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 שלוש שעות )ללא הקרנת סרט(. -: שעתייםמשך השיעור

 מטרות דידקטיות: 

 התלמיד יבין מהם קשרי הון שלטון עיתון. .1

 התלמיד יבין את חשיבות חשיפת קשרי הון שלטון עיתון. .2

חשיבותו בהתייחס להשפעות של בעלויות צולבות התלמיד יבין מהו פלורליזם ומהי  .3

 וקשרי הון שלטון עיתון.

התלמיד יבין מהי שקיפות ומהי חשיבותה בהתייחס להשפעות של בעלויות צולבות  .4

 .וקשרי הון שלטון עיתון

 התלמיד יבין את האיון על הפלורליזם והשקיפות כתוצאה מקשרי הון שלטון עיתון .5

 התלמיד יידע להדגים את הקשרים בין האליטות הכלכליות ובין האליטות השלטוניות  .6

 התלמיד יבין את חשיבות החשיפה של קשרי הון שלטון עיתון בתקשורת  .7

 בבעלות המחזיקים הון בעלי בין המתקיימת עסקה הם עיתון-שלטון-הון קשריהצגת הנושא: 

 סיקור מציעים הראשונים. שלטונית וצמהבע המחזיקים פוליטיקאים לבין תקשורת כלי על

 הללו העסקאות. ההון בעל עם המטיבות החלטות לעסקה תורמים האחרונים – ואוהד נדיב

 העיתון: כבד ומחיר, מחיר שמשלם הוא הציבור אבל – הצדדים שני את לכאורה משרתות

 והפוליטיקאי, המציאות על ומפוברקים מוטים דיווחים שמקבל, התקשורת צרכן את מטעה

 העסקית פעילותו על המקלה חקיקה כגון, הטייקון של לעסקיו נוחה רגולציה תורם מצדו

 הציבורי האינטרס חשבון על והכל במחירים נוחים מדינה נכסי לרכוש לו המאפשרת והפרטה

 ." העיתון בין ההון לשלטון"( -כמובן)מיקי רוזנטל

הלימוד "מתקשרים" של ד"ר דוד לוין ומור בספר  122 -116: עמודים ההקשר התיאורטי

 חסיד לוי

התיקים העומדים נגד רה"מ מכהן. בנימין  100,2000,4000פרשיות  האירוע האקטואלי:

 כתבי אישוםנתניהו. 

התקיים שימוע לראש הממשלה נתניהו, בנובמבר הודיע היועץ  2019לאחר שבאוקטובר 

 .התיקים המשפטי על הגשת כתב אישום נגד נתניהו בשלושת



ההחלטה היא להעמיד לדין את נתניהו באשמת שוחד, מרמה והפרת אמונים  4000בתיק 

ואת בני הזוג שאול ואיריס אלוביץ' בעבירות שוחד, שיבוש מהלכי משפט והדחה בחקירה; 

הוחלט להגיש כתב אישום נגד נתניהו בסעיפים של מרמה והפרת אמונים;  1000בתיק 

לדין את נתניהו בעבירות מרמה והפרת אמונים, ואת ארנון  הוחלט להעמיד 2000ובתיק 

 .מוזס בגין ניסיון למתן שוחד

בעקבות ההחלטה להגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה נתניהו, התנועה לאיכות השלטון 

אלף איש  15-יצאה בקריאה לנתניהו להתפטר. התנועה גם ארגנה הפגנה בהשתתפות כ

 .שהצטרפו לקריאה זו וכן הגישה עתירה לבג"צ בדרישה שיורה לנתניהו להתפטר

 בסוף מערך השיעור  -הצעה לאירוע הערכה

 מצורפת במקביל -"הון שלטון עיתון" בנושא מצגת

 

 

 מהלך השיעור:

ובספר הלימוד "מתקשרים" עמ' בתוכנית הלימודים חיבור לנושא האחרון 

 שקשור לנושא זה: 212 -118

בעלויות אינטרסים ,מבנה התקשורת בישראל בשיעור האחרון למדנו על  המורה:

קבוצות גדולות במשק הישראלי בבעלותן של  10 -כי ישנן כ. למדנו ומנגנוני שליטה

משפחות ששולטות הן על עסקים רווחיים ענקיים והן על אמצעי התקשורת. מדובר 

 בריכוזיות שיש לה השלכות עצומות על החברה הישראלית. 

