
תקשורתמתווכי





 ?חדשותמהן

שמתקיימים בו כמה מן  , או מה שמוצג כאירוע, חדשות הן דיווח על אירוע•

".  ערכים חדשותיים"או " חדשותיות"הפרמטרים המגדירים 



הידיעה

.שממנו מורכב העיתון, הידיעה היא הפריט העיתונאי הבסיסי•

, הידיעה העיתונאית אמורה להעביר לקורא מידע חדשותי ראשוני באופן מדויק וברור•

.בצורה רהוטה ומובנת

שבעזרתו מציג העיתון את החדשות , זהו דיווח ראשוני. הידיעה החדשותית מדווחת•

מדווחים באמצעות הצגת , בידיעה  ניתן למצוא את פרטי האירוע המסוקר.  לקוראיו

.  ללא הבעת דעה או התרשמות הכתב, העובדות

ידיעה  . גוף הידיעה  וסיום, פתיח, כל ידיעה בעלת מידע חדשותי  מושתתת על כותרת•

או בחלק החדשותי  של העיתון היומי או לפחות  /חדשותית תמוקם בעמוד הראשון ו

.  כהפניה



"חדשה: "הידיעה העיתונאית
.שבאמצעותה מציג העיתון את החדשות לקוראיו, המסגרת הבסיסית•
תמצית החדשה ועיקריה מובאים בפסקה הפותחת הנקראת פתיח  •
מ  "חמשת המ: הפתיח בא להשיב על חמש שאלות עיקריות•

מי•
מה•
מתי•
מקום  •
.  מדוע•



ם"המ 5לפיהכתבהאתנתחו



מורחבתכתבה
לעתים קרובות כתבה היא ידיעה מורחבת המתארת אירוע בסגנון סיפורי ובאופן מעמיק יותר מידיעה  •

אלא בהתפתחויות שהובילו לאותם אירועים , כתבות אחרות אינן מתרכזות באירועים עצמם. בחדשות

. ובתוצאות של האירועים האלה

?  באיזה מקום? מדוע? מתי? מה? מי: גם הכתבה עונה על חמש השאלות, בדומה לידיעה•

:גם הכתבות וגם הידיעות בנויות תמיד משלושה חלקים•

.המציגה את נושא הכתבה-כותרת

.המציגים את הנושא בצורה מעניינת כדי לכבוש את לב הקורא, כמה משפטי הקדמה-פתיח

מסתמך על מקורות  , בחלק זה הכתב מפרט את הנושא. החלק שמכיל את התיאור העיקרי של הדברים-גוף

.זהו החלק החשוב ביותר בכתבה. ונותן תיאור נרחב והסברים, ועל דברי אנשים



...המלאההכתבהנראיתככה

•https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4062206,00.html

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4062206,00.html


דעהמאמר

אלא מביע את דעתו האישית על  , כותב המאמר אינו מספק מידע אובייקטיבי•
.  הנושא

.  צריך להיות בקי בעובדות שעליהן הוא מתבסס, כמו כותב הידיעה, כותב המאמר•
עליו לאסוף מידע ונתונים ממקורות : הוא צריך להתכונן היטב לפני הכתיבה

ורק לאחר מכן להגיע למסקנות  , ללמוד אותם היטב, אמיתותםלבחון את , שונים
.שייכתבו במאמר

בעיתונות הכתובה הדעה תבוא לידי ביטוי בבחירת המילים שיעשה בה שימוש  •
.פניםברדיו באמצעות שימוש בטון הדיבור ובטלוויזיה באמצעות הבעות , הכותב



