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  מטרת הקורס
סיפור "מ:  ולהתנסות בסוגי כתיבה ושידור שמעבר לדיווח החדשותיהקורס נועד לאפשר לסטודנטים להכיר

מתי ראוי : בין השאר יידונו השאלות. ותחקיר) news feature(כתבה חדשותית ,  וכתבת צבע לראיון"אנושי
האם ראוי שכלי תקשורת ינקוט ; "צהוב"מהו דיווח , מהו טיפול ראוי; שלא להסתפק בידיעה חדשותית

  ". עיתונות מעורבת"ורנליזם ו'ז-ניו; יות והוגנותאובייקטיב; עמדה
ההיכרות עם שלבי ההכנה של כתבות ותחקירים אמורה גם לפתח ולשכלל את יכולתם של משתתפי הקורס 

יוקדש חלק מהזמן לאיתור השפעות חיצוניות על , לפיכך. לצריכה ביקורתית של כתבות משודרות וכתובות
/ כמו גם על סגנונות ההגשה של החומר לצופה , ל דרכי הטיפול בהםבחירת נושאים לכתבות מגזיניות וע

  .    לקורא/ למאזין 
  

  דרישות הקורס
    %10השתתפות פעילה  
  .הפרזנטציה תעסוק בניתוח ביקורתי של כתבות שפורסמו בכלי התקשורת: %20פרזנטציה בכיתה 

  . בסופו2עבודה ,  באמצע הסמסטר1עבודה ): %40 2עבודה , %30 1עבודה ( %70עבודות 
  

  
  נושאי השיעורים ורשימת הקריאה

הפרגמנטציה של המידע בחדשות והדרכים שבהן ? מי בכלל צריך כתבות ארוכות): שיעור אחד(מבוא   .א
 . מנסים כלי התקשורת להתגבר על הבעיה

רון מידע מול כש, מול מידע" צבע"; מה היא מוסיפה, מתי היא נחוצה): שני שיעורים(הכתבה החדשותית   .ב
  .כללי כתיבה והסגנון האמריקני; ומה שמעבר למידע, כתיבה

  :חומר קריאה
  7פרק , מן/לימור. 1
  סגנון חדשות. 3
  .מוספים יומיים של עיתונים מהימים האחרונים. 2

  ?  מתי ולמי הוא נחוץ): שיעור אחד( הדיוקן הכתוב 
איך הופכים סיפור ,  נושא מענייןמהו; מקורות לבחירת נושאים): שלושה שיעורים) (1(כתיבה מגזינית   .ג

בידורי -השילוב החדשותי, ורנליזם והסגנון המקומוני'ז-ניו: הסגנון; נים ולחצים חיצוניים"יחצ; למעניין
  .שלבי הכנת כתבה. והשפעתו על הסגנון בכתיבה ובטלוויזיה

  :חומר קריאה מומלץ 
  153-172, 259-271' עמ, מקי: לבחירת הנושא .1
  27-45' עמ, מקי: למבנה .2
  .71-74' במיוחד עמ, סגנון חדשות: לסגנון .3

  .הכנת כתבה בכיתה לפי השלבים שנלמדו): שני שיעורים) (2( כתיבה מגזינית 
  .   ניתוח עבודות התלמידים) שני שיעורים) (3(כתיבה מגזינית 

  . הרצאת אורח וניתוח כתבה של העיתונאי האורח): שיעור אחד) (1(התחקיר העיתונאי   .ד
  ). תחולק בכיתה(כתבה של העיתונאי האורח : ה לקראת השיעורחומר קריא

תפקיד העורך ; אפ- פולו; הצלבת מידע; מקורות והאינטרסים שלהם): שיעור אחד) (2(התחקיר העיתונאי 
  ?האם לשתף פעולה עם המשטרה והפרקליטות; והיועץ המשפטי

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ביבליוגרפיה
  

,  בנוסף7 ,8פרק , 1997האוניברסיטה הפתוחה , )מן-לימור: להלן (עיתונאות/ רפי מן , יחיאל לימור
  .לסוגי כתיבה שונים, בעיקר באנגלית, הביבליוגרפיה של הספר מכילה הפניות לשורה של מדריכים

   )1115985 (10860 בתדפיס 7 וגם פרק )356083 ( עת .המדינה לפי לימ-שמור מדעי  
  

   153-172, 259-271, 27-45' עמ, 2005דון הוצאת גור, )מקי: להלן(ר סיפו/ רוברט מקי 
  )1071813 (  ה"ספ תשס. מקי808.23  בספריה לספרות 

  
  )   בספריה  (1992, )סגנון חדשות: להלן" (חדשות" מדריך לעיתונאי -סגנון חדשות 

  )1100142 (10381תדפיס 
  
  

  הנחיות לעבודות ולפרזנטציה
  

-10במשך ,  כתבות באותו נושא2-3או , וח של כתבה אחתנית): החל מהשיעור הרביעי בסמסטר(פרזנטציה 
, יות/הפרזנטציה תתמקד בבחירות שעשו העיתונאים. ה אחד או שניים/ידי תלמיד- על, )כולל דיון( דקות 15

  .ן ובניסיון להבין את הבחירה שנעשתה/באפשרויות האחרות שעמדו לפניהם
  .דרוש אישור המרצה לנושא לפחות שבוע לפני הפרזנטציה

     
  :עבודות
הכתבות ינותחו בכיתה בחלקו השני .  מילים1,000 עד 700הכנת כתבה חדשותית או ראיון בהיקף : 1עבודה 

  .  במאי17עד : מועד הגשה. של הסמסטר
נושאי  .  באוגוסט30להגשה עד ,  מילים2,000 עד 1,500כתבה מגזינית או תחקיר עיתונאי בהיקף : 2עבודה 
  .באישור המרצה, ה/תלמידלפי בחירת ה: הכתבות

  
  (!).לא בכתיבה בדיונית , מדובר בעבודה עיתונאית של ממש: הבהרה

  


