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 רקע לקורס
לתפוצה , ערוץ שזכה להצלחה מסחרית גדולה, עיתונות הנשים היא אחד מערוצי התקשורת החשובים

, הנשים נמנות על אחת הקבוצות המחוזרות ביותר, כתוצאה מכך. משמעותית ולהשפעה רבה בקרב הקוראות
 והמדובר –מבחינת מספר כתבי העת הפונים אליהן כקהל היעד המוגדר , ת מכולןאם לא על הקבוצה המחוזר

שרוב העורכים והכותבים בו הם נשים והתוצר , אנר ייחודי'עיתונות הנשים היא ז. בתופעה כלל עולמית
עיתונות זו אינה מתקיימת בתוך בועה ובמהלך השנים היא הושפעה הן מהתמורות . המוגמר מופנה לנשים

אשר הביאו לצמיחתה של העיתונות המקוונת , יות שחלו בעולם המערבי והן מהשינויים הטכנולוגייםהחברת
 .באינטרנט

 
בעלי מאפיינים שונים , אפשר למצוא עיתונים מודפסים ועיתונים מקוונים" עיתונות נשים"תחת הסוגה 

יחד . סוגות נוספות-ת תתכאשר כל אחת מהקבוצות כולל, הנובעים מאופיו של המדיום ומצורת השימוש בו
 -הכתובה והאלקטרונית ,  למרות היותה חלק אינטגרלי מהעיתונות הכללית-הסוגה כשלעצמה , עם זאת

; סוג המדורים והנושאים שהוא מציע; כמו למשל הקונספט הכללי של העיתון, בעלת ייחוד מבחינות רבות
 .   הצורה הגראפית ומבנה המערכת; אופי הטיפול בכתבות

 
  רות הקורסמט

דיון בסוגיות ; הרקע להיווצרותו והתפתחותו ההיסטורית בעולם ובארץ, אנר' הכרת הז- מבחינה עיונית
דימויה של האשה ודרך הצגתה בעיתונות : כמו למשל, אנר'מרכזיות הנובעות בשל מאפייניו הייחודיים של הז

 של עיתונות נשים לקדם את מעמדן האם תפקידה;  התייחסות לתהליך הפמיניזציה בעיתונות נשים; נשים
האם עיתונות הנשים ; האם יש חשיבות למינם של אנשי המערכת בעיתונות נשים; של הנשים בחברה

 .'בעל מאפיינים חדשים וכו, המקוונת יוצרת מוצר שונה
תוך שימת דגש להבדלים בין , אנר' התמקדות במאפיינים המקצועיים הייחודיים של הז- מבחינה מקצועית

 . ל" המובילים בארץ ובחו- המודפסים והמקוונים -הכרת עיתוני הנשים ; עיתוני נשים לבין עיתונים אחרים
 

 :מטלות
 
:  עיתוני נשים3בדיקה והשוואה של התרגיל יכלול . )30%(במחצית הקורס ) ' עמ4בהיקף (תרגיל הגשה . 1

 . ללא גרסה מודפסת–ש  ועיתון מקוון חד;עיתון מקוון של הגרסה המודפסת, עיתון מודפס
 המבחן יכלול את כל החומר הנלמד בשיעורים וכן את ).70% ( ללא חומר עזר– בסוף הקורס )פתוח(מבחן . 2

 .הביבליוגרפיה
 

 :נושאי השיעורים
 )'חלק א(היכרות עם הסוגה העיתונאית הייחודית ? מהי עיתונות נשים. 1

ת חברתיות בעולם המערבי ובכלל זה לצמיחתה של הרקע להיווצרותה של עיתונות הנשים בהקשר לתמורו
 . היבטים וגישות במחקר: התנועה הפמיניסטית

 
 )'חלק ב(היכרות עם הסוגה העיתונאית הייחודית ? מהי עיתונות נשים. 2

סוגות שונות -תתדרך , דורים ומוספים מיוחדים לנשים בעיתונות היומיתממהתפתחותה של עיתונות הנשים 
 .היסטוריה ומגמות מובילות: של עיתונות הנשים המקוונתעד צמיחתה אנר ו'חו בתוך הזשל עיתונים שצמ

 
  דימוי מול מציאות. 3

; והתייחסות לעיתוני הנשים המובילים במערב,  בעבר ובהווה-סקירה מקיפה של עיתונות הנשים בארץ 
 .עיתונות נשיםפמיניזם ו;  ממה הוא נובע והאם הוא מוצדק-הדימוי הנמוך שיש לסוגה בארץ 
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  ?האם צריך בכלל עיתונות נשים. 4
הסוגות -הכרת המאפיינים הייחודיים של עיתונות הנשים והתייחסות להבדלים במאפיינים אלה בתוך תת

מה יביא לכך שנשים יפסיקו לקנות עיתוני ; האם צריך לכתוב אחרת לנשים מאשר לגברים; אנר'שצמחו בז
 ?מדורים מיוחדים לנשים בעיתונות היומיתהאם צריך גם ; )אם בכלל(נשים 

 
 )'חלק א(עיתונות נשים מקוונת . 5

 –על סוגיה השונים , צמיחתה של עיתונות הנשים באינטרנט; דפוסים ומאפיינים, נתונים: נשים גולשות
, עיצוב, מבנה,  השתייכות לקהילה–מאפייני עיתון הנשים המקוון ; הכרת האתרים המובילים וייחודם

 .'פרסום וקניות וכו, אופי הכתיבה, אינטראקטיביות, תכנים
 
 )'חלק ב(עיתונות נשים מקוונת . 6

תוך התייחסות לסוגיות המרכזיות ,  השוואה בין עיתונות הנשים המודפסת לבין עיתונות הנשים המקוונת
 תדחק את  יחסי הגומלין בין המדיה השונים והאם העיתונות המקוונת–הנובעות מצמיחתו של מדיום חדש 

