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לימודי עיתונאות בישראל
מהניסיון החלוצי של המכון לאדמיניסטרציה 
ציבורית ועד לתכניות הנפל באוניברסיטאות 

עמוס בלובשטיין־נבו ויחיאל לימור

הקולות הראשונים על הצורך בהכשרה מסודרת של עיתונאים גם 
בישראל נשמעו לראשונה כבר בשנות הארבעים. ב־1944, בעקבות 
פטירתו של עורך דבר, ברל כצנלסון, שיגר עזריאל קרליבך )אז, עורך 
ידיעות אחרונות( מכתב למערכת העיתון ההסתדרותי ובו הביע חשש 
שעם מותו של ברל, בו ראה "סמל ושופר הויכוח ההוגן והפובליציסטיקה 
שאינה מתביישת להתלבט על האמת בפומבי", תגדל הסכנה לעיתונות 
הישראלית, "שעם ריבוי הפלגים ופלגי הפלגים והפיצולים והתרחבות 
הקרעים, תתגלגל רמת הויכוח והפולמוס למדרון ויידחק הליבון הרעיוני 
והעיוני בפני תמרוני סילוף העובדות וההשמצה". צעירים וקשישים 
נכנסים לעבודה בעיתונות, קבל קרליבך, אבל "העבודה היומיומית 
אוכלת אותם, מטלטלת אותם מנושא לנושא ומתפקיד לתפקיד, ואין 
להם שהות והזדמנות לגלות ולפתח כישרונות מיוחדים. ויוצא, שיד 
כל בכל מקצוע, ואין לנו מומחים, והרמה הכללית של כל העיתונים 

יורדת". קרליבך לא הסתפק בביקורת, והציע לנקוט פעולה: 
משל,  דרך  מיוחדת,  נטייה  לו  שיש  צעיר,  עיתונאי  ובייחוד  עיתונאי, 
לעניינים כלכליים — מן ההכרח שתינתן לו האפשרות להקדיש את כל 
עיתותיו במשך שנה או מחצית השנה ללימוד יסודות אקונומיים. וכן, 
לארץ  לנסוע  צריך   — למתרגם  באקראי  אצלנו,  כמקובל  שנהפך,  מי 
שמשפתה הוא מתרגם לעברית, ולהתחקות על לשונה ועל מוסדותיה. 
זמן מה  יישב  וכן, מי שחונן בכישרון לקרב את חיי הכפר לקורא — 
הדין  והוא  חייהם.  בבעיות  לבקיא  וייהפך  שלנו  החקלאיים  ביישובים 
והביקורת  החוק.  ידיעת  בלי  הנעשית  המשפטית,  הרפורטז'ה  בשטח 
או  טובה  גלריה  ראו  לא  שמימיהם  אנשים  בה  שעוסקים  האמנותית, 

תיאטרון משובח וכו' וכו'.7

לא ידוע מה עלה בגורל ההצעה. 
ב־1946, לא ידוע ביוזמת מי, הוגשה לאגודת העיתונאים הצעה 
להקים באוניברסיטה העברית על הר הצופים בירושלים מכון עיתונות, 
שבו יחקרו וילמדו את תולדותיהן ואת בעיותיהן של העיתונות העברית 

מבוא
בישראל, בשונה ממדינות רבות בעולם, אי אפשר לקבל תואר אקדמי 
בעיתונאות. ההתעלמות מלימודי עיתונאות במערכת האקדמית בישראל, 
אף שלימודי תקשורת לתואר ראשון קיימים בה מראשית שנות התשעים 
של המאה הקודמת,3 לא אפיינה את כל שנות המדינה. במשך השנים 
נעשו ניסיונות אחדים לפתח לימודים אקדמיים בעיתונאות, אך אלה לא 
עלו יפה, והתוצאה היא שגם באמצע העשור השני של המאה העשרים 

העיתונאות טרם זכתה להכרה כמקצוע אקדמי.
המאמר מבוסס על מחקר היסטורי מקיף,4 ומתוארים בו הניסיונות 
לכונן לימודים אקדמיים בעיתונאות בעשורים הראשונים לאחר הקמת 
המדינה. אף על פי שההכרה בצורך בלימודים מסודרים של העיסוק 
העיתונאי התעוררה כבר בשנות הארבעים, והתעצמה עם קליטתם של 
גלי העלייה הגדולים והקמתם של עיתונים רבים שגייסו כוח אדם ללא 
הכשרה מקצועית, לא התפתחו לימודים אקדמיים בעיתונאות. הסיבות 
העיקריות לכך היו יחסים מנוכרים, שגבלו לעתים בזלזול הדדי, בין 
אנשי האקדמיה לבין אנשי המקצוע, העיתונאים; מחסור בכוח אדם 
להכשרת עיתונאים ברמה אקדמית; חילוקי דעות, הן באקדמיה והן 

בקהילה המקצועית, על דפוסי ההכשרה הרצויים, ועוד.

ההצעות ללימודי עיתונאות: הניצנים הראשונים
הצורך בהכשרה מסודרת של עיתונאים התעורר בארצות הברית כבר 
בשלהי המאה התשע־עשרה, עם התפתחות העיתונות והפיכתה למוצר 
הנרכש על ידי ההמונים. התכנית המובנית הראשונה בלימודי עיתונות 
הוצעה באוניברסיטת פנסילבניה בשנת 1893, ו־11 שנה מאוחר יותר 
כבר הציעה אוניברסיטת אילינוי תכנית בת ארבע שנים בתחום.5 
בית הספר העצמאי הראשון לעיתונאות הוקם באוניברסיטת מיזורי 
בשנת 6,1908 ובשנים שלאחר מכן פרחו לימודי עיתונאות בעשרות 

אוניברסיטאות ומכללות בארצות הברית ובמדינות אחרות בעולם.

"אפשר ואפשר לגדל עיתונאי טוב, אם כי העיתונאי המצוין מלידה בא".1
"מזה שנים קשה בארה"ב להשיג עבודה בעיתון ללא תואר אוניברסיטאי, ולאחרונה מעדיפים 

רוב העורכים לקבל בוגרי אוניברסיטה בעלי תואר שני בעיתונאות".2
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והיהודית. הכינוס המקצועי הארצי של עיתונאי ישראל קידם את הרעיון 
בברכה, אך אין מידע מה עלה בגורלו.8

בראשית 1948, בעוד קרליבך עסוק בהכנות האחרונות ל"פוטש" 
במערכת ידיעות אחרונות, ומלחמת העצמאות גובה קורבנות, דיווח 
המכון לאדמיניסטרציה ציבורית על דרישה גוברת ללימודי עיתונאות, 
ומנהליו פנו לקרליבך והציעו לו לרכז במסגרת המכון קורס עיתונאות 
ראשון מסוגו בארץ. את המכון הקים בשנת 1947 אדווין סמואל, בנו 
של הנציב העליון הבריטי הראשון, הרברט סמואל, שהיה מומחה 
לאדמיניסטרציה ציבורית, ומנהל מחלקת השידור של ממשלת המנדט 
משנת 9.1945 המכון לאדמיניסטרציה עסק בהדרכה בנושאים שונים, 
כמו סטטיסטיקה, משק המדינה, האזרח ועירו, חוקת המדינה, תקציב 
המדינה ועוד. לקורסים התקבלו בוגרי בתי ספר תיכוניים בעלי ידיעה 
טובה בעברית. לעובדי ציבור הייתה זכות קדימה בקבלה ללימודים. 
קרליבך שקל את ההצעה ונענה ברצון, אך כנראה בשל המלחמה 
הקורס נדחה והתחיל רק באוקטובר 10.1949 המיון לקורס, שנמשך 
ארבעה חודשים, היה קפדני מאוד. מבין ארבעים הנרשמים נבחרו 25 
הטובים ביותר, ואלה ישבו בכיתת הלימודים אחת לשבוע בשעות הערב. 
בין השיעורים שנלמדו בקורס: יסודות העיתונות )הנחות פילוסופיות; 
היסטוריה; תפקידים(; עיתונות חופשית )התפיסה האנגלית־אמריקנית; 
ההגשמה בתהליך המונופוליזציה בעולם האנגלי־אמריקני(; עיתונות 
ממשלתית )התפיסה הרוסית; תעמולה והדרכה רשמית; רדיו ואמצעי 
אינפורמציה אחרים כרכוש המדינה(; העיתונות בישראל )אופיה 
בהשוואה לעיתונות העולם; מגמות(; המערכות בישראל )התקן; חלוקת 
התפקידים; המבנה האידאולוגי(; משק העיתונות הישראלית )תקציבים; 
תפוצה; מודעות(; טכניקה בעיתוני ישראל )צינורות האינפורמציה; 
שיטות עריכה; תהליכי הדפסה(; וכן ביקור באחד העיתונים )השתתפות 
בישיבת מערכת וסיור מודרך בבית הדפוס(.11 הקורס הזה נערך, ככל 
הידוע, פעם אחת בלבד. לא נמצא תיעוד המלמד על הסיבות להפסקת 

הלימודים במתכונת זו.
באותה שנה הציע כתב דבר בירושלים, דוד ריבלין, לפתוח קורסים 
שנתיים קבועים מטעם הנהלת איגוד העיתונאים, במחלקת העיתונות 
הממשלתית וכן במערכות העיתונים, שאליהם יוכלו להצטרף עיתונאים 
צעירים חברי האיגוד הארצי, בעלי השכלה אוניברסיטאית, או לפחות 
תיכונית, העובדים בעיתון עברי לפחות שנתיים וקיבלו המלצה מהמערכת. 
ההצעה לוותה בביקורת קשה על רמתם של העיתונאים ועל היעדר 
הכשרה נאותה לעוסקים במקצוע. "דור צעיר של עיתונאים הולך וקם 

בארץ", כתב ריבלין להנהלת האיגוד הארצי של העיתונאים. 
העיתונות  הגה  את  קט  מעט  עוד  לידיו  לקבל  נועד  אשר  זה,  דור 
אמיתית.  עיתונאית  וזיקה  כישרונות  בעלי  צעירים  מכיל  הישראלית, 
נולדו או נתחנכו בארץ, ולא הייתה להם האפשרות  אך רובם ככולם 
ללמוד ולהשתלם במקצוע בבתי־הספר המיוחדים לכך בחו"ל. הצעירים 
הופכת  זו  ועבודה  הילדות,  מגיל  מהם  רבים  העיתונים,  את  משרתים 
להיות מקור לפרנסתם מבלי אשר יוכלו לרכוש לעצמם את ההשכלה 
לדרגה  מעבר  אל  ועלייתם  התפתחותם  לשם  המיוחדת  המקצועית 
שנקבעה להם עם ראשית עבודתם ]...[ אפשר אין חכם כבעל הניסיון, 
מקום  על  דריכה  מעין  היא,  שורשיות  נעדרת  בעבודה  יומיומי  ניסיון 
אחד, לפי שאין עמה כל התקדמות. והרי הצעירים מתעייפים עד מהרה 
בעבודה השגרתית, מזדקנים בה, ומוקדם או מאוחר הם קופאים. לעולם 
זאת  ועובדה  מקצועית,  השכלה  כבעלי  מחו"ל  הבאים  אחרים  ישיגום 
פוגעת בצעירים דכאן עד שהם נתפשים לנחיתות, מאבדים את המרץ 

והיוזמה וחדלים למצוא סיפוק בעבודתם. הדבר פוגע גם בהם וגם, לא 
פחות, אם לא יותר — בעיתונים עצמם שרמתם יורדת והולכת.

