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 אילן-אוניברסיטת בר
 מגמת תקשורת ציבורית: המחלקה למדע המדינה

 
 )71-162-01(מבוא לתקשורת ציבורית 

 )2005-2004(ה " תשס–) ש" ש3(קורס חובה שנתי 
 
 

 ווילציג-שמואל ליימן' פרופ: מרצה
 ):לשכת ראש המחלקה(שעת קבלה 

 3410163-052או בתיאום מראש ; 13:30-15:30' יום ד; 10:00-12:00' יום א
 

  אביגדור-נאוה כהן' גב: מתרגלות
 ):109בנין , משרדי מגמת תקשורת, 2חדר : (שעת קבלה
 ). בתיאום מראש(  7445034-09 , 5957754-050;  15:30 - 14:00יום רביעי 

 
 מיכל סילצקי ' גב

 ):109בנין , משרדי מגמת תקשורת, 2חדר : (שעת קבלה
                             ).בתיאום מראש(  5758597-052; 20:30 – 20:00, 17:50 - 17:30יום שלישי 

                        
 מטרת הקורס

 
טכנולוגיות ומקצועות של תקשורת המונים יחד עם שיטות , מוסדות, תפקידים, הקורס יעסוק בהכרת תהליכים

בדגש ( של התפתחות אמצעי תקשורת נעמוד על מודל, בנוסף. העבודה של אנשי המקצוע והבעיות המלוות אותם
 . ונבחן תיאוריות מחקר שונות הנוגעות לסוגיית השפעת התקשורת על החברה ועל הפרט) על האינטרנט

 העמקה ודיון בפרטי ביבליוגרפיה -א: לתרגילים תפקיד כפול. ההרצאות מיועדות להקניית ידע בנושאים אלה
 .מאות מהשטח על החומר הנלמד יישום של הסטודנטים באמצעות דוג-ב; נבחרים

 
 דרישות הקורס

 בדיונים ובסימולציות שייערכו במסגרת השתתפות פעילה במהלך כל השנה תיבחן –) 10% ( השתתפות.1
 ).התרגילים בכיתה

 .  בציון הסופי" קנס"יגרור ) 'מילואים וכו( יותר מארבע היעדרויות לא מורשות – נוכחות חובה בתרגילים. 2
 את חומר הקריאה הרלוונטי לכל אחת מההרצאות ולכל אחד בנפרד הסטודנטים יתבקשו לקרוא  -קריאה . 3

 ). כמפורט בסילבוס, התרגילים מחולקים לתרגילי דיון ויישום(מהתרגילים 
אשר תתבסס על החומר הנלמד בהרצאות , הסטודנטים יידרשו להגיש עבודה'  בסוף סמסטר ב-) 30% (עבודה. 4

    .הנחיות יינתנו באמצע שנת הלימודים. וש גם יכולת ניתוח ויישום עצמאיתותדר, ובתרגילים
השאלות תתמקדנה .  והקריאההתרגילים ,  בסוף השנה ייערך מבחן הכולל את חומר ההרצאות-)%60 (מבחן. 5

דו שיילמ',  המודלים וכדו, חשיבה עצמאית ויישום התיאוריות, אך גם ובעיקר על כושר ניתוח, בחומר הנלמד
                        . במהלך הקורס

 
 התרגילים ורשימת הקריאה, נושאי ההרצאות

 )מאמרים ללא ציון מקור יופיעו כתדפיסים(
 

 ' סמסטר א
 
 תיאוריות ומודלים , הגדרות: מבוא לתקשורת . א
 

 קריאה להרצאה
האוניברסיטה  : אביב-תל. 'אכרך , תקשורת המונים. ד, בתוך כספי, "סוגי תקשורת). "1993. (ד, כספי. 1

 . 57 - 30'  עמ, הפתוחה
 )0216011(תק .שמור מדעי המדינה לפי כספ

 
 .25 - 10' עמ', כרך א, תקשורת המונים. ד, בתוך כספי, "מהי תקשורת). "1993. (ד, כספי. 2

 )0216011(תק .שמור מדעי המדינה לפי כספ
 

 קריאה לתרגילים
 . רגילים ועודמבנה הת, מטרות:  מבוא– 1תרגיל 
 ). מתוך תרשים בהרצאה( כיצד דיסיפלינות שונות חוקרות את התקשורת – 2תרגיל 

   
 .150 - 141, 99 - 93, 52 - 41, 33 - 17' עמ, לימון תחקירים כלכליים: אביב- תל.לא הכל דיבורים). 1991. (ג, רעם. 1

 )0227249( 3390 וגם תדפיס )0227380(לא .שמור מדעי המדינה לפי רעם
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 . יישום– 4 + 3תרגילים 

