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   בר אילןאוניברסיטת 
  המחלקה למדעי המדינה

  
  )71-671-30/38 ("מדיניות ציבורית תקשורתית"

  ר מירה משה" ד
  ח"תשס )ש" ש2, ללא תרגיל(א .קורס שנתי מ

  
  )ובתיאום מראש (15:30-16:30' יום ב: שעות קבלה

  משרדי תקשורת: חדר משרד' מס
 052-4-584493: ל"או דוא) נייד(טלפון 

  :מטרת הקורס
את הידע בנושא המדיניות הציבורית התקשורתית ינים להעמיק יהקורס מיועד לסטודנטים מתקדמים המעונ

תוך , זאת. הצגת מדיניות התקשורת הישראלית והתמודדותה עם מציאות משתנההקורס יעסוק ב. בישראל
. רית הישראליתהתמודדות עם סוגיות חברתיות ומנהליות המלוות את הזירה התקשורתית הפוליטית והציבו

 הקורס ישלב לימוד .ינותחו מקרי בוחן להדגמת יישום יחסי הגומלין בין המערכות הציבוריות והתקשורת
תוכניות תעודה וניתוח מעשי של הדגמות טלוויזיוניות , שיטתי של הנושאים עם סרטים מקצועיים

  .אקטואליות
  :חובות הקורס

 מהשיעורים  לא יוכלו להיבחן 80%טודנטים שיעדרו מעל  ס– לפחות מן המפגשים -80%חובה ב נוכחות. 1
  !ולסיים את הקורס

  .תורמת בדיונים השתתפות. 2
  !!!םהסלולארייניתוק הטלפונים . 3
  ! חובה–קריאה מודרכת של מאמרים והצגתם בכתה . 4
  .ניתוח ביקורתי של בעיות רלוונטיות. 5
  .ניהול דיון בכתה. 6

  :חישוב הציון
  ! הסברים יימסרו בהרצאות במהלך הקורס20% –יל תרג; 80% –מבחן 

  
  :נושאי הקורס

  
  מודל בסיסיים בהתפתחות אמצעי תקשורת :   1חלק 
קריאת  (.10-30' עמ, האוניברסיטה הפתוחה: תל אביב. 1-4 יחידות –תקשורת המונים ). 1993(דן , כספי
  )חובה

  )216011 ( תק .המדינה לפי כספ- שמור מדעי 
  

: תל אביב. מדיניות התקשורת בישראל". מרכיבים מבניים במפת התקשורת בישראל). "2000 (אורן, טוקטלי
  )קריאת חובה (.15-27' עמ, האוניברסיטה הפתוחה

    )447036 (מד.המדינה לפי טוק- שמור מדעי 
  

Waterman, David and Rogers, Everett M. (1994). “The economics of television program 
production and trade in Far East Asia”. Journal of Communication, 44(3): 89-112. (קריאת רשות)  

12.8.07ס "הוזמן בהב  
 
Hachten, William A. (1989). “Media Development without Press Freedom: Lee Kuan Yew’s 
Singapore”. Journalism and Mass Communication Quarterly, 66(4): 822-828. (קריאת רשות)  

 EJournal  וגם5כתב עת באולם 
  

  צבא והתפתחות אמצעי התקשורת :  2חלק 
: תל אביב. מדיניות התקשורת בישראל". מרכיבים מבניים במפת התקשורת בישראל). "2000(אורן , טוקטלי

  )קריאת חובה (.54-76' עמ, האוניברסיטה הפתוחה
    )447036 (מד.המדינה לפי טוק- שמור מדעי 

 
Carey, J. W.  (1999). “Time, Space, and the Telegraph”. In D., Crowely and P., Heyer (eds.), 
Communication in History: Technology, Culture, Society. New York, Longman, pp. 135-141. 
 (קריאת רשות)

  )580182 (9513תדפיס 
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  שידור הציבוריאיים במאפיינים חברתיים וצב:   3חלק 
: תל אביב. מדיניות התקשורת בישראל". מרכיבים מבניים במפת התקשורת בישראל). "2000(אורן , טוקטלי