...הכתבתשלדעהעלהמצביעותמיליםמצאו

•https://xnet.ynet.co.il/fashion/articles/0,14539,L-3092494,00.html

https://xnet.ynet.co.il/fashion/articles/0,14539,L-3092494,00.html


 ?נפרסםכתבהאיזה

איזוויש למיין ולהחליט , בכל יום מתקבלות המוני ידיעות לכל מערכת חדשות

:  נשאלות השאלות, ובאיזו דרךתשודר 

? כיצד אוסף הארגון את המידע

?  כיצד מעבד הארגון את המידע

?  כיצד מחליט הארגון איזה מידע לחשוף ואיזה לא



...יפורסםמהההחלטה

לכן  , מגבלה של זמן ומקום ולכן אי אפשר להעביר לצופים את כל הידיעות שמתקבלותקיימת 

. ארגוני התקשורת צריכים לנפות את המידע שלהם לפני הבאתו לציבור

: האירועים יכולים להגיע למערכת התקשורת בשלוש דרכים עיקריות

באמצעות הכתב

*.   באמצעות סוכנות הידיעות

. באמצעות הדובר של המוסד שבו מתרחש האירוע

,  רוייטרס. או בינלאומי/על בסיס לאומי ו, ארגון העוסק באיסוף מידע והפצתו-סוכנות ידיעות*

.ם בישראל"סוכנות עתי



. ערך חדשותיכתבה תפורסם אם היא בעלת •

חדשה שעונה על קריטריונים שמאפשרים לעלות אותה לשידור  = חדשותיערך •

כך הערך החדשותי שלה  , ככל שהחדשה עונה על יותר קריטריונים. או לפרסום

.עולה



ורוגהגלטוןשלהקריטריונים 12

לסיפורקריטריוניםיותרשישככל

יותרגבוהלהתפרסםשלוהסיכויכך



:תדירות.  1

?האירועהתרחשמתי

.למהדורהתוכנסלאהעיתוןהדפסתזמןלאחרשתתרחשידיעה



גורם הסף . 2

בולטיםמאפייניםבעלאירוע
אחריםמאירועיםאותוהמייחדים



משמעות-חד. 3

מובניםהאירועפרטי
וברורים



משמעותיות. 4

לתרבותיותרקרובנושא
היעדקהלשל



התאמה לציפיות. 5

כברשאנחנולמההמתאיםאירוע
מראשומצפיםיודעים



הפתעה. 6

שמדוברהעובדהדווקאלפעמים
תסייעדופןיוצא /נדירבאירוע

למהדורההידיעהבהכנסת



המשכיות. 7

לטפלמתחילההתקשורתכאשר
להמשיךנטייהלהיש-באירוע
.ימיםמספרבמשךבולעסוק



קומפוזיציה. 8
(גיוון, הרכב)

משעמוםלהימנעבניסיון
סיפוריםלמהדורהיכנסו
נכנסיםהיולאשאחרת,משעשעים

למהדורה



קומפוזיציה. 8
(גיוון, הרכב)

ידועהבאישיותהקשוריםסיפורים



מדינות אליטה. 10

בארץהתרחשמדוברבוהאירוע
יותרחשובה



,  או סיפור אישי' צבע'כתבת . 11
'הקטןהאיש '

מרגשהאישיתמהזוויתסיפור
.הקוראאוהצופהאתיותר



עקרון השליליות. 12

סיפור קצר  , אירוע שלילי נגמר מהר
לכן . קל להבינו ולספר אותו, מעניין, וברור

.  הסיפורים השליליים עולים על החיוביים
.הם גם מעניינים יותר



מוקדמותלציפיותתאמהה

הערךףס

ריגותח

הירותב

ורלוונטיותתרבותיתירבהק

הזמןמדמ

משכיותה

מבנהאורכבה

אליטהנשיא

ליליותש

עיליתדינותמ

אנשהה

:הסחבק

מה

?האשמה



 ?הסיפוריםמגיעיםאיך

אנשים וארגונים בעלי סטטוס גבוה יכולים  -דלת קדמית •
ולקבל סיקור מכובד ובולט  " להיכנס למדיה בדלת הקדמית"