אפילו   — ניזונים  הם  שכן  היטב,  מורגשת  העיתונאית  הרמה  ירידת 
הגדולים והרציניים שבהם — מחומר בוסר בלתי מהוקצע, חסר צבע, 

סגנון ומחשבה המוגש להם ע"י כתבים בלתי מאומנים.

התוצאה, לדברי ריבלין, הייתה ברורה: "מעטים הצעירים מבין 
העיתונאים הישראלים אשר זכו לעמוד ולעבוד במחיצתם של גדולי 
עיתונאינו הקשישים וללמוד מהם הלכה למעשה. האחרים לא זכו 
גם לזה, והמה עובדים בלי יד מדריכה ומכוונת ליסודות המקצוע, 
במלאם רק את התפקידים היומיומיים הנדרשים מהם. מכאן — סוד 
גלוי הוא — האחוז הגדול של דברי ההבאי, לשון הרע ורוב הנוסחאות 
השגרתיות הממלאות את דפי העיתונים".12 ככל הידוע לא נשאה יוזמתו 

של ריבלין פרי.13

ולכלכלה  למשפט  הגבוה  הספר  בית  הראשון:  הניסיון 
בתל־אביב

בהנהגת ד"ר עזריאל קרליבך ביסס מעריב בהדרגה את אחיזתו ואת 
מעמדו בשוק העיתונות בישראל. במקביל גבר בקרליבך הרצון לא 
רק להדריך את עיתונאיו, כדי לשפר את איכותו של התוצר העיתונאי, 
אלא גם להכשיר דורות של עיתונאים בעלי השכלה אקדמית מרחיבת 
אופקים מצד אחד ובעלי השכלה מקצועית־אקדמית מצד שני. אפשר 
שראה בעיני רוחו את העיתונאי הישראלי בדמותו של העיתונאי המשכיל 
בארץ הולדתו, גרמניה;14 וייתכן שהושפע מכך שבעיר הולדתו, לייפציג, 
הוקם ב־1914 המכון הראשון בגרמניה לחקר העיתונות.15 עם זאת, 
לקרליבך עצמו לא הייתה השכלה בעיתונאות, כפי שהעיד עליו בן 

דודו, חיים כהן, לימים שופט בית המשפט העליון: 
מה  או  העיתונאות,  מדעי  או  העיתונאות,  אמנות  למד  לא  מעולם 
שחושבים הדיוטות שעיתונאי צריך ללמוד. הוא למד תלמוד ופוסקים, 
מפני שרצו לגדלו להיות רב בישראל. הוא למד סוציולוגיה והיסטוריה, 
מפני שהנושאים האלה משכו את לבו, ומפני שצריך לבחור מקצועות 
כלשהם אם רוצים לזכות בדוקטורט. הוא למד ]...[ שפות מפני שחנן 
התחממו  הלשונות  כל  אשר  אוניברסאלי  סגנון  בחוש  אלוקים  אותו 
לאורו. הוא למד כל דבר חוץ מן העיתונאות: את העיתונאות הוא לימד.16

היו לפחות שלוש סיבות לפעילותו הנמרצת של קרליבך בנושא הכשרת 
עיתונאים. ברמה האידאולוגית יש לשער שהעיתונות ככלל, והעיתונות 
הישראלית בפרט, היו יקרות ללבו ולכן רצה לשפרן. ברמה האישית 
הוא ראה בהובלת תהליכי הכשרת העיתונאים דרך נוספת לביסוס 
מעמדו כמנהיג עיתונאי ישראל. ברמה העסקית הוא קיווה שתהליך 
ההכשרה יניב בוגרים מצטיינים שאותם יוכל לגייס לשורות העיתונאים 

במעריב ולחזק את מעמדו של העיתון.
ליזום הקמת מסגרת לימוד אקדמית  ניסה קרליבך  לשם כך 
לעיתונאים. לנגד עיניו עמד, ככל הנראה, דגם ההכשרה המקצועית־
אקדמית שהכיר בגרמניה. ב־19 בספטמבר 1954 התייצב לפני ועד 
אגודת העיתונאים בתל־אביב והציע להקים קתדרה לעיתונאות באחד 
ממוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל, שתהיה מיועדת לסטודנטים 
הרוצים ללמוד את המקצוע, ולעיתונאים שכבר עובדים בתחום ורוצים 

להשתלם, כלומר — להרחיב את השכלתם העיונית והמקצועית.17
"במערכות העיתונים בארץ סובלים מכך שאין הכשרה מקצועית 
מתאימה לעיתונאים", אמר קרליבך לחברי הוועד. "בית־ספר לעיתונאות 
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היה מנפה את המועמדים למקצוע, והיה מעלה את כבוד העיתונאים. 
הוא היה מקנה לתלמידיו ידיעות בכמה מקצועות כלליים חשובים, 
הכשרה לכתיבת ידיעות ורפורטאז'ות, הבנה בטכניקה של העיתון". 

הוא התלבט בשאלה "באיזה בית ספר גבוה אפשר לשלב קתדרה 
לעיתונאות ביתר הצלחה, ומה המבנה ותוכנית הלימודים הרצויים 
לנו?".18 לעמיתיו סיפר כי בכחמישים מדינות ברחבי העולם פועלים 
מכונים אקדמיים להכשרת עיתונאים, והציג שלוש חלופות בסיסיות, 
שתיים אירופיות ואחת אמריקנית, ליישום הרעיון בישראל. האחת, 
שיטת ההכשרה באיטליה ובצ'כוסלובקיה, שבהן המכון ללימודי עיתונות 
היה חלק מהפקולטה למדעי החברה, "והדגש הוא בעיקר על לימודי 
סוציולוגיה, כלכלה, תולדות הפרלמנטים, חוקה ויחסי ציבור". השנייה, 
שהייתה מקובלת במדינות אחרות באירופה, שבהן המכון ללימודי 
עיתונות היה בפקולטה למדעי הרוח והדגש הושם על השכלה כללית. 
השלישית הייתה מקובלת בארצות הברית, ובה הדגש העיקרי היה על 
לימודים מעשיים, כלומר "לומדים כתיבה, משק העיתון, טיפוגרפיה, 

מקצועות דפוס".
קרליבך המליץ כי לימודי העיתונאות ישולבו במדעי החברה. 
"אם נעדיף את מדעי החברה", הסביר, "נוכל לפעול במשותף עם 
מוסדות החינוך הגבוה הקיימים כבר בתל־אביב, או העומדים לקום 
כאן". הוא הוסיף, כי לא רק ראשי בית הספר הגבוה למשפט ולכלכלה 
בתל־אביב גילו גישה חיובית לרעיון, אלא גם אנשי האוניברסיטה 
העברית בירושלים, "אך מבחינה מעשית נראית התוכנית בתל־אביב 

ריאלית יותר".19
הצעתו גרמה מחלוקת בקרב חברי ועד אגודת העיתונאים. מצד אחד 
ניצב חבר מערכת הארץ, ד"ר משה קרן, שטען כי יש להעניק תחילה 
עדיפות למחקר העיתונות, ורק אחר כך לעסוק בהשכלת העיתונאים, 
כיוון ש"אי אפשר ללמוד את מקצוע העיתונאות כפי שלומדים מקצוע 
אחר". משום כך הציע להעדיף את האוניברסיטה העברית, כי "אם 
נלך לביה"ס הגבוה למשפט וכלכלה, לא תהיה הרמה גבוהה כמו 
באוניברסיטה". לעומתו טען עורך הבוקר, יוסף הפטמן: "מחובתנו 
לדאוג להתמחות העיתונאים, וההשכלה הדרושה להם היא בשטח 
מדעי החברה. לכן רצויה יותר השתלבות בבית־הספר הגבוה למשפט 
וכלכלה". עם זאת, הדגיש, "נצטרך להקדיש תשומת לב רבה ללימוד 
מקצועות היהדות והספרות העברית, החדרת ידיעת המקורות, הקניית 

הבנה בטכניקה העיתונאית".20
רוב חברי הוועד תמכו בהצעתו של קרליבך והוקם ועד פעולה 
בראשותו, שגיבש יחד עם הוועדה האקדמית של בית הספר הגבוה 
למשפט ולכלכלה תכנית לימודים מפורטת. הוחלט שהחוג החדש 
לעיתונאות21 ישולב בפקולטה למדעי המדינה, לצד החוגים למנהל ציבורי 
ולמדיניות שפעלו באותה פקולטה.22 כיוון שהלימודים בפקולטה הזו, 
כמו בשאר בית הספר, נמשכו ארבע שנים — שנתיים שהוקדשו לרכישת 
השכלה כללית בסוציולוגיה, בפילוסופיה, בכלכלה, בסטטיסטיקה, 
במשפט, בהיסטוריה, בשפות ועוד, ושנתיים שהוקדשו להכשרה 
ולהתמחות במקצוע הנבחר — סוכם שזו תהיה מתכונת הלימודים גם 

בחוג לעיתונאות.23
משך התכנית עורר הסתייגות בקרב אחדים מנציגי העיתונאים. 
"אם מדובר על קידום הכשרתם של עובדי מערכות עיתונים", טען 
נציג ועדת העורכים, מיכאל אסף )דבר(, "תקופת לימוד של ארבע 
שנים היא ארוכה מדי, ורק בודדים יוכלו לעמוד בה. מן ההכרח לקצר 

איור 1: מודעה בעיתון דבר )11.1.1957( על הלימודים במגמה לעיתונות בבית 
הספר הגבוה למשפט ולכלכלה בתל־אביב
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לימודי העיתונאות התחילו בבית הספר בעת שהיה באחת מתקופותיו 
הסוערות. הוא לא קיבל תמיכה כספית מהממשלה, ומרבית הכנסותיו 
התבססו על שכר הלימוד של התלמידים. הוא לא זכה לקבל לגיטימציה 
אקדמית, ולא הצליח להשיג חסות פוליטית וכלכלית.32 במשך למעלה 
מעשור סירבה מדינת ישראל להכיר בבית הספר כמוסד חינוכי גבוה, 
אף על פי שהתארים שחילק הוכרו על ידי אוניברסיטאות בחו"ל.33 
ב־1955, כשהתחילו בו לימודי העיתונאות, מנה בית הספר כ־1,200 

תלמידים וכמאה מרצים, וגירעונו גדל משנה לשנה. 
בין חברי הסגל בבית הספר היו שפירשו את החבירה לאגודת 
העיתונאים ואת ההסכמה להקים חוג לעיתונאות כמהלך יח"צני שנועד 
לסייע למוסד להגיע לתקשורת ולזכות בעזרתה באהדה ובלגיטימציה 
בקרב מקבלי ההחלטות והציבור. אחד מחברי הסגל בבית הספר, ד"ר 
צבי רודי, מרצה לסוציולוגיה, אף כתב דברים מפורשים בנושא זה 

