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'הקתדרה' מכשיר את דור העתיד
של אנשי התקשורת החרדים בכל תחומי המדיה

 ידע מעשי ומקצועי 
ממיטב אנשי המקצוע בתחום

'הקתדרה', מרכז הלימודים 
החרדי הגבוה הראשון בישראל 

 לתקשורת מעשית,
 הוא יוזמה חדשנית ופורצת דרך.

במשך שנת לימודים אינטנסיבית 
ַיקנה 'הקתדרה' ידע מעשי 

ומקצועי ממיטב אנשי המקצוע 
בתחום, יחשוף לשיטות העבודה 

במדיות הקיימות והעתידיות, 
ידריך ויכיר מקרוב את כל ענפי 

העשייה התקשורתית, יפנה 
לאפיק המתאים להם ויעביר 

הכשרה מעשית בכלי תקשורת 
מובילים לקראת השתלבות 

בעבודה העיתונאית- תקשורתית.
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יצחק נחשוני
היוזם וראש המגמה של 'הקתדרה'

יצחק נחשוני, מבכירי וותיקי 
התקשורת החרדית, בעל עשייה 

מוכחת בכלל המדיות.

נחשוני התחיל את דרכו בגלי 
צה"ל, הקים את 'יום השישי' 

- העיתון המסחרי הבלתי תלוי 
הראשון בציבור החרדי - וערך 

אותו במשך 18 שנה, הצעיד 
את התקשורת החרדית לענפיה 

להישגים מרשימים והכשיר דורות 
של עיתונאים שעמם הוביל את 

השינוי הניכר בתחומי התקשורת 
השונים.

נחשוני הוא פרשן קבוע בתחנות 
רדיו, ומדור קבוע שלו מתפרסם 

בשבועון 'משפחה'. טוריו מופיעים 
מעת לעת באתרים שונים.
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את הפלטפורמה הלימודית
מעניק המרכז החרדי להכשרה מקצועית

ראשי המרכז החרדי להכשרה 
מקצועית, המוסד המוביל 

בהכשרה מקצועית להנדסאים 
ובלימודי תעודה ותעסוקה, 

מביאים איתם לתחום החדש של 
לימודי התקשורת את הניסיון 

הרב והידע שצברו במשך שנים 
ארוכות בהכשרה תעסוקתית 

במגוון מקצועות.

 מביאים איתם 
 לתחום החדש 

של לימודי התקשורת 
 את הניסיון הרב 
 והידע שצברו 

במשך שנים ארוכות

המסגרת הלימודית שלנו
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 קבוצת 
מעניקה את המעטפת המקצועית של 'הקתדרה'

קבוצת 'משפחה' היא גוף 
התקשורת המשפיע והפופולרי 

ביותר בציבור החרדי, המוביל 
את טבלת שיעורי החשיפה 

בתקשורת החרדית כבר למעלה 
 משני עשורים ברציפות. 

מדי שבוע נרכש 'משפחה' על ידי 
רבבות בתי אב חרדים בישראל 

וברחבי העולם.
העורכים והעיתונאים השותפים 
למובילות של 'משפחה' בישראל

 ובעולם משתלבים בהקניית הידע 
לתלמידי 'הקתדרה', ומערכת 

העיתון תהיה בית היוצר ללימודי 
הכתיבה וההכשרה המעשית 

במסגרת הלימודים.

המעטפה המקצועית לעיתונות שלנו
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 רדיו  מעניק את המעטפת המקצועית 
להכשרה בתחום הרדיו והאתרים

תחום הרדיו תופס נתח מכובד 
בעוגת התקשורת של הציבור 

החרדי ונמצא בצמיחה מתמדת. 
בנוסף לערוצים הייעודיים, מתפתח 

לאחרונה ענף הפודקאסטים בעלי 
הפוטנציאל התחקירי, כשמשולבים 
בו מצבורי ידע המחברים בין תחומי 

התקשורת המגוונים.
לאחר שישתלמו בתפקידים 

השונים בתעשיית הרדיו - עריכה, 

הפקה, תחקירים ועוד - יכינו ויגישו 
תלמידי 'הקתדרה' תוכנית קבועה 

שתשובץ בלוח השידורים של 'קול 
ברמה' ותכשיר להשתלב בעבודת 

רדיו בעתיד.
העובדים הבכירים של הרדיו יהיו 

בין המרצים והמדריכים בבית הספר.
בשיטה דומה ישולבו התלמידים 
בעבודה מעשית באתרי חדשות 

חרדיים.

