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 פתח דבר

מחקר ההערכה לקראת פיתוח תכנית לימודים בחינוך לצפייה בטלוויזיה ובקולנוע נערך במסגרת 

 מכון סאלד עבור האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים במשרד שעושהשורת מחקרי הערכה 

 .חדשותימודים  של תכניות לןפיתוחלקראת מחקרי הערכה אלה נועדו לשמש את האגף . החינוך
  

חינוך לצפייה " השימוש בתכנית הלימודים ההיקף והאופי שלהמחקר הנוכחי נועד לבחון את 

 מלבד זאת נועד . תקשורת בחטיבת הבינייםלימודיבמסגרת ) ג"תשנ" (בטלוויזיה ובקולנוע

לעמוד , תספרי- בית בתכנית הלימודים ה מקצוע זההמשלביםהמחקר ללמוד על שיקולי מנהלים 

לעמוד על היבטים ייחודיים של הוראת המקצוע ,  עמדות מורים כלפי הוראת תקשורת וקולנועעל

  .במגזרים שונים וללמוד על מאפייני ההצלחה בהוראת תקשורת

  

שאלונים וביקורים בבתי ספר שהוגדרו , הנתונים נאספו באמצעות ראיונות אישיים וקבוצתיים

חינוך "שתתפו מורים המלמדים את התכנית במחקר ה. בהוראת המקצוע" סיפורי הצלחה"כ

מנהלים , תקשורת באמצעות תכניות אחרותמורים המלמדים , "לצפייה בטלוויזיה ובקולנוע

- ביתוצוותים , מנהלים שבבית ספרם מקצוע זה אינו נלמד, שבבית ספרם מלמדים תקשורת

  .ים העוסקים בהוראת תקשורתספרי

  

 את המחקר .במשרד החינוךון ולפיתוח תכניות לימודים  לתכנהמחקר הוזמן ומומן על ידי האגף

נאווה סגן ' גב: ליוותה ועדת היגוי מטעם האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים שעם חבריה נמנו

 מנהלת –ר רות רז "ד,  סגנית מנהלת האגף ומנהלת גף תכנים–ר צופיה יועד "ד,  מנהלת האגף–

 מרכזת מחקרי הערכה באגף –ר נעה אבולעפיה "ד, )ג"עד שנת תשס(מחלקת מחקר והערכה 

 מפקחת – יהודית מרום' גב,  מרכזת אשכול רוח וחברה באגף–חנה אדן ' גב, )ג"משנת תשס(

– דורית באלין' גב, )ד"עד שנת תשס(תחום תקשורת באגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים 

דתי -ורת בחינוך הממלכתיר תקש"מפמ – רויטל שטרן' גב, ר תקשורת בחינוך הממלכתי"מפמ

  ).ד"עד שנת תשס(מפקח לתקשורת במגר הערבי  – אלד עזאיזה' חר"דו

  

אני מבקשת להודות לחברי ועדת ההיגוי שליוו את המחקר על שיתוף הפעולה ועל עזרתם בכל 

כמו כן שלוחה תודתי הרבה למורים ולמנהלים על שיתוף הפעולה המלא ועל הפתיחות . הנדרש

לבסוף אני מבקשת להודות מקרב לב לעוזרות המחקר שסייעו במחקר . וגע למחקרשגילו בכל הנ

  .מיה פנחסי' תמר אגמון וגב' גב, נעה דיאמונד' גב, רונית כהן' גב: זה

  

  

  יעקב- אורית בנדס                                                                                                                       
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  הממצאים  תמצית

מדגם .  נאסף ממורים וממנהלים"חינוך לצפייה בטלוויזיה ובקולנוע"המידע על תכנית הלימודים 

 10- מנהלים שבבית ספרם מלמדים תקשורת ו69,  המלמדים תקשורת מורים70המחקר כלל 

יקריים של המחקר לפי להלן מובאים הממצאים הע. מנהלים שבבית ספרם אין מלמדים תקשורת

  :יומטרות

  

 לצפייה חינוך"הרשמית  הלימודים תכניתב באיזו מידה נעשה שימוש לבדוק :1מטרה 

 תכניות נוספותוללמוד על ,  הבינייםבחטיבות תקשורת במסגרת הוראת" בטלוויזיה ובקולנוע

   . שימוששנעשה בהן

 בתי 34- ב, באופן מלא או חלקי, נלמדת" חינוך לצפייה בטלוויזיה ובקולנוע" הלימודים תכנית

 אינם  לתקשורת כשליש מן המורים. מבתי הספר שהשתתפו במחקר43%- ספר המהווים כ

, "חינוך לצפייה בטלוויזיה ובקולנוע" מכירים במידה מעטה את תכנית הלימודים מכירים כלל או

   .וקצת פחות ממחצית המנהלים שבבית ספרם מלמדים תקשורת אינם מכירים אותה

   

 41%-כ,  מהמורים מלמדים תכנית מעשית שנבנתה על ידם43%- מורים עלה כי כהמתוך דיווחי 

 מהמורים מלמדים את תכנית 26%-כ, מהמורים מלמדים תכנית עיונית שנבנתה על ידם

, תרבות" מהמורים מלמדים את התכנית 13%-כ". חינוך לצפייה בטלוויזיה ובקולנוע"הלימודים 

חינוך " מלמדים תכנית עיונית שנבנתה על ידם על בסיס תכנית הלימודים 10%- כ, "חברה, יחיד