במכתב ששלח לראש עיריית תל־אביב, מרדכי נמיר: 
המדור ]החוג[ לעיתונאות לא רק שלא סייע לפרסום המוסד בעיתונים, 
מזמינים  היו  וסמסטר  סמסטר  מדי  לרועץ.  לו  נהפך  אלא  כמקווה, 
עיתונאים ורפורטרים מכל העיתונים הישראליים ומכל המפלגות, וזאת 
שכזו  לב[  ]נדיבות   générosité למרות  אולם  המזג.  יחסר  לא  למען 
היו נשארים עיתונאים לא מעטים שלא הוזמנו כמרצים, והללו בגלל 
היו  שבצנועים,  צנועים  אפילו  דעתם  על  המעבירה  הטבעית,  הקנאה 
מגלים פחות מהכל אהדה למוסד ולעתים גם מתנפלים עליו ומציקים 

לו בכל מיני דרכים.34

התלמידים לא ידעו על הסערה שהתחוללה סביבם. הלימודים נמשכו 
כרגיל. בשנתיים הראשונות למדו הסטודנטים לעיתונות יחד עם כל 
תלמידי הפקולטה למדעי המדינה לימודים כלליים, ואילו בשנתיים 
הבאות הם התמחו במקצועם. נוסף על קורסי החובה הם למדו, בין 
השאר, את הקורסים המקצועיים הבאים: "עיתונות עברית ויהודית 
והתפתחותה" )ב' קרוא(; "תולדות העיתונות העולמית" )ד"ר פ' הופנר(; 
"העיתון והחוק" )השופט מ' הרפזי(; "העיתון ודרכי עשייתו" )ד' 
פינס(; "החדשות בעיתון וברדיו" )מ' פרלמן, החליף את קרליבך 
לאחר מותו(,"סמינר עיתונאי כללי" )ח' איזאק(; "משק העיתון" )ד"ר 
ו' גרינפלד(; "פרסום וצורותיו" )ד"ר ו' גרינפלד(; "העיתון והחברה" 
)ג' לופט(; "רפורטז'ה" — סמינר )ד"ר ד' לזר(; "פובליציסטיקה" — 

את הקורס עד המינימום". נציג בית הספר הגבוה למשפט ולכלכלה, 
יצחק כץ, השיב: "השאלה של קורס מזורז )שנה, למשל( אינה פשוטה 
כל כך, כי בקורס כזה לא יוכלו התלמידים־העיתונאים לרכוש את 
הידיעות הכלליות הדרושות". דקאן הפקולטה למדעי המדינה, השופט 
המחוזי ד"ר זאב צלטנר, הוסיף: "אנו מקווים, כי אחרי לימוד של 
שנה ייווכחו התלמידים־העיתונאים, כי כדאי להם להוסיף וללמוד, 
אחרת נכשלנו במשימה שלנו. הוויתור של ביה"ס מתבטא בזה, שאנו 
מוכנים לגשת מיד ללימוד מקצועי בעוד שכרגיל צריך ללמוד קודם 

מקצועות כלליים".24
בסופו של ויכוח החליטה הנהלת בית הספר למשפט ולכלכלה 
להתפשר וליצור למעשה שני מסלולי לימוד. מסלול אחד בן שנה 
אחת, המיועד לעיתונאים, שהלימודים בו יהיו בעיקר מעשיים, בתקווה 
שבוגריו ירצו בהמשך להשלים גם את הלימודים הכלליים. "אם ירצו 
לקבל תעודת גמר של בית־הספר", הבהיר באותה ישיבה יושב ראש 
הנשיאות האקדמית של בית הספר, ד"ר אוגוסטו לוי, "]הם[ יצטרכו 
לעבור בחינות בגרות או להמציא תעודת בגרות".25 המסלול השני, בן 
ארבע השנים, יועד לסטודנטים המתעתדים להיות עיתונאים. באותה 
ישיבה נמסר כי התקציב השנתי של החוג הוערך בכ־5,000 ל"י, ואיגוד 
המו"לים )שהיה ארגון הגג של בעלי העיתונים ושל המו"לים( ואגודת 

העיתונאים הסכימו לממן מחצית מתקציב זה. 
אף שהמסלול המקוצר לעיתונאים לא תאם את תכניתו של קרליבך 
ואת תפיסתו המקצועית, הוא ראה בתכנית הלימודים החדשה הישג 
חלקי. "קיום הקתדרה ישמש מעין ערובה, כי מי שבא למערכת יש לו 
השכלה כללית וידיעות ראשוניות בעיתונאות", אמר באותה ישיבה. 
"יהא זה מוסד של מיון וניפוי, ובוגריו ידעו כבר אם הם מתאימים 

למקצוע העיתונאות".26
ב־24 באפריל 1955 החלו לימודי העיתונאות בבית הספר הגבוה 
למשפט ולכלכלה בתל־אביב. עזריאל קרליבך נשא את הרצאת הפתיחה, 
שהוקדשה לנושא "מהי חדשה".27 באולם ישבו התלמידים החדשים, 
מורים, ראשי בית הספר ונציגי אגודת העיתונאים. הלימודים התקיימו 
שלוש פעמים בשבוע בשעות הערב בבניין בית הספר "שבח" ברחוב 
המסגר בתל־אביב. מספרם המדויק של הנרשמים לא ידוע, כיוון שלא 
נמצא כל נתון רשמי במסמכי בית הספר, ובעיתונות פורסמו נתונים 
שונים. מעריב, לדוגמה, דיווח כי "26 תלמידים נרשמו במיוחד לקתידרה 
זו, מלבד כמאה תלמידים של הפקולטה למדעי המדינה".28 ואילו הצופה 
ידע לספר לקוראיו כי "עד כה נרשמו קרוב ל־150 תלמיד, מהם 117 
תלמידים הלומדים כבר מדעי המדינה בבית־הספר, ואילו היתר הם 
תלמידים חדשים, מהם כאלה העוסקים במקצוע ושנשלחו ע"י מערכות 

העיתונים להשתלמות".29
למחרת טקס הפתיחה החגיגי התגאה עיתונו של קרליבך, מעריב, 
כי "מעתה אפשר ללמוד גם בארץ עיתונאות על רמה אוניברסיטאית".30 
אלא שמעריב לא ידע, כפי שגם קרליבך וחבריו לאגודת העיתונאים 
כנראה לא ידעו, שלבית הספר הגבוה למשפט ולכלכלה, שהוקם 
ב־1935 כבית ספר פרטי ביוזמת כמה אנשי מדע ובתמיכת ראש 
העיר, מאיר דיזנגוף, לא הייתה הכרה אקדמית. ועדה מקצועית של 
האוניברסיטה העברית, שבדקה את בית הספר, קבעה כי הוא מוסד 
להכשרה מקצועית גבוהה בלבד ואינו מקיים מחקר של ממש, ועל כן 

אין לראות בו "מוסד ברמה אוניברסיטאית".31

איור 2: מודעה בעיתון דבר )20.4.1955( לתלמידי המגמה לעיתונות בבית 
הספר הגבוה למשפט ולכלכלה
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סמינר )ד"ר ד' לזר(; "פרקים בספרות היהודית" )ב' קרוא(; "סחר 
חוץ ומאזן תשלומים" )ד"ר א' הלפרין(; "לשון וסגנון" )ד' פינס(.35

במהלך השנים שמעו הסטודנטים הרצאות אורחים מחו"ל והרצאות 
עורכים ומו"לים. הם נדרשו גם לבקר, בהדרכת המרצים, במערכות 
עיתונים, בבתי הדפוס, באולמות משפט, בסוכנויות ידיעות ועוד, כדי 
להכיר מקרוב את עבודת העיתונאי ואת בעיות המקצוע. כן חויבו 
בחודשי הקיץ בסטאז' שנמשך שישה שבועות במערכות עיתונים, 

בלשכת העיתונות הממשלתית, ברדיו ועוד.36
העיתונאים, לעומתם, תלמידי המסלול המקוצר, למדו רק חמישה 
קורסים: "מדור החדשות בעיתון" )איסוף חדשות, בדיקה, כתיבה 
ועריכה, ריפורטז'ה( )25 שיעורים(, שאותו לימד עורך מעריב, עזריאל 
קרליבך; "יסודות כלכליים של העיתונות" )25 שיעורים(, שלימד עורך 
הארץ, גרשום שוקן; "טכניקה בעיתונות" )25 שיעורים(, שלימד חבר 
מערכת דבר, דן פינס; "המאמר הראשי" )פובליציסטיקה, כתיבת מאמר 
ראשי, הבעת דעות והשקפות( )12 שיעורים(, שלימד ד"ר משה קרן, 
כותב מאמרי המערכת בעיתון הארץ, ו"דיני עיתונות", שלימד השופט 

המחוזי, מיכאל הרפזי.37
תלמידי שני המסלולים שילמו שכר לימוד בגובה 150 לירות לשנה. 
העיתונאים, בשונה משאר הסטודנטים, התקבלו לחוג בהמלצת אגודת 

העיתונאים וללא שום תנאים מגבילים. 
ב־6 ביוני 1956 הודיעה עיריית תל־אביב על הקמתה של אוניברסיטת 
תל־אביב. קברניטי האוניברסיטה העברית חששו שהאוניברסיטה 
החדשה תאיים על המונופול האקדמי שלהם, וניסו לטרפד את התכנית 
להקמת אוניברסיטה עצמאית בתל־אביב. לכן, כששמעו על הכוונה של 
עיריית תל־אביב לאחד את בית הספר הגבוה למשפט ולכלכלה עם 
האוניברסיטה החדשה, הם פנו לבית הספר, ואף על פי שזמן לא רב 
קודם לכן זלזלו ברמתו הנמוכה וקבעו כי אינו ראוי להכרה אקדמית, 
הציעו לו להתמזג באוניברסיטה העברית. ב־4 במאי 1959 נחתם הסכם 
המיזוג בין שני המוסדות, ובית הספר הגבוה למשפט ולכלכלה נהפך 

לשלוחה של האוניברסיטה העברית בתל־אביב.38
מה היה גורלם של לימודי העיתונאות אחרי המיזוג — לא ידוע. 
האם הלימודים האלה נחשבו הצלחה? לא ברור. אין גם נתונים רשמיים 
מדויקים על מספר התלמידים, והמקור היחיד הם דבריו של אחד 
המרצים בחוג, העיתונאי דן פינס, שזוכר כי בחוג למדו במשך ארבע 
שנים למעלה משישים סטודנטים, כרבע מהם עיתונאים משתלמים. 
לדבריו לא כולם התייצבו לבחינות הגמר ולא כולם הצליחו בבחינות; 
תשעה סטודנטים )אחד משתלם( סיימו את החוג בהצלחה. בהיעדר 
תיעוד אין אפשרות לדעת מי מבין הסטודנטים נקלט בעיתונות ופיתח 

