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אה יעודכנו לקראת פתיחת שנת רשימת המטלות ורשימת הקרי,  תוכנית הקורס.זהו סילבוס זמני: שימו לב

  . הלימודים
על , עדכונה והפצתה של הזהות הלאומית, שכתובה, הקורס יידון בתפקידם של אמצעי התקשורת בהבנייתה

  .  הזיכרון הקולקטיבי והנרטיב הלאומיבכללם, מרכיביה השונים
 אמצעי התקשורת; םמרכיבי, בעיות,  הגדרות-לאומיות וזהות לאומית : שאים שיידונו בקורסבין הנו

יצרני התקשורת כיצרנים ; אנר תקשורתי'ריטואלים לאומיים כז;  ומפיציוכמשכתבי הנרטיב הלאומי
המדיה והזהות הלאומית והתקשורת ; דימויים לאומיים בחדשות; תקשורת ומסורת לאומית; סימבוליים
  .בישראל

  :התלמידים בקורסחובות 
  . 25%:  והשיעוריםעל חומר הקריאה) 'סוף סמסטר א(מבחן  -
  .15%): 'במהלך סמסטר ב, פרזנטציה( בכיתה הסמינריוניתהצגת נושא העבודה  -
על כל סטודנט להגיש לכיתה תקציר של הפרזנטציה שבוע לפני . תאריכי הפרזנטציות ייקבעו בהגרלה(

  ).יכלול את הערכת התקצירעל הפרזנטציה הציון . הצגתה
  .65%: ' סוף סמסטר ב-מועד הגשה . נריוניתימעבודה ס -
 
  מרכיבים, בעיות, הגדרות: לאומיות .א

  .79 – 35' עמ. )1999, האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל( .קהיליות מדומיינות ,אנדרסוןבנדיקט 
  )411697(קה .שמור מדעי המדינה לפי אנד

  
  .23 – 15' עמ. )1994, האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל(. לאומים ולאומיות, גלנרארנסט 

  )1114837(10787 תדפיסוגם ) 261297(לא .שמור מדעי המדינה לפי גלנ
 

Eric Hobsbawm, “The Nation as Invented Tradition”, in Anthony D Smith, John & Hutchinson, 
(Eds.) Nationalism (Oxford: Oxford University Press, 1994), pp. 76-83. 

  )427124 (6355תדפיס  וגם )NAT) 276614שמור מדעי המדינה לפי 
 
 זיכרון קולקטיבי ותקשורת. ב .ב

בתוך דן כספי ". גוף חברתי וזיכרון קולקטיבי בטקסטים תקשורתיים: על מחיקה תרבותית ",חיים חזן
  .153-170' עמ, )1997, מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד (תקשורת ודמוקרטיה בישראל) עורך(

  )305619(וד .שמור מדעי המדינה לפי תקש
  

  .19 – 4' עמ, )1993 (45 זמנים". 'מחוזות הזיכרון': בין זיכרון להיסטוריה  ",נורהפייר 
  4כתב עת באולם 

  
 28' עמ, )1991 (39-40 זמנים". זיכרון ציבורי בעידן התקשורת האלקטרונית: היסטוריה וקולנוע ",קייסאנטון 

– 37.  
  4כתב עת באולם וגם  ) 1129803(תדפיס 

 
Jill A Edy, “Journalistic Uses of Collective Memory”. Journal of Communication 49(2) (1999),  
pp. 71-85. 

 )423207 (6330תדפיס 
  
  רתוותקשלאומיים  נרטיבים, מיתוסים. ג

-11' עמ, )2004, פרדס/אוניברסיטת חיפה (הנרטיב הלאומי בתקשורת הישראלית: הסיפור שלנו, יעקב ידגר
20.  

  )585952 ( ספ .דעי המדינה לפי ידג שמור מ 
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Barbie Zelizer, Covering the Body: The Kennedy Assassination, the Media and the Shaping of 
Collective Memory. (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1992), pp. 1-11, 
189-200. 

