
 

 

 ואקטיביזם דמוקרטיה עיתונות, לאייטם: מתיאוריה

 ש"ס 2

 לביא נועה ד"ר הסדנה: מנחת

 מראש בתיאום בזום קבלה: שעת

 ב' סמסטר

  13:45 – 12:15 ג' – ב׳ סמסטר

 הקורס: מטרת

 תקשורת אנשי ואף אקטיביסטים מדינאים, פוליטיקאים, בו אשר עידן עובדתי' 'פוסט עידן המכונה בעידן
 הרשתות באמצעות נצרך התקשורתי המידע ורוב (News Fake) שקריות" "חדשות בהפצת תדיר מואשמים

 מטרת ונמוג. הולך הדמוקרטיה כשומרת החוקרת התקשורת\העיתונות של תפקידה כי נדמה ,החברתיות
 וריותתיא על בהתבסס למעשה. מתיאוריה במעבר העכשווית התקשורת זירת את לבחון היא זו מעשית סדנה

 ות\התלמידים ילמדו בימנו והפוליטיקה החברה על והדיגיטלית המודפסת התקשורת בהשפעת העוסקות
 בחברה החופשית העיתונות חשיבות על דגש תוך זאת, ,עיתונאי דסק ועריכת תחקירנות עיתונאית, כתיבה

  דמוקרטית.

 הקורס: מהלך

 כנדבך בפרט והעיתונות בכלל התקשורת תלתפיס התיאורטי הרקע להבנת יוקדשו הראשונים השיעורים
 היום סדר על אשר ופוליטיים חברתיים בנושאים דיון יתנהל מכן, לאחר דמוקרטית. בחברה מרכזי

 נושא בחירת ות\התלמידים ילמדו כן, כמו מעשית. עיתונאית בכתיבה להתנסות יחלו הסטודנטים.ותו
 ספורט כלכלה, קהילה, תרבות, פוליטיקה, – וניםש בנושאים עיתונאית כתיבה יתרגלו וצמצומו, עיתונאי

 עיתונות (,Journalism Personal) אישית" "עיתונאות של עכשוויות טכניקות ילמדו ות\התלמידים ועוד.
 חדשותי. דסק של צוות ועבודת חברתי שינוי מכוונת

 .וחברה לממשל הספר בבית פוליטית לתקשורת החטיבה בוגרו הקורס בוגר שמיר, אופיר ילווה הסדנה את
 הספר בית בוגרת ,אברמוביץ-וייל שירלי אותנו תלווה כן, כמו .Ynetב וכתבות חדשות עורך הוא אופיר כיום

 .הציבורית( השידור תאגיד )כאן ב' ברשת ומפיקה במעריב עורכת ן,לשו עורכת במכללה, וחברה לממשל
  התמחותם.ן. בתחומי הרצאות שיעבירו ים.ותבולט ועיתונאים.ות תקשורת אנשי יתארחו הסדנה במהלך

 המכללה, של האינטרנטי במקומון שונות מסוגות כתבות שנהה במהלך יפרסמו הסטודנטים.ות במקביל
 ניוז' 'פייק עיתונות בנושא כנס יתקיים השנה בסוף כן, כמו  המכללה. ידי על גם יקודם אשר "עכשיו"

 תחקיר על המבוססת שלהם כתבה יציגו נטים.ותדוהסטו איםופוליטיק עיתונאים יתארחו ובו ודמוקרטיה
 .עומק

 המגזין: של הפייסבוק לדף לינק

https://www.facebook.com/%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%99%D7%9F-
%359654448001344/?ref=br_rs-D7%A2%D7%9B%D7%A9%D7%99%D7%95 

 

 :הציון והרכב הקורס חובות

 לכללי בהתאם נוכחות על להקפיד יש לימוד בכיתת יילמד הקורס אם - 50% – והשתתפות נוכחות •
 השיעור. בזמן מצלמות הדלקת חובת – בזום יועבר הקורס אם הבריאות. משרד

 הערכה אלא נקודתי ציון יקבלו לא הכתבות – 20% לפרסום ידיעות\טורים\כתבות 2 של הגשה •
 .סמסטריאלית

 (.מספרי ציון )בעלת 10% –  סיום מטלת הגשת •

 (.מספרי )הציון 20% בזוגות(: )העבודה הסמסטר בסוף בכנס תחקיר על המבוססת כתבה הצגת •

 עומדים.ות עיתונאים.ות – הארכה תינתן )לא במועדן המטלות כל הגשת בקורס: למעבר תנאי •
 זמנים(. בלוחות

 

  ונושאים קריאה רשימת

https://www.facebook.com/%25D7%259E%25D7%2592%25D7%2596%25D7%2599%25D7%259F-%25D7%25A2%25D7%259B%25D7%25A9%25D7%2599%25D7%2595-359654448001344/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/%25D7%259E%25D7%2592%25D7%2596%25D7%2599%25D7%259F-%25D7%25A2%25D7%259B%25D7%25A9%25D7%2599%25D7%2595-359654448001344/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/%25D7%259E%25D7%2592%25D7%2596%25D7%2599%25D7%259F-%25D7%25A2%25D7%259B%25D7%25A9%25D7%2599%25D7%2595-359654448001344/?ref=br_rs


 

 

 א' סמסטר שיעורי

 

 19.10.2020  המפגש:  תאריך  ניוז?  הפייק  בעידן   פה  עושים  אנחנו   ומה  המזלג  קצה  על  היסטוריה  מבוא: .1

 קריאה:

TRUTH AND POLITICS by Hannah Arendt, Originally published in The New Yorker, 
February 25, 1967. See in: https://idanlandau.files.wordpress.com/2014/12/arendt-truth-and-
politics.pdf. 

