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  : הקורס מטרת

 

 מעשיים כלים וארגז הארגון על השפעות ,תקשורתיים משברי מצבי ניהול ,בעיתונאות יסוד מושגי של הבנה
   .החברתיות וברשתות השונים התקשורת בכלי משבר מצבי של ומניעה להתמודדות

 

  :הקורס נושאי

  .חברתיות והרשתות העתונאות של וההשפעות תקשורתיים משבר במצבי יסוד מושגי ,מבוא ·

  .ומהעולם מהארץ משברים לניהול בוחן מקרי ·

 .תקשורתיים משבר מצבי עם והתמודדות אפקטיבי לניהול שיטות ,עבודה כלי ·

  .ותגובות חדשותית ידיעה כתיבת ·

  .עיתונאים מסיבת וניהול ראיונות ,מצלמה מול בעמידה התנסות ·

   .תקשורתיים משבר מצבי בניהול ואסור מותר :אתיקה ·

 

  :הקורס מטלות

 .בכיתה ודיונים הרצאות .א

  (:חתא כל 15%) בצוות מטלות שתי .ב

 (.בסדנה שילמדו המ״מים חמשת בסיס על) חדשותית ידיעה כתיבת *

  .משבר בנושא לעיתונות תגובה כתיבת *

  (.70%) לסיכום אישית מטלה  .ג

 

  :הוראה ושיטת רסהקו פורמט

 ומשבר ניהול אסטרטגיית בכתיבת הסטודנטים יתנסו לאורכו לניהול בפקולטה השני התואר לתלמידי בחירה כסדנת מוגדר הקורס

   .עבודה יגישו ובסופו

  .בכיתה ודיונים מוקלטות הרצאות ,הקורונה משבר עקב מקוונות /פרונטליות בהרצאות שימוש יעשה הקורס

  .לכיתה מחבריהם החומר את להשלים ידרשו מהכיתה אחרת או כזו מסיבה שנעדרו סטודנטים

 

  אלקטרונית תקשורת

 .moodle -ב הקורס לאתר יועלו השונים בנושאים מהשיעורים המצגות

  .הקורס בתחילת  email -ה כתובת את לעדכן עליכם .email בהודעות ימסרו להודעות ומענה הקורס לגבי עדכונים

 

 



 

 

  : הקורס דרישות

 לזוגות אישור יינתן לא ,בלבד לשלשות החלוקה אחריות ,הקורס תחילת עם תצטוותו שאליהם בצוותים יתבצעו בקורס מטלות שתי

  .הסטודנטים על היא החלוקה אחריות .רביעיות או

 החובה ספרות כל קריאת ,בדיונים השתתפות ,בצוות מטלות הגשת ,נוכחות .בכיתה שיתנהלו לדיונים לתרומה מצפים אנו ,בנוסף

  .קדם דרישות אין .הקורס דרישות הן סופית ומטלה

 

  : הציון קביעת

  .מהציון 70% שמהווה לסיכום מטלה .מהציון 15% מהווה מהן אחת וכל בצוות מטלות שתי

  .בקורס עובר ציון לקבל בכדי (65 ציון) מהמטלות אחת בכל מעבר חובת יש תלמיד לכל
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