המעטפת המקצועית לרדיו שלנו

תחום תקשורתי חדש 
 בתוכנית הלימודים 

 הוא התחקיר, 
ההפקה והביצוע 

המתקדם בדיגיטל. 
 לאפיק זה שותפים 
טובי הכוחות בענף, 
שיווסתו את הידע 
 שבידיהם לראשונה 

אל המסגרות החרדיות.
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'הקתדרה' פועל בליווי
לשכת העיתונות הממשלתית

מרצים מטעם לשכת העיתונות 
הממשלתית )לע"מ(, הרואה 

במיזם חשיבות וערך רב, תורמים 
את חלקם להכשרת תלמידי 

'הקתדרה' בשורה של נושאים 
שיקדמו את ההתמקצעות 

שלהם בתפקידי העתיד.
במקביל, זוכה תוכנית הלימודים 

להכרה של גופים ממשלתיים 
העוסקים בתעסוקת חרדים.

השותפים המקצועיים שלנו
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 שורת גופים רואים בנו 
 חזון מנצח

למרכז הלימודים 'הקתדרה' חברו 
משרד הכלכלה והתעשייה - 

זרוע העבודה, משרד ירושלים 
ומורשת, הרל"י - הרשות לפיתוח 

ירושלים, הרשות העירונית 

לתעסוקה בירושלים, מרכז כיוון 
וקרן קמח, במטרה לפרוס חסות 

רחבה ולהעניק מימון לתושבי 
ירושלים והסביבה.

שיתוף הפעולה הזה רואה ערך 
רב ופוטנציאל בקורס החדשני, 

ומקדם תעסוקה עבור הלומדים.

התמיכה שלנו

מינהל לשירותי קהילה

הרשות העירונית לתעסוקה 
מינהל לשירותי קהילה

הרשות העירונית לתעסוקה 
מינהל לשירותי קהילה

הרשות העירונית לתעסוקה 

מינהל לשירותי קהילה

הרשות העירונית לתעסוקה 
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'הקתדרה' 
מקיף את 
כל פסיפס 
העשייה 

התקשורתית

 חברו אלינו אנשי תקשורת ידועים 
שיעבירו את הקורסים 

תוכנית הלימודים של העשייה 
התקשורתית הכתובה 

והאלקטרונית-דיגיטלית כוללת 
לימודים עיוניים בסיסיים להכרת 

הנושא, ניתוח חומרים כתובים 
וויזואליים, הכרת אומנות הכתיבה, 

התחקיר והריאיון, והנגשתה 
לצרכני התקשורת.

להעברת הידע וסודות המקצוע 
חברו אלינו אנשי תקשורת ידועים 

שיעבירו את הקורסים השונים. 
יתגברו אותם, בהרצאות, אנשי 

תקשורת בעלי שם שיופיעו לכל 
 אורך הלימודים ויציגו את 

התפיסה התקשורתית שלהם. 
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הכוכבים שלנו

בין המרצים האורחים )רשימה חלקית(: 
 עמית סגל  עופר חדד 

 קלמן ליבסקינד   עודד בן עמי 
 אריה גולן  צבי יחזקאלי

אבישי בן חיים  יוסי אליטוב  יניר קוזין  
ישראל קצובר  משה גלסנר  אבי בלום 

 שלמה פילבר  אריה ארליך
 אפי טריגר  יקי אדמקר  ירון אברהם
 ישראל א' גרובייס  ישראל יוסקוביץ 

יעקב גרודקה  יעקב כץ ועוד.
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הקפיצה למים הסוערים
תתפוס חלק ניכר מתקופת הלימודים

תלמידי 'הקתדרה' יתנסו 
וישתכללו בידע שהם רוכשים 

בעריכת תחקירים, כתיבה 
מגזינית, איסוף חדשות והגשתן, 

כתיבת טורים אישיים וקיום 
ראיונות, בכלי תקשורת מרכזיים 

ומוערכים.