ועדיין ללא הקשר שלהם לעיתון/  שלטון"–"הון  יתחיל עם דוגמאות לקשרי – המורה

המורה יחלק  הסברים למושגים הנדרשים בנושא זה לפי תכ"ל. לפני וזאת  לתקשורת

ויחלק לכל אחד מהן כרטיסייה ועליה אחת משבע בזום צוותים  5 -את הכיתה ל

  .שלטון -הדוגמאות לקשרי הון

 להלן דוגמאות:

 : 1דוגמה 

 בנימין, הממשלה ראש נגד ישראל משטרת שמנהלת פלילית חקירה היא - 1000 תיק

 ארנון שבהם הבולט, עסקים מאנשי יקרות ומתנות הנאה טובות שקיבל בחשד, נתניהו



 מספר בפרשה באזהרה נחקר נתניהו. 2016 בדצמבר רשמית נפתחה החקירה. ן'מילצ

 .פעמים

 ארוכה תקופה במשך העביר הוא כי בחקירה ן'מילצ אמר, 2 ערוץ בחדשות פרסום פי על

 ואמר הוסיף הוא. דרישתם פי על, שקלים אלפי מאות בשווי מתנות נתניהו הזוג לבני

  .בתמורה דבר לקבל ציפה לא והוא חברית יחסים ממערכת כחלק ניתנו שהמתנות

 .לנתניהו שוחד למתן בחשד, באזהרה לראשונה ן'מילצ נחקר 2017 בספטמבר

 :2דוגמה 

 בקיסריה פאקר יימס'ג המיליארדר של בביתו להשתמש נהג נתניהו כי פורסם 10 בערוץ

 בנוסף. לארץ ובחוץ יפו-אביב בתל פאקר של בבתיו התארח, נתניהו יאיר, בנו וכי, לפגישות

 למשפחת, קארי מריה, זוגו בת שהייתה מי של להופעה כרטיסים העניק פאקר כי נטען

 במסגרת כי דווח 10 בערוץ. כהן יוסי, לאומי לביטחון המטה ראש אז שהיה ולמי נתניהו

 עשרות בשווי נוספות והטבות ארוחות ורעייתו לנתניהו סיפק שפאקר חשד גם נחקר הפרשה

 .שקלים אלפי

 :3דוגמה 

 2005-ב לאומי בנק למכירת המכרז את רה"מ לשעבר להטות אולמרט אהוד של ניסיונו

 נתן שבעצם פנימי מידע לו העביר כאשר לואי פרנק, האוסטרלי העסקים איש, חברו לטובת

 בשוק משיוויו יותר הרבה נמוך במחיר בבנק המדינה של חלקה את לקנות אפשרות ללואי

 .למכרז שניגשו אחרים גורמים שהפלתה בצורה ללואי ברורה העדפה ונתן

 :4דוגמה 

 ן"בבז השליטה בפרשיית בעיקר עופר וסמי יולי האחים של לשמם נקשרו פרשיות מספר

 חברה"ל חזרה ן"בז את להחכיר הסכימה המדינה כי הייתה הטענה כאשר( לנפט זיקוק בתי)

 מיליונים מאות בשווי הטבה לתת ובכך מאוד נמוך במחיר עופר האחים בבעלות" לישראל

 .הון לבעלי מכרז ללא

 5דוגמה 

 עופר האחים כי נטען וכאן המלח ים מפעלי של התמלוגים על הייתה נוספת חמורה פרשה

 העבירו לא וכך בפועל שהיה ממה פחות שקלים מיליוני מאות של רווח על ביודעין דיווחו

 להוציא רוזנטל מיקי העיתונאי את הביאו אלה פרשיות. לה המגיעים התמלוגים את למדינה

 התנהלות מתאר אשר, " השקשוקה שיטת", שלטון לגורמי עופר האחים קשרי על סרט

 ניר, לשעבר הכללי החשב השאר בין. עופר לאחים הנוגע בכל ממשל פקידי של מושחתת



 לבעלי בכירים ממשל גורמי בין הדוקים ויחסים" לישראל החברה" ר"ליו מונה אשר, גלעד

 הציבור. חשבון על עופר האחים של האינטרסים לקידום שמביא מה והעיתונות ההון

 המשימות בצוותים:

 לקרוא ולהבין את המקרה .1

שבין פוליטיקאים ופקידים בכירים בממשל ובין בעלי  מה לא תקין בהתנהלות הזאת .2

 הון?

