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, אנר תקשורתי ייחודי ועל התפקיד החברתי'הקורס יעסוק בתיאוריות השונות על טבען של החדשות כז

דרגתה וטיבה ; החדשות" מהות"סוגיית : ין הנושאים שיידונו בקורסב. אנר'הפוליטי והתרבותי שממלא הז
 םמימדיה; המציאות הפוליטית" מיסגור"מקום החדשות ב; של השפעת החדשות על סדר היום הפוליטי

והשפעתם על תפיסת המציאות ועל ,  של הסיפור והסיקור החדשותי כאלמנט תרבותיטקסייםהמיתיים וה
; ן של החדשות בעיצובו של הדיון הציבורי וחלקן בהתיידנות הדמוקרטיתתפקיד; ההתנהגות הפוליטית

הקורס ילווה ביישום החומר הנלמד על מקרים . ויישומן של התיאוריות הביקורתיות על מקרה החדשות
 .ספציפיים מההווה בישראל

 
 חובות התלמידים בקורס

 ) מהציון הסופי65%(בחינה שנתית 
 ) מהציון הסופי35%(עבודה 

 ). נקודות לציון הסופי5בונוס של ; אופציונלי(תוח מקרה לפני הכיתה ני
 

  קריאה נושאים ופרטירשימת
 
 הגדרות של החדשות? מהן החדשות. א

Walter Lippman, “Public Opinion (exerpt)”, in Howard Tumber (ed.) News: A Reader (Oxford: 
Oxford Universit Press, 1999), pp.5-10. 

  ׁ)597268 ( 10020 וגם תדפיס )NEW) 442385ר מדעי המדינה לפי שמו
 
Daniel Boorstin “The image (exerpt)”, in Howard Tumber (ed.) News: A Reader (Oxford: 
Oxford Universit Press, 1999), 16-20. 

 )599051 (10032 וגם תדפיס )NEW) 442385שמור מדעי המדינה לפי 
 הפקת החדשות. ב
 

  זרמים–תקשורת המונים ) עורך (דן כספיבתוך ". תהליכי העבודה בהפקת החדשות העיתונאיות"גיי טוכמן 
 .234-255'  עמ).1995(האוניברסיטה הפתוחה : אביב-תל. ואסכולות מחקר

 )428906 (7049 וגם תדפיס )0216011(תק .שנור מדעי המדינה לפי כספ
 

 – אמצעי תקשורת המונים בישראל) עורכים(דן כספי ויחיאל לימור בתוך ". עיתונות כמקצוע", ץ"אליהו כ
 .312-320' עמ, )1998, האוניברסיטה הפתוחה(מקראה 

 )368110(תק .שמור מדעי המדינה לפי אמצ
 

David Manning White, “The Gatekeeper, A Case Study in the Selection of News”, in Howard 
Tumber (ed.) News: A Reader (Oxford: Oxford Universit Press, 1999), pp. 66-73. 

 )599053 (10033 וגם תדפיס )NEW) 442385שמור מדעי המדינה לפי 
 
Philip Schlesinger, “Putting ‘Reality’ Together: BBS News (exerpt)”, in Howard Tumber (ed.) 
News: A Reader (Oxford: Oxford Universit Press, 1999), pp. 121-133. 

 )599055 (10034 וגם תדפיס )NEW) 442385שמור מדעי המדינה לפי 
 מקורות החדשות. ג
 

Herbert Gans “Deciding Whats News (exerpt)” in Howard Tumber (ed.) News: A Reader 
(Oxford: Oxford Universit Press, 1999), pp. 235-248. 

 )599056 (10035 וגם תדפיס )NEW )442385שמור מדעי המדינה לפי 
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Todd Gitlin, “The Whole World is Watching (exerpt), in Howard Tumber (ed.) News: A Reader 
(Oxford: Oxford Universit Press, 1999), pp. 267-279. 

 )599057 (10036 וגם תדפיס )NEW) 442385שמור מדעי המדינה לפי 
 הגישה התרבותית. ד
 
 – תקשורת כתרבות) עורכות(בתוך תמר ליבס ומירי טלמון , "גישה לתקשורת כתרבות", יימס קארי'ג

 .79-98' עמ, )2003, האוניברסיטה הפתוחה(' כרך א, מקראה
 )553232(תק .שמור מדעי המדינה לפי ליב

 
 חדשות כנרטיב מיתי. ה
 

Elizabeth Bird & Robert Dardenne “Myth, Chronicle and Story: Exploring the Narrative 
Qualities of News”. In Carney, James W, (Ed) Media, Myth and Narratives. London: SAGE, 
(1988) pp. 67-86. 

