 1988. ([ז, בובו
  . האוניברסיטה הפתוחה: אביב- תל). 199 - 208' עמ ('מקראה חלק ב. ת כתרבותתקשור, )עורכות(

  )553232 ( תק .המדינה לפי ליב- שמור מדעי 
  

. תקשורת כתרבות, )עורכות(טלמון . ומ, .ליבס. ת: בתוך. פמיניזם וצריכת תקשורת). 2003] 1996. ([כ, גראטי
  . סיטה הפתוחההאוניבר: אביב-תל). 242-258'  עמ ('מקראה חלק ב

  )553232 ( תק .המדינה לפי ליב- שמור מדעי 
  

  :קריאת רשות
 ,.באום. ד: בתוך. הגות פמיניסטית ושיחים קולוניאליים:  תחת עיניים מערביות.)2006]1988. ([ ט.'צ, מוהנטי

  . מגדים :הקיבוץ המאוחד. )415 – 442',  עמ (מקראה:ללמוד פמיניזם ,)עורכות( ואחרות ,.גארב-ברייאר. ר
  )1107733 ( פמ .שמור סוציולוגיה לפי ללמ  

  
  :זהויות מיניות
  :קריאת חובה

Gross, L. (2001). Out of the Mainstream: Sexual Minorities and the Mass Media. In  M. G. 
Durhuam,. & D. M.  Kellner (Eds.), Media and Cultural Studies – KeyWorks (pp, 405 – 423). 
Cornwall: Blakwell. 

  MED 2006 (1139248) 302.23 וגם )1138617(תדפיס 
  :קריאת רשות

Raymond, D. (2002). Popular Culture and Queer Representation: A critical Perspective.  In G. 
Dines,. & J. M. Humez (Eds.), Gender, Race and Class in Media (pp, 98-110) . Thousand Oaks, 
CA: Sage Publication. .   

 GEN 2003 (1139276) 302.230973 וגם )1138625(תדפיס 
  :13 + 21 שיעור : והחברה בישראלתרבותיות -רב. 4

  :קריאת חובה
מחברה : ישראל ,)עורכים( אופיר . וע,. פלד.י: בתוך. תרבותית-ישראל כחברה רב: הקדמה). 2001. (ש, עמי-בן

  . ליר-מכון ון :ירושלים).  23-18', עמ(? תמגויסת לחברה אזרחי
  )498406 ( מח .המדינה לפי ישר- שמור מדעי 

  
  .220-228'  עמ,הקיבוץ המאוחד: אביב- תל. תרבותי בישראל-הפרוייקט הרב: בזכות ההבדל). 2005. (י, יונה

  E3061095032 ( ה "בז תשס. יונ(  
  

, שגיא. א ,.מאוטנר.  מ: בתוך. תרבותיות בישראל- רים על רבהרהו). ח"תשנ. (ר, ושמיר, .א , שגיא,.מ, מאוטנר
   .רמות: אביב-תל ).67 -76' עמ (.תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית-רב , )עורכים( שמיר .ור

  )1099247(וגם תדפיס ) 378040 ( ) רב(המדינה לפי רוז- שמור מדעי 
  

   .264-308 ,16 ,אלפיים .תרבותיות-  ללא רבריבוי תרבויות: הישראלים החדשים). 1998. (ב, קימרלינג
  )441610 (10080  דפיסת וגם 4כתב עת באולם 

  
   :קריאת רשות

- כהן : בתוך. יברליותלתרבותיים בדמוקרטיות -מיעוטים עדתיים). 1999(. ר, אלמגור- וכהן ,.ו, קימליקה
   . ספרית פועלים: אביב-תל ).187 -  210  'עמ( בדמוקרטיה הישראלית יסוד-סוגיות .)עורך. (ר, אלמגור

  )413497 ( יס .המדינה לפי סוג-שמור מדעי  
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הבחירות , )עורכים(שמיר . ומ, .אריאן. א: בתוך. בחירות כזירת מאבק על זהות קיבוצית). 1999. (ב, קימרלינג
  .המכון הישראלי לדמוקרטיה: ירושלים).  35 -  56'   עמ (1996 –בישראל 