בנוסף לתרגול ולעבודה במערכות 
ובאולפנים, יבקרו התלמידים 

בצמתים תקשורתיים מרכזיים 
ויוכלו להתרשם מקרוב בנעשה 

בהם ובשיטות העבודה .

בנוסף למכלול הנושאים התקשורתיים המקיפים יעניקו הלימודים ידע בסיסי המתחייב 
בעיסוק בתקשורת, בעיקר בשני מקצועות נוספים: אנגלית ומחשבים.
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תוכנית הלימודים
סמסטר ראשון

הלכה ואתיקה )26 שעות( טכניקות ומיומנות )29 שעות( הכרת המקצוע ואמנות הכתיבה )52 שעות(

הקווים האדומים - אתיקה הלכתית	 
הכתיבה כשליחות והאחריות	 
המותר והאסור במדיה החרדית	 
השימוש בדמיון בכתיבה	 
ביקורת עצמית	 
אתיקה עיתונאית ולשון הרע	 

מיומנות בכללי דקדוק	 
טכניקות לכתיבה עיתונאית	 
איך בונים סיפור עיתונאי ותחקיר	 
איך הופכים מַכּתב למגיש מוביל	 
קריינות ודיקציה	 

מבוא ומושגי יסוד בתקשורת	 
השפעת התקשורת על הציבור	 
מקומה של התקשורת בציבור החרדי	 
 היכרות עם כלי התקשורת השונים: 	 

     עיתונות, רדיו ואתרים
התמורות בתקשורת החרדית	 
כיצד לגשת לעבודה העיתונאית?	 

סמסטר שלישי

 טקס
סיום

תרגולים ועבודה מעשית )134 שעות(

ביקור בחדר חדשות משודר	 
הכנת עיתון לדפוס	 
ביקור לימודי ב-2 כלי תקשורת	 

לימודי מחשב	 
חדר חדשות - כתיבה ועריכה חדשותית	 
ביקור בחדר חדשות של עיתון	 

סמסטר שני
מיוני התאמה והכוונה לכלי התקשורת השונים )4 שעות( קטגוריות )53 שעות( השפעה חיצונית על התקשורת )38 שעות(

דיגיטל	 
דוברות	 

עיתונות מודפסת	 
רדיו	 
אתרי חדשות	 

כתיבה כלכלית	 
כתיבת טורים/דעות	 
כתיבת פובליציסטיקה	 
סקרים	 
חדשות קהילתיות	 
חדשות מהתפוצות	 

כתיבה מגזינית	 
כתיבת שטח	 
כתיבה מדינית	 
סיור בקווי הדרום	 
עבודת הכנסת	 
ביקור בכנסת	 

אנגלית מדוברת	 
תקשורת ופוליטיקה	 
הזדהות עם צד פוליטי	 
חכמת הריאיון	 
תקשורת מגזרית	 
מקורות והדלפות	 
מקורות זרים וערביים	 

תרגול ועבודה מעשית )30 שעות(

 מגמת עיתונות, רדיו ודוברות: יציאה לשטח, עבודה 	 
      מעשית במערכות ובאולפנים וניתוח בכיתות

מגמת הדיגיטל: לימודים ועבודה מעשית	 



פעמיים בשבוע למשך כשנה
)כ-400 שעות(,

בין השעות 18:00-22:00 בערב.

12 שנות לימוד, 
מבחני הבעה וועדת קבלה.

19,600 ₪ לשנת לימודים.
קיימת אפשרות לקבלת מלגת מימון 
 - מהעלות  מחצית  של  לסכום  עד 

.₪ 9,800

על תעודת הגמר חתומים 
המרכז החרדי להכשרה מקצועית

הממשלתית  העיתונות  ולשכת 
)לע"מ(.

דיפלומהמחירתנאי קבלהתקופת הלימודים
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חייג עכשיו! 073-2800030

מקצוען!או נייעסןנייעסן
רוצה לעשות את זה נכון?

טי
תנ
או

טי
תנ
או

מינהל לשירותי קהילה

הרשות העירונית לתעסוקה 

מינהל לשירותי קהילה

הרשות העירונית לתעסוקה 
מינהל לשירותי קהילה

הרשות העירונית לתעסוקה 

מינהל לשירותי קהילה

הרשות העירונית לתעסוקה 