קריירה מקצועית.39

הסיבוב  תל־אביב:  באוניברסיטת  עיתונאות  לימודי 
הראשון — התקוות והכישלון

הצעות להקמת חוג ללימודי עיתונאות נדונו באוניברסיטת תל־אביב 
כבר בשנים הראשונות לקיומה, אולי בניסיון להפיח מחדש רוח חיים 
בתכנית שהייתה קיימת בבית הספר הגבוה למשפט ולכלכלה. תכנית 
כזאת, שבה הוצע להקים בית ספר ללימודי עיתונאות, נדונה בשנת 
1964. אולם, כפי שסיפר לימים מי שהיה דקאן הפקולטה למדעי 
החברה, פרופ' חיים בן־שחר, התכנית לא יצאה לפועל "בגלל חילוקי 

דעות, ולכן פתחו משהו זמני".40

ה"משהו הזמני" הזה יצא לאוויר העולם בשנת 1965 בדמות מגמה 
ללימודי עיתונאות, שהוקמה במסגרת הפקולטה למדעי החברה. לא 
ברור מי יזם את לימודי העיתונאות באוניברסיטת תל־אביב — אנשי 
האקדמיה או העיתונאים — אך נציגי אגודת העיתונאים, ועדת העורכים 
והמו"לים היו שותפים בדיונים הפנימיים של האוניברסיטה, שעסקו 
בגורלה של המגמה לעיתונאות ובתכנית הלימודים שלה. הייתה זו 
התכנית הראשונה ללימודי עיתונאות במסגרת אוניברסיטאית בישראל, 
וכמעט מן הרגע הראשון להשקתה היא עמדה במוקדם של ויכוחים 

וסכסוכים פנימיים וחוץ־אוניברסיטאיים.
מחלוקת שלא הוסתרה מאחורי הקלעים הייתה עם אגודת העיתונאים. 
היא שיקפה מסכת יחסים המבוססים על חשדנות, יריבּות, גישות 
מקצועיות נוגדות ואפילו קנאה וזלזול הדדי. יחסים אלה אפיינו את 

שני הממסדים, האקדמי והמקצועי, שנים רבות.41
באוניברסיטה התלבטו באיזו מידה ראוי לערב את אגודת העיתונאים, 
שהיא במהותה אגודה מקצועית, בתכנית לימודים אקדמית. "זיקה 
ישירה של התערבות מצד גוף שאיננו אקדמאי ושחבריו אינם אקדמאים 
בנושאים כגון קביעת תכנית הלימודים, מינוי מרצים וכו', עשויה לפגוע 
במעמדו האקדמי של המרכז שיוקם", אמרו.42 באמירה זו היה יותר 
מרמז כי לבכירי העיתונאים לא רק שאין הבנה בנושאים אקדמיים, 
אלא שמקצתם אף חסרי השכלה אקדמית מסודרת. באוניברסיטה הביעו 
חשש שהקשר הפורמלי עם האגודה עלול לגרום לכך, שהאגודה תכפה 
על האוניברסיטה מרצים מקצועיים כחלק מחלוקת "כיבודים" או 
מרצון להעסיק עיתונאים חסרי עבודה. גם בין העיתונאים היו שלא רוו 
נחת מ"הפלישה" של האקדמיה לתחום ההכשרה המקצועית, האמור, 
לדעתם, להישאר נחלתם הבלעדית של העיתונאים. בסימפוזיון על 
הכשרת עיתונאים, שערכה אגודת העיתונאים ב־1966, טען שמואל 
שניצר ממעריב, כי משימת הכשרת העיתונאים מוטלת על האגודה: "אי 
אפשר לחייב את האוניברסיטה שתקים לנו את דור ההמשך. חובתנו 
היא, ואנו צריכים להיות הגורם והמפעיל. אנו צריכים לתרום מורים 
ומרצים, שכן האוניברסיטה לא תוכל לספק אותם בשלב זה". והוא הוסיף 
בלשון נחרצת: "אני סבור שאגודת העיתונאים חייבת להקים בית־ספר 
לעיתונאים. אם אפשר לעשות זאת בשיתוף עם האוניברסיטה — מה טוב. 
אם אי אפשר — כי אז יש לשלוח את התלמידים לאוניברסיטה, שילמדו 
שם את המקצועות הכלליים, ואת השאר צריך לתת להם בבית הזה".43
מנגד היו באוניברסיטה מי שראו בשיתוף הפעולה הזה ברכה, הן 
לעיתונאים הן למגמה לעיתונאות: עיתונאים יוכלו להשתלם במסגרת 
האוניברסיטה; אפשר יהיה לקיים סמינרים משותפים לעיתונאים 
ולסטודנטים; תתאפשר הקמת ספרייה משותפת לתקשורת; אפשר יהיה 
לערוך מחקרים בעיתונות ישראלית; עיתונאים מצטיינים יוכלו לקבל 
פרסים שיאפשרו להם ללמוד במחלקות שונות באוניברסיטה, ואפילו 
לשמש מרצים אורחים בתחומי מומחיותם. צוין גם כי האגודה תוכל 
לסייע לסטודנטים למצוא מקומות עבודה לביצוע ההתמחות ולשלבם 

במסיבות עיתונאים שהיא עורכת.44
מעיון במסמכים ובפרוטוקולים של הדיונים, שעסקו בלידתה של 
המגמה לעיתונאות, מצטיירת תמונה של הליך לא מסודר של קבלת 
החלטות, ובעיקר של היעדר מדיניות ברורה של מבנה המגמה, תכנית 
הלימודים, דרך תפקודה, אופיה ועתידה. המגמה יצאה לדרך עם ראש 
מגמה שהובא במיוחד מארצות הברית ולא ידע עברית, עם תכנית לימודים 
חלקית, עם אי הסכמה על שיטת הלימוד, עם סגל הוראה חלקי שכלל 
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רק שני מרצים ועוזר, ללא מכונות כתיבה לסטודנטים, כמקובל בבתי 
ספר לעיתונות בעולם, בלי ספרייה מתאימה עם כתבי עת וספרי מחקר 
בתקשורת, ואפילו בלי עיתונים יומיים, שיאפשרו לסטודנטים להתעדכן 
בחדשות.45 ואמנם, אחרי פתיחת המגמה הודה רקטור האוניברסיטה, 
פרופ' בן־ציון כ"ץ, כי "ההחלטה לפתוח בלימודי עיתונאות הייתה מלווה 
בספקות והתחבטויות רבות, וזאת משום שעדיין לא נתגבשו בארץ 
דפוסים ולא נרכש ניסיון לגבי לימודים אוניברסיטאיים בעיתונאות".46
הספקות והלבטים הובילו את האוניברסיטה לחפש את הפתרון 
מעבר לים ולייבא מארצות הברית פרופסור ללימודי עיתונאות. נשיא 
אוניברסיטת תל־אביב, ד"ר ג'ורג' וייז, שעסק בנושא בעצמו, מצא 
תחילה את העיתונאי הנודע הנרי שפירו, שהיה במשך עשרות שנים 
מנהל המשרד של סוכנות הידיעות הבין־לאומית יונייטד פרס )יו־פי( 
במוסקבה, ולאחר מכן פרופסור לעיתונות באוניברסיטת ויסקונסין. 
שפירו הסכים להצעה, אך מסיבות שונות מועמדותו ירדה מהפרק, ווייז 
מצא מועמד חדש: דקאן בית הספר לעיתונאות באוניברסיטת קנזס, 

פרופ' ברטון מרווין, שהביע נכונות לקבל את המשרה.47
בתחילת ספטמבר 1965 נחת מרווין בארץ,48 וכבר מיומו הראשון 
בתפקיד התגלעו חילוקי דעות אקדמיים בינו לבין ההנהלה. כך, כדוגמה, 
אפילו ספרי לימוד אקדמיים שהזמין לסטודנטים לא הגיעו לספרייה.49 
מרווין חש חסר אונים, ובדצמבר 1965, כשלושה חודשים בלבד לאחר 
שהגיע לארץ, הפתיע את הסטודנטים כאשר בתום השיעור בישר 
להם שהוא עוזב. "אני אוהב אתכם, אבל אין לי ברירה, אני מוכרח 
להתפטר", אמר. "הבטיחו לי חוג לעיתונאות, ולפתע התברר לי שאין 
זה חוג אלא מגמה. כל מה שאני עושה הוא שתי הרצאות בשבוע. כך 

לא אוכל להמשיך לעבוד".50
בתגובה על התפטרותו של פרופ' מרווין — שבדיעבד התברר 
כי הייתה תחילתו של כדור שלג שהחל להתגלגל בשבילי הקמפוס, 
טלטל את האוניברסיטה והביא בהמשך גם להתפטרותו של נשיא 
האוניברסיטה, ד"ר ג'ורג' ס' וייז — הקימו הסטודנטים לעיתונאות ועד 
פעולה, שנפגש עם הרקטור, פרופ' בן־ציון כ"ץ. הסטודנטים איימו כי 
אם ייפגעו זכויותיהם ישביתו את הלימודים,51 והרקטור הבטיח לעשות 

מאמצים ולהמשיך את לימודי המגמה. 
הסטודנטים ניסו לגייס לעזרתם גם את ראש עיריית תל־אביב, 
מרדכי נמיר, ונפגשו עם הנשיא המתפטר. "אני מנוטרל", הסביר וייז 
לסטודנטים. "אין טעם לעבוד. לכל מה שאני עושה הדביקו תואר של 
'אמריקניזציה'. כאשר צריכים לנסוע להשתלמות, להכין דוקטורט, 
או לקבל פרופסורה, ממהרים לנסוע לארצות הברית. אך כאשר אני 
מנסה לבנות את האוניברסיטה על ידי גורמים מאותה ארץ — מתנגדים 
לי. התפטרתי כי אין לי יותר כוח לעבוד בצורה זאת". הסטודנטים 
התחננו שלא יעזוב, ובסופו של דבר נעתר וייז לבקשתם. "אם אשאר 
כאן", אמר, "זה רק למענכם".52 הוא נפגש עם פרופ' מרווין ושכנע 
גם אותו להישאר, וזה נענה לבקשה "בהתחשב בסטודנטים ובגורמי 

העיתונות בארץ".53
"אני שמח להישאר מאחר שמעולם לא נתקלתי במלחמה חריפה 
מעין זו של סטודנטים למען עניין כלשהו", אמר מרווין לסטודנטים, 
כאשר שב לכיתה. "אני חש בעזרה רבה מצד הסטודנטים במאבקי 
האישי. נוכח רגשות אלה לא מצאתי אומץ לב לעזוב. איני יכול להביע 
במילים עד כמה קשר זה, שהצלחתי ליצור עם ציבור הסטודנטים 
הנפלא הזה מפעיל קסמו עליי. לכן אני נאות להישאר כאן ולהמשיך 

בעבודתי בהוראת העיתונאות, בתקווה שתינתן לי אפשרות לתרום 
לביצוע תוכנית לימודים סבירה בחוג לעיתונאות".54

בעקבות מחאת הסטודנטים שב השקט, לפחות זמנית, לאוניברסיטה. 
הוועד המנהל של המוסד הקים "ועדת חמישה" לבירור העניין. פרופ' 
מרווין שב לתפקידו, אך התהלך מריר ומתוסכל. דבר, כנראה, לא השתנה. 
כעבור כחודש הודיע שוב הנשיא וייז כי הוא מתפטר. הניסיונות לשכנעו 
לחזור בו — כולל של ראש הממשלה, לוי אשכול — לא הועילו.55 לא 
חלף זמן רב וגם פרופ' מרווין החליט לעזוב ולחזור לביתו בארצות 
הברית. המגמה לעיתונאות, כפי שחשף מעריב,56 הייתה אחד הגופים 
באוניברסיטה שעמדו במוקד המאבק בין הרקטור כ"ץ לנשיא וייז.57 
המגמה לעיתונאות הייתה דוגמה למאבק זה: הבטיחו למרווין חוג — 

קיבל מגמה. הבטיחו לו שעות לימוד — קיבל רק שעתיים בשבוע.

