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ה"ד                                                                                                שנת הלימודים תשס" בס  
 

 המחלקה למדעי המדינה  
אילן-אוניברסיטת בר  

 
"התקשורת במשטרים טוטליטריים ואוטוריטריים: "סמינריון  

71-272-01 
)ש" ש2 -עיוני (ר חגי חריף "ד  

 
: מטרות הקורס. א  

 המועצות -על דפוסי החשיבה של אזרחי ברית" האח הגדול"בעזרת אילו אמצעי תקשורת פיקח 
כיצד ? אילו מרכיבים דמגוגיים נשזרו ברטוריקה הסוחפת של בניטו מוסוליני? בעידן הקומוניסטי

יות של מהו סוד הפופולר? צוירה האומה הגרמנית בסרטי התעמולה הנאציים של לני ריפנשטאל
מהי עמדתו של המשטר הפונדמנטליסטי באיראן ביחס ? "זירה'אל ג"תחנת הטלביזיה הקטארית 
איזה עיתון עורר את חמתו של השלטון ? ידי אזרחי המדינה-לשימוש ברשת האינטרנט על

-אילו ערכים חברתיים ופוליטיים מובלעים בסדרות הטלנובלה הדרום? בארגנטינה הפרוניסטית
? אמריקניות  

תקשורת במשטרים "ננסה להשיב במסגרת הסמינריון , ועל רבות נוספות, על שאלות אלו
שיבקש לעמוד על הייחודיות של מערכות התקשורת במשטרים , "טוטליטריים ואוטריטריים

איטליה הפאשיסטית וגרמניה , המועצות הסובייטית- ברית- -20הטוטליטריים הבולטים במאה ה
-הדיקטטורות הצבאיות בדרום, ספרד בהנהגת פרנקו(וריטריים  וכן במשטרים אוט-הנאצית 
לתרום להכרת המאפיינים של אמצעי ; )התיכון ועוד-המשטרים הערביים במזרח, אמריקה

, סרטי תעמולה קולנועיים, תקשורת אלקטרונית,  עיתונות כתובה-התקשורת במשטרים אלה 
שובים המדגימים את השימוש מבחן ח-ולנתח שורה של מקרי'; רטוריקה מנהיגותית וכו

.המניפולטיבי באמצעי התקשורת לקידום יעדיהן של המדינות הטוטליטריות והאוטוריטריות  
 

:תוכנית הלימודים ורשימת קריאה. ב  
 

 מהותם וייחודם של המשטרים הטוטליטריים והאוטוריטריים ושל מערכות -מבוא : 2-1שיעורים 
.התקשורת בהם  

 
: חובות קריאה  

 
ריצות בעידן  ע-טוטליטריזם : 8-7יחידות  (-20דמוקרטיות ודיקטטורות במאה ה, ברגרנוי. ב

. 114-59' עמ, 1983האוניברסיטה הפתוחה : אביב-תל, )המודרני  
)28763(דמ .שמור מדעי המדינה לפי אונ  

 
 משטרים: מקראה ,)עורכת(ארליך . ח: בתוך, " ספרד-משטר אוטוריטרי ", לינץ. חואן ח

.115-103' עמ, 1983, האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל', חלק ב, םדיקטטוריי  
)28763(דמ .שמור מדעי המדינה לפי אונ  

 
H. Arendt, The Origins of Totalitarianism, 2nd edn., Cleveland: The World, 1958, pp. 
389-459.  

ARE 321.9)  56554( 
 

C.J. Friedrich and Z.K. Brzezinski, Totalitarian Dictatorship and Autocracy, 2nd edn., 
New York: Praeger, 1956, pp. 3-30. 

FRI 321.9) 260439( 
 

דפוסי הפיקוח השלטוניים על מערכות התקשורת במשטרים טוטליטריים : 4-3שיעורים 
.ואוטוריטריים  

 
: חובות קריאה  

 
, האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל, )10-8יחידות ', כרך ג (תקשורת המונים ,לימור. כספי וי. ד

.61-52' עמ, 1996  
)216011(תק .שמור מדעי המדינה לפי כספ  

 
 
 
 -המועצות בתקופת סטלין -ברית: 10-9יחידות  (-20דמוקרטיות ודיקטטורות במאה ה ,ערן. ע

.107-102' עמ, 1983, האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל, )ימשטר טוטליטרי קומוניסט  
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)28763(דמ .נה לפי אונמדעי המדי ר שמו  
 
 מיתוס, אורוול' ורג'של ג" 1984: "והוא אוהב את האח הגדול, )עורכים(רוזנשטיל . שוהם ופ. ג.ש

.141-83' עמ, 1985,  פפירוס:אביב-תל, )אנוך. ר: תרגום( ומציאות  
)31813) (וה( אור321.9  

 
.טרייםתפקיד הטכנולוגיה המודרנית במשטרים טוטליטריים ואוטורי: 5שיעור   

 
: חובות קריאה  

 
.33-30' עמ, )8-7יחידות  (-20דמוקרטיות ודיקטטורות במאה ה ,נויברגר. ב  

)28763(דמ .שמור מדעי המדינה לפי אונ  
 

H. Arendt, The Origins of Totalitarianism, pp. 460-479. 
ARE  321.9)  56554( 

 
G.F. Kennan, “Totalitarianism in the Modern World”, in C.J. Friedrich (ed.), 
Totalitarianism, New York: Grosset & Dunlap, 1964, pp. 17-36. 

