
 "מתקשרים" –משימת סיכום 

 

 לוס דיעי מן  -כתבה

 מחאת הדגלים השחורים -אירוע אקטואלי

 מערך השיעור 

 שני שיעורים -משך השיעור. .1

התלמידים יכירו את דימויי התקשורת ואת אופן הביטוי שלהם באירועים  -מטרות דידקטיות .2

 אקטואליים

כלב  –לתקשורת באופן תפקודה ישנם שלושה דימויים המתארים את התנהלותה -הצגת הנושא .3

 השמירה של הדמוקרטיה, התקשורת כזירה ציבורית, התקשורת כמתווכת.

 לתלמידקישור למצגת 

 -כלב השמירה של הדמוקרטיה

 התקשורת שומרת על הציבור מפני הממשל, מיידעת אותו בכל בעיה/ אירוע בשלטון.  •

אמצעי התקשורת משולים לכלב שתפקידו לעקוב אחרי פעולותיהם של השליטים והממסד ממש כפי  •

  שנוהג "כלב שמירה".

, להתריע מפני כל חריגה מן הסדר הטוב אנשי התקשורת אמורים לשמור על הנבחרים ולדווח לציבור •

  והמנהל התקין ולעורר את תשומת ליבו של הציבור.

התקשורת רואה תפקיד זה כחובה כלפי הציבור ולכן היא מרבה לפרסם פרסום שליליים וביקורת על  •

 הממסד. 

 -התקשורת כזירה ציבורית

 התקשורת מציגה שני צדדים יריבים ואת המחלוקת בינהם  •

אמצעי התקשורת משולים לזירה של עימותים שאליה מתנקזות הדעות השונות למעין שוק חופשי.      •

התקשורת מאפשרת מצד אחד מקום להבעת דעות כזירה של דיון  ושיח ציבורי ומצד שני כזירה של 

 קרבות בה כל יריב נאבק על דעתו  ורכישת עוצמה פוליטית. 

 -התקשורת כמתווכת

 שולים למתווכים, כלומר גוף נייטרלי המפריד בין שני הצדדים ומקשר בינהם.אמצעי התקשורת מ •

כך התקשורת מעבירה מידע , דרישות, תביעות, הסכמות ותמיכות בין חלקים ומגזרים שונים בחברה  •

 ללא מעורבות וללא דעות.  

 קישור לתמונות מתוך מחאת הדגלים השחורים להדגמה .4

 95-94 -עמ' הפנייה לספר הלימוד –ר התיאורטי ההקש .5

)ומבוסס על למידת מושגים נוספים בפרק  בעמוד הבא -עמ"רשאלת : הצעה לאירוע הערכה .6

 זה כגון זכויות מתנגשות, חופש הביטוי, עניין ציבורי לציבור, זכות הציבור לדעת, הסתה(

 

 . הוצאת כנרתספר לימוד בתקשורת לחטיבה העליונה –מתקשרים (. 2020לוי, מ. )-לוין, ד. חסיד –ביבליוגרפיה 

https://docs.google.com/presentation/d/1_VhvVnEZW9FDfJX1O_8aQEivKIo7lENCfoB0FFWipn8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1_VhvVnEZW9FDfJX1O_8aQEivKIo7lENCfoB0FFWipn8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1_VhvVnEZW9FDfJX1O_8aQEivKIo7lENCfoB0FFWipn8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RY8oCD4Xyxqp3wQ4cWIt11ODrkEPpm6H?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1xibiNng1HaigcRz4LAvjIsfXMpNUl7Jiv8BFHdBzyto/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1xibiNng1HaigcRz4LAvjIsfXMpNUl7Jiv8BFHdBzyto/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1xibiNng1HaigcRz4LAvjIsfXMpNUl7Jiv8BFHdBzyto/edit?usp=sharing


 

 בכיכר רבין לקראת ההפגנות הערב "לך": כתובת ענק נמתחה

כתובת ענק נמתחה על רצפת כיכר רבין לקראת ההפגנות הצפויות הערב במוקדים רבים בעיר. 

הדגלים השחורים: "ישראל נכנסת לעוד שבוע של סגר לא מוצדק שמטרתו היא עוד שבוע למשפחת 

 נתניהו ללא הפגנות"

בעשרות מוקדים ברחבי העיר, ביניהן גם , צפויות להיערך הפגנות 17:30הערב, החל מהשעה 

 הפגנת שרשרת אנושית שתימתח לאורך צירי תנועה מרכזיים בעיר.

 

קבוצת המחאה "הדגלים השחורים" קישטה הבוקר את כיכר רבין בפעולת גרילה זריזה עם כתובת 

עצומה בגודלה המכילה רק את המילה "לך", שהפכה בשבועות האחרונים לסיסמת המחאה 

ה נגד הנאשם בנימין נתניהו. במסגרת "מחאת הקילומטר", על פי תקנות החירום להגבלת המוביל

ההפגנות, נקבעו בעיר עשרות נקודות להפגנות שכונתיות, לצד ההפגנות הקבועות בגשרים 

 ובצמתים.

מתנועת הדגלים השחורים נמסר: "ישראל נכנסת לעוד שבוע של סגר לא מוצדק שכל מטרתו הוא 

בוע למשפחת נתניהו ללא הפגנות. משפחות שלמות מתרסקות, עסקים נסגרים, תיקי לאפשר עוד ש

הכל עבור השקט של משפחת נתניהו. השבועות האחרונים הוכיחו לכל עם  –פשיטות רגל נפתחים 

ללכת.  –ישראל שהניסוי של ראש ממשלה נאשם נכשל כישלון חרוץ. תפקידו של נתניהו הוא אחד 

ולאפשר לה לשקם את מה שהוא הרס. לאפשר לאזרחים לאחות את  לעזוב את מדינת ישראל

 הקרעים ולבנות את הכלכלה מחדש. ביבי לך!".

-%D7%90%D7%AAhttps://timeout.co.il/%D7%9E%D7%97

-%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%A8

%D7%9C%D7%9A/ 

 

יש הטוענים כי מדינה דמוקרטית מאפשרות לציבור לבטא את עצמו כפי שירצה, ויש הטוענים כי 

המסר ואופן העברתו עשויים לפגוע. חווה דעתך על אחת הטענות תוך נימוק דעתך בעזרת שני 

 כיתהמושגים שנלמדו ב

 יש להוסיף ציטוטים לתשובה

 

https://timeout.co.il/%D7%9E%D7%97%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%A8-%D7%9C%D7%9A/
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