




?מהו ערך חדשותי



העורכים, תהיו אתם
נפל מחלון החדר בבית המלון בספרד ומת7ילד ישראלי בן •

שביתת הנכים בסן פרנסיסקו הוציאה מאות אלפי אמריקנים אל הרחובות•

גידולי החקלאות בקיבוץ שדה נחום שבעמק המעיינות נמכרו אל הספקים השונים•

חיסלה ישראל מדען אטום איראני בלב טהרן, על פי פרסומים זרים•

"הריבית תעלה בחצי אחוז בשנה הקרובה: "נגיד בנק ישראל•

ביניהם חמישה ישראלים, הרוגים16; פיגוע ירי בלב מדריד•

גלולה שתמנע הדבקה בקורונה: המצאה ישראלית•

קשה-פצועים קל ואחד בינוני3; שבהרצליה יקינטוןתאונת דרכים ברחוב •

איטליה, עשרות אלפי תיירים ביקרו ביומיים האחרונים בשבוע האופנה במילאנו•

"מוכנים למשא ומתן מואץ לקראת גיבוש עסקת שבויים קרובה: "החמאס•

"החלטתי לשמור נידה: "שי מיקה•

"אתמודד שוב בבחירות הקרובות לכנסת: "ראש הממשלה•



:מבזק החדשֹות 



הקריטריונים 12
זמן ותדירות

שזמןככללחדשהלהפוךסיכוייותרישלאירוע
.העיתוןשלההופעהתדירותאתתואםההתרחשות

,ירחוןאו,לשבועוןיותרמתאיםרבזמןשנמשךאירוע
הרדיו.יומילעיתוןיותריתאיםקצראירוע-זאתלעומת
,שעהכלמשדרשהואמאחרקצריםאירועיםיותרישדר
.תנועהדיווחייהיוברדיורק-למשל



סף עוצמה
להיותמנתעלהאירועלעלותצריךעליובסיסיסףקיים

אובכמות,בגודליותרבולטיהיהשהאירועככל-מדווח
למשל.כחדשהלהיחשבסיכוייותרלויהיהכךבהשפעה

שהתמוטטהביתגודל,דרכיםבתאונתההרוגיםכמות
.ועוד

משמעיות-בהירות וחד 
ניתנתואינהברורה,בהירההאירועשלשמשמעותוככל

לעובדות.לחדשהשתיהפךהסיכויגוברשוניםלפירושים
,שמועותלעומת,מכריעתפקידזהבמקרהישבדוקות
.לבואהעתידלגביתחושותאוהערכות



משמעותיות תרבותית
כך.מפורסמיםהםבהולתרבותלחברהנוגעיםאשראירועיםיועדפו
יפורסמו"שלישיעולם"במדינותיקרואשראירועיםמאודמעטלמשל
כילומרניתןמנגד.המערבבמדינותשיקרואירועיםלעומת,בארץ
ישראליםמטייליםעבורתיירותיליעדהפךהרחוקשהמזרחמאחר
לאיזההיאהשאלה.מסוקריםלהיותעשוייםמסוימיםפרסומיםרבים
.הקוראיםעבורתרבותיתמשמעותישאירוע

התאמה לציפיות הנמען
הכוונהבצפוי.לחדשהשיהפוךהסיכויגדלכךיותרצפוישהאירועככל
שללרצונותאולחששות,לציפיות,לידעשתואמיםלאירועיםהיא

התפיסותעםומתיישבהגיונינראההזהשהמידעמאחר-הנמען
.ממשלהראששלרצחאוטבעאסוןלמשל.האנשיםשלוהערכים



!הפתעה
בתנאילחדשהיהפוךלצפויבניגודאומתוכנןאינו,חריגאירוע
נטייהיששלאנשיםמאחר,הצפויההסבירותבגבולותשהוא
מפתיעלאירועדוגמא.הגיונילאלהםשנראהמידעלדחות
מכךיצאאשרגבוהמבנייןילדשלנפילההיאלחדשהשיהפוך

