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  :מטרת הקורס
אלה המבקשים לעבוד בעתיד כעיתונאים או , הנחת היסוד של הקורס היא שתלמידי תקשורת ועיתונאות

אך לא פחות מכך מי שיעסקו בהיבטים תיאורטיים , ) ' פרסום וכד, חסי ציבורי(במקצועות משיקים 
  .חייבים להכיר את יסודות העבודה המעשית בעיתונות, ומחקריים

: המודפסת כמו גם האלקטרונית, חלקו האחר של הקורס מיועד להכרות עם עולמה המקצועי של העיתונאות
תהליכי העבודה מערכת היחסים בין , סוגי הכתיבה, תפקודדרך ה, סביבת העבודה, המבנה, עולם המושגים

כן נלמד על זרמים חדשים .  ודרכי התמודדות עימם,זיהוי בעיות ולחצים, כתבים למקורות המידע שלהם
  .בעיתונות והשפעת טכנולוגיות המידע החדישות על עבודת העיתונאי והעיתונות

 –את היסודות המעשיים של העבודה העיתונאית , בילבמק, חלקו האחר של הקורס מיועד להעניק לתלמידים
שיוטלו על , הלימוד המעשי יתבצע תוך תרגול של משימות עיתונאיות. כתיבתו ועריכתו, עיבודו, איסוף המידע
  .העבודות ישמשו בין היתר גם בסיס לניתוח ולהפקת לקחים. התלמידים

מעמיקה יותר בעיסוקים המעשיים של לקראת התנסות , הקורס אמור להעניק לתלמידים את התשתית
  .העבודה העיתונאית לסוגיה השונים בסדנאות ובקורסים השונים בלימודי התקשורת

  :חובות התלמידים
כל העבודות יוגשו מודפסות על .. הגשת כל עבודות הבית והשתתפות במבחן המסכם, נוכחות בכל המפגשים
  . 12בגופן בגודל  , צידו האחד של הדף

  : הציון
  .50%משקל מבחן מסכם .  יון הקורס יורכב משקלול  ציוני שלוש עבודות ומבחן מסכםצ
  

  :מבנה הקורס
  .מבוא ומונחי יסוד בעבודה העיתונאית: 1שעור 
  .הגדרות ומונחים. הצגת מטרות הקורס והמטלות.מבוא

  )אינטרנט(משודרת וחדשה , עיתונאות מודפסת: סוגי אמצעי התקשורת השונים
  .עיתונאות איכות ופופולארית: מיון וזיהוי

  .סטיבנס, טוכמן, 3.2, 3.1פרקים , לימור ומן: חומר קריאה
  

   .הגדרות ואפיונים של חדשות: 2שעור 
  . הקווים המיטשטשים בין חדשות לבין בידור

  . זיהוי הקהל וצרכיו, הקרב על תפוצה ורייטינג, אמינות, תחרות', שעת האפס': סביבת העבודה של התקשורת
המציג את החשיפה העיתונאית שהחלה לאחר הפריצה למשרדי " כל אנשי הנשיא"פייה בקטעים מהסרט צ

  .1974המפלגה הדמוקרטית בבניין ווטרגייט בוושינגטון שהסתיימה  בהתפטרות הנשיא ניקסון בשנת 
  193 -288עמודים " עיתונות תחת השפעה"דני דור : חומר קריאה

  .שוואתי של סיקור אירוע באמצעי תקשורתניתוח ה. 1קבלת עבודת בית מס 
  

  .עקרונות היסוד של הכתיבה העיתונאית:  3שיעור 
  מעניין, בהיר, מדויק: השילוש הקדוש

  .הרקע והמשמעות"). צבע("תיאור , ציטוטים, עובדות: כללי היסוד של כתיבה עיתונאית
  .הלשון העיתונאית. סגנונות כתיבה שונים

  . ים של  ידיעותפתיחים ומבנ. מים"חמשת המ
  6פרק , 5לימור ומן פרק : חומר קריאה

  
  .עקרונות היסוד של הכתיבה העיתונאית: 4שיעור 

  .תרגול כתיבת פתיחים וידיעות
  

  .תהליך העבודה העיתונאית: ועד לידיעה" טיפ"מן ה: 5שיעור 
  .שלבי עבודת הכתב

הדעת המקצועי של הכתב בכל שלבי שיקול , תגובות, שיטות אימות המידע, איסוף פרטים, מידע ראשוני
אזורית כבסיס לעבודה ,ההתמחות התחומית, פריסת הכתבים, שילוב ההקלטה והצילום. העבודה

