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  :מהות הקורס ומטרותיו

  .הקניית חשיבה ותפיסה עיתונאית של אירועים .1
  ).ידיעה(תיבת חדשות עם דגש על  כ, הקניית כתיבה עיתונאית נכונה לפי סוגיה השונים .2
  . והכנתו לכתיבהבדיקתו, לימוד דרכי איסוף החומר .3
  . לסוגיה ותירגולם העיתונאיתכתיבהלימוד יסודות ה .4
 .מבנה המערכת ואופן תיפקודה ועבודת הכתב, הכרת מבנה העיתון .5
  

  :דרכי ההוראה
  .עבודה מסכמת בשטח ותירגול בבית ובכיתה, דיון בכיתה, הרצאות פרונטליות

  
  :שות הקורסדרי

  .הגשת התרגילים והעבודות כנדרש ובמועד .1
  .נוכחות בכל השיעורים .2
המחייבת תיאום עם המרצה ואישור נושא הסיקור , אין מבחן בסוף הקורס אלא עבודת סיקור בשטח .3

 .מראש
  

  :הרכב הציון הסופי
   יש משקל , בשטחהסיקור  –כאשר לעבודת הסיכום , ממוצע ציוני התרגילים והעבודות= 90%
  ).30%לפחות  (עודף
  . נוכחות והשתתפות בכיתה=  10%

  
  :תכנית הקורס

 ).שעור אחד(תפקידיה ובעיות יסוד בה ,  מהות התקשורת:מבוא .1
 
סוגים ). 'מאמר וכו, תחקיר, ראיון, כתבה, ידיעה( סוגי הפרסום העיתונאי :מונחי יסוד בעיתונות הכתובה .2

מונחי יסוד בכתיבה , עיתונות פופולארית). 'עיתון כלכלי וכו, מקומון, שבועון, יומון(שונים של עיתונים 
 ).שעור אחד(ובעריכה 

 
  ).שעור אחד(בחירת החדשות לפרסום , מרכיביהן, זיהוין,  אפיונן:החדשות .3

  ; 141-149עמודים , מן-לימור: קריאה
  )1115983 (10858תדפיס         

  
   . 89-104עמודים , פרק שביעי, גורן   

  )1115570 (10831 תדפיס              
  
 ).שעור אחד(ורנליזם 'ז-ידיעה ודעה וניו, ידיעה והערכה, סוגיה,  תוכנה:הידיעה .4
 
הצלבת מידע , )האתי  והחוקי, ההיבט העיתונאי(הדלפות ,  דרכי איסוף החומר לידיעה:הכנת הידיעה .5

  ).שני שעורים(לידיעה ותרגול בכיתה " טיפ"פיתוח , ובדיקתו
  .'פרק ה, נגבי :קריאה

  )1115568 (10830בתדפיס 
  
, לשון הידיעה, כללי הכתיבה, מבנה הידיעה, סוגי הפתיחים, מים"חמשת המ,  הפתיח:כתיבת הידיעה .6

אפ לידיעה ועוד -פולו, התגובה, סטיגמות, כללי הייחוס למקורות, השימוש בציטטות, מילים אסורות בשימוש
  ). שעורים2-3(

  ).יימסרו בכיתה(ב "ורות של שירות ההסברה בארהכללי הייחוס למק: קריאה
  . אפשרית זליגה משעור לשעור3-6בנושאים : הערה

  



  2

, האתיקה העיתונאית, אמינות ודייקנות, יחסים עם מקורות, יצירת קשרים,  סוגי הכתבים:עבודות הכתב .7
עבודה ,  מבית ומחוץעבודה מול לחצים, עבודה עם ארכיון, עבודה מול המערכת, נים"יחסים עם דוברים ויחצ

  ).שני שעורים(מול מתחרים 
  ).5חלק מחומר קריאה זה שייך גם לסעיף  (153-204עמודים , 4פרק , לימור- מן: קריאה

  )1115984 (10859תדפיס               
  
  ). שעורים1-2(ההבדלים בין כתבה לבין ידיעה , צורת הכתיבה, איסוף החומר, סוגיה,  הגדרתה:כתבה .8

  . 309-358עמודים , לימור- מן :קריאה
  )1115985 (10860   תדפיס     

  
  :הנחיות לתרגילים

  .כולל עבודת הסיקור המסכמת,  תרגילים6-8במהלך הקורס יינתנו  .1
  .יש להקפיד לבצע את התרגיל על פי הנחיות אלה. יימסר דף הנחיות לביצועו, עם הטלת משימת התרגיל .2
  .ם כפוליםיש להגיש את כל התרגילים מודפסים ברווחי .3
  .יש להגישם במועד שנקבע .4
  

  :ביבליוגרפיה
  

  .1993, "כתר"הוצאת , תקשורת ומציאות –דינה גורן 
  )1115570 (10831 בתדפיס 7 פרק )46364(תק .שמור סוציולוגיה לפי גרן

  
  .1995, מכון ירושלים לחקר ישראל, חופש העיתונות בישראל –משה נגבי 

  )1115568 (10830 בתדפיס 'פרק ה )288878(חפ .שמור מדעי המדינה לפי נגב
  

  .הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, ותאהעיתונ –יחיאל לימור ורפי מן 
  )356083(עת .שמור מדעי המדינה לפי לימ

 
 


