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   בר אילןאוניברסיטת 
  המחלקה למדעי המדינה

  01-671-71מדיניות ציבורית תקשורתית 
  )ש" ש1, ללא תרגיל(א .קורס סמסטריאלי מ

  מירה משה ר "ד
  ט"תשס
   
   

  )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
. ורית הישראליתהתמודדות עם סוגיות חברתיות ומנהליות המלוות את הזירה התקשורתית הפוליטית והציב

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

  :חובות הקורס
   מהשיעורים  80%סטודנטים שיעדרו מעל  – לפחות מן המפגשים -80%חובה ב נוכחות. 1

  !    לא יוכלו להיבחן 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% –תרגיל ; 80% –מבחן 

  
  :נושאי הקורס

   מדיניות תקשורתיתלמודל בסיסיים :   1חלק 
  )קריאת חובה( .15-27' עמ, האוניברסיטה הפתוחה: תל אביב. מדיניות התקשורת בישראל).  2000 (.א, טוקטלי

    )447036 (מד.המדינה לפי טוק- שמור מדעי 
  

Freedman, D. (2006). Dynamics of Power in Contemporary Media Policy-Making. Media, Culture 
& Society, 28, 6, 907-923. )הקריאת חוב(  
  כתב עת אלקטרוני

  
Silverstone, R. (2004). Regulation, Media Literacy and Media Civics. Media, Culture & Society, 
)קריאת חובה( .440-449 ,3 ,26  
  כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני

  
  מדיניות השידור הציבורי:   32+ חלק

: תל אביב. מדיניות התקשורת בישראל. מרכיבים מבניים במפת התקשורת בישראל). 2000 (.א, טוקטלי
  )קריאת חובה  (.77-101' עמ, האוניברסיטה הפתוחה

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

המכללה : תל אביב. סוגיות בתקשורת המונית, הממלכה השביעית. הטלוויזיה בישראל). 1990 (.י, בן אליעזר
  )קריאת רשות (.38-47' עמ, למנהל

  )170657 (ממ .אלי- שמור סוציולוגיה לפי בן 
  

עם : תל אביב. 1948-1990 אמצעי התקשורת בישראל -  המתווכים. הטלוויזיה הכללית). 1992 (.י, לימור ו.ד, כספי
  )קריאת רשות( .115-120' עמ, עובד

  )206093 (מת .המדינה לפי כספ- שמור מדעי 
  

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

  )431766(טל.המדינה לפי צוק-שמור מדעי
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Moshe, M. (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 
  

  :ליין-שירותים ציבוריים און
Moe, H. (2008). Public Service Media Online? Regulating Public Broadcasters’ Internet Services - 
A Comparative Analysis. Television & New Media, 9, 3, 220-238. )קריאת חובה(  
 כתב עת אלקטרוני
 

  מסחרימדיניות השידור ה   :54+לק ח
: תל אביב. מדיניות התקשורת בישראל. מרכיבים מבניים במפת התקשורת בישראל). 2000 (.א, טוקטלי

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

  
תל . 1948-1990 אמצעי התקשורת בישראל -תווכים המ. הערוץ השני של הטלוויזיה). 1992( .י, לימור ו.ד, כספי
  )חובהקריאת   (.122-127' עמ, עם עובד: אביב

  )206093 (מת .המדינה לפי כספ- שמור מדעי 
  

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

  
קריאת ( .26-40' עמ, משרד הביטחון: תל אביב. טלוויזיה גלובלית. הדגם המסחרי האמריקני). 1999 (.א, צוקרמן
  )רשות

  )431766 (טל.המדינה לפי צוק-שמור מדעי
  

  )קריאת רשות( .20-35' עמ, רסלינג: תל אביב.  הממלכתיות החדשה-  2ערוץ ). 2001(. נ, יורן
  E302.2345503327 ( א "ער תשס. יור(  

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

  4כתב עת באולם 
  

  מדיניות השידור הרב ערוצי:  76+חלק 
: תל אביב. מדיניות התקשורת בישראל. מרכיבים מבניים במפת התקשורת בישראל). 2000 (.א, טוקטלי

