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 רציונאל הקורס
גיון הפנימי הקובע כי ימה הה? בעוד שאחרים זוכים להתעלמות, "חדשות"אירועים מסוימים הופכים לדוע מ

ואיך כל זה קשור לתפיסות של העיתונות את ? או לטריוויאלי או אזוטרי, אירוע ייחשב לחשוב או מעניין
 ?עצמה

 
להגביר את ;  הייצור העיתונאישל תהליכי" הגיון הפנימי"מטרת הקורס היא להעמיק את הכרת התלמידים ב

. ולעודד צריכה ביקורתית של מסרים עיתונאיים; זה" הגיון פנימי"המודעות הביקורתית למשמעויותיו של 
  .שיגובה בניתוח של טקסטים עיתונאיים אקטואליים, הוא יכלול עיסוק תיאורטי

 
תוך ,  בתוך מוסדות ייצור החדשותעל התהליכים הפנימיים, בדגש תרבותי, הקורס יציע התבוננות ביקורתית

במסגרת זו הוא יעסוק בהתבוננות ביקורתית באתוס העיתונאי . קישורם למבנים חברתיים ולשיח אידיאולוגי
במשמעויות ;  שבין האתוס העיתונאי לפרקטיקות של עשיית חדשות– הגלוי והסמוי –בקשר המורכב ; וערכיו

 .טמעתן בטקסט העיתונאיובדרכי ה; האידיאולוגיות העולות מקשר זה
 

 מטלות הקורס
ניתוח וחשיבה , מטרתו של הקורס היא לפתח מיומנויות של קריאה. בקורס היא חובהההשתתפות פעילה  .א

  ). מהציון15% ( או קריאה פאסיבית/ולכן לא ניתן יהיה להסתפק בהקשבה ו, ביקורתיים
 .במהלך הקורס) אחד לפחות (קריאה רצופה של עיתון .ב
 .ו על פי דרישה/ שנקראים/הבאת דוגמאות מהעיתון .ג
או אמירות / של טקסטים עיתונאיים ושאלות ניתוחהמבחן יכלול .  מהציון85%:  בחינה מסכמת .ד

התייחסות  במכלול ההקשרים שנלמדו בקורס וכן דיון אינטגרטיביהוא יחייב . תיאורטיות ביחס לעיתונים
 . של הקורסלביבליוגרפיה

 
 רס וביבליוגרפיהתוכנית הקו

 .כל חלק יתפרס על פני שיעור עד ארבעה שיעורים. ב תוכנית הקורס על פי חלקיו"רצ
 מונחי יסוד: חלק ראשון

 .שאלות היסוד בו מטרותיו,  הגדרת מרחב העיסוק בקורס–רציונאל הקורס : מבוא
. אוניברסיטה  הפתוחהה: תל אביב, עיתונאות, )1997(בלימור ומן " היבטים תוכניים: העיתון: "לקריאה
 . 141 – 119 עמודים

 ) 356083(עת .שמור מדעי המדינה לפי לימ
  

; "שיח החדשות"ו" ערכים עיתונאיים", "אתוס מקצועי" הגדרת מושגים כ–אתוסים עיתונאיים : 1נושא 
 . תיאור ההתפתחות ההיסטורית של האתוס העיתונאי

ספיר : תל אביב,  אתיקה בפרקטיקה העיתונאית–התבונה כרוניקה של דלדול , )2004(' ד, אלבין: לקריאה
  .יפורטו בהמשך: 'עמ. והוצאת הקיבוץ המאוחד

  בקטלוג–בספריה לפילוסופיה 
 

 אובייקטיביות עיתונאית: חלק שני
 על עיתונאות והנחת קיומה של מציאות אובייקטיבית: 2נושא 

 : לקריאה
“A Cultural Approach to Communication”, in Carey, J. (1992), "Communication as a Culture”, 
New-York: Routledge. Pp: 13-36  

 )289902 (2062וגם תדפיס ) CAR) 329222שמור מדעי המדינה לפי  
 



 - 2 - 

 מסגוריים ונרטיביים בסיקור החדשות, מיוניים, יחסים לשוניים: מציאות-יחסי סיקור: 3נושא 
  הנחת האובייקטיביותהטיותיה האידיאולוגיות של: 4נושא 

 :לקריאה
Bennett, L.W. (1996), News – The Politics of Illusion, 3rd. Ed. New York: Longman. Pp: 141-164 
070.431 BEN (43325) 

 
 ערך חדשותי: חלק שלישי

 הגדרת המושג ערך חדשותי ומקורותיו התוכניים: 5נושא 
תל , עיתונאות, )1997(בלימור ומן   " ל הידיעה החדשותיתאבני היסוד ש"ו" הידיעה החדשותית: "לקריאה
 .285 – 283, 164 – 141 עמודים. האוניברסיטה הפתוחה: אביב

 ) 356083(עת .שמור מדעי המדינה לפי לימ 
  

 :ערך חדשותי ותהליכי ייצור חדשות: 6נושא 
בלימור ומן " ה בעיתון יומימאפייני העבוד"ו" גורמים המשפיעים על תפקוד העיתון והעיתונאי: "לקריאה

  . 285 – 283, 164 – 141 עמודים. האוניברסיטה הפתוחה: תל אביב, עיתונאות, )1997(
 ) 356083(עת .שמור מדעי המדינה לפי לימ

 
 הטיות אידיאולוגיות בסיקור החדשות ויחסים חברתיים, אתוסים עיתונאיים: חלק רביעי

 וגיות של האתוסים העיתונאייםגישות מעמדיות להטיות אידיאול: 7נושא 
 :לקריאה

“The Cultural Politics of News Discourse” in Allan, S. (1999),  News Culture, Buckingham, 
Open University Press. Pp. 83-105 

 ) ALL) 497935שמור מדעי המדינה לפי 
 

 הפוליטיקה המגדרית של הסיקור העיתונאי: 8נושא 
 :לקריאה

“The Gendered Realities of Journalism” in Allan, S. (1999),  News Culture, Buckingham, Open 
University Press. Pp. 130-155 

 ) ALL) 497935שמור מדעי המדינה לפי 
 

 הפוליטיקה האתנית של הסיקור העיתונאי: 9נושא 
 :לקריאה

“Us and Them” in Allan, S. (1999),  News Culture, Buckingham, Open University Press. Pp. 
157-182 

 ) ALL) 497935שמור מדעי המדינה לפי 
 

 עריכה עיתונאית: חלק חמישי
 על חשיבות העריכה העיתונאית: 10נושא 

 . 42 – 9 :'עמ. בבל: אביב- תל,עיתונות תחת השפעה, )2001(דניאל דור : לקריאה
 )  497754(עת .שמור מדעי המדינה לפי דור

 
 פרקטיקות עריכתיות להטמעת מסרים אידיאולוגיים: 11ושא נ

 המשמעות האידיאולוגית של עבודת העריכה: 12נושא 
 העריכה העיתונאית בסיקור אונס רמת השרון בעיתונים הגדולים בישראל: הצגת מחקר: 13נושא 

 
 סיכום: חלק שישי