  )ZEL) 230169שמור מדעי המדינה לפי 
  

Roger Silverstone, “Television, Myth and Culture”, in, James W. Carey (Ed.) Media, Myth and 
Narratives (London: Sage, 1988), pp. 20-47. 

  )601303 (10053תדפיס 
  
  "רועי מדיהיא";  ומדיהטקסים .ד

) עורך(דן , בתוך כספי". 'ות שםלא להי'על חוויות : רועים של אמצעי תקשרותיא"אליהוא כץ ודניאל דיין 
 )רשות(. 141 – 132' עמ, )1995, האוניברסיטה הפתוחה ( מקראה- זרמים ואסכולות מחקר : תקשורת המונים

 ) 428816 (7047וגם תדפיס ) 216011(המ .שמור מדעי המדינה לפי תקש
 

James W Carey “Political Ritual on Television”, in Tamar Liebes & James Curran (Eds.) Media, 
Ritual & Identity. (London & New York: Routledge, 1998), pp. 71-86. 

 )MED)400120 שמור מדעי המדינה לפי 
  
  זהות ומדיה, "אחרים" .ה

  " .בהבניית הזהות הלאומית היהודית בישראל' אחרים משמעותיים': 'הקיצוני-דתי'ַל' ערבי'בין ה", יעקב ידגר
  )590435 (9778תדפיס 

 
בתוך ". נשים, ערבים, ניצולי שואה: בסרטים הישראליים בשנות הארבעים והחמישים' אחרים'ה", נורית גרץ

: אביב- תל(.  על קולנוע ישראלי–מבטים פיקטיבים ) עורכים(אד 'ג, ונאמן, אורלי, לובין, נורית, גרץ
  .381-402' עמ, )1998, האוניברסיטה הפתוחה

  )599028 (10029תדפיס 
  
   וזהות לאומיתתרותקש, ספורט. ו

Joseph Maguire, Emma Poulton, & Catherine Possamani “The War of the Words? Identity 
Politics in Anglo-German Press Coverage of EURO 96”. European Journal of Communication 
14(1) (1999), pp. 61-89. 

 EJournal וגם 6כתב עת באולם 
  

Steven, J Jackson, “Exorcizing the Ghost: Donovan Bailey, Ben Johnson and the Politics of 
Canadian Identity”. Media, Culture & Society, (2004), vol. 26, no. 1, pp. 121-141. 

 EJournal וגם 5כתב עת באולם 
  
  תרבות פופולרית ודת. ז

Mark D. Hulsether, “Like a Sermon: Popular Religion in Madonna Videos”, in Bruce David 
Forms and Jeffery H. Mahan (eds.) Religion and Popular Culture in America (University of 
California Press, 2000), pp. 77-100. 

)590403 (9775תדפיס   
 
Joseph L. Price, “An American Apotheosis: Sports as popular religion”. in Bruce David Forms 
and Jeffery H. Mahan (eds.) Religion and Popular Culture in America (University of California 
Press, 2000), pp. 201-218. 

)590404 (9776תדפיס   
 

  ... קצת על המקרה הישראליעוד ו. ח
  .ברירות: אביב- תל. יה ואידיאולוגיההיסטור: הקולנוע הישראלי) 1991(שוחט אלה 

  E791.43176446 ( א "קו תשנ. שוח(  
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". יורק- ים ניו- מקום וזהות בסדרות הטלוויזיה פלורנטין ובת: ,אומרים ישנה ארץ,", מירי טלמון ותמר ליבס
  .41-47' עמ, )200מאי  (27 קשר

  4כתב עת באולם   וגם)571609(9455 תדפיס
  

- יולי (17, ארץ אחרת". 'שבתות וחגים'ו' הבוגרנים' על הסדרות –א יוכל לתקון מעוות של", אריק גלסנר
  .78-82' עמ, )2003אוגוסט 

  4כתב עת באולם 
  