.  בתקשורת
העם וחסרי המשאבים יכולים להיכנס  פשוטי -דלת אחורית•

חריגות  , באמצעות פעולות אלימות" למדיה בדלת האחורית"
.  של התקשורתושערורייתיות שנועדו למשוך את תשומת הלב
הדימוי של  : לכניסה בדלת האחורית עלול להיות מחיר כבד

.נלעג ומוזר, הקבוצה ומנהיגיה במדיה עלול להיות שלילי
(י ולצר"עפ)



עיתונאייםמקורות

.  עשויים להיות מקור מידע לעיתונאי, כל אדם וכל מסמך•
לבחון ולהגדיר את מקורות המידע על פי ארבעה קני  ,ניתן למפות•

:מידה
.לא רשמייםלעומת מקורותרשמייםמקורות. 1•
למסור מידע לעומת מקורות שאינם  המוסמכיםמקורות. 2•

.לעשות  זאתמוסמכים
.מזדמניםאו, לא קבועיםלעומת מקורותקבועיםמקורות. 3•
.בכתבלעומת מקורותבעל פהמקורות. 4•



:ומוסמכיםרשמייםמקורות

.דובר, ל"מנכ, שר-במשרד ממשלתי •
.ראש העירייה או דובר: ראש הרשות-ברשות מקומית •
,  בתחנה קטנה) דובר תחנת המשטרה, דובר המחוז-משטרת ישראל •

(.הוא מפקד התחנה
.דובר המחוז, מנהל-מגן דוד אדום •
.מנהל בית החולים או הדובר-בתי חולים שאליהם הועברו הנפגעים •
.ל או הדובר"מנכ, ראש העירייה-העירייה •
אנשי מגן  , שוטרים במקום האירוע: מקורות רשמיים ולא מוסמכים•

עובדים מן  , חברי מועצה, מנהלי מחלקות ויחידות, אנשי עירייה,דוד
.השורה

, עדי ראייה מקריים, עוברי אורח, תושבים מקומיים: מקורות לא רשמיים•
.אירוע, אזרחים שיש להם מידע על הפעילות, משתתפים בהפגנה



הכתבנעזרשבהםהמידעספקיאתלסווגניתן
:סוגיםלשניבכתיבתו

מקורות גלויים

,  מעין קבלן משנה של העיתון)סוכנויות.במשרדים ובמוסדות השוניםדוברים,יחסי ציבור
שתפקידו לאסוף חומר ממקורות שונים בעולם ולהעבירו למערכות  

עם אנשי ממסד  מפגשים,בכלי תקשורת אחריםפרסומים(.העיתונים
.ומאגרי מידע ממוחשביםאינטרנט.שונים

מקורות סמויים

מסקר או אנשים  באנשים השייכים לארגון אותו הואלצורך תחקיריו נעזר הכתב, הדלפות
להיחשף נמנעים פעמים רבות מוסרי מידע, במקרים שכאלה. אשר קשורים לאירוע המחקר

כמי שמסרו את המידע או חשפו את השערורייה מחשש לפגיעה בהם או במעמדם  
כי חוק העיתונות מגן על העיתונאים מחשיפת , יש לציין.)הישאר בעילום שםומעדיפים 

.או אנשים עימם מצוי הכתב בקשריםהמקורבים(.מוסרי המידע



עיתונאיחיסיון

המידעמקורזהותאתלחשוףשמטרתהכפייהמפניהגנההואהעיתונאיהחיסיון•
המשפטביתנשיא.עבודתםבמהלךלעיתונאיםשנמסרהמידעואתעיתונאישל

החיסיוןהגנתאתלהעניקשיש 1987בשנתקבעשמגרמאירלשעברהעליון
שלהגילוימפנירתיעהמולידההחיסיוןהסרת"שמכיווןהעיתונאי

והחופש ,יבשושמימיואכזבכנחלהיאמידעמקורותללאעיתונות...המידע
הנשיאקבעהקשרשבאותוהסיבהגםזו ."משמעותלחסראזהופךלפרסמה

ראיותעללהישעןאפשרותאיןאםרקמקורותיואתלחשוףיחויבעיתונאיכישמגר
.אחרתבדרךהמידעאתלהשיגאואחרות