 מלמדים 4%- מלמדים לפי תכנית חיצונית בתחום העיוני וכ6%-כ, "לצפייה בטלוויזיה ובקולנוע

  ).מורים עשויים ללמד יותר מסוג תכנית אחד(תכנית חיצונית בתחום המעשי 

  

: שהסיבות לכך הן ציינו "פייה בטלוויזיה ובקולנועחינוך לצ "מורים שאינם מלמדים לפי התכנית

חוסר היכרות , על התכניתשיש להם ביקורת ,  להעדפות ולאילוצים שונים,התאמתה לצרכים-אי

 שתכנית ההוראה שלהם כוללת  ציינומורים אלה. והיבטים טכניים וארגוניים, עם התכנית

והבנת , אנרים'זהכרת , ייה מושכלתצפ,  היבטים מעשיים,ובקולנוענושאים ומושגים בתקשורת 

    .תפקיד התקשורת ותהליכי יצירה

  

 הוראת וליעדים של ומנהלים חשיבות למטרות מורים באיזו מידה מייחסים לבדוק: 2מטרה 

 .הושגו בפועל מטרות ההוראהובאיזו מידה , תקשורת
מאוד רבה עד רבה  –  למטרות הוראת המקצועשייחסו המוריםמידת החשיבות הממוצעת 

בקרב התלמידים פתח ל: הןהמטרות החשובות יחסית בעיני מורים ). 5 מתוך 4.07ממוצע (

כישורים בהם לפתח כן  ו,מודעות והערכה לחשיבות התקשורת החופשית בחברה דמוקרטית

היכרות עם מפת הן  חשובות הפחותהמטרות . הנחוצים לצריכה ביקורתית של תקשורת

  .תקשורת-  של היחסים ממסדוהקניית הבנה התקשורת בישראל

  

למטרות הוראת  מנהלים שבבית ספרם לומדים תקשורת השייחסומידת החשיבות הממוצעת 

 :הן נהליםהמטרות החשובות יחסית בעיני מ). 5 מתוך 4.22ממוצע (רבה עד רבה מאוד  – המקצוע
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והערכה  מודעות  בהםלפתח, לפתח בתלמידים כישורים הנחוצים לצריכה ביקורתית של תקשורת

סובלנות לפלורליזם תרבותי בהם  ולפתח ,לחשיבות התקשורת החופשית בחברה דמוקרטית

היכרות עם מפת  היא ה חשובהפחות ההמטר. והכרת השונה באמצעות חשיפה לתקשורת

    .התקשורת בישראל

  

למטרות  מנהלים שבבית ספרם אין לומדים תקשורת השמייחסיםמידת החשיבות הממוצעת 

המטרות החשובות יחסית בעיני ). 5 מתוך 4.23ממוצע (עד רבה מאוד  ו– רבה ועהוראת המקצ

תלמידים כישורים הנחוצים לצריכה  בתחלפ :מנהלים שבבית ספרם אין לומדים תקשורת הן

 ביקורתית בפרסומות צפייה תחלפ, )סתטי וערכי אדיאולוגיאישיפוט (ביקורתית של תקשורת 

מונים הם פועל יוצא של בחירות מקצועיות  השורתתק של תוצרים שביןלהובמשדרי תעמולה ו

המטרות הפחות חשובות בעיני מנהלים שבבית ספרם . ל מציאותש  ניטרליואנושיות ולא שיקוף

גומלין -יחסי, בעלויות(ם מפת התקשורת בישראל  עכרותהי :אין לומדים תקשורת הן

 קשורתיתהת היצירה היכרות עם של התלמידים באמצעות י ופיתוח הטעם האומנות)ינטרסיםוא

  . מגוונים)אנרים'ז(  ובסוגותתחומיםב

  

 לא נמצא הבדל מובהק סטטיסטית בין מנהלים שבבית ספרם מלמדים תקשורת לבין מורים

  .1בנוגע לחשיבות שהם מקנים למטרות הוראת התקשורת

  

 .)5 מתוך 3.64 ממוצע(בינונית עד רבה  – מטרות ההוראההסיכוי להשיג את הערכת המורים לגבי 

זיהוי  ,תקשורת- ממסדהיחסים הקניית הבנה של :הן בעיני מורים שקל יותר להשיגןהמטרות 

 והיכרות עם,  וכמפרשת את המציאות,והערכה של מקום התקשורת כמשקפת ומייצרת תרבות

 הן עידוד מעורבות שקשה יותר להשיגןהמטרות . אמצעי מדיה שוניםוטכנולוגיות של תקשורת 

פיתוח מודעות ויכולת ניתוח של , לנושאים המוצגים בתקשורתמצד האזרחים באשר תפות והשת

 השונה והיכרות עםופיתוח סובלנות כלפי פלורליזם תרבותי , היבטים אתיים הנוגעים לתקשורת

  .באמצעות חשיפה לתקשורת

  

   בנושאי תקשורתרכישת מודעות : השגת מטרות ההוראה בפועל

רכישת לסולם הטים המבטאים את השגת מטרות ההוראה יצר את  של הפריגורמיםתוח ני

  רגשיות, אידיאולוגיותמודעות לבחירות) 1: (שלושה גורמיםהמורכב מ , בנושאי תקשורתמודעות

 בעיצוב תוצרי תמודעות לבחירות צורניות ואומנותיו) 2 (;וערכיות בעיצוב תוצרי תקשורת

  .מודעות לתפקידה של התקשורת) 3 (;תקשורת

  

