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החדשים( אמצעי התקשורת)המדיה -ניו מדיה

הוא מושג רחב המתייחס אל יצירות אשר  "( תקשורת חדשה: "מילולית)ניו מדיה •

המחשב יכול לשמש  . נוצרו באופן דיגיטלי באמצעות מחשב או שעברו דיגיטציה

.תהליך ההפצה או תהליך ההצגה, אותן בתהליך ההפקה

-בין השאר . מתאר את התפתחות אמצעי התקשורת הישנים" ניו מדיה"המונח •

אולד"או " מדיה ישנה", בהנגדה, הללו מכונים. הקולנוע ועוד, הטלוויזיה, הדפוס

".מדיה



WEB1הישנההמדיהמאפייני

אין לציבור יכולת להגיב רק לקבל מידע-תקשורת חד כיוונית•

אין תקשורת בין הקוראים•

מיידיאין לחץ לפרסום , זמן פרסום יותר מרווח•



WEB2החדשההמדיהמאפייני

אינטראקטיבית הציבור יכול להגיב, תקשורת דו כיוונית•

יש תקשורת בין האנשים•

המידע מתפרסם ומתעדכן באופן מהיר•

שמע, וידאו, מודפס-משלב כמה סגנונות תקשורת•

(  אולפן טלוויזיה או רדיו)שחרור ממגבלות החיבור למסוף תקשורת -ניידות ומסופיות•

(ונשיאת ערוץ התקשורת באופן אישי

רשתות חברתיות טלפון חכם, עיתון מקוונן: דוגמאות•



העיתונאיבתפקידשינויים
ישנהמדיה חדשהמדיה

"הסףשומר"

,יראההציבורמהשמחליטהואהמקצועיהעיתונאי

.העולםאודותעליקראאוישמע

וסינונוהמידעבקבלתובכתביםבעורכיםתלוייםהצרכנים

המידעבארגוןמשתתפיםמוגדריםמקצועבעלירק

להיותיכולאחדכל,חדשותעללדווחיכולאחדכל

.עיתונאי

בנוגעחבריםשלוהמלצותאזרחיתעיתונות-למשל

כגוןבתכניםמשתףהציבור, בנוסףבועריםלנושאים

אירועמתוךצילומים

אחרלאדםולהגיבלכתבהלהגיביכולאחדכל



(HENRY JENKINS)נקינס'גאנרי–מדיההתלכדות

רדיו , עיתון: התלכדות מדיה הוא מונח המתאר תהליך של כינוס והתמזגות בין מדיה מסורתית•

בתהליך ההתלכדות מדיום אחד  . אינטרנט וטלפון חכם, מחשב: וטלוויזיה עם מדיה חדשה

.מקבל מאפיינים של מדיום אחר

התפתחות הטכנולוגיה בעשורים האחרונים מאפשרת לבצע שימוש מגוון באמצעי התקשורת  •

.  כך שהיחסים שהיו בין מדיום לשימוש בו נשחקים והמדיום משמש למספר פונקציות שונות

מצד אחד ישנו ריבוי . ההתלכדות השימושים מגדילה את טווח האפשרויות של יצרני המדיה

, טלוויזיה, פקס, טלפון ,DVDשל טכנולוגיות המאפשרות שימושים רבים ומגוונים כמו 

.מנגד ישנו תהליך לצמצום שימושים למכשירים יחיד. אפליקציות סלולריות, אינטרנט

•
•



:מדיהלהתלכדותדוגמאות

,  האזנה לרדיו, גלישה באינטרנט, צפייה בסדרות טלוויזיה וסרטים-הסמארטפון

.עדכון יומן באמצעות הטלפון החכם, צילום ועיצוב

.האזנה לרדיו, צפייה בטלוויזיה, קריאת עיתון-האינטרנט

האזנה  , (ספריית וידאו לשעבר) VODצפייה בסרטים סדרות ב-הטלוויזיה החכמה

.לרדיו וגלישה באתרים



התלכדותתרגול
אשר יציג נושא אותו תבחרו תוך התמקדות במאפייני התלכדות לינואיטעליכם ליצור לוח •

מוזיקה  , כתובה משודרת, יש להציג את הנושא בעזרת כמה שיותר סוגי תקשורת)המדיה 

(ועוד

יש לוודא הגדרת פומביות לפני    , או במיילהוואטאפאת הקישור ללוח יש לשלוח לקבוצת •

(My Canvases, preference, Access to Canvas (Publicity), Show stickies to everyone)

•http://linoit.com/users/Lucdei86/canvases/%D7%94%D7%AA%D7%9C%D7%9B

%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A

8%D7%AA

:דוגמה•