לימודי עיתונאות באוניברסיטת תל־אביב: הוויכוחים על 
מבנה תכנית הלימודים

ה"יבוא" של מורי הלכה מארצות הברית בתחום העיתונאות היה לצנינים 
גם בעיני נציגי אגודת העיתונאים, שהיו חברים בוועדה שעיצבה את 
הלימודים במגמה לעיתונאות. אריה זיו מדבר שאל "אם בעת גיוס 
הסגל האקדמי בארה"ב הובא בחשבון אופייה של העיתונות הישראלית, 
המדמה אותה לעיתונות האירופאית יותר מאשר לאמריקאית, ולא, קיים 
חשש להתנתקות מן המציאות הישראלית". גם שמואל שניצר ממעריב 
חשש מפני אימוץ האסכולה האמריקנית, "לאור ההבדלים הגדולים שבין 
העיתונות של שתי הארצות בתוכן פוליטי, בהיקף ובסלקציה", והציע 
לערוך סקר על לימודי עיתונאות באירופה, כדי לראות מה ניתן ללמוד 
מהם. אייזיק רמבה, עורך חרות לשעבר, חשב שלא צריך להרחיק עד 
ארצות הברית כדי לגייס מרצים למגמה, כי "ישנם בארץ עיתונאים 
המעורים בבעיות העיתונות הישראלית, והראויים להתמנות כמרצים על 
סמך השכלתם וכושרם המקצועי". הרקטור, פרופ' כ"ץ, הבהיר בישיבה 
של הוועדה המייעצת בעניין המגמה לעיתונאות, שדנה בעיצוב תכנית 
הלימודים, כי "סגל ההוראה לא יהיה מורכב מחניכי אסכולה זו בלבד, 

ויובטח קשר אמיץ עם המציאות הישראלית והעיתונות המקומית".58
הדיון הזה לימד את נציגי אגודת העיתונאים — שביקשו לקדם את 
נושא הכשרת העיתונאים, למצב את האגודה כגורם המוביל בתחום זה 
ואף לסייע לאוניברסיטה — כי הם, בעצם, מיותרים. מזכיר האגודה, 
משה רון, התרעם על כך שהוא וחבריו נעדרי סמכויות, והם נדרשים 
להעניק את הסכמתם להחלטות שהתקבלו ללא התייעצות אתם. "חברי 
הועדה סברו, שהאוניברסיטה תיוועץ בהם בקשר למינוי מרצים, ולו 
הישראלים", קבל. שמואל שניצר ואייזיק רמבה דרשו שהאוניברסיטה 
תשתף את אגודת העיתונאים בכל הקשור לתכנית הלימודים, לשיטות 
הלימוד, לחומר ההוראה ולמגמות ההוראה. הרקטור, פרופ' כ"ץ, 
שהקשיב לביקורת, הבטיח כי להבא יתייעצו וייעזרו בחברי הוועדה. 
"מכיוון שתוכנית הלימודים היא לפי שעה חלקית והרכבת סגל ההוראה 
לא נסתיימה", אמר פרופ' כ"ץ, "תהיה לאוניברסיטה שהות להיעזר 

רבות בעצתם ובחוות דעתם של חברי הועדה".59
תכנית הלימודים הכללית שעוצבה במגמה, התפרסה על פני ארבע 
שנים, והקבלה אליה הותנתה במבחן באנגלית ובמבחן בהבעה עברית. 
התכנית כללה שני שלבים: בשלב הראשון נדרשו התלמידים לסיים 
תואר ראשון בשני חוגים לפי בחירתם )עמדה לפניהם האפשרות 
לשלב חוגים ממדעי החברה, ממדעי הרוח וממדעי הטבע(, בשילוב 
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קורסי המגמה לעיתונאות, ורק אז, עם קבלת התואר "בוגר", ובתנאי 
שהצליחו להשיג בקורסים המיוחדים של המגמה, ציון ממוצע של 80 
לפחות וציון זהה באחד החוגים )בחוג השני נדרש מהם ממוצע של 70 
לפחות(, יכלו לעבור לשלב השני ולהתמחות בשנה הרביעית בעיתונאות.
זה, בעצם, היה המידע הכמעט יחיד שנמסר לארבעים התלמידים 
שנרשמו למחזור הראשון של המגמה ב־60.1965 למגמה לא הייתה 
תכנית סדורה ומובנית, והיא עוצבה וגובשה תוך כדי עשייה. הסטודנטים 
לעיתונאות במחזור הראשון היו במידה רבה מעין שפני ניסוי, ומצבם 
של תלמידי המחזור השני, שמנה חמישים סטודנטים, לא היה טוב יותר. 
בכל אחת משנות הלימודים לתואר נדרשו תלמידי המגמה לשלב 
קורס או שניים בתקשורת. בשנה הראשונה למדו את הקורס "תקשורת 
המונית בחברה המודרנית" )שתי שעות שבועיות( עם פרופ' ברטון 
מרווין, ראש המגמה. בשנה השנייה למדו "עריכת חדשות" )שלוש 
שעות: שעה הרצאה, שעה תרגיל בשטח בכיסוי חדשותי ושעה דיון 
ביקורתי על העבודות( עם ג'יי בושינסקי והמתרגל מרדכי בן־טל, עורך 
החדשות של למרחב — ואת הקורס "תולדות העיתונות העולמית" )שתי 
שעות שבועיות(, שאותו לימד ד"ר פ' אופנר. בשנה הזו החלו תלמידי 
המגמה להוציא לראשונה עיתון של המגמה מעשה ידיהם. העיתון 
הראשון, שנקרא מגמתנו, הודפס בסטנסיל על שני עמודים, ונראה 
כעיתון בית ספר.61 כעבור חדשים אחדים שינה העיתון את פניו והודפס 
בדפוס בלט בתבנית של יריעה רחבה )ברודשיט( מלווה בתצלומים, 
ונראה כעיתון יומי לכל דבר. שמו שונה להמגמה.62 בשנה השלישית 
שובצו הקורסים "ספרות העיתונאות" ו"תהליכי תקשורת המונית". 

התכנית הייתה דלה למדי. ואמנם חבר הוועדה המייעצת, דוד 
פדהצור מלמרחב, שביקר באחד מהשיעורים של פרופ' מרווין, התרשם 

כי יש "ניתוק של אולם ההרצאות מן העשייה היום־יומית".63 חבר 
אחר בוועדה, אייזיק רמבה, הציע ללמוד בשנה הראשונה את תולדות 
העיתונות הישראלית ולעסוק בבעיות החברתיות המיוחדות לישראל. 
המרצים אופנר, בן־טל ובושינסקי הציעו ליזום, מחוץ לשעות הלימודים, 
הרצאות של אישים בכירים כמו משה דיין, אבא אבן וישראל גלילי, 
כדי שהסטודנטים יוכלו לתרגל בדרך זו סיקור של מסיבות עיתונאים.64

גם שמואל שניצר מתח ביקורת על תכנית הלימודים הלא מגובשת. 
"השנים הראשונות במגמה בנויות מתוך היעדר תכנית", טען בישיבה 
אחרת של הוועדה המייעצת. "בשנה א' ניתנת תיאוריה טרום־עיתונאית, 
ובשנה ב' עוברים, ללא הכנה מספקת, ללימודים מעשיים. ההיגיון 
דורש ]...[ להקדיש את שלוש השנים הראשונות לתיאוריה, ולתת 
את הלימודים המעשיים בשנה הרביעית". שניצר חשש גם שמספר 
השעות הכולל של הלימודים במגמה "אינו מספיק, ושעל אף הלימודים 
האינטנסיביים בשנה הרביעית, לא ירכשו התלמידים את הידע הדרוש, 
כך שבסיימם את לימודיהם יוכלו להתקבל למערכות העיתונים בדרגה 

נמוכה בלבד".
באותה ישיבה נמסר כי בתוך חודשים אחדים עתיד להגיע לארץ 
מארצות הברית ראש חדש למגמה לעיתונאות — פרופ' רלף לוונשטיין. 
משימת גיוס היורש לפרופ' מרווין, שהתפטר חודשים אחדים קודם לכן, 
הוטלה על סגן דקאן הפקולטה למדעי החברה, ד"ר יונתן שפירא, שנסע 
לשם כך לארצות הברית, נפגש עם מועמדים אחדים, והצליח לשכנע 
את פרופ' רלף לוונשטיין לקבל את התפקיד. לוונשטיין, יהודי דובר 
עברית, שהה בארץ במלחמת השחרור במסגרת מח"ל. הוא סיים תואר 
שני בעיתונאות באוניברסיטת קולומביה ותואר שלישי באוניברסיטת 
מיסורי, והיה בעל ניסיון של תשע שנים בהוראת עיתונאות. שפירא 

איור 3: הגיליון הראשון של העיתון המגמה )3.12.1968( — עיתונם של תלמידי המגמה לעיתונאות באוניברסיטת תל־אביב
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סיכם אתו שבשלב ראשון יגיע לארץ באוקטובר 1967 לשנתיים, 
ואם ימצא חן בעיניו, יישאר לתמיד. "אחת ממעלותיו הגדולות היא, 
שהוא מייצג את שתי השיטות העיקריות, הנהוגות בלימודי עיתונאות", 
הסביר ד"ר שפירא. "הגישה המעשית, השמה את הדגש על טכניקה 
)זוהי שיטת אוניברסיטת קולומביה( ואת הגישה התאורטית מחקרית 

)שיטת אוניברסיטת מיזורי(". 
המידע על זהותו של "היורש" חידד את היחסים הבעייתיים בין 
אנשי האקדמיה לבין העיתונאים, שלא רוו נחת מהתכנית "לייבא" 
פעם נוספת ראש מגמה מארצות הברית. הם ראו בכך "השפעות זרות" 
שיש לצמצמן ולהגביר את ה"ישראליות" של התכנית. אייזיק רמבה 
העיר שיש בארץ די עיתונאים ותיקים שיכולים להשתלב בהוראה 
באוניברסיטה — ונקב, כדוגמה, בשמותיהם של ד"ר דוד לזר, דוד 
זכאי ואורי קיסרי — והוסיף כי הוא "ממליץ לחרוג מן המקובל בחוגים 
אחרים ולהיעזר גם באנשים כאלה". הוא אף הטיל ספק ביכולותיו של 
לוונשטיין לנהל את המגמה, כי "לפרופ' לוונשטיין אין ניסיון עיתונאי 
מספיק". ד"ר שפירא ענה לרמבה כי "פרופ' לוונשטיין הוא האדם 
המתאים לתפקיד זה, גם מבחינת רמתו המקצועית וגם מבחינת אישיותו. 
אמנם, נכון הדבר, שניסיונו העיתונאי נרכש בעיקר בפרובינציות, אולם 

