
מערכת שידורים לאומית



  

מהי תקשורת?
תקשורת ומדיה לכיתות י'-יא'

שם המורה: חני ינאי גלין



מה נלמד היום?
מהי תקשורת?

הגדרות למושג "תקשורת"•

סוגי תקשורת: •

תקשורת מילולית–

תקשורת בלתי מילולית–

תקשורת המונים–

   מהו טקסט תקשורתי?•

   מרכיבי תהליך התקשורת: מוען, מסר ונמען•



מהי תקשורת? 

                   



מהי תקשורת? 

                   



מהי תקשורת? 
הגדרות

1."תהליך באמצעותו נערכים חילופי מידע בין פרטים, תוך 

שימוש במערכת סמלים, סימנים והתנהגויות". (מילון 

וובסטר)

                   



2. הגדרה סוציולוגית: "התקשורת היא תהליך באמצעותו 

היחיד מעביר גירויים (בד"כ מילוליים), כדי לשנות 

התנהגותם של יחידים אחרים (צופים / מאזינים / 

קוראים)".

                   

מהי תקשורת? 



3. "תקשורת היא ההליכים שבאמצעותם נפש אחת 

משפיעה על אחרת". (וויבר)

מהי תקשורת? 



4. "תקשורת היא התהליך, שבאמצעותו מוקמת, מופעלת, 

ומשתנה מערכת סמלים משותפים לבני אדם".

מהי תקשורת? 



סוגי תקשורת:

   תקשורת המונים    תקשורת בין אישית 
               

תקשורת בלתי 
מילולית

תקשורת 
מילולית

עיתון, קולנוע, רדיו, 
TV, אינטרנט



סוגי תקשורת:
תקשורת בלי מילולית – 

הכוללת חיוך, בכי, מגע, הפקת 

קולות, הבעות פנים, לבוש, תנועות 

גוף

תקשורת מילולית – 

הכוללת דיבור, שפת סימנים, 

קריאה וכתיבה.



תקשורת מילולית ובלתי מילולית
"The Importance of Nonverbal Cues as told by "Friends



תקשורת המונים
הגדרה: 

פונה לקהל עצום ואנונימי 
של נמענים, בזמן מוגבל, 

בו בעת, ובעזרת ערוץ 
טכנולוגי משוכלל



כל תוצר המופק במדיה (אמצעי התקשורת), 

נחשב לטקסט תקשורתי (לאו דווקא זה הכתוב).

לדוגמה:

כתבה בטלוויזיה, או בעיתון✔
פוסט ברשת✔
סרט/סדרה/תכנית✔
מאמר המתפרסם במדיה✔
פרסומת✔
ידיעה חדשותית✔

מהו טקסט תקשורתי? 



מרכיבי התהליך התקשורתי
מוען - יוזם התהליך התקשורתי

מסר - תוכן התהליך התקשורתי
(קנצלרית גרמניה מבקשת ללחוץ יד לעמיתה)

נמען - הגורם אליו מכוון התהליך התקשורתי

נמעןמסר מוען



לתקשורת יכולות להיות הגדרות שונות1.

קיימים סוגים שונים של תקשורת: בין אישית והמונים2.

הטקסט התקשורתי מגוון ומופיע בצורות שונות3.

התהליך התקשורתי מורכב משלושה גורמים: מוען, מסר ונמען4.

אז מה למדנו עד כה? 



הכנסו לאתרי החדשות (ynet, וואלה, מאקו, חדשות2) או לאחת 1.

מהרשתות החברתיות (פייסבוק, אינסטגרם ווטסאפ).

בחרו כתבה אחת (1) ותמונה אחת (1) שמעניינת אתכם2.

הסבירו כיצד שלושת מרכיבי התקשורת: מוען, מסר, נמען 3.

באים לידי ביטוי בכתבה. 

משימה



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, 

rights@education.gov.il זאת באמצעות פנייה לדוא"ל

שימוש ביצירות מוגנות בזכויות יוצרים ואיתור בעלי זכויות 


