
הוראה היברידית בעידן המשתנה

:נושא השיעור

ההיסטוריה של אמצעי התקשורת

סיקה הרוש'ג: מגישה



2

?המנחהאתמזהיםאתםהאם▪

בעתבכםעולותתחושותאילו▪

?מדוע?הצפייה

אתלדמייןיכוליםאתםהאם▪

?האינטרנטרשתללאהיוםחייכם

?היוםסדרשונההיהבמה

איך,בזמןאחורהלחזורנסו▪

שלהכניסההשפיעהלדעתכם

?ההמוניםלחברתהקולנוע

?והטלוויזיה

"  ?הסבר מהו האינטרנט: "צפו בקטע הבא
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היום נלמד על 
התפתחות אמצעי  תהליך

התקשורת להמונים  
במאה שנים האחרונות 
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אמצעי התקשורת להמונים 
טלוויזיה ואינטרנט, רדיו, הופעת הקולנוע

:צורותמיניבכל,התקשורתאמצעיבכיפתהדפוסשלטשנים300-כבמשך

.העםלפשוטיומצולמיםמצויריםלעיתוניםועדלמשכיליםפילוסופיתמספרות

בעולםהתפתחה,נוספיםותהליכיםהתעשייתיתהמהפכהבעקבות,אלולכלבמקביל

העיתון:לחלוטיןחדשמסוגתקשורתלאמצעישנזקקהשונהמציאותהמערבי
."המון"להפונה

כמו)רגששלסוגאומטרהסביביחדהמתכנסאנשיםשלרחבציבור=המון*

.(זעםאוהתלהבות

המיועדתהתקשורתשללמיסודההביאהההמוןחברתשלשהתהוותהספקאין

."ההמוניםתקשורת":המושגאתמכיריםשאנוכמואו,להמון
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? אז מה היה עד המאה העשרים

המהפכהשלפניהתקופהאתמכניםהמערביתהתרבותחוקרי

השינוייםבה-"תעשייתיתטרוםמסורתיתחברה"התעשייתית

להששותףומימשפחתיתקרבהעלמושתתיםהיחסים,איטיים

.חקלאיותובעיירותקטניםבכפריםמתגורר

המאהמסוףראשיתהאתמצייניםשאנו,המודרניתהחברה,לעומתה

מהרמאודמשתנה–העשריםהמאהותחילהעשרההתשע

.(למשפחהקרובלאכבר,בעריםבעיקרגרים)ואורבנית



חברת ההמונים בראשית המאה העשרים

החברהעלללמודאפשרמה

?"התעשייתיתהמהפכה"בשנות

השינוייםעליודעיםאתםמה

?שניםבאותןשקרוהחברתיים

סרטומתוךהבאבקטעצפו

זמנים",פלין'צארלי'צשל

.1936משנת,"מודרניים



התהליכים העיקריים שהניעו את המעבר בין  
התקופה הטרום תעשייתית לתקופה התעשייתית

תיעוש❑

עיור❑

השכלה❑

דמוקרטיזציה❑

התמעטות היחסים הראשוניים  ❑



התהליכים העיקריים שהניעו את המעבר בין התקופה  
המשך-הטרום תעשייתית לתקופה התעשייתית 

.העשריםבמאהמאודמרכזיותשהיוטכנולוגיותארבעכעתנבחן

:דומהדבריםמהלךניכרבשלושתן

שללחסותןוזוכהמדעיתסקרנותמטעמישנוצרטכנולוגיחידוש

בעיותכפותרמזוההכשהואכלכלייםאושלטונייםגורמים

.מיליוניםשסוחפתתופעהוסופו,כלכלייםרווחיםומאפשר
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.  נתחלק לארבע קבוצות

:כל קבוצה תחקור את התפתחות אמצעי התקשורת שקיבלה
.  אינטרנט/ טלוויזיה/ רדיו/ קולנוע

.  את כל הממצאים יש להציג בשקופית המתאימה במצגת שיתופית

-https://docs.google.com/presentation/d/1wBge: קישור למצגת השיתופית

hwaLlacN4vWMF32y5CGCedqlhlXyk1NlkzHakY/edit?usp=sharing

: חפשו

?מהן השנים בהן המדיום שעליו אתם חוקרים הפך למרכזי▪

?ביטחוניות בשנים אלו/ כלכליות / מה היו הנסיבות החברתיות ▪

?אילו מדינות היו הראשונות לכניסת המדיום▪

?מה הייתה השפעת הכניסה של המדיום לחברה ▪

תמונה המבטאים את משמעות הכניסה של  / קריקטורה/ חפשו סרטון ▪

.  אותו המדיום לחברה

משימה

https://docs.google.com/presentation/d/1wBge-hwaLlacN4vWMF32y5CGCedqlhlXyk1NlkzHakY/edit?usp=sharing
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כעת כל קבוצה תציג בפני הכיתה  
את אמצעי התקשורת אותו קיבלה

המצגת השיתופית שלנו

https://docs.google.com/presentation/d/1wBge-hwaLlacN4vWMF32y5CGCedqlhlXyk1NlkzHakY/edit?usp=sharing


