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 :הקורס תאור
 התקשורת ואמצעי מוסדות ואופי מבנה על וממצה כללי רקע לסטודנטים להעניק אהי הקורס מטרת

 ובבחינת - והעיתונות הרדיו ,הטלוויזיה - ההמונים תקשורת מפת בשרטוט יתמקד הקורס .בישראל
 אירועים ידונו הקורס במהלך .אותה המעצבים והטכנולוגיים הכלכליים ,הפוליטיים ,החברתיים התהליכים
 מוסדות התפתחות את המאפיינות אקטואליות דוגמאות יובאו ,התקשורת התפתחות על השפיעוש מרכזיים
 הטכנולוגית וההתפתחות מבניים לשינויים ההצעות לאור עתידיות מגמות וינותחו ,התקשורת ואמצעי

 . בישראל התקשורת ואמצעי מוסדות של והמאפיינים המבנה על המשפיעה
  

  :הקורס חובות
 ) מהציון הסופי100%( מסכם מבחן

   
 :הקורס תוכנית

  
 התקשורת והתפתחות מבנה :1 חלק

  
 . 102 – 99 עמודים  ,1990 ,המנהל ספרית ,השביעית הממלכה ,יריב ,אליעזר בן

 )170657(ממ   .אלי-שמור סוציולוגיה לפי בן
 

 . 28 – 26 עמודים ,1990 ,הפתוחה האוניברסיטה10  ,יחידה ,ישראל במדינת ופוליטיקה ממשל ,דן ,כספי
 )365269(ממ   .שמור מדעי המדינה לפי אונ

  
\ אשכול מכון\עובד עם הוצאת, בישראל התקשורת אמצעי - המתווכים ,דן ,כספי ;יחיאל ,לימור

 . 39 – 25 עמודים, 1992, העברית האוניברסיטה
 )206093(מת   .שמור מדעי המדינה לפי כספ

  
 הכתובה התקשורת :2 חלק

  
\ אשכול מכון\עובד עם הוצאת1948 -1990 ,בישראל התקשורת אמצעי - המתווכים ,דן ,כספי ;יחיאל ,לימור

 . 93 – 40 עמודים ,1992 ,העברית האוניברסיטה
 )206093(מת   .שמור מדעי המדינה לפי כספ 
 

Zilberg, N. and Leshem, E., Russian-Language Press and Immigrant Community in Israel, by 
REMI 1996 (12) 3, pp. 173-188 
)470038   (7807תדפיס    
  

 האלקטרונית התקשורת :3 חלק
  

 . 170 – 130 עמודים ,1994 ,איילון הוצאת ,והחברה-המשודרת ההמונים תקשורת ,יצחק ,איילון
 )257023(הה   .שמור סוציולוגיה לפי תקש

 
 . 184-155 'ע 1995 , ישראל לחקר ירושלים מכון ,שפטהמ בראי ערכים - בישראל העיתונות חופש ,משה ,נגבי

 )288878(חפ   .שמור מדעי המדינה לפי נגב 
 



 . 14 – 3 עמודים ,1999נובמבר ,קשר ,יחדיו שניהם היילכו – ערוצים וריבוי מקומית תרבות ,ירון ,כץ
 כתב עת בספרית מדעי החברה 
   

 ציבורי ופיקוח מסחרי שידור :4 חלק
  

 ושידורים התקשורת מערך פיתוח : בתוך2  ,ערוץ - הציבורי והפיקוח מסחרית טלוויזיה ,קיצח ,ליבני
 . 59 – 55 עמודים ,1989,התקשורת משרד ,לציבור

 לא ניתן להשיג 
 

2  :ערוץ - אחת שנהכנוס  ,עורכת) לאל :בתוך ,ציבורי פיקוח לבין מסחרית טלוויזיה בין השילוב ,דינה ,גורן
 . 55 – 52 עמודים,1994 ,ירושלים ,לדמוקרטיה הישראלי המכון ,ישראלב מסחרית טלוויזיה

 )278982(שנ   .כנושמור מדעי המדינה לפי  
 

.  177 – 169עמודים , 1990 ,אביבים הוצאת ,הסרוגות הכיפות דור :בתוך ,התקשורת מול אל ,יהודה ,עזריאלי
324.2E131598(דור   .ל עזר" מפד(  

  
 עתידיות מגמות :5 חלק

  
\ אשכול מכון\עובד עם צאתהו, לבישרא התקשורת אמצעי - המתווכים ,דן ,כספי ;יחיאל ,לימור

 . 264 – 250 עמודים  ,1992,העברית האוניברסיטה
 )206093(מת   .שמור מדעי המדינה לפי כספ

 


