
   מקורות עיתונאיים
מאיר זילכה - גבעת גונן ירושלים



מתווכי התקשורת



כל האירועים המופיעים בתמונות הבאות 
מתרחשים רחוק מאיתנו. 

איך אנחנו יודעים על האירועים האלו? מי 
מספר לנו עליהם?





העיתונאי. תפקידו להיות "מספר סיפורים" ול "סיפורים" האלו 
קוראים חדשות



מהן חדשות? 
דיווחים באמצעי התקשורת על אירועים שקרו בשעות או בימים האחרונים



ישנה חלוקה ברורה בין הידיעה 
העובדתית ובין הפרשנות



ניתן למצוא שני סוגי דיווח:

עובדה/ דיווח:  דבר אמיתי, אירוע שקרה, מסירת העובדות כהווייתן. �

דעה/ שיפוט: שיפוט, הערכה, אמונה, ביקורת – עמדה אישית של הכותב, מתאים גם �
למונח שיפוט. כולל ביטויי אהדה או סלידה, מונחים ומילים הקשורים לרגשות. 



הידיעה

הידיעה היא הפריט העיתונאי הבסיסי, שממנו מורכב העיתון.•

הידיעה העיתונאית אמורה להעביר לקורא מידע חדשותי ראשוני באופן מדויק וברור, •
בצורה רהוטה ומובנת.

 בידיעה  ניתן למצוא את פרטי האירוע המסוקר, מדווחים באמצעות הצגת העובדות, ללא•
הבעת דעה או התרשמות הכתב (למעט מסגור). 

כל ידיעה בעלת מידע חדשותי  מושתתת על כותרת, פתיח, גוף הידיעה וסיום. •
ידיעה חדשותית תמוקם בעמוד הראשון ו/או בחלק החדשותי  של העיתון היומי או לפחות •

כהפניה. 



מה חייב להיות בידיעה חדשותית?



חמשת הממי"ם:

בכתיבת הידיעה ייעזר העיתונאי ב 5 הממי"ם: סדרה של חמש שאלות �
שהתשובה עליהן מבטיחה לכתב שהידיעה שכתב תהיה מלאה וברורה. 

מה ; מי; מתי ; מקום ; מדוע לפעמים מצטרפת לשאלות אלה שאלה �
שישית: איך או כיצד. 

הידיעה תתחיל לרוב בפרטים החשובים יותר/ מעניינים/ משמעותיים / �
חדשים. בכך מתאפשר לקורא לקבל את המידע במשפט אחד או שניים. 

שאר הפרטים יופיעו בגוף הידיעה בסדר חשיבות יורד. הפרטים השוליים 
ביותר יופיעו בסוף הידיעה.



 אבני היסוד של הידיעה העיתונאית:

חמשת המ"מים: •
מה -  WHAT  מה בדיוק קרה?•
מי -  WHO  מי מעורב באירוע?•
מתי -WHEN   מתי התרחש האירוע?•
מקום - WHERE  היכן התרחש האירוע?•
מדוע -  WHY  מהן הסיבות והגורמים להתרחשות •

האירוע?

ידיעה שנעדרת ממנה תשובה על אחת מן השאלות הללו, •
היא ידיעה לקויה (אלא אם כן לא ניתן לפרסם את המידע 

מסיבה כלשהי- למשל צו איסור פרסום)



היכן 5 המ"מים?



היכן 5 המ"מים?
מי

מתי

מקום

מדומה
ע



מה
 מי
 מתי
מקום
מדוע



ככה נראית הכתבה המלאה...

https://e.walla.co.il/item/3172087



נתחו את הכתבה לפי 5 המ"ם

מה
 מי
 מתי
מקום
מדוע



כתבה- ידיעה מורחבת

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

כתבות אחרות אינן מתרכזות באירועים עצמם, אלא בהתפתחויות •
שהובילו לאותם אירועים ובתוצאות של האירועים האלה. 

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



גם הכתבות וגם הידיעות בנויות תמיד משלושה חלקים: •

כותרת - המציגה את נושא הכתבה.•

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

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

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



עד כה..

