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  . העיתונות המסורתית כמו גם העיתונות המקוונת:  הסדנה תעסוק בהכרה ותרגול של השפה העיתונאית
  . שיעורים מתוכננים24כ "סה

  :דרישות הקורס
  .לפחות,  מכלל השיעורים80%  - נוכחות חובה ב 

  .הגשת תרגילים כמפורט
  . השתתפות בדיונים
  :הרכב הציון בקורס

  . בדיונים והצגה של החומר הביבליוגראפי נוכחות והשתתפות 10%
   תרגילים שוטפים  וקבוצות דיון70%
  )תלוי באישור המחלקה( מגזין הסטודנטים 20%
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לעיתים נושא הכתיבה .  הודעות בשבוע3יש לכתוב בבלוג לפחות . כל סטודנט ינהל במשך חודש בלוג אישי  .א
 .י המרצה"יינתן ע

רשימת הבלוגים . כל סטודנט חייב להגיב לפחות פעם אחת בבלוגים של לפחות ארבעה  סטודנטים  .ב
ח על התנסותו בכתיבת "בתום החודש הסטודנט יכתוב דו. סם באתר הקורסהאישיים של הסטודנטים  תפור

  .הבלוג
  

  )15 -14 - 13שיעורים ( הכתבה העיתונאית
  

  סוגי כתבות 



  - 3 - 

 71-195-01/ר תיקי בלס"ד
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  .92 – 90' עמ, דביר: א"ת, מדריך לכתיבה עיתונאית: חתימה טובה, " הנימה האישית", )1992. (ר, בונדי
  )592607 (9841וגם תדפיס ) 202658(חת .שמור מדעי המדינה לפי בונ

  
  ).134-136(' עמ, פ"או: א"ת, עיתונאות, "עיתונאות חדשה)  "1997. (ר, ומן. י, לימור

  )592597 (9838וגם תדפיס  )356083(עת .שמור מדעי המדינה לפי לימ
  

  .ורנליזם'כתיבת מאמר בסגנון ניו ז: 9משימה 
  .כתיבת טור אישי בנושא שיסוכם בכיתה: 10משימה 

  
  )20שיעור  (עריכה . 8

  עיצוב, כותרות
הספריה הוירטואלית . ן ועוד איךלקרוא עיתו, "  יש חשוב ויש מובלט) : "1996(ה , ואנוש. ש, ליפקין. א, ווהל

     :ח"של מט
2081=item?asp.item/Pages/il.ac.cet.lib://http 

  
  )24 - 21(אתיקה עיתונאית . 9
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  .כמו כן ייתכנו שינויים בסדר לימוד החומר. ייתכנו שינויים ברשימה הביבליוגרפית* 
  

  מטלות הקורס 
חובה להגיש את הרפראט .  המשימות המוטלות11 משימות מתוך 7 לפחות הגיש יש ל: הגשת תרגילים

ואת סיקור מסיבת , ) 6תרגיל (את הראיון ,  )5תרגיל (את הבלוג  , )העיתון הווירטואלי (4תרגיל , )2תרגיל  (
  )11תרגיל (ואת הכתבה למגזין הסטודנטים , )8תרגיל  (העיתונאים  

  ....).מאת ... ' תרגיל מס(ודנט מתחת לכותרת בתרגילים יש לכתוב את שם הסט
  .כן יש לקחת חלק בדיונים הכיתתיים שיתקיימו ברשתכמו 

. בעילום שם , יפורסמו באתר מידי פעם תרגילים של סטודנטים, לצורך למידה ושכלול יכולת הכתיבה
הבנה והפנמה של  עיסוק בחומרים אמיתיים שכאלה חיוני ביותר ל. התרגילים ישמשו חומר לדיון בכיתה

  .החומר הנלמד
תרגילים ). יום ושעה(יש להגיש את התרגילים עד למועד  המדוייק שסוכם בכיתה : עמידה בלוח זמנים

   !!! לא יתקבלו –שיגיעו באיחור 
 com.gmail@ttiksoret: את התרגילים יש לשלוח אל

 מועדי הגשת התרגילים ייפתחו פורומים בהם  ניתן יהיה להפנות שאלות הבהרה לקראת: פורום תרגיל
הפורום יהיה המסגרת היחידה בה ניתן יהיה , להוציא פגישות בשעת הקבלה. למרצה לצורך הכנת התרגיל

