
תפקידי התקשורת

אן אילן

גולדה פ"ת



סיקור הסביבה
 במסגרת תפקיד זה התקשורת אוספת ומפיצה•

מידע על אנשים, אירועים ועל מה שמתרחש 
במדינה ומחוצה לה.

תפקיד זה מתמלא בדרך כלל בשידורי ה"חדשות".•
•.News
שימו לב לקיומם של 5 הממים- מי, מה, מקום, •

מתי, מדוע.





תיאום (פרשנות ומתן הסברים)
כמות המידע הרב שמועבר לציבור הרחב, יוצרת •

צורך באמצעי שיעזור לנמען להבין באמצעות את 
הסבר העובדות (בכלכלה/ פוליטיקה/ בביטחון...).

 במסגרת תפקיד זה התקשורת נותנת הסברים•
ופרשנויות לאירועים שבחדשות ע"י מאמרים/ 

ראיונות עם מומחים/ בעלי סמכות.
•.Views





המשכיות תרבותית/ חיברות
 במסגרת תפקיד זה התקשורת מעבירה את מורשת•

התרבות מדור לדור, נותנת ביטוי לסמלים ולערכי 
תרבות החשובים ליצירת הזדהות והמשכיות בין 

דורית בחברה. 
התקשורת כסוכן חיברות.•
נערך יום שידורים מיוחד בתקשורת, הכולל שידור •

ישיר של הטקסים המרכזיים ועוד תוכניות מיוחדות 
לאותו יום.





בידור

במסגרת תפקיד זה התקשורת מספקת לקהל בידור, •
שעוזר לנמענים להפיג מתחים ולנוח מהלחצים 

היומיומיים.
הבידור משולב היום ברוב אמצעי התקשורת •

ובתכנים רבים (תוכניות מוסיקה/ הומור, סרטי 
קולנוע ועוד) ואפילו בחדשות (כגון חילופי דברים 

בין מגישי חדשות תחזית מזג האוויר...).





גיוס

 במסגרת תפקיד זה התקשורת מקדמת ומטפחת•
אינטרסים לאומיים/ חברתיים בעיקר בעתות 

חירום/ משבר, אך גם בימים רגילים, תוך השפעה 
על עמדות האנשים ודרכי ההתנהגות שלהם.

גיוס לפעולה חברתית, גיוס להצביע בבחירות, •
גיוס דעת קהל...





שיתוף והשתתפות
בעבר- מטרתה הבלעדית של התקשורת הייתה העברת •

מידע. התקשורת הייתה חד כיוונית (מהמוען לנמען).
לנמען היה קושי להגיב למסר של המוען.•
 
כיום- צרכני התקשורת הופכים למשתתפים •

אקטיביים, פעילים בזמן אמת. הנמען משתף מידע, 
תמונות, דעות (טוקבקים) און ליין כל הזמן וגם 

משתתף בקבוצות דיון (פורומים), מחאה, יוזמות... 





מתרגלים...
בחרו טקסט תקשורתי ונתחו אותו על פי ההנחיות הבאות:

כותרת הטקסט, תאריך פרסום, מוען, אמצעי תקשורת- יש לצרף 1.
לינק של הטקסט/ תמונה.

ציינו והסבירו תפקיד תקשורת אחד (1) הבא לידי ביטוי בטקסט 2.
התקשורתי שבחרתם.

עורך העיתון ביקש מכם לכתוב מחדש את הטקסט התקשורתי 3.
שבחרתם ולהתאימו לתפקיד תקשורת אחר.

כתבו כותרת חדשה.1.

במידה ובחרתם בשאלה 1 בטקסט ארוך, קצרו אותו לעד 2.
150 מילה.

ציינו והסבירו תפקיד תקשורת אחד (1) הבא לידי ביטוי 3.
בטקסט החדש שכתבתם.


