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 183.2.0167 מס' הקורס:_ תקשורת ושינוי חברתי_ שם הקורס:

 עידן רינג שם המרצה:

 ב' שנה: ב' סמסטר:

 סוג הקורס: שיעור. 

 8:30 שעה: ג' יום המפגשים:

 11:00ג'  שעות קבלה של המרצה:

 

 תאור הקורס ומטרותיו:

יים שאמצעי השינואך לאמצעי התקשורת תפקיד מרכזי בהובלת שינויים ותהליכים חברתיים, 
תפקידם החברתי. הקורס יסקור את התפקיד על גם משפיעים התקשורת עוברים בעצמם 

מהלכים ומאבקים עכשוויים אמצעות ניתוח והמשמעות של התקשורת על צורותיה השונות ב
בעשורים המסורתית והחדשה ויבדוק האם שינוי והתפתחות התקשורת  ,שינוי חברתי מעןל

 .או אולי דווקא להיפך - על החברה ןואת יכולת ההשפעה שלה ןחהאחרונים הגדילו את כו

 

 חובות הקורס:

 נוכחות בכיתה -

 הגשת תגובה למאמרים שבועיים -

 הצגת מקרה בוחן בכיתה ועריכת דיון -

 בניית קמפיין למאבק חברתי ברשת -

 

 :*מרכיבי הציון הסופי

 שקל באחוזיםמ נוכחות

 10% השתתפות

 25% הרצאה בכיתה 

 25% מריםסקירת מא

 40% בניית קמפיין– עבודת גמר

 100% סה"כ

 

 אזהרה בדבר איסור העתקות

 המחלקה לתקשורת מקפידה על יושרה אקדמית, שמשמעותה פעילות אקדמית ויצירתית ללא הונאה ורמיה. מה אסור?

 לרבות העתקה ממקורות אחרים ללא מתן מזכה )קרדיט( ראוי וציון המקור.כל רמאות , 

 .העתקה והדבקה של טקסטים שנכתבו על ידי אחרים 

 .שימוש באותה מטלה עבור יותר ממחלקה אחת או קורס אחד 

 .מסירת עבודה שנכתבה על ידי מישהו אחר 

 מתן אפשרות לאחרים להעתיק את עבודתך. 
 

  דין משמעתי ואף בהשעיה או הרחקה מהאוניברסיטה.-ציון נכשל בקורס, העמדה לביתהעונש יכול להסתיים ב
 יש להתייעץ עם המרצה. –בכל ספק 

 . עבודה ללא הצהרה תוחזר בלא להיבדקהצהרת מקוריות חתומהעמ' ומעלה תלווה ב 5כל עבודה בהיקף 

 

http://www.bgu.ac.il/
http://in.bgu.ac.il/humsos/DocLib/Pages/BA_forms/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%94%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%94%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94.pdf
http://in.bgu.ac.il/humsos/DocLib/Pages/BA_forms/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%94%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%94%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94.pdf
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 מבנה הקורס ומפגשים:

 

חומר קריאה או/ו  נושא המפגש  שבוע

 משימות

איך  –תנועות ומאבקים לשינוי חברתי  –מבוא ורקע  1

 הם פועלים ומה הם רוצים לשנות?

Harper, C. & 

Leicht, K. (2011). 

Exploring Social 

Change: America 

and the World 

ואיך יודעים אם הוא ? חברתי קמפיין בוניםאיך  2

 הצליח?
Sweetman, J. 

(2013).'I Have a 

Dream': A Typology 

of Social Change 

Goals 

כוח תקשורתי  –ארגז כלים תקשורתי לשינוי חברתי  3

 כדלת אחורית להשגת כוח פוליטי

תקשורת  –גדי וולספלד 

כוח  1פרק  – פוליטית

 פוליטי וכוח תקשורתי

האם משבר העיתונות  –תקשורת ממוסדת עבודה עם  4

 הזדמנות לשינוי חברתי? איום או הוא

מחאה  –אלונית ברנזון 

חברתית וסיקור 

 תקשורתי

כדי האם  –תקשורת מיעוטים או מיעוטים בתקשורת  5

 ?לשנות את החברה צריך לשנות קודם את התקשורת

"מפנים  –עידן רינג 

מקום לאזרחים הערבים 

 סביב מדורת השבט"

Schejter, A. & 

Tirosh, N. (2015). 

“What is wrong 

cannot be made 

right”? 

כלי להשפעה או אקטיביזם  –רשתות חברתיות  6

 כורסה?
Malcolm Gladwell – 

Small Change 

7 #metoo –  האם הקמפיין נגד הארווי ויינשטיין הואFenton, N. (2012). 

http://www.bgu.ac.il/
http://portal.idc.ac.il/sites/communications_new/he/communications/documents/political-communication_gadi-wolfsfeld.pdf
http://portal.idc.ac.il/sites/communications_new/he/communications/documents/political-communication_gadi-wolfsfeld.pdf
http://portal.idc.ac.il/sites/communications_new/he/communications/documents/political-communication_gadi-wolfsfeld.pdf
https://www.idi.org.il/parliaments/18632/18641
https://www.idi.org.il/parliaments/18632/18641
https://www.idi.org.il/parliaments/18632/18641
https://www.idi.org.il/parliaments/18632/18641
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 The Internet and קו פרשת המים של המאבק בהטרדות מיניות?

radical politics 

המרחב הדיגיטלי כשדה של שיח  -כוחו של האשטג  8

 BLM# - חברתי ובניית קהילה אקטיביסטית

Couldry, 

Nick (2014) The myth 

of 'us': digital 

networks, political 

change and the 

production of 

collectivity 

שימוש בסלבים, גימיקים  –מחיר הוויראליות  9

 ?חשיפה בכל מחיר –רילה וג

FUNG, Archon; 

SHKABATUR, 

Jennifer (2013). Viral 

engagement : fast, 

cheap, and broad, 

but good for 

democracy  ?  

1

0 

 –ככלי לשינוי חברתיאקטיביזם -ודוקו סטוריטלינג

 עד מאבק ילדי תימן דפני ליףמ
צרפתי, ואלפר, ד', -לירן

(. על זרי 2012א'. )

י: הייצוג התקשורתי הדפנ

של מנהיגת המחאה 

בעיתונות המקוונת 

 בישראל

 

פרשת ילדי תימן: סדרת 

 מבצע עמר"םהרשת 

1

1 

  בניית קמפיין חברתי חדש

1

2 

  בניית קמפיין חברתי חדש

1

3 

  סיכום הקורס

 

http://www.bgu.ac.il/
https://www.youtube.com/watch?v=RqjkiB_UVPc&list=PLCIZlRf3msfcti3mRWnqPlK2VDd-_2Pq4
https://www.youtube.com/watch?v=RqjkiB_UVPc&list=PLCIZlRf3msfcti3mRWnqPlK2VDd-_2Pq4
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 חומר קריאה:

 

מחאה חברתית וסיקור תקשורתי: מרוטשילד לכיכר זקוטי וממחאת (." 2014ברנזון, אלונית. )
 . 70-53: 12", האגודה הישראלית לתקשורת, גיליון ll Street 2011Occupy Wa -האוהלים ל

http://isracom.org.il/.upload/(6)media_frames_12_6.pdf 
 

 "תקשורת פוליטית: חמישה דבריםמתוך  1כוח פוליטי וכוח תקשורתי. , פרק . (2012) .לספלד, גדיוו

 .שחייבים לדעת". המרכז הבין תחומי

(. על זרי הדפני: הייצוג התקשורתי של מנהיגת המחאה בעיתונות 2012י, א'. )צרפתואלפר, ד', -לירן

 .39-29, 43המקוונת בישראל. קשר, 

 . המכון הישראלי לדמוקרטיה. מפנים מקום לאזרחים הערבים סביב מדורת השבט(. 2017רינג, עידן )

 https://www.idi.org.il/parliaments/18632/18641זמין בכתובת: 

 

Couldry, Nick (2014) The myth of 'us': digital networks, political change and the 

production of collectivity. Information, Communication and Society, 18 (6). pp. 608-626 

 

Fenton, N. (2012). The Internet and radical politics. In: Curran, J., Fenton, N. & 

Freedman, D. (2012). Misunderstanding the Internet (pp. 149-176). Oxon, UK: 

Routledge . 

 

FUNG, Archon; SHKABATUR, Jennifer (2013). Viral engagement : fast, cheap, and 

broad, but good for democracy  ?  

http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/27060/MWP_LS_2013_04.pdf?sequence=1  

 

Gladwell, Malcolm, New Yorker (2010) – Small Change 

 

Harper, C. & Leicht, K. (2011). Exploring Social Change: America and the World. 

Londin and New York: Routledge (pp. 5-9) (“What is Social Change  )” 

 

http://www.bgu.ac.il/
http://isracom.org.il/.upload/(6)media_frames_12_6.pdf
https://www.idi.org.il/parliaments/18632/18641
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/27060/MWP_LS_2013_04.pdf?sequence=1
https://www.newyorker.com/magazine/2010/10/04/small-change-malcolm-gladwell
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Schejter, A. & Tirosh, N. (2015). “What is wrong cannot be made right”? – Why has 

media reform been sidelined in the debate over “social justice” in Israel. Critical 

Studies in Media Communication 32 (1), 16-32 

  

Sweetman, J., Leach, C. W., Spears, R., Pratto, F., & Saab, R. (2013). 'I Have a 

Dream': A Typology of Social Change Goals. Journal of Social and Political 

Psychology, 1(1), 293-320. 

  

 

יקבעו בתחילת הקורס ולכל המאוחר בשבועיים הראשונים של הסמסטר ולפני תום תקופת  *

 השינויים.

 אין לשנות את מרכיבי הציון הסופי במהלך הסמסטר. **

 מראש על סוג הבחנים ומועדם. על המורה להודיע ***

 

http://www.bgu.ac.il/

