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 :מטרה
העיתון האלקטרוני הפך בשנים האחרונות למקור מידע המוני ובעיקר ראשוני בדיווח על אירועים חדשותיים 

טלפונים , עיתוני פקס,  אינטרנט–ב שיטות העיתון האלקטרוני מטרת הקורס לסקור את רו. ואחרים
 . ואת דרכי הדיווח בכל אחת ואחת מהדרכים האלקטרוניות להעברת מידע–מחשבי כף יד ועוד , סלולאריים

 
 שיטה

. ב"הקורס יועבר בכיתת מחשבים תוך הדגמה רציפה ושיטתית של כל תחומי הקורס על פי התוכנית המצ
הגשת עבודות במהלך הסמסטר ובחינה מסכמת שיחושבו על פי , קורס תרגולי סטודנטיםיכלול ה, בנוסף

 :הפירוט הבא
 

 :חישוב ציוני הסטודנטים
 .תרגיל כתיבת ידיעות ומבזקים לאינטרנט:  עבודה-  40%
 )אמריקאי( שאלה פתוחה אחת ושאלון רב ברירות – מבחן מסכם -  60%

 
 .ות ההסטורית של העיתון האלקטרוניהגדרה וההתפתח, הקדמה: שיעור ראשון .1
 .מודלים של עיתונים אלקטרונים ומודלים של מבני מערכות שונים: שיעור שני .2
 .היתרונות והחסרונות של העיתון האלקטרוני לעומת שאר המדיה: שיעור שלישי .3
 . מודלים כלכליים להשרדות–העיתון האלקטרוני : שיעור רביעי .4
 .  קשרים של עיתונים אלקטרוניים עם גופי האם:שנאה–יחסי אהבה: שיעור חמישי  .5
 . תרגיל–הידיעה והמבזקים בעיתון האלקטרוני לעומת עיתון מסורתי : שיעור שישי .6
 . המשך תרגיל–הידיעה והמבזקים בעיתון האלקטרוני : שיעור שביעי .7
 .אודיו ווידיאו, תמונות: אמצעי המולטימדיה בעיתון האלקטרוני: שיעור שמיני .8
 .ורשימות תפוצה. עיתון פקס , Newsletter, עיתון כבקשתך: עישיעור תשי .9

 . חשיבותו ודרך בנייתו–עמוד השער של העיתון האלקטרוני : שיעור עשירי .10
 . סוגיות משפטיות בהתהוות–אתיקה וחוק בעיתון האלקטרוני :שיעור אחד עשר .11
 ופאלםסלולר , sms ,wap: שימושים נוספים בעיתון האלקטרוני: שיעור שנים עשר .12
האם יחליף העיתון :  ודיון בנושאE- PAPER -ה, עתידו של העיתון האלקטרוני: שיעור שלושה עשר .13

 .האלקטרוני בעתיד הקרוב או הרחוק את העיתון המסורתי
 

 :ביבליוגרפיה לקורס
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 מאגר משפטי פדאור
 
 1999-2000, ספר השנה של העיתונאים ,ד חיים רביה"עו, "קניין רוחני וזכויות יוצרים באינטרנט" .8
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 31.3.2002, עסקים און ליין, מעריב, אלכס דורון, "תשכחו מקניות בסלולרי" .9
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 על פי ההתפתחויות –מיה מהתקשורת ומהאקד, כמו כן ישולבו במהלך הקורס מאמרים ונושאים עדכניים
 . והחידושים בתחוםה דינאמי והמתחדש כל העת

 


