
 21-המדיום הבין את המסר: הצצה לתקשורת ההמונים במאה ה

 אביעד קדרון –סילבוס לשנת תשע"ט 

 

ובדיוק כפי שחיינו משתנים בכל רגע, כך  םתחום בחייבימינו, התקשורת שלחה זרועותיה לכל : רציונל

ינסה לספק לתלמידים טעימה והצצה לתקשורת ההמונים כפי שהיא קיימת נכון זה גם התקשורת. קורס 

 . 2018לשנת 

הקורס יתמקד בשני אשכולות: פוליטיקה ואסונות. האשכול הראשון יתאר את הסימביוזה בין 

הפוליטיקאים לתקשורת ויפנה זרקור למאבקי הכוח שהפכו לאלימים במיוחד בשנים האחרונות לאור 

נלד טראמפ לבית הלבן. האשכול השני יעסוק בדרך שבה התקשורת מסקרת אסונות שונים כניסתו של דו

 ואלה שהיא מטילה על עצמה. -לאור המגבלות השונות שמוטלות עליה 

וחלק ממה שמכונה "דור המסכים",  21-תלמידי התיכון, מעצם היותם צעירים מתבגרים במאה ה

מרות החשיפה הרבה, ספק אם האינטרסים ודרכי נחשפים לתקשורת בכל שעה משעות היום אולם ל

 הפעולה של המדיה מובנים ונשקלים בקפידה.

קורס זה מיועד הן לתלמידי מגמת תקשורת שלבטח ישמחו להעמקה נוספת בנושא שבחרו ללמוד והן 

 לתלמידים שרק צורכים תקשורת ומתעניינים בה ברמה מינימלית.

 :מטרות

 שפות המדיה, מאפייניהן והשפעותיהן התלמידים יכירו את. 

 יכולת ההבנה והפרשנות של מסרים וז'אנרים בשפות מדיה שונות התלמידים יפתחו את. 

 הגורמים, האילוצים,  ויבינו את 21-אופן פעולתם של אמצעי התקשורת במאה ה התלמידים יכירו

 .תפיסות התפקיד וההשקפות המעצבות את תכניהם

 כתבת ידיעה חדשותית בסיסית.התלמידים ילמדו כיצד נ 

  התלמידים ילמדו כיצד לצרוך חדשות בצורה ביקורתית ויידעו לנתח ידיעה חדשותית על כל

 .הגורמים שחבויים בה

  התלמידים יבינו את חשיבות חופש הביטוי ותקשורת חופשית במדינה דמוקרטית ואת נסיבות

 .הגבלתם

 ורת וכוחות הביטחון לאור המצב בישראל.התלמידים ילמדו את הקונפליקט המיוחד בין התקש 

 .התלמידים יכירו את המתח שבין העולם הפוליטי לזה התקשורתי 

 :מבנה הקורס

 דרכי הוראה העמקה נושא שיעור

מהי תקשורת, מהי נלמד ונגדיר  לתקשורת המונים מבוא 1-2
נגדיר  .מהי עיתונותותקשורת המונים, 

נסקור את חמשת המ"מים, מהם 
כיצד ונבחן  התקשורתתפקידי 

והרשתות התקשורת הדיגיטלית 
 את התמונה ושינהחברתיות 

סקירת מורה, דיון 
כיתתי, מטלה 

 בכיתהקבוצתית 
מטלה  ,להגשה

 בכיתה לצורכי דיון,
 צפייה בסרטונים



נבחן מה מאפיין דסק חדשות  כך עובד דסק אינטרנט 3
באינטרנט וכיצד הוא פועל. נלמד מה 

 חסרונותיוהיתרונות שבו ומה 

סקירת מורה, דיון 
 כיתתי

פייק ניוז: מה זה? איך זה  4
נולד? איך אפשר לזהות ומה 

 עושים עם זה?

