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 )'סמסטר א(ה "תשס"   עיתונות נשים   "10-381-71
 אביגדור-נאוה כהן: מרצה

 
 050-5957754. טל; בתיאום מראש, )2חדר , במגמה לתקשורת ציבורית (15:30 - 14:00' יום ד: שעת קבלה

 
 רקע לקורס

 משמעותית לתפוצה, ערוץ שזכה להצלחה מסחרית גדולה, עיתונות הנשים היא אחד מערוצי התקשורת החשובים
אם לא על , הנשים נמנות על אחת הקבוצות המחוזרות ביותר, כתוצאה מכך. ולהשפעה רבה בקרב הקוראות

 והמדובר בתופעה כלל –מבחינת מספר כתבי העת הפונים אליהן כקהל היעד המוגדר , הקבוצה המחוזרת מכולן
. בו הם נשים והתוצר המוגמר מופנה לנשיםשרוב העורכים והכותבים , אנר ייחודי'עיתונות הנשים היא ז. עולמית

עיתונות זו אינה מתקיימת בתוך בועה ובמהלך השנים היא הושפעה הן מהתמורות החברתיות שחלו בעולם 
 .אשר הביאו לצמיחתה של העיתונות המקוונת באינטרנט, המערבי והן מהשינויים הטכנולוגיים

בעלי מאפיינים שונים הנובעים , דפסים ועיתונים מקווניםאפשר למצוא עיתונים מו" עיתונות נשים"תחת הסוגה 
, יחד עם זאת. סוגות נוספות-כאשר כל אחת מהקבוצות כוללת תת, מאופיו של המדיום ומצורת השימוש בו

 בעלת ייחוד -הכתובה והאלקטרונית ,  למרות היותה חלק אינטגרלי מהעיתונות הכללית-הסוגה כשלעצמה 
אופי הטיפול ; סוג המדורים והנושאים שהוא מציע;  הקונספט הכללי של העיתוןכמו למשל, מבחינות רבות

 .   הצורה הגראפית ומבנה המערכת; בכתבות
  מטרות הקורס
דיון בסוגיות מרכזיות ; הרקע להיווצרותו והתפתחותו ההיסטורית בעולם ובארץ, אנר' הכרת הז- מבחינה עיונית

; דימויה של האשה ודרך הצגתה בעיתונות נשים: כמו למשל, אנר'זהנובעות בשל מאפייניו הייחודיים של ה
האם תפקידה של עיתונות נשים לקדם את מעמדן של הנשים ;  התייחסות לתהליך הפמיניזציה בעיתונות נשים

האם עיתונות הנשים המקוונת יוצרת מוצר ; האם יש חשיבות למינם של אנשי המערכת בעיתונות נשים; בחברה
 .'אפיינים חדשים וכובעל מ, שונה

תוך שימת דגש להבדלים בין , אנר' התמקדות במאפיינים המקצועיים הייחודיים של הז- מבחינה מקצועית
 . ל" המובילים בארץ ובחו- המודפסים והמקוונים -הכרת עיתוני הנשים ; עיתוני נשים לבין עיתונים אחרים

 מטלות
 ; )10%(נוכחות והשתתפות בשיעורים . 1
 ;)20%(במחצית הקורס ) ' עמ4בהיקף (ה עבוד. 2
 ).70%(מבחן בסוף הקורס . 3

 :נושאי השיעורים
 )'חלק א(היכרות עם הסוגה העיתונאית הייחודית ? מהי עיתונות נשים. 1

בהקשר לתמורות חברתיות בעולם המערבי ובכלל זה לצמיחתה של (הרקע להיווצרותה של עיתונות הנשים 
 . ים וגישות במחקרהיבט): התנועה הפמיניסטית

 )'חלק ב(היכרות עם הסוגה העיתונאית הייחודית ? מהי עיתונות נשים. 2
סוגות שונות של -תת, מדורים ומוספים מיוחדים לנשים בעיתונות היומית(התפתחותה של עיתונות הנשים 

 .ותהיסטוריה ומגמות מוביל): אנר ותחילתה של עיתונות הנשים המקוונת'עיתונים שצמחו בתוך הז
  דימוי מול מציאות. 3

הדימוי ; והתייחסות לעיתוני הנשים המובילים במערב,  בעבר ובהווה-סקירה מקיפה של עיתונות הנשים בארץ 
 .פמיניזם ועיתונות נשים;  ממה הוא נובע והאם הוא מוצדק-הנמוך שיש לסוגה בארץ 

  ?האם צריך בכלל עיתונות נשים. 4
הסוגות שצמחו -עיתונות הנשים והתייחסות להבדלים במאפיינים אלה בתוך תתהכרת המאפיינים הייחודיים של 

אם (מה יביא לכך שנשים יפסיקו לקנות עיתוני נשים ; האם צריך לכתוב אחרת לנשים מאשר לגברים; אנר'בז
 ?האם צריך גם מדורים מיוחדים לנשים בעיתונות היומית; )בכלל

 )'חלק א(עיתונות נשים מקוונת . 5
 הכרת –על סוגיה השונים , צמיחתה של עיתונות הנשים באינטרנט; דפוסים ומאפיינים, נתונים: ולשותנשים ג

, תכנים, עיצוב, מבנה,  השתייכות לקהילה–מאפייני עיתון הנשים המקוון ; האתרים המובילים וייחודם
 .'פרסום וקניות וכו, אופי הכתיבה, אינטראקטיביות

 )'בחלק (עיתונות נשים מקוונת . 6
תוך התייחסות לסוגיות המרכזיות ,  השוואה בין עיתונות הנשים המודפסת לבין עיתונות הנשים המקוונת

 יחסי הגומלין בין המדיה השונים והאם העיתונות המקוונת תדחק את –הנובעות מצמיחתו של מדיום חדש 
 .רגליה של זו המודפסת

 )והגברים(המלחמה על הנשים . 7
מיהם המתחרים ; והשפעתם על המוצר המוגמר) מודפסים ומקוונים(עיתוני הנשים השונים קהלי היעד של  אפיון

 . דרכי ההתמודדות במאבק על קהל הקוראים והגולשים מול אמצעי התקשורת האחרים; של עיתוני הנשים
  הכסף מתנגש עם האתיקה. 8

 -כתבות ממוסחרות ; תוןמעורבותה של מחלקת המודעות במערכת העי; התחום המסחרי בעיתונות הנשים
 ?הפגיעה בכללי האתיקה ולמה בעיתונות הנשים הבעיה חריפה יותר; יתרונות וחסרונות

 נשים כותבות לנשים. 9
האם יש חשיבות למינם של ;  התייחסות לתהליך הפמיניזציה בדרגים השונים במערכת-  נשים בעיתונות הנשים

 .יצד הוא משפיע על המוצר המוגמרהעיתונאים והצלמים וכ, העורכים



2 אביגדור- נאוה כהן-ים עיתונות נש

 
 )ועל מה שמעניין נשים(נשים כותבות על נשים . 10

 .סוגיות ונושאים נשיים בעיתונות הנשים
  ?האם הנשים עדיין במטבח. 11

 . דימויה של האשה ודרך הצגתה בעיתונות הנשים
 פוליטיקה ועיתוני נשים, נשים. 12

עיתוני הנשים כאמצעי חשיפה תקשורתי ; בעיתונות נשים) יטיקאיםלעומת פול(דימוי וחשיפה של פוליטיקאיות 
 ?האם עיתונות הנשים מחויבת לקידום מעמד האשה בחברה; וככלי פוליטי בידי הפוליטיקאים

 .הווה ועתיד, עבר -שיעור סיכום . 13
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