מסגרות מדיה

כתב עת ישראלי לתקשורת
3

מערכת כתב העת
תמר אשורי ,אוניברסיטת בן-גוריון ומכללת ספיר
שושנה בלום-קולקה ,האוניברסיטה העברית
הלל נוסק ,המכללה למנהל — המסלול האקדמי
עקיבא כהן ,אוניברסיטת תל-אביב
תמר כתריאל ,אוניברסיטת חיפה
נועה לפלר-אלפנט ,נציגת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו
מוטי נייגר ,המכללה האקדמית נתניה
רבקה ריב"ק ,אוניברסיטת חיפה
עמית שכטר ,אוניברסיטת מדינת פנסילבניה
תמיר שפר ,האוניברסיטה העברית

מסגרות מדיה
כתב עת ישראלי לתקשורת

3
עורך

עקיבא כהן

תשס"ט
האגודה הישראלית לתקשורת
הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

Media Frames:
Israeli Journal of Communication
Akiba A. Cohen, Editor
עריכת לשון :מירי הורביץ בת-משה
עיצוב השער :ליאור נייגר
ההפצה :האגודה הישראלית לתקשורת
בית הספר לתקשורת
המכללה האקדמית נתניה
רחוב האוניברסיטה 1
נתניה 42365
www.israel.com.asso@gmail.com
©

כל הזכויות שמורות
לאגודה הישראלית לתקשורת
בית הספר לתקשורת
המכללה האקדמית נתניה
רח' האוניברסיטה 1
נתניה 42365
אין לשכפל ,להעתיק ,לצלם ,להקליט ,לתרגם,
לאחסן במאגר מידע ,לשדר או לקלוט
בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני ,אופטי ,מכני
או אחר כל חלק שהוא מן החומר שבספר זה.
שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה
אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מן המו"ל.
מסת"ב ISBN 978-965-493-337-7
נדפס בישראל
בית הדפוס "פרינטיב" ,רחוב בית הדפוס  ,20ירושלים

תוכן העניינים
ז

דבר העורך

מאמרים מקוריים
גבי וימן ,יונתן כהן וענבל בר-סיני
"כוכב מושפל" :בחינת הקשר
בין השפלה בתכניות מציאות ובין הנאת הצופים מהן

1

מיכל חמו
"פוּל דוסים ...מלא משפחות" :מנגנונים טקסטואליים לייצוג מורכב
של זהות ישראלית בתכנית המציאות “סוף הדרך "2

27

מיכל פיק חמו
לכודים בין דרמה משטרתית ובין מלודרמה חברתית

55

עמית לביא דינור ויובל קרניאל
הזכות לדעת מול הצורך בנחמה — עיתונאים ורופאים בין פרופסיונליות
לפטריוטיזם :סיקור מחלתו של ראש הממשלה אריאל שרון
בעיתונות הכתובה בישראל

83

סקירת ספרים
המלכוד הדמוקרטי :חופש הביטוי וסייגיו
רפאל כהן אלמגור ,תל אביב :ספריית מעריב 507 ,2007 ,עמודים
משה נגבי
יובל קרניאל

125
129

הרדיו הפיראטי בישראל
יחיאל לימור וחנן נוה ,חיפה :פרדס הוצאה לאור 253 ,2007 ,עמודים
דורית ענבר
עמית שכטר

137
141

New media and innovative technologies
Edited by Tal Samuel-Azran & Dan Caspi, Beer Sheva: Ben
Gurion University Press, 2008, 295 pages
147
שיזף רפאלי
153
ג'יימס כ"ץ
The wonder phone in the land of miracles: Mobile telephony
in Israel
Akiba Cohen, Dafna Lemish, & Amit Schejter, Cresskill,
NJ: Hampton Press, 2008, 230 pages
161
יורם קלמן
167
ריץ' לינג
172

תקצירים לועזיים

