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com.gmail@project.balas  
  

בקורס נסקור מספר נקודות השקה בין סדר .  סדר היום הפוליטי משפיע ומושפע מסדר היום התקשורתי
  .  בין סדר היום התקשורתי לסדר היום הפוליטי והמדיני ועוד, היום הפוליטי לבין דעת הקהל

  . תקשורתי לבין סדר היום הציבוריהסטודנטים בקורס יערכו סקר הבודק הבדלים בין סדר היום ה
  

  2-1סדר יום תקשורתי ציבורי ופוליטי  שיעורים 
Dearing, J. & Rogers, E (1996)  “What is agenda - setting?”, Agenda – Setting , London: Sage, 
pp. 1-23. 

  )603693 (10084וגם תדפיס ) DEA) 355962שמור מדעי המדינה לפי 
  
  asp.261/arspoetic/net.exego.www://http  נדה דיגיטלית'אג
   מסמך השוואתי–סיקור פרלמנטרי בעולם ***

doc.00606m/docs/data/mmm/il.gov.knesset.www://http  
  

  4 -3סדר יום תקשורתי ובחירות  שיעורים 
McCombs, M. and Shaw, D. (1972). "The Agenda-Setting Function of Mass Media", Public 
Opinion Quarterly, vol. 36,  pp. 176-187. 
Journal 

 
  109-121' עמ.  פ"או: א "ת.  מקראה–תקשורת המונים ) עורך. (ד, כספי: יש גם בעברית בתוך

  )288813 (4806וגם תדפיס ) 216011(תק .שמור מדעי המדינה לפי כספ
  

  .המכון הישראלי לדמוקרטיה: ירושלים) 42(העין השביעית , "כולנו אשמים) 2003. (ע, בנזימן
048=id?asp.article/hebrew/il.org.idi.www://http  

  
  

  .המכון הישראלי לדמוקרטיה: ירושלים) 42(העין השביעית , " ץ של המנהיגים"פכהש", )2003. (י, דקל
791=id?asp.article/hebrew/il.org.idi.www://http  

  
) עורך. (ד, כספי: בתוך, "דווח מעודכן על השערה: רתהזרימה הדו שלבית של התקשו) "1995(, ץ אליהוא"כ

  .108 – 93' עמ, פ "או: א "ת.  מקראה–תקשורת המונים 
  )288801 (4804 וגם תדפיס) 216011(תק .שמור מדעי המדינה לפי כספ 

  
למדעי ' המח , תיזה. התקשורתי והפוליטי במישור המקומי, קביעת סדר היום הציבורי) 2001. (ד, נבון
  .117 – 112'   סיכום ומסקנות עמ– 5פרק . בר אילן' אונ, ינההמד

  )603741 (10094  וגם תדפיס )476228( קב.נבובדלפק לפי 
  

 –תקשורת המונים ) עורך. (ד, כספי: בתוך, ", "תיאוריה של דעת הקהל: ספירלת השתיקה. "א, נואלה נויימן
  . 131 – 122' עמ, פ "או: א "ת. מקראה

 )428890 (7048 וגם תדפיס) 216011(תק .נה לפי כספשמור מדעי המדי
  

   6-5סקרים שיעורים 
  )מאמר דעות" (מוסד משחית) "2004. (א, העצני

  html.,002914258-1109-L,,73400/home/il.co.ynet.www://http  
  

  .המכון הישראלי לדמוקרטיה, ירושלים. 34-35' עמ) 20 (העין השביעית, "מדבר סקר תרחק", )1996.  (ג, וימן
html.gaby/vote/seder/il.12k.snunit.www://http 
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  . המכון הישראלי לדמוקרטיה,ירושלים) 42(העין השביעית , "שקר החן והבל הסקר) 2003. (ג, וימן
793=id?asp.article/hebrew/il.org.idi.www://http  

  
  9 -8, 7סדר יום תקשורתי ומלחמה שיעורים 

  .42 – 15' עמ. בבל: א"ת, עיתונות תחת השפעה, "ותודה על הדיווח החיובי)  "2001. (ד, דור
  )603697 (10085וגם תדפיס ) 497754(עת .שמור מדעי המדינה לפי דור

  
עיתונים פופולריים ואיכותיים נוקטים : סיקור האינתיפאדה בעיתונות הישראלית) 1998. (י, ורועה. ר, ניר

.  מקראה-ונים בישראל אמצעי תקשורת המ) עורכים. (י, ולימור. ד, בתוך כספי. רטוריקה של קונפורמיות
  .פ"או: א"ת

  )603704 (10092וגם תדפיס ) 368110(תק .שמור מדעי המדינה לפי אמצ
  

  פ ווידוא ההריגה של הילדה איימן אל חאמס"פרשת המ
  58-31-15=tag?html.00-8081-D-003/archive/il.co.nfc.www://http  
  

  10' שיעור מס) וייטנאם, לבנון( תקשורתי  ומדיניות –סדר יום ציבורי 
הסיקור התקשורתי והפעילות הפרלמנטרית . י התקשורת"קביעת סדר היום הפוליטי ע) 2001. (ג, שבת

 )מייםרו (10 -1' עמ, תקציר. בר אילן' אונ. למדעי המדינה'  המח.תיזה. בנושאים חברתיים
  )603729 (10093וגם תדפיס ) 0518581(קב .בדלפק לפי שבת

  
   חדשות רכות לעומת חדשות קשות–סדר היום התקשורתי 

. ד, כספי: בתוך " הפיכת הבלתי צפוי לשגרה: תהליכי העבודה בהפקת החדשות העיתונאיות) 1995. (ג, טוכמן
  .255 – 234' עמ, פ "או: א "ת.  מקראה–תקשורת המונים ) עורך(

  )428906 (7049 וגם תדפיס) 216011(תק .שמור מדעי המדינה לפי כספ
  

  11 שיעור שלטון מול עיתונות : המאבק על קביעת סדר היום
  .המכון הישראלי לדמוקרטיה: ירושלים. 19 -18' עמ. 43 העין השביעית, " ?מדוע ניצח שרון). "2003. (א, גלילי

  603691 (10083תדפיס 
  

  )המשך (11ם ציבורי שיעור הדלפות וסדר יו
  item?asp.item/Pages/il.ac.cet.lib://http=8711ברוך קרא ופרשת שרון 

  
  

  13 -12סדר יום משפטי מול סדר יום ציבורי שיעורים 
htm./20070717082500200707/Law/CriminalLawCourt/news/il.co.msn.news://http 

  פרשת קצב  
  

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3025274,00.html   תינוק המריבה  
  

  http://info.oranim.ac.il/home/home.exe/646/683   רות נחמני והביציות המופרות  
  

http://news.nana.co.il/Article/?ArticleID=167419&sid=16   אימוץ ילדי הלסביות     
 

http://news.nana.co.il/Article/?ArticleID=162124&sid=16   חד מיניים המדינה מכירה בזוגות  
  

 id?asp.story/engine/acri-hebrew/il.org.acri.www://http=681אליס מילר 
/734646/exe.home/home/il.ac.oranim.info://http  
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