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הדברים נכונים אף לגבי החברה הדתית והחרדית במאה . תקשורת ההמונים היא אחד ממעצבי פניה של החברה
הנוגעות לאבני , כבר במהלך מאות שנים התפתחה תפיסת עולמה של היהדות לגבי סוגיות שונות, עם זאת. 21-ה

במאה . וכיום היא מהווה מכלול שלם של עיסוק מתמשך בהיבטים שונים שלה, ל תקשורת ההמוניםהיסוד ש
גישה זו מורכבת . השנים האחרונות התפתחה גישה ייחודית  לתקשורת ההמונים המודרנית על מרכיביה השונים

  .   מפסיפס של פסיקות ופרשנויות הלכתיות
  :כגון,  לסוגיות העומדות בשורש תקשורת ההמוניםקורס זה מציג  את יחסה הייחודי של היהדות

כמו כן יוצגו דילמות תקשורתיות ופתרונן ההלכתי לאורך הדורות . תוהגישה הפוסט מודרני, החירות וגבולותיה
  .צנעת הפרט ושמירת שבת, חופש הביטוי: בסוגיות שונות כמו

 החל מיחסה העקרוני של -חרדית קורס זה אף פותח צוהר להכרת עולמה הפנימי של התקשורת הדתית וה
  .ועד הכרת השיח הפנימי המתנהל בהם, דרך אמצעי התקשורת הייחודיים לחברה זו, החברה ומנהיגיה לתקשורת

  
  :חובות

  .הופעה סדירה לשיעורים והשתתפות בדיונים  .א
 . תרגיל באמצע הסמסטר ומבחן בסוף הסמסטר  .ב
  

  :חישוב הציון
  10% –נוכחות   .א
רובם ככולם (במהלכו ינותח אחד מעלוני פרשת השבוע .  עמודים10 עד 5ל בהיקף בין התרגי :40% - תרגיל   .ב

בתרגיל יהיה צריך להצביע על .  י המרצה"ית ויאושר ע/י הסטודנט"שייבחר ע) זמינים במהדורת אינטרנט
 . הנגזרים מהשקפת עולמם, ייחודיות השיח הפנימי של העלון ועל סדר היום של כותביו

  . ויהיה עם חומר סגור, המבחן יכלול את קריאת החובה מתוך הביבליוגרפיה וההרצאות: 50% –מבחן   .ג
  
  
  
  

  תכנית הקורס
  רשימת קריאה  ושיעוריםה נושאי

   *-קריאת החובה מסומנת בכוכבית 
  מבוא לנושא ולקורס . א
  
   השתקפותן ועיצובן בכלי התקשורת- תרבות מערבית ותרבות יהודית-איחוד מול ייחוד . ב
   )1שיעור (כללית , יהודית, תרבות ישראלית  .1
מגוון תרבותי בשידורי ערוצי : הנעדרים והנוכחים בזמן צפיית שיא'). 2004. (ענת ואחרים, פירסט; אלי, אברהם*

; 2-4' עמ, הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו: ירושלים',  תקציר ממצאי המחקר–הטלוויזיה המסחריים בישראל 
30-32 .  

  :יד את הקובץ מאתר הרשות השנייה בכתובתניתן להור
pdf.final20%34/uploadfiles/editor/il.org.2rashut.www://http  

   
  . 264-308' עמ, 16ים אלפי', תרבותיות-תרבויות ללא רב-  ריבוי–הישראלים החדשים '). 1998. (ברוך, קימרלינג*

 )441610 (10080כתב עת בספריה למדעי החברה וגם תדפיס 
  

  .127-133' עמ, עם עובד: תל אביב, דיוקן: הצבר). 1997:(עוז, אלמוג
  )337776 (צב.שמור סוציולוגיה לפי אלמ
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  .276-291' מע, אוניברסיטת חיפה וזמורה ביתן: חיפה ואור יהודה, פרידה משרוליק). 2004:( (עוז, אלמוג
  E303.4585220 ( ד "פר תשס. אלמ(  

  
  )2שיעור (ובתרבות המערבית המודרנית  חירות וגבולות בתרבות היהודית הדתית. 2
כבוד האדם , )עורך(מנחם , אלון: בתוך', האם חירות האדם היא אנוכיותו או אחריותו'). ה"תשנ. (אליעזר, שביד*

  .47-59' עמ, נשיאבית ה: ירושלים, וחירותו במורשת ישראל
  )280273 (ה"הא תשנ.כבוA411.7 מדף פתוח : בספריות

  
  .247-265 ,ג"ל, רבעון פילוסופי: עיון', על גלגולים של המונח חרות'). ד"תשמ. (שלמה, פינס

  וגם כתב עת בספריה ליהדות ובספריה לפילוסופיה) 1130238 (11383תדפיס 
  
  )3-4שיעור ( פוסט מודרניזם ויהדות – השפעת התרבות האמריקאית באמצעות המדיה. 3
, )עורכים(מאיר , עמרם ומוניץ, ינאי: בתוך',  פרספקטיבה יהודית–מודרניזם -פוסט'). ו"תשנ. (שלום, רוזנברג*

