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נושאי של הקורס:
" .1הזר"" ,האחר" ו"הנראה"
באבא ,ה .(1994) .שאלת האחר :הבדל הפליה ושיח פוסטקולוניאליסטי .תיאוריה וביקורת ,5
.144157
Hall, S. (1997). The spectacle of the “other”. In: S. Hall (ed.), Representation:
Cultural representations and signifying practices. London: Sage.
 .2השסעי בחברה הישראלית
קימרלינג ,ב .(2004) .מהגרי( ,מתיישבי( ,ילידי( ,תלאביב :ע( עובד ,פרקי(.6,8,9 :
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 .3תפקידה של התקשורת בהבניית האחר
Cottle, S. (2002). Ethnic Minorities and the Media. Buckingham, UK: Open
University Press.
Gross, L. (2003). Minorities, Majorities and the Media.
בתו ,ליבס ,ת .וטלמו ,מ) .עורכות( .תקשורת כתרבות .כר ,ב ,האוניברסיטה הפתוחה ,עע,
.135150
 ישובי ,נ .(2001) .הדרה ודימוי שלילי :אישוויו בתקשורת הישראלית ,ירושלי(.
 .4ה"אחרי" בסרטי הישראלי בשנות הארבעי והחמישי
גר ,.נ .(1998) .ה"אחרי(" בסרטי( הישראלי( בשנות הארבעי( והחמישי( :ניצולי שואה,
ערבי ,נשי( .בתו :,גר ,.לובי ונאמ )עורכי(( ,מבטי( פיקטיביי( על קולנוע ישראלי ,תל
אביב.
 .5מסרטי הבורקס ועד ללימור ב"רק בישראל"
 לושיצקי ,י .(1996) .אוטנטיות במשבר :שחור ואתניות הישראלית החדשה .בתו ,ליבס ,ת.
וטלמו ,מ) .עורכות( ,תקשורת כתרבות ,כר ,ב.
 מזרחי ,א" .(2003) .לימור )אורנה בנאי(" בתו :,ברע( ,נ) .עור ,(,אדוני התרבות :אנטומיה
של יצרני תרבות ישראלי( ,תלאביב :ע( עובד.
 שוחט ,א" ,(1991) .ה"בורקס" והפרזנטציה של המזרחיות" בתו :,שוחט ,א) .עורכת(,
הקולנוע הישראלי היסטוריה ואידיאולוגיה ,ירושלי( :ברירות.
 .6ייצוג ערבי בתקשורת הישראלית
 פירסט,ע" .(2001) .הטוב ,הרע והנעדר :מגמות סותרות ביחס לערבי( בתקשורת
הישראלית" ,פני(.17 ,
 עסא( אבוריה ,אלי אבהר( וגדי וולספלד ) .(1998האוכלוסייה הערבית בעיתונות העברית.
נייר עמדה ,מס 23 .גבעת חביבה.
 .7ייצוגי של מהגרי בתקשורת הרוב
Gillespie, M. (1995). Television, ethnicity and cultural change. London: Routledge.
Hussan, M. (2000). Islam, Media and Minorities in Denmark. Current Sociology, 48(4):
95-116.
Keshishian, F. (2000). Acculturation, Communication, and the U.S. Mass Media: The
Experience of an Iranian Immigrant. The Howard Journal of Communication, 11, 93-106.
Lemish, D. (2000). The Whore and the Other: Israeli Images of Female Immigrants from
the Former USSR. Gender & Society, 14, 2: 333-349.
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 .8המרכז והפריפריה
אברה( ,א .(2001) .ישראל הסמויה מעיני התקשורת ,ירושלי( :אקדמו .ע"ע .12393 ,1911
 .9מיעוטי מגדריי
 רז ,י ,(1998) .הקול והגו /ההומוסקסואלי בקולנוע הישראלי :אזרח אמריקאי ואפטר.
בתו :,גר ,.לובי ונאמ )עורכי(( ,מבטי( פיקטיביי( על קולנוע ישראלי ,תלאביב:
האוניברסיטה הפתוחה.
 קמה ,ע" .(2002) .א( שמי( אותי על המס ,,משמע אני קיי(" :דרכי התמודדות של
הומואי( ע( הכחדת( הסמלית הנתפסת .סוציולוגיה ישראלית.143191 ,(1)4 ,
Fejes, F. and Petrich, K. (1993). Invisibility, Homophobia, and Heterosexism: Lesbians,
Gays and the Media. Critical Studies in Mass Communication, 10 (4), 396-422.
 .10נשי
 וימ ,ג .(2000) .מגדר ופרסומת :נשי( וגברי( בתשדירי הפרסומת הטלוויזיונית בישראל.
מגמות .כר ,מ' ,מס'  .3ע"ע .466485
 למיש ,ד .(2002) .המדיה ,הזונה והמדונה .פני(.8493 :22 ,
" .11נראות בהפקה"

היבטי הפקתיי של ייצוג מיעוטי

גינזבורג ,ל .(2005) .נראות בהפקה .המאמר הוצג בסדנת חוקרי( "הגירה וזהות" ,מכו ו
ליר ,ירושלי(.
 .12מיעוטי בפריי טיי תמונת המצב בשנות ה 2000
אברה( ,א ,.פירסט ,ע .ואלפנטלפלר ,נ .(2004) .הנעדרי( והנוכחי( בזמ צפיית שיא :מגוו
תרבותי בשידורי הטלוויזיה המסחריי( בישראל .הרשות השנייה] .נמצא באתר הרשות[
 .13סיכו הסמסטר

3

