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  סמל השאלון  שם השאלון  שם מקצוע

    788381    ) 70%ן (שאלו תקשורת וחברה  וחברהקשורת ת

  

  

  

  כנית הלימודיםוהפרקים בת

  שייכללו בבחינה
  פירוט הנושאים שייכללו בבחינה

  חלון לזירות

  הגלובליזצי  2זירה 

  חדשות  3זירה 

  קולנוע תיעודי  4זירה 

  הומור וסאטירה  5זירה 

  הדיגיטליתהשפה   6זירה 

  צילום עיתונות  7זירה 

  כניות מציאותות  9זירה 

  קליפים מוזיקליים  10זירה 

  תקשורת וספורט  11זירה 

  פרסומת וקמפיין אזרחי  12זירה 

  פרסום סמוי  13זירה 
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  כנית הלימודיםוהפרקים בת

  שייכללו בבחינה
  פירוט הנושאים שייכללו בבחינה

  
  :הסבר, טיפול, ניתוח ויישום של המושגים הבאים

  רשות רביעית  –

  עיתון- שלטון- הון  –

  אתיקה עיתונאית   –

  ת העיתונות ותקנון האתיקה של מועצת העיתונותמועצ  –

  הטיה  –

  חברה דמוקרטית  –

  תיאוריית הבניית המציאות  –

  חופש ביטוי  –

  תרבותיות)- פלורליזם (רב  –

מדיה דיגיטלית (תקשורת חדשה/ניו מדיה) ומדיה מסורתיים   –

  (תקשורת מסורתית)

  קריטריונים לקביעת ערך חדשותי  –

  מסגור  –

  עיתונות איכותית מול עיתונות פופולארית  –

  סדר יום  –

  חדשות קשות וחדשות רכות  –

  מרכז ופריפריה  –

  עיתונאי פרקליט ועיתונאי שומר סף  –

  לוקאליזציה  –

  מאפייני הז'אנר התיעודי  –

תיאוריית ההרפיה, תיאוריית אי ההלימה  –תיאוריות של הומור   –

  ותיאוריית העליונות

  חברות  –

  גיטלי ומהגר דיגיטלייליד די  –

  דנוטציה / קונוטציה  –

  הכחדה סימבולית  –

  סטריאוטיפ  –

  גישת השימושים והסיפוקים  –

  אקטיביזם חברתי  –

  רייטינג  –

  פרסום סמוי (תוכן שיווקי)  –
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  סמל השאלון  שם השאלון  שם מקצוע

    788387  )70(שאלון % (מתוקשב) תקשורת וחברה  וחברהת תקשור

  

  

  

  כנית הלימודיםוהפרקים בת

  שייכללו בבחינה
  פירוט הנושאים שייכללו בבחינה

  חלון לזירות

  הכיתה כזירת תקשורת  1זירה 

  גלובליזציה  2זירה 

  חדשות  3זירה 

  קולנוע תיעודי  4זירה 

  הומור וסאטירה  5ירה ז

  שפה דיגיטלית  6זירה 

  צילום עיתונות  7זירה 

  כניות מציאותות  9זירה 

  קליפים מוזיקאליים  10זירה 

  תקשורת וספורט  11זירה 

  פרסומות וקמפיין אזרחי  12זירה 

  תרבות הצריכה  13זירה 
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  כנית הלימודיםוהפרקים בת

  שייכללו בבחינה
  פירוט הנושאים שייכללו בבחינה

  :הסבר, טיפול, ניתוח ויישום של המושגים הבאים  

  רשות רביעית  –

  עיתון- לטוןש- הון  –

  מדיה)- מדיה מסורתיים (תקשורת מסורתית) ומדיה דיגיטלית (ניו  –

  תרבותיות- רב  –

  המודל התרבותי סמיוטי (מודל פיסק)  –

  אמריקניזציה  –

  עיתונות חוקרת  –

  סדר יום  –

  קריטריונים לקביעת ערך חדשותי  –

  תקשורת מגזרית  –

  מאפייני הז'אנר התיעודי  –

תיאוריות של הומור: תיאוריית העליונות, תיאוריית ההרפיה,   –

  תיאוריית אי ההלימה

  חברות  –

  יליד דיגיטלי ומהגר דיגיטלי  –

  דנוטציה / קונוטציה  –

  צילום מגזין  –

  צילום חדשות  –

  מאפייני ז'אנר הריאליטי  –

  הכחדה סימבולית   –

  מגדר (ייצוג מגדרי)  –

  שימושים וסיפוקים  –

  שכלית/פניית מסר רגשיתפניית מסר   –

  קמפיין פרסום חברתי (אזרחי)  –

  תרבות הצריכה  –

  


	788381
	788387