  עד רבהבינונית –  בנושא תקשורת שהשיגו התלמידים המודעותרכישת מידת ,לדעת המורים

 רגשיות וערכיות בעיצוב , אידיאולוגיותמודעות לבחירותמידת רכישת ה). 5 מתוך 3.65ממוצע (

                                                      
  .בשל מספרם הקטן, לא נערכה השוואה עם מנהלים שבבית ספרם אין מלמדים תקשורת 1
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מידת רכישת המודעות לבחירות צורניות ). 3.65ממוצע  ( עד רבהבינונית –  תקשורתתוצרי

 המודעות ומידת רכישת) 3.36ממוצע  ( עד רבהבינונית – צוב תוצרי תקשורת בעיתואומנותיו

  ).4.11ממוצע (רבה עד רבה מאוד  – לתפקידה של התקשורת

  

  התקשורתלהיותם של אמצעי רכישת מודעות :המטרות שהושגו במידה רבה בעיני מורים הן

ובחיי  קשורת בחייהםרכישת מודעות למקום שתופסים אמצעי הת, דור הן למידעי לבןמקור ה

 כתילמש יצעמ כא–מות ובסטריאוטיפים יבאל, ורכישת מודעות לשימוש במין,  הסובבתהחברה

 י ובשימוש יוצא דופןשגרתמוש  בשילהבחין היכולת :המטרות שהושגו במידה פחותה הן. קהל

רכישת מודעות להשפעה של  ו,בדרכי הצגה תוך התייחסות לסגנון ולביטוי אישי ייחודי

הסיבות לאי השגת המטרות לדעת מורים . דיאולוגיות ופוליטיקה על התוצרים התקשורתייםאי

סיבות הקשורות , סיבות הקשורות לבית הספר,  זמן וכסףלמשאבים שלהן סיבות הקשורות 

 להשגת המטרות כללו הצעות באשר מוריםה הצעות. וסיבות הקשורות לתכנית, לתלמידים

 הנוגעות וכן הצעות ,סיוע למוריםל, שינוי הגישה כלפי המקצועל ,הנוגעות לשינויים ארגוניים

  .לאסטרטגיות הוראה

  

  פיתוח כישורים לצריכה ביקורתית: המטרות שהושגו במידה הרבה ביותר היו,לדעת המנהלים

רת ווצגים בתקשהמ  בנוגע לנושאיםחיתאזר והשתתפות  אזרחיתמעורבות עידוד, תקשורתשל 

כללית בנוגע להשגת מטרות הלשאלה . ת בפרסומות ובמשדרי תעמולה ביקורתיצפייהופיתוח 

מטרות אינן מושגות כלל בבית סבור כי ה) 1.4%(מנהל אחד :  ענו המנהלים כך,תקשורתההוראת 

הם שסבורים שחלק מהמטרות מושגות בבית הספר ) 58% ( מנהלים40, הוא מנהלש הספר

 2-ו, הם מנהליםשטרות מושגות בבית הספר  סבורים שמרבית הממנהלים) 37.7% (26, מנהלים

    .מנהלים לא השיבו לשאלה זו) 2.9%(

   

" בטלוויזיה ובקולנוע לצפייה חינוך "הלימודים תכנית מידע מפורט על יישום לאסוף: 3מטרה 

הצעות , חולשה נקודות ,חוזקנקודות ( אליה שנחשפו מורים בקרב לתכנית וללמוד על היחס

   ).לשיפור

פרסומת בטלוויזיה  :םה 2בקרב המורים המלמדים את התכנית ביותר יםראה השכיח ההוינושא

 .)מוריםמה 76%-כ( ואקטואליה וחדשות בטלוויזיה )מהמורים ציינו נושא זה 84%-כ (ובקולנוע

נושאי ההוראה  ).מהמורים 20%-כ (ספורט בטלוויזיה ובקולנוע שכיח הוא הפחותההוראה נושא 

מושגים ונושאים , ) מהמורים64%-כ(אנרים 'הם זמדים את התכנית המלהמועדפים על מורים 

 23%-כ(וצפייה מושכלת , ) מהמורים27%- כ(היבטים מעשיים , ) מהמורים36%-כ(בתקשורת 

היותם ,  לתלמידיםאלהשיקולי המורים בבחירת נושאי הלימוד היו נגישותם של ). מהמורים

צריכה מושכלת של -מקדמיהיותם , וריםנגישותם למ, רלוונטיים ואקטואליים, עכשוויים

    . ממד מעשיוהיותם בעלי, תקשורת

  

                                                      
  נכללו מורים המלמדים את התכנית באופן מלא או מורים המלמדים" המורים המלמדים את התכנית"בקבוצת  2

  ). N = 25(אותה כחלק מתכנית עיונית שהם עצמם בנו 
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 המאפייניב טמונים "חינוך לצפייה בטלוויזיה ובקולנוע"התכנית של  יהיתרונות, לדעת המורים

 להתערות הבעיקר תרומתו ,מאפשרתשהיא תוצרים ה ,מעוררתהיא ש העניין :תוכנייםה

מבנה ה בעיקר :מבנייםובמאפייניה ה ,ום התקשורתהתלמידים בחברה ויצירת מודעות לתח

אף הם  נוגעים , לדעת המורים,התכניתשל  יהחסרונות .הממוקד שלהו קוהרנטיה, הגיוניה

וכן חסרונות  ,צורך בפיתוח נושאי רחב יותר, בעיקר חוסר בהירות, למאפיינים תוכניים ומבניים

