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הייצוגים במדיה טעונים במסרים ובערכים המבנים את תפיסת העולם בה אנו חיים. אחד הייצוגים מטרת הקורס: 

כנושא מרכזי וחוזר במדיה, בחינה של המרכזיים בחברה הוא של התא המשפחתי, במגוון רחב של הקשרים. 
חלום ייצוג המשפחה תסייע להבנה של ייצוגים בכלל. הבחינה תתמקד במשפחה הגרעינית כמגשימת ה

גברים -מגוון היחסים בין נשיםל התייחסות ;האמריקאי ועד המשפחה האלטרנטיבית והחלום שהיא מייצרת
וכיצד מגויסים ערכי  ותוקולנועי ותטלוויזיוני בסוגותבחינת מושגי "ילדות" ו"נעורים"  ;ילדים לאורך השנים-והורים

משפחה להעברת מסרים ותכנים אחרים. הסטודנטים יפתחו ראייה ביקורתית כלפי תכנים במדיה הפופולריים, 
 דרך בחינה לעומק של נושא המשפחה.

 
Course Objective: Media representations are loaded with messages and values which 
construct our perception of the world we live in. One of the main representations in our society 
is that of the family, in a wide variety of context. As a central and recurring theme in the media, 
examining the representation of the family will allow a better understanding of representations 
in general. This examination will focus on the immediate family as a fulfiller of the American 
Dream, through alternative families and the dreams that they might provide; referring to the 
many relationships between men and women, and parents and children throughout the years; 
examining terms of "childhood" and "youth" in different genres, and how family values are being 
used for transmitting other messages and content. Students will develop a critical eye towards 
popular media content, through the in-depth examination of family representations. 

 
 :נושאי הלימוד

הגדרות סוציולוגיות של משפחה; גישות ביקורתיות ופרשניות תעמולה חדשה; טקסטים פופולריים והגדרות של 
 במגוון רחב של מדיה. ייצוגיםסוגיות וניתוח לניתוח טקסטים; 

 
 מטלות:

פ אחד מנושאי הלימוד, החל "ע ההגשת דוגמא רלוונטית וניתוח -(רשות לבונוס)  במהלך הסמסטר המטל
 השלישי.מהמפגש 

 .ביקורתי של ייצוגים בנושא חופשי, בהתבסס על הקורסניתוח  -עבודה מסכמת 
 

  :פירוט מפגשים
 הגדרות ראשונות: תעמולה חדשה, משפחה וטקסטים פופולריים.: 1מפגש 
 לניתוח טקסטים.גישות ביקורתיות ופרשניות : 2מפגש 
 הטלוויזיוני בסיטקוםעל הורים וילדים ומה שביניהם: המשפחה : 3מפגש 
 : אבות גיבורים: מאבק בין משפחתיות לגבורה4מפגש 
 : אמהות ובנות: היפוך תפקידים5מפגש 
 בסדרות מצוירות למבוגרים : קודים של משפחה וזהות העצמיI משפחות מצוירות: 6מפגש 
 : משפחה, העדר הורה ויחסים בסרטי אנימציה לילדיםIIמשפחות מצוירות : 7מפגש 
 המשפחה באיחוד סוגות: קומדיית ומצבים וריאליטי במשפחות אוסבורן וקרדשיאן: 8מפגש 
 : התא המשפחתי: ערכים והתפוררותם9מפגש 
 "בסדרות "חבר'הכש"חברים" הופכים למשפחה: על אשליית המשפחה האלטרנטיבית : 10מפגש 
 משפחה שחורה: מ"משפחת קוסבי" ועד "שחור כזה": 11מפגש 
 המשפחה החד מינית: ייצוגים וביקורת: 12מפגש 
 ייצוגים ומשמעותם: יישום והתבוננות חדשה: 13מפגש 

 מרכיבי הציון באחוזים:



 
 

 
 

 20% - רשות (בונוס) - מטלת אמצע
 100% –עבודה מסכמת 
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טלוויזיה? נהנים מסרטים? הקורס הזה הוא בשבילכם! האם חשבתם פעם אילו מסרים עוברים לצפות באוהבים 

במדיה המשודרים הללו? מה אומרים לנו הייצוגים שאנו צורכים מהמסכים? בשאלות אלה ועוד עוסק הקורס, תוך 
צוגים שונים של משפחה, כייצוג מרכזי בתרבות המערבית. ביחד נבקר בסלון של משפחות התמקדות מעמיקה ביי

נבדוק ומראשית ימי הקולנוע והטלוויזיה ועד היום, נבחן יחסים בין הורים וילדים, תוך שבירה של מיתוסים וערכים, 
הוולגאריות של משפחות את הייצוגים בסוגות שונות (ז'אנרים), החל מאנימציה של המשפחה הצהובה ועד 

 .שמתחזקות מיליוני מעריצי אינסטגרם הריאליטי
(וכנראה  המשפחה פרספקטיבתפתחו ראייה ביקורתית כלפי תכנים במדיה הפופולריים, דרך בעיקבות הקורס, ת

 .שלא תוכלו לצפות שוב במשפחות טלוויזיוניות וקולנועיות באותו אופן)
 

סטים פופולריים ותעמולה חדשה; הגדרות סוציולוגיות של משפחה; הגדרות של טקבמסגרת הקורס תיבחנה 
 .קולנוע וטלוויזיהגישות ביקורתיות ופרשניות לניתוח טקסטים; סוגיות וניתוח ייצוגים במגוון רחב של 

 
 תרגום תקציר לאנגלית:

Course no.: 
Course Name: 
What a Glorious Family: Values and Representations in the Media 
Method of teaching: Lecture 
Weekly hours: 2 
Credits: 2 
Prerequisites: none 
 
Do you enjoy watching TV? Is film your pleasure? Then this course is for you! Have you ever 
thought of what messages are being transmitted to us in these media? What do the on-screen 
representations that we consume tell us? This course will address these questions and more, 
through an in-depth examination of family representations, as a central representation in 
western culture. Together we will visit the living room of families from early TV and film until 
today, examine relationships between parents and children, while shattering some myths, and 
look at representations through different genres, from animation of the yellow family through 
the vulgarity of Reality-TV families, maintaining millions of fans on Instagram. 
As a result of this course, you will develop a critical point of view towards content in popular 
media, through the family perspective (and you probably won't be able to watch TV and film 
families the same way as before). 
 
The course will examine definitions of popular texts and new propaganda; sociological 
definitions of family; critical and interpretive approaches to analyzing texts; issues and analysis 
of representations in a wide verity of media. 