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

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

  )206093 (מת .פהמדינה לפי כס- שמור מדעי 
  

  .34-44' עמ, הוצאת המכללה למנהל: תל אביב. ערוצים פתוחים בקהילה, טלוויזיה אחרת). 1993 (.א, תמיר
  )קריאת רשות(
  )263060   (טל.המדינה לפי תמי- שמור מדעי 

  
  )יאת רשותקר( .88-98, 1, דברים אחדים. טלוויזיה קהילתית בעולם ובישראל: בחזרה לעיירה). 1997 (.א, אברהם
  )353192 (  5361 תדפיס

  
, מגמות. מחקר מעקב על משמעויות של המעבר לטלוויזיה רב ערוצית בישראל: להתחבר לכבלים). 1996 (.ג, ויימן

  )קריאת רשות( .394-407, 4, ז"ל
  4כתב עת באולם 

  
  )יאת רשותקר( .51-65 ,30, קשר. טלוויזיה קהילתית בישראל? קול העם לכל העם). 2001 (.ה, נוסק

  4כתב עת באולם 
  
  



  3   

   בישראלגופי בקרה תקשורתיים: 98+ק חל
  )קריאת חובה( .153-164' עמ, האוניברסיטה הפתוחה: תל אביב. מדיניות התקשורת בישראל). 2000 (.א, טוקטלי

    )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(  העיתונותאמנת מועצת
htm.amana_frm/law/commun/sites/il.12k.amalnet.www://http  

  
   צנזורה –רישוי ופיקוח על עיתונות : 1110+ חלק

  )קריאת חובה ( .178-206' עמ, יברסיטה הפתוחההאונ: תל אביב. מדיניות התקשורת בישראל). 2000 (.א, טוקטלי
    )447036 (מד.המדינה לפי טוק- שמור מדעי 

  
  )קריאת רשות( 1945) שעת חירום(תקנון ההגנה 

tmh.hagana_frm/law/commun/sites/il.12k.amalnet.www://http  
  

עיוני . שיפוטיות על פעולותיה וביקורת והצעה להסדר חלופי, סמכויותיה:  הצנזורה הצבאית.)1990(. ז, סגל
  )קריאת רשות( .311-340 ,ו"משפט ט

htm.0161comi/newspaper/library/uncomm/sites/il.12k.amalnet.www://http  
  

קריאת ( .175-195' עמ, נבו: ירושלים. 1948-1991 בטחון המדינה מול שלטון החוק –ישראל  . )1991(. מ, הופנונג
  )רשות
htm.0149comi/awl/commun/sites/il.12k.amalnet.www://http  

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

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

-45 ,17קשר  .פשרה זמנית מתמשכת בין ערכים מתנגשים:  הצבאית בישראל הצנזורה.)1995 (.י, ימורול .ה, נוסק
   )קריאת רשות( .62

htm.0215comi/law/commun/sites/il.12k.amalnet.www://http  
  

  טרורמדיניות תקשורתית בזמן   :21חלק 
קריאת  (. 45-52, 23, פנים .התקשורת ואינתיפאדת אל אקצה: ינישיח הפנטסיה והספינה סנטור). 2003. (מ, נייגר
  )רשות

   וגם כתב עת אלקטרוני כתב עת בספרית מדעי החברה 
  

  )רשותקריאת  (.10-17, 23, פנים .עשר דילמות של עיתונות בימי טרור). 2003. (ג, ויימן
  גם כתב עת אלקטרוני ו כתב עת בספרית מדעי החברה 

  
  לקומוניקציה והתלכדות   ט:31ק חל

: תל אביב. מדיניות התקשורת בישראל. מרכיבים מבניים במפת התקשורת בישראל). 2000 (.א, טוקטלי
  )קריאת חובה (.206-225, 135-152 'עמ, האוניברסיטה הפתוחה

    )447036 (מד.המדינה לפי טוק- שמור מדעי 
  

ד , כספי. ההבנייה האוניברסלית והדוגמה הישראלית: טכנולוגיות התקשורת ועולם הדעת). 1997 (.מ, בלונדהיים
  .מכון ון ליר בירושלים והוצאת הקיבוץ המאוחד: תל אביב. )47-70' עמ ( תקשורת ודמוקרטיה בישראל,)עורך(
  )חובהקריאת (

  )305619(וד .שמור מדעי המדינה לפי תקש
  
 


