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במקום , בבית: המלווה אותנו דרך קבע בחיים המודרניים, ו הוא אמצעי תקשורת ההמונים הנפוץ ביותרהרדי

 - לרבות תוכניות החדשות והאקטואליה -הצלחתו ומיקומו במרחב הציבורי , תפוצתו. העבודה ובמכונית
רדיו זוכה להתייחסות אין ה, למרות זאת.     מקנות לרדיו בישראל מעמד מיוחד–הזוכות לאחוז האזנה גבוה 

בשנות הארבעים של המאה , שבעקבות התפתחות הטלוויזיה, הסבר אפשרי אחד לכך הוא. מחקרית ראויה
והיו ,  כמדיום שאבד עליו הכלח-שלושה עשורים בלבד - שקדם למסך הקטן בשניים-נתפס הרדיו , העשרים

תפקיד הסינדרלה של " הרדיו את בחקר תקשורת ההמונים מילא". מבטיח-עתיד עמום ולא"אף שצפו לו 
   ". המדיום הנשכח"ויש אף המכנים אותו " המחקר

 
ההרצאות . על תרומתו לשיח ועוד, על תכונותיו, נלמד על תפקידיו". כלי החברתי"בקורס זה נבחן את הרדיו כ

ותוכניים במאפיינים מבניים ; בהיסטוריה של הרדיו בעולם ובנקודות ציון מרכזיות בהתפתחותו: תתמקדנה
; במאפיינים ובדפוסי פעולה משלב טרום הפקה ועד לשידור התוצר, בחדר החדשות ברדיו; של הרדיו

. ישראל גם בשנים שלפני קום המדינה וגם לאחר הקמת המדינה ומוסדותיה-בהיסטוריה של הרדיו בארץ
, כות פוליטיות השל-מעמד הרדיו ; ל"וגלי צה" קול ישראל"ובכלל זה ההיסטוריה של תחנות הרדיו 

 .רדיו ומיגדר ועוד; הרדיו הפירטי, הרדיו האזורי; כלכליות ותרבותיות בארץ ובעולם, חברתיות
 

 :מטלות הסמינריון
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