  . לדון עם המרצה בתרגיל מחוץ לשעת השיעור
  :פירוט תרגילים
   ראיונות הדדיים-תרגיל פתיחה

למצוא צדדים '  דקות ינסה סטודנט א15במשך . לקו לזוגות שאינם מכירים זה את זההסטודנטים יתח
 דקות המרואיין יהפוך למראיין וינסה לדלות פרטים מסקרנים 15לאחר . 'מעניינים באישיותו של סטודנט ב

  . בתום חצי שעה יציגו הסטודנטים בפני הכיתה את הסטודנט שראיינו.  מחברו
דפים אלה ייאספו בתום השיעור ויישמרו אצל המרצה לשימוש . ום ראשי פרקיםבמהלך הראיון יש לרש

  . עתידי
  .   מטלה זו אינה כלולה בכלל התרגילים נושאי הציון

  .כל סטודנט יציג ויסביר מושג תקשורתי מתוך רשימה שתועבר בכיתה:  )1' תרגיל מס(רפרט 
  ציטוט לפתיח תמצית/מפתיח שאלה, טמפתיח תמצית לפתיח ציטו להפוך): 2' תרגיל מס(פתיחים 

  .מפתיח לאקוני לפתיח עם צבע) : 3תרגיל (כתיבה בצבע
  :   )4' תרגיל מס(עיתון וירטואלי כיתתי 

כל , במהלך שבוע שייקבע מראש. בונים בכיתה עיתון וירטואלי שמורכב מידיעות ששולחים הסטודנטים
: תחומים שונים(נושא דמיוני , הו חדש ומקורי  מש-סטודנט ישלח שתי  ידיעות חדשותיות למגזין הזה 

  ). ספורט, מדע, בריאות, פוליטיקה, חברה, משפט
חברי כל מערכת יערכו  את הידיעות ..  כל אחת מהן תהווה מערכת עצמאית– קבוצות 4-הכיתה תחולק לכ

לי חשיבות וימיינו  את הידיעות בהתאם לשיקו) לא את הידיעות של עצמם(שהיגיעו מסטודנטים אחרים 
  .'מחפשים אילו קריטריונים מהרשימה קיימים בידיעה וכו: פ הקריטריונים שקבעו גלטונג ורוגה "ועניין ע

'   עמ5' פרק ג, )1994( ווילציג - ליימן.  שכתב שהמדריך השימושי לתקשורת'לשם עריכה ניתן להיעזר בספר [
  ].396-421'  עמ9פרק . כתיבה ועריכה, וף מידע איס-עיתונאות) 1997(   וכן בספרם של לימור ומן 113 -110

  .כל קבוצה של חברי מערכת תציג את התוצר הסופי באתר
 3יש לכתוב בבלוג לפחות . כל סטודנט ינהל במשך תקופה שתיקבע מראש  בלוג אישי :)5' תרגיל מס(בלוגים 

 .י המרצה"לעיתים נושא הכתיבה יינתן ע. הודעות בשבוע
בתום התקופה יש . ב לפחות פעם אחת בבלוג של לפחות ארבעה סטודנטים אחריםכל סטודנט חייב להגי

  .המסכם את תהליך העבודה) ' עמ3עד (ח קצר "להגיש דו
  . כל סטודנט יכין ראיון אישי מעניין בהתאם לכללים שנלמדו בשיעור–ראיון אישי : 6' תרגיל מס
  . שייערך בכיתה  יש לסקר ראיון סטודנטים-סיקור אירוע  :  7' תרגיל מס
  כפי שיוסבר בשיעור) אולי מסיבת עיתונאים( יש לסקר אירוע –סיקור אירוע : 8 'תרגיל מס
  .ורנליזם'כתיבת מאמר בסגנון ניו ז: 9' תרגיל מס
  .כתיבת טור אישי בנושא שיסוכם בכיתה: 10' תרגיל מס
  כתבה למגזין הסטודנטים: 11' תרגיל מס

  
  תרגילי חובה= באדום* 
  
 