יקר חוסר רלוונטיות ואי התאמה לרמת בע,  ישימות ולנגישות נמוכה לתלמידיםהנוגעים לחוסר

  .N = 14(3(התלמידים 

  

בעיקר , ) מהמורים67%-כ(ההצעות לשינויים בתכנית קשורות לתוספות לתכנית הלימודים 

 ,ילוב דיון בתכניות לא קונפורמיות חברתיתש, שהתלמידים צופים בהםסוגות : תכניםבתחום ה

/  קליפיםהוספת וידיאוו) 'וכדטלוויזיה תכניות (הוספת נושאים שמתאימים למגזר הערבי 

 פוליטיקהה ,ספורטה הלימודים בתחומי הצעות נוספות עסקו בצמצום תכנית. קריקטורות

    .תעודהוה

  

התנסו  ," לצפייה בטלוויזיה ובקולנועחינוך" הלימודים תכניתבמסגרת , לפי דיווחי המורים

 ציינו שתלמידיהם התנסו בפעילות מורים) 8.6% (6 :בפעילות מעשית בתקשורת גם התלמידים

מורים ציינו שתלמידיהם התנסו בפעילות מעשית ) 12.9% (9, מעשית בתקשורת במידה בינונית

מורים ציינו שתלמידיהם התנסו בפעילות מעשית בתקשורת ) 14.3% (10-  ו,בתקשורת במידה רבה

נסו במידה מעטה או הת, מורים ציינו שתלמידיהם לא התנסו) 8.6% (6 .במידה רבה מאוד

 הפעילות המעשית של .על השאלהמורים לא השיבו ) 55.6% (39 ,בפעילות מעשית בתקשורת

תיעוד אירועים בבית הספר וסיוע , ) ציינו זאת מהמורים65%-כ(כללה צילום סרטים התלמידים 

 והשתתפות, ) מהמורים45%-כ (ספרי- בית הפקת עיתון ,) מהמורים61%- כ(בשיווק בית הספר 

  ).N = 31). ( מהמורים42%-כ( מיוחדים בתחום התקשורת רויקטיםבפ

  

 , ענייןגילויים כגוןבעיקר , יחס חיובי כלפי התכניתתלמידים גילו מרבית המורים ציינו כי 

היו ( כלפיה יחס ביקורתי גילווכשליש מהם ציינו כי התלמידים , מעורבות ,הנאה, התלהבות

 עיסוק נגדהתלמידים טענו בעיקר , )עמדות ביקורתיותהן ועמדות חיוביות הן טאו יתלמידים שב

  . נרחב בחלק העיוני על חשבון לימוד מעשי

  

   תקשורת וקולנועכלפי הוראת  על עמדות מוריםללמוד: 4מטרה 

 עם טובה יותרלהתמודדות כי הדבר תורם  חשוב ללמד תקשורת בחטיבת הביניים ,לדעת המורים

 בתחום עיסוק עתידישל עתידי או לימוד  שרות שללפתיחת האפ ,המציאות היומיומית

,  אינטגרטיבישהוא, אופיו של התחוםבשל , להתפתחותם האישית של התלמידים וכן ,התקשורת

 כדי לעצב תלמידים שידעו  חשוב ללמד תקשורת בחטיבת הביניים,לדעת המנהלים. שימושיונגיש 

מרכזיותה בחיים לל התקשורת ו לעוצמתה ששיהיו מודעים, לצרוך תקשורת בצורה מושכלת

                                                      
  . צוין כאשר מדובר במספר משיבים נמוך יחסית לכלל המדגםN-ה 3
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בחיי  השתתפותם בעתיד הגברתהעמקת היכרותם עם החברה הישראלית ולצורך כן ו, הציבוריים

   .החברה

   

 מהם ציינו שיש ללמד 14%-כ, יש ללמד תקשורת כתחום לימוד נפרדש , מהמורים ציינו43%-כ

יש ללמד תקשורת  מהמורים ציינו ש31%-וכ, תקשורת כחלק אינטגרלי ממקצועות אחרים

, המקצועות העיקריים המשולבים עם הוראת התקשורת הם היסטוריה. בשילוב שתי האפשרויות

 ,בדגש עיוני בלבד יש ללמד תקשורתש  מהמורים ציינו4%-  כ.דרמהו  אמנות,אזרחות, אקטואליה

 ציינו שיש לשלב בין שתי 69%-  וכ,בדגש מעשי בלבד  מהם ציינו שיש ללמד תקשורת11%-כ

  . אפשרויותה

  

 מהמורים ציינו כי התמהיל המתאים בין לימודי תקשורת ולימודי קולנוע הוא הוראתם 45%-כ

  . מהמורים ציינו כי יש להפריד את לימודי המקצוע לשתי תכניות נפרדות37%-בתכנית אחת וכ

  

,  שיש להפוך את מקצוע התקשורת בחטיבות הביניים למקצוע חובה, מהמנהלים סבורים64%-כ

 28%- כ,  מהמנהלים ציינו כי רצוי ללמד תקשורת בחטיבות הביניים כתחום לימוד נפרד71%-כ

 מהמנהלים 16%-כ. רצוי ללמד תקשורת כחלק מתחומי לימוד קיימים מהמנהלים ציינו כי

 מהם ציינו שיש ללמד 10%- כ,בהיבט עיוני בלבד סבורים שיש ללמד תקשורת בחטיבות הביניים

