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 אילן- אוניברסיטת בר
 המחלקה למדע המדינה 

  המגמה לתקשורת
  01-491-71  יחסי עיתונאות ופוליטיקה: הטוב הרע והמכוער
  אורית צוקר - גליליר "ד: מרצה

  . א.תואר מ) ש" ש2(קורס בחירה שנתי 
  ט"תשס
  

 ))ניתן גם בתיאום טלפוני או באמצעות המייל (17.45-18.45' יום א: שעת קבלה
  )  חדר אחרון בסוף המסדרון (109ן בניי: חדר

  il.ac.biu.mail@oritga: כתובת מייל
  0505543577: טל

  
  :מטרות הקורס

זו האם  :בדמוקרטיות מערביות ובישראל התקשורת אמצעיו הפוליטית המערכת שבין הגומלין יחסי את לבחון
או שומרת על , האם היא שומרת על זכות הציבור לדעת, או ככלב תקיפה, ירההמתפקדת ככלב שמתקשורת 

במקום לייצר יחסי האם זו עיתונות ההולכת שבי אחר הספינים של הפוליטיקאים ? האינטרסים שלה כעסק כלכלי
   ?מתעניינת פחות ביצירת משמעותאך ה ,היוצרת אפקטים מהממיםהאם זו עיתונות ? עימות אתם
  :םמבנה ונושאי

ובין עיתונאים  על יחסי הגומלין שבין עיתונות ופוליטיקה אובייקטיווי ונורמטיווי הקורס יהווה מסגרת לדיון 
 תוך הדגשת היבטים חיוביים וחיוביים פחות ביחסי שתי הזירות מזווית הראייה של הציבור כצרכניופוליטיקאים 

יישום מקרי בוחן ה אנאליטיות אשר ישמשו ככלים להקורס יחשוף בפני הסטודנטים מגוון של מסגרות חשיב .מדיה
במסגרת זו יוצעו כלים תיאורטיים ומעשיים אשר ישמשו לבחינת הדפוסים המשתנים ". העולם האמיתי"מן 

הדיון ביחסי . על היבטיהם הטכנולוגיים והתוכניים -שבמסגרתם מתעצבים היחסים שבין העיתונאים והפוליטיקאים 
נקודת המוצא היא . המדינה ומדע סוציולוגיה, תקשורת: החברה מדעי בתוך לימוד תחומי הגומלין אלו ייצג שלוש

 העוצמה מוקדי של לבחינתם ביקורתיים ניתוח שבאמצעות המושגים התיאורטיים תוכל הסדנה להציע כלי
   . היום הישראלי והבינלאומי סדר על המצויים בנושאים הדיון את במשטרים דמוקרטיים במטרה לאתגר

  : שיטהה
 כלומר עבודה יצירתית ומשותפת של המרצה והסטודנטים תוך היצמדות לנושאים –תנהל בשיטה של סדנה י הקורס

יהיה אחד השיח התקשורתי . בדמוקרטיות מערביות ובישראלהאקטואליים של זירות התקשורת והפוליטיקה 
 המשתקפת מאמצעי יה של המציאותכדי להבין באמצעותו את התמורות המתמידות בעיצוב פנממוקדי הסדנה 

  . התקשורת
 :חובות הסטודנטים

  . נוכחות חובה במפגשים על פי תקנון האוניברסיטה. 1
התרגיל מבוסס על . 2009 ועד למחצית חודש מאי 2008החל מסוף חודש נובמבר ) רפרט בכיתה(הגשת תרגיל . 2

תוך יישום על מקרה , מו והצגת עיקריו בפני הכיתהתרגו, קריאת מאמר באנגלית הנוגע לאחד או יותר מנושאי הקורס
אופני ההתמודדות , ים/ית את טענות הכותב/מדובר על הצגה בת חצי שעה שבה יפרט הסטודנט. בוחן על פי בחירה

 יכולה לסייע להמחשה  pptמצגת . ואת המושגים התיאורטיים הבולטים המשולבים במאמר, עם הטענה או הטענות
 תלוי - סטודנטים 2יש אפשרות לשיתוף פעולה של .  עמודים13-22קפו של מאמר באנגלית נע בין הי. אך אינה חובה

 להשתמש - בעת הפרזנטציה בכיתה –רצוי מאוד . בהיקף המאמר ובמידת הקושי, במספר הסטודנטים בקורס
  . בתרומה התיאורטית של המאמר על מנת ליישמה על תופעה על פי בחירה