העיתונאיתפקיד

מגן  כפרקליטעיתונאי המתפקד 
על צד מסוים שאותו הוא רואה  

בצורה )כפגוע לדעתו 
(.סובייקטיבית

שומר סף  /כשוערעיתונאי המתפקד 
,  רואה עצמו כמי שתפקידו לאסוף מידע

לעבדו ולפרסמו על פי קנה מידה  
מקצועיים טהורים בלי שרחשי ליבו או  

בצורה  )שהציבור ישפיע עליו 
(אובייקטיבית



"פרקליט"כהעיתונאי

כפרקליט  , העיתונאי לא רואה את עצמו מחויב להיות ניטראלי בכתבותיו אלא להפך
הוא נתפס כעיתונאי משתתף שמגלה מעורבות פעילה  . של הנפגעים והחלשים

וירבה לדווח  , הוא ייזום סיקורים וכתבות בנושאים שמדאיגים אותו, בסיקור שלו
.ולהבליט אותם בסיקור התקשורתי שלו



"שוער"/"סףשומר"כהעיתונאי

י אמות מידה מקצועיים  "לעבדו ולפרסמו עפ, סבור שתפקידו הוא לאסוף מידע
עיתונאי כזה נתפס  . בלי שדעותיו הפרטיות או שהציבור ישפיעו עליו, טהורים

כעיתונאי ניטראלי שמתפקד כמשקיף על המציאות ומדווח עליה כאשר הוא נותן  
.לציבור את האפשרות לשפוט בעצמו את האירועים



"שוער"/"סףשומר"כהעיתונאי

(.שומרי סף)ארגוני התקשורת משתמשים בשוערים , על מנת לסנן את הידיעות

והוא  , בצומת שבין כניסת המידע לארגון ויציאת הארגון ממנו" נמצא"השוער 
על השוערים מופעלים לחצים ואילוצים מצד גורמים  . המחליט מי נכנס ומי יוצא

.  'וכוממשלה , מפרסמים, לחצי שוק, מקורות מידע:  חברתיים וארגונים שונים כמו



מערכותשתיקיימותתקשורתארגוןבכל
:סףשומרישל

לארגוןשייכנסהמידעמהוקובעתהראשונההמערכת1.

מהארגוןשייצאהמידעמהומחליטההשניההמערכת2.

שימו

,תכניוועלהארגוןאופיעלאחראייםהארגוןמנהלי

,העיתוןמשאביוחלוקתהתקצובעללאורהמוציא

.מבטםמנקודתהתמונותאתמראיםוהצלמיםוהכתבים



אואובייקטיביתהעיתונותהאם

?סוביקטיבית



 :מרכיבים 2עלהמבוססת ,וסובייקטיביתאישיתעיתונאיתכתיבה

 .הכותבשלבמודעעמדהנקיטת(1)

כתיבהבסגנונותשימוש ,הכתבהנשואאובנושאהתערבותו(2)

