
מערכת שידורים לאומית



  

אסכולת סדר היום
תקשורת ומדיה לכיתות י'-י"ב

שם המורה: שרית דרוקמן



מה נלמד היום 

טענות האסכולה✔

האמצעים לקביעת סדר יום תקשורתי✔

בולטות✔

מסגור✔



  

שם הפרק
אסכולת סדר היום



סדר יום תקשורתי
מאיפה הגיעה האסכולה?

"העיתונות היא הרבה יותר מאשר מפיץ של מידע ודעות. 

אולי אין היא מצליחה, ברוב הזמן לומר לקוראיה מה לחשוב אך היא 

.(Chohen, 1963) ."מצליחה להפליא לומר להם על מה לחשוב



דוגמאות
בכל תקופה אפשר למצוא את הנושאים שלה:

* קורונה

* בחירות

* אבטלה

* חינוך



אירוע לדוגמא מהמאה ה-20

עיתונאי ב “Evening Post” פירסם סיפור פשע, אחד מרבים שידעה 
המשטרה, משום שנגע לאחת המשפחות המפורסמות. 

ב -“Evening Sun” התקנאו ופרסמו אף הם סיפור פשע עסיסי. וכך, גם 
יתר העיתונים החלו לפתע להקדיש יותר מקום למקרי הפשע, וכל זה יצר 

תמונה של גל פשע. מפקח המשטרה החל לטפל בנושא ואף הצליח 
לבלום אותו.

השפעת בחירת הנושאים בתקשורת על סדר היום



אסכולת סדר יום

מה היה קורה אילו??

אסכולת סדר היום טוענת כי בכוחה של התקשורת להעלות נושאים 

לדיון ציבורי ולהפוך אותם לחלק מסדר היום הציבורי. על ידי כך 

אנשים ידברו ויעסקו בנושאים הללו ומוסדות שונים יצטרכו לטפל 

בנושאים הללו.



אסכולת סדר יום
טענות האסכולה:

1. אמצעי התקשורת קובעים את הנושאים שיעמדו על סדר היום הציבורי, את 
נושאי השיחה המרכזיים של בני האדם ואת העניינים שיעסיקו אותם.

2. ככל שנושא בולט יותר באמצעי התקשורת, כך הוא נתפס כחשוב יותר 
בעיני הציבור.



אסכולת סדר יום
האמצעים לקביעת סדר יום תקשורתי

מידת החשיבות/ ההתעסקות נקבעת עפ"י:

עצם העיסוק בנושא (מה נכנס ומה לא)-
סדר הצגת הדברים בתוך מהדורת החדשות/ מיקומם בעיתון-
הזמן/המקום המוקצב לכל נושא-
כותרת גדולה-
תמונות-
טיפול מתמשך בסוגיה כלשהי יסמן אותה כבעלת חשיבות (לעומת אזכור -

קצר/חד-פעמי).



אסכולת סדר יום
עצם העיסוק בנושא

 מהדורת כאן 11 מאותו
תאריך. לצפות 2 דקות



אסכולת סדר יום
סדר הצגת הדברים בתוך מהדורת החדשות/עיתון 

(מיקום)

השערים מתאריך 12.12.19



אסכולת סדר יום
נפח הידיעה



אסכולת סדר יום
כותרת גדולה



אסכולת סדר יום
תמונה



אסכולת סדר יום
משימה 1

עליכם לבחון את כותרות העיתונים מהימים האחרונים.•
 
כתבו מהו סדר היום העולה מתוך העיתונים. •

היום. הסבירו כיצד ניתן להבין כי נושא זה נמצא על סדר •

צרפו את השערים אליהם התייחסתם בתשובתכם.•



אסכולת סדר יום
מסגור



אסכולת סדר יום

סוגי מסגור: 

מסגרת אירועית – מציגה את הנושא ע"י אירוע בודד תוך •
הצגת דוגמאות ספציפיות ובאמצעים חזותיים. 

            לדוגמא: בכדי לדווח על נושא העוני במשפחה מסוימת 
יצלמו את המקרר הריק וכד'.



אסכולת סדר יום
סוגי מסגור: 

מסגרת נושאית – הצגה כללית ומופשטת של נושאים •
חברתיים. ההתמקדות היא ברקע, בנתונים, בפרשנויות 

בהצעת לפתרונות. 

לדוגמא: במקרה של העוני העיסוק יהיה סביב התופעה, 
נתונים כלליים ויבשים, מומחים שונים ופרשנויות.



אסכולת סדר יום
בולטות תקשורתית

באמצעות תהליך ההבלטה אמצעי התקשורת מסבים את •
תשומת לב הציבור לסוגיות מסוימות. 

הנושאים הבולטים הם אלו שנחרטים בזיכרון הנמענים, •
דבר המשפיע על תהליך ההערכה והשיפוט שהנמען 

מבצע ביחס לאיש ציבור מסוים או סוגיה מסוימת.



אסכולת סדר יום
הסיבות לעיסוק התקשורת בנושאים מסוימים:

1. חשיבות        2. רייטינג        3.'ספין' תקשורתי
                         עניין ציבורי             עניין לציבור



אסכולת סדר יום
משימת סיכום

 בחרו שני שערי עיתונים שונים מאותו התאריך ("ידיעות", "ישראל היום", ❑

"מעריב", "הארץ" וכד'), וערכו השוואה בין השערים לפי הנקודות הבאות:

הכותרת הראשית▪
הנושאים המופיעים בעמוד השער (לפי מידת בולטות)▪
מסגור הידיעה המרכזית▪
 מסקנות מהנתונים שאספתם ▪
  
העלו את הטבלה שיצרתם כולל המסקנות למצגת שיתופית.❑



השימוש ביצירות במהלך שידור זה נעשה לפי סעיף 27א לחוק זכות יוצרים, 
תשס"ח-2007. אם הינך בעל הזכויות באחת היצירות, באפשרותך לבקש 
מאיתנו לחדול מהשימוש ביצירה, זאת באמצעות פנייה לדוא"ל 

rights@education.gov.il

שימוש ביצירות מוגנות בזכויות יוצרים ואיתור בעלי זכויות 