 )537349 (8777תדפיס 
 

) עורכים(בתוך דן כספי ויחיאל לימור ". 1968-1978, שואה ותקומה בסיקור אירועי טרור בולטים", הלל נוסק
 .440-454' עמ, )1998, האוניברסיטה הפתוחה( מקראה – י תקשורת המונים בישראלאמצע

 )0356088( 5490 וגם תדפיס )368110(תק .שמור מדעי המדינה לפי אמצ
 

". ניתוח השוואתי של חדשות פתוחות וסגורות: אחד הימים היותר עקובים מדם", יצחק רועה ועקיבא כהן
, האוניברסיטה הפתוחה( מקראה – אמצעי תקשורת המונים בישראל) כיםעור(בתוך דן כספי ויחיאל לימור 

 .463-476' עמ, )1998
 )368110(תק .שמור מדעי המדינה לפי אמצ

 
 מסגור. ו

Robert Entman “Framing: Towards Clarification of a Fractured Paradigm”. Journal of 
Communication 43 vol. 4 (1993), pp. 51-58. 

 )504437 (9234פיס תד
 

Tamar Liebes, “Inside a news item: A dispute over framing”.  
האוניברסיטה  ()החלק האנגלי ( 'כרך א,  מקראה– תקשורת כתרבות) עורכות(בתוך תמר ליבס ומירי טלמון 

 .62-72' עמ, )2003, הפתוחה
 )553232(תק .שמור מדעי המדינה לפי ליב

 
   הפוליטי והמרחב הציבוריסדר היום, חדשות. ז 
 

Shanto Iyengar & Donald Kinder, News that matters : television and American opinion. Chicago 
: University of Chicago Press (1987). Caphters 3 and 7. 

 )IYE) 100670שמור סוציולוגיה לפי 
 

, )1997(, 1 דברים אחדים". ?תי או ניסיון היסטוריניסוי מחשב: המרחב הציבורי של הברמאס: "דרור ורמן
 .34-45' עמ

 )564821 (9172וגם תדפיס  4כתב עת באולם 
 

 תקשורת ודמוקרטיה בישראל) עורך(בתוך דן כספי ". ?המרחב הציבורי החדש: Talk Shows"תמר ליבס 
 .141-152) 1997, מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד(

 )0305619(ד ו.שמור מדעי המדינה לפי תקש
 

 .88-99, 20-31' עמ, )2000(ספריית פועלים : אביב-תל, בידור עד מוות, ניל פוסטמן
 )444061(בד . פוס302.234

 
  המסחרי והשוקכלכלה, חדשות. ז

 .43-74, עמ, )2000(בבל :  תל אביבעל הטלויזיה, פייר בורדייה
 )527444(על .שמור מדעי המדינה לפי בור
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Entman, Robert M. (1989) Democracy Without Citizens: Media and the Decay of American 
Politics. New York & Oxford: Oxford University Press, pp. 3-29. 

 )526206 (8631תדפיס 
 

Ben Bagdikian, “The Media Monopoly (exerpt)”, in Howard Tumber (ed.) News: A Reader 
(Oxford: Oxford Universit Press, 1999), pp. 148-154. 

 )NEW) 442385שמור מדעי המדינה לפי 
 
 המבט הביקורתי. ח
 

Edward Herman and Noam Chomsky, “Manufacturing Concent (exerpt)”, in Howard Tumber 
(ed.) News: A Reader (Oxford: Oxford Universit Press, 1999), pp. 166-179. 

 )NEW) 442385ינה לפי שמור מדעי המד
 

: םזיכרונות אסורי  בתוך אלה שוחט, "מלחמת המפרץ בתקשורת: מופע הניצחון ומצעד הקדמה", אלה שוחט
 .252-273' עמ, )2001, בימת קדם לספרות, קשת המזרח(תרבותית -לקראת מחשבה רב

 )515214(זכ .שמור מדעי המדינה לפי שוח
 
 העיתונאים והשדה האינטלקטואלי. ט
' עמ, )2001 (30 קשר".  על אינטלקטואלים ומסורת–האליטה העיתונאית והלאומיות בישראל ", עקב ידגרי

23-31. 
 4כתב עת באולם 