  )1066948 (10119תדפיס וגם ) 424113 ( בי .בחיהמדינה לפי - שמור מדעי 
  
תיאוריה  .' חלק ב.בתרבות הישראלית' שלילת הגלות'לביקורת , גלות בתוך ריבונות). 1994( .א, קרקוצקין-רז

  .113 – 132 , 5 ,וביקורת
  )בדלפק (4כתב עת באולם 

  
  : סמסטר שני

   :תרבותיות והתקשורת בישראל-רב. 1
   :51 +41  שיעור :תיתרבו- המצב הרב–מבוא 

  :קריאת חובה
על הגיוון התרבותי בערוצי הטלוויזיה המסחריים בישראל ? כיכר השוק הומה). 2007. (ואברהם א, .ע, פירסט

- מכון ון: ירושלים ). 134-181' עמ (תקשורת ופוליטיקה בישראל, )עורך(כספי . ד: בתוך. ועל הדרכים לשיפורו
  , אוחדליר בירושלים והוצאת הקיבוץ המ

  )1125964 ( ופ  . תקששמור מדעי המדינה לפי 
  

חוסר האמון בתקשורת הזרם המרכזי וצריכת חדשות מערוצים ? לראות זה להאמין). 2007. (י, וצפתי, .י, פרי
מכון : ירושלים). 162-184' עמ (תקשורת ופוליטיקה בישראל ,)עורך(כספי דן : בתוך, מגזריים וחוץ לאומיים

  .ים והוצאת הקיבוץ המאוחד ליר בירושל-ון
E302.231125964 ( ז "ופ תשס. תקש(  

  
  :קריאת רשות

ערי הפיתוח והיישובים , ההתנחלויות, הקיבוצים: ישראל הסמוייה מעיני התקשורת). 2001. (א, אברהם
   .11-45' עמ, אקדמון :ירושלים. הערביים בעיתונות

  )505944 ( יש .המדינה לפי אבר-שמור מדעי  
  

Avraham, E. (2002). Social Political Environment, Journalism Practice and Coverage of 
minorities: The Case of the Marginal Cities in Israel. Media, Culture and Society 24, (1), 69-86. 

 EJournal וגם 5כתב עת באולם 
 

  .צפייה בסרט ודיון : 16שיעור 
   :19+ 18 +17שיעורים : ראלית מיעוטים בתקשורת היש

  : ומזרחיּותמזרחיםייצוגים של  
  :קריאת חובה

. ת: בתוך, )עפרוני,   ר: תרגמה(והאתניות הישראלית החדשה ' שחור': אותנטיות במשבר). 1996. (י, לושיצקי
רסיטה האוניב: אביב- תל). 402 -  417' עמ ('מקראה חלק ב. תקשורת כתרבות, )עורכות(טלמון . ומ, .ליבס

  . הפתוחה

  )553232 ( תק .המדינה לפי ליב- שמור מדעי 
  

  .157-177, 119-141' עמ, ברירות: אביב- תל. היסטוריה ואידיאולוגיה :הקולנוע הישראלי). 1991. (א, שוחט
  E791.432005מהדורה ) 1095240 ( ה "קו תשס. שוח  

  
  :קריאת רשות

' עמ, אקדמון : ירושלים.סיקורן של עיירות הפיתוח: פריהמרכז ופרי, התקשורת בישראל). 2000. (א, אברהם
21-60.   