TOT 321.9) 258990 ( 
 

.מרכזיות התעמולה במשטרים טוטליטריים ואוטוריטריים:  8-6שיעורים   
. ו.ת: בתוך, "התורה הפרוידיאנית ודפוסי התעמולה הפשיסטית", אדורנו. ת: חובות קריאה

-263' עמ, 1993, ספרית פועלים: אביב-תל, )מבחר(סכולת פרנקפורט א, הורקהיימר. נו ומאדור
241.  

)223055(שמור מדעי המדינה לפי אדורנו   
 
.211-189' עמ, 1973, יזרעאל: אביב-תל, המשטר בברית המועצות, חזן. ב  

)134901(מש . חזן320.947  
 
 :הפאשיזם האיטלקי: 12-11יחידות  (-20דמוקרטיות ודיקטטורות במאה ה ,נויברגר. ב

.128-121' עמ, 1983, האוניברסיטה הפתוחה: אביב- תל,)אידיאולוגיה ופוליטיקה  
)28763(דמ .שמור מדעי המדינה לפי אונ  

 
, דביר, אביב-תל, )שחם. ד: תרגום(תדמית ומציאות ברייך השלישי : מיתוס של היטלרה, קרשו. א

.81-50' עמ, 1998  
)386712(מי . קרש943.086יה פריה להיסטורבס  

 
מפעלים : אביב-תל, 1962-1946ארגנטינה : אינדוקטרינציה ופוליטיקה, חינוך ,ריין. א

.76-49' עמ, ח"תשנ, אוניברסיטאיים  
, )572449 (9438 תדפיס  - 'פרק ב,  )572438 (9437 תדפיס –' פרק א+מבוא  

)572561 (9439תדפיס -' פרק ג   
   

Z.A.B. Zeman, Nazi Propaganda, London: Oxford University Press, 1964, pp. 38-53. 
  )ZEM 303.3750943)  394124 מדף פתוח –בספריה המרכזית 

 
:חובות קריאה .חוץ-קהל בארצות-משטרים טוטליטריים ואוטוריטריים ודעת: 11-10שיעורים   

B. Hazan, Soviet Impregnational Propaganda, Ann Arbor, Michigan: Ardis, 1982, pp. 
9-38. 

  )571916 (9263תדפיס 
 

E. Mickiewicz, Split Signals: Television and Politics in the Soviet Union, New York: 
Oxford University Press, 1988, pp. 31-84. 

 )22.08.04(הוזמן בהשאלה בין ספרייתית 
 

Zeman, Nazi Propaganda, pp. 54-75, 104-117. 
     )ZEM303.3750943)  394124 מדף פתוח-בספריה המרכזית

 
 

.העיתונות הכתובה במדינות טוטליטריות ואוטוריטריות : 13-12שיעורים   
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: חובות קריאה  
.155-124' עמ, 2000, משרד הביטחון: אביב-תל, תולדות העיתונות הערבית ,איילון. ע  

  )473074(תו . איל079.56
 
.377-374' עמ, 1987, עם עובד: אביב-תל, )מגן. א: תרגום( קטטורה הגרמניתהדי ,בראכר. ד.ק  

)61203(די . ברכ324.243 בספריה להיסטוריה  
  
.148-83' עמ, 1988, הקיבוץ המאוחד: אביב-תל, איראן במהפכה ,מנשרי. ד  

  )68366( מדעי המדינה לפי מנשרי שמור
 

G. Hollander, Soviet Political Indoctrination: Developments in Mass Media and 
Propaganda since Stalin, New York: Praeger , 1972, pp. 29-82. 

HOL 303.375 )188181( 
 

F. Rosengarten, The Italian Anti-Fascist Press (1919-1945), Cleveland: The Press of 
Case Western Reserve University, 1968, pp. 3-30. 

 )571926 (9264יס תדפ
 

הרדיו והטלביזיה :  דמוקרטיים-התקשורת האלקטרונית במשטרים בלתי: 15-14שיעורים 
.המגויסים  

 
: חובות קריאה  

E. Mickiewicz, Split Signals, pp. 3-30. 
 )22.08.04(הוזמן בהשאלה בין ספרייתית 

 
P. Hoff, “German Television (1935-1944) as Subject and Medium of National 
Socialist Propaganda”, Historical Journal of Film, Radio and Television, Vol. 10, No. 
2 (1990), pp. 227-240.  

 )571932 (9265תדפיס 
 

.הסרט כמסמך טוטליטרי: קולנוע ותעמולה: 18-16שיעורים   
 

: חובות קריאה  
 
רביבים בשיתוף המכון : אביב-תל, שמיהסרט הנאצי האנטי: קולנוע ותעמולה ,גיטליס. ב

.184-107' עמ, 1984, ש הארי קארן"הישראלי למחקרי תעמולה ע  
)20001(שמור מדעי המדינה לפי גיט   

 
' עמ, 2002, עם עובד: אביב-תל, לדמיין ולביים את המאה העשרים: הקולנוע כהיסטוריה ,זנד. ש

136-99 ,217-175.  
)517488( זנד 791.43י ריה ובמכון הפדגוגבספריה להיסטו  

 
, )1991חורף  (40-39' מס, זמנים ,"תיעוד ועיצוב של תודעה היסטורית בסרטי תעמולה", אבישר. א
.47-38' עמ  

 כתב עת בספריה למדעי החברה ובספריה ליהדות
 

D. Weinberg, “Approaches to the Study of Film in the Third Reich: A Critical  
Appraisal”, Journal of Contemporary History, Vol. 19 (1984), pp. 105-126. 

   x-752  כתב עת במדף לכתבי עת ובספריה המרכזית 
 

V. Zagarrio, “Ideology Elsewhere: Contradictory Models of Italian Fascist Cinema”, 
in R. Sklar and C. Musser (eds.), Resisting Images: Essays on Cinema and History, 
Philadelphia: Temple University Press, 1984, pp. 149-172. 

  1990רק מהדורת , 1984אין בארץ מהדורת 
 
 
 

. מקסמי הדמגוגיה של הרודנים-הרטוריקה הטוטליטרית והאוטוריטרית : 21-19שיעורים   
 

: חובות קריאה  
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.168-138' עמ, 1984, עם עובד: אביב-תל, )יתיר. ג: תרגום ( מוסוליני,סמית-מק. ד  

)20885) (סמי-מק( מוס945.09109סטוריה  בספריות לספרות ולהי  
 
.69-65' עמ, 10-9 יחידות - -20דמוקרטיות ודיקטטורות במאה ה, ערן. ע  

)28763(דמ .שמור מדעי המדינה לפי אונ  
 
ת חיפה וספריית אוניברסיט: אביב-חיפה ותל, שפה-גוף-מרחב: ראיית העולם הנאצית ,נוימן. ב

.313-231' עמ, 2002, מעריב  
)543444(רא . נוי320.533פתוח והיסטוריה בספריות מדף   

 
D. Rock, Authoritarian Argentina: The Nationalist Movement, Its History and Its 
Impact, Berkeley: University of California Press, 1993, pp. 193-157.  

 אין
 

 כוחם של מסרים -אמנות עממית במדינה הטוטליטרית והאוטוריטרית : 22-21שיעורים 
.חזותיים  

 
: חובות קריאה  

 
, מאגנס: ירושלים, אמנות ופוליטיקה בגרמניה הנאצית: רומנטיקה מפלדה, הורוביץ-אריאלי. ד

.100-91' עמ, ס"תש  
)433954(רו . ארי709.43היסטוריה בספריה ל  

 
I. Golomstock, Totalitarian Art: In the Soviet Union, the Third Reich, Fascist Italy 
and the People's Republic of China, London: Collins Harvill, 1990, pp. 169-182. 

 )229896 (GOL 700.103)  מוגבלת(בספריה המרכזית 
 

. פיזיות מצולמת וטוטליטריזם-הגוף כטקסט פוליטי : 24-23שיעורים   
 

: ת קריאהחובו  
 
.228-153' עמ, ראיית העולם הנאצית ,נוימן. ב  

)543444(רא . נוי320.533פתוח והיסטוריה בספריות מדף   
 

J. Riordan, Sport in Soviet Society: Development of Sport and Physical Education in 
Russia and the U.S.S.R., Cambridge: Cambridge University Press, 1977, pp. 42-67.    

 )570326 (9252תדפיס 
 

A. Teja, “Italian Sport and International Relations under Fascism”, in P. Arnaud and 
J. Riordan (eds.), Sport and International Relations, London: E & FN Spon, 1998, pp. 
147-170. 

 יטוינגחיפה ו,  בספריית בן גוריון1978' יש מהד
 
:דרכי הוראה. ג  

.תקשורתיים מגוונים-תוך שימוש באמצעים חזותיים, הרצאות פרונטליות  
 

:חובות הסטודנטים. ד  
הגשת ; מילוי אחר חובות הקריאה לכל הרצאה והשתתפות פעילה בדיונים; נוכחות בהרצאות

. עמודים מודפסים-40עבודה סמינריונית בהיקף של כ  
. ד"לימודים תשסהעבודה תוגש עד סוף שנת ה  

 
:מרכיבי הציון. ה  

. ציון העבודה הסמינריונית70%;  מבחן ומילוי חובות הקריאה וההשתתפות30%  
 

!שנת לימודים פוריה ומעשירה  