ידיעה�
כתבה�

המשותף- חמשת הממים�
השונה- ההיקף- כתבה זאת ידיעה מורחבת�



מאמר  דעה
כותב המאמר אינו מספק מידע אובייקטיבי, •

אלא מביע את דעתו האישית על הנושא. 
כותב המאמר, כמו כותב הידיעה, צריך להיות •

בקיא בעובדות שעליהן הוא מתבסס. הוא צריך 
להתכונן היטב לפני הכתיבה: עליו לאסוף מידע 

ונתונים ממקורות שונים, לבחון את אמיתותם, 
ללמוד אותם היטב, ורק לאחר מכן להגיע 

למסקנות שייכתבו במאמר.
•



איך מביעים דעה במדיומים השונים

בעיתונות הכתובה הדעה תבוא לידי ביטוי בבחירת �
המילים שיעשה בה שימוש הכותב, ברדיו באמצעות 

שימוש בטון הדיבור ובטלוויזיה באמצעות הבעות 
פנים



מצאו 
מילים 

המצביעות 
על דעתו 

של הכותב.



מצאו 
מילים 

המצביעות 
על דעתו 

של הכותב.



לסיכום

ידיעה- חמשת המ"מים�
מאמר מורחב- חמשת המ"מים�
טור דעה- סובייקטיביות�



איפה הייתם שמים את התכל'ס של הכתבה?

בכותרת?�
בפתיח?�
או בגוף הכתבה?�
בסיום?�



טכניקות מעניינות של כתיבת ידיעה:

א. פירמידה הפוכה•
ב. המבנה הסיפורי•
ג. כתיבה ע"פ לוח זמנים•



1. "הפירמידה ההפוכה"- הקלאסי

תבנית המכונה פירמידה הפוכה, מורכבת משני חלקים •
עיקריים – הפתיח, וגוף הידיעה : 

בפתיח מופיעים הפרטים היותר חשובים, מעניינים, •
משמעותיים וחדשים, על מנת לתת לקורא בקיצור את 

תמצית הידיעה וכדי למשוך אות לכתבה. 
בגוף הידיעה נכללים כל שאר הפרטים בהרחבה ולפי סדר •

חשיבות יורד – מהחשוב ביותר אל הפחות חשוב.
בסיום הידיעה מופיע משפט סיום חזק הסוגר את הידיעה.•

http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/he/thumb/4/4a/Tomarkin1.jpg/200px-Tomarkin1.jpg&imgrefurl=http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%92%D7%90%D7%9C_%D7%AA%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%A7%D7%99%D7%9F&h=115&w=200&sz=6&hl=iw&start=1&tbnid=kvy6E_R1rydwvM:&tbnh=60&tbnw=104&prev=/images?q%3D%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94%2B%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%9B%D7%94%26svnum%3D10%26hl%3Diw%26lr%3D%26inlang%3Diw%26sa%3DG
http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/he/thumb/4/4a/Tomarkin1.jpg/200px-Tomarkin1.jpg&imgrefurl=http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%92%D7%90%D7%9C_%D7%AA%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%A7%D7%99%D7%9F&h=115&w=200&sz=6&hl=iw&start=1&tbnid=kvy6E_R1rydwvM:&tbnh=60&tbnw=104&prev=/images?q%3D%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94%2B%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%9B%D7%94%26svnum%3D10%26hl%3Diw%26lr%3D%26inlang%3Diw%26sa%3DG


פירמידה הפוכה

פתיח

סיום

 גוף
הידיעה



( ynet) ידיעה חדשותית ע"פ דפוס הפירמידה ההפוכה
מירב האינפורמציה מובאת בתחילת הידיעה. 



סיום כתבות



2. המבנה הסיפורי

העיקרון הבולט ביותר במבנה זה הוא, 
שהפרטים החשובים ביותר אינם נמצאים 

דווקא בפתיח, אלא משולבים בגוף הידיעה. 
הפתיח אמור לגרות את הקורא להמשיך לקרוא את הטקסט כולו . •

בדרך כלל תהיה השוואה לתבנית סיפורית ידועה. 
גוף הידיעה כתוב בנימה סיפורית שבה מתפתחת העלילה עד לשיאה. •

וההסבר של הכתב מדוע השווה בין הסיפור הקלאסי לנושא הכתבה 
שלו 

פסקת הסיום תכלול עובדה, ציטוט או קביעה, שיחזקו את מה שנאמר •
או יפתיעו את הקורא. 