הכולל בדרך כלל שאלה אחת או שתיים והוא נסוב על החומר הנלמד בכיתה ועל המאמרים מבחן בסוף השנה . 3
המבחן אינו דורש שינון אלא יכולת אינטגרציה בין שימוש . המתורגמים אשר יהוו את מאגר הידע לנלמד בקורס

  .  היחסים שבין העיתונות לפוליטיקהבתיאוריות לבין יישומן על דוגמאות מהתחום 
  :וןחישוב הצי

   מהציון אחוז40 -הגשת תרגיל  
   מהציון אחוז60 –מבחן בסוף השנה 

 נקודות יינתן לכל יוזמה אשר תוצע למרצה ואשר יש בה כדי 10בונוס של עד : לסטודנטים שקדנים במיוחד***
 להעשיר את תכני הקורס

 
  קריאת רשות כהעשרה נוספת לנושאי הקורס

: רמת אביב, ליין-אזרחות מקוונת בעידן של מדיה און): חלק א(בת זמננו פוליטיקה תקשורתית ). 2008. (א, גלילי
 הוצאת רמות שליד אוניברסיטת תל אביב

  )1155394(פו . גלי070.44932
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תקשורת ופוליטיקה , )עורך(כספי . בתוך ד.  משא ומתן מתמשך–פוליטיקה ותקשורת : מבוא). 2007. (ד, כספי
  . הוצאת הקיבוץ המאוחד: בירושליםמכון ון ליר . )7-16' עמ(, בישראל

 1125964)    ( ופ . שמור מדעי המדינה לפי תקש 
  

  . אוניברסיטת תל אביב: הוצאת רמות, אביב-רמת). 55-68' עמ(, פוליטיקאים-הטל). 2004. (א, גלילי
  E324.22588981 ( ד "טל תשס. גלי(  

 
-17' עמ(, תקשורת ופוליטיקה בישראל, )עורך(כספי . תוך דב, על דיווח אובייקטיבי בתקשורת). 2007. (ר, כהן אלמגור

  . הוצאת הקיבוץ המאוחד: מכון ון ליר בירושלים. ) 42
 1125964)    ( ופ . שמור מדעי המדינה לפי תקש 

  
פרסומי בית ספר . האינטרנט כסביבה לעידוד ולהתלכדות חברתית במהלך מלחמת לבנון השנייה). 2008. (ח, נוה

    .6' חוברת מס, סריה לתקשורתרוטשילד קי
pdf.6Lebanon/commschool/herzog/institutes/il.ac.tau.www://http  

  
ך המתקפה  מהל–" אקורד הסיום"ניתוח : בראי הפרשנות של התקשורת הכתובה בישראל). 2007. (י, בן ארי

.    4' חוברת מס, פרסומי בית ספר רוטשילד קיסריה לתקשורת. 2006,  באואוגוסט13-11, היבשתית הכוללת
pdf.4Lebanon/commschool/herzog/institutes/il.ac.tau.www://http  

  
ביקורת מאשרת והעיתונות , ביקורת מאתגרת: רטוריקה של ביקורתיות). 2008. (ומאיירס א. א, זנדברג, .מ, נייגר

.      5' חוברת מס, פרסומי בית ספר רוטשילד קיסריה לתקשורת, הישראלית במלחמת לבנון השנייה
pdf.5Lebanon/commschool/herzog/institutes/il.ac.tau.www://http  

  
  פירוט מפגשי הקורס וביבליוגרפיה

  העמודים הרלוונטיים לקריאה בספרים יימסרו בתחילת השנה 
   ?של הפוליטיקה ) mediatiasion(" תקשורתיזציה"מה זה :  מבוא :2-1שיעור 

Callaghan, K. and Schnell F. (Eds) (2005) Framing American politics. Pittsburgh : University of 
Pittsburgh Press . 
320.973014 FRA 2005 (001136582) 
 
Johnson-Cartee, K. S. (2005). News narratives and new framing: constructing political reality. lanham; 
Ravman and Littilefiled Publishers  
302.23 JOH-CAR (1157819) 

  
   העיתונאי בעבודת אידיאולוגיות גישות : 4-3שיעור 

Cottle, S. (Ed) (2003). News, public relations and power.   London : Sage. 
070.44932 NEW 2003 (000584147) 
 
Seib, P. (Ed) (2005).  Media and conflict in the twenty-first century. New York : Palgrave Macmillan. 
070.4333 MED 2005 (001116806) 
 
Tileagă, C. (2008). What is a "revolution"?: National commemoration, collective memory and 
managing authenticity in the representation of a political event. Discourse & Society, vol. 19, no. 3, pp. 
359-382. 
EJournal 
  

  ורנליזם'ג ניו למול אובייקטיוויות :6-5שיעור
Stuart, A. (2004).  News culture. Maidenhead, Berkshire, England : Open University Press. 

