
 

 

 מדיה בספורט –סילבוס קורס דוברות וניו 

 .שעות אקדמיות  4כל מפגש בין משך מפגש: 

 קובי ברדה : מרצה: 1שיעור 

 מועדונים דוברות נושא ההרצאה: 

כיצד התפתח תפקידו של דובר בעולם תקשורת הספורט, פעם והיום, הבדלים בין הקבוצות 

מדיה, עידן הרשתות החברתיות בעולם  -השונות, קצין עיתונות כהכרח, ניהול מחלקת ניו

 הספורט. 

 

  ניר ינקלביץ + עו"ד מוטי ברנשטיין : מרצה:2שיעור 

 ניהול משחק הכדורגל + היבטים משפטיים בענף הכדורגלנושא ההרצאה:  

ליין אפ  מנהלת/התאחדות, יחסי ,יציע עיתונאיםמיקס זון, מסע"ת, פרה גיים, פוסט גיים, ניר: 

 בים , סינקים, גוף משדר וזכיינים . משחק, פרסום הרכ

 זכויות יוצרים, לשון הרע ודיבה. מוטי: זכויות והפרת

 

 

 רפאל קבסה -מכללת ספורט פאנל : מרצה:3שיעור 

 הכרת כלי התקשורת  נושא ההרצאה:

הבדלים בין התקשורת הכתובה / האלקטרונית / טלוויזיה / רדיו ורשתות חברתיות. שמירת 

 ון אל מול החפיפה עם כלי התקשורת. אינטרסים של מועד

 

 תומר לוי: מרצה: 4שיעור 

 נושא ההרצאה: יחסי העיתונאי והדובר

איך מתנהל הקשר בין עיתונאים לדוברים, איך הדובר נתפס מהצד של העיתונאים ומהם 

 הציפיות של כלי התקשורת השונים מהדובר



 

 

  קובי ברדה מרצה:: 5שיעור 

 םניהול משברינושא ההרצאה: 

על ההבדלים בין הפסד לניצחון, בין עזיבת שחקן לרכש חדש, משבר אמון מול אוהדים, 

 החרשת סיפורים מהתקשורת וכו' 

 

 

  גיל הלוי: מרצה: 6שיעור 

 מדיה בעולם הספורט -יסודות הניו נושא ההרצאה:

ממשקים  טיוב, שידורים חיים, -בנייה ותחזוקת דף פייסבוק, חשבון אינסטגרם, טוויטר, ערוץ יו

 מדיה של השחקן –מדיה של המועדון אל מול ניו  –משותפים, ניו 

 

 

  רפאל קבסה -: מרצה7שיעור 

 בניית תכנית אסטרטגיתנושא ההרצאה: 

בניית תכנית תקשורתית אסטרטגית ומדיניות תקשורתית המהווה חלק חשוב ומהותי בעבודת 

 .איך בונים מדיניות איך מטמיעים אותה וכיצד היא משפיעה על ההתנהלות היום יומית .הדובר

 

 גיל הלוי : מרצה: 8שיעור 

 רשתות חברתיות מיתוג ותקצוב נושא ההרצאה: 

הקמת חשבון, בניית מסרים, יצירת מעורבות, אינטרקציה רגשית, אינטרקציה חדשותית, 

 לים, פוסטים ממומנים כמה ובכמה ועוד.. חשיבותו של הוידאו , תמונה שווה אלף מי

 

 דודו בזק : מרצה:9שיעור 

 נושא ההרצאה: כתיבה אקדמאית



 

איך כותבים מאמר אקדמאי? מה חובה להתייחס אליו ומה אסור . סגנונות כתיבה ופיתוח 

 סגנון אישי.

קובי ברדה -: כתיבה עיתונאית10שיעור   
 

שת הממים, ההבדלים בין כתבות איך מוציאים כתבה לתקשורת? בסיס הכתבה, חמ

 לעיתונות הכתובה לאתרים השונים .

 +קבלת פרוייקט גמר עם קובי ברדה

 

 

ערן הדס-: המרואיין כדובר01שיעור   
 

 כמרואיין הדובר :ההרצאה נושא
 תקשורת ומול קהל מול בטחון בניית ,וטלוויזיוני רדיופוני ראיון ,מצלמה מול עמידה

 י ברדה+קבלת פרוייקט גמר עם קוב

 

 שיעור 11: מרצה: ד"ר שלומית גיא
 

 המועדון כמכשיר חינוך בקהילהנושא הרצאה: 

הכדורגל האנגלי וכיצד שם השתנה תפקיד המועדון מארגון ספורטיבי לארגון חברתי קהילתי. שינוי  

 זה הפך את הפרמיירליג לאימפריה שהוא כיום ואיך זה מתחיל לקרות כיום בישראל.

 

 

 עומר בנוביץ' ה:מרצ: 12שיעור 

 הכרת עולם הטלוויזיהנושא ההרצאה: 

פרומו, משפטי מפתח, עריכה, לוג אין, טיים קוד, , סינק, כיווני צילום, VTRמושגי יסוד: 

 תסריט וקריינות

 

 סיון צוקרמן – : מרצה13שיעור 



 

 נושא ההרצאה: קופירייטינג

 ויראלי, קופירייטינג, קליק בייט כתיבת תסריט

  וםסי: 15שיעור 

 תעודות לכל התלמידים.חלוקת סיכום הקורס, . פרזנטציה מטלת סיכוםנושא ההרצאה: 

 .נוכחות , פרזנטציה של מטלת סיום בכיתה 80%מטלות קורס: 

 

 


