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 ז"ל תשס"שנה, ה"ב

 
 מר רפיק חלבי"/ הפקת חדשות בטלוויזיה "58-115

 )ש" ש1-מקצועי(
 

 :מטרת הקורס
הקניית מושגי יסוד , מטרת הקורס להכיר לסטודנטים את מבנה הטלוויזיה הציבורית והמסחרית בישראל

 .שיקולי הדעת העיתונאי ובעיות ההפקה, כניות בעבודת מערכות החדשות והתו
 .דרך תרגילים, לימוד החומר התיאורטי והתנסות בו

 
 דרישות הקורס

  של השיעורים75%הסטודנטים חייבים להשתתף במינימום . השתתפות פעילה .א
 .ההשתתפות בכיתה היא פעילה .ב
 .הכנת ליין אפ שידור:תרגיל אמצע סמסטר  .ג
, ראיון, כתבת טלוויזיה: השאיפה להגיש עבודת וידאו .  מתום הסמסטרתרגיל מסכם שיימסר עד חודש .ד

 .  תלוי בהיקף העבודה ובמשימה שתוטל, בשלשות ואף יותר, יש אפשרות לעבודה בזוגות. תוכנית אולפן
 

 הרכב הציון
  15%השתתפות פעילה בסדנה   .1
 10%נוכחות  .2
  15%תרגיל ליין אפ   .3
  60%תרגיל מסכם . 4
 

  :   1ר שיעו
 .ערוצי נישה וכבלים , 10, 2ערוצים : מבנה הטלוויזיה הציבורית בישראל לעומת הטלוויזיה המסחרית 

כיצד . מליאת רשות שידור וועד מנהל, זכיינים, דירקטוריון, מה מידת ההשפעות של הממשלה ובעלי עניין
 ?  פועלת התקשורת האלקטרונית בישראל 

 
 ביבליוגרפיה מומלצת  

 
 31 כרך 84ספטמבר - אוגוסטסקירה חודשית" אמצעי התקשורת והדמוקרטיה בישראל ) "1984.(' דגורן .1
 )57-65' עמ(

 4כתב עת באולם 
 
 .ספריית פועלים,  תל אביב- סיפור הטלוויזיה הישראלית-בית היהלומים) 1986. ('גיל צ .2

384.55E52355(בי .  גיל( 
 
 .אוניברסיטה הפתוחהה. מדיניות התקשורת בישראל )2000.(טוקטלי א .3

 )447036(מד .טוק  שמור מדעי המדינה לפי
 
:    הוגש לראש הממשלה , " ח בדיקת רשות השידור"דו) "2000.(' ורדי ר .4

asp.keywords_search/mmm/il.gov.knesset.www 
 
מוגש  :ין וחשבון הוועדה להרחבה ולארגון מחדש של מערך השידורים לציבור בישראל ד) 1997(' פלד י .5 

  .התקשורת לימור לבנת לשרת
 )379117 ( די תש .המדינה לפי ועד-שמור מדעי  

 
 ) ל לסטודנטים"יישלח על ידי בדוא( ח דינור "דו .6
 

  
 .הוצאת המכון לדמוקרטיה , ליםירוש .בעלות צולבת) 2003. (לשם ש , גושן ז' ,אזרחי י.       7

302.23E577935(בע .  אז(  
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 .2שיעור 
 . אפים של מהדורות חדשות-הדגמת ליין. אפ -כיצד מכינים ליין, חדר החדשות

 .פוליטיות, ביטחוניות, מניפולציות כלכליות, ממשלה: מהו שיקול הדעת העיתונאי ומהם גורמי ההשפעה
 )ים למהדורות חדשותאפ-בשיעור יוצגו דוגמאות של ליין(

 
 :ביבליוגרפיה מומלצת

 עם עובד, א"ת. המתווכים) 1992. ('ולימור י. 'כספי ד .1
 )206093(מת .כספ  שמור מדעי המדינה לפי

 
. המחלקה למדעי המדינה, האוניברסיטה העברית . אובייקטיביות בחדשות הטלוויזיה) 1981( ' פלג י .2 .1

 ירושלים
 )494666(לפי פלג ישראל ) 3ארון (אולם השמורים ר בדלפק ההשאלה וב"עבודת ד

 
 .14עמוד  . 64 גיליון אותות" . עמדות ואינטרסים:ערוץ שני עכשיו) "1985. ( כספי ד .3

 4כתב עת באולם 
 
קריטריונים מקצועיים של עורכי חדשות ותוכניות אקטואליה בטלוויזיה מול ציפיות ). "2003(' בלס ת. 4

 .סיטת  בר אילןאוניבר". וצרכיהם הצופים
 )553549 (קר.בלסלפי ) 3ארון (ר בדלפק ההשאלה ובאולם השמורים "עבודת ד

