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  אירוע הערכה מסכם

 

 

קיץ תשפ"א                                                                056283מספר שאלון 

2021 

 

 תכנית לימודים לחטיבה עליונה –תקשורת 

 בגרות לחינוך המיוחד –תקשורת ודמוקרטיה             

 

 זמןוספת דקות לא כולל ת 90 : משך הבחינה

 פרקים:שני : בשאלון זה ומפתח הערכהמבנה הבחינה 

  קטע לא מוכר  – חזותיאנסין  –פרק ראשון 

נקודות   80נקודות לשאלה, סה"כ  20(. 6-1( השאלות )6) שש( מתוך 4) ארבעענה על 

 לפרק.

נקודות לשאלה,  5( .   13-7(  השאלות )7) שבע( מתוך 4) ארבעה ענה על  -פרק שני

 נקודות לפרק.   20סה"כ 

 : אין.ר עזר מותר בשימושחומ

 

   דקות אחרי  15יהיו שתי צפיות בקטע החזותי, בתחילת המבחן וכעבור : הוראות מיוחדות     

 שהתלמידים עברו על שאלות החלק הראשון. 

 

 

 ! המבחן כתוב בלשון זכר אך הוא מיועד לבנות ולבנים כאחד
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 קטע לא מוכר – חזותיאנסין  – פרק ראשון

נקודות   80נקודות לשאלה, סה"כ  20(. 6-1( השאלות )6) שש( מתוך 4) ארבעענה על 

 לפרק.

 ?בין להיט לבהלה: מה חושב הרחוב הישראלי על חיסוני הקורונה

 . כתב: אורי לוי(1.1.21בתאריך  11)כתבה ששודרה בתאגיד כאן 

 צפו בכתבה שלפניכם והשיבו על השאלות

https://www.youtube.com/watch?v=7Hq0GV4F8Qs&feature=youtu.be 

 1שאלה 

 .נק'( 10) ”זכות הציבור לדעת“ו  ”חופש המידע“את המושגים  הסבר .א

 .נק'( 10ביטוי בקטע בו צפית )לידי  יםבא שגיםהמוכיצד הדגם  .ב

 

 2שאלה 

הקיימים על פי  "סדרי היום( "3)את שלושת  ציין ,"היוםתיאוריית סדר " מהי  הסבר .א

  .נק'(  10) התאוריה 

  .נק'( 10איזה סדר יום מתאים לקטע בו צפית, נמק )הסבר  .ב

 

 3שאלה 

הגנות שיש לעיתונאי מפני ( 2)שתי  ציין ."לשון הרעאיסור חוק " מהו  הסבר .א

 .נק'( 10) תביעת לשון הרע

לאחרונה מדווחים בתקשורת על החתונות הצפופות שמקיימים ערביי ישראל ועל  .ב

האם הכתבה פוגעת  הסברכך שאינם מממלאים אחר הנחיות משרד הבריאות. 

 10מם הטוב של המרואיינים שטרם התחסנו או/ו מסרבים עדיין להתחסן )בש

 נק'(.

 4שאלה 

 .נק'( 10)האתיקה עיתונאית  מכללי (2) שניים ציין ."אתיקה עיתונאית"מהי  הסבר .א

את אחד מכללי האתיקה אותו ציינת בסעיף א' שעליהם מקפיד הכתב, אורי הדגם  .ב

 לוי, בכתבה בה צפית. 

 

 המשך בעמוד הבא: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7Hq0GV4F8Qs&feature=youtu.be
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 5שאלה 

" עניין לציבור"ומהו  "עניין ציבורי". ציין מהו "חוק להגנת הפרטיות"מהו ה הסבר .א

 נק(. 10)

י/דרוזי היא עניין לציבור או עניין ציבורי. התייחס . האם חתונה בכפר ערבחווה דעתך .ב

 נק'(.  10) הקורונה במגפתבתשובתך למציאות 

 6שאלה 

במצב כזה במדינה דמוקרטית.  תהבעייתיוואת  "זכויות מתנגשות"  הסבר מהן .א

 נק'(  10)

 נק'(.  10) את הזכויות המתנגשות בקטע בו צפית וכיצד זה בא לידי ביטוי הסבר .ב

 

נקודות לשאלה,  5( .   13-7(  השאלות )7) שבע( מתוך 4) ארבעהענה על  - פרק שני

 נקודות לפרק.   20סה"כ 

 

 נק'( 5) . תן דוגמא ,"בעלות צולבת" מהיהסבר . 7

    נק'( 5) את חשיבותו במדינת ישראל.  רהסב ,"מבחן הוודאות הקרובה" מהוהסבר . 8

 ק'(נ 5) .תן דוגמה ,"ספירלת השתיקה" מהיהסבר . 9

 נק'( 5. )שני הדגמים שמרכיבים אותו ציין את ,"הדגם הישראלי המעורבמהו ". הסבר 10

 נק'( 5תן דוגמה ) ,"בולטות תקשורתית"מהי הסבר . 11

 נק'( 5) תן דוגמה. ,רווז עיתונאי"ב"מהו הסבר . 12

 נק'( 5 תן דוגמה.  ,"ספין תקשורתי" מהוהסבר . 13

 

 

 

 

 בהצלחה!!!

 


