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 :ונושאים מטרות
האם  :בדמוקרטיות מערביות ובישראל התקשורת אמצעיו הפוליטית המערכת שבין הגומלין יחסי את לבחון

או שומרת ,  האם היא שומרת על זכות הציבור לדעת,או ככלב תקיפה, המתפקדת ככלב שמירהזו תקשורת 
במקום האם זו עיתונות ההולכת שבי אחר הספינים של הפוליטיקאים ? על האינטרסים שלה כעסק כלכלי

 ?מתעניינת פחות ביצירת משמעותאך ה ,היוצרת אפקטים מהממיםהאם זו עיתונות ? לייצר יחסי עימות אתם
 על יחסי הגומלין שבין עיתונות ופוליטיקה תוך הדגשת יווי ונורמטיווי אובייקטהקורס יהווה מסגרת לדיון 

מושגים  ה. מדיההיבטים חיוביים וחיוביים פחות ביחסי שתי הזירות מזווית הראייה של הציבור כצרכני
 ספין, תקשורת פוליטית, מסגור, סדר יום: פוליטיקאים וביניהם-שיידונו בסדנה משיקים ליחסי עיתונאים

, שיח תקשורתי, קמפיינים פוליטיים, קהל דעת, פרסום פוליטי, פוליטי שיווק ,"הציבור אל הליכה", סדוקטור
   .ועוד" האינטימיות פוליטיקת", תדמית בניית, קמפיין תמידי, "קמפיין באמצעות לשלוט"

  : מבנה ושיטה
טים תוך היצמדות  כלומר עבודה יצירתית ומשותפת של המרצה והסטודנ–תנהל בשיטה של סדנה י הקורס

השיח התקשורתי . בדמוקרטיות מערביות ובישראללנושאים האקטואליים של זירות התקשורת והפוליטיקה 
 כדי להבין באמצעותו את התמורות המתמידות בעיצוב פניה של המציאותיהיה אחד ממוקדי הסדנה 

ל מסגרות חשיבה הקורס יחשוף בפני הסטודנטים מגוון שלצורך כך . המשתקפת מאמצעי התקשורת
במסגרת זו יוצעו כלים תיאורטיים . "העולם האמיתי"יישום מקרי בוחן מן אנאליטיות אשר ישמשו ככלים ל

לבחינת הדפוסים המשתנים שבמסגרתם מתעצבים היחסים שבין העיתונאים אשר ישמשו ומעשיים 
 לימוד תחומי אלו ייצג שלושההדיון ביחסי גומלין . על היבטיהם הטכנולוגיים והתוכניים -והפוליטיקאים 

בבחינתם של המושגים נקודת המוצא היא ש. המדינה ומדע סוציולוגיה, תקשורת: החברה מדעי בתוך
משטרים דמוקרטיים ב העוצמה מוקדי של לבחינתם ביקורתיים ניתוח כליציע תוכל הסדנה לההתיאורטיים 

   . הישראלי והבינלאומיהיום  סדר על המצויים בנושאים הדיון את לאתגרבמטרה כיום 
  :הקורסחובות 

לא תתאפשר תנועה הלוך ושוב : חשוב). היעדרות מותרת על פי כללי האוניברסיטה (נוכחות בשיעורים •
מי שצריך יהיה לצאת באמצע השיעור יצטרך להודיע למרצה על כך . מחדר הלימוד והחוצה במהלך המפגשים

  . לפני תחילת השיעור

  השתתפות פעילה בדיונים •

  קריאה שוטפת משיעור לשיעור •

תוך עיגונו במושגים ) חצי שעה פרזנטציה בכיתה(ובעל פה )  עמודים4(הצגת מקרה בוחן בכתב  •
  התיאורטיים הנלמדים בקורס

  בחינה בסוף השנה •
   : חישוב הציון

שיטת . על החומר הנלמד בכתה ועל הפריטים הביבליוגרפייםהבחינה תיערך .60% – בחינה בסוף השנה. 1
  .  פחות שינון ויותר יכולת יישום–בחינה ה
 ועד למחצית 2007מקרי הבוחן תחל במחצית חודש דצמבר הצגת . 30% –מקרה בוחן במשך השנה הצגת . 2

  . 2008מאי 
  10% –כיתה דיוני הת בוהשתתפ. 3

  : הקורספירוט מפגשי 
   ?של הפוליטיקה ) mediatiasion(" תקשורתיזציה"מה זה : מבוא  :2-1שיעור 

  קריאת חובה
תקשורת ופוליטיקה  ,)עורך( כספי . בתוך ד. משא ומתן מתמשך–פוליטיקה ותקשורת :  מבוא.)2007. (ד, כספי

   . הוצאת הקיבוץ המאוחד:מכון ון ליר בירושלים. )7-16' עמ(, בישראל
  E302.231125964)   ( ז"ופ תשס. תקש 
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 קריאת רשות
Lilleker, D. G. (2006). Key concepts in political communication. (114-131). London: Sage 
Publications. 
320.014 LIL k (1138320)  

  קריאת רשות
  .אוניברסיטת תל אביב: הוצאת רמות, אביב- רמת). 55-68' עמ(, פוליטיקאים-הטל .)2004. (א, גלילי

  E324.22588981 ( ד "טל תשס. גלי(  
  

   העיתונאי בעבודת ותאידיאולוגי גישות:  4-3שיעור 
 קריאת רשות

Boyer D., & Hannerz, U. (2006). Introduction: worlds of journalism. Ethnography, 7, 5-17.   
ejournal 

  
 קריאת חובה 

Stromback, J. & Nord, L. W. (2006). Do politicians lead the tango? A study of the  
relationship between swedish journalists and their political sources in the context of election 
campaigns. European Journal of Communication, 21, 2, 147-164 
ejournal 
 