2. Fiske. J. (1982). Introduction to Communication Studies. London: Methuen. pp.1-5. 
 )595918 (9928תדפיס 

 . דיון- 5תרגיל 
 
 . 25 - 10' עמ', כרך א, תקשורת המונים. ד, בתוך כספי, "מהי תקשורת). "1993. (ד, כספי .3

 )0216011(ק ת.שמור מדעי המדינה לפי כספ
 

 . דיון– 6תרגיל 
 
 מאפיינים ופיקוח חברתי: מוסד התקשורת. ב
 

 קריאה להרצאה
 .116 - 113' עמ, ועדים: אביב-תל . המדריך השימושי לתקשורת). 1994. (ש, ווילציג-ליימן .1

 )0245800(מד .שמור מדעי המדינה לפי לימ
 

, 1פרק , עם עובד: אביב- תל.1990 - 1948בישראל אמצעי התקשורת : המתווכים). 1992. (י, ולימור. ד, כספי .2
 .39 - 15' עמ

 )0206093(מת .שמור מדעי המדינה לפי כספ
 
 .110 - 98' עמ, 29 ,קשר, " צנזורה כלכלית–הצנזורה של היד הנעלמה ). "2001. (ה, ונוסק. י, לימור .3

 4כתב עת באולם 
 

4. Nerone, J. (2002) “Social Responsibility Theory”, in McQuail’s Reader, pp. 185-192. 
 )MAQ-QUA )0456931 שמור מדעי המדינה לפי 2000מהדורה 

 
 קריאה לתרגילים

 .75 - 62, 51 - 30' עמ', כרך ג, תקשורת המונים, "דגמי פיקוח על מוסד התקשורת). "1995(י , ולימור. ד, כספי.1
 )0216011(תק .שמור מדעי המדינה לפי כספ

 
 .ום ייש- 7תרגיל 

 
, "עתיד, הווה, עבר' מעריב'מול ' ידיעות אחרונות': לכות"המדרון והמו, המטוטלת). "1999. (ש, ווילציג-ליימן. 2

 . 19 - 4' עמ, 25, קשר
 4כתב עת באולם 

 
 . דיון-8תרגיל 

    
 . 26 - 24' עמ, 36גיליון , העין השביעית, "בעלי הבית). "2002. (נ, קוורטלר.3

 4כתב עת באולם 
 

 תוצאות מחקר על השפעתה של הבעלות הצולבת על : שמורות נקיות). 2003. (ס, צבי-   סלטון בן
 . 49' עמ, 42גיליון , העין השביעית,      מדורי ביקורת הטלוויזיה

 4כתב עת באולם 
 

 . דיון- 9 תרגיל 
 
 מודל התפתחות אמצעי התקשורת. ג
 

 קריאה להרצאה
מאבקי : חיים טבעי של התפתחות מדיה חדשים-מודל מחזור). "2003. (ש, ציגוויל-וליימן. נ, אביגדור-כהן. 1

 ). בלבד (91 - 72' עמ, 5גיליון , ח"פתו" ,הישרדות בין מדיה שונים בעידן האינטרנט
 4כתב עת באולם 

 
 . 117 - 115' עמ', כרך א. תקשורת המונים. ד, בתוך כספי, "ת"מודל היסטורי של התפתחות אמצה). "1995. (ד, כספי. 2

 )0216011(תק .שמור מדעי המדינה לפי כספ
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 קריאה לתרגילים

מאבקי : חיים טבעי של התפתחות מדיה חדשים-מודל מחזור). "2003. (ש, ווילציג-וליימן. נ, אביגדור-כהן .1
 ).בלבד (105 - 91' עמ, 5גיליון , ח"פתו" ,הישרדות בין מדיה שונים בעידן האינטרנט

 4כתב עת באולם 
  

 .תוך מתן דגש על האינטרנט, יחסי הגומלין בין מדיה חדשים לוותיקים:  יישום– 10תרגיל  
 
 

 אימפריאליזם תרבותי ומאפיינים של השיח הציבורי, חדשנות טכנולוגית: הסביבה התקשורתית החדשה.  ד
 

 קריאה להרצאה
: אביב-תל, תרבות, חברה, טכנולוגיה: תקשורת.  י, בתוך בעל שם, " האינטרנט–תיקשוב ). "1999. (י, בעל שם. 1

 .125 - 113' עמ, 8' יח, האוניברסיטה הפתוחה
 )0321736(תק .שמור מדעי המדינה לפי אונ

 
 ,תרבות, חברה, טכנולוגיה: תקשורתבתוך , "טכנולוגיות של תקשורת בסדר העולמי החדש). "1997. (ד, שנער. 2

 .58 - 44, 38 - 29' עמ', כרך ב
 )0321736(תק .דינה לפי אונשמור מדעי המ

 
3. Tomlinson, J. (2002). “Four Ways to Talk about Cultural Imperialism,” in McQuail, D. (ed.) 
McQuail’s Reader in Mass Communication Theory. London: Sage Publications, pp. 223-226. 

