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  : הקורסרתיאו
.  מבנה ואופי מוסדות ואמצעי התקשורת בישראלמטרת הקורס היא להעניק לסטודנטים רקע כללי וממצה על

 - ואמצעי התקשורת המתקדמים העיתונות , הרדיו, ההטלוויזי - הקורס יתמקד בשרטוט מפת תקשורת ההמונים 
במהלך הקורס ידונו . הכלכליים והטכנולוגיים המעצבים אותה, הפוליטיים, ובבחינת התהליכים החברתיים

יובאו דוגמאות אקטואליות המאפיינות את התפתחות , פתחות התקשורתאירועים מרכזיים שהשפיעו על הת
וינותחו מגמות עתידיות לאור ההצעות לשינויים מבניים וההתפתחות הטכנולוגית , מוסדות ואמצעי התקשורת

  . המשפיעה על המבנה והמאפיינים של מוסדות ואמצעי התקשורת בישראל
  : חובות הקורס

  .  ומבחן מסכםהגשת תרגיל, נוכחות בהרצאות
  .מוותרת היעדרות של עד שלושה מפגשים: נוכחות בהרצאות

  ).  בונוס לעבודות טובות, חובת הגשה: (תרגיל
אורך כל . בהתאם לשאלות מחקר שיועלו בהרצאות, התרגיל יכלול מחקר על אחד הנושאים שיילמדו בהרצאות

  .  עמודים10- ל5 בין –תרגיל 
   מהציון הסופי%100: מבחן
השאלות יתייחסו לחומר הקורס . מהן יש לענות על שלוש שאלות,  סיום הסמסטר יכלול חמש שאלותמבחן

בהתאם לחומר הקורס והשלמות , התשובות יכללו חובת ניתוח. וכל שאלה תקיף מספר נושאים, כמכלול
  . שאירועים אקטואליים העוסקות במוסדות ואמצעי התקשורת וכן מחומר מחקרי אחר

במהלך הדרגתי שיתרחש ,  במידה ויוחלט על מעבר של התקשורת בישראל לשיטה החופשית:שאלה לדוגמה
, יש לפרט. מה צריכים להיות לדעתך הצעדים שיקדמו מהלך זה ומי צריך לבצעם, במשך עשר השנים הקרובות

  . וכן את הסדר שבו הם צריכים להתרחש, להסביר ולנמק את הצעדים השונים שמוצעים
  

  :וקטעי קריאה תוכנית הקורס
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