מיועד לאוהבי קריאה..•



הפתיח

 גוף
הכתבה



הסיום



3. כתיבה ע"פ לוח זמנים

תיאור השתלשלות העניינים מראשיתה ועד סופה, בסדר הכרונולוגי בו התרחשו �
הדברים. 

בתחילת כל פיסקה, מוזכרים תאריכים, ו/ או שעות, והיא יעילה לשחזור אירועים �
דרמטיים. 

לידיעה הכתובה במבנה זה אין פתיח ואין סיום. פיסקת הפתיחה והסיום אינן �
שונות במבנה שלהן מן החלקים האחרים של הידיעה. 

כתיבה זו מתאימה לאירועים מתגלגלים כמו סיקור פיגוע/הפצצה ישראלית וכו'�

http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/he/4/46/Windup_alarm_clock.jpg&imgrefurl=http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99/%D7%90%D7%A0%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99&h=272&w=313&sz=16&hl=iw&start=1&tbnid=i170lrwmHSbdyM:&tbnh=102&tbnw=117&prev=/images?q%3D%D7%A9%D7%A2%D7%95%D7%9F%2B%26svnum%3D10%26hl%3Diw%26lr%3D%26inlang%3Diw






טכניקות מעניינות של כתיבת ידיעה:

א. פירמידה הפוכה•
ב. המבנה הסיפורי•
ג. כתיבה ע"פ לוח זמנים•



משימת כיתה
עליכם לבחור נושא לסיקור ולכתוב כתבה בשיטה הסיפורית.�
שימו לב שאתם כותבים את הכתבה לפי הדגשים של פתיח, גוף �

הכתבה ומשפט סיכום
אורך הכתבה- 200 מילים�



אפשרות שנייה- כתיבת מאמר דעה

עליכם לבחור נושא לסיקור ולהביע עליו את דעתכם�
במאמר עליכם להשתמש במילים שיעידו שדעתכם הינה �

סובייקטיבית.
אורך מאמר הדעה 250 מילים�



מקורות מידע עיתונאיים



מקורות מידע עיתונאיים

לכל עיתון כתבים המתמחים בתחומי פעילות שונים  כגון: ספורט, אופנה, חדשות, �
ביטחון ועוד. כתבים אלה מעבירים לעיתונים דיווחים שוטפים על הנעשה בתחומם. 

תפקיד הכתבים הוא להיות  ה"עיניים"  וה"אוזניים" של מערכת העיתון. 
אך תפקיד זה אינו פשוט. כתב בדרך כלל אינו יוצא לרחוב ורואה או שומע שם �

"סיפור" מעניין לעיתון. הוא חייב להשקיע מאמצים רבים לשם כך. להשגת החומרים 
לתוצריו נעזר הכתב בספקי מידע שונים



מקורות מידע עיתונאיים- מאיפה מערכת חדשות 
מביאה את המידע שלה?

קודם כל:•
כל אדם וכל מסמך, עשויים להיות מקור מידע לעיתונאי וממילא גם לסיפור •

עיתונאי.





מהם לדעתכם מקורות מידע עיתונאיים?



מקורות המידע של הכתב

הדלפות�

דוברים�

פוליטיקאים�

פרסומים �
זרים

סוכנויות �
ידיעות

מקורבים�

עדי ראייה�



אבל איזה מקור אמין יותר?

ישנם מקורות רשמיים ויש מקורות לא רשמיים�
יש מקורות שמוסמכים למסור מידע ויש כאלה שאינם יכולים �

למסור מידע



מקורות רשמיים ומוסמכים :

משטרת ישראל (דובר המחוז, דובר תחנת המשטרה, �
בתחנה קטנה, הוא מפקד התחנה).