Dan Berkowitz & David Asa Schwartz (2016)  .Miley, CNN and The Onion, Journalism 
Practice, 10:1, 1-17, DOI: 10.1080/17512786.2015.1006933 

 הבינתחומי במרכז ומרצה וורדפרס מומחית קסם, שירה מנחה האתר: להפעלת וורדפרס סדנת .2
  בהרצליה.

 

 התלכדות   של  בעידן  הדמוקרטיה   על  שמירה  של  והאתגר  התקשורת   של  השפעה  תיאוריות  לדעת:  חייבים .3
   .צולבות ובעלויות המדיה

 : קריאה       
  

   ד.   מקווייל,   בתוך:  (.521-547  )עמ'  17  פרק  תקשורת.  השפעות  של  ומודלים  תהליכים  (.2014)  ד.  מקווייל,      
   הפתוחה. האוניברסיטה רעננה: המונים. לתקשורת מבוא

 
 

 אורח:  הרצאת  -  ואקטיביזם  אזרחית  עיתונות  עיתון:-שלטון -הון   קשרי  עם   מתמודדים  איך .4
   ואקטיביסטית. עצמאית עיתונאית לב,-בר אורלי

   . החדשותית( הידיעה )יסודות הממים חמשת .5

 קריאה:

 "הטכניקות ,285 – 284 עמ' שם,  המ"מים", חמשת או הידיעה של היסוד "אבני . (1997) ר. ומן, י. לימור,
 .295 -285ידיעות", כתיבת של הבסיסיות

 .עיתונאית ידיעה – שבועיים תוך להגשה ראשונה מטלה

 

 ואופיר   אברמוביץ'  וייל  שירלי  ,לביא  )נועה  ו'קליקבילים'  מושכים  וכותרת  פתיח  :  וכותרת  הפתיח .6
  .שמיר(

   קריאה:

 .148 - 139     עמ' כרמל, ירושלים: , עתה זה שהתקבלה ידיעה והנה , "פתיחים"  (1997) ע. גורן,

 היא ענת – סרגוסטי ענת מרצה: .ניוז' ה'פייק בעידן וחשיבות פרקטיקה – העיתונאי התחקיר .7
 במסגרת דוקומנטרית. ויוצרת ספרים עורכת ואקטיביסטית, משפטנית פובליציסטית, עיתונאית,

 אדם. וזכויות שלום ופעילת צלמת ,2 ערוץ בחדשות וכתבת עורכת אג'נדה; כמנכ"לית כיהנה תפקידה
  באג'נדה. נשים מדיה ומרכז איותהעיתונ תא ממייסדות היא סרגוסטי

  קריאה:

 
 יחידות הפתוחה. האוניברסיטה אביב: תל ועריכה. כתיבה מידע, איסוף עיתונאות: (.1997) ר' ומן, י' לימור

 (.204-153 )עמ' למעשה" הלכה מידע: איסוף העיתונאי", של המידע "מקורות ,4.2 ,4.1

   מרקר. בדה תעיתונאי ,מאור דפנה  :אורח הרצאת המגזינית: הכתיבה .8

 ההרצאה.  לפני ריאהקל יישלחו דפנה של כתבות

 

https://idanlandau.files.wordpress.com/2014/12/arendt-truth-and-politics.pdf
https://idanlandau.files.wordpress.com/2014/12/arendt-truth-and-politics.pdf


 

 

 קריאה:

 
  :אביב תל .ועריכה כתיבה ,מידע איסוף :עיתונאות  .1997 ,ומן ',י ,לימור

 (. 360-309 עמ') הכתבה" העיתונאית: הכתיבה , "7 פרק הפתוחה. האוניברסיטה

Keeble, R. (1998). Deeper, diverse and detailed: feature writing. In The 
newspapers handbook (pp. 216-256). London: Routledge. 

 
 
  את מראיינת דיין אילנה נתניהו, בנימין את  מראיינת מרציאנו )קרן וניתוחם בראיונות צפייה הריאיון: .9

   . (גנץ בני

 המפגש:   תאריך  .YNET  ראשי  עורך  סגן  כהן,  ניר  :אורח  הרצאת  –  פרקטיקה  דעה:  טור  כתיבת .10
27.4.2021 . 

 

 :קריאה
journalism/-http://haraayonot.com/idea/new 

 

   .אברמוביץ וייל שירלי עריכה: .11

 .המכללתי המקומון לאתר  והעלאה במייל (22:00) הערב עד נועהו לשירלי דעה טור הגשת
 

   .אמריקאית לפוליטיקה ומומחית גלובס של המדינית הכתבת ,שניידר  טל אורח הרצאת בלוג: כתיבת .12

 :קריאה
 

 Farrell. H and D.W. Drezner, D. W. (2008). The Power and Politics of Blogs, Public Choice, 
134: 15–30. 

 

 
 תאריך   .( 20%)  ההאחרונ  העריכה  מטלת  על  והסבר  הצוות  כל  עם  הסיום  לכנס  הכנה  , סיכום  שיעור .13

 . 1.6.2021 המפגש:

 בהמשך  קבעיי הכנס תאריך •

 בהצלחה! 

http://haraayonot.com/idea/new-journalism/