 )MAQ-QUA )0456931 שמור מדעי המדינה לפי 2000מהדורה 
 

4. Dahlgren, P. (2002). “The Public Sphere as Historical Narrative,” in McQuail’s Reader, pp. 195-
198. 

 )MAQ-QUA )0456931 שמור מדעי המדינה לפי 2000מהדורה 
 

 קריאה לתרגילים
1. Seongcheol Kim (1998). “Cultural Imperialism on the Internet,” The Edge: The E-Journal of 

Intercultural Relations, vol. 1, #4.  
http://www.hart-il.com/biz/theedge  

 . דיון–  11תרגיל 
 

*************** 
 'סמסטר ב

 
 חדשותיות ואובייקטיביות,  עיתונאים-מערכות חדשות .  ה
 

 קריאה להרצאה
 .148 - 141' עמ, הפתוחה' האונ: אביב- תל,עיתונאות: בתוך, "חדשות). "1997. (ר, ומן. י,לימור. 1

 )0356083(עת .לימשמור מדעי המדינה לפי 
 
 אמצעי תקשורת המונים) עורכים. (י, ולימור. ד, כספי: בתוך, "עיתונאות כמקצוע). "1998. (א, כץ. 2
 . 319 - 312' עמ, האוניברסיטה הפתוחה: אביב- תל,בישראל   

 )368110(תק .שמור מדעי המדינה לפי אמצ
 
' עמ, האוניברסיטה הפתוחה, אביב- תל,עיתונאות: בתוך, "היבטים תוכניים: העיתון). "1997. (ר, ומן. י, לימור. 3

119 – 125 . 
 )0356083(עת .שמור מדעי המדינה לפי לימ

 
 : בתוך, "הפיכת הבלתי צפוי לשגרה: תהליכי העבודה בהפקת החדשות העיתונאיות. "ג, טוכמן. 4

 .253 - 234' עמ, )1995(האוניברסיטה הפתוחה , זרמים ואסכולות מחקר; תקשורת המונים). עורך. (ד,    כספי
 )0216011(תק .שמור מדעי המדינה לפי כספ

 
יולי  (45גיליון , העין השביעית". ניו יורק טיימס"סדרת מאמרים על פרשיית ההונאה העיתונאית הגדולה ב .5

 .44 - 32' עמ, )2003
 4כתב עת באולם 
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 קריאה לתרגילים

 .139 – 135' עמ,   ספר השנה של העיתונאים". עמימות הפרופסיה העיתונאית בישראל). " 1999-2000. (ג, ויימן. 1
 4כתב עת באולם 

 
 . דיון12תרגיל 

 
 .94 - 91' עמ, דיםוע: אביב-תל . המדריך השימושי לתקשורת). 1994. (ש, ווילציג-ליימן .2

 )0245800(מד .שמור מדעי המדינה לפי לימ
 

 .    יישום- 14 - ו13תרגילים 
 
 ח"פתו: בתוך." 'מבט'המקרה של האינתיפאדה ב: התפקיד האידיאולוגי של חדשות בטלוויזיה) "1992. (ד, לוי. 3

 . 30 - 9' עמ, 1גיליון , )כתב עת(
 )0504059( 8240וגם תדפיס  4כתב עת באולם 

 
 . דיון- 15תרגיל 

  
 השפעת התקשורת.  ו

 
 קריאה להרצאה 

 .19 - 12' עמ', כרך ב. תקשורת המונים: בתוך" ?מהי השפעה). "1995. (ד, כספי. 1
 )0216011(תק .שמור מדעי המדינה לפי כספ

 
 
 .33 - 20' עמ',  כרך ב,תקשורת המונים: בתוך". מסורת ההשפעות החזקות). "1995. (ד, כספי. 2

 )0216011(תק .שמור מדעי המדינה לפי כספ
 
 . 59 - 34' עמ', כרך ב, תקשורת המונים: בתוך". מסורת ההשפעות המוגבלות). "1995. (ד, כספי. 3

 )0216011(תק .שמור מדעי המדינה לפי כספ
 
, כספי: בתוך". טעם פופולרי ופעולה חברתית מאורגנת, תקשורת המונים). "1995. (ק.ר, ומרטון, .פ.פ, לזרספלד. 4

