מיקוד למבחן מסכם  /בגרות פנימית ,תשפ"ב
מדיה
רשימת הנושאים ללימוד  -מיקוד תוכן ומיומנויות
יחידה ראשונה  -תקשורת ומציאות
מהי תקשורת? ומהו התהליך התקשורתי?
מהי מציאות?משל המערה
הגישה הסמיוטית  -סימן ,מסמן ,מסומן
הגורמים המשפיעים על עיצוב המציאות ופענוחה על ידי הנמען
תפקידי התקשורת
שפות התקשורת פירסום
שפת הצילום וז'אנרים בצילום

המיקוד
במסגרת בספר
רשימת הנושאים שלא יילמדו עמודים
7-12
17-20
21-22
27-31
12-14
41-42
74-76
בארת'
23-27
גישה תרבותית ניתוח סמיוטי -מודל

שפת הקליפ
ייצוגים בתקשורת
ייצוגי מיעוטים
מודל האבולוציה של ייצוגים )הכחדה ,סטריאוטיפים(
הומור וייצוגי מיעוטים
תקשורת מגזרית
יחידה שניה  -תקשורת ודמוקרטיה
דמוקרטיה  -עקרונות וערכים
דמוקרטיה הגדרות
ערכי הדמוקרטיה
המטפורות של התקשורת
אתיקה וחופש ביטוי  -איזונים והגבלות
חופש ביטוי ,זכות הציבור לדעת
זכויות מתנגשות
מבחן הוודאות הקרובה ,בג"צ "קול העם"
חוק איסור לשון הרע
חוק הגנת הפרטיות

ההסטוריה של טכנולוגיות
תקשורת

55-90
36-37
45-46
38-40
43-44
47-51

92-93
92-93
94-96

תיאטרון הטרור
סוביודיצה
איסור פרסום ,ענין ציבורי וענין לציבור
שיח השנאה

98-100
98-100
98-100
101-104
105-108
13
107-108
105-108

חוק הנוער
קנין רוחני וזכויות יוצרים
תכני התקשורת -
סדר יום תקשורתי ,בולטות ומסגור
מודל דאונס

123-128
128

מתווכי התקשורת -
קריטריונים של ערך חדשותי
אובייקטיביות מול סובייקטיביות בעיתונות
מועצת העיתונות ,תקנון האתיקה ,ספין תקשורתי
ברווז עיתונאי,
העתונות המקוונת
קהלי התקשורת  -סוגים ותיאוריות
סוגי קהלי תקשורת )פירמידת הקהל(

133-135
מקורות עיתונאיים
137-139
130-133
עיתונאים "מסורתיים" מול "חדשים"
142
סוגי כתיבה עיתונאית
136,140
132-133

מודל דה טארד
אזרחות בעידן דיגיטלי

143-145
150-152
149-152

רשתות חברתיות
תיאוריית הזרימה הדו שלבית
דעת קהל
תיאוריית ספירלת השתיקה
מוסדות התקשורת במשטר דמוקרטי
דגמי ממשל/תקשורת
הדגם הישראלי המעורב
צנזורה צבאית צנזורה בעידן הדיגיטלי
צנזורה עצמית
מפת התקשורת בישראל
בעלות צולבת
שידור ציבורי מול מסחרי
תעמולת בחירות
קשרי הון שלטון
יחידת בחירה  -ניו מדיה
מה חדש במדיה חדשים?
ירידת מעמדם של "שומרי הסף" המסורתיים
התלכדות מדיה

149-152, 89
146-147
148-149
148-149
109-113
114-115
115
116-118
118-119
116-117
119-120
116-118

189-190
טשטוש הגבול בין תקשורת בין 189-190
אישית להמונים
191
191
מסופיות
192
תקשורת אינטראקטיבית
191-192
מהדינוזאור לעכבר )בלונדהיים ושיפמן(