.פגעללא

(אפ-פולו)המשכיות 
ימשיךהוא,ודווחלחדשותהכניסהסףאתעברשאירועלאחר
חדשותלשולייםלדחוקיכולואףמהלזמןכחדשותמוגדרלהיות
.לסיקוריזכולאאשראחרות



מבנה והרכב החדשות
אשרדבר,מסויםוצורניתוכנימבנהישהחדשותולמהדורתלעיתון
ולהימנעהחדשותאתלאזןמנתעל.שייכנסוהידיעותעלמשפיע
החדשותישהערך,כתבותלעיתיםיוכנסוממדית-חדמציאותמהצגת
אשרהתחומיםמבחינתהןהיאבאיזוןהכוונה.יותרנמוךשלהם

שלאורכםמבחינתוהן(וכופוליטיקה,חינוך,כלכלה)מופיעים
ידיעותבשילובגםלהתבטאיכולזהקריטריון.ועודצילומים,החומרים

.אווירהצילומיאוצבעכתבות,משעשעות

קשר למדינות אליטה
.יותרגבוהחדשותיערךיהיהגדולותלמעצמותקשורותשיהיולחדשות

תהייהזהבמקרההאליטה-פניםלחדשותביחסהקריטריוןאתנבחןאם
.ובחברהבמשקמרכזייםארגונים,גדולותכלכליותחברות,גדולותערים



קשר לאנשי אליטה
הכלכליים,החברתיים,הפוליטייםבחייםמפתחלאנשימתייחסזהקריטריון

נשיא-מקומייםאובינלאומייםלהיותיכוליםהאליטהאנשי.והתרבותיים
מנהיגים,שריםייכללוזאתבקטגוריה.ישראלממשלתראשאוב"ארה

,ספורטאים,והתרבותהכלכלה,החברהבתחומיבכיריםאישים,פוליטיים
.ועודאופנהאנשי,דוגמניות

האנשה והתייחסות לעניינים אישיים
,אהבהאושנאהכמואנושייםתכניםועםאנושיותדמויותעםלהזדהותקל
החדשותיהערךעולה,אישיתמבטמנקודתסיפורלספראפשרכאשרלכן
,רלוונטיתולארחוקהלהיראותעלולהבסרייבומלחמהלמשל.הכתבהשל
כנראהבמלחמהאימואתאיבדאשרילדשלמבטומנקודתתסופראםאך

.לכותרותתעלה
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שליליות: הקריטריון האחרון
להיהפךסיכוייוותוצאותיומשמעותומבחינת,יותרשליליהאירועכאשר

אתידחקוכללבדרךטבעאסונות,קשיםפיגועים.יותרגבוהיםלחדשה
וחדקצריםרביםבמקריםהללוהאירועים-בנוסף.הטובותהחדשות
.המערכתזמניאתתואמיםלכן-משמעיים
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נפל מחלון החדר 7ילד ישראלי בן 
בבית המלון בספרד ומת

שביתת הנכים בסן פרנסיסקו הוציאה 

מאות אלפי אמריקנים אל הרחובות



גידולי החקלאות בקיבוץ שדה נחום שבעמק  

המעיינות נמכרו אל הספקים השונים

חיסלה ישראל , על פי פרסומים זרים

מדען אטום איראני בלב טהרן



:פיגוע ירי בלב מדריד

ביניהם חמישה ישראלים, הרוגים16

: נגיד בנק ישראל

"הריבית תעלה בחצי אחוז בשנה הקרובה"



: המצאה ישראלית

גלולה שתמנע הדבקה בקורונה

:שבהרצליהיקינטוןתאונת דרכים ברחוב 

קשה-פצועים קל ואחד בינוני3



עשרות אלפי תיירים ביקרו ביומיים האחרונים   

איטליה, בשבוע האופנה במילאנו

מוכנים למשא ומתן מואץ : "החמאס

"לקראת גיבוש עסקת שבויים קרובה



: שי מיקה, אושיית הרשת

"החלטתי לשמור נידה"

אתמודד שוב : "ראש הממשלה

"בבחירות הקרובות לכנסת