  )472231 ( תק .המדינה לפי אבר- שמור מדעי 
  

 - 425' עמ (ס אתגר הישראליות"ש ,)עורך (.י, פלד:  בתוך.ס בעיתונות הישראלית"ש). 2001. (א,  ולוי,.ש, הלמן
  .ידיעות אחרונות: אביב- תל). 390

  )497774 ( ) פלד(ס"י שהמדינה לפ- שמור מדעי 
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  :ייצוגים של נשים
   :קריאת חובה

כספי דן : בתוך. דימויי נשים וסיקור האלימות נגדן:הפוליטיקה של הדרת מיעוט בתקשורת). 2007. (ד, למיש
ליר בירושלים והוצאת הקיבוץ - מכון ון: ירושלים). 207 - 185' עמ (תקשורת ופוליטיקה בישראל) עורך(

  .המאוחד

E302.231125964 ( ז "ופ תשס. תקש(  
  

 ,)עורכת (,עצמון י: בתוך. השתלבותן של נשים במרחב הציבורי הטלוויזיוני בישראל). 2001. (ת, ליבס - פלסנר
הוצאת /ליר בירושלים- מכון ון:  ירושלים).325 - 339' עמ (ייצוגים של נשים בתרבות הישראלית? התשמע קולי

  .הקיבוץ המאוחד
  )484039 ( קו .לוגיה לפי התששמור סוציו  

  
  :דתיים וחרדים
  :קריאת חובה

 .התקשורת המגזרית בישראל:  בתוך.שנאה- יחסי אהבה: הציבור הדתי לאומי והתקשורת). 2006. (א, גבל
  .5-33' עמ, 4' חוברת מס, אביב- אוניברסיטת תל: אביב-תל

  E302.23 1113488 ( ו "צב תשס.גבל(  
  

, )עורכים(נאמן  . וג, לובין. א, גרץ, .נ: בתוך. הרגש הדתי בקולנוע הישראלי: לגדרמעבר ). 1998. (ר, ק'פרצ
  . האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל). 328 -  341' עמ (מבטים פיקטיביים על קולנוע ישראלי

  )392525 ( ) קול(ח"פי תשנ. מבטE791.43  בספרייה לספרות 
  

  :קריאת רשות
שוויון בתקשורת -אי: ה ודימוי שליליָרָדַה ,)עורכת(ישובי . נ, בתוך, ליחרדי וירטוא) 2001. (ד, זילברשלג
  .האגודה לזכויות  האזרח בישראל: ירושלים. )47-50' עמ (הישראלית

  )560696 (  וד.שמור מדעי המדינה לפי הדר  
  

  :רוסים
  :קריאת חובה

ה ָרָדַה, )עורכת(ישובי , נ: בתוך? סור מנקה רחובותפ מאפיונר או פרו–העולה הרוסי ). 2001. (י, נקו'חרומצ
   .האגודה לזכויות  האזרח בישראל:  ירושלים.)32-39' עמ (שוויון בתקשורת הישראלית- אי: ודימוי שלילי

  )560696 (  וד.שמור מדעי המדינה לפי הדר  
  

  :קריאת רשות
סוציולוגיה  .בישראלעל התקשורת בשפה הרוסית : להיות כאן ולהרגיש שם). 2000. (נ, ואליאס, .ד, כספי

  .1-42, )2(ב, ישראלית
  )בדלפק (4כתב עת באלם 

  
  :םערבי

  :קריאת חובה
מרכז , אעלאם: נצרת. תרבות צריכת תקשורת בקרב מיעוטים לאומיים הערביים בישראל). 2006 (.א, מאל'ג

  .157-179'  עמ,תקשורת לחברה הערבית פלסטינית בישראל
  )E302.23(Aו "תר תשס.מל’ ג ) 1113100(  

  
  .177-191 , 18,  תיאוריה וביקורת. כרוניקה של קולנוע פלסטיני ). 2001. ('ג, חלייפי

  )בדלפק (4כתב עת באלם 
  

  :קריאת רשות
- אי: ה ודימוי שליליָרָדַה). עורכת( ישובי . נ: בתוך.המיעוט הערבי והתקשורת הישראלית). 2001. (ע. ריא-אבו

  .האגודה לזכויות  האזרח בישראל:  ירושלים).20-22' עמ (שוויון בתקשורת הישראלית
  )560696 (  וד.שמור מדעי המדינה לפי הדר   

  
שוויון בתקשורת -אי: ה ודימוי שליליָרָדַה, )עורכת( ישובי . נ:ךבתו, ייצוג הערבים בחדשות). 2001. (ע, פירסט