  .העיתונאית
  .המשך תרגול כתיבת פתיחים לידיעות על בסיס מודעה



 2

  4.2לימור ומן פרק : חומר קריאה
  .איתור מודעה בעיתון ובעקבותיה כתיבת ידיעה. 2קבלת עבודה מס 

  
  שיטות איסוף המידע: מחפשים את האמת: 6שיעור 

היתרונות . שימוש במקורות כתובים, התצפית) הרחבה בשיעור נפרד(הראיון : השיטות השונות לאיסוף מידע
  .והחסרונות של כל שיטה

  .מאגרי מידע ממוחשבים ועוד, האינטרנט ככלי עבודה עיתונאי. איסוף מידע באמצעות מחשב
  עה על בסיס מודעהתרגול  כתיבת ידי

  .  מאמר של החוקר קימן4.1למור ומן פרק : חומר קריאה
  

  יחסי כתבים ומקורות מידע" מקור מדיני בכיר: "7שיעור 
  .שיטות עבודה ובעיות: מערכות היחסים בין הכתב למקורות המידע

  .טיפוח הקשר עם המקורות, מיפוי מקורות המידע, סוגי מקורות
  . ת"מסע. קשרי עבודה עם אנשי יחסי ציבור ודוברים. ותחסיון מקור? "הדלפה"מהי 

  .מניפולציה של מידע" ספין"עידן ה
  "עיתונות תחת השפעה"דניאל דור . 9לימור ומן פרק : חומר קריאה

  
  זיהוי הידיעה" איזה סיפור מצויין: "8שיעור  

  ?מה הופך אירוע לידיעה
  .על פי גלטונג ורוגה וחוקרים נוספים, יעההמאפיינים השונים של יד

  .ותהליכי הברירה" שומרי סף"שיקול הדעת של כתבים ועורכים כ
  .החשיבות היחסית השונה של חדשה בנסיבות משתנות

  .תרגול בזיהוי  חדשה וכתיבת ידיעה
  .כספי ולימור.  גלטונג ורוגה: חומר קריאה

  
   זרמים בעיתונאות": ורנליזם'יו גנ"ועד :עיתונאות אובייקטיבית "מ:  9שיעור  

  .הכרות עם הזרמים המרכזיים בעיתונאות
  . מיתוס ומציאות: נוסח הניו יורק טיימס" עיתונאות אובייקטיבית"

  3.3לימור ומן : חומר קריאה
זיהוי מקורות : ניתוח כל ידיעה בשני היבטים. איתור חמש ידיעות משני עיתונים שונים: 3קבלת עבודה מס 

  . התאמתם לקריטריונים של גלטונג ורוגה.המידע
  

  .הכתבה וכתיבה תיאורית: ספר לי סיפור: " 10שיעור  
  .רדיו וטלוויזיה, בעיתונות" סיפור אנושי"דפוסי השימוש ב

: סוגי כתבות, המימד האנושי, מרכיבי התאור, ציטוט ישיר ועקיף. המרכיבים המרכזיים בכתבה: הכתבה
  . סגנון מול אחידות ומאפייניהם,מסע, ראיון, תופעה, דיוקן

  .דרנטון. רועה: חומר קריאה
  

  !" איזו שאלה מצויינת : "11שיעור 
  . הראיון ככלי עבודה מרכזי בכל סוגי העיתונות

. תכנון מבנה הראיון, הכנת השאלות,  איסוף מידע- ההכנה לראיון. סיווג והגדרה של מרואיינים שונים
  ?בים מרואיין סרבןאיך מדוב. דפוסים שונים של ראיון
  .סימולציית ראיון וכתיבה

  . מאיר גלבוע.  4.3לימור ומן פרק : חומר קריאה
  

  .מבנה ארגוני תקשורת: 12שיעור 
  .תחנת רדיו ותחנת טלוויזיה, מערכת העיתון: מבנה ארגוני התקשורת ודרך קבלת ההחלטות

  .  כלכליים ומערכות לחצים נוספות- םהמערכת העיתונאית מול השיקולים המסחריי. אחריות, תיאום, פיקוח
  .אזורית כבסיס למרבית העבודה העיתונאית, ההתמחות התחומית. פריסת הכתבים
  " התקשורת בישראל מרכז ופריפריה"אלי אברהם .  2לימור ומן פרק : חומר קריאה

  
  . התחקיר העיתונאי: 13שיעור 

  . שלבי עבודה וכללי עבודה,סוגים שונים של תחקירים, המורכבות בבחירת נושא התחקיר
  

  21עיתונאות במאה ה 
  מיפוי אתרי חדשות פרטיים. אתרי חדשות בארץ ובעולם, מהדורות אינטרנט, עיתונאות מקוונת
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