נקודת .קצריםסיפוריםמכתיבתבעיקר ,הספרותמתחוםהמוכרים

.אישיסיפורמספרעיתונאישכלהמוצא

ורנליזם'זניו



בישראלהעיתונותמועצת

שהוקם בשנת  ( התנדבותי)גוף וולונטרי 

עורכים  , לים"מו)על ידי עיתונאים 1963

.ונציגי ציבור( ועיתונאים

המועצה מופקדת על שמירת הערכים  

של עיתונות חופשית וטובה ובמסגרת 

זו קובעת את כללי האתיקה החלים על  

.אלהכלי התקשורת ואוכפת כללים 

http://www.moaza.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=26437


העיתונותמועצתשלהאינטרנטאתרמתוך

המועצהמבנה

.(30%)לים"ומוועורכים (30%)עיתונאים ,(40%)ציבורנציגיחבריםבמועצה

אתיקה

העיתונאיתהאתיקהבתחוםעקרוניותהחלטות .האתיקהתקנוןאתהקובעתהיאהעיתונותמועצתמליאת

נושאיםבחינתלצורךהמוקמות ,מיוחדותובוועדותבנשיאות ,במליאה :המועצהמוסדותבכלנידונות

.לאתיקההדיןבבתימתבררותהעיתונאיתהאתיקהבתחוםעבירותעלתלונות.שונים

העיתונותחופשעלהגנה

בהם ,חופשיתעיתונותשלהערכיםשמירתעל-בההמיוצגיםהגורמיםמטעם-מופקדתהעיתונותמועצת

בכנסתבהופעותהעיתונותחופשעלמגיניםהמועצהנציגי .הדעההבעתוחופשהביטויחופש ,המידעחופש

עלהגבלותלהטילהמבקשותחקיקהיוזמותלביטולנלחמתהמועצה ,השארבין .הקהלדעתעלובמאבק

מונופוליםנגדופועלת ;תקשורתוכליעיתונאיםנגדשלטונייםגופיםשלבפעולותנאבקת ;הביטויחופש

.הישראליתבתקשורתוקרטלים

http://www.moaza.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=26438
http://www.moaza.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=26438
http://www.moaza.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=26569
http://www.moaza.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=26569
http://www.moaza.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=26571
http://www.moaza.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=26571


עיתונאיברווז

ברווז עיתונאי הוא כינוי בקרב אנשי תקשורת לידיעה עיתונאית המפורסמת ללא 
כאשר עיתונאים  , הם בתחום הפוליטי" ברווזים עיתונאיים", לרוב. בסיס עובדתי

ופרשנים מפרסמים ידיעות אודות אישים או אירועים פוליטיים שלאחר מכן 
.מתבררים כלא נכונים

•https://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3715139,00.html



תקשורתיספין

שמנסה למשוך את התקשורת לעסוק  ,ידי גורם כלשהו-כלל פעולה יזומה על-הוא בדרך
.בנושא אחד ולא בנושא אחר

היום  -ובכך למשוך את סדר,שנתקל בבעיות פנימיות יכול להשתמש בספיןפוליטיקאי 
.התקשורתי והציבורי לכיוונים שנוחים לו יותר

ולעתים נוח לו למשוך , היום לסוגיות ביטחוניות או בעיות חוץ-נוח לו למשוך את סדרלעתים 
.היום לנושאים חברתיים כלכליים-את סדר

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3066056,00.html

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3066056,00.html


העיתונאיתהפרופסיה

:מאפייניםמספרלפרופסיה

.מקצועיתהכשרהדורשת•

שמתכווןלמירישויאוהסמכהבמבחניעמידהמצריכה•
.בהלעסוק

.חבריהאתהמחייביםמקצועייםאתיקהכללימקיימת•

.מקצועיותבהתאגדויותבההעוסקיםאתמאגדת•



העיתונאיתהפרופסיה

,  עיתונאות היא מקצוע או עיסוק שמאפייני הפרופסיה אינם חלים עליו•
לקבוע  , למרות שלעיתים נשמעות הקריאות להנהיג רישוי עיתונאים

אולם אופיו המיוחד של  . של הכשרה נדרשתומיינימוםתנאי קבלה 
,  עיסוק זה והרצון לשמור על אי תלותו בשום גורם רישוי והסמכה

".פרופסיה שאינה פרופסיונלית"הצליחו לייצב אותו בסטטוס של 
חשוב לציין כי לחופש מכבלי הדרישות של הפרופסיה יש מחיר לא •

המסכן לעיתים את הערך החיובי של חופש העיתונאות מאותם  , מבוטל
.כבלים ממש

.גבי וימן' פרופ/ העיתונאים בישראל" עמימות הפרופסיה: "מתוך•



והעיתונותהביטויחופשביןהקשר



העיתונות החופשית  

המשודרת  , המודפסת)