  ורנליזם'ג ניו למול אובייקטיוויות : 6-5שיעור 
 קריאת רשות
, תקשורת ופוליטיקה בישראל, )עורך(כספי . בתוך ד,  על דיווח אובייקטיבי בתקשורת.)2007. (ר, כהן אלמגור

  . הוצאת הקיבוץ המאוחד: מכון ון ליר בירושלים. ) 17-42' עמ(
  E302.231125964)   ( ז"ופ תשס. תקש 

  
 קריאת חובה

Thompson, J. B. (2005). The new visibility, Theory, Culture and Society, 22, 6, 31-51.   
 ejournalם כתב עת בספריה וג

 איכותית עיתונות למול צהובה עיתונות :7 שיעור
   קריאת חובה

 ספרית הוצאת, סדרת מחשבות על חינוך: תל אביב ).ו, ה, פרקים ד( מוות עד בידור .)2000 (.נ, פוסטמן
 פועלים

  )444061 ( ס "בד תש. פוס302.234  
 

 קריאת חובה
Langman, L. (2002). Introduction. American Behavioral Scientist, 46, 4, 445-466. 
ejournal 

  
   חדשות שליליות והשפעתן :9-8 שיעור

 קריאת רשות
Kleinnijenhuis, J. & Van Hoof, A. M. & J. Oegema, D. (2006). Negative news and the sleeper 
effect of distrust. The Harvard International Journal of Press/Politics, 11, 2, 86-104. 
ejournal 

  
   הפוליטיקאים והמדיה החדשה :11-10  שיעור

  קריאת חובה 
   .אוניברסיטת תל אביב: הוצאת רמות, רמת אביב). 99-118  'עמ(, פוליטיקאים-הטל). 2004. (א, גלילי

  E324.22588981 ( ד "טל תשס. גלי(  
    

 קריאת רשות
Dahlgren, P. (2005). The internet, public spheres, and political communication: dispersion and 
deliberation. Political Communication, 22, 2, 147-162. 

  ejournalכתב עת בספריה וגם 
  



 - 3 - 

71-491-01/גלילי צוקר אורית  

 הציבורי היום סדר נקבע כיצד: פוליטית תקשורת :13-12 שיעור
 קריאת רשות

-141, 12- 11, פוליטיקה .הכנסת של יומה סדר על התקשורת השפעת .)2004(. ג ,וימן ;.מ ,שטרית- הרשמן
165.  

  4כתב עת באולם 
  

  קריאת חובה
בתוך . על התמורות במערכת הבחירות ובחקרן:  מתעמולת בחירות לפרסום פוליטי.)2007. ( ב,ולשם.  ד,כספי

וץ הוצאת הקיב: מכון ון ליר בירושלים. ) 110-133' עמ(, תקשורת ופוליטיקה בישראל, )עורך(כספי . ד
  .המאוחד

  E302.231125964)   ( ז"ופ תשס. תקש 
  

  סמסטר ב
  התקשורת בראי ופריפריה מרכז :14 שיעור

 קריאת רשות
 .84-93, 22, פנים .והמדונה הזונה, המדיה .)2002(. ד ,למיש

 ejournal וגם 4כתב עת באולם 
  

צי הטלוויזיה המסחריים בישראל על הגיוון התרבותי בערו?  כיכר השוק הומה.)2007. ( א,ואברהם.  ע,פירסט
מכון ון ליר . )134-161' עמ(, תקשורת ופוליטיקה בישראל, )עורך(כספי . בתוך ד .ועל הדרכים לשיפורו

  .הוצאת הקיבוץ המאוחד: בירושלים
  E302.231125964)   ( ז"ופ תשס. תקש 

  
  רייטינג ואינפוטיימנט: 16-15שיעור 

 קריאת חובה 
Moy, P. & Xenos, M. A. & Hess, V. K. (2005). Communication and citizenship: mapping the 
political effects of infotainment. Mass Communication and Society, 8, 2, 111-131. 

  )1126751(11825תדפיס 
  

  תאגידי התקשורת והתכווצות הדיון הציבורי :18-71שיעור 
 קריאת רשות

Lilleker, D. G. (2006). Key concepts in political communication. (95-114). London: Sage 
Publications. 
320.014 LIL k (1138320)  

  .98-110, 29, קשר .הנעלמה היד של הצנזורה .)2001. (י, ולימור. ה, נוסק
  4כתב עת באולם 

  
 קריאת רשות

  התרבות הפוליטית של ספינים ודיסאינפורמציה :20-19שיעור 
Lilleker, D. G. (2006). Key concepts in political communication. (188-197). London: Sage 
Publications. 
320.014 LIL k (1138320)  

 קריאת רשות
 האוניברסיטה הוצאת:  רמת אביב.)151-162' עמ (ודמוקרטיה קהל דעת: בראש תמונות . )2001. (ד, כספי

   .הפתוחה
 )500273 (תמ.כספ ילפ המדינה מדעי שמור

 
   הטלוויזיה כמקדמת ציניות חברתית :22-21שיעור 

  קריאת חובה 
Besley, J. C. (2006). The role of entertainment television and its interactions with  
individual values in explaining political participation. The Harvard International Journal of 
Press/Politics, 11, 2, 41-63. 
ejournal 
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  קריאת חובה 
Jones, D. A. (2004). Why americans don’t trust the media: a preliminary analysis. The Harvard 
International Journal of Press/Politics, 9, 2, 60-75 
ejournal 

  
  

 ופוליטיקת התדמיותמסגור  :25-24שיעור 
 תקריאת רשו

Lilleker, D. G. (2006). Key concepts in political communication. (139-161). London: Sage 
Publications. 
320.014 LIL k (1138320)  

  
 
  

 
 
 
 
 
 
 