כל קבוצה תציג את המקרה שלה בפני תלמידי הכיתה ותדגיש את הבעייתיות  .3

 הקיימת. 

 

 )תקשורת(: עיתון-שלטון -המורה תציג את הדוגמה הראשונה של קשרי הון *

, אדלסון שלדון אמריקאי-היהודי המיליארדר הוא החדש החינמון של לאור המוציא

 בהתמודדויות כספים לו שתרם וכמי נתניהו בנימין הממשלה לראש כמקורב הידוע

. נתניהו של קרוב כחבר גם מוכר, רגב עמוס, העיתון של הראשי עורכו. שונות

 והפוליטית. העיתונאית בזירה רבה סקרנות עוררה לרה"מ והעורך ל"המו בין הקרבה

", מעריב" כי גרס 2008ב־" השביעית העין" באתר שפורסם ראדה מורן של תחקיר

 ואף" במיוחד הוגן אינו"ש יחס נתניהו כלפי מפגינים", אחרונות ידיעות" ובמיוחד

 כמעט" לנתניהו ברורה העדפה מגלה" היום ישראל" זאת לעומת. במפלותיו שמחים

 חיובית תדמית ליצירת תורמים שאינם אירועים מצניע העיתון... עריכתית בחירה בכל

 ואת אותו ולקדם לו לסייע שבאים אירועים ומרומם מגדיל, ומנגד, נתניהו עבור

 ישראל" של הסיקור בין הבדל אין התחומים שבשאר ראדה ציינה זאת עם". הליכוד

 העין"ב שפרסם במאמר, פרסיקו אורן גם הגיע דומה למסקנה. ומתחריו" היום

 הבחירות מערכת במהלך כי גרס פרסיקו. 18ה־ לכנסת הבחירות אחרי" השביעית

 עשרות לעומת, נתניהו או הליכוד נגד אחד מאמר רק" היום ישראל"ב פורסם

 ז"ב איתמר של בראשה במאמר שעמדה מי ואת קדימה מפלגת את שתקפו מאמרים

 של החיובי הצד בהדגשת מסתפקים לא" היום ישראל"שב, נאמר, אתר באותו

 בבסיס שעומדים ולמידע לטענות להיחשף מהקורא מונעים אף אלא, נתניהו

 בעמדותיו עקרוני באופן שמצדד עיתון סתם אינו" זהו, לדבריו, לכן, נגדו הביקורת

 צרכיו שירות היא תכליתו שכל תעמולה מכשיר אלא, הממשלה ראש של ובמעשיו

 "המנהיג של הפוליטיים

 

 

 



שאלה לתלמידים ולדיון בכיתה: מה דעתכם על הקשרים האלו בין רה"מ 

 והמיליארדר שלדון אדלסון?

 מה מרוויח המיליארדר? .א

 מה מרוויח נתניהו?  .ב

 

 שלטון עיתון )תקשורת( -לקשרי הון 2דוגמה 

 

", 2000 תיק" המכונה 433 להב של פלילי תיק חקירת במסגרת, 2017 בינואר

 על. אחרונות ידיעות העיתון של בעליו, מוזס וארנון נתניהו בנימין אזהרה תחת נחקרו

 כי מוזס הציע ובהן נתניהו ביוזמת שנעשו הקלטות תפסה המשטרה, פרסומים פי

 בחירת לפי כתבים לעיתון ימנה ואף אוהד באופן נתניהו את יסקר" אחרונות ידיעות"

 ברווחי קשות הפוגעת, היום ישראל של בהצלחתו לפגוע האחרון ידאג אם, נתניהו

 של והבעלים רגב עמוס העורך של עדותם את גם בעניין גבתה המשטרה". ידיעות"

 .אדלסון שלדון העיתון

 

שאלה לתלמידים: האם אתם מתחילים לראות דפוס התנהלות לא תקין מצד 

להעלות פוליטיקאים ובעלי הון שבבעלותם אמצעי תקשורת? מה לא תקין? 