 מהמנהלים סבורים שיש ללמד תקשורת 74%- וכ,בהיבט מעשי בלבד נייםתקשורת בחטיבות הבי

  .להיבט המעשי  העיוניההיבט תוך איזון בין

  

   עמדות כלפי תכנית לימודים עתידית

בתקשורת תוח הגורמים של הפריטים המבטאים את עמדות כלפי תכנית לימודים עתידית נימ

 מכּוונות) 2(- ו) היבטים דידקטיים(ית לתלמידים ונות לנגישות התכנמכּו) 1: (שני גורמיםהתקבלו 

היבטים (לנגישות התכנית לתלמידים  מידת החשיבות שמייחסים המורים .ליישומיות המקצוע

מידת החשיבות שמייחסים המורים ליישומיות ו ,)4.12ממוצע (רבה עד רבה מאוד ) דידקטיים

  ).4.15ממוצע (גם היא רבה עד רבה מאוד  המקצוע

  

ם של מעוללאים הקרובים ושתכלול נ  לימודים עתידיתשתכניתחשוב סבורים כי המורים 

יהיו  מודליה ושאינוש, ורתשתק הוםתחת בוהתפתחוי השתהיה מעודכנת ותשקף את, דיםיתלמה

הרחבת  :ההיבטים הפחות חשובים בעיני המורים הם. רלוונטיים לחיי היומיום של התלמידים

 נושאי לימוד ירתבחו ,ראליע ישולנוקב/רתוק בתקשוי העיסעל פנהעיסוק בנושאים גלובליים 

 לצפייה בטלוויזיה חינוך" המלמדים את התכנית מורים. שיתאימו לשילוב עם מקצועות אחרים

בהשוואה  לנגישות התכנית לתלמידים המכוונות  חשיבות רבה יותר לעמדותהקנו" ובקולנוע

 חשיבות רבה הקנו מלמדים את התכניתומורים שאינם ,  שאינם מלמדים את התכניתלמורים

  . המלמדים אותהבהשוואה למורים  המקצועהמכוונות כלפי ישימות לעמדותיותר 
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ולהציע  "בטלוויזיה ובקולנוע לצפייה חינוך "תכניתה של  לזמננו את הרלוונטיותלבחון: 5מטרה 

  הצלחה בהוראת תקשורתמאפייני הוכן לעמוד על , דרכים להרחבתה

רלוונטית לזמננו " חינוך לצפייה בטלוויזיה ובקולנוע"ורים ציינו כי תכנית הלימודים מ) 4.3% (3

" חינוך לצפייה בטלוויזיה ובקולנוע"מורים ציינו כי תכנית הלימודים ) 10.0% (7, במידה מועטה

חינוך לצפייה "מורים ציינו כי תכנית הלימודים ) 14.3% (10, רלוונטית לזמננו במידה בינונית

מורים ציינו כי תכנית הלימודים ) 8.6% (6, רלוונטית לזמננו במידה רבה" ויזיה ובקולנועבטלו

מורים לא ) 62.9% (44. רלוונטית לזמננו במידה רבה מאוד" חינוך לצפייה בטלוויזיה ובקולנוע"

 הלימוד יגעו אם תוכני   מהמורים ציינו שהתכנית תהפוך לרלוונטית46%- כ. השיבו לשאלה זו

שימוש בדוגמאות מחיי היומיום ובחומרים ואם ייעשה , ים ובמה שמתרחש בחייהםבתלמיד

להפוך את התכנית לרלוונטית יש להעשיר את שכדי  מהמורים ציינו 36%-כ .עבורםנגישים יותר 

  . וליצור הקשרים מגוונים, ואקטואליהפרודיה, סאטירה,  כגון אנימציה נושאים בהוראתהלימוד

  

  ראת תקשורת בהומאפייני ההצלחה

, ת תומכתספרי-בית ברכה בהוראת תקשורת נשענים על סביבה הרואיםי הספר והמורים בת

צוע באמצעות תלמידי מגמת קשל המ" ליתרונות הנראים"ועל חשיפת התלמידים , פיזית ורגשית

חומרי ,  נושאי לימודלבחורהמורים משכילים כנראה . 4)ע"להלן חט (תקשורת בחטיבה העליונה

 ,דים ויוצרים סביבה אינטגרטיבית ומקבלתיקרובים לעולמם של התלמה וגישת הוראההוראה 

 בשילו.  החברתיים והאינטלקטואליים של התלמידים, לצרכים הרגשייםהנדרשת  במידההעונה

 של ויצירתיות  מקום לביטוי אישי וקבוצתי מאפשר הנאהעם מתןפרקים עיוניים ומעשיים 

  .מורים ותלמידים כאחד

   

 שלא להכליל את  להכליל אובחרוש הביניים בחטיבות  מנהלים על שיקוליללמוד: 6ה מטר

  .הם מנהליםש לימודי התקשורת בבית הספר

 את לימודי התקשורת בבית ספרם עשו זאת משיקולי הכרה בחשיבות שבחרו לכלול המנהלים

 אטרקטיביות ומשיקולי, ספרי-בית" אני מאמין"משיקולי  ,הנושא המאפשר למידה בינתחומית

 לכלול את לימודי התקשורת בבית לאהמנהלים שבחרו .  הנרשמים לבית הספרבעיני הנושא

קושי , ) מנהלים7(בעיות של תקציב ותקן : ספרם עשו זאת מסיבות מעשיות או אידיאולוגיות