  .33-44, תבונות: אלון שבות, תוך וקליפה בתרבות המערבית
 )325632(וק . תוך137Aמדף פתוח : בספריות

  
  .179-212, 23תיאוריה וביקורת ', דונלדס והאמריקניזציה של המולדת'מק: דולה הגM-ה'). 2003. (אורי, רם*

 )577373 (9588כתב עת בספריה למדעי החברה וגם תדפיס 
  

  . 12-13, סופרים וספרים, הצופה', על קהלת ואתגר הפוסט מודרניזם'). 1.10.2004. (הרב יהודה, ברנדס
  עיתונות– אולם קריאה –הספריה ליהדות 

  
  .14, הצופה', כלכלת שוק והתאבדות חברתית, פוסטמודרניזם, קהלת'). 3.12.2004. (דב, דאולנ

  עיתונות– אולם קריאה –הספריה ליהדות 
  

  .14, סופרים וספרים, הצופה', פוסטמודרניזם אינו מפלצת'). 10.12.2003. (הרב יובל, שרלו
  עיתונות– אולם קריאה –הספריה ליהדות 

 
   ומחשבת ישראלהלכה, תקשורת. ג
  )5שיעור (התקשורת בעיני פלגים שונים ביהדות האורתודוכסית . 4

  :קריאת חובה
  .22-25, 266נקודה ', להתנתק מהטלויזיה'). ד"תשס. (הרב שמואל, אליהו*

   4כתב עת באולם 
  .26-32, 266נקודה ', לא לברוח, לבחור'). ד"תשס. (הרב יהודה, ברנדס*

   4כתב עת באולם 
  

  :שותקריאת ר
  .193-205, ספרית חוה: ירושלים, באהבה ובאמונה ב). ב"תשס (-:הרב שלמה, אבינר

  )434161 ( ס "בא תש. אביA19  במדף הפתוח ובספרית המדרשה לבנות 
  

  .117-123, חמד: ירושלים, באהבה ובאמונה ג). ג"תשס (-הרב שלמה , אבינר
  )434161 (  ס"בא תש. אביA19  במדף הפתוח ובספרית המדרשה לבנות 

  
  .26-41 ,29העין השביעית', בעיתונות החרדית" המבקר"מוסד : גדליה איציק') 2002. (חנן, עמיאור*

   וגם כתב עת אלקטרוני4כתב עת באולם 
  
). פשקווילים(עלוני בית הכנסת ומודעות קיר : החרדית-אמצעי התקשורת הייחודיים לחברה הדתית. 5
  )6-7שיעורים (
  .38-43, 16פנים ', גם צינור, גם שופר'). 2001. (קובי, אריאלי*

  )החוברת חסרה. (כתב עת אלקטרוני
  

  :נדלה מאתר עיתון הארץ. 'כפוף יצא, כפוף נכנס'). 26.9.2007. (דני, רובינשטיין
subContrass&2=contrassID&907261=itemNo?jhtml.ShArtPE/pages/hasite/il.co.haaretz.www://http

0=sbSubContrassID&2=ID  
  
משה , סלוחובסקי: בתוך', עלוני פרשת השבוע בחברה היהודית האורתודוקסית בישראל'). 2006. (קימי, קפלן*

  .447-482' עמ, מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל: ירושלים, ספריות ואוספי ספרים). עורכים(יוסף , וקפלן
  )1111014 ( ו "וא תשס. ספר027.009 ובספריה ליהדות  בספריה למידענות 
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  .54-61, 1פנים , 'עיתונות לחצי העם'). 1997( . יונתן,כהן

 )461536 (7484כתב עת בספרייה למדעי החברה וגם תדפיס 
  
  )8שיעור (בתקשורת הסקטוריאלית והכללית בישראל " אחר"הצגת ה. 6
-18, 4 העין השביעית ',העיתונות החרדית על העולם החילוני: חבורת הזבל וזוללי הסמים'). 1996. (דב, אלבוים*

21.  
 כתב עת בספרייה למדעי החברה

  
-16, 4העין השביעית ', דיםהתקשורת החילונית על החר: ל החתונה ומהומת אלוקים"רמטכ'). 1996. (עמוס, גורן

17.  
 כתב עת בספרייה למדעי החברה

  
  .30-31 , 13העין השביעית ', על החיטוט'). 1998. (אשר, כהן

 כתב עת בספרייה למדעי החברה
  
  
  )9-10שיעור ( הדילמות שביצירה ובצרכנות תקשורת במהלך השבת ובמוצאי שבת –שבת ותקשורת . 7

  :קריאת חובה
שאלות ותשובות : ב מאתר מורשת"א בתשרי תשס"כ-נדלה ב', דברים האסורים בשבת'). ב"שסת. (הרב דוד, לאו*

ON LINE:  
5215=id?asp.2shut/shut/il.co.moreshet.www://http:URL .  
  
