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 אילן-אוניברסיטת בר
 החוג למדע המדינה

 
 תולדות התקשורת בעולם ובישראל 

 71-149-01: קורס' מס
 ר אורית גלילי"ד: מרצה

 12.00-14.00ימי חמישי 
 

 תיאור הקורס
 בהתפתחות ההיסטורית של אמצעי תקשורת ההמונים בזירה העולמית יעסוק הקורס

 ,הטלוויזיה, הרדיו, דרך הקולנוע, תיה הדפוס בעולם המערבי והשלכומהמצאת, והישראלית
 הכרונולוגית תיעשה תוך בחינת התהליכים הסקירה.  המיחשוב והאינטרנטמהפכת

הטכנולוגיים והתרבותיים שהשפיעו על התפתחותה ועיצובה של , הפוליטיים ,החברתיים
 התפתחותם של אמצעי התקשורת בישראל תחל מתקופת היישוב של טרום בחינת. המדיה
ותכלול את יחסי תקשורת ,  בשנים הפורמטיביות לכינונה של המדינהעבור,  המדינההקמת

ומהפכת התקשורת לקראת סוף , עידן העיתונות המפלגתית,  השוניםגלגוליהםשלטון על 
 הקריאה ייעשה בקורס שימוש במדיום הקולנועי כדי להדגים את לפריטימעבר . 20-המאה ה

   .פוליטית של המדיה-והחברתיתותית התרב, ההיסטורית ייצוג ההתפתחות
 

 :מטלות הקורס
 קריאת החומר הביבליוגרפי המסומן בכוכבית

החומר לבחינה משלב את תכני ההרצאות .  מהציון50%בחינה בסוף כל סמסטר אשר תהווה 
 ואת הפריטים הביבליוגרפיים התואמים את נושאי השיעורים

 
 פתחות של אמצעי התקשורתמסגרות תיאורטיות להבנת ההת: 1-2שיעורים  
, הוצאת בבל, 13-21' עמ, להבין את המדיה) 2003: תרגום לעברית , 1964: מקור. (מ, מקלוהן

  אביב-תל
לה  . מקל302.23בספריה לפילוסופיה ובמידענות , לה.שמור מדעי המדינה לפי מקל

)543452( 
 

רמת , וניברסיטה הפתוחההוצאת הא, 98-117' עמ', כרך א, תקשורת המונים) 1993. (ד, כספי
  אביב

 )216011(תק  .שמור מדעי המדינה לפי כספ
 

-תל, ספריית פועלים, 61-74' עמ, בידור עד מוות) 2000: תרגום לעברית, 1986. (נ, פוסטמן
  אביב

 )444061(בד  . פוס302.234חינוך ופילוסופיה , בספריית מדעי החברה
 

Agee, W.K., Ault, P.H., Emery, E. (1997) “Types of Media”, in: Introduction to 
Mass Communication, pp. 6-15, Longman 

 )580178  (9512 בתדפיס 1997'  וגם מהד)AGE 302.23)  291067 1991' מהד
 

 המצאת הדפוס בעולם המערבי: 3' שיעור מס
-תל, חוןהוצאת משרד הביט, 121-130, 25-52' עמ, מהפכת הדפוס) 2000. (מ, פלדון-אליאב
  אביב

 )476346(מה  . אלי686.1היסטוריה ומידענות , בספריית מדעי החברה
 

 20-35' עמ, 71' מס, זמנים, הדפוס ופשוטי העם) 2000. (נ, דייויס, זימון
 X-4015יהדות ובמדף לכתבי עת  , כתב עת בספריית מדעי החברה

 
 העיתונות המודפסת והמרחב הציבורי: 5-4' שיעורים מס

הוצאת , 240-256' עמ, להבין את המדיה) 2003: תרגום לעברית, 1964: מקור. (מ, מקלוהן
  אביב-תל, בבל

לה  . מקל302.23בספריה לפילוסופיה ובמידענות , לה.שמור מדעי המדינה לפי מקל
)543452( 
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, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 126-144' עמ, כרך א, תקשורת המונים) 1993. (ד, כספי
  רמת אביב

