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המדיה החדשה נוגסת בהדרגתיות . המהפכה המקוונת שינתה לחלוטין את פניה של העיתונות העולמית

האינטרנט מצמיח , ק זאתלא ר. במדיה המסורתית ומאיימת אפילו על עצם קיומה של התקשורת המודפסת
. המסורתיים על חדשות" שומרי הסף"דור חדש של עיתונאים לא מקצועיים המאיימים על המונופול שיש ל

במקביל פיתח העיתונאי המודרני תלות כמעט מוחלטת באינטרנט והפך את הרשת לכלי מקצועי ממדרגה 
 .ראשונה

אלא גם , "ישנה"רונית לא רק על התקשורת הקורס זה יאמוד את העוצמה הרבה שצברה העיתונות האלקט
הוא יעדכן את משתתפיו בחידושים הטכנולוגים . על המערכת הפוליטית וחיי התרבות של החברה המערבית

 .  יחליפו בסופו של דבר את המדיה המודפסתE PAPERS -האחרונים ויתרכז בשאלה האם ה
אולם הציון הסופי יתבסס על , השיעור ואחריולבד מקריאת חומר ייכנסו התלמידים לאתרים רבים במהלך 

 .מבחן בסוף השנה
 ? מדוע יש ללמוד עיתונות און ליין:מבוא 

 אתרים משותפים – אתרי אינדקס – אתרי נישה – הזרם המרכזי :סוגיה השונים של העיתונות המקוונת
 .לציבור וקבוצות דיון

 - השימוש באודיו ובוידאו –?  מול חסרונות מעטיםיתרונות רבים: עיתונות און ליין מול העיתונות המודפסת
 ערעור מעמד –" כלב השמירה" כללי משחק חדשים אצל –? שותפים בעל כורחם או יריבים מושבעים

 OLD MEDIA - המעבר מה– תלות ברשת ונטישת הרחוב – עצבנות בחדר החדשות –העיתונאים הוותיקים 
 . בוש' ורג'ר וג'דן ראת,  CBS: מקרה בוחן- WE MEDIA-ל, NEW MEDIA-ל

 אתרים – תחנות רדיו – ערוצי טלוויזיה – של עיתונים יומיים:אתרי חדשות מובילים וההבדלים ביניהם
 אתרים בעולם – אתרים בעולם הערבי – אתרים בישראל - OUTERENEWS התופעה של –עצמאיים 
,  מליון כניסות בחודש10אבל , בלבד קוראים יומיים 360,000: גארדיין הבריטי"ה: מקרה בוחן. המערבי

 .ל"בעיקר בחו
 התופעה - השפעת הטלפון הסלולארי –בוידאו ובשידור החי ,  בטקסט:המהפכה השקטה של הבלוגים

 כמקור  WEBLOG- ה- 2001 בספטמבר 11- אפקט ה– וסיכוייה להיקלט במערב OHMYNEWSהקוראנית 
 . מבגדד SALAMהבלוגר :  מקרה בוחן–מידע זמין 

 גורם מכריע בעיצובה של – האינטרנט כקובע סדר יום :המדיה החדשה והשפעתה על המערכת הפוליטית
 . מעמדו של הפוליטיקאי ברשת– זירת העתיד של מערכת הבחירות –המפה הפוליטית 

מידע איכותי מול   - FREE נגד  FEE - פולמוס ה- הנגיסה ההדרגתית בעוגת הפרסום :התשתית הכלכלית 
 .  FACTIVA:  מקרה בוחן- POP-UP - ל BANNER בין –מקרי מידע 

אתרים  – צבאייםאתרים  - אתרים ממשלתיים: האינטרנט כמאגר מידע העומד לרשותו של העיתונאי
 ' ארגוניים וכו אתרים-  מוניציפלים אתרים- חינוכיים

 - נתונים סטאטיסטים - אנציקלופדיות – מפות – כתובות – מדריכי טלפונים :חיפוש מידע בסיסי ברשת
 . כאנציקלופדיה הנכתבת ומעודכנת על ידי הגולשים עצמםWIKIPEDIA המקרה של –עובדות מהירות 

 .עדן לשמועות ולדיסאינפומציה- האינטרנט כגן":היזהרו מזיופים"
 NEWS ALERTS - E MAILING -הודעות לעיתונות אלקטרוניות : הדואר האלקטרוני ככלי עבודה

LISTS'  ,בוצות דיוןק. 
 - CJR.ORG ,AJR.COM ,IRE.ORG ,SPJ.ORG ,POYNTER.ORG :אתרים מקצועיים לעיתונאים

 .אתר המומחים, PROFNETהמקרה של 
 NICAR.ORG ,NCEW.ORG ,COPYDESK.ORG :חדר החדשות
 . צנזורה– אתיקה – דיבה אלקטרונית :חוקי אינטרנט
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