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   בר אילן ניברסיטתאו
  המחלקה למדעי המדינה

  
  הכתבה העיתונאית

   ש" ש1 חלקיתקורס מתוקשב 
  סמסטריאלי –קורס  בחירה 

  
  ר תיקי בלס"ד

 5317060 -03: במשרד'   טל109/2  15-16' יום ב, ת קבלהשע
com.gmail@ttikshoret 

  
  :סגנונות מתקדמים של כתיבה עיתונאיתרה ותרגול של עסוק בהכי קורסה

  הכתבה העיתונאית לסוגיה
  הראיון העיתונאי

  פובליציסטיקה וכתיבה אישית 
  אתיקה עיתונאית 

  . שיעורים מתוכננים 12-ככ "סה
  :דרישות הקורס
  .לפחות,  מכלל השיעורים80%  -נוכחות חובה ב 

  .הגשת תרגילים כמפורט
   .השתתפות בדיונים

  :רכב הציון בקורסה
  . החומר הביבליוגראפיוהצגה של פות בדיונים  נוכחות והשתת10%
   שוטפים  וקבוצות דיוןרגילים ת70%
   מגזין הסטודנטים20%

  
  : קורסנושאי הלימוד והתרגול ב

                                                
  )1-3שיעורים (הכתבה העיתונאית 

    סוגי כתבות 
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  ראיון אישי: ב1שימה מ
   סיקור אירוע :ב2 משימה

  .)אולי מסיבת עיתונאים(סיקור אירוע : ב3משימה 
  
     )4-7שיעורים ( כתיבה אישית . 7

  ).הודעות לעיתונות(+ורנליזם 'ניו ז, ביקורת, מאמרים, פרשנות, טורים
  

  .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

   )356083(עת .שמור מדעי המדינה לפי לימ
  .ורנליזם'כתיבת מאמר בסגנון ניו ז: ב4משימה

  .כתיבת טור אישי בנושא שיסוכם בכיתה: ב5משימה 
  
  
  )8שיעור  (עריכה . 8

  עיצוב,   כותרות
  

הספריה הוירטואלית של . לקרוא עיתון ועוד איך, "  יש חשוב ויש מובלט) : "1996(ה , ואנוש. ש, פקיןלי. א, ווהל
     :ח"מט

2081=item?asp.item/Pages/il.ac.cet.lib://http 
  
  
  
  )12 -9שיעורים (אתיקה עיתונאית . 9

הספריה הווירטואלית של : א" תלקרוא עיתון ועוד איך, "אתיקה עיתונאית", )1996.(ש, ליפקין,  .ה, אנוש,  .א, ווהל
  .ח"מט

2072=item?asp.item/Pages/il.ac.cet.lib://http  
  
  
  

  אתיקה עיתונאית. ומן ר. י, לימור
htm.0461comi/newspaper/library/commun/sites/il.12k.amalnet.www://http 

  )כולל תקנון האתיקה של מועצת העיתונות(
  

  .דיון בעקבות דילמות מסויימות שעולות מתקנון האתיקה
  

   החלטות הוועדה-: אינטרנטמועצת העיתונות וה
htm.Atarim_Etika/index/il.co.planetnana.www://http  

  
,   סוביודיצה,  הגנה על קטינים, איסור לשון הרע, חוק הגנת הפרטיות, זכויות יוצרים, צנזורה: אתיקה ומשפט. א.9

  ).ברשת(דואר זבל  ופורנוגרפיה ,ידע היצף מ
  

  הזכות לפרטיות מול הזכות לדעת. ז, סגל
htm.0145comi/law/commun/sites/il.12k.amalnet.www://http 

  
  )בעולם(חוק הגנת הפרטיות של ילדים באינטרנט 

pdf.1coppa/ogc/gov.ftc.www://http 
  

  סוביודיצה וביטול החוק
html./00030005/edoar/il.co.fresh.halemo://http  

  
  לשון הרע

doc.isur/tik/il.12k.tlv.yoddaletschool.www://http 
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  כתיבה למגזין הסטודנטים: 'ב6משימה  
  
  .כמו כן ייתכנו שינויים בסדר לימוד החומר. ייתכנו שינויים ברשימה הביבליוגרפית* 

  קריאת רשות*** 
  

  מטלות הקורס 
  

 את , )ב1תרגיל (הראיון  חובה להגיש את.  המשימות המוטלות6שימות מתוך  מ4 לפחות יש להגיש : הגשת תרגילים
  )ב6תרגיל (ואת הכתבה למגזין הסטודנטים , )ב3תרגיל   (סיקור מסיבת העיתונאים 

  
  ....).מאת ... ' תרגיל מס(בתרגילים יש לכתוב את שם הסטודנט מתחת לכותרת 

  
  .ו ברשתכן יש לקחת חלק בדיונים הכיתתיים שיתקיימכמו 

  
התרגילים . בעילום שם , יפורסמו באתר מידי פעם תרגילים של סטודנטים, לצורך למידה ושכלול יכולת הכתיבה

  .עיסוק בחומרים אמיתיים שכאלה חיוני ביותר להבנה והפנמה של  החומר הנלמד. ישמשו חומר לדיון בכיתה
  
  

תרגילים שיגיעו ). יום ושעה( שסוכם בכיתה יק  המדוייש להגיש את התרגילים עד למועד: עמידה בלוח זמנים
   !!! לא יתקבלו –באיחור 

 com.gmail@ttiksoret: את התרגילים יש לשלוח אל
                                

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

  . מחוץ לשעת השיעור
  :פירוט תרגילים

  
  . כל סטודנט יכין ראיון אישי מעניין בהתאם לכללים שנלמדו בשיעור–ראיון אישי : ב1' תרגיל מס

  .  יש לסקר ראיון סטודנטים שייערך בכיתה-סיקור אירוע  :  ב2' ל מסתרגי
  כפי שיוסבר בשיעור) אולי מסיבת עיתונאים( יש לסקר אירוע –סיקור אירוע : ב3 'תרגיל מס
  .ורנליזם'כתיבת מאמר בסגנון ניו ז: ב4 'תרגיל מס
  .כתיבת טור אישי בנושא שיסוכם בכיתה: ב5' תרגיל מס
  כתבה למגזין הסטודנטים: ב6' תרגיל מס

  
  תרגילי חובה= באדום* *