מגן דוד אדום - מנהל, דובר המחוז.�
בתי חולים שאליהם הועברו הנפגעים - מנהל בית �

החולים או הדובר.
העירייה - ראש העירייה, מנכ"ל או הדובר.�



מקורות רשמיים ולא מוסמכים:

שוטרים במקום האירוע.�
אנשי מגן דוד.�
 אנשי עירייה. �



מקורות לא רשמיים (עשויים להיות בעלי ידע על 
האירוע)

תושבים מקומיים.�
 עוברי אורח, עדי ראייה מקריים.�
 משתתפים בהפגנה.�



מקורות גלויים ומקורות סמויים

 ככלל ניתן לסווג את  ספקי המידע שבהם נעזר הכתב בכתיבתו �
לשני סוגים:

א. מקורות גלויים�
ב. מקורות סמויים.�



 מקורות גלויים : מוסרי ידיעות שכולם יודעים מי הם ושמם
יופיע בעיתון

אנשי יחסי ציבור, דוברים במשרדים ובמוסדות השונים - מטרתם לייצג את המשרדים והמוסדות אותם הם �
מייצגים.

 סוכנויות ידיעות -   עיתון אינו יכול להרשות לעצמו להחזיק כתבים בכל מקום בעולם. סוכנות הידיעות הנה כעין �
קבלן משנה של  העיתון, שתפקידו לאסוף חומר  ממקורות שונים בעולם ולהעבירו למערכות העיתונים. ניתן 
לומר שסוכנות הידיעות היא מעין עיתון לעיתונאים, כלומר, יש לה צוות של כתבים, עורכים ומשכתבים, אבל 

התוצר שלהם אינו מודפס ומופץ לציבור, אל, מועבר למערכות העיתונים, המשלמות  עבור שירות זה. בחו”ל 
ידועה סוכנות רויטר ובישראל פועלת סוכנות הידיעות "עתים".

פרסומים בכלי תקשורת אחרים  - כתבים נעזרים  בכתיבתם בחומרים שהתפרסמו  בכלי תקשורת אחרים: �
עיתונים שונים בארץ ובעולם, רדיו וטלוויזיה.  ברור, שכל  כתב רוצה  להיות הראשון שהשיג את הידיעה או ה"

סקופ",  אך יחד עם זאת  קיים  מעקב ודיווח על נושאים שכבר התפרסמו על ידי כלי תקשורת אחר.
גם האינטרנט נחשב כמקור גלוי�

מפגשים עם אנשי ממסד שונים -  כתבים החוקרים אירוע או נושא מסוים, מבקשים מידע מאנשי הציבור �
שמשרדיהם או מוסדותיהם נוטלים חלק או קשורים  באירוע.









מיהו הדובר- מה תפקידו?

גופים בכירים רבים הבינו שקשה לייצר שפה אחידה בחברה ולכן יש אדם �
שזהו תפקידו- להעביר את המידע לכלי התקשרות בצורה רשמית 

ומסודרת.
הדובר יהיה אחראי על מרואיינים מהחברה, יתדרך אותם לפני, יהיה �

במסיבות עיתונאים כדי לוודא שהכל עובד כשורה.
למעשה הדובר הוא זה שהופך את המידע לרשמי ומוסמך.�

למרות שיתוף הפעולה לו זוכה העיתונאי מהדובר, על העיתונאי לזכור, כי הדובר עושה את �
מלאכתו כדי למנוע פרסום שלילי ועוין על הארגון או הגורם אותו הוא מייצג, והא משרת בראש 

ובראשונה את טובתו של אותו גורם- במילים אחרות הדובר אינו אובייקטיבי! 



מקורות סמויים

הדלפות:   מתפקידו של כתב עיתונות לשמש כ"כלב השמירה של הדמוקרטיה",   לחשוף �
 מחדלים ושערוריות  ולהתריע על קיום תופעות שליליות בחברה א ו בממסד. 

לצורך תחקיריו נעזר הכתב  באנשים השייכים לארגון אותו הוא  מסקר או אנשים אשר �
קשורים לאירוע הנחקר.  במקרים שכאלה, נמנעים פעמים רבות מוסרי מידע  להיחשף כמי 

שמסרו את המידע  או חשפו את השערורייה מחשש לפגיעה בהם או במעמדם, ממי 
שנפגעו מהחשיפה, ומעדיפים להישאר בעילום שם. יש לציין, כי חוק העיתונות מגן על 

העיתונאים מחשיפת מוסרי המידע. 

מקורבים או אנשים עימם מצוי הכתב בקשרים: מידע רב וחשוב מגיע לכתב מאנשים שונים �
אשר עימם הוא נמצא בקשרי ידידות או בקשרי עבודה. 