הוא בעל הכשרה אקדמית מעולה".
רקטור האוניברסיטה, פרופ' כ"ץ, הבהיר: "התשובה לשאלה מי 
צריך לעמוד בראש המגמה היא חד־משמעית — אדם בעל הכשרה 
אקדמית מתאימה, כי במעמדו של ראש המגמה תלוי מעמדה של 
המגמה כולה. ואשר לצוות כולו: צריך הוא להיות מורכב מאנשים, 
שהם בעלי השכלה אקדמית מתאימה ומבעלי ניסיון במקצוע, וחייב 
להיות איזון בין שני אלמנטים אלה ]...[ לימודי עיתונאות במסגרת 

אוניברסיטאית הם דבר חדש בארץ וגם בעולם, ויהיה צורך לרכוש 
ניסיון תוך כדי עשייה".66

האוניברסיטה העברית: הרעיונות לפתח לימודי שידור 
לא התממשו

בשנת 1965 דנה האוניברסיטה העברית בירושלים בהצעה לפתוח חוג 
לימודים לתואר ראשון בקומוניקציה, ובה דגש על הרדיו והטלוויזיה. 
"מדוע הוצאה העיתונות מן התכנית?", תהה אחד המשתתפים בדיון 
שנערך בוועדת ההוראה של הפקולטות למדעי הרוח והחברה על 
לימודי תעודה בקומוניקציה. "העיתונות שייכת לכאן ללא ספק", השיב 
פרופ' אליהוא כץ, שהציג את התכנית, "אך אין להשוות את אפשרויות 
השיתוף עם העיתונות עם אלה הניתנות על ידי 'קול ישראל', המוכן 
להיענות מלאה והשוכן בירושלים, ]בעוד[ העיתונות מפוזרת ורובה 

אינו בירושלים".67
המלצת הוועדה הייתה ברורה: לא להציע לימודי חוג אלא לימודי 
תעודה בלבד. ואמנם, בשנת 1966 נפתח באוניברסיטה העברית בירושלים 
המכון לקומוניקציה, שאליו התקבלו בעלי תואר ראשון. במשך שנים 
אחדות הוענקה לבוגרים תעודה, ולא תואר שני, אך בראשית שנות 

השבעים אישרו רשויות האוניברסיטה להעניק לבוגרים תואר שני.
בתחילת שנות השבעים נעשו גם ניסיונות "להרחיב את מסגרת 
המכון לקומוניקציה ובמיוחד את החלק הפרופסיונלי שבו". במסגרת 
זו הוקמה הוועדה ללימודי שידור,68 שהמניע העיקרי להקמתה, לטענת 
חנה אדוני וענת פירסט, "הייתה העובדה שבכמה מוסדות — ביניהם 
אוניברסיטאות תל־אביב ובר־אילן— שקלו הכנת תכניות דומות".69 
הוועדה המליצה על תכנית מקיפה להקמת בית ספר לקומוניקציה שיהיו 

כך לימדו כתיבת חדשות בשנות השישים
העיתונאי ג'יי בושינסקי לימד במגמה לעיתונאות באוניברסיטת תל־
אביב את הקורס "עריכת חדשות". היה זה הקורס המעשי היחיד, 
שהסטודנטים למדו במשך שלוש השנים הראשונות ללימודיהם 

באוניברסיטה. 
"הלימודים בשנה השנייה של המגמה הם חדשים ומהווים ניסיון 
חדש במסגרת האקדמית בישראל, עד כמה שידוע לי", כתב בושינסקי 

בתזכיר שהוגש לוועדה המייעצת של המגמה לעיתונאות.
בושינסקי, בוגר ישיבה יוניברסיטי בחינוך ובעל תואר שני 
בעיתונות מאוניברסיטת קולומביה, עבד בארצות הברית ככתב 
ועורך משנה במיאמי הראלד. כאן בארץ היה כתב ועורך משנה 
בג'רוזלם פוסט ובקול ישראל, ובזמן משפט אייכמן כיהן כדובר 
יד ושם. לימים הקים כאן את משרד סי־אן־אן וכיהן כיושב ראש 

התאחדות כתבי החוץ בישראל.
כך הוא לימד, לפי תיאורו, את הקורס "עריכת חדשות" )אף 
שעיקר הלימודים בקורס הוקדשו, ככל הנראה, לכתיבת חדשות ולא 

לעריכתן( בשנות השישים:
"בקורס זה מוצעות לסטודנטים שיטות סבירות לכתיבת הידיעה 
העיתונאית. הדגש מושם על ארגון הגיוני של החומר וכתיבה מדויקת 
ותמציתית, כפי שנהוג בטובי העיתונים של המערב, תוך כדי שמירה 

על המושג 'סדר עדיפות' באשר לבחירת הפרטים. שיעור זה ניתן על 
ידי מדי שבוע, ולאחריו עוזרי, מר מרדכי בן־טל )עורך החדשות של 
העיתון למרחב(, מציג תרגיל שמטרתו להוציא לפועל את ההנחיות 
שניתנו בשיעור. תרגילים אלה חוברו בשותפות על ידינו, ועד כה 
עסקו בידיעות כגון: פטירות, תאונות דרכים, מעשים ומשפטים 
פליליים, נאומים פוליטיים, שיכתוב, עדכון וה'סיפור האנושי'. כן 
מתקיימות 'קבוצות ביקורת', שבהן מתנהל ניתוח מפורט של ביצוע 

התרגיל, תוך כדי שיחה ושאלות ותשובות.
התלמידים חולקו לארבע קבוצות בנות כתריסר תלמידים כל 
אחת, על מנת לאפשר מתן מלוא תשומת הלב לכל תלמיד. שיטה 
זו נהוגה בביה"ס לעיתונאות של אוניברסיטת קולומביה בניו יורק 

שבו למדתי.
כל זה מתייחס לסוגיה 'עריכת חדשות'. באשר לדיווח — אנו 
מתכוננים לקיים סדרה של תרגילים החל בטרימסטר השני, שבהם 
יתנסו התלמידים בבעיות הכתיבה על סמך עדות־ראיה. יש בתוכניתנו 
לארגן סיורי הסתכלות עבור התלמידים במערכות העיתונים השונים, 
באולפני השידור של 'קול ישראל' ובמוסדות אחרים. שבהם מתנהלת 

עבודת דיווח וכתיבת חדשות".65
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בו שש יחידות: חוג לקומוניקציה, שיעניק לבוגריו תואר אקדמי; מכון 
מחקר; וארבע יחידות הוראה מקצועיות בתחומי העיתונות המודפסת, 
הקולנוע, הפרסום וכן השידור )רדיו וטלוויזיה(, שאליהן יתקבלו בעלי 
תואר ראשון אשר יעניקו לבוגריהן תעודה. בשלב ראשון המליצה 
הוועדה על פתיחת לימודי השידור, שהיו אמורים להימשך שנתיים, 
וכן כי "בשלב מאוחר יותר, יהיה גם אולי מקום לעיין בהפעלת תוכנית 

לקראת תארים אקדמאיים מתקדמים".70
בית הספר לקומוניקציה לא הוקם מעולם. הלימודים באוניברסיטה 
העברית במסגרת החוג לקומוניקציה )ששמו שונה לימים למחלקה 
לתקשורת ועיתונאות( נותרו עיוניים עם "טעימות" קלות של הפן 

המקצועי.
התכנית הירושלמית התקבלה בסקרנות, וכנראה גם בהפתעה, במגמה 
לעיתונאות באוניברסיטת תל־אביב. מורי המגמה, שבשונה מהמכון 
לקומוניקציה עסקו רק בהכשרת אנשי מקצוע לעיתונות הכתובה, קינאו 
בעמיתיהם הירושלמים, וכששמעו שקול ישראל עומד לשתף אתם 
פעולה, הוחלט כי ד"ר אופנר יבוא במגע עם מנכ"ל רשות השידור, 
חנוך גבתון, "על מנת לבדוק אם שרות השידור מוכן לשתף פעולה 
עם המגמה שלנו".71 לא ידוע אם אכן התקיימה הפגישה, ומכל מקום 
סגירת המגמה הביאה לגניזת הרעיון לשיתוף פעולה בין אוניברסיטת 
תל־אביב לבין רשות השידור בכל הקשור להכשרה מקצועית ברמה 

אקדמית של עובדי הרשות ושל המועמדים להתקבל לעבודה בה.

לימודי עיתונאות באוניברסיטת תל־אביב: גם היורש נטש
בשלהי 1967 הגיע לארץ ד"ר רלף לוונשטיין, ובאוניברסיטת תל־
אביב קיוו שיפיח רוח חדשה במגמה המתנדנדת ויציל אותה מקריסה. 
בפגישתו עם חברי הוועדה המייעצת של המגמה הוא נשמע אופטימי. 
בכל הישיבות דיבר וכתב אנגלית. הוא הסביר כי מה שהלהיב אותו 
ושכנע אותו לבוא לארץ ולעמוד בראש המגמה היה התפקיד המרכזי 
שממלאת העיתונות בישראל, דבר שהתבטא במספרם הגדול של 
קוראי העיתונים היומיים והתרומה של העיתונים לשילוב הציבורים 

השונים בארץ.
לוונשטיין פרש לפני חברי הוועדה את משנתו האקדמית. הוא 
מנה את השיטות להכשרת עיתונאים המקובלות בעולם, "וכמי שבא 
מאוניברסיטת מיסורי, שם נמצא בית־הספר הוותיק ביותר והגדול 

ביותר לעיתונות כבר 60 שנה", אמר, 
אני ממליץ על השיטה האמריקנית. השיטה הזו הוכיחה עצמה כטובה 
ביותר. הסטודנטים שם מתחילים לימודי עיתונות בשנה השלישית. הם 
יכולים ללמוד לתואר ראשון, לתואר שני ולדוקטורט. בית־הספר מדפיס 
עיתון יומי בתפוצה של עשרת אלפים עיתונים, שנמכרים בעיר. היום 
הכשרתם  את  קיבלו  בעיתונים,  שעובדים  בארה"ב  הצעירים  מרבית 
העיתונים,  של  לצרכים  תותאם  הלימודים  שתוכנית  חובה  בקולג'ים. 