 )216011(תק  .שמור מדעי המדינה לפי כספ
 

הוצאת האוניברסיטה , 57-62' עמ, דעת קהל ודמוקרטיה: תמונות בראש) 2002. (ד, כספי
   רמת אביב, הפתוחה

 )500273(תמ  .שמור מדעי המדינה לפי כספ
 

Agee, W.K., Ault, P.H., Emery, E. (1997) “What is News?”, in: Introduction to 
Mass Communication, pp.34-40, Longman  

  1997' למהד) 580178  (9512וגם תדפיס ) AGE 302.23)  291067 1991' מהד
 

 התפתחות העיתונות הכתובה בישראל: 7-6' שיעורים מס
 הוצאת האוניברסיטה ,כתיבה ועריכה, איסוף מידע: עיתונאות) 1997. (ר, ומן. י, לימור

  35-54' עמ, א"ת, רמת אביב, הפתוחה
 )356083(עת  .שמור מדעי המדינה לפי לימ

 
' עמ, א"ת, רמת אביב, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, תקשורת ופוליטיקה) 1997. (ד, כספי

 )ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל: בתוך (10יחידה ' כרך ח, 13-37
 )365269(ממ  .שמור מדעי המדינה לפי אונ

  
, )1909(עד יומון ) 1863(מירחון , י"יתונות העברית באהתפתחותה של הע) 1998. (ש, הלוי
הוצאת האוניברסיטה , אמצעי תקשורת המונים בישראל) עורכים. (י, ולימור. ד, כספי: בתוך

  61-100' עמ, א"ת, רמת אביב, הפתוחה
 )368110(תק  .שמור מדעי המדינה לפי אמצ

 
 80-87' עמ, 23'  מסגיליון, קשר, " בשנות המדינה הראשונותהעיתונות") 1998. (מ, נאור

  X-4847כתב עת בספריית מדעי החברה ובמדף לכתבי עת  
 

 השפעות הטלגרף והטלפון על תקשורת ההמונים: 8' שיעור מס
Crowley, D. and Heyer, P. (1995) Communication in History: Technology, 
Culture, Society, pp. 154-159, 167-179, Longman, U.S.A.  

  167-179' לעמ) 580186  (9515    וגם תדפיס 154-179' לעמ)  580182  (9513תדפיס 
 

, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה', כרך ב, מגמות בחברה הישראלית) 2003. (ז, ושביט. א, יער
 1017-1029' עמ, א"ת, רמת אביב

  )500277(בח  .שמור מדעי המדינה לפי מגמ
 

 ים מסרטי קולנוע על העיתונות הכתובההקרנת קטע: 9' שיעור מס
 

 העיתונות המפלגתית בישראל: 10' שיעור מס
 21-32'עמ, 20'  מסגיליון, קשר, "סדיםי עשרה אבות מי– 1925-1996" דבר") 1996. (מ, נאור*
 28-40' עמ, 25'  מסגיליון, קשר, "עוד לדבר שאיננו רקוויאם") 1999. (י, פרי*
 63-70' עמ, 25' מס גיליון, קשר, "זה אידיאולוגיה ופוליטיקה ההעולם") 1999. (מ, קרן*
 59-67' עמ, 27' גיליון מס, קשר  ," דיוקנו של עיתון מפלגתי–על המשמר ") 2000. (י, צפתי*
  X-4847כתב עת בספריית מדעי החברה וגם במדף לכתבי עת  *
  

 יחסי הגומלין בין התקשורת לפוליטיקה בישראל: 11' שיעור מס
 אמצעי התקשורת בישראל, המתווכים) 1998: הדפסה מחודשת, 1992. (י, ולימור. ד, פיכס

  39-15' עמ, אביב-תל, הוצאת עם עובד, 1990-1948
 )206093(מת  .שמור מדעי המדינה לפי כספ

 
' עמ, א"ת, רמת אביב, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, תקשורת ופוליטיקה) 1997. (ד, כספי

 ) ממשל ופוליטיקה: בתוך(' כרך ח, 82-100
 )365269(ממ  .שמור מדעי המדינה לפי אונ
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, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה', כרך ב, מגמות בחברה הישראלית) 2003. (ז, ושביט. א, יער
 1054-1078' עמ, א"ת, רמת אביב