  )קריאת חובה  (.77-101' עמ, האוניברסיטה הפתוחה
    )447036 (מד.המדינה לפי טוק- שמור מדעי 

  
: תל אביב. סוגיות בתקשורת המונית, יתהממלכה השביע". הטלוויזיה בישראל). "1990(יריב , בן אליעזר

  )קריאת רשות (.38-47' עמ, המכללה למנהל
  )170657 (ממ .אלי- שמור סוציולוגיה לפי בן 

  
 .1948-1990 אמצעי התקשורת בישראל -המתווכים ". הטלוויזיה הכללית). "1992(לימור , דן ויחיאל, כספי

  )קריאת רשות( .115-120' עמ, עם עובד: תל אביב
  )206093 (מת .המדינה לפי כספ- שמור מדעי 

  
 .40-54' עמ, משרד הביטחון: תל אביב. טלוויזיה גלובלית ."דגם השידור הציבורי). "1999(ארנון , צוקרמן

  )קריאת רשות(
  )431766(טל.המדינה לפי צוק-שמור מדעי

  
Moshe, Mira (1999). “Public Service Broadcasting vs. Public Service Broadcasting: The Crisis 
in the Service as an Outcome of the Clash between the State and the Civil Society – The Israeli-
Lebanese War, 1982”. Israel Affairs, 8(1-2): 211-225. (קריאת רשות) 

 EJournal  וגם5כתב עת באולם 
  

  המסחרישידור מאפיינים חברתיים וצבאיים ב:   4חלק 
: תל אביב. מדיניות תקשורת בישראל". מרכיבים מבניים במפת התקשורת בישראל). "2000 (אורן, טוקטלי

  )קריאת חובה (.107-122' עמ, האוניברסיטה הפתוחה
    )447036  (מד.המדינה לפי טוק- שמור מדעי 

  
-1948אמצעי התקשורת בישראל  -  המתווכים". הערוץ השני של הטלוויזיה). "1992(לימור , דן ויחיאל, כספי
  )חובהקריאת   (.122-127' עמ, עם עובד:  תל אביב.1990

  )206093 (מת .המדינה לפי כספ- שמור מדעי 
  

  )קריאת רשות( .98-104: 25, קשר ".על תרבות הטלוויזיה בישראל: מדורת ההבלים). "1999(גבי , ויימן
  4תב עת באולם וגם כ  )568977 (  9244תדפיס 

  
 .26-40' עמ, משרד הביטחון: תל אביב. טלוויזיה גלובלית". הדגם המסחרי האמריקני). "1999(ארנון , רמןצוק

  )קריאת רשות(
  )431766 (טל.המדינה לפי צוק-שמור מדעי

  
  )קריאת רשות( .20-35' עמ, רסלינג: תל אביב.  הממלכתיות החדשה- 2ערוץ ). 2001(נועם , יורן

  E302.2345503327 (  א"ער תשס. יור(  
  

-8: 30 ,קשר".  חדשות הערוץ המסחרי מול חדשות הערוץ הציבורי- ונעבור לפרסומות ). "2001(מירה , משה
  )קריאת רשות( .17

  4כתב עת באולם 
  

  מאפיינים חברתיים וצבאיים בשידור הרב ערוצי:  5חלק 
: תל אביב. התקשורת בישראלמדיניות ". מרכיבים מבניים במפת התקשורת בישראל). "2000(אורן , טוקטלי

  )קריאת חובה. (123-134' עמ, האוניברסיטה הפתוחה
    )447036  (מד.המדינה לפי טוק- שמור מדעי 

  
תל . 1948-1990 אמצעי התקשורת בישראל - המתווכים ". טלוויזיה בכבלים). "1992(לימור , דן ויחיאל, כספי
  )קריאת חובה (.127-131' עמ, עם עובד: אביב

  )206093 (מת .המדינה לפי כספ-ר מדעי שמו 
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-34' עמ, הוצאת המכללה למנהל: תל אביב. ערוצים פתוחים בקהילה, טלוויזיה אחרת). 1993(ארנון , תמיר
  )קריאת רשות(  .44

  )263060  ( טל.המדינה לפי תמי- שמור מדעי 
  

 .88-98, 1, דברים אחדים. "טלוויזיה קהילתית בעולם ובישראל: בחזרה לעיירה). "1997(אלי , אברהם
  )קריאת רשות(