היא  ( והמקוונת

מאבני היסוד של 

חברה דמוקרטית

על מנת שאדם יוכל  

דעות , לגבש עמדות

ולקבל החלטות

,  הוא זקוק למידע נגיש

ריבוי דעות וקולות

כפי שחייבת העיתונות)

בחברה דמוקרטית  

(לספק



הביטויחופש

כלכלן ופילוסוף  , מילסטויארטון 'ג•
נמנה על החשובים בהוגי הדעות  , בריטי

.19-במאה  ה
סבר כי הערובה לחיים מאושרים היא  •

תבונה  



הביטוילחופשמילשלעקרונותיו

משתיקים את האמת–אם משתיקים דעה •
הנחוץ כדי , גם בדעה שגויה יש גרעין של אמת•

לגלות את האמת כולה
הרי אם לא תינתן , גם אם הדעה המקובלת נכונה•

כי אז הדעה עלולה להפוך  , רשות לצאת נגדה
למעין דעה קדומה שבני אדם ידבקו בה על בסיס  

אי רציונלי
כאשר דעה אינה נבדקת מעת לעת היא מאבדת  •

מחיוניותה



העיתונות מספקת מידע וכדי שתוכל  •
למלא את משימתה בהצלחה יש 

זאת  . לשחרר אותה מפיקוח המדינה
הדרך לידע את האזרחים כך שיוכלו  

לקבל החלטות נבונות  
ב"של ארה3-הנשיא ה, פרסון'תומס ג•



חירויות חיוניות לקיום דמוקרטיה5
(מהחוקה האמריקאית)

חופש האמונה•
חופש ההתאגדות וההתאספות•
חופש המחאה נגד הממשל•
חופש העיתונות•
חופש הביטוי•



מקוונתעיתונות



המקוונתהעיתונותמאפייני

אפשרויות תקשורת –אינטראקטיביות ורישות •
בין ( מושהית)סינכרונית -וא( מיידית)סינכרונית 

טים  'צ, טוקבק, בתוך פורומים, יחידים ובין קבוצות
שרשרות האינטראקציה . ל וקו אדום עם העיתון"ודוא

.ותוצאותיהן לרוב בלתי צפויות
קישורים לטקסטים ולסוגי  –היפר טקסטואליות •

מאפשרים  , שוברים את רצף הקריאה הליניארי, מדיה
העמקה הרחבה וקישור לידע היסטורי בארכיון  

.  העיתון ולמידע הקשרי אסוציאטיבי והיסטורי ברשת



המקוונתהעיתונותמאפייני

תלות מוחלטת בגולשים  . תרבות צריכה של תוכן בחינם•
.כתוצאה מכך פרסומות פראיות. ובמפרסמים

,  מידע: האתר מספק לגולש את כל צרכיו–טשטוש גבולות •
. תקשורת, משחקים, קהילות, קניות, פרסום, בידור, ידע

.  לעיתים קרובות יש טשטוש גבולות בין התחומים
משיתוף חלקי  –שיתוף הגולשים בייצור התוכן בדרכים שונות •

טוקבק עד שיתוף מלא שבו  , בלוגים, באמצעות קו אדום
הגולשים כותבים את רוב התוכן בהתנדבות או תמורת פרסים

.חופש הביטוי הוא ערך מרכזי בתרבות הרשת. הגולש במרכז•



מקווניםעיתוניםשלסוגים 4

כספידן•



מהדורה מקוונת של העיתון המודפס  . 1

 .באינטרנטהעיתוןתכניכלאתאוחלקמציעה



מהדורה מקוונת לצד עיתון מודפס  . 2
 ,המקוונתהעיתונותשלהפופולריותהתפתחותעם

מקווןעיתוןלקייםצריכיםהםכיהבינוהמודפסיםהעיתונים
המודפסיםמהעיתוניםחלק .באינטרנטמידעאתראו