   .האגודה לזכויות האזרח בישראל:  ירושלים).27-31' עמ (הישראלית
  )560696 (  וד.מור מדעי המדינה לפי הדרש    
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  :אנשים עם מוגבלות
  :קריאת חובה

ה ָרָדַה ,)עורכת( ישובי .נ,  בתוך.שוויון בתקשורת כלפי אנשים עם מוגבלות-  אי.)2001. (נ,  וגולד,.ג, אוסלנדר
   .זרח בישראלהאגודה לזכויות  הא: ירושלים. )52-57' עמ (שוויון בתקשורת הישראלית- אי: ודימוי שלילי

  )560696 (  וד.שמור מדעי המדינה לפי הדר    
  

  צפייה בסרט ודיון עליו : 02שיעור 
  

  הצגת הרפרטים : 25 + 42 + 23 + 22 +21שיעור 
  

  נריוניותיסיכום ודיון על עבודות סמ : 62שיעור 
  

*   *  *  *  *  
  

  :לעבודות הסמינריוניותאפשריים  להעשרה ומקורות ריאה מומלצתק
  

  :תקשורת כתרבות
  

) 15-39' עמ( פרשנות של תרבויות: בתוך, לקראת תיאוריית תרבות פרשנית: תיאור גדוש ). 1990. (ק, גירץ
  .כתר:ירושלים). י, מייזלר: תרגום(
  )130099 ( פר . שמור סוציולוגיה לפי גיר 

  
 – 35' עמ( מקראה:  המוניםתקשורת ,)עורך( כספי .ד: בתוך. המדיום הוא המסר). 1995] 1964. ([מ. מקלוהן

  . האוניברסיטה הפתוחה:אביב-לת .)26
  )288819(4807 תדפיסוגם )  216011(  תק .המדינה לפי כספ- שמור מדעי 

  
. תקשורת כתרבות, )עורכות(טלמון . ומ, .ליבס. ת: בתוך. גישה לתקשורת כתרבות. )2003] 1989[. (ג, קארי

  . האוניברסיטה הפתוחה: ביבא- תל). 103  - 120' עמ ('מקראה חלק א

  )553232 ( תק .המדינה לפי ליב- שמור מדעי 
  

Baudrillard, J. (2001). The Masses: The Implosion of the Social in the Media.  In Poster, M 
(ed.). Jean Baudrillard: Selected Writings ( pp, 210-222). Stanford: Stanford University Press.  
301 BAU j2 (491668)  בספרייה לפילוסופיה 
 
Morley, D. ([1983] 2004). Cultural Transformation: The Politics of Resistance In  P. Marris,. & 
S. Thornham (Eds.), Media Studies : A Reader ( pp, 471-481). New-York: New-York University 
Press.   

  )1138604(תדפיס 
  
Kuhn, A. ([1985] 2004). "The Power of the Image In  P. Marris,. & S. Thornham (Eds.), Media 
Studies : A Reader ( pp, 62 - 67). New-York: New-York University Press.   

  )1138605(תדפיס 
  

   : היבטים תיאורטיים-  'הבדל' ותרבותיות- רב, לשאלת הזהות
  .משרד הביטחון: אביב-תל. האוניברסיטה המשודרת.תיאוריות של צדק חברתי ).לקראת פרסום. (י, דהאן

  )1141464(תא . דהן303.372
  

תרבותיות במבחן -רב, )עורך(נחתומי . א: בתוך? אילו זכויות מגיעות לקהילות תרבותיות). ג"תשס. (מ, ולצר
  .מאגנס: ירושלים ).53-61' עמ (הישראליות

  )569818 ( ב תשס תר- שמור סוציולוגיה לפי רב 
  

  . 17-5,  19, תיאוריה וביקורת. לאומית-זהות בחברה פוסט). 2001. (י, שנהב
  )בדלפק (4כתב עת באלם 
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Bhambra, G, K. (2006). Culture Identity and Rights: Challenging Contemporary Discourses of 
Belonging.  In N. Yuval-Davis,. K.  Kannabiran,. & U. M. Vieten (Eds.), The Situated Politics 
of Belonging ( pp, 32-41). London: Sage Publications. 
305.01 SIT 2006 (1139256)  1138629(תדפיס  וגם(  

  
Shohat, E., & Stam, R. (1990). Unthinking Eurocentrism, Multiculturalism and the Media. New 
York & London: Routledge, pp, 46-49..  