הרדיו והטלוויזיה, ותעמוד בסטנדרטים האקדמיים.72

לוונשטיין מתח ביקורת על השיטה הישראלית, המחייבת ללמוד 
שני חוגים לתואר ראשון, "דרישה שאינה מקלה על הלימודים". כיוון 
שהגיע כאשר שנת הלימודים השלישית עדיין לא הייתה מאוישת, 
החליט שבשנה זו ילמדו הסטודנטים חמישה קורסים, שניים מעשיים 
ושלושה תאורטיים, ואילו בשנה הרביעית — שלושה־רבעים מהקורסים 
יהיו מעשיים והשאר תאורטיים. לוונשטיין אמר שהוא מצפה לכלול 
בתכנית הלימודים שיעורים על ההיסטוריה והמבנה של העיתונות 

בישראל ועל ההיסטוריה של העיתונות היהודית. הוא דרש מהמורים 
שידאגו לסטודנטים לסטאז' בעיתונים, כחלק מתכנית הלימודים. לדבריו, 
"שיתוף הפעולה והסיוע מצד העיתונים הוא שלב מכריע בהצלחת 
תוכנית הלימודים. כך גם בארה"ב. שם לימודי העיתונות פורחים 
בזכות שיתוף הפעולה הזה". דבריו עוררו מחדש את הוויכוח בקרב 

העיתונאים בוועדה על נחיצותם של הלימודים האקדמיים. 
אייזיק רמבה: "אני קצת פסימי לגבי הלימודים במגמה. הדרישה 
ללימודים האלה בישראל נמוכה. העיתונאים הבולטים לא למדו 

באקדמיה".
משלבים  המקצועות  בכל  והיום  השתנתה,  "המגמה  לוונשטיין:  פרופ' 
לימודים אקדמיים. כשהעיתונאים המפורסמים התחילו לכתוב, לא היה 

מקובל ללמוד באקדמיה". 
רמבה: "אני עדיין פסימי באשר לתועלת שהעיתונות הישראלית תפיק 

מהעיתונאים האלה".
לוונשטיין: "כישרון זה דבר חשוב מאוד, אבל הכשרה ואימונים הופכים 
עיתונאי טוב לטוב יותר. מערכות של עיתונים לא מכשירים עיתונאים, 
היא  ערך:  יקר  יתרון  יש  להכשרה אקדמית  לאימונים.  זמן  די  אין  כי 
מפתחת אצל הלומד מחויבות לסטנדרטים אתיים וקודים אתיים. זה מה 

שקורה בארה"ב". 
אריה זיו: "אני מאמין, שהלימודים יעלו את איכות הכתיבה ואת איכות 

העיתונות המקומית".
את  ישפרו  שהלימודים  מאמין,  "אני  הדקאן:  סגן  שפירא,  יונתן  ד"ר 

הסטנדרטים של המקצוע".
שרק  צעירים  לעיתונאים  מיועדים  "הלימודים  הרקטור:  כ"ץ,  פרופ' 
איכותיים  אנשים  יעסיקו  הם  ירוויחו:  העיתונים  בעבודתם.  מתחילים 
מהצורך  אותם  ישחרר  הקורס  שכן  כסף,  יחסכו  גם  העיתונים  יותר. 

להכשיר אותם".73

כארבעה חודשים אחרי בואו לארץ, ואחרי שהחל בהוראה, שוחח עם 
סטודנטים ולמד להכיר את מבנה האוניברסיטה, עמד לוונשטיין על 
הבעיות האמתיות שאתן הוא צריך להתמודד. בשלב ראשון הוא הרהר 
באפשרות לשנות את מבנה לימודי העיתונאות ולהשוותם למתכונת 
הנהוגה באוניברסיטת קולומביה, כלומר לימודים לתואר שני. לפי 
מתכונת זו הסטודנטים יסיימו את לימודיהם לתואר ראשון בשני 
חוגים שבהם יבחרו ורק בשנה הרביעית יירשמו לתואר שני, ובמהלך 
שנת הלימודים לתואר יתרכזו בלימודים מעשיים בעיתונאות. אך לא 
חלף זמן רב, והוא שינה את דעתו "בצורה רדיקלית". "אני לא מאמין 
שנוכל להשיג את המטרה של ייסוד לימודי עיתונאות כתואר שני", 
כתב לסגן הדקאן, ד"ר שפירא. "במקום זה, אני מאמין שעלינו לרכז 
את המאמצים בשנים הבאות בחוג צנוע אך מכובד לתואר ראשון ]...[ 
בתוכנית הלימודים הקיימת יש חסרונות. ראשית, כל זמן שעיתונאות 
אינה חוג, סטודנטים אינם חשים מחויבות לקורסים בעיתונאות, ובמהלך 
שלוש השנים הם עלולים לזלזל בקורסים האלה, ועדיין יוכלו לרכוש 
תואר ראשון. שנית, היום, במתכונת הקיימת, אין שום תגמול הולם 
ללימודי עיתונאות, שכן בסיומם, הסטודנטים לא מקבלים שום תואר — 

רק תעודה". 
הוא סרטט תמונה מאוד לא מחמיאה של לימודי העיתונאות 
באוניברסיטה. "לימודי העיתונות באוניברסיטת תל־אביב החלו 
בצורה לא טובה", כתב, "יצא לנו שם רע בקרב עיתונאים מקצועיים, 
והמוניטין שלנו הוכתם במקצת. אם נמשיך עם תכנית שיש לה סיכוי 
קטן להצליח, הביקורת עלינו באוניברסיטה תגבר". מצד שני, הדגיש, 
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"מחובתנו לספק לעיתונות המשודרת והכתובה בארץ עיתונאים בעלי 
הכשרה אקדמית. אלה מבינינו שרואים את מגרעותיה של העיתונות 
הישראלית, לא יכולים להתעלם מהאחריות לשפר את המצב. האמת 
היא, שאם ננטוש את לימודי העיתונות באוניברסיטת תל־אביב, במו 
ידינו נניח את עתיד העיתונות הישראלית בידיהם של אלה שהכי פחות 
מוכשרים ואחראים לעשות זאת". ומכאן המלצתו־הצעתו הברורה: 
"עלינו ליצור באוניברסיטה שיטה להכשרת עיתונאים, שיש לה סיכוי 
טוב להצליח, שיטה שתזכה להוקרה של הסטודנטים, אנשי המקצוע 
והקהילה האקדמית. לכן אני מציע שלימודי העיתונאות יינתנו במסגרת 
חוג ולא מגמה. זה יאפשר לנו לתת הכשרה מקיפה ביותר בלימודי 

עיתונאות".74
לימודי המגמה היו מבוססים, בשלוש שנות הלימוד הראשונות, על 
11 שעות לימוד מקצועיות בלבד. לוונשטיין הציע תכנית חדשה של 
26 שעות. התכנית כללה, בין השאר, את הנושאים הבאים: תקשורת 
המונים בחברה המודרנית; היסטוריה של העיתונות; כתיבת חדשות; 
דיני תקשורת; עריכת עיתונים; הפקת עיתונים; עריכת תצלומים; כתיבה 
מגזינית והפקת מגזין; כתיבת מאמרי מערכת וביקורות; פרסום ויחסי 
ציבור; חדשות רדיו וטלוויזיה; עיתונות חוץ; החקירה העיתונאית; 
תאוריות של העיתונות הבין־לאומית; שיטות מחקר בסוציולוגיה; 
היסטוריה כלכלית וחברתית של המזרח התיכון; מבוא ליחסים בין־

לאומיים; סטאז'.75 
הצעתו של פרופ' לוונשטיין להקים חוג לעיתונאות נפסלה על 
הסף על ידי האוניברסיטה. "ראשי האוניברסיטה חושבים שאין זה 
הזמן המתאים להפוך את העיתונות לחוג", דיווח לוונשטיין לנציגי 

העיתונאים על ההודעה החד משמעית שמסר לו רקטור האוניברסיטה, 
פרופ' כ"ץ.76

לוונשטיין, שבא לישראל לתקופה של שנתיים, הבין מהר מאוד כי 
לא יוכל לממש את תכניותיו, ועל כן החליט לקצר את כהונתו, וכבר 
אחרי חמישה חודשים הודיע על פרישתו. שוב הזדעזעה הפקולטה. שום 
מחליף לא נראה באופק, ולא נותר זמן להחלפה מסודרת. לוונשטיין 
פנה לג'יי בושינסקי, אחד ממורי המגמה, והציע שיחליף אותו בתפקידו. 
סוכם שבושינסקי יבצע את התפקידים המנהליים של המחלקה לתקופת 

זמן מוגבלת.77
נציגי העיתונאים בוועדה המייעצת לא ידעו מה יהיה גורלה של 
השנה הרביעית. לשנה הזו נרשמו 25 סטודנטים, ולשנה הראשונה 
נרשמו 108 סטודנטים חדשים. שוב מתחלף ראש מגמה, התלוננו 
העיתונאים, תכנית הלימודים עיונית מדי ואינה מכשירה עיתונאים 
לעבוד במערכת עיתון. שמואל שניצר היה מודאג מכך שבעוד כשנה 
ישראל תזדקק למאה עיתונאים, "והמגמה לא תוכל למלא צורך זה". 
כעת נשמעו קולות חדשים מכיוון הנהלת האוניברסיטה, שדחתה קודם 
לכן את הצעתו של לוונשטיין. רקטור האוניברסיטה, פרופ' כ"ץ, הביע 
צער על החלטתו של לוונשטיין לעזוב, והוסיף כי "אם היה מסכים 
להישאר, ההצעה להקים חוג הייתה מאושרת. בלעדיו, אין סיכוי שחוג 

יקבל הכרה רשמית".78
אי השקט חזר למגמה. תלמידי המחזור הראשון שלה כבר היו 
בעיצומה של השנה הרביעית והאחרונה, ולפתע, ב־21 באפריל 1969, 
ניחתה עליהם הודעה מלשכת הדקאן על הקפאת לימודי התעודה ועל 
הכנות להקמת בית ספר למדעי התקשורת. בהודעה נמסר כי בבית 

השוק הפרטי מילא את החסר
"באין מסגרות מסודרות להכשרה מקצועית — ולאור הגידול בביקוש 
לכוח אדם בעיתונות — ניסו יזמים פרטיים למלא את החלל, בהציעם 
קורסים מקוצרים, שמשכו אליהם מתעניינים רבים".84 ואמנם, משנות 
השישים החלו להיפתח ברחבי הארץ מסגרות לימודיות שונות 
ומגוונות, שהציעו לימודי עיתונאות. בין הגורמים הפעילים בתחום 
זה היו היחידות ללימודי חוץ במוסדות אקדמיים שונים, ובהם: 
אוניברסיטת תל־אביב, הטכניון והאוניברסיטה הפתוחה. התכניות 

הללו היו, למעשה, "מסגרות העשרה ולא מסגרות הכשרה".85
מי שבעיקר ניסה למלא את החלל בלימודי עיתונאות היו שני 
יזמים פרטיים, שניהם עיתונאים, שפיתחו, כל אחד בנפרד )אם כל 
בשלב מסוים גם בשותפות ביניהם( קורסים בעיתונאות ובתקשורת, 

שמשכו אליהן במשך השנים אלפי אנשים.
החלוץ בתחום זה היה חבר מערכת ידיעות אחרונות, נתן 
ברון, שפתח בפברואר 1965 את בית הספר לעיתונאות בבית 
ציוני אמריקה. "ביום הראשון להרשמה הגיעו כמאתיים מועמדים 
ומתוכם נבחרו מאה", נזכר ברון, "ובבת אחת נעשיתי איש עשיר".86 
בית הספר לעיתונאות התמסד במהירות והציע מגוון של קורסים 
בעיתונאות — ומאוחר יותר גם בטלוויזיה, ברדיו, בתקשורת, ביחסי 
ציבור ובפרסום — שכל אחד מהם נמשך כחצי שנה. הלימודים 
התקיימו פעמיים בשבוע, שלוש שעות בכל פעם. "הקורסים היו 
מעשיים", נזכר ברון, "איך כותבים ידיעה וכתבה. עבודה מעשית, 

ללא תאוריות". בעקבות הצלחת בית הספר נטש ברון את עבודתו 
בידיעות אחרונות.

