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בקורס נסקור מספר נקודות השקה בין סדר היום .  ם התקשורתיסדר היום הפוליטי משפיע ומושפע מסדר היו

 .  בין סדר היום התקשורתי לסדר היום הפוליטי והמדיני ועוד, הפוליטי לבין דעת הקהל
 . הסטודנטים בקורס יערכו סקר הבודק הבדלים בין סדר היום התקשורתי לבין סדר היום הציבורי
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