 .רגליה של זו המודפסת
 
 )והגברים(המלחמה על הנשים . 7

מיהם ; והשפעתם על המוצר המוגמר) מודפסים ומקוונים(קהלי היעד של עיתוני הנשים השונים  אפיון
דרכי ההתמודדות במאבק על קהל הקוראים והגולשים מול אמצעי התקשורת ; המתחרים של עיתוני הנשים

 . האחרים
 
  הכסף מתנגש עם האתיקה. 8

 -כתבות ממוסחרות ; מעורבותה של מחלקת המודעות במערכת העיתון; התחום המסחרי בעיתונות הנשים
 ?הפגיעה בכללי האתיקה ולמה בעיתונות הנשים הבעיה חריפה יותר; יתרונות וחסרונות

 
 נשים כותבות לנשים. 9

האם יש חשיבות למינם ;  בדרגים השונים במערכת התייחסות לתהליך הפמיניזציה-  נשים בעיתונות הנשים
 .העיתונאים והצלמים וכיצד הוא משפיע על המוצר המוגמר, של העורכים

 
 )ועל מה שמעניין נשים(נשים כותבות על נשים . 10

 .סוגיות ונושאים נשיים בעיתונות הנשים
 

  ?האם הנשים עדיין במטבח. 11
 . שיםדימויה של האשה ודרך הצגתה בעיתונות הנ

 
 פוליטיקה ועיתוני נשים, נשים. 12

עיתוני הנשים כאמצעי חשיפה ; בעיתונות נשים) לעומת פוליטיקאים(דימוי וחשיפה של פוליטיקאיות 
 A?האם עיתונות הנשים מחויבת לקידום מעמד האשה בחברה; תקשורתי וככלי פוליטי בידי הפוליטיקאים

 
 .וה ועתידהו, עבר: עיתונות נשים –שיעור סיכום . 13
 

 :ביבליוגרפיה
 .39 – 36' עמ, 43 גיליון .נגה, "בלוגים מהווגינה). "2005. (ל, אזולי

 4כתב עת באולם 
 

 .29 - 26' עמ, 7 גיליון .העין השביעית, "מודעות ידידותיות לסביבה). "1997. (ע, באלינט
 4כתב עת באולם 

 
 .35 – 34' עמ, 43 גיליון .נגה, "ברכה גולשת). "2005. (מ, הלל

 4כתב עת באולם 
 

 . 43-52' עמ,  28  גיליון,  קשר,  "?מרחב  משעתק  או  מרחב  לקריאת  תיגר: עיתונות  נשים "). 2000. (ח,הרצוג
                                                        4כתב עת באולם 

 
, 4' גיליון מס, ח"פתו, " חוות רומנים רומנטייםכיצד נשים: ליהנות מטקסט רע). "2000. (א, וטורין. י, יונאי
 .187 – 157 'עמ

                                                        4כתב עת באולם 
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 בשנות דרך הצגתן: בעיתונות נשים בישראל) בהשוואה לפוליטיקאים(פוליטיקאיות "). 2000. (נ, אביגדור-כהן
 .99 - 75' עמ, 4' גיליון מס, ח"פתו, "1996 ,1977, 1959 -הבחירות לכנסת 

                                                        4כתב עת באולם 
 

ניתוח שלבי : ניצול הסגולות הייחודיות של האינטרנט בעיתונות נשים). 2004. (נ, אביגדור-כהן
,  עבודת דוקטורט.נים המודפסיםצמיחה של המגזינים המקוונים ושלב ההתגוננות של המגזי/החדירה

 .300 – 286' עמ, גן-רמת, אילן-אוניברסיטת בר, )מגמת תקשורת ציבורית(המחלקה למדע המדינה 
 )1071162(נצ .עבודת דוקטור בדלפק לפי  כהן

 
מספר שאלות מיגדריות ותפקודיות על העיתונות : מדיום בשלבי מיסוד). "2003. (י, ולימור. ע, לביא

 .172 - 142' עמ, 5 גליון ,ח"פתו". המקוונת
 )קופסא ("שמורים" וגם חוברות להשאלה באולם ה4כתב עת באולם 

 
 .74 - 63' עמ, 28'  מס.קשר, "נשים עתונאיות בעיתונות הכתובה). "2000. (ע, לחובר

                                                        4כתב עת באולם 
 

  .52 – 49' עמ, 20/12/02.  מוסף הארץ, "עיתון נשים אבל אחרת). "2002. (נ, ליבנה
 עיתון באוסף  עיתונות יומית בספריה המרכזית

 
.                           42– 36' עמ, 28 ,קשר,  "ייצוג עצמיות ומציאות, ביתיות:  שבועון ישראלי לנשים–לאשה ). "2000. (ס, ליידן

                                                        4כתב עת באולם 
 

'  עמ,האוניברסיטה הפתוחה,  רמת אביב.כתיבה ועריכה,  איסוף מידע-עיתונאות ). 1997. (ר, ומן. י, לימור
309 - 324 ,395 -404, 422 - 429  ,495 - 503. 

 )356083(עת .שמור מדעי המדינה לפי לימ
 

תקשורת ודמוקרטיה , )עורך(דן כספי : בתוך, "מבט פמיניסטי על התקשורת הישראלית). "1997. (ד, למיש
 .139 – 119'  עמ, הוצאת הקיבוץ המאוחד/ ליר -מכון ון,  ירושלים.בישראל

 )305619(וד .שמור מדעי המדינה לפי תקש
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