 לדיון. 

 מוזס?מה מרוויח  .א

 מה מרוויח נתניהו? .ב

 

 : 3דוגמה 

 הציבורי במגזר בכירים בין ההדוקים היחסים את גם שיטת השקשוקה מציג הסרט

 הסרט. הצדדים שני את שמתגמלת קרובה ידידות, עופר האחים לבין והתקשורתי

 כמו מפתח אנשי באמצעות עופר לאחים מקורבים על תחקירים נמנעים כיצד מראה

 מעורך למנוע ניסה אחרונות ידיעות העיתון של הראשי העורך שבהיותו, גינת רפי

 כי החשדות את לראשונה שחשף תחקיר מלפרסם, בכר ניר, דאז" ימים 7" המוסף

 החשמל חברת ר"יו בהיותו פחם להובלת מכרז תקין לא באופן ניהל לנדאו אלי

 שבפרסום בכך בכר את האשים גינת, אוניות עופר חברת לטובת אותו והיטה

 עוד. השידור רשות מועצת ר"יו לתפקיד לנדאו מינוי את למנוע מבקש הוא הכתבה

 להפוך רוצים אתם" וכי" כתבה של חרא"ב מדובר לדעתו כי, בכר טען כך, גינת הוסיף

, גינת של התקיפה התנגדותו למרות, דבר של בסופו" מחיר בכל למושחת לנדאו את

 בעניין לטענת לנדאו נגד חקירה נפתחה ובעקבותיו, לנדאו אלי על התחקיר פורסם

 גינת. בידי לפיטוריו יותר מאוחר גרמה זו פרשה, בכר



 

 המורה: אומנם רפי גינת אינו בעל הון אך הוא היה בכיר מאוד בידיעות אחרונות

 . מה לא תקין בהתנהלותו של גינת עפ"י הדוגמה מהסרט?)עורך העיתון(

 מה מרוויח רפי גינת? .א

 מרוויחה משפחת עופר?מה  .ב

 

 עיתון:–שלטון -לקשרי הון הגדרה לתלמידים המורה יכתיב 

 

 על בבעלות המחזיקים הון בעלי בין המתקיימת עסקה הם עיתון-שלטון-הון קשרי

 מציעים הראשונים. שלטונית בעוצמה המחזיקים פוליטיקאים לבין תקשורת כלי

. ההון בעל עם המטיבות החלטות לעסקה תורמים האחרונים – ואוהד נדיב סיקור

 שמשלם הוא הציבור אבל – הצדדים שני את לכאורה משרתות הללו העסקאות

 מוטים דיווחים שמקבל, התקשורת צרכן את מטעה העיתון: כבד ומחיר, מחיר

 של לעסקיו נוחה רגולציה תורם מצדו והפוליטיקאי, המציאות על ומפוברקים

 לרכוש לו המאפשרת והפרטה העסקית פעילותו על המקלה חקיקה כגון, הטייקון

)מיקי כמובן הציבורי האינטרס חשבון על והכל במחירים נוחים מדינה נכסי

 " העיתון בין ההון לשלטון"( -רוזנטל

 

 מהו פלורליזם? -המורה

 הגדרה:

 מדבר העיקרון. בדמוקרטיה ועיקרון ערך הוא( בחברה שונות ריבוי) פלורליזם

. בחברה שונים ורצונות צרכים, שונות השקפות, דעות של קיומן בזכות בהכרה

 את לבטא במדינה מזו זו השונות הקבוצות של בזכותן ההכרה הוא הפלורליזם

 כאשר. שלהן האינטרסים את ולממש להתאגד, בקבוצות להתארגן וכן עצמן

 מבחינה בחברה השונות הקבוצות, פלורליסטי חופש מאפשרת דמוקרטית מדינה

 בסיס תוך שלהן הייחודית הזהות על שומרות', וכו כלכלית, חברתית, דתית

 .כולה לחברה מאחד משותף

 