נגדיר את תופעת הפייק ניוז ונבחן 
מהם מקורותיה וכיצד אפשר 

 להתמודד עמה

סקירת מורה, צפייה 
בסרטונים, דיון 

 כיתתי

אני מאשים: המאבק של  5
 דונלד טראמפ בתקשורת

נחזור לעבר ונכיר את ההיסטוריה 
המורכבת של נשיא ארה"ב המכהן עם 

התקשורת המסקרת אותו. ננסה 
 להבין מהם יחסי הכוחות במשוואה 

סקירת מורה, צפייה 
, דיון בסרטונים

, מטלה כיתתי
 בכיתה

גם אני מאשים: היחסים של  6-7
בנימין נתניהו והתקשורת 

 הישראלית

את  נחזור פעם נוספת לעבר ונכיר
ההיסטוריה המורכבת של ראש 

הממשלה המכהן עם התקשורת 
המסקרת אותו. גם במקרה הזה ננסה 

להבין מהם יחסי הכוחות במשוואה. 
נסקור בזהירות את הפרשות השונות 

שבהן הוא ומשפחתו מעורבים על 
מנת לבחון כיצד התקשורת מתנהלת 

 בסוגיות משפטיות

סקירת מורה, דיון 
כיתתי, צפייה 

ים, בסרטונ
 אפליקציית קהוט

אנחנו האשמנו כבר בבית:  8
מג'וזף מקארתי ועד החוק 

-לסיקור פעילות חיילים 
כשהפוליטיקאים מנסים 

 להגביל את התקשורת

נבחן כיצד התקשורת, שבין תפקידיה 
סיקור עובדתי ופיקוח על השלטון, 
מתמודדת עם הניסיונות להגבילה 

 לאורך השנים

סקירת מורה, דיון 
צפייה כיתתי, 

בסרטונים, סקר 
 כיתתי

זימון של דובר/ת של פוליטיקאי  הרצאת אורח  9
לסיכום האשכול הפוליטי בקורס על 

מנת לשמוע כיצד נעשה שימוש 
 בתקשורת ההמונים מהצד השני

 

נכיר את מועצת העיתונות, נלמד על  וצנזורה בתקשורתאתיקה  10-11
הקוד האתי שלה ונבדוק האם הוא 

רלוונטי בעידן התקשורת הדיגיטלית. 
בהמשך, ניגע בסוגיית הצנזורה 

ונסקור את ההיסטוריה שלה בעבר 
זמנים שבהם כל אחד יכול  –ועד ימינו 

לגלות על אירוע ביטחוני מאופל 
 בלחיצת כפתור

סקירת מורה, דיון 
צפייה בסרט כיתתי, 

 300קו 

נבחן מה הופך מקרה שקרה לידיעה  חדש, חשוב ומעניין 12
חדשותית. האם כל סיפור יהיה 

הרוגים  100למה לכתבה? וגם: 

סקירת מורה, דיון 
כיתתי, צפייה 

בסרטונים, סקר 



 2-באפגניסטן מעניינים פחות מ
 הרוגים בצרפת?

 כיתתי

הרצאת אורח של עיתונאי  13
 תו שיסביר על עבוד

זימון של קשב חוץ בדסק החדשות 
 שיסביר על עבודתו בעידן הדיגיטלי 

 

אסונות טבע ואסונות אחרים.  14
הם מצטלמים טוב אבל לא 
תמיד מבשרים טובות )כך 

התקשורת מסקרת 
התפרצויות הרי געש, רעידות 

אדמה, התרסקויות מטוס 
 וכו'(

 21-נבדוק כיצד התקשורת במאה ה
על מנת ליצור משתמשת בוויזואליות 

 קשר עם הצרכנים

סקירת מורה, דיון 
כיתתי, צפייה 

, מטלה בסרטונים
 קבוצתית בכיתה

אסון השיטפון בערבה  15
 כמקרה מבחן

כפי שסוקר ע"י נחזור לאסון הטרגי 
האם אפשר  -התקשורת הישראלית 

ולסקר אותו בצורה  היה לנהוג אחרת
 ?שונה לאור כל מה שנלמד בקורס

מה ההבדל  לאחר מכן, ננסה להבין
בין סיקור אסון ישראלי לסיקור אסון 

, אם קיים כזה ונשווה בין אסון בחו"ל
השיטפון וחילוץ הנערים שהיו לכודים 

 במערה בתאילנד

סקירת מורה, דיון 
כיתתי, צפייה 

בסרטונים, זימון 
אפשרי של כתבים 

שסיקרו את 
האסונות לשיחה 

 קצרה

הקורס בדיון כיתתי אודות  נסיים את סיכום 16
מה שלמדנו על תקשורת ההמונים 

. תלמידים שירצו בכך, 21-במאה ה
יציגו את דעתם ועמדתם בנוגע לעתיד 

 המדיה

 

 :דרכי הערכה

 עבודת אמצע ועבודת סיכום. -התלמידים יגישו שתי עבודות במהלך המחצית 

 35% -משקל עבודת אמצע 

 55% -משקל עבודת סיום 

 10% -תלמידאות משקל 


