


מסורתיתחברהמהי
התא המשפחתי הוא הבסיס  #

(  שבט, חמולה)חיים משותפים במשפחה מורחבת #

עיסוק משפחתי שעובר מדור לדור במשפחה #

השבט דואג לכל צרכי המשפחה  #



תיעוש  
...  מזון , התפתחות טכנולוגיות חדשות אשר אפשרו יצור המוני של בגדים 

צעירים עוזבים את העיסוק המשפחתי ומתקדמים לעולם התעשייה   

כיצד צמחה חברת המונים  

עיור
כתוצאה מכך  . לעבודההתעשייה כדי להקל על ההגעה לאיזוריהקמת מגורים בסמוך 

.  מתחזקוהמעמד הבינוני קטנות שגרה בעבר ביחד מתפצלת למשפחות " החמולה "

חילון
,  ואנשי הכמורה פוחת כמי ששולטים בחברה ובמשאביההכנסיהכוחה של 

.  המודרניתהליך זה מתפתח המדע כשלצד 

דמוקרטיזציה
.אדםבין בני לשוויון דרישה , הומניסטייםרעיונות התפשטות 



במציאות עירונית זרה והמונית נדרש היחיד , החברה מבוססת על יחידים

.  חדשיםלעסוק במקצועות 

המקשר בין היחיד , היה הגורם המתווך, המשפחהאב , החמולהבעבר ראש 

.  החיצוניתלסביבה 

היחסים של היחיד עם הסביבה מבוססים . אין כבר יחסי קרבה, אישייש פחות מגע 

.  אינדיבידואליזם, תחרותיות, על ערכים כמו הישגיות

התקשורת בין האדם לממסד נעשית דרך תקשורת ההמונים שמאפשר  

.  המסרהפצה אחידה של 

ההמוניםחברתמאפייני



טלויזיהרדיוקולנועעיתוןדפוס
עיתונות

מקוונת

104018091895190019071989

התפתחות אמצעי התקשורת



הראשוןהדפוס
ממציא הדפוס  -גוטנברגיואן 

.  המצאת הדפוס היא המאורע הגדול ביותר בהיסטוריה
היא התחדשות של ההבעה  , היא אם כל המהפכות

,מחשבות מודפסות נשארות לעד. האנושית מן היסוד
.הן אינן ניתנות להכחדה, הן מקבלות כנפיים

הן מרחפות כמו להקת ציפורים המתפרסת לכל  

."  זמנית-הכיוונים והן נמצאות בכל מקום בו
(19-המאה ה-הסופר ויקטור הוגו )

. ך מוכר כספר המודפס הראשון"ספר התנ

באיכות גבוהה על פרי  גוטנברגהספר הודפס על ידי 

.עבודה ארוכה

ך של "ספר התנ"כנקרא במשך דורות ,הספר

".גוטנברג



העיתון

העיתון המודרני הראשון בעולם הוא  

".  איגרת:"בגרמנית " אביסה"ה

בעיר שטרסבורג  1809הוא יצא לאור בשנת 

העיר הייתה מצמתי המסחר . שבצרפת

דבר שהאיץ את  , החשובים באירופה

.התפתחותו של העיתון במקום



לומיירהאחים

רבים מהם  , הייתה מאה של חידושים והמצאות19-המאה ה

.בתחום הצילום

ממציאים שונים ברחבי העולם התחרו זה בזה על יצירת 

,  תצלומים חדים ומדויקים יותר

הראשונה הייתה  ( הקולנוע)הקרנת הראינוע 

הקרינו בפני קהל מספר  לומיירהאחים כאשר1895בשנת

סרטים קצרים בני כדקה

חידון

מראינוע לקולנוע

https://www.youtube.com/watch?v=yJuziSzbZO0
https://www.triventy.com/host/0532040


מלחמתתשדיר

1938העולמות

החייזריםפלישת

2017ב

הרדיו התגבר במרכזיותו הגוברת  

בתרבות העולם המערבי והפך להיות  

,  דבר שאנשים מתרכזים סביבו

. לוומבלים את זמנם בהאזנה 

ורדי

https://www.youtube.com/watch?v=OzC3Fg_rRJM
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4999642,00.html


בפאדלטכתבו

תוכניתאוסרט

בהשצפיתם

ולמדתם

משהובעזרתה

חדש

הטלויזי



,  טלוויזיהבחרו מדיום תקשורתי רדיו 

קולנוע או עיתון וצרו תוכן שעוסק  

בחוויה מחייכם אותה עליכם לשתף  

. דרךבאותו 

למשל סיפור ילדות על כך שהלכתם  

ניתן לצלם את זה בסרט או  , לאיבוד

.  ברדיוליצור כתבה לעיתון או לספר 

לאחר מכן העלו את התוצר שלכם  

.המשותףלדרייב 

תבימשימת





טלוויזיה משפיעה לטובה על ילדים: מחקר מפתיע
ישפיעו לרעה על , שלא פעם רוויות במסרים אלימים, הורים רבים דואגים שתוכניות הטלוויזיה לילדים

הטלוויזיה יכולה בקלות להפוך לכלי  : מחקר חדש שנעשה בסיאטל מראה שאפשר גם היפך. ילדיהם
לשיפור התנהגותם של הקטנטנים

שטכלחווה 
ששינתה לחלוטין את החיים כפי שהכירו , היא הטלוויזיה20-אחת ההמצאות הגדולות של המאה ה

תחילת הופעתה ששל הטלוויזיה  . אותם עד לרגע שהמרקע עליו רצות תמונות מדברות נכנס לתוך הבית
כולם ישובים יחד סביב הטלוויזיה בסלון ונהנים  -בבתים הפרטיים יצרה מעין קשר משפחתי מחודש 

.תרבות ועוד המון דברים, מהפלא הטכנולוגי שיכול להביא חדשות

.תוך התייחסות לפתיח של השאלה, הבע את עמדתך בעניין זה
.נושאים מחומר הלימוד/מושגים( 2)נימוקים התומכים בעמדתך ומתבססים על שני ( 2)הצג שני 

:בכתיבתך הקפד על הרכיבים הבאים
.הצגת עמדתך בעניין בבירור-טענה . א
הכוללים מושגים וידע שנלמדו בשיעורים שבעזרתם תבסס, נימוקים(2) הצגת שני -הנמקה . ב

.את טענתך

ר"עמשאלת


