
 תוכנית לימודים העשרה בתקשורת וחברה

 טע"תש –כיתות י' 

 

לימודי העשרה בתקשורת וחברה נועדו להרחיב את ידיעותכם בכל הקשור 

 לעולם תקשורת ההמונים.

תקשורת ההמונים תופסת חלק מרכזי בחיינו בעידן המודרני והבנת תהליכיה 

 חיים.מהווים אבן דרך חשובה בהבנה וניתוח המציאות בה אנו 

 לתקשורת השפעה רבה הן על חיינו הפרטיים והן על חיינו הלאומיים.

בתוכנית זו תחשפו למגוון תחומים בתקשורת ההמונים, כאשר התוכנית תעסוק 

 בעיקר בטלוויזיה ובניו מדיה על הז'אנרים השונים הקיימים בטכנולוגיות אלו.

תרבות, מנהגים  אנו נלמד כיצד הניו מדיה מייצרת אנשים חדשים עם שפה ,

 משלהואופי 

חיינו וכיצד תהליכים מדיניים באנו נלמד כיצד הטלוויזיה תופסת חלק מרכזי 

 ועולמיים מושפעים ממדיום זה.

אנו נכנס אל מאחורי הקלעים של התוכניות השונות ונלמד את הכללים 

 המפעילים אותם.

 

  



 מה בתכנית?

ה בקטעי וידאו רלוונטים לכל במהלך הקורס אנו נעסוק בנושאים הבאים תוך צפי

את התכנים. נלמד להתייחס  "עין פקוחה"נושא. נלמד לנתח, לבקר, לצרוך ב

 נלמד להציץ אל מעבר למסך... ,אחרת למובן מאליו

 תכנים:

יחידת נושא 
 ההוראה

 דרכי הערכה ביחידת ההוראה נושאי משנה

הקשר בין *
תקשורת 
 ומציאות

בית ניתוח אירוע באופן עבודת  גישת המראה והביקורת עליה
 בו למדנו בכיתה

השפעת הניו  – גישת הדטרמיניזם הטכנולוגי
מדיה על החברה והתרבות. היתרונות 

 והחסרונות שבמדיום החדש.

 

 .הגדרת הרייטינג וכיצד מודדים אותו רייטינג*
מדידת רייטינג באמצעי המדיה השונים כגון: 

העוקבים כמות הצפיות בסרטוני יו טיוב, כמות 
 באינסטגרם, כמות הצופים בטלווייזה.

 

עבודת משחק: התלמידים יכינו 
משחק קופסא מסוג כלשהו 

המשחק יכלול שאלות 
ותשובות שיקדמו את מהלכי 

 המשחק

שילוב אמצעי המדיה השונים להשגת כלי 
מדידה והערכה לרייטינג )טוקבקים לתוכניות 

 טלוויזיה(

 

משפיעים על התרבות בת כיצד שיקולי הרייטינג 
 זמננו

עבודת בית מציאת כתבות  הגדרת חופש הביטוי בחברה ובעיתונות חופש הביטוי*
הקשורות לחופש הביטוי ואחת 

 הדילמות העולות ממנו

שלושת האינטרסים המתנגשים בחופש הביטוי 
 העיתונאי

 
 
 
 

הטכנולוגיות החדשות והשפעתן על חופש 
 הביטוי והצנזורה

**קומדיה 
 וסאטירה

  הגדרת סיטקום ומאפייניו

סטראוטיפים כיצד הם נוצרים ומתחזקים ע"י 
 אמצעי התקשורת

 סאטירה באינטרנט והשפעתה על החברה

חדשות *
 ומציאות

עבודת בית לערוך עיתון אישי  הקשר בין המציאות לייצוג החדשותי שלה
החדשים )עיתונות מקוונת, צינורות המידע  לפי הכללים שנלמדו בכיתה

 פרסומים בפייסבוק(

  מאפייני הדרמה הטלוויזיונית דרמה**

ייצוג *
 המציאות

סוגי דרכי ייצוג של קבוצות חברתיות שונות ב
 התקשורת השונים. 

)נקודות מבט, קריינות, בחירת נושאים, זוויות 
 צילום וכדומה(

רפרט בכיתה או רפרט 
שיועלה לאתר הכיתה בו יציגו 

התלמידים קבוצת מגדר 
 מסויימת וייצוגה בתקשורת

 כיצד מוכרים לנו בפרסומות –אסטרטגית המסר  פרסום**
 

 
 
 
 

הפרסום באינטרנט ושינוי המפה הפרסומית 
 בעקבותיו



*הניו מדיה 
כמעצבת את 

הילדות 
 החדשה

  אסכולת אובדן הילדות וביטוייה בחברה

 המעמד החברתי בראי האינסטגרם וקבוצות
 הוואטס אפ

כיצד הניו מדיה מאפשרת לאזרח לגייס תמיכה  *גיוס
 לרעיונותיו?

 )תרומות, טרנדים(

 

 

 הרכב הציון:

 הציון לקורס זה יינתן עפ"י משימות הערכה שיינתנו במהלך הסמסטר.

 המשימות יכללו: 

 הרצאה קצרה בנושא הקשור לחומר הלימוד –רפרטים 

 הכנת משחקי קופסא בהתאם לחומר הנלמד –משחק 

 ניתוח טקסטים לפי חוקים הנלמדו בכיתה – ניתוח וביקורת

 הכנת בחנים אמריקאים על החומר הנלמד – בחנים

 משימות אלו יהוו את הציון הסופי בתעודה.

 .ומעניינת פורייה שנה לכולנו שתהיה

 רכזת מגמת תקשורת – בוננו שרון