מקורות המידע של הכתב

הדלפות�

דוברים�

פוליטיקאים�

פרסומים �
זרים

סוכנויות �
ידיעות

מקורבים�

עדי ראייה�



החיסרון המשמעותי במידע סמוי:

יש לזכור כי מסירת מידע לעיתונאי נועדה, בדרך כלל, �
לשרת מטרה מסיימת, שהמקור מעוניין בה, במקרים רבים 

המידע הנמסר איננו שלם ואולי אף מסולף.
כשאתה אנונימי הרבה יותר קל לא לעמוד מאחורי הדברים �

שאתה מוסר לעיתונאי
מצד שני ככל שהידיעה שלך תגיע ממקור יותר אנונימי ככה �

יש יותר סיכוי שזו תהיה ידיעה עסיסית ובלעדית.





אתם באים לעשות כתבה, מאיפה תביאו חומר ומידע לכתבה?�

כיצד אוסף העיתונאי את המידע? 



כיצד אוסף העיתונאי את המידע? 

ראיון - יש לדאוג ולאמת את המידע באמצעות עימות עם מידע נוסף, על מנת לבדוק את אמינות המידע �
מכיוון שעלול להיווצר מצב, שהמידע שנמסר חלקי, בהתאם לאינטרסים האישיים של המרואיין.



 תצפית אישית - שיטה זו מבוססת על נוכחות הכתב במקום האירוע. �

לצורך התיעוד הוא נעזר במצלמה ו/או רשמי קול. השימוש בשיטת התצפית 
 האישית מחייה זהירות, מכיוון שלעיתים התמונה המתגלה לעיני הכתב היא

חלקית ומוגבלת, מבלי שהוא עצמו מודע לכך.



חומר כתוב - הסתמכות על מסמכים, ובכלל זה מכתבים, תזכירים פנימיים, פרוטוקולים של �
ישיבות, סקרים וכו. בעת שימוש במקורות כתובים חשוב לציין מי חיבר אותם ולאיזו מטרה. 

מסמכים כתובים אינם ערובה לאמינות: גם הם ניתנים לזיוף, לתיקון או לשינוי ולהשמטת קטעים 
מתוכם. 



לסיכום
 ישנם מספר סוגי חדשות:�

ידיעה וכתבה (שלהם יש את חמשת הממ"ים- מי, מה, מתי, מדוע, מקום ) ומאמר דעה סובייקטיבי.

ישנן מספר טכניקות לכתיבת כתבה:
א. פירמידה הפוכה- פתיחה מעניינת, גוף הכתבה, סיום חזק

ב. המבנה הסיפורי
ג. כתיבה ע"פ לוח זמנים

ישנן מספר מקורות למידע עיתונאי�
מקורות גלויים (חברי כנסת, אנשי ממסד וכו') ומקורות סמויים (הדלפות, מקורות אנונימיים וכו')�

עיתונאי אוסף מידע על ידי:�
תצפית, ראיו וחומרי ארכיון קודמים�



קריטריונים של ערך חדשותי
ככל שיש יותר קריטריונים לסיפור כך הסיכוי שלו להתפרסם גבוה יותר



ערך חדשותי
 חדשה שעונה על קריטריונים שמאפשרים לעלות אותה לשידור או לפרסום.

ככל שהחדשה עונה על יותר קריטריונים כך הערך החדשותי שלה עולה. 

כתבה תפורסם אם היא בעלת ערך חדשותי. 

טראמפ החליט להפציץ באיראן לעומת משה מכר דירה בעפולה ב1.5 מיליון 



לסיכום- הקריטריונים לידיעה חדשותית הם:

חסר עי"ר�

חשיבות �
סלבס �

ופוליטיקאים

עדכניות�רלוונטיות�

ייחודיות�

רגשיות �
ואנושיות



חשיבות

מידע שנחוץ לנו כציבור לדעת 
אותו- מידע שעלול להשפיע עליי



אישיות מפורסמת

סיפורים הקשורים באישיות ידועה





רלוונטיות

נושא קרוב יותר ורלוונטי 
לתרבות של קהל היעד 



האם הכתבה הייתה מתפרסמת גם באיטליה?