בתוךאזוריםהוספתאומקומייםעמודיםבהרחבתהסתפקו
 .עצמאייםמקומוניםפתחוואחריםהעיתון



מהדורה מודפסת של עיתון מקוון  . 3

שמתחיל את דרכו ברשת  עיתון 
ולאחר מכן מוצא במהדורה  

 The Markerכך למשל . מודפסת
העיתון יצא  (. הארץ)של תאגיד שוקן 

במהדורה מקוונת כמוסף הכלכלי 
ולאחר מכן הוחלט " הארץ"של 

למתג אותו מחדש ולהרחיב את  
התפוצה שלו במהדורה מודפסת  



עיתונים מקוונים עצמאיים  . 4
.  העיתונים המקוונים מסוג זה עצמאיים ופרי יזמים קטנים ובינוניים

תאגידי  , בדרך כלל בשל ריבוי של עיתונים מקוונים באינטרנט
אולם עיתונים  , התקשורת קונים או מחסלים את העיתונים הללו

ישנם מגוון  , בנוסף. מקוונים עצמאיים אחדים ממשיכים להתקיים
עיתונים מקוונים עצמאיים אשר מתמחים בנושא מסוים או פונים  

.לקהל מסוים



:העיתונאישלתפקידתפיסת
"  כלבי שמירה"-מכירות מחנכים ומקדמי "מול " כלבי שמירה של הדמוקרטיה"•

הרואים את עיקר תפקידם בהגנה על רשויות הממשל שלא יחרגו מכללי –
ותפקידם להתריע בקול ולהביא את הידיעות לציבור , המשחק הדמוקרטיים

הרואים תפקידם  –" מחנכים ומקדמי מכירות"מצד שני של הרצף , (שחיתויות)
,  אזרחות טובה)בהשפעה על הציבור ובעידודו להתנהגות הנאותה בעיניהם 

כדי שלא יעברו לידיעת הציבור נושאים  , לכן הם מסננים מידע, (נהיגה נכונה
. ומידע שיכולים לפגום בהתנהגותם בעתיד

עיתונאי המתפקד כשוער רואה עצמו כמי שתפקידו לאסוף  : שוער מול פרקליט•
לעבדו ולפרסמו על פי קנה מידה מקצועיים טהורים בלי שרחשי ליבו או  , מידע

לעומתו מי שתופס עצמו כפרקליט  , (בצורה אובייקטיבית)שהציבור ישפיע עליו 
(.בצורה סובייקטיבית)מגן על צד מסוים שאותו הוא רואה כפגוע לדעתו 



:העיתונאישלתפקידתפיסת
,  פועל על פי הבנתו ושיקול דעתו–עיתונאי עצמאי : עצמאי מול מתחשב•

המייחס חשיבות לרגשות הציבור ולערכיו ומפנים  –לעומת עיתונאי מתחשב 
.  אותם

משתתף כמשקיף על המציאות ומדווח  –עיתונאי ניטרלי : ניטרלי מול משתתף•
–לעומת עיתונאי משתתף . עליה כאשר הוא נותן לציבור את האפשרות לשפוט

מגלה מעורבות פעילה בסיקור שלו תוך הבעת דעתו האישית ונטילת רמת 
.   השיפוט מהציבור



העיתונאישלשוניםדיווחאופני

מכיוון שמציג עובדות , שניתן לאמת או להפריכו, תיאור המציאות= דיווח •
.  זג-ראיתי נהג מכונית הנוסע בזיג: לדוגמא. הניתנות לבדיקה

הנהג נוסע  : לדוגמא. ביטוי של אהדה או אי אהדה לגבי אובייקט מסוים= שיפוט •
.  כמו אידיוט

ניסיון לנחש משהו בלתי ידוע  . קביעה לגבי הבלתי נודע על בסיס הידוע= היקש •
.  ראיתי נהג שיכור: לדוגמא. העברניסיון על בסיס 

,  פרסום: האילוצים החוץ ארגוניים והפנים ארגוניים יכולים לגרום לארבע תוצאות•
.  ואי פרסום( בנפח ובבולטות)פרסום מוגבל , פרסום יתר