  )353192 (  5361 תדפיס
  

". מחקר מעקב על משמעויות של המעבר לטלוויזיה רב ערוצית בישראל: להתחבר לכבלים). "1996(גבי , ויימן
  )קריאת רשות( .394-407): 4(ז " ל,מגמות

  4כתב עת באולם 
  

  )קריאת רשות( .51-65: 30 ,קשר".  קהילתית בישראלטלוויזיה? לכל העם' קול העם'). "2001(הלל , נוסק
  4כתב עת באולם 

  
   התפתחויות ומגמות עתידיות–מפת התקשורת בישראל : 6חלק 

: תל אביב. מדיניות התקשורת בישראל". מרכיבים מבניים במפת התקשורת בישראל). "2000(אורן , טוקטלי
  )קריאת חובה (.135-152' עמ, האוניברסיטה הפתוחה

    )447036  (מד.המדינה לפי טוק-שמור מדעי  
  

  )קריאת רשות( .ירושלים. היערכות מדינת ישראל לקראת עידן המידע). 1997(מיכאל , איתן
  אין

  
ההבנייה האוניברסלית והדוגמה : טכנולוגיות התקשורת ועולם הדעת). "1997(מנחם , בלונדהיים
מכון ון ליר בירושלים והוצאת : תל אביב. קרטיה בישראלתקשורת ודמו ,)עורך(כספי , דן: בתוך". הישראלית

  )החובקריאת   (.47-70' עמ, הקיבוץ המאוחד
  )305619   (וד.המדינה לפי תקש- שמור מדעי 

  
  )חובהקריאת   (.ירושלים. ח הצוות לתכנון הקמת הרשות הלאומית לתקשורת"דו). 2002(אורי , אולניק

pdf./5588/FILES/storage_sip/il.gov.moc.www://http  
  

  )קריאת רשות( .ירושלים.  נייר עבודה-טלוויזיה טרסטריאלית דיגיטלית ). 200(דורית , ענבר
pdf..02.625_dtt/mismachim/documents/new/il.gov.moc.www://http  

  
  גופי בקרה תקשורתיים: 7 חלק

: תל אביב. מדיניות התקשורת בישראל". מרכיבים מבניים במפת התקשורת בישראל). "2000(אורן , טוקטלי
  )קריאת חובה. (153-164' עמ, האוניברסיטה הפתוחה

    )447036  (מד.המדינה לפי טוק- שמור מדעי 
  

  )קריאת רשות(תקנון מועצת העיתונות בישראל 
asp.moatza_takanon/il.org.i-m.www://http  

  
  )קריאת רשות(תקנון האתיקה המקצועית של מועצת העיתונות בישראל 

asp.etika_takanon/il.org.i-m.www://http  
  

  )קריאת רשות(אמנת מועצת העיתונות 
htm.amana_frm/law/commun/sites/il.12k.amalnet.www://http  

  
  

  שורת מדיניות שיתופי הפעולה בין צבא לתק: 8 חלק
: תל אביב. מדיניות התקשורת בישראל". מרכיבים מבניים במפת התקשורת בישראל). "2000(אורן , טוקטלי

  )קריאת חובה  (.165-177' עמ, האוניברסיטה הפתוחה
    )447036  (מד.המדינה לפי טוק- שמור מדעי 

  
  )קריאת רשות(הסכם בין הצנזורה הצבאית לוועדת העורכים 

htm.hescem_frm/law/commun/sites/il.12k.amalnet.www://http  
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  )קריאת רשות( :25 קשר, "תקשורת בחאקי) "1995(מרדכי , נאור
htm.2760comi/newspaper/library/commun/sites/il.12k.amalnet.www://http  

  
  

  )חובהקריאת ( 25-32: 91קשר , "תקשורת המונים ומלחמות) "1991(גד , ברזילי
htm.1111comi/radio/library/commun/itess/il.12k.amalnet.www://http  