עדכניות
 מתי התרחש האירוע?

ידיעה שהתרחשה לא מזמן תקבל יותר פרסום מידיעה שקרתה לפני שבועיים 
(גם אם הידיעה הישנה תהיה יותר מעניינת..)

ידיעה שתתרחש לאחר זמן הדפסת העיתון לא תוכנס למהדורה.
כך למשל הרבה פעמים נראה- "תוצאות המשחק נגמרה לאחר סגירת 

הגיליון"



ייחודיות

אירוע בעל מאפיינים בולטים 
המייחדים אותו מאירועים 

אחרים



?האם הייתם מצפים זאת, האם הדבר חריג



האם יש פה מישהו שחשב על תרחיש כזה אי 
פעם?



רגשיות ואנושיות

סיפור מהזווית האישית מרגש 
יותר את הצופה או הקורא 

ומציף אותו ברגשות. 



הסיפור אישי



לסיכום- הקריטריונים לידיעה חדשותית הם:

חסר עי"ר�

חשיבות �
סלבס �

ופוליטיקאים

עדכניות�רלוונטיות�

ייחודיות�

רגשיות �
ואנושיות



לדוגמא קחו שתי ידיעות דומות אך שונות

יחזקאל ליבוביץ' רכש דירה שנה שעברה�

יהודה לוי ושלומית מלכה יעברו לגור ביחד בדירת הפאר בראשון לציון�

מה גורם לידיעה השנייה להיות יותר מעניינת?

שיהודה לוי ושלומית מלכה הם נושא מסוקר, המעבר דירה הוא צעד משמעותי בחייהם של 
המסוקרים, הדירת פאר מעניינת אותנו, איך חיי המותרות של סלבס? האם זו הפתעה שהם 

גרים עכשיו ביחד? האם זה אומר שהם לקראת חתונה? מתי זה קרה?

כל הדברים האלה רצים לקורא בראש ואז הוא נכנס לכתבה וצד עוד פרטים



לסיכום

ככל שידיעה עונה על יותר קריטריונים ככה היא תהיה יותר טובה ותופיע במקום יותר בולט �
בתקשורת. בואו נראה דוגמא:

איזה מאפיינים אתם מזהים כאן?�



חשיבות- טראמפ נשיא ארה"ב המדינה הקרובה אלינו ביותר�

סלב- טראמפ הוא אישיות מוכרת ומעניין אותנו איך הוא ביום-יום�

רלוונטיות- הCIA רלוונטי להשלכות הצבאיות שלנו כמדינה ולכן חשוב מי בראשו�

עדכניות- זה נושא שקרה בימים האחרונים�

ייחודיות- פיטורי אישיות בכירה מאוד בארה"ב- לא קורה כל יום, מינוי אשה לתפקיד כזה- גם ייחודי�

רגשיות- קרו פה שני דברים שמעוררים רגש מסוים, גם פיטורים- דבר שהוא עצוב. ומצד שני דבר משמח- אשה �
CIAמונתה לצמרת ה



בתור מנהלי הפייסבוק של בית הספר איזו ידיעה 
לדעתכם תקבל יותר צפיות וכניסות ולמה?



 2800
כניסות

 400
כניסות

 950
כניסות

 3100
כניסות



לסיכום
דיברנו על מה הן חדשות בכלל�
דיברנו על ידיעה עיתונאית- על מנת שהכותרת תיתן הצצה אמיתית לסיפור �

צריך לבחון את מבחן חמשת הממים- מי מה מקום מדוע מתי 
דנו בהבדלים שבין ידיעה ראשית, לכתבה ארוכה (המבוססת על עובדה/דעה)�
דיברנו על מקורות מידע- גלויים ובטוחים או סמויים שאינם בטוחים אך הם �

מושכי רייטינג
ולבסוף דיברנו על מהם הקריטריונים לערך חדשותי- אילו דברים צריכים �

להיכלל בידיעה על מנת שיהיה לך באמת ערך חדשותי שיעניין את הציבור, כמו 
למשל: תדירות הידיעה, חשיבות המסוקר, חשיבות האירוע, רמת ההפתעה 

והשוני של הידיעה לעומת השאר, הממד האנושי וכן הלאה.