 . 92 - 76' עמ, האוניברסיטה הפתוחה: אביב- תל,מקראה: תקשורת המונים). עורך. (ד
 )0216011(תק .שמור מדעי המדינה לפי כספ

 
). עורך. (ד, כספי: בתוך". דיווח מעודכן של השערה:  שלבית של התקשורת-הזרימה הדו) "1995. (א, כץ. 5

 . 108 - 93' עמ, האוניברסיטה הפתוחה: אביב- תל,מקראה: תקשורת המונים
 )0216011(תק .שמור מדעי המדינה לפי כספ

 
 .105 - 94' עמ',  כרך ב.תקשורת המוניםבתוך , "אסכולת קביעת סדר היום). "1995. (ד, כספי. 6

 )0216011(תק .שמור מדעי המדינה לפי כספ
  

 . 131 - 122' עמ, המקרא. ד, כספי: בתוך". ספירלת השתיקה. "א, נוימן-נואלה. 7
 )0216011(תק .שמור מדעי המדינה לפי כספ

 
 : תקשורת המונים). עורך. (ד, בתוך כספי". פוליסמיות ופופולריות: טלוויזיה ) "1995. (ג, פיסק. 8
 . 190 - 173' עמ, האוניברסיטה הפתוחה: אביב- תל,מקראה   

 )0216011(תק .שמור מדעי המדינה לפי כספ
 
 100' עמ, )2003, האוניברסיטה הפתוחה: א"ת(' כרך ב, תקשורת כתרבות,  עמית קמה ומירי טלמון,תמר ליבס. 9

- 104 ,122 - 125 . 
 )0553232(תק .שמור מדעי המדינה לפי ליב

 
  תרגילים-קריאה 

 . 33 - 20' עמ',  כרך ב,תקשורת המונים: בתוך". מסורת ההשפעות החזקות). "1995. (ד, כספי. 1
 )0216011(תק . המדינה לפי כספשמור מדעי

 
 . 59 - 34' עמ', כרך ב, תקשורת המונים: בתוך". מסורת ההשפעות המוגבלות). "1995. (ד, כספי .3

 )0216011(תק .שמור מדעי המדינה לפי כספ
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 . יישום– 16תרגיל 
 

 , "1990 – 1970תמורות בדפוסי הפעילות התרבותית : תרבות הפנאי בישראל) . "2000(ץ ועמיתיו "כ. 3
 .339 - 312' עמ, 5חלק , האוניברסיטה הפתוחה: אביב-   תל

 )441123(הפ .שמור מדעי המדינה לפי תרב  
 

 . יישום- 17תרגיל 
 
: אביב-תל, מבט שני בטלוויזיה: החופש לצפות: בתוך". החופש למפגש אישי עם הטלוויזיה). "1994. (ד, למיש. 4

 . . 46 - 37' עמ, רכס
 )0244696(חפ .ינה לפי לימשמור מדעי המד

 
 . יישום- 18תרגיל 

 
 פרסום ויחסי ציבור: תקשורת שכנועית. ז
 

 פרסום
 

 יישום : 20 + 19קריאה להרצאה ולתרגילים 
 , האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל. ' כרך א.ניהול הפרסום). 1996. (י, וליברמן. י, הורניק. 1

 . 90 - 87, 72 - 67, 46 - 42'    עמ
 )0245711(נה .דעי המדינה לפי הורשמור מ

  
 . 237 - 219, 216 - 213' עמ, ועדים: אביב-תל. המדריך השימושי לתקשורת). 1994. (ש, ווילציג-ליימן. 2

 )0245800(מד .שמור מדעי המדינה לפי לימ
 

 יחסי ציבור
 

 קריאה להרצאה
 , פקר: אביב-תל, דיבור עם הציבור )עורכת. (א, רוזן: בתוך" ?מהם יחסי ציבור). "2000. (א, לפידות. 1

 . 22 - 17'    עמ
 )0585203( 9714וגם  תדפיס ) 449701(עם .שמור מדעי המדינה לפי דבר

 
 ,דיבור עם הציבור) עורכת. (א, רוזן: בתוך". פוליטיקה ותקשורת, יחסי ציבור). "2000. (ד, ראובן. 2

 . 70 - 53' עמ, פקר: אביב-   תל
 )0585213( 9715וגם תדפיס  )449701(עם .פי דברשמור מדעי המדינה ל

 
 .197 - 175' עמ, ועדים: אביב-תל. המדריך השימושי לתקשורת). 1994. (ש, ווילציג- ליימן.3
 )0245800(מד .שמור מדעי המדינה לפי לימ 
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