" לעוף על המיליון"–משחק 
בנושא אמצעי התקשורת השונים

סיכום השיעור

לחץ כאן –לתחילת המשחק 

https://view.genial.ly/609a6cc195ccee0fef782735
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ר"עמשאלת 
זה , אין מה לעשות: מערכת המשפט טוענת; נגנזיםטיקטוקשניים מתוך שלושה תיקי "

"זירה'באלגכמו סרטי הסתה בקולנוע או כתבות הסתה 

פחות2020בשנת:קיימתשלאכמעטההתרעהאבל,תאוצהצוברתבטיקטוקהטרורתופעת
מאופןמטופלתפנייהכל":המשטרה.שיפוטיתהתראהלכדיהגיעומהתיקיםאחוזיםמשני
."לאלימותהסתהשלבעבירותלחקורלמשטרהאישורישמקרהבכללאאבל,ומעמיקיסודי

פרסוםלאסוראפשרותשאיןכמוממש,כבולותידיהםכיאומריםהמשפטבמערכתגורמים
בחופשלפגועשאיןכפיאו,להסתהלגרוםשעלוליםערבייםטלוויזיהבערוציסרטוניםשל

לפגועאיןכך,"נין'ג,נין'ג"כמובמחלוקתשנוייםסרטיםהמפרסמיםבמאיםשלהביטוי
.האינטרנטברשתהמשתמשיםשלהביטויבחופש

:  בטיקטוקלצפייה בדוגמא לסרטון טרור 
https://www.ynet.co.il/news/article/BkwJOrpLu

(ynet ,21.4.21, מעובד מתוך כתבתו של גלעד כהן)

https://www.ynet.co.il/news/article/BkwJOrpLu
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המשך-ר"עמשאלת 

.  תוך התייחסות לפתיח של השאלה, את עמדתך בעניין זההבע

נושאים  /מושגים( 2)שנינימוקים התומכים בעמדתך ומתבססים על ( 2)הצג שני 

:בכתיבתך הקפד על הרכיבים הבאים. מחומר הלימוד

('נק8.  )הצגת עמדתך בעניין בבירור-טענה. א

הכוללים מושגים וידע שנלמדו בשיעורים  , נימוקים( 2)שניהצגת-הנמקה. ב

(   'נק12).שבעזרתם תבסס את טענתך
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מערך שיעור בנושא ההיסטוריה של אמצעי התקשורת

תקשורת שפה ומציאות: שם היחידה

ההיסטוריה של טכנולוגיות תקשורת: נושא שלישי

-למן הפרה, יחידה זו נועדה להקנות ידע אודות ההיסטוריה של הטכנולוגיות התקשורתיות והשפעותיהם

.  היסטוריה ועד לימנו אנו

אמצעי התקשורת : קולנוע וטלוויזיה, רדיו, המעבר מן הדפוס לקולנוע: תת הנושאבשיעור זה בחרנו ללמד את 

.להמונים

77-87":מתקשרים"עמודים מתוך הספר 

.שעתיים: משך השיעור

:  מטרות אופרטיביות התלמידים

.יתוודעו אל ציר הזמן ההיסטורי של התפתחות אמצעי התקשורת•

יבינו את מהותה של תקשורת להמונים באמצעות עיון במדיום הרדיו והקולנוע•
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–פירוט נושאי הלימוד מתוך תוכנית הלימודים 
https://pikuahblog.files.wordpress.com/2017/09/d799d797d799d793d794-

d7a8d790d7a9d795d7a0d794-d7aad7a7d7a9d795d7a8d7aa-d7a9d7a4d794-
d795d79ed7a6d799d790d795d7aa.pdf

https://pikuahblog.files.wordpress.com/2017/09/d799d797d799d793d794-d7a8d790d7a9d795d7a0d794-d7aad7a7d7a9d795d7a8d7aa-d7a9d7a4d794-d795d79ed7a6d799d790d795d7aa.pdf
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:מהלך השיעור

.  ?ובו מסבירים מהו האינטרנט1994השיעור יפתח בצפייה בקטע משנת : פתיחה

https://www.youtube.com/watch?v=fF7JVWf35tY

:  התלמידים יקבלו את השאלות הבאות למחשבה תוך כדי הצפייה בסרטון

?האם אתם מזהים את המנחה1.

?  מדוע? אילו תחושות עולות בכם בעת הצפייה2.

?  במה היה שונה סדר היום ? האם אתם יכולים לדמיין את חייכם היום ללא רשת האינטרנט3.

?  איך לדעתכם השפיעה הכניסה של הקולנוע לחברת ההמונים, נסו לחזור אחורה בזמן4.

?  והטלוויזיה

:והואזהבשיעורשילמדהנושאאתנציגוכךשנשאלוהשאלותעלדיוןיתנהל:הצפייהלאחרדיון

.האחרונותשניםבמאהלהמוניםהתקשורתאמצעיהתפתחותתהליך

https://www.youtube.com/watch?v=fF7JVWf35tY
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:בשיעורהלימודנושאי

מיניבכל,התקשורתאמצעיבכיפתהדפוסשלטשנים300-כבמשך:"ההמוניםחברתתיאורית"1.