  )1138648(תדפיס 
  

Young, I. (1997). A Multicultural Continuum: A Critique of Will Kymlicka's Ethnic-Nation 
Dichotomy. Constellation, 4 (1), 48-53. 

  )1138952(תדפיס 
  

  :גזע ואתניות
Canclini, N, G. (2001). Hybrid Cultures, Oblique Powers. In, Gigi Durhuam, M & Kellner, D. 
M (eds). Media and Cultural Studies ( pp, 488-510). KeyWorks. Cornwall:Blakwell.  

  MED 2006 (1139248) 302.23 וגם )1138618(תדפיס 
 
Dyer, Richard. ([1993] 2004.  The Role of Stereotypes. In  P. Marris,. & S. Thornham (Eds.), 
Media Studies : A Reader ( pp, 245 - 251). New-York: New-York University Press.  

  )1138607(תדפיס 
 
Marks, L. U. (2000). The Skin of the Film. London: Duke University  Press. pp, 1-23.  

  )1138727(תדפיס 
 
Mirzoeff, N. (2004). The Multiple Viewpoint: Diaspora and Visual Culture. In  N. Mirzoeff 
(ed). The Visual Culture Reader  (pp, 204-214). New York & London: Routledge.   
306.47 VIS 2002 (543501)   2002מהדורה  
 
Riggins, S.H. (1992). The Promise and Limits of Ethnic Minority Media. In  S.H. Riggins (ed.), 
Ethnic minority media (pp, 276 - 288). Newbury Park, CA: Sage.  

  )1138728(תדפיס 
 

  :תרבותיות והמאבק על הזהות-רב
  :כללי
.  מומנטים ביקורתיים בתולדות מדינת ישראל– חמישים לארבעים ושמונה – 48ל50). 1999. (ע, אופיר

  .ליר והקיבוץ המאוחד-מכון ון: ירושלים
  )בדלפק (4כתב עת באלם " ובקרתתאוריה " של כתב עת 12-13גליונות 

   
 ).ב(אזרחות וזירה ציבורית , זהויות קולקטיביות). 2003. (ט,  וכוכבי.ר, גארב- ברייאר,.נ"ש, אייזנשטדט
  .ליר-מכון ון :ירושלים

  )576951 ( ג "קו תשס. זהי323.6  
  
  .גוריון-ניברסיטת בןאו: שבע- באר. תמורות בזהות הישראלית, בתוכנו' אחרים'על ה). 1999.  (ד,און-בר

  E309.1446523 ( ס "על תש.און- בר(  
  

  . הקיבוץ המאוחד :אביב- תל,)עורכים. (מזרחים בישראל). 2002. (פ, הלר-מוצפי, .י, שנהב, .ח, חבר
  )531053 ( בי . שמור סוציולוגיה לפי מזר 

  
  . גנסמא : ירושלים,)עורך (.תרבותיות במבחן הישראליות-רב). ג"תשס. (א, נחתומי

  )569818 ( תרב -שמור סוציולוגיה לפי רב  
  

  . הוצאת כתר: ירושלים. קץ שלטון האחוסלים). 2001. (ב ,קימרלינג
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  E305.52497777 ( א "קץ תשס. קימ(  
  

  :מזרחים ומזרחיּות
? כרונולוגיה של הלבנה: הקשת הדמוקרטית המזרחית והתקשורת הישראלית): 2007. (מ, לברון- אלוש
  . הוצאת ספרי נובמבר: ירושלים). 146-154עמ . (בישראל סדר יום מזרחי לחברה –ת של דעות קש:  בתוך