 :שונים בתחומים ביטוי לידי בא הפלורליזם

 

 לקיום בסיס הוא מקצועיים ואיגודים עובדים ארגוני ריבוי – הכלכלי התחום

 'וכו האחיות ארגון, המורים ארגון כמו, משותפים אינטרסים



 משלו מטרות מהם אחד כשלכל, חברתיים ארגונים ריבוי – החברתי התחום

 'וכו ת"נעמ, ו"ויצ כמו, החברתית העשייה בתחום

 כמו, חינוכי-התרבותי במישור הפועלים ארגונים ריבוי – חינוכי-התרבותי התחום

 '.וכו המזרחית המוסיקה שוחרי אגודת

 המבצעת, המחוקקת – נפרדות רשויות שלוש – מוסדי-החוקתי במבנה פלורליזם

 אלו כל, אחרת או כזו אוטונומיה בעלי מקומיות שלטון רשויות וכן; והשופטת

 .שונים גופים בין הפוליטית העצמה פיזור מאפשרים

 לארגונים בניגוד, לשלטון להגיע מטרתן אשר, מפלגות ריבוי – פוליטי פלורליזם

 .השונות ולהתאגדויות

 על העולה ככל ואגודות ארגונים, תחומים במספר חבר להיות רשאי אזרח כל

 .רוחו

 

 אשר, לדמוקרטיה ביותר חשובים למרכיבים ביטוי נותן( הפלורליזם) הריבוי

 .לזה זה שווים אך, מזה זה כשונים האדם בני את, כידוע, רואה מראש

עיתון עלולים לפגוע –שלטון -מדוע לדעתכם קשרי הון  -שאלה -המורה

 הדמוקרטית בה אנו חיים?בפלורליזם בחברה 

 דגשים:

 האם נחסך מאיתנו מידע? .א

 האם אנו מקבלים רק דיווחים מוטים? .ב

 איזה מידע אנו לא מקבלים? .ג

 מדוע זה עלול לפגוע בנו ,האזרחים? .ד

 האם היינו רוצים לחיות במדינה בה לא תהיה שקיפות? .ה

 מדוע חשובה השקיפות? .ו

 

 הגדרה לשקיפות:לתלמידים המורה: להכתיב 

 

 :בהקשר לשלטון . "שקיפות שלטונית" תשקיפו

 

 אמינותם על ולשמירה, שלטונית בשחיתות למאבק אמצעי היא שקיפות, בפוליטיקה

 זמין התקציב כאשר, לתקשורת פתוחות הממשלה ישיבות כאשר. הציבור נבחרי של

 הממשל, ציבורי לדיון פתוחים והחלטות תקנות, חוקים כאשר, הציבור ידי על לקריאה

 .הממשלה סמכויות של לרעה לניצול הסיכויים וקטנים, כשקוף נתפס

 



סיכום הנושא באמצעות קריאת המאמר של מיקי רוזנטל בקישור הבא. ניתן להדפיס 

המאמר מתמצת את ההשלכות השליליות של קשרי  לתלמידים ולקרוא איתם ביחד.

 עיתון )תקשורת(. -שלטון -הון

http://www.mikirosenthal.com/2017/06/05/%D7%94%D7%A2%D7%99

-%D7%99%D7%9F%D7%91-%D7%AA%D7%95%D7%9F

-%D7%94%D7%94%D7%95%D7%9F

%D7%9C%D7%A9%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%9F/ 

 

 לסיכום הנושא:עוד 

 של מיקי רוזנטל ואילן עבודי . "השקשוקה שיטת" בסרט ודיון צפייה .1

-בן ואמיר צברי דורון של,  2015,הכסף מגש- כולה בסדרה או בסרט ודיון צפייה .2

 דוד

על נוחי דנקנר, רכישת  –שלטון וקריסת עיתון  צפייה בכתבה במבט שני: הון .3

מעריב ונפילתו כדוגמא לניסיון השתלטות על עיתון כדי לקדם אג'נדות כלכליות 

 .בבעלות צולבת

 

 

 ת עמ"רושאל הצעה לאירוע הערכה:

 

 

במיוחד כאלה שעוסקים  -אלו עובדות החיים: סיפורים עיתונאיים רבים  .1

זכו להגיע למכבש הדפוס )לעיתונים( או לפריים־ -בפוליטיקאים, אבל לא רק 

טיים הטלוויזיוני בזכות יחסי תן וקח. רבים ממחוללי אותם סיפורים הם שרים, 

ה ונשיאים העבירו חברי כנסת , פקידי ציבור בכירים ובעלי הון. גם ראשי ממשל

לכלי תקשורת סיפורים בלעדיים במרוצת השנים. לעיתים מדובר בסיפורים 

שליליים, שנועדו לפגוע ביריבים פוליטיים או יריבים עסקיים, ולא פעם הפרסום 

מתגלגל לפתיחה בחקירת משטרה. כמעט מאחורי כל סיפור עומד אינטרס של 

לא תמיד טוהר המידות הוא שעומד אדם זה או אחר שמזין את העיתונאי במידע. 

  .מול עיניו, אלא חיסול חשבונות

יש הטוענים שבזכות היחסים הללו )של תן וקח (שנרקמים בין אנשי התקשורת 

לפוליטיקאים ולבעלי ההון נחשף לעיני הציבור מידע רב ערך ויש הטוענים שיחסים אלו 

 י שאותם הם מסקרים. מסוכנים ושעל אנשי התקשורת להימנע מקשרים קרובים עם מ

http://www.mikirosenthal.com/2017/06/05/%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%94%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%A9%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%9F/
http://www.mikirosenthal.com/2017/06/05/%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%94%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%A9%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%9F/
http://www.mikirosenthal.com/2017/06/05/%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%94%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%A9%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%9F/
http://www.mikirosenthal.com/2017/06/05/%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%94%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%A9%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%9F/
http://www.mikirosenthal.com/2017/06/05/%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%94%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%A9%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%9F/
http://www.mikirosenthal.com/2017/06/05/%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%94%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%A9%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%9F/


שני התומכים בעמדתך ומתבססים על  שני נימוקיםהבע את עמדתך בעניין זה. הצג 

 מחומר הלימוד . בכתיבתך הקפד על הרכיבים האלה: מושגים/נושאים

 הצגת עמדתך בעניין בבירור. -א. טענה 

שבעזרתם תבסס הצגת שני נימוקים, הכוללים מושגים וידע שנלמדו בשיעורים  -ב. הנמקה 

 את טענתך.

. "...מהו אפוא מצבו של הכלב הישראלי? לפעמים הוא עדיין נובח, רק לעתים 2

זה כבר  –רחוקות מדי הוא נושך, במקרה הטוב הוא כלב השמירה, וככלב תקיפה 

קהו שיניו. התקשורת הישראלית היא פחות אמסטף ויותר פודל, אם כי אין פודל 

ישראל עם ממשלה ובלי תקשורת, אין בכלל ספק לו נותרה  שאין לו שעה.

שהשחיתות, לדוגמה, הייתה עוד יותר ממארת; היא הייתה מטפסת לצמרות 

ויורדת לשורשים באין רואה ומראה. התקשורת חשפה את רוב מקרי השחיתות 

שמתגלגלים עכשיו באולמות בתי המשפט ובחדרי התביעה, ביקורת המדינה 

ריך להכיר לה טובה ותודה. היא מילאה את ועל חשיפותיה צ –והמשטרה 

ניכר רפיון בשדה התחקירים. כאילו  –זה הרושם  –בחודשים האחרונים  תפקידה.

 עשתה התקשורת את שלה ועכשיו היא יכולה ללכת לִאטה ולהרפות...

 מתוך העין השביעית, יוסי שריד ( -) פחות אמסטף ויותר פודל 

 

. בסס את עמדתך על  הקשר למסקנתו של יוסי שריד בפתיח הצג ונמק את עמדתך ב            

: ערכים מרכזיים בדמוקרטיה, שניים מתוך הנושאים הבאיםהנאמר בפתיח לשאלה ועל 

 תקשורת ככלב שמירה , תקשורת מסחרית , קשרי הון שלטון עיתון.

 

 

 

 


