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קורס זה יעסוק בתעשיות התרבות ובעבודתם של עובדים בתוכן .תעשיות אלו מתמקדות בייצור המוני של מוצרים בעלי
ממד סמלי דומיננטי .הקורס נערך על רקע שורה של התפתחויות חברתיות וטכנולוגיות שייתכן ומבשרות על שינוי
מהותי במעמד של עולם העבודה בחברה .במרכז הקורס יעמדו תיאוריות מתחום הסוציולוגיה של העבודה ,הסוציולוגיה
הכלכלית ,תעשיות התרבות והכלכלה ,שיאפשרו לנו לחקור מגוון עובדי תרבות כולל עיתונאים ,אנשי יח"צ ,פרסומאים,
תסריטאים ,מוסיקאים ,עובדים בתעשיית המחשבים והאינטרנט ועוד .הקורס יבחן עובדי תרבות באמצעות התמקדות
בכמה יחידות ניתוח :היחיד ,הארגון ,ההמון ,הרשת ,המעמד ,השדה ועוד .הקורס יבחן את האינטראקציה של עובדים עם
מספר גורמים כולל העיר ,המכונה ,הקהל והשוק הגלובלי .הקורס יעסוק בפרקטיקות בהן עושים עובדי תרבות שימוש
ובערכים בהם הם מחזיקים .במהלך הקורס נעסוק בשורה של מקרים ואירועים אקטואליים ובאמצעותם יכירו התלמידים
מקורות מידע מרכזיים אודות תעשיות התרבות.
דרישות:
נוכחות עקבית בקורס.
השתתפות עקבית על בסיס קריאת קטעי הקריאה בסילבוס.
הנוכחות ,ההשתתפות וקריאת הטקסטים ייבחנו במבחן בית שיתקיים ב 9..1-בין  1:99ל .90:99-מבחן הבית יבדוק
היכרות עם קטעי הקריאה ועם ההרצאות והדיונים הנלווים שיתקיימו בכיתה באמצעות יישום המושגים העיוניים השונים
על טקסטים תקשורתיים (למשל ,כתבות עיתונאיות ,דיונים מקוונים ,דפי פייסבוק ,קליפים) ותוך השוואת הגישות
העיוניות השונות.
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