הסוג הרצוי-(פתיחות אידיאולוגית)חדשות פתוחות 

העיתונאי לא מוסיף את דעתו  , דיווחים אלה מובאים בצורה של עובדות ניטראליות

ידיעות כאלו מספקות לקהל את  . ומשתדל כמה שיותר לצפות בתמונה מבחוץ

,  ככל שהדיווח יותר עובדתי. המידע הדרוש עם יכולת לשפוט אותו לפי ראות עינם

,  מאפשר לצופה לבחון את הדברים בעצמו. החדשות יותר פתוחות, ניטראלי ומאוזן

.ולהגיע למסקנה בעצמו



:פתוחותחדשותשלמאפיינים

.מאפשר הצגת שני הצדדים–איזון . 1•

.אובייקטיביות–מידע מדויק , העיתונאי מציין בכתבתו עובדות–עובדתיות . 2•

שאינה מסומנת לטובת צד אחד ובלי רמיזות  , שפה ניטרלית–ניטרליות לשונית . 3•

.  להבעת עמדה של הכותב



הסוג המצוי–( סגירות אידיאולוגית)חדשות סגורות 

עמדתו האישית של הכתב כ"ובדר, ומאוזניםנייטרלים, דיווחים אלו אינם אובייקטיביים

את המסקנה על  " כופה"טקסט סגור . נשמעת ומשפיעה על השיפוט של הנמען

מכתיב מראש כיצד הקורא ישפוט את הדברים בעקבות הצגתם , הצופה

.  כזה של כתבות נחשב סגור מבחינה אידיאולוגיתסוג.בתקשורת



:סגורותחדשותשלמאפיינים
.חוסר איזון, סובייקטיביות-נוטה לצד אחד , טקסט לא מאוזן

.דעתו של הכתב נשמעת והוא מדבר בשפה אישית

.קיים שיפוט ומסקנה בדבריו של הכתב עד לכפיית דעתו על הקוראים



סגורותחדשותסוגי

יגן וישמור על העמדה אותה הוא מייצג או  , הסיקור יהיה מתגונן: סגירות מתגוננת•
באינתיפאדה מצד , סיקור פיגוע בערביי השטחים: לדוגמא. המקום אותו הוא מייצג

לא נצפה  , מכיוון שהחדשות הינן מקומיות, הטלוויזיה הישראלית תהיה מתגוננת
ההרגשה שנותנת  . 'וכופצועים , ולכן יציגו את הכתבה בציון הרוגים, לאובייקטיביות

הטלוויזיה תרגיע ותקטין את ערך המקרה כי  . בסדר ואין מה לדאוגשהכלהטלוויזיה 
.  כנגד חלק מהפצועים וההרוגים יש כאלה שאשמים



סגורותחדשותסוגי

בסיקור אותו  ". אויב"הסיקור מביע דעה ומתקיף את מי שבעיניו : סגירות מתקיפה•
יאמר כי המחיר ששלמו , י טלוויזיה אמריקאית או אחרת"אירוע עצמו ע

הצלם יצלם את גופות ההרוגים ואת הסובבים . הפלשתינאים היה גבוה בהרבה
ובכך לומר את דעתם המתקיפה  , לזעזע את הקהלבכדי , אותם צורחים כקורבנות

.  את המקרה



כיתהעבודת

:וענו על השאלות, כתבהביחרו NRGאו YNETלאתרהיכנסו 

.הבא הוכחות מהטקסט? האם הדיווח עובדתי או בעל דעה

? פתיחות ניתן לזהות/איזה סוג של סגירות

?שיפוט או היקש/האם מדובר בדיווח



ביתשיעורי

הסבר במילים שלך את סוגי העיתונאי הקיימים •

(פרקליט ושומר סף)

? אילו סוגי אופני דיווח קיימים•

מהי סגירות אידיאולוגית ומהי  , הסבר במילים שלך•

.  פתיחות אידיאולוגית


