
מערכת שידורים לאומית



  

מהי תקשורת - חלק ב'
תקשורת ומדיה לכיתות י'-יא'

שם המורה: חני ינאי גלין 



מה נלמד היום?
תקשורת כתרבות על פי ג'יימס קארי

תקשורת כהעברה•

תקשורת כהתכנסות•



תקשורת כתרבות על פי ג'יימס קארי
תקשורת כהעברה:

אמצעי לתיאור המציאות - מעין מראה המשמשת ככלי להעברת 

המציאות. התקשורת היא אמצעי לחולל שינוי או לספק צורך 

שלא ניתן לספק בדרך אחרת. 



תקשורת כתרבות על פי ג'יימס קארי
תקשורת כהתכנסות:

אמצעי להבניית מציאות. מעין "מדורת שבט" היוצרת התכנסות 

טקסית ומהווה אמצעי של ביטוי עולם סמלים משותף.



תפיסה מסורתית שתופסת את התקשורת ככלי להעברת מידע לכמה שיותר אנשים במרחב 

גדול ככל האפשר. כך משמשת התקשורת כאמצעי שליטה בבני אדם ובמרחב.

שליטה זו מתבצעת דרך העברה והטמעה של ידע ורעיונות.

מקור תפיסה זו היא הדת הנוצרית שרצתה להשתלט על העולם והחליטה שבאמצעות העברת 

 הדת לכל האנשים היא תשלוט בעולם. 

קטע צפייה: תחזית מזג אוויר

תקשורת כהעברה



תקשורת כהעברה



על פי קארי לפי גישת זו, חשוב להדגיש את יכולת 

ההשפעה האפשרית של מסרי התקשורת על הנמענים, 

וגם הצרכים אותם ממלאת התקשורת.

תקשורת כהעברה



                 התקשורת היא טקס, ריטואל שמושך אליו את בני                            האדם 

ומקרב ביניהם תוך כדי יצירת תחושת שיתוף, אחווה ואמונות משותפות. כלומר, מכנסת 

את כולם ל"חברה אחת" באמצעות שיתוף כולם באותם תכנים, רעיונות, 

אמונות והשקפות עולם.

        תקשורת כהתכנסות



תקשורת כהתכנסות
"הערבים נוהרים לקלפיות"

על פי גישת ההתכנסות, התקשורת מבנה לנמענים את המציאות 

כדי ליצור לעצמם סדר ומשמעות בעולם, דרך שפה וסמלים בהם 

היא משתמשת.

 



לפי תפיסה זו: •

בני האדם לא משתמשים בתקשורת כדי ללמוד מידע חדש, ✔

אלא, כדי לחזור ולספר לעצמם את מה שהם כבר יודעים. 

התכנסות זו משמרת את החברה ✔

  לאורך זמן. 

תקשורת כהתכנסות



לפי תפיסה זו: •

 התקשורת גורמת לבני האדם להתחבר יחד לאותם אמונות ✔

משותפות.

התקשורת מבנה עולם סמלי ומתחזקת אותו לאורך זמן. ✔

תקשורת כהתכנסות



התקשורת היא אמצעי הלוקח חלק בתרבות בה אנו חיים1.

התקשורת כאמצעי העברה - מתארת את המציאות בה אנו חיים2.

התקשורת כאמצעי להתכנסות - מבנה את המציאות3.

אז מה למדנו עד כה? 



                       משימת בית
צפו בתוכנית "מהצד השני", עם גיא זוהר, כאן11, 1.4.2.20.

 https://www.youtube.com/watch?v=IL_2Zthg8_k רצ"ב לינק

הסבירו האם גיא זוהר מציג את התקשורת בתפקידה 2.

כ"התכנסות" או כ"העברה".

https://www.youtube.com/watch?v=IL_2Zthg8_k


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 