כעבור שנים אחדות הציע ברון לכתב ידיעות אחרונות בירושלים, 
גדעון רייכר, לשתף עמו פעולה בהפעלת מערכת דומה של קורסים 
בעיתונאות בבירה. ואמנם, במשך שנים אחדות, עד לנסיעתו של 
רייכר בשליחות לבריטניה, התקיימו קורסים אחדים בעיתונאות 
בירושלים. עם שובו לעבודה בידיעות אחרונות בשנת 1997, הפסיק 
ברון את פעילות בית הספר שלו, שבמשך השנים התקיימו בו כמאה 

קורסים בעיתונאות ובתקשורת.87
זמן קצר לאחר שובו מלונדון, בשנת 1976, פתח רייכר את בית 
הספר לעיתונאות במלון הילטון בירושלים, שהציע למשתתפים התנסות 
ראשונית בעבודה עיתונאית בצד פגישות עם עיתונאים ואנשי תקשורת 
בכירים, וכל זאת על כוס קפה בבית המלון הירושלמי המהודר. 
בעקבות ההצלחה בירושלים פתח רייכר שלוחה תל־אביבית — בית 
הספר לתקשורת ליד מלון הילטון בתל־אביב. הפעילות בירושלים 

נמשכה עד שנת 1997 ובתל־אביב עד שנת 2005.
פעילותו של בית הספר לתקשורת דעכה בהדרגה. הסיבה העיקרית 
לכך הייתה הצמיחה המהירה של לימודי התקשורת במוסדות להשכלה 
גבוהה, באוניברסיטאות ובמכללות. "הפריחה הזו של לימודי התקשורת 
היא שהביאה את הסוף", אומר רייכר, "והסיבה לכך ברורה: אנשים 

לא הסתפקו בתעודה. הם רצו גם תואר אקדמי".88
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הספר החדש, שיהיה במעמד של פקולטה, יוקמו בשלב ראשון ארבע 
מחלקות: עיתונאות, טלוויזיה, רדיו ויחסי ציבור. לבית הספר, שלבוגריו 

יוענק תואר שני, היו אמורים להתקבל רק בעלי תואר ראשון.79
הסטודנטים קיבלו את ההודעה בתדהמה. כדי להגן על זכויותיהם הם 
בחרו ועד פעולה, שפנה לדקאן, פרופ' חיים בן־שחר, ודרש שיבהיר להם 
את נימוקי ההחלטה. כן דרשו לשתף את הוועד בכל הישיבות שיעסקו 
בענייני המגמה.80 פרופ' בן־שחר הבטיח לסטודנטים שלימודיהם לא 

ייפגעו, וכי יוכלו לסיים את הלימודים ולקבל את התעודה.81
גם המרצים במגמה לעיתונאות היו מופתעים. הם לא ידעו דבר 
וחצי דבר על התכנית החדשה. איש לא התייעץ איתם ולא שיתף 
אותם. התסיסה בקרבם הייתה גדולה. "היה צורך להתייעץ בסגל לפני 
מסירת ההודעה", אמר ד"ר א' אופנר. "יש לשתף את הסגל בקביעת 
הדמות של בית־הספר העומד לקום". "ההחלטה ועיתוי הודעתה פגעו 
במהלך התקין של הלימודים", התלונן ג'יי בושינסקי. "האוניברסיטה 
ניגשה לדבר חיובי, כהקמת בית־ספר לתקשורת, בצורה שלילית. אין 
צורך להרוס את הקיים על מנת להגיע לדבר בלתי ידוע". בושינסקי 
ביקש להמשיך את לימודי המגמה עד להקמת בית הספר החדש. ד"ר 
דינה גורן ביקשה, כי ההנהלה תזכור את "ההיסטוריה האומללה של 
המגמה". "לקח המגמה וההשתלשלות האומללה שלה", אמרה, "צריך 

לשמש את אלו שיעסקו בתכנון בית־הספר העומד לקום".82
בית הספר לא קם בסופו של דבר, מסיבות לא ידועות, והתכניות 

הגדולות נותרו טמונות בארכיון של אוניברסיטת תל־אביב.83

לימודי עיתונאות באוניברסיטת תל־אביב: במקום תואר 
אקדמי — לימודי תעודה

כישלון המגמה לא ריפה את ידיה של האוניברסיטה. בשנת 1983 שוב 
עמדו לימודי העיתונאות על הפרק. הפעם הייתה זו יוזמתו של חתן 
פרס ישראל לעיתונאות, שלום רוזנפלד, שפרש שנים אחדות קודם 
לכן מעריכת מעריב. הצעתו של רוזנפלד הייתה להקים יחידה ללימודי 
תעודה בעיתונאות, במסלול לימודים בן שנה, שיהיה מיועד לבוגרי 
אוניברסיטה ולעיתונאים בעלי ניסיון. ההצעה התבססה, בין השאר, 
על ממצאיו ומסקנותיו מסיור בשורה של אוניברסיטאות בארצות 
הברית שבהן מתקיימים לימודי עיתונאות. בדו"ח שהגיש להנהלת 
האוניברסיטה המליץ רוזנפלד, בהתבסס על הניסיון האמריקני, כי 
התכנית ללימודי עיתונאות "תהיה נפרדת מבחינה ארגונית ומהותית 

ולא תהיה קשורה באחת הדיסציפלינות הקיימות".89
המטרה הכללית של התכנית, כפי שסרטט אותה רוזנפלד, הייתה 
להשיג את היעדים הבאים: "לקרב את התלמידים אל העולם הסבוך של 
התקשורת המודרנית, על היבטיה הסוציולוגיים, הערכיים והטכנולוגיים; 
לפתח מודעות ורגישות גבוהה לבעיות המדינה, החברה והיחיד בתוכה; 
להכיר מקרוב את מקומה ותפקידה החיוני של עיתונות חופשית בחברה 
דמוקרטית ואת 'משחק הכוח' הלגיטימי בינה לבין הממסד הפוליטי על 
זרועותיו; ללמד את מקצוע העיתונאות הלכה למעשה: את המיומנות 
בשדה וליד שולחן הכתיבה והעריכה וגם את כל מערכת השיקולים 
הלאומיים, המוסריים וההומניים שכרוכים באיסוף המידע, בפרסומו 

ובתגובות שנובעות ממנו".90

"סדנא לתקשורת" כחממה להצמחת עורכים ראשיים
מערכת ידיעות אחרונות אחראית לאחד הניסיונות המעניינים להכשרת 
כוח אדם מקצועי לעיתונות — אם כי בתחום מוגדר של עריכת חדשות 
ושכתוב — שנעשה ב־1992. הקורס, שבראשו עמד אחד מבכירי 
העורכים בעיתון, זאב גלילי, נועד לסייע בפתרון מצוקת כוח האדם 
בעריכה. הוא נועץ עם גורמים שונים ואף נסע לבריטניה, כדי ללמוד 

מקרוב את השיטות להכשרת עיתונאים.93
חודשים אחדים לאחר מכן נפתחה "הסדנא לתקשורת" של 
העיתון. לא פחות מ־1,200 מועמדים נרשמו לסדנא, חלקם בוגרי 
אוניברסיטה, חלקם בעלי מקצוע שחיפשו קריירה שנייה. גלילי חיפש 
בעלי יושר אינטלקטואלי וכישרון כתיבה ובעלי השכלה כללית רחבה, 
שמסוגלים לעבוד בשעות הקטנות של הלילה בצוות, בתנאי לחץ 
ובזריזות. מבין הנרשמים נבחרו לבסוף, לאחר מבחני מיון וניפוי 
קפדניים, שלושים חניכים. מחציתם למדו במחזור הראשון והמחצית 
השנייה במחזור השני )שהיה גם האחרון(. כל מחזור נמשך חודש 
ימים. מהמשתתפים בקורס לא נגבה תשלום, והלימודים, שהתקיימו 
במערכת נערכו מדי יום, במשך חודש, משמונה בבוקר ועד חצות. 
החניכים למדו ותרגלו את מלאכת השכתוב והעריכה, ובמקביל 
עבדו בדסק החדשות בעיתון. במקביל הם שמעו הרצאות מפי עורכים, 

כתבים, עורכי דין, כלכלנים ועוד. 
בתום הלימודים התקבלו חמישה מהבוגרים לעבודה בידיעות 
אחרונות. שניים מהם, שילה דה־בר ורון ירון, היו לימים לעורכים 

ההודעה על פתיחת ההרשמה ל"סדנא לתקשורת"הראשיים של העיתון. 
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שנתיים לאחר מכן כבר עמדה "התכנית לעיתונאות" על רגליה. 
תכנית הלימודים הייתה בת שנה אחת ולבוגריה הוענקה תעודה. במסגרת 
התכנית אף ראו אור ארבעת הגיליונות הראשונים של כתב העת קשר 
)לאחר מכן יצא כתב העת לאור בהוצאת המכון לחקר העיתונות 
היהודית, שהתכנית לעיתונאות הייתה קשורה אליו קשר ישיר(. התכנית 

לעיתונאות לא האריכה ימים ולאחר כעשור נסגרו שעריה.
ב־1989 הציע רוזנפלד להקים באוניברסיטה בית ספר לתקשורת 
ועיתונאות שיעניק תואר ראשון, אך בקשתו נדחתה. הרקטור הציע, 
לעומת זאת, להתחיל לפעול "למען תואר שני".91 גם רעיון זה לא 

הצמיח פירות.
שלוש שנים מאוחר יותר, לאחר שמוסדות אקדמיים אחדים כבר עסקו 
בהכנות מעשיות לפתיחת לימודים בתקשורת לתואר ראשון, החליטה 
גם אוניברסיטת תל־אביב לבחון את האפשרות לפתוח תכנית לימודים 
בעיתונאות. ב־1992 ביקר ההיסטוריון ד"ר משה צוקרמן, בשליחות 
האוניברסיטה, במוסדות להשכלה גבוהה בארצות הברית, כדי לבחון 
תכניות ללימודי עיתונאות. מסקנתו הייתה ברורה: "על־פי השקפתי, 
אין צורך להקים לשם כך ]להכשרת עיתונאים[ מסגרת מיוחדת של 
לימודי תואר שני לעיתונאות".92 התכנית ללימודי עיתונאות לא נפתחה, 
ובמקומה הוקם באוניברסיטת תל־אביב, במתכונת דומה לזו הנהוגה 
באוניברסיטאות האחרות, חוג לתקשורת שהוא עיוני באופיו ובתכניו.
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