305.8E1138876(של . קשת(  
  

מין מגדר , )עורכות(יזרעאלי  ואחרות . ד: בתוך.  בין מזרח ומערב–פמיניזם מזרחי ). 1999. (ה, כלב-דהאן
. קו אדום: תל אביב ). 217-257' עמ(פוליטיקה   

  )439915 ( מג .סוציולוגיה לפי מיןשמור   
  

, מודרניות, )עורך(זאב -גור. א: בתוך. נקודת מבט פוסטמודרנית: עדתיות בישראל). 1999. (--- --- -- --- -- 
  . אביב-אוניברסיטת תל, הוצאת רמות: אביב-תל). 197-231'  עמ (פוסטמודרניות וחינוך

  )443979 ( פו .המדינה לפי מוד- שמור מדעי 
  

אשה , )עורכים(רגב . וש, .כהן. ט: בתוך. מזרחיות כזהות פוליטית? "אמיתית"מיהי מזרחית ). 2005. (ש, הלוי
-הוצאת אוניברסיטת בר:גן-רמת). 284 - 294'  עמ ( סיפורה של היהודייה בת המזרח– אשה ממזרח -במזרח 
  . אילן

  E305.4881097944 ( ה "במ תשס. אשה(  
  

השיח האקדמי והשיח הציבורי על זהות מזרחית ומקומה בזהות :  של זהויותפוליטיקה). 2005. (ח, הרצוג
לקראת שיח מזרחי : קולות מזרחיים, )עורכים(האלר -מוצפי, .ופ גרינברג ,.ל, אבוטובול, .ג, בתוך. הישראלית

   .מסדה: אביב-תל. )202-216' עמ (חדש על החברה הישראלית
  E305.81101848 ( ה "מז תשס. קול(  

  
, .שנהב. י, .בר ח.ח: בתוך. אפיסטמולוגיה של מזרחיות בישראל). 2002 (.פ,  האלר– ומוצפי ,.י, שנהב, .ח, חבר
ליר ירושלים והוצאת הקיבוץ -מכון ון: אביב-תל. )15-28' עמ (מזרחים בישראל, )עורכים(הלר -מוצפי. ופ

  .המאוחד
  )531053 ( בי .שמור סוציולוגיה לפי מזר  

  
  . 177-195' עמ, זמורה ביתן/אוניברסיטת חיפה: חיפה. אשה קוראת אשה). 2003. (א, לובין

  )  553187 ( .) ב. מ71( ג"אש תשס. לוב809.93  בספרייה לספרות
  

 הווה –חזות מזרחית , )עורך(י . נזרי: בתוך. לפתוח את הקולנוע, להתיר את הנדר). 2004. (ס.  אשד–מורד 
  .הוצאת בבל: אביב- תל).  97-108' עמ (הערבי הנע בסבך עברו

  )1103483 ( ד "מז תשס. חזוE305.8  ) מדף פתוח(בספרייה המרכזית 
  

פי -הארגון המושגי של המציאות והלגיטימציה של המדינה על: קמעות וליברליזם פוליטי). 2004. (ש, פישר
 בדתיות ובחילוניות בישראל דיון ביקורתי –מערבולת הזהויות , )עורכים(גודמן , .יונה וי. י: בתוך. ס"תנועת ש

  . הקיבוץ המאוחד: אביב-תל). 276-249', עמ(
  )586819 ( הז . שמור מדעי המדינה לפי מער 

  
- מוצפי. ופ, .שנהב. י, .חבר. ח: בתוך. ס והמאבק על הישראליות"ש: ?מי לא ירא, אריה שאג). 2002. (י, פלד

  .ליר ירושלים והוצאת הקיבוץ המאוחד- מכון ון: יבאב-תל). 272 - 287' עמ (מזרחים בישראל, )עורכים(הלר 

  )531053 ( בי .שמור סוציולוגיה לפי מזר  
  

-1995 הקשת הדמוקרטית המזרחית והמאבק החברתי בישראל סיפורה של: המזרחית). 2005. (מ, קריף
   .445-446, 441-442, 41-124 :'עמ. הספריה גלובס: א"ת .2005

  )1071261 ( ה "ז תשסמ.שמור סוציולוגיה לפי קרי  
  

-205', עמ, בימת קדם לספרות:אביב-תל. תרבותית- לקראת מחשבה רב:זיכרונות אסורים). 2001. (א, שוחט
140 .  