 
  . 3שיעור 

 
 .שיכלול כתיבת כתבה קצרה הכוללת את האלמנטים הנלמדיםתרגיל + מבנה כתבת החדשות הקצרה 

 יוצגו בכתה דוגמאות מצולמות ממהדורות החדשות בישראל וגם .  ( ההבדל בין כתבת חדשות לכתבת מגזין
 )?כיצד מודדים רייטינג בישראל . טבלאות סקרי צפייה

 
  . 4שיעור 

 .לחצים מבפנים ומבחוץ. עבודת הכתב מול המערכת 
 .ידיעה מצולמת וטיפול אולפני , ההבדל בין כתבה מצולמת

 .כינים פתיח כתוב או מצולםכיצד מ
 )ת/ת פוליטי/ייתכן הזמנת כתב. מלווה בהדגמה(

-News).( השיעור השני יכלול תרגיל צילום חומרים עיתונאיים במסגרת הקמפוס וניתוח החומר בשיעור
Viewsידיעה כיצד משפיעים על עבודת הכתב ופוגעים במערכת- דעה. 

 
 :ביבליוגרפיה מומלצת

 . עם עובד , ספריית אשכולות, תל אביב . ות אינטרס בישראלקבוצ) 1978(' ישי י .1
 )66696(קב .ישי  שמור סוציולוגיה לפי

 
2. Voakes ;P.S (1997)   Puplic perceptions of journalists ethical motivations. Journalism and 
mass communication quarterly .74 (1) 23-38      

 EJournal וגם 88טור , 5כתב עת באולם 
 

 . 5שיעור 
, ל"דובר צה( השימוש בחומרים קנויים .חדשות תחת לחץ).שעת חירום, מלחמה( חדשות בעתות משבר 

 )מתנחלים, פלסטינים, סוכנויות זרות
 .)אינתיפאדה, יוצגו קטעים משידורי מלחמה (

 
 :ביבליוגרפיה מומלצת

 בל  הוצאת ב, תל אביב, עיתונות תחת השפעה ) 2001.(דור ד .1
 )497754(עת . דור שמור מדעי המדינה לפי

 
 . 6שיעור 

המצלמות ,  קונפרנס-הוידיאו, פון -הוידיאו, הלוויינים,ההפקה הטלוויזיונית בעידן הסיבים האופטיים
, אולימפיאדה, בחירות, הינתקות: דיון בהפקות גדולות ). אפשרות למרצה אורח( והשידור הדיגיטאלי 

 )אפים-ליין( ודות אמצע סמסטר הגשת עב 'פיגועים וכו
 

 7שיעור 
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 .הכיתה תשמש כחדר חדשות. דיון בכיתה על הליין אפ
 

 . 9-8שיעור 
 .הראיון הקצר כחלק מהכתבה לעומת הראיון באולפן

  ./soft newsניתוח מהדורות של חדשות רכות 
. (   שש עם אושרת קוטלר,ערב חדש,לונדון וקירשנבאום, סדר עולמי, שבע וחצי: דיון במהדורות אקטואליה 

 .)יוצגו הקלטות משידורי התוכניות
 ).מהיום למחר,יאיר לפיד, קובי מידן(  וראיונות רכים  Hard Talkכמו כן יוצגו קלטות מהתכנית  הבריטית 

 
 11-10שיעורים 

בין השוואה . לוק וסגנונות הגשה , גרפיקה, קריינות, ניתוח מהדורות חדשות מבחינת הנושאים המסוקרים
 .המהדורות בישראל ובין מהדורה ישראלית למהדורה זרה

  .Network     ל Localההבדל בהדגשים בין 
 

 .12שיעור 
 ?האם קיים מותר ואסור בכיסוי העיתונאי

 
 :ביבליוגרפיה מומלצת

 הוצאת רשות השידור, ירושלים , תדריך חדשות ואקטואליה-תדריך נקדי )1998(' רוגל נ
 )407920(תד . רוג לפישמור מדעי המדינה 

 
 הוצאת   רשות השידור,ירושלים , מסמך נקדי תדריך חדשות ואקטואליה )1995(' שכטר ע', רוגל נ

 )302781(מס .רוג  שמור מדעי המדינה לפי
 

) 4( לט מגמות".  מצוי מול רצוי–תפקוד אמצעי התקשורת בישראל  "- ) 1999. (א , ונוביצקי. ר ,אלמגור-כהן
400-419   

 4וגם כתב עת באולם ) 465072(7642  דפיסת
 

 :13שיעור 
 

 . המטרה לנסות ולהציג מגזין מצולם וערוך :סיכום הקורס
 .  הצעות והמלצות.שיחה על הצפוי בשוק התקשורת

 
   

    !!ב ה צ ל ח ה 