אוטופיה ודיסטופיה טכנולוגית.
אוטופיה ודיסטופיה
פאניקה מוסרית
סוכני/יזמי פאניקה

193-195
195-196
195-196
אינטרסים של יזמי מוסר )הכט(
פאניקה מוסרית והורות

שיח סכנות הרשת והתמכרות

נטיקה
אוקיינוס המידע ברשת

195
עתידנות טכנולוגית  -משמעות והשפעות
המרחב הציבורי החדש לעומת 194-195
195
הישןהטוקבקיסטים
שיח
213-214
196-197
198-199
מנועי חיפוש

אינטראקטיביות וחברתיות ברשת
מימון המונים
 חוכמת ההמוניםהשימוש ברשת לצורך תמיכה רגשית
חסרונות האינטראקטיביות ברשת
ביוש/שיימינג
זהות מקוונת
סוגיית הפרטיות בעידן המדיה הדיגיטאליים -
הזכות לנשיה
ביג דאטה
ענן מחשוב
האינטרנט של הדברים
זיהוי ביומטרי
מדיה ואלימות
השפעות שליליות של צפייה בתכנים אלימים על התנהגות ילדים
ובני נוער

196-199
198-199
202-203
192-193
206-208
201-202
208-210
212
210
210
211
211

204-206

השערת הטיפוח/גישת התירבות
סייבר בולינג/בריונות ברשת
שותפות אקטיבית לעמות השפעה פאסיבית.
יחידת בחירה  -תקשורת כתרבות

206-208

גישות שונות למושג "תרבות"בתקשורת
מהי תרבות? מרכיבי התרבות ,סוגי תרבות ,אבחנות שונות של
תרבות ,סוגי תרבות
תרבות גבוהה ,עממית ופופולרית
מאפייני הפוסט מודרניות בתרבות
המאפיינים העיקריים של תרבות

156
158-161
169-170
מאפייני המודרניזם בתרבות
מודרנית
158-161
יחסי גומלין בין תרבות מודרנית ופוסט
158-161

יחסי גומלין בין תרבות גבוהה ,עממית ופופולרית  -המשותף
והשונה בין שלוש צורות התרבות
תרבות וטקסטים בתקשורת  -בין חזרתיות לחדשנות
טקסטים בתרבות

158-161
162-164
162-164

סוגות  -חזרתיות מול חדשנות  -מהי סוגה ,טיפולוגיה של סוגות
)תחרותיות ,אקטואליה ,שכנוע ,עלילה  -דרמות( .סוגות בתקשורת
165-166
ומאפייניהם )דוקו+ריאליטי ,חדשות ,תחקירים ,סדרות ,טלנובלות( התפתחות הז'אנר ,פורמטים תקשורתיים
שימושים וסיפוקים וגישת ההתקבלות )שימושים וסיפוקים,
התקבלות ,קריאה דומיננטית  -מתנגדת  -מתדיינת ,פוליסמיות(
הטקסט הפוסט מודרני בדגש על מאפייני הפוסט מודרניזם )כגון
אבחנה בין מציאות לבדיון ,טישטוש בין גבוה ונמוך ,פסטיש,
אינטרטקסטואליות(.
תרבות ,סולידריות חברתית ,כוח והתנגדות

גישות ביקורתיות  -רידוד התרבות ,הנצחת הסדר החברתי
באמצעות התקשורת )כולל :תעשיית התרבות ,התיאוריות
הניאורמרקסיסטיות :אסכולת פרנקפורט והגמוניה ,תודעה כוזבת,
שיעתוק הסדר הקיים ,גלובליזציה  +קפיטליזם תאגידי ,החלום
האמריקאי ונרטיב סינדרלה(.
התמודדות ואקטיביזם
ניתוח תרבותי ביקורתי של אלימות ודימוי גוף .טיפוח תפיסת
עולם – סינדרום העולם האכזר

171-172

169-171
169-171
מבט ביקורתי על תרבות וגישה פוסטמודרנית
 174-176קהילתית לאומית ובין לאומית )מ
כיצד משמשת התרבות ביטוי לסולידאריות

178-182

183

