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 תכנית לימודים לחטיבה עליונה –תקשורת 

 כתרבותתקשורת  בחירהבחינת הבגרות בתקשורת יחידת ה

 

 .משך הבחינה שעה וחצי )לא כולל הארכת זמן( .א

 

 בשאלון זה שני פרקים: - הערכהמבנה הבחינה ומפתח  .ב

 קטע אנסין חזותי -פרק ראשון •

  1-6שאלות מתוך השאלות  4ענה על 

 נק'.  80נק', סה"כ לפרק זה  20אלה שכל 

 מושגים –פרק שני 

   7-13מושגים מתוך שאלות  4ענה על 

 נק'.  20נק' סה"כ לפרק זה  5לכל שאלה 

 

 הוראות מיוחדות:  .ג

מיד דקות אחרי שהתל 15בתחילת המבחן וכעבור יהיו שתי צפיות בקטע החזותי, 

 עבר על שאלות החלק הראשון. 

 

 המבחן כתוב בלשון זכר אך הוא מיועד לבנות ובנים כאחד. 

 

 .חומר עזר מותר בשימוש: אין

 

 

 

 בהצלחה  !!!

 

 

 



 חלק ראשון

 נק'. 80זה  נק'. סה"כ לקטע 20שאלות. לכל שאלה  6מתוך  4ענה על  

https://www.youtube.com/watch?v=PEcmgkp1GHU 

 קישור לקליפ "חמסה חמסה" של עדי ביטי.

 :1-6( מתוך השאלות 4ארבע )טי "חמסה חמסה". וענה על יצפה בקליפ של עדי ב

 ועממית.  תגבוהה, פופולארי .סוגי תרבותאנו מבחינים בין כמה  א. .1

  נק'(. 10) פופולארית תרבותומהי  תרבות גבוההמהי  סברה

 נק'(. 10שייך קליפ מסוג זה. ) סוג תרבותלאיזו  מתוך הקליפ  הסבר והדגםב. 

 

 10)תתי סוגה לז'אנר הקליפ. ( 3)שלושה ציין  ,"וידאו קליפ"מהו  ,במילים שלך, סברה א.  .2

   נק'(

 נק'(. 12)פ מתוך הקליהדגם  של קליפים שייך הקליפ שצפית בו?  תת סוגהלאיזו  הסברב. 

 

 נק'(. 10) "שימושים וסיפוקים"תאוריית  מהי הסברא.  .3

לצופים.  ארבעה צרכיםנמצא כי התקשורת עונה על  "שימושים וסיפוקים"במחקר ב. 

 נק'( . 10)מתוך הקליפ  הדגםעונה צפייה בקליפ הזה. עליהם צרכים ( 2שני ) סברה

 

 נק'( 10)מעקרונות האסכולה.  ( 2)ציין   "אסכולת פרנקפורט" מהי הסברא.  .4

 נק'(. 10)כיצד העיקרון של אסכולת פרנקפורט בא לידי ביטוי בקליפ של ביטי?    הדגםב. 

 

 נק'(. 10)ערכים של התאוריה. ( 2)שני  ציין  "תאוריית ההגמוניה" מהי הסברא.  .5

   נק'(. 10))  תאוריית ההגמוניה אשר מופיעים בקליפערכים של ( 2)שני הדגם ב. 

 

 נק'(.10של טקסט ) "פוליסמיה"מהי   הסברא.  .6

ופענוח אופוזיציוני" פרשנויות שונות לקליפ  "לפי המונחים "פענוח דומיננטי הדגםב. 

 נק'( 10)הזה.  

 

 

 המשך בעמוד הבא:

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PEcmgkp1GHU


 

 

 

    מושגים.: חלק שני

 ע

 נק'. 20נק' סה"כ לחלק זה  5מושג  לכלמושגים.  7מתוך  4נה על 

 

 נק'( 5) "דג במים" מהו הסבר .7

 נק'( 5) "ארגז כלים"  מהוהסבר  .8

 נק'( 5) "מודל טקסי" מהוהסבר  .9

 נק'( 5) "פסטיש" מהוהסבר  .10

 נק'( 5) "סיפור פתוח" מהו הסבר  .11

 נק'( 5) "סיפור סגור" מהוהסבר  .12

 נק'( 5) ."תקשורת כהתכנסות" מהי  הסבר  .13

 

 

 

 

 בהצלחה!!!