  )500277(בח  .שמור מדעי המדינה לפי מגמ
 

 המצאת הקולנוע: 13-12' שיעורים מס
-תל, הוצאת בבל, 338-354' עמ, להבין את המדיה) 2003:תרגום לעברית, 1964. (מ, מקלוהן
  אביב

לה  . מקל302.23בספריה לפילוסופיה ובמידענות , לה.שמור מדעי המדינה לפי מקל
)543452( 
 

, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 150-169' עמ', כרך א, תקשורת המונים) 1993. (ד, כספי
 אביב-רמת

 )216011(תק  .דינה לפי כספשמור מדעי המ
 

 הרדיו: 15-14' שיעורים מס
, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 170-185' עמ', כרך א, תקשורת המונים) 1993. (ד, כספי
  אביב-רמת

 )216011(תק  .שמור מדעי המדינה לפי כספ
 

- תל,הוצאת בבל, 355-367' עמ, להבין את המדיה) 2003: תרגום לעברית, 1964. (מ, מקלוהן
  אביב

לה  . מקל302.23בספריה לפילוסופיה ובמידענות , לה.שמור מדעי המדינה לפי מקל
)543452( 
 

 אמצעי התקשורת בישראל, המתווכים) 1998: הדפסה מחודשת, 1992. (י, ולימור. ד, כספי
 114-94' עמ, אביב-תל, הוצאת עם עובד, 1990-1948

 )206093(מת  .שמור מדעי המדינה לפי כספ
 
 הקרנת קטעי סרטים על הרדיו במערב ובישראל  : 16' יעור מסש

Jameison, K. H. and Campbell, K.K. (2001) The Interplay of Influence: News,  
Advertising, Politics and the Mass Media, Wadsworth Publishing, pp. 15-34  

JAM 302.23)   546155( 
 

 טלוויזיההמצאת ה: 18-17' שיעורים מס
, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 184-201' עמ', כרך א, תקשורת המונים) 2003. (ד, כספי
  אביב-רמת

 )216011(תק  .שמור מדעי המדינה לפי כספ
 

-תל, הוצאת בבל, 368-404' עמ, להבין את המדיה) 2003: תרגום לעברית, 1964. (מ, מקלוהן
  אביב

לה  . מקל302.23יה לפילוסופיה ובמידענות בספר, לה.שמור מדעי המדינה לפי מקל
)543452( 
 

  אביב-תל, משרד הביטחון ההוצאה לאור, 32-52' עמ, מבוא לתקשורת) 1995. (א, ברגר
 )292382(מב  . ברג302.2בספריית מדעי החברה ובפילוסופיה 

 
  אביב-רמת, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 23-34' עמ, לגדול עם הטלוויזיה) 2003. (ד, למיש

 )519461(לג  . למי302.2345בחינוך ובמכון פדגוגי , בספריית מדעי החברה
 

, תקשורת כתרבות: בתוך, על קהלי הטלוויזיה) 2003: תרגום לעברית, 1994. (ר, סילברסטון
-רמת, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 275-306' עמ, עורכות תמר ליבס ומירי טלמון', כרך ב
 אביב

 )553232(תק .ה לפי ליבשמור מדעי המדינ
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  ציבורית ומסחרית-דגמים של טלוויזיה : 19' שיעור מס

Smith, A. (1998) Public Service Television, In Television:An International 
History, pp. 38-54, Oxford:Oxford University Press  

 )TEL)  391078שמור מדעי המדינה לפי 
 

  אביב-תל, משרד הביטחון ההוצאה לאור, 26-54' עמ, לוויזיה גלובליתט) 1999. (א, צוקרמן
 )431766(טל  .שמור מדעי המדינה לפי צוק

 
 אביב-תל, הוצאת בבל, 60-74' עמ, על הטלוויזיה) 1999: תרגום  לעברית, 1996. (פ, בורדייה

 )427444(על  .שמור מדעי המדינה לפי בור
 

 אלהטלוויזיה בישר: 20-21' שיעור מס
אמצעי התקשורת בישראל , המתווכים) 1998: הדפסה מחודשת, 1992. (י, ולימור. ד, כספי
  133-115' עמ, אביב-תל, הוצאת עם עובד, 1990-1948