וחוסר התאמה , )דתי- בעיה זו בלטה בחינוך הערבי והממלכתי–  מנהלים5(באיתור מורה מתאים 

 מנהל אחד התייחס –דתי - מנהלים מהחינוך הממלכתי2(לאוכלוסיית התלמידים החומר של 

מנהלת אחת ציינה ). לאוכלוסיית תלמידים חרדית והאחר התייחס לאוכלוסיית תלמידים חלשה

 מנהלת . בעבר במסגרת חוגית והשנה התלמידים העדיפו חוג אחרהתקיימהשהוראת תקשורת 

  .עבר כנושא שנתי מרכזי אולם השנה נלמד נושא אחרנוספת ציינה שהנושא נלמד ב

  

                                                      
  .ר יש חטיבה עליונה ובה מגמת תקשורת פעילה"בכל בתי הספר שהגענו אליהם בהמלצת המפמ  4
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בחינוך ( חינוך שונים יגבסו התקשורת הוראת של םייחודיי על היבטים לעמוד: 7מטרה 

   ).הערבידתי ובחינוך - בחינוך הממלכתי,הממלכתי

האלה כייחודיים בדרך הוראת התקשורת בחינוך  מורים בחינוך הממלכתי ציינו את ההיבטים

, ) מורים3(פתיחות ופלורליזם , עידוד מעורבות של תלמידים,  דגש על דמוקרטיה:הממלכתי

מורה אחד (ושילוב של מחשבת ישראל וקולנוע , דגש על אקטואליה, עידוד וטיפוח של היצירתיות

 מנהלים בחינוך הממלכתי ציינו כי ההיבטים הייחודיים בדרך הוראת התקשורת ).לכל היבט

והוראת תקשורת )  מנהלים6 (יכה מבוקרת ומושכלת של תקשורתצר: בחינוך הממלכתי הם

   ). מנהלים6(פלורליזם ודמוקרטיה , בהתאמה לערכים של סובלנות

  

דתי ציינו כי ההיבטים הייחודיים בהוראת התקשורת בחינוך - מורים בחינוך הממלכתי

 2(ע ובטלוויזיה סינון תכנים מנקודת מבט דתית ועיצוב תכנים דתיים בקולנו: דתי הם-הממלכתי

דתי ציינו כי ההיבטים הייחודיים בדרך הוראת התקשורת -מנהלים בחינוך הממלכתי). מורים

והוראת תקשורת , ) מנהלים2 (צריכה מבוקרת ומושכלת של תקשורת: דתי הם-בחינוך הממלכתי

    ). מנהלים2(בהתאמה לערכים של החברה הדתית לאומית 

  

: היבטים הייחודיים בדרך הוראת תקשורת בחינוך הערבי הםמורים בחינוך הערבי ציינו כי ה

, תקשורת רב תרבותית העוסקת בקולנוע ישראלי ובקולנוע ערבי, פתיחות ופלורליזם, דמוקרטיה

כפי שהיא משתקפת דרך אמצעי , וההתייחסות להשפעת התרבות הישראלית על התרבות הערבית

הערבי ציינו כי הדברים המייחדים את דרך מנהלים בחינוך ).  היבטמורה אחד לכל(התקשורת 

 בחברה והמקובל המתאים ובחירת צניעות על הקפדה: הוראת התקשורת בחינוך הערבי הם

צריכה מבוקרת ומושכלת של ו, ) מנהלים3 (אקטואלייםדיונים בנושאים , ) מנהלים3 (הערבית

 חסרים חומרי לימוד מרבית המורים המשתייכים למגזר הערבי ציינו כי).  מנהלים2 (תקשורת

כשני שלישים . שהתרגומים אינם איכותיים מספיק, סרטים וספרי לימוד או, הפקות: מתורגמים

  .מהמורים ציינו שחסרים חומרי הדרכה ושהסרטים הקיימים מיושנים
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   רקע לפעולת ההערכה: ראשון פרק

  

  תכנית הלימודים בתקשורת לחטיבת הביניים. א

 לצפייה חינוך" בחירה לחטיבת הביניים בשם תכנית לימודים תכניותגף ל פרסם האג"תשנ בשנת

 תכניתה.  הערביולמגזר) דתי-הממלכתי והממלכתי( למגזר היהודי המיועדת" זיה ובקולנועיבטלוו

 ויצירתית באמצעות ניתוח יצירות ופעילות ביקורתית שיטתי של יכולת פיתוח" בהתמקדה

 בקשר שבין צורה תוכן תתמקד תכניתה: " הדגישו כיומחבריה ,)4' עמ, חוברת התכנית ("מעשית

 תכניותת הצפייה בי לחוויומקיפהומסר ומטרתה להקנות לתלמידים כלים להתייחסות שלמה 

  ).שם" (וכן להציע לתלמידים התנסות בעבודה ויצירה, ובסרטים

  

ומתוך הבנה  , או בחירה בחלופותתכניתישום חלקי של הי בדבר , מידע שעלה מן השדהסמךעל 

 ,הן תיאורטית והן יישומית  באורח משמעותישתחום התקשורת התפתח והשתנה בעשור האחרון

 לימודים תכנית הכנת תכנית לקראת- מחקר טרום לימודיםתכניותאגף לתכנון ולפיתוח יזם ה

פעולת   את לבצע התבקשמכון סאלד .חדשה בלימודי התקשורת בחטיבות הביניים בישראל

  .  לרשות ועדת התכנית החדשהיעמדו ותוצאותיה, געת להוראת התכנית הקיימתהנו המחקר

  