  
   צנזורה –רישוי ופיקוח על עיתונות : 9חלק 

: תל אביב. מדיניות התקשורת בישראל". מרכיבים מבניים במפת התקשורת בישראל). "2000(אורן , טוקטלי
  )קריאת חובה  (.178-206' עמ, האוניברסיטה הפתוחה

  447036 ) (מד.המדינה לפי טוק- שמור מדעי 
  

  )קריאת רשות( 1945) שעת חירום(תקנון ההגנה 
htm.hagana_frm/law/commun/sites/il.12k.amalnet.www://http  

  
". הצעה להסדר חלופישיפוטיות על פעולותיה וביקורת ו, סמכויותיה: הצנזורה הצבאית) "1990(זאב , סגל

  )קריאת רשות(. 311-340: ו"עיוני משפט ט
htm.0161comi/newspaper/library/commun/sites/il.12k.amalnet.www://http  

  
. 175-195' עמ, נבו:  ירושלים.1948-1991 מול שלטון החוק  בטחון המדינה–ישראל ) 1991(מנחם , הופנונג

  )קריאת רשות(
htm.0149comi/law/commun/sites/il.12k.amalnet.www://http  

  
  )קריאת רשות( 5-20: 13 קשר". הצנזורה והעיתונות בחמש מלחמות) "1993(משה , ק"ז

htm.0157comi/law/commun/sites/il.12k.amalnet.www://http  
  

, מכון ירושלים לחקר ישראל: ירושלים. ערכים בראי המשפט, העיתונות בישראלחופש ) 1995(משה , הנגבי
  )קריאת רשות (.77-83, 69-73, 37-20' עמ

htm.0494comi/newspaper/library/commun/sites/il.12k.amalnet.www://http 
htm.0134comi/law/commun/sites/il.12k.amalnet.www://http  

  
, "פשרה זמנית מתמשכת בין ערכים מתנגשים: הצנזורה הצבאית בישראל) "1995(הלל ויחיאל לימור , נוסק
   )קריאת רשות(. 45-62: 17 קשר
htm.0215comi/law/commun/sites/il.12k.malneta.www://http  

  
  לקומוניקציה   ט:10ק חל

:  תל אביב.מדיניות התקשורת בישראל". מרכיבים מבניים במפת התקשורת בישראל). "2000(אורן , טוקטלי
  )קריאת חובה (.206-225' עמ, האוניברסיטה הפתוחה

  447036 ) (מד.המדינה לפי טוק- שמור מדעי 
  

Monge, Peter and Sorin Adam Matei. 2004. “The role of the global Telecommunications 
network in bridging economic and political divided, 1989 to 1999.” Journal of Communication 
 (קריאת רשות) 511-531 :(3)54

 13.8ס " בהבהוזמן
 
Boczkowski, Pablo J. 2004. “The Processes of Adopting Multimedia and Interactivity in Three 
Online Newsroom.” Journal of Communication 54 (2): 197-213. (קריאת רשות) 

   13.8ס "הוזמן בהב
 
Lenert, E. M. 1998. “A communication theory perspective on telecommunications policy.” 
Journal of Communication 48(1): 3-23. (קריאת רשות) 

  )1134850(תדפיס 
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  ים ומשברים צבאייםמדיה גלובלי: 11 חלק

: תל אביב. מדיניות התקשורת בישראל". מרכיבים מבניים במפת התקשורת בישראל). "2000(אורן , טוקטלי
  )קריאת חובה (.226-248' עמ, האוניברסיטה הפתוחה

  447036 ) (מד.המדינה לפי טוק- שמור מדעי שמור 
  

Gilboa, Eytan. 2002. “Global Communication and Foreign Policy.” Journal of Communication 
 (קריאת רשות) 731-748 :(4)52

 13.8ס " בהבהוזמן
  

Kishan Thussu, Daya. 2000. “Legitimizing "Homanitarian Intervention"  CNN, NATO, and the 
Kosovo Crisis”. European Journal of Communication 15(3): 345-362. (קריאת רשות) 

 EJournal  וגם6כתב עת באולם 
  
  

Robinson, Piers. 2000. “The News Media and Intervention: Triggering  the Use of Air Power  
During Humanitarian Crisis.” European Journal of Communication 15(3): 405-414. ( קריאת
 (רשות
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