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ה"שנת הלימודים תשס, ד"בס  
 

 המחלקה למדעי המדינה
אילן-אוניברסיטת בר  

  
 

 ספורט, פוליטיקה ותקשורת
 

)ש" ש2(ר חגי חריף "ד: י"מוגש ע  
 
 

:מטרות הקורס. א  
הפוליטיקה הבינלאומית והתקשורת , הכרת המאפיינים של משולש היחסים בין הספורט המודרני

מדעיות שעניינן הוא הזיקה שבין הספורט לבין מערכות שימוש בגישות ובתיאוריות ; העולמית
מבחן המדגימים את -ניתוח של מקרי; פוליטיות ותקשורתיות, תרבותיות, כלכליות, חברתיות

. טיב הזיקה שבין הגורמים השונים  
  :תוכנית הלימודים. ב

' מס נושא ההרצאה קריאת חובה
הרצאה

Sage  ) ברשימת הקריאה1' פריט מס ( הספורט המודרני כתופעה  : מבוא
צדדית-תרבותית רב-חברתית  

1 

Simri , 3-2' פריטים מס(זימרי ופולידורו , 
43(

 המימד -מן העת הקדומה לעידן המודרני 
לאומי בהתפתחות הספורט-הפוליטי  

2 

Hoberman )4' פריט מס ( תכנים ומסרים : ספורט ואידיאולוגיה
 פוליטיים בעולם הספורט

3 

Krüger, Riordan  )6-5' פריטים מס(  4 ספורט ומשטרים טוטליטריים 

Kanin, Hienemann )8-7' פריטים מס ( הספורט הבינלאומי לאחר מלחמת העולם 
" המלחמה הקרה"השלכות : השנייה
קולוניזציה-והדה  

5 

Cashmore )9' פריט מס ( פוליטיות ויישומן -תיאוריות סוציולוגיות
 בתחום הספורט

6 

Güldenpfennig & Schulke, Taylor 
)11-10' פריטים מס(

מדעי המדינה ויחסים בינלאומיים , ספורט
  

7 

Semotiuk, Strenk )13-12' פריטים מס (  8 פונקציות פוליטיות של ספורט

Nafziger )14' פריט מס ( : חרמות פוליטיים בעולם הספורט
יום -תפקידה של התקשורת בקביעת סדר

 ציבורי

9 

Caldwell, Riordan )16-15' פריטים מס ( תפקידי הספורט בארצות הנאבקות על 
 השגת עצמאותן ובמדינות צעירות

10 

)17' פריט מס(גלילי  התפתחות הקשר בין : העולם ככפר גלובלי
תקשורת ההמונים לספורט -אמצעי

 הבינלאומי

11 

)18' פריט מס(ברנשטיין   12 אירועי מדיה וספורט

Rowe ) 19' פריט מס( תפקידה של ": בניית אומה"וספורט 
"קהילה מדומיינת"התקשורת ביצירת   

13 

Heinilä, Seppänen )21-20' פריטים מס ( האם יש : ספורט וסכסוכים לאומיים
בכוחו של הספורט לתרום ליצירת חברה 

?עולמית הומאנית ושלווה יותר-כלל  

14 

Kinkema & Harris, Rowe, McKay & 
Miller ) 23-22' פריטים מס(

הדומיננטיות של : שפת הספורט
 הרטוריקה הלאומנית

15 

Galtung, Guttmann, Kang)  פריטים
 )26-24' מס

 16 ספורט ואימפריאליזם תרבותי 

Jarvie ,17 ספורט וזהות לאומית בעידן הגלובלי )42, 27' פריט מס(פורת -בן 

Blain, Boyle & O'Donnell) פריט מס '
28( 

החתירה : ספורט באירופה המאוחדת
לייחודיות לאומית בעידן של טשטוש 

 גבולות

18 

Monnington ) שימוש : פוליטיקאים בעולם בספורט )29' פריט מס
 ?לגיטימי או ניצול לרעה

19 

צימרמן , x  2קאופמן, ביתן, אלמוג תפקידיה : התנועה הציונית והספורט 20 
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 "יהדות השרירים"הלאומיים של  )44, 34, 32-30' פריטים מס(
-תרומתה של עיתונות הספורט בארץ )35, 33' פריט מס(שורק , קאופמן

ישראל ובמדינת ישראל לגיבוש התודעה 
 הלאומית

21 

בעשור הראשון " המגויס"הספורט  )36' פריט מס(און -בר
 למדינת ישראל

22 

ישראלי -קשרי הספורט בין היישוב הארץ )37' פריט מס(פז 
אמצעי : ערב-ומדינת ישראל לבין ארצות

להידוק יחסים או גורם להחרפת 
 ?הסכסוך

23 

Gruneau, Paddick , פריטים מס(זמרי '
40-38( 

מחלוקת -היבטים פוליטיים של נושאי
, מסחור: עיקריים בעולם הספורט

 .סימום, מקצוענות

24 

Houlihan) השימוש בספורט כאמצעי : חזרה וסיכום )41' פריט מס
תחזית  + -20של ייצוג לאומי במאה ה

לגבי מעמדו של הספורט הבינלאומי 
 -21במאה ה

25 

  :דרכי הוראה. ג
במהלך שנת הלימודים . תקשורתיים-תוך שימוש באמצעים חזותיים, הרצאות פרונטליות

. הרצאות אורח2-1תתקיימנה גם   
:חובות הסטודנטים. ד  

ומבחן ' סמסטר אהגשת עבודה בתום , מילוי אחר חובות הקריאה לכל הרצאה, נוכחות בהרצאות
.מסכם בתום שנת הלימודים  

:מרכיבי הציון. ה  
. ציון מבחן90%;  נוכחות והגשת עבודה10%  

 ו. רשימת קריאה בסיסית:
 
1. Sage, George H., “Sport and the Social Sciences”, The Annals of the American 
Academy of Political and Social Science, No. 445 (September 1979), pp. 1-14.                             

11-12טור , 6כתב  עת באולם   
 

2. Simri, Uriel, “Sport and Physical Activity in Ancient Greece”, in J.R. Polidoro 
(ed.), Sport and Physical Activity in the Modern World, Boston, Massachusetts: Allyn 
and Bacon, 2000, pp. 1-24.  

 )575049 (9478תדפיס 
 

3. Simri, Uriel, “The Genesis of International Sports”, in J.R. Polidoro (ed.), 
Sport and Physical Activity in the Modern World, Boston, Massachusetts: Allyn and 
Bacon, 2000, pp. 90-96. 

 )575064 (9480ס תדפי
 

4. Hoberman, John M., Sport and Political Ideology, Austin, Texas: University of 
Texas Press, 1984, pp. 1-22. 

 )575073 (9481תדפיס 
 

5. Krüger, Arnd, “Strength through Joy: The Culture of Consent under Fascism, 
Nazism and Francoism”, in J. Riordan and A. Krüger (eds.), The International Politics 
of Sport in the Twentieth Century, London: E & FN Spon, 1999, pp. 67-89. 

 )570743 (9257תדפיס 
 

6. Riordan, James, “The Impact of Communism on Sport”, in J. Riordan and A. 
Krüger (eds.), The International Politics of Sport in the Twentieth Century, London: E 
& FN Spon, 1999, pp.  48-66. 

 )575101  (9485תדפיס 
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7. Kanin, David B., “Superpower Sport in Cold War and ‘Detente’”, in B. Lowe, 
D.B. Kanin and A. Strenk (eds.), Sport and International Relations, Champaign, 
Illinois: Stipes, 1978, pp. 249-262.  

 )572587  (9267תדפיס 
 

8. Heinemann, Klaus, “Sport in Developing Countries”, in E.G. Dunning, J.A. 
Maguire and R.E. Pearton (eds.), The Sports Process: A Comparative and 
Developmental Approach, Champaign, Illinois: Human Kinetics, 1993, pp. 139-150.  

 )572595  (9270תדפיס 
 

9. Ellis Cashmore, Making Sense of Sports, 2nd edn., London: Routledge, 1990, 
pp. 71-96.  

 )576230 (9487תדפיס 
 

10. Güldenpfennig, Sven, and Schulke, Hans-Jürgen, “The Need for the 
Politological Research on Sport and Its Relation to the Sociology of Sport”, 
International Review of Sport Sociology, Vol. 15, No. 1 (1980), pp. 127-137.  

 )572785 (9271תדפיס 
 

11. Taylor, Trevor, “Sport and International Politics: A Case of Mutual Neglect”, 
in L. Allison (ed.), The Politics of Sport, Manchester: Manchester University Press, 
1986, pp. 27-48. 

 )575099 (9483תדפיס 
  

12. Semotiuk, Darwin M., “Motives for National Government Involvement in 
Sport”, International Journal of Physical Education, Vol. 18, No. 1 (Spring 1981), pp. 
23-28.  

 )572789 (9272תדפיס 
 

13. Strenk, Andrew, “The Thrill of Victory and the Agony of Defeat: Sport and 
International Relations”, Orbis, Vol. 22, No. 2 (1978), pp. 453-469.  

   141טור , 2כתב עת באולם 
 

14. Nafziger, James A.R., International Sports Law, Dobbs Ferry, New York: 
Transnational Publishers, 1988, pp. 101-138.  

 ) 575102 (9486תדפיס 
 

15. Caldwell, Geoffrey, “International Sport and National Identity”, International 
Social Science Journal, Vol. 34, No. 2 (1982), pp. 173-183.  

  65-66טור , 6כתב עת באולם 
 

16. Riordan, James, “State and Sport in Developing Societies”, International 
Review for the Sociology of Sport, Vol. 21, No. 4 (1986), pp. 287-304. 

   )572795 (9467תדפיס 
 

 .408-396' עמ, )2000 (4' מס', כרך ה, בתנועה, "מהסטדיום אל המדיום", יאיר, גלילי .17
 )558922 (9012תדפיס 

 
 :הממלכה השביעית, )עורך(אליעזר -בן. י: בתוך, "טלוויזיה וספורט, עלינא, שטייןברנ .18

 . 84-79' עמ, 1990, המכללה למינהל: אביב-תל, סוגיות בתקשורת המונים
 )170657(ממ   .אלי-ור סוציולוגיה לפי בןשמ

 
19. Rowe, David, Popular Cultures: Rock Music, Sport and the Politics of 
Pleasure, London: Sage, 1995, pp. 122-143.  

 )572592 (9268תדפיס 
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20. Heinilä, Kalevi, “Sport and International Understanding - A Contradiction in 
Terms?”, Sociology of Sport Journal, Vol. 2, No. 3 (September 1985), pp. 240-248.  

 )573672 (9477תדפיס 
 

21. Seppänen, Paavo, “The Idealistic and Factual Role of Sport in International 
Understanding”, in M. Ilmarinen (ed.), Sport and International Understanding 
(Proceedings of a Congress Held in Helsinki, July 1982), Berlin: Springer-Verlag, 
1984, pp. 57-63.   

 )576232  (9488תדפיס 
 

22. Kinkema, Kathleen M., and Harris, Janet C., “Sport and the Mass Media”, 
Exercise and Sport Sciences Reviews, Vol. 20 (1992), pp. 127-159.  

 )553915  (9006תדפיס 
 

23. Rowe, David, McKay, Jim, and Miller, Toby, “Come Together: Sport, 
Nationalism and the Media Image”, in L.A. Wenner (ed.), MediaSport, London: E & 
FN Spon, 1998, pp. 119-133.  

 )572593  (9269תדפיס 
 

24. Galtung, Johan, ”Sport and International Understanding: Sport as a Carrier of 
Deep Culture and Structure”, in M. Ilmarinen (ed.), Sport and International 
Understanding (Proceedings of a Congress Held in Helsinki, July 1982), Berlin: 
Springer-Verlag, 1984, pp. 12-19.  

 )576234  (9489תדפיס 
 

25. Guttmann, Allen, Games and Empires: Modern Sports and Cultural 
Imperialism, New York: Columbia University Press, 1997, pp. 171-188. 

GUT 306.483) 512012( 
   

26. Kang, Joon-Maan, “Sports, Media and Cultural Dependency”, Journal of 
Contemporary Asia, Vol. 18, No. 4 (1988), pp. 430-443. 

 )573163  (9471תדפיס 
   

27. Jarvie, Grant, “Sport, Nationalism and Cultural Identity”, in L. Allison (ed.), 
The Changing Politics of Sport, Manchester: Manchester University Press, 1993, pp. 
58-83.  

 אין בארץ
 

28. Blain, Neil, Boyle, Raymond & O'Donnell, Hugh, Sport and National Identity 
in the European Media, Leicester: Leicester University Press, 1993, pp. 1-17. 

 )576236  (9490תדפיס 
   

29. Monnington, Terry, “Politicians and Sport: Uses and Abuses”, in L. Allison 
(ed.), The Changing Politics of Sport, Manchester: Manchester University Press, 1993, 
pp. 125-150.  

 אין בארץ
 

 146-137' עמ, )1984(' ט, הציונות, "'דת העבודה'ל' יהדות השרירים'מ", שמואל, אלמוג .30
  4כתב עת באולם 

 
, )"1903-1880(מיתוסים של גבורה לוחמת בראשית הציונות : 'און שגיא פורח'", דן, ביתן .31

-תל, הישראלית גלגוליה של התודעה: מיתוס וזיכרון, )עורכים(ויסטריך . ס.אוחנה ור. ד: בתוך
  .188-169' עמ, 1996, הקיבוץ המאוחד: אביב

 )337780(וז .שמור סוציולוגיה לפי מית
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כרך , בתנועה, "יסודותיו ומרכיביו הלאומיים של המושג יהדות השרירים", חיים, קאופמן .32
 . 282-261' עמ, )1996מאי  (3' מס', ג

 )553919  (9007תדפיס 
 

, ועהבתנ, "ראשיתם של דיווחי הספורט בעיתונות העברית המנדטורית", חיים, קאופמן .33
  .80-59' עמ, )1997מאי  (1' מס', כרך ד

 כתב עת בספריה לחינוך 
 

'  מס,זמנים, " מספורט לאומי לספורט פוליטי-אגודות הספורט הציוניות ", חיים, קאופמן .34
  .91-81' עמ, )1998קיץ  (63

 4כתב עת באולם 
 

, "הותמדור הספורט כסוכן ז: לאומיות פלסטינית במדינה המנדטורית", תמיר, שורק .35
       .25-15' עמ, )2000אביב  (70' מס, זמנים

  4כתב עת באולם 
 

יצירה  :אתגר הריבונות, )עורך(און -בר. מ: בתוך, "מבוא: חדש מפני ישן", מרדכי, און-בר .36
  . 19-13' עמ, 1999, צבי-יד יצחק בן:  ירושלים,והגות בעשור הראשון למדינה

 )990.1E)  411715בספריה המרכזית  
 

 . 113-108' עמ, )1993מארס  (67' מס, קתדרה ,"היישוב והספורט המצרי", ישראל, פז .37
 EJOURNAL - וגם כתב עת אלקטרוני4כתב עת באולם 

 
38. Gruneau, Rick, “Commercialism and the Modern Olympics”, in A. Tomlinson 
and G. Whannel (eds.), Five Ring Circus: Money, Power and Politics at the Olympic 
Games, London: Pluto Press, 1984, pp. 1-15.  

 אין בארץ
 

39. .Paddick, Robert J., “Amateurism: An Idea of the Past or a Necessity of the 
Future?”, Olympika, Vol. 3 (1994), pp. 1-15.  
EJOURNAL (AAFLA)  

 
 האמיתי של צמרת הספורט ההישגיהסיפור : כולם מסוממים) כמעט(, אוריאל, זמרי .40

    . 1993, שלגי: אביב-תל, בעולם
 אין

  
41. Houlihan, Barrie, Sport & International Politics, Hemel Hempstead, UK: 
Harvester Wheatsheaf, 1994, pp. 210-202.  

 )575080 (9482תדפיס 
 

 .52-33' עמ, 2003, רסלינג, אביב-תל, כדורגל ולאומיות, אמיר, פורת-בן .42
 )23.08.04(הוזמן בהשאלה בין ספרייתית  

       
כרך , בתנועה, "? עובדה או אגדה-השלום האולימפי ", רד'ריצ, ופולידורו, אוריאל, זמרי .43
 .301-280' עמ, )2002נובמבר  (4', ו

 בספריה לחנוך ובמכון הפדגוגי
 

' עמ, )2003קיץ  (83, םזמני, " התרופה ליהדות העצבים-יהדות השרירים ", משה, צימרמן .44
65-56. 

  4כתב עת בספרית מדעי החברה אולם 
        

 