 לגבי ההערכות הבאותעלו  ,רפרנטים לתקשורת החברים בוועדה המלווה את המחקר עם משיחות

 ולגבי לימודי , החינוךבמערכת"  בטלוויזיה ובקולנועלצפייה חינוך" הלימודים תכניתהחלת 

  :לל בכות הבינייםביתקשורת בחט

"  שהיאכמות", " בטלוויזיה ובקולנוע לצפייהחינוך" הלימודים תכניתנראה שהשימוש ב  ) 1(

לא  מאוד או מצומצם – ) לדרכי ההוראהבאשר תוספת הנחיות או, כלומר ללא עיבוד נוסף(

   .נעשה כלל

 יחיד ":ושמה ר" שנבנתה בהכוונת המפמתכניתספר מלמדים תקשורת לפי   בתי40 עד 30-בכ  ) 2(

  . אותהמרחיבה ומפרשת ,  הקיימת הלימודיםתכנית על מבוססת תכנית זו. "חברה תרבות

שלא בזיקה , )תכנית לימודים נוספת (ן" ספר לא מעטים מלמדים תקשורת במסגרת תלבבתי  )3(

 על ידי , לפחות בחלקן, ייחודיות שנבנותכניות תוך הסתמכות על אלא הלימודים תכניתל

  .גופים חיצוניים

 תכנית קטן יחסית של בתי ספר מלמדים תקשורת לפי המספרב: דתי-בחינוך הממלכתי  ) 4(

   .שוניםשבתי ספר נוספים מלמדים מקצוע זה בפורמטים ואפשר  הרשמית

   .שוניםבתי ספר בפורמטים  15- בכ מלמדים תקשורת : הערביחינוךב  ) 5(

א יוצרים שילובים של נושא  בפני עצמו אלכמקצוע מלמדים תקשורת אחדים אינםבתי ספר   ) 6(

  .סטוריהי או הספרות כמו ,התקשורת עם מקצועות אחרים

  . אין מלמדים תקשורת כללות בינייםבי ניכר של חטמספרב   )7(

  

 שימוש  מצביעה על הבינייםבחטיבותלימודי התקשורת תמונת המצב המשוערת של , כלומר

 במרבית בתי הוראת התקשורת כך שעל ו,כפי שהיא  הלימודים הרשמיתתכנית במצומצם יחסית
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 . הרשמיתללא קשר כלל עם התכנית ואף תכנית זיקות משתנות כלפי הבסיסעל   נעשיתהספר

 לצפייה חינוך" של הוראת תכנית הלימודים מקרוב לצד בחינה ,מחקר ההערכה יבקש אפוא

ות בחטיבות לעמוד גם על היבטים של הוראת התקשורת לפי תכניות אחר ,"בטלוויזיה ובקולנוע

  .עשויים לתרום לכתיבת תכנית הלימודים החדשהה, הביניים בישראל

  

  היבטים נבחרים–חינוך לתקשורת . ב

 וכאשר הופך הבית , יותרוזמינהנגישה ,  משתנה הסביבה התקשורתית והופכת לעשירהכאשר

בבחינה של ך צורהעולה ,  הנוערולבנינגישים לילדים ו שבו אמצעי תקשורת מגוונים ,לאתר מרכזי

למיש ( בני הנוער בחייהם של  אמצעי התקשורתתופסיםשהמקום ו ההשפעה, אופן הצריכה

 ,גם מולטימדיה ותקשוב הופכים למושגים מעט מיושניםבה  שבתקופה, כיום). 1999, וליבס

בשעה  ; ותקשורת מתפתחות ומיושמות במהירות רבהצפייה ,ואפשרויות חדשות של שידור

, מודרנית- כחלק מהוויה פוסט –  לתרבות פופולריתגבוהה בין תרבות םשמתבטלים ההבדלי

, תעמולהושיווק , בין עיתונות לפרסוםש,  למולטימדיהמדיהמיטשטשים הגבולות שבין ש ובשעה

באיזה ו,  מה מלמדים בבתי הספר בתחומים אלה: בשאלהלדון מקום יש - בין טלוויזיה לקולנוע 

, רקנטי(העולם התקשורתי לצרוך באופן מושכל את  למידים התאתכיצד מחנכים האם וו, אופן

1999 .(  

  

עניין רב מכיוונים שונים בעולם ואף זוכה ' חינוך לתקשורת' מעורר המושג שמוניםהחל משנות ה

 ).2002, למיש(ועוד ' אוריינות מדיה', 'צריכה ביקורתית של תקשורת ':כמולניסוחים שונים 

מגדיר ובתוך כך  ,התקשורתציע אבחנה נוספת בתוך לימודי מ )Meyrowitz, 1998 (מאירוביץ

 באופנים שונים התמקדות (המדיה אוריינות של תוכן :" מדיהינותיאור"שלושה סוגים שונים של 

 של כל אמצעי הייחודי" דקדוק"התמקדות ב(אוריינות של שפות המדיה , )של ניתוחי תוכן

ואוריינות של המדיום )  מרכיבי התוכןלביןהפקה  בין מרכיבי הגומלין קשרי ובהיווצרותתקשורת 