  )515214 ( זכ .המדינה לפי שוח- שמור מדעי 
  

קשורת שוויון בת- אי: ה ודימוי שליליָרָדַה, )עורכת(ישובי . נ, בתוך. אנחנו מסעודה משדרות) 2001. (ו, שירן
  . האגודה לזכויות האזרח בישראל: ירושלים). 12-18' עמ (הישראלית
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  )560696 (  וד.שמור מדעי המדינה לפי הדר  
  

אשה ממזרח -אשה במזרח, )עורכים( רגב . וש,. כהן. ט:בתוך. סדר היום הפמיניסטי המזרחי). 2005. (--- --- -- 
   .אילן-הוצאת אוניברסיטת בר:גן-  רמת).317-320'  עמ ( סיפורה של היהודייה בת המזרח–

  E305.4881097944 ( ה "במ תשס. אשה(  
  

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

  4כתב עת באלם 
  

מבטים , )עורכים (נאמן, .לובין וג, .א, גרץ, .נ: בתוך, דמות האישה בקולנוע הישראלי). 1998. (א ,לובין
  .האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל). 223-246' עמ (פיקטיביים על קולנוע ישראלי

  )392525 ( ) קול( ח"פי תשנ. מבטE791.43  בספרייה לספרות 
  

, )עורך(ד , כספי: בתוך, מבט פמיניסטי על התקשורת הישראלית: שוות ערך תקשורתי). 1997.   (ד, למיש
  . מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד: ירושלים). 139-119' עמ(שראל תקשורת ודמוקרטיה בי

  )305619 ( וד .המדינה לפי תקש-שמור מדעי  
  

. ות. א, יער:  בתוך. תצפית פמיניסטית על חברה דרך התקשורת הישראלית: השסע השקוף). 1998. (--- --- -- 
מרכז תמי שטינמץ למחקרי : אביב-תל). 51-33' עמ (בין פילוג לאחדות: החברה הישראלית, )עורכים(הרמן 
  .אביב- אוניברסיטת תל, שלום
  )463364(7494 תדפיס

  
  .44-21, 4, ח"פתו, חקר מקרה בהתפתחות זהות מגדרית: (Spice Girl)שיח בנות הספייס ). 2000(. --- --- -- 

  4כתב עת באלם 
  

שוויון - אי: ה ודימוי שליליָרָדַה, )תעורכ(ישובי . נ, בתוך.  עדיין שוליות–נשים בתקשורת ). 2001(. --- --- -- 
  .האגודה לזכויות האזרח בישראל: ירושלים). 41-45' עמ (בתקשורת הישראלית

  )560696 (  וד.שמור מדעי המדינה לפי הדר    
  

. כלב ח-דהאן.  ה,פרידמן. א. ד, בתוך יזרעאלי, נשיות וכוח של נשים בישראל, על פמיניזם). 1999. (א, פרידמן
קו , הקיבוץ המאוחד:   אביב-תל. מין מיגדר פוליטיקה). 47-19' עמ(אוי 'ביז- פוגל. נוה וס. חסאן ח. מ ,הרצוג
  .אדום

  )483342(8014 תדפיס וגם )439915 ( מג .שמור סוציולוגיה לפי מין  
  

  :דתיות וחילוניות
גודמן  , .יונה וי, .י: בתוך. ות אפשרויות מבט אחר–דתיות וחילוניות בישראל : מבוא). 2001. (י. ויונה. י, גודמן

הקיבוץ : אביב-תל). 14-9', עמ ( דיון ביקורתי בדתיות ובחילוניות בישראל–מערבולת הזהויות , )עורכים(
  . המאוחד