.העםלפשוטיומצולמיםמצויריםלעיתוניםועדלמשכיליםפילוסופיתמספרות:צורות

המערביבעולםהתפתחה,נוספיםותהליכיםהתעשייתיתהמהפכהבעקבות,אלולכלבמקביל

."המון"להפונההעיתון:לחלוטיןחדשמסוגתקשורתלאמצעישנזקקהשונהמציאות

אוהתלהבותכמו)רגששלסוגאומטרהסביביחדהמתכנסאנשיםשלרחבציבור=המוןמושג

.(זעם

שאנוכמואו,להמוןהמיועדתהתקשורתשללמיסודההביאהההמוןחברתשלשהתהוותהספקאין

.בהרחבההסברייתנן–"ההמוניםתקשורת":המושגאתמכירים
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חוקרי התרבות המערבית מכנים את התקופה שלפני המהפכה התעשייתית  :20-מה היה עד המאה ה

היחסים מושתתים על קרבה משפחתית ומי , בה השינויים איטיים-"חברה מסורתית טרום תעשייתית"

.  ששותף לה מתגורר בכפרים קטנים ובעיירות חקלאיות

המאהותחילהעשרההתשעהמאהמסוףראשיתהאתמצייניםשאנו,המודרניתהחברה,לעומתה

.(למשפחהקרובלאכבר,בעריםבעיקרגרים)ואורבניתמהרמאודמשתנה–העשרים

:חברת ההמונים בראשית המאה העשרים

.  1936משנת , "זמנים מודרניים"צפלין ראלי'צצפייה בקטע מתוך סרטו של 

https://www.youtube.com/watch?v=VrZRjO4t-

7s&list=PLR09KA84hU9EzqNMJtkZ4ehCSTgMskF9R

?  "המהפכה התעשייתית"מה אפשר ללמוד על החברה בשנות -:  על השאלותדיון

?  מה אתם יודעים על השינויים החברתיים שקרו באותן שנים-

https://www.youtube.com/watch?v=VrZRjO4t-7s&list=PLR09KA84hU9EzqNMJtkZ4ehCSTgMskF9R
https://www.youtube.com/watch?v=VrZRjO4t-7s&list=PLR09KA84hU9EzqNMJtkZ4ehCSTgMskF9R
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להמוניםהתקשורתאמצעיהופעת2.

,השכלה,עיור,תיעוש:התעשייתיתלתקופהתעשייתיתהטרוםהתקופהביןהמעבראתשהניעוהעיקרייםהתהליכיםאתנסביר

.הראשונייםהיחסיםוהתמעטותדמוקרטיזציה

.העשריםבמאהמאודמרכזיותשהיוטכנולוגיותארבעכעתנבחן

כלכלייםאושלטונייםגורמיםשללחסותןוזוכהמדעיתסקרנותמטעמישנוצרטכנולוגיחידוש:דומהדבריםמהלךניכרבשלושתן

.מיליוניםשסוחפתתופעהוסופו,כלכלייםרווחיםומאפשרבעיותכפותרמזוההכשהוא

:משימה קבוצתית
.אינטרנט/טלוויזיה / רדיו/ קולנוע : כל קבוצה תחקור את התפתחות אמצעי התקשורת שקיבלה. הכיתה תתחלק לארבע קבוצות

הוואטספקישור למצגת יישלח בקבוצת )במצגת שיתופית היעודיותאת הממצאים שמצאה כל קבוצה יש להציג בשקופיות 
:הכיתתית

https://docs.google.com/presentation/d/1wBge-hwaLlacN4vWMF32y5CGCedqlhlXyk1NlkzHakY/edit?usp=sharing

:נקודות לרישום המידע במצגת השיתופית
מהן השנים בהן המדיום שעליו אתם חוקרים הפך למרכזי?
 בשנים אלובטחוניות/ כלכליות / מה היו הנסיבות החברתיות?
אילו מדינות היו הראשונות לכניסת המדיום  ?
 מה הייתה השפעת הכניסה של המדיום לחברה?
 תמונה המבטאים את משמעות הכניסה של אותו המדיום לחברה/ קריקטורה/ חפשו סרטון .

.כל קבוצה תציג בפני הכיתה את אמצעי התקשורת אותו חקרה, לאחר ביצוע המשימה הקבוצתית

https://docs.google.com/presentation/d/1wBge-hwaLlacN4vWMF32y5CGCedqlhlXyk1NlkzHakY/edit?usp=sharing
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עלשאלותיוצגוובו"המיליוןעללעוף"בסגנוןאינטראקטיבימשחקוןייערךהשיעורסיכום

.השוניםהתקשורתאמצעי

https://view.genial.ly/609a6cc195ccee0fef782735:למשחקקישור

.בשיעור הנוכחיסיכום הנושאים שנלמדו

.לשיעור הבאלהגשהר"עממתן שאלת 

https://view.genial.ly/609a6cc195ccee0fef782735

