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 )ש" ש1 –חובה (
 
 כיצד שורדת העיתונאות הכתובה בעידן האלקטרוני .1

איך שינתה הטלוויזיה את , חרות על התפוצה והרייטינג והת– הכתובה והאלקטרונית -מיפוי סוגי התקשורת  
הבעלות על אמצעי התיקשורת ובאיזו מידה היא משפיעה על , שליחות עיתונאית או בידור, העיתנות הכתובה

, חופש העיתונות, האם קיימת תיקשורת אובייקטיבית, מעמדם וקהלי היעד של אמצעי התיקשורת, הדיווח
 .אתיקה עיתונאית

 .וא ודוגמאותהרצאת מב
 
 מושגי יסוד ואיסוף המידע בעיתונות הכתובה .2

, השיטה של כיסוי תחום: מקורות המידע העיתונאי, הגדרות ומונחים, מיבנה מערכת עיתון וחלוקת האחריות
השימוש , הגבולות המותרים ביחסי תן וקח עם מקור, לחצים ואינטרסים, הדלפות, קשרים מקצועיים

, החשיבות של איסוף מיסמכים, איסוף ואימות מידע, צנים" המגעים עם דוברים ויח,או באינטרנט/בארכיון ו
 .הקלטת שיחות וצילומים

 .הרצאה ודוגמאות
 
 מה הופך אירוע לסיפור עיתונאי .3

, דירוג החשיבות של חדשה ומיקומה בעיתון,  הסעיפים10מיבחן , הכרות עם הסיפור העיתונאי לסוגיו
גם סיפור כיפה אדומה יכול להיות סיפור .  היעד והתאמת השפה העיתונאיתהגדרת קהל, סיגנונות כתיבתה

 .עיתונאי
 .דוגמאות ותירגול בכיתה, הרצאה

 
 איך לגשת אל חומר גלם עיתונאי .4

, מהו הניוז: התמודדות ראשונה עם אוסף של עובדות מהתחום הפלילי ונסיון להעריך אותן כסיפור עיתונאי
, פרשני/החלק המסביר, העיקר והטפל, אופי הסיפור וצורת הכתיבה, ציבוריתחשיבותן ה, העובדות העיקריות

 מה חסר בחומר
 .פ חומרי הגלם"כתיבת הידיעה ע:  ושיעורי בית–ניתוח משותף בשיעור 

 
 הפתיח כפיתיון לקורא .5

, התאורי, הסיגנון האישי, כרוניקה: סיגנונות הכתיבה השונים, מים"חמשת המ. בדיקת שיעורי הבית
 .למכור ניוז, לעורר עניין, הצורך המתמיד לחדש. הבחירה הנכונה. המחוייך והדרמטי, התחקירי, שיהאנו

 .תירגול פתיחות:  ושיעורי בית-הרצאה ודוגמאות  
 
 גוף הידיעה  והסיומת .6

, מתי להבליט את העובדות המרכזיות על חשבון העלילה, שיטת השיחזור, ההתפתחות ההגיונית של העלילה
, היחס בין העובדות לצבע ולציטוטים לבין קטעי ההסבר והרקע, זכות התגובה,  על אמינות ואיזוןאיך לשמור

 .או היוצרת ציפייה לידיעת המשך/ והסיומת המסכמת ו–פער היידע בין הכותב לקורא 
 .כתיבת ידיעה מלאה:  ושיעורי בית–הרצאה והדגמות מתוך עיתונים 

 
 צבע מול כרוניקה .7

מתי הוא מופיע בנפרד ומתי הוא שזור , מתי משתמשים בו, מה זה צבע: הגדרות. בדיקת שיעורי הבית
 .ורנליזם עם האני של הכותב במרכז'הדיווח העובדתי נוסח הטיים או הניו ז. בידיעה

 .שיש להפריד מהן את העובדות מהצבע, תרגילים בכיתה עם ידיעות
, חדר מיון, מגן דוד, תחנת משטרה,  בית משפט–ך כתיבת ידיעה יציאה ראשונה לשטח לצור: שיעורי בית

 .מסיבת עיתונאים וכדומה
 
הן יימסרו למרצה .  ובהתאם לכך תיקון הידיעות מהשטח–תירגול כתיבת ידיעות , בדיקת העבודות .8

 .בשיעור הבא
 
 השפה העיתנאית .9



 2 מתוך 2עמוד 

ה בין השפה המדוברת לשפה הפשר, דיוק ובהירות, מיבנה ואורך המשפט, השימוש בסלנג, הכתיב המלא
, ראשי תיבות, סימני פיסוק, כתיב מלא, המצאת ביטויים, ביטויים שגורים והימנעות מקלישאות, הגבוהה
 .סימני פיסוק, סימני קריאה, מרכאות

 .טקסט שצריך לתקן אותו:  ושיעורי בית–הרצאה ודומאות 
 

 'טיפ'מה לעשות עם  .10
, ועד לכתיבתו, איסוף התגובות, אימותו, דרך איסוף החומר, נימהמיידע הראשו: תהליך העבודה העיתונאי

 .מיון ושיקול דעת, אחרי שעבר סינון
 .כולל תרגיל המודעה הקטנה, דוגמאות ותירגול בכיתה, הרצאה

 
 אפ או הידיעה המורחבת -הפולו .11-12

אך ,  חדשותישהנוסח שלה הוא, לימוד כתיבת כתבה חדשותית קצרה לעמודי הפנים בחדשות או למגזין היומי
 .חומר רקע וקטעי פרשנות, ציטוטים, צבע, משולבים בה עובדות

פ נושא שיסוכם עם "יציאה לשטח לכתבה המועדת למגזין היומי ע:  והטלת עבודת הגמר–דוגמאות , הרצאה
 .המרצה

 
 שיחת סיכום .13
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