  )586819 ( הז . שמור מדעי המדינה לפי מער 
  

  .  כתר–ירושלים ? מי אנחנו באמת: החרדים ). 2002. (מ, גרליק
  )549617( חר . גרישמור סוציולוגיה לפי  

  
טמיעתם של לא יהודים בחברה היהודית והשלכותיה על הזהות : התבוללות ישראלית). 2002. (א, כהן

  .21-52' עמ, אילן- אוניברסיטת בר, מרכז רפפורט לחקר ההתבוללות: גן-רמת. הקולקטיבית
  E309.1529512 ( ב "הת תשס. כהן(  

  
: מדינה בדרך , )עורכת(אניטה שפירא :  בתוך .מיפוי מחדש: מלחמת התרבות בישראל ). 2001. (ליבמן י

 . מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל: ירושלים ). 249-264',  עמ (החברה הישראלית בעשורים הראשונים
  )517093 ( מל . שמור סוציולוגיה לפי ליב 

  
 ,ום היהודי בישראליהודית ישראלית ואתגר הרחבת הלא זהות: םיהודי-יהודים לא). ז"תשס. (--- --- - 

  .הרטמן כתר ומכון שלום: ירושלים
  )001120482 ( ז "יה תשס. כהן933.015  
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  .הוצאת כתר: אביב-תל.  מבט עכשווי על החברה הדתית–הדתיים החדשים ). 2000. (י, שלג
  E305.6453047 ( ס "דת תש. שלג(  
  :וסיםר

  .41-44, 19, תיאוריה וביקורת. רוסיםריבוי והיברידיות בתפיסת הישראלים ה). 2001. (י, לרנר
  )בדלפק (4כתב עת באולם 

  
 ליסק ,.מ: בתוך. התגבשותה החברתית והתרבותית של הקהילה הרוסית בישראל). 2001. (מ, וליסק. לשם א

הקיבוץ : אביב-תל. )262-248, 14-9', עמ ( זהות ותרבות במעבר–מרוסיה לישראל , )עורכים( לשם ,.וא
   .קו אדום סדרת –המאוחד 

  )476016 ( לי .המדינה לפי מרו- שמור מדעי 
  

  .41-17, 19, תיאוריה וביקורת. אתניות ואזרחות בתפיסת הישראלים הרוסים). 2001. (ד, שומסקי
  )בדלפק (4כתב עת באולם 

  
 תיאוריה. אוריינטליזם ואיסלאמופוביה בקרב האינטליגנציה דוברת הרוסית בישראל). 2005 (.--- --- -- --- - 
  .117-89,  25 ,וביקורת

  )בדלפק (4כתב עת באולם 
  

  :המיעוט הפלסטיני
 –בין האני לאנחנו , )עורך( בשארה ,.ע: בתוך. עיונים בשיח פוליטי שסוע:הערבי הישראלי). 1999. (ע, בשארה

   .הקיבוץ המאוחד: אביב- תל).190-169', עמ( הבניית זהויות וזהות ישראלית
  )415539 ( הא .יןהמדינה לפי ב-שמור מדעי  

  
, היבטים גיאוגרפיים: ערבים בישראל-מודל הדמוקרטיה האתנית ויחסי יהודים). 2000. (א, יפתחאל

-107', עמ ( מקראה–ערבי בישראל - השסע היהודי ,)עורכות(הקר , .ד גביזון ו,. ר:בתוך. היסטוריים ופוליטיים
  . המכון הישראלי לדמוקרטיה :ירושלים. )123

  )418221 ( שס .המדינה לפי גבי- שמור מדעי 
  

   .סדרת הישראלים/כתר : ירושלים. הדור הזקוף). 2002. (ח. ד ואבו בקר, רבינוביץ
 ) 1(E329.1ב "דו תשס. רבי ) 529212(  

  
  :מהגרי עבודה

   .הקיבוץ המאוחד: אביב- תל .ממדינות זרות בישראל עובדים: פועלים החדשים). 1999. (ל, ואחדות. ר, נתנזון
  )413595 ( הח .שמור סוציולוגיה לפי פוע  

  
  