 )206093(מת  .שמור מדעי המדינה לפי כספ
 

, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה', כרך ב, מגמות בחברה הישראלית) 2003. (ז, ושביט. א, יער
  1030-1043' עמ, א"ת, ברמת אבי

 )500277(בח  .שמור מדעי המדינה לפי מגמ
  

-מחקר מעקב על משמעויותיו של המעבר לטלוויזיה רב: להתחבר לכבלים) 1997. (ג, וימן
, אמצעי תקשורת המונים בישראל) עורכים. (י, ולימור. ד, כספי: בתוך, ערוצית בישראל

 597-610' עמ, א"ת, רמת אביב, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה
 )368110(תק  .שמור מדעי המדינה לפי אמצ

 
 הקרנת קטעי סרטים על הטלוויזיה: 22' שיעור מס

Jameison, K. H. and Campbell, K.K. (2001) The Interplay of Influence: News,  
Advertising, Politics and the Mass Media, Wadsworth Publishing, pp. 15-34  

JAM 302.23)   546155( 
 

 "התקשורת החדשה"והשפעות , אינטרנט, לוויין, כבלים: 23-24' שיעורים מס
: בתוך, "האינטרנט והמהפכה הדיגיטלית, תקשורת גלובלית) "1997. (ר, סני'ומקצ. א, הרמן
האוניברסיטה , 221-259' עמ, חברה ותרבות, תקשורת: אינטרנט) 2001) (עורך. (ד, שנער

 , ביברמת א, הפתוחה
 )321736(תק  .שמור מדעי המדינה לפי אונ

 
, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 202-216' עמ', כרך א, תקשורת המונים) 1993. (ד, כספי

  רמת אביב
 )216011(תק  .שמור מדעי המדינה לפי כספ

 
Crowley, D. and Heyer, P. (1995) Communication in History: Technology, 
Culture, Society, pp. 159-167, Longman, U.S.A.  

 )580184  (9514תדפיס 
 

, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה', כרך ב, מגמות בחברה הישראלית) 2003. (ז, ושביט. א, יער
 1045-1053' עמ, א"ת, רמת אביב

 )500277(בח  .שמור מדעי המדינה לפי מגמ
 

 תקשורת וחברה בישראל: 25' שיעור מס
. י, ולימור. ד, כספי: בתוך, "ופריפריה מרכז: בישראל התקשורת ")1998. (א, ברהםא
  479-506' עמ, הפתוחה האוניברסיטה הוצאת, בישראל המונים תקשורת אמצעי, )עורכים(

 )368110(תק  .שמור מדעי המדינה לפי אמצ
 

 הוהשלכותי בכבלים הטלוויזיה" העולם אזרח"ו" ישראלי", "אני) "1997. (ה ונוסק. ח אדוני
  97-115' עמ, בישראל ודמוקרטיה תקשורת, )עורך. (ד כספי: בתוך, "חברתיים קשרים על
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 החברתית למערכת והזיקה בישראל בכבלים הטלוויזיה התפתחות) "1996. (י כץ
 65-94' עמ, 3. מס, ח"פתו, "והפוליטית

 )305619(וד  .שמור מדעי המדינה לפי תקש
 
? "החדשים התקשורת אמצעי של בעידן להתקיים נטיותאות תרבויות היוכלו) "1995. (א, כץ

 הוצאת, )מקראה (מחקר ואסכולות זרמים, המונים תקשורת, )עורך. (ד, כספי: בתוך
  165-172' עמ, הפתוחה האוניברסיטה

 )216011(תק  .שמור מדעי המדינה לפי כספ
 

 88-97' עמ ,25 'מס ,קשר ,"השידור כמבנה החברה מבנה") 1999. (ת, ליבס
  X-4847כתב עת בספריית מדעי החברה וגם במדף לכתבי עת  *
  

 סיכום: 26' שיעור מס
מודל מחזור חיים של התפתחות מדיה ) "2003 (ווילציג-אביגדור ושמואל ליימן-כהן נאוה

-64' עמ, 5' גיליון מס, ח"פתו, "מאבקי הישרדות בין מדיה שונים בעידן האינטרנט: חדשים
90.  

 מדעי החברהכתב עת בספריית 