  :הרב דוד, סתיו*
  .52-53, 211נקודה ', שודר בשבת, צולם ביום חול'). ח"תשנ (-

 כתב עת בספרייה למדעי החברה
  
  .64-65, 213נקודה ', צריכת תקשורת במוצאי שבת'). ח"תשנ (-

 כתב עת בספרייה למדעי החברה
  
  .337-364) 1(ד כד"פ, 'שר העבודה ואח' שמחה מירון נ 287/69צ ”בג: צ מירון"בג

  ה ראשונה שורימנימאגר פדאור בספריה קומת קרקע מחשב 
  
) 4(ה"ד נ"פ', הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו ואח' נ' יעקב גור אריה ואח 1514/01צ "בג: צ מצפה כרמים"בג*

  ].81' עמ, 2001 ביוני 20, )הערב (גלובס', רמת הסיבולת לחופש הדת:  חיקור דין-דין וחשבון, 'נח' צ [267-288
  .ידי ציון מספר התיק- על/http://elyon2.court.gov.il: ניתן להורדה מאתר בית המשפט העליון

   
  

  .13-14, ז"תחומין י ',שידור רדיו חוזר בשבת'). ז"תשנ. (הרב שלמה זלמן, אוירבך
  כתב עת בספריה לחנוך ובספריה המרכזית

  
  . 35-37, 204 נקודה', בל שידרו אותה בשבתהכנתי כתבה ביום חול א, כבוד הרב'). ז"תשנ. (אורי, אורבך

  כתב עת בספרייה למדעי החברה
  

  .9-35, 16אלפיים ', יהודיותיה של מדינת ישראל'). 1998. (חיים הרמן, כהן
       כתב עת בספרייה למדעי החברה

  
  יהדות ודמוקרטיה, תקשורת. ד
  ) 11-12שיעור (חופש הביטוי וגבולותיו בתפיסה היהודית . 8
- אהרון ובן, זאב- בן: בתוך', פרסום דברי רכילות מול הזכות לפרטיות במשפט הישראלי') 1993. (שולמית, וגאלמ*

  .67-77, הקיבוץ המאוחד: אביב- תל, רכילות, )עורכים(אבינועם , זאב
 )227934) (בן זאב.(רכי שמור סוציולוגיה לפי

  
  ):א"תשס. (הרב עזריאל, אריאל*  
  .37-62, צהר ה', )א(ית דמוקרטית לשון הרע במערכת ציבור '-
 .23-40,  צהר ו', )למעשה, ביקורת ציבורית ומערכת בחירות) (ב(לשון הרע במערכת ציבורית דמוקרטית  '-

 כתב עת אלקטרוני
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', על עקרונות חופש הביטוי ומגבלותיו במשפט העברי: המשפט העברי וחירות הביטוי, 'ה"תשס, אביעד, הכהן*
  .המחלקה למשפט עברי במשרד המשפטים ומכללת שערי משפט, 205' פרשת השבוע מס
 כתב עת אלקטרוני

  
: מאתר האינטרנט של משרד המשפטים לפי הכתובת" פרשת השבוע"ניתן להוריד את גיליונות 

htm.arashap/heblaw/structure/il.gov.justice.www  
  
  .מעליות: מעלה אדומים, א"כ- ט"י' עמ). שילת' מהד (.מסכת אבות). ד"תשנ. (משה בן מיימון] רבנו [*

 )385593(מס . שיל42Aפילוסופיה , מדרשה:  בספריות
  
  

, 29' פרשת השבוע מס', חופש הביטוי ולשון הרע לתועלת, זכות האדם לשם טוב'). א"תשס. (נועם, סולברג
  .פט עברי במשרד המשפטים ומכללת שערי משפטהמחלקה למש

 כתב עת אלקטרוני
  

פרשת , "על המאבק הנמשך לכבודו של הזולת ולשמו הטוב": דבתם רעה"'). א"תשס. (אליקים, רובינשטיין
  .המחלקה למשפט עברי במשרד המשפטים ומכללת שערי משפט, 6' השבוע מס

 כתב עת אלקטרוני
  

  .44-59, 6קשר ',  מדריך שימושי לעיתונאי–ד להימנע מפרסום לשון הרע כיצ'). 1989. (גבריאל, שטרסמן
   4כתב עת באולם 

 
  )13-14שיעור (בין זכות הציבור לדעת ובין ההגנה על הפרטיות . 9
, 129' פרשת השבוע מס', צנעת הפרט וחופש הביטוי": מה טובו אוהליך יעקב"'). ג"תשס. (מיכאל, ויגודה*

  .שרד המשפטים ומכללת שערי משפטהמחלקה למשפט עברי במ
 כתב עת אלקטרוני

  
  .52-53, 209נקודה ',  צילום ופרסום של אנשים ללא הסכמתם–פאפרצי '). 1997. (הרב דוד, סתיו*

 כתב עת בספרייה למדעי החברה
  

-תל, ישראל זכויות האדם ב-בלי הבדל , )עורך( אן, סברסקי: בתוך', הזכות לפרטיות ולכבוד'). 1988. (רות, גביזון
  .61-80, ידיעות אחרונות-עידנים, אביב

  )93405 ( ] שמור[ בלי 62.8  בספריה למשפטים 
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