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 פרטי הקורס: .1

 סמסטר:ב'  ש"ס  2היקף הקורס:  סוג הקורס: בחירה . B.Aקורס לתואר: 
 

 כיתת לימוד:  :   ???????ההרצאה תתקיים ב
  

 פרטי המרצה: .2
 inna.levy1@gmail.com דוא"ל:

 בתיאום מראש  - 11:00-12:00יום א, שעות קבלה: 
 32, חדר 4, קומה 51משרד: בניין 

 
 

 תיאור הקורס .3
מדאיגות, עם זאת מרבית הידע והתובנות של שליליות ות לתופעות ונחשבוסטייה אומנם פשיעה 

רות עקיפה ולא על החוויה האישית. פרסומים מתבססים על היכוסטייה הציבור בנוגע לפשיעה 

בעיתונות ובאינטרנט, חדשות בטלוויזיה וברדיות, תוכניות בידור וסדרות, סרטים וספרים, כל 

הקורס הנוכחי יעסוק בהסבר הקשר . וסטייהפשיעה ציבור הרחב מפגש עם אלה מאפשרים ל

אמצעי התקשורת והתרבות המורכב בין תרבות ותקשורת לבין הפשיעה וינתח את האופן שבו 

הפופולארית מבנים את תדמיתם של פושעים מסוגים שונים וכיצד הבנייה זו משפיעה על 

 התייחסות הציבור כלפי פושעים ופשיעה. 

 

 מטרות הקורס .4
 זהות ולהגדיר נקודות מבט תיאורטיות שונות על הקשר בין תקשורת לפשיעה ל 

 ערך חדשותי  יבעל םירועפשע לאי יתאר את המאפיינים שהופכים אירועל 

 נתח אירועי פשיעה שונים בהתאם לקריטריונים להגדרת ערך חדשותיל 

דרות ס ,בקולנוע נתח את ההשפעה של התקשורת והתרבות על הבניית תופעת הפשיעהל 

 , קומיקסים ועוד. טלוויזיה

הדגים כיצד תיאוריות קרימינולוגיות שונות באות לידי ביטוי בהסבר הפשיעה ל 

 ועבקולנ

 חקרים העוסקים בתקשורת, תרבות ופשיעהמלבחון והעריך ל 
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 הפקולטה למדעי החברה והרוח 
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 מתודיקה ודרכי הוראה  .5
 

המפגשים בקורס משלבים הרצאות ודיונים. השתתפות פעילה של סטודנטים, תוך הבעת עמדה 

ודיון אקדמיים, יאפשרו הבנה מעמיקה יותר של הסוגיות הנלמדות.  כמו כן, יתכן שתתקיים 

 רס. הרצאת אורח במהלך הקו

 
 

 תוכנית ההוראה: -הרצאה  .6
 

יחידות 
 לימוד

 שיעור מס' נושא השיעור

 1 מבוא לקורס  1

 2-3 תקשורת בראי גישות תיאורטיות שונותהקשר בין פשיעה ל 2

 4-6 הסיקור החדשותי ופשיעה  3

 7-8   יעה כפי שהיא משתקפת מהמסך הקטן פש 4

 9-10 סטייה ופשיעה כפי שהן מוצגות בקולנוע  5

 11 תוכניות ריאליטי וסטייה  6

 12 הגיבור הטוב והגיבור הרע -קומיקס  7

 13 סיכום וחזרה 8

 

 

 דרישות הקורס והרכב הציון:  .7
 נוכחות חובה. .1

 קריאת מאמרי חובה והשתתפות בדיונים בכיתה. .2

 .100% -מבחן מסכם   .3

 