  ) ALL) 000497935שמור מדעי המדינה לפי 
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Kristensen, N.N. and Orsten, M. (2007).  Danish media at war: The Danish media coverage of the 
invasion of Iraq in 2003. Journalism, vol. 8, no. 3, pp. 323-343. 
EJournal 

  
 איכותית עיתונות למול צהובה עיתונות :7 שיעור

Bennett, L.; Lawrence, R. G. and Livingston, S. (2007)  When the press fails :  political power and the 
news media from Iraq to Katrina. Chicago : University of Chicago Press. 
071.30905 BEN w ( 001138405 ) 
 

  חדשות שליליות והשפעתן  :9-8 שיעור
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 וגם 6כתב עת באולם 
 

  הפוליטיקאים והמדיה החדשה :11-10  שיעור
Tjernström, V. (2008). Nordic newspapers on the EU: European political journalism after `non' and 
`nee'. Journalism, vol. 9, no. 4, pp. 516-536 
EJournal 
 

 הציבורי היום סדר נקבע כיצד: פוליטית תקשורת :13-12 שיעור
Gross, K. and Brewer, P. R. (2007). Sore losers: news frames, policy debates, and emotions. The 
Harvard International Journal Of Press/politics, vol. 12, no. 1, pp. 122-133.  
EJournal 
 
Martin, V. B. (2008). Attending the news: A grounded theory about a daily regimen 
Journalism, vol. 9, no. 1, pp. 76-94. 
EJournal 

  
  סמסטר ב

  התקשורת בראי ופריפריה מרכז :14 שיעור
Strömbäck, J.; Shehata, A. D. and Dimitrova, D.V. (2008). Framing the Mohammad cartoons issue: A 
cross-cultural comparison of Swedish and US press. Global Media And Communication, vol. 4, no. 2, 
pp. 117-138 
EJournal 
 

  רייטינג ואינפוטיימנט: 16-15שיעור 
Wilkins, L. and Coleman, R. (2005). The moral media: how journalists reason about ethics. Mahwah, 
N.J.: Lawrence Erlbaum Associates 
174.90704 WIL (1157828)  

  
  תאגידי התקשורת והתכווצות הדיון הציבורי :18-71עור שי

Edwards, D. (2006). Guardians of power: The myth of the liberal media. London; Ann Arbor, ML: 
Pluto Press. 
302.23 EDW (1157823)  
 

  התרבות הפוליטית של ספינים ודיסאינפורמציה :20-19שיעור 
Bowman, J. (2008). Media madness: the corruption of our political culture. New York : Encounter 
Books. 
302.230973 BOW (1157825)  
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Bovens, M. and Wille, A. (2008). Deciphering the Dutch drop: ten explanations for decreasing political 
trust in The Netherlands. International Review Of Administrative Sciences, vol. 74, no. 2, pp. 283-305. 
EJournal 
 

    הטלוויזיה כמקדמת ציניות חברתית:22-21שיעור 
Kuypers, J. A (2002). Press bias and politics : how the media frame controversial issues. Westport 
: Praeger 

  ) KUY) 000568921שמור מדעי המדינה לפי 
 

De Vreese, C. H. and Elenbaas, M. (2008). Media in the game of politics: effects of strategic 
metacoverage on political cynicism. The International Journal Of Press/politics, vol. 13, no. 3, pp. 
285-309. 
EJournal 
 

  ליטיקת התדמיותופומסגור  :25-24שיעור 
Jamieson, H.L. and  Waldman, P. (2003). The press effect : politicians, journalists, and the stories that 
shape the political world. Oxford : Oxford University Press. 

  ) JAM ) 001066957שמור מדעי המדינה לפי 
  

Barrett, A. W. and Barrington, L. W (2005). Bias in newspaper photograph selection. Political 
Research Quarterly, vol. 58, no. 4, pp. 609-661. 
EJournal 
 