  ). מעבר לרכיבי המשמעות או הדקדוק שלו,  המיוחדים של המדיוםבמאפייניוהעוסקת (עצמו 

  

,  ההיסטוריההקשר שהושפעו מן שונות אופנות חינוכיות  בארץ ובעולם שיקפההוראת התקשורת

 תקשורת  מתקדמות שלוגיותמטכנול, "רוח התקופה"מ, הכלכליההקשר הפוליטי וההקשר 

,  כרבת עוצמההתקשורת נתפסה חמישיםבשנות ה .העת ומהפרדיגמה המחקרית השלטת באותה

 את מנווט פיה הצופה- שעל , הפונקציונליסטיתברוח הגישה(בהמשך נתפסה כחלשה יחסית 

תעשיית "נתפסה התקשורת כמפיצה של  שיםישוהחל משנות ה, )המדיה בהתאם לרצונוצריכת 

 הושפעה, כך .שרווחו באותה תקופה, התיאוריה הביקורתית וגישות הקונפליקטברוח , "ותתרב

היא  ולכן, תיאוריות הקונפליקטממהגישה הביקורתית ו" ביקורתית לצפייה החינוך"תפיסת 

 במשטר הביקורתי בתפקידה העיסוק חשבון על , עצמההתקשורתעל  בביקורת מתמקדת

  ). 2001, עזר-בר וגל( ולמשא ומתן תרבותי לייצוג' ימרחב ציבור'ובהיותה , דמוקרטי
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 המדיה תוכני עם ההתמודדותפיתוח מיומנויות את  התקשורת בארצות הברית הדגישה הוראת

 ניזונו  בתקשורת הלימודיםתכניות. רצויות התנהגויות חברתיות עידודתוך , והשפעתם האפשרית

  :וביטאו ארבע גישות מרכזיות, מהנחות יסוד שונות

 ממחקרי השפעה ומניחה כי צפייה בתוכן מסוים נגזרת זו גישה: גישת ההשפעה המתווכת  . 1

 על מודל המתייחס למשתנים מתערבים מתבססתהגישה . התנהגותלעצב  עשויהבטלוויזיה 

 השפעות תוך צמצום רצויהחברתי לכיוון העל הצופה להשפיע , אצל הצופה ומניח כי ניתן

והוצעו דרכים   לימודים סביב נושאים בעייתייםתכניות זו פותחו על בסיס גישה. שליליות

 ,אלימות(מתכנים המשודרים באמצעי התקשורת  שנבעו חינוכיות להתמודדות עם בעיות

  .)' וכוהשפעת פרסומות

 בתחום השימושים מחקריםמו מתיאוריות  היונקת, זוגישה: גישת ההנעה המודעת  . 2

 והמטרות של הצפייה המניעיםמבקשת להגדיר את , )טיתהגישה הפונקציונליס(והסיפוקים 

 כלים לפיתוח לתלמידיםבאופן זה מוקנים . ולפתח אמות מידה להערכת הסיפוקים ממנה

  .  שלהםהתקשורתצריכת בנוגע לאופי  האישימודעות לתהליך קבלת ההחלטות ה

 חלק ממשא ומתן היא שצריכת טלוויזיה יונקת מהתפיסה זו גישה:  וערכית תרבותיתהבנה  . 3

 ,מדגישים ערכיםו, קונפליקטים שיש להתמודד עמםעוסקים ב טלוויזיה תוכנישכן , תרבותי

 בעיקר בהקשר( על חינוך לתקשורת , פי גישה זועל. 'סמלים משותפים וכו, רעיונות

כני וערכיים של תהנוגעים להיבטים  ובביקורתלעסוק בעיקר בהערכה , )הטלוויזיוני

  .הטלוויזיה

 בטכניקות ובמרכיבי ההפקה המעורבים ביצירת התכנים מתמקדת זו גישה : חזותיתאוריינות  . 4

, קולית- בהיבטים אסתטיים של השפה האורועוסקת גם, )'וכופרסומות , חדשות(השונים 

מציינות את המעבר ) 2001(עזר -גם בר וגל). 2002, למיש( הצופים תגובותכמשתנה משפיע על 

 הקורא להעמקה , מגמה הנשענת על כיוון בחקר התקשורת,זותיתח לאוריינותלחינוך 

 .  שבעבר נזנח באופן יחסיתחום, חזותיהניתוח ה של שכלוללו

 

, "הכנה: "קבוצות את מטרות החינוך לתקשורת לשלוש שייך) Considine, 1999(קונסידיין 

המרכזיים של בנה שאחד מתפקידיו הההכנה נובעת מה). 2003אצל טורין " (הנאה"ו" הגנה"

 שהיא המטרה המאוזכרת ,הגנהה ; במשטר דמוקרטילחיים התלמיד הכנתהחינוך בימינו הוא 

 בצורה תקשורת- תוכנימבקשת לחנך את התלמידים לצרוך ,ביותר בתחום החינוך לתקשורת

 אלא היא ,לגיטימציה כמטרה בפני עצמהל זכתה לא עוד ההנאה ואילו ;מודעת וביקורתית

  .ותר כאמצעי להשגת שתי המטרות הראשונותמתקבלת לכל הי

  

שעמדו בבסיסו של החינוך לתקשורת   יעדיםאחד עשרהצביע על ) Anderson, 1983 (אנדרסון

 הלימודים תכניות ואשר מרביתם הופיעו בהמשך גם ב,בארצות הברית) טלוויזיהבעיקר (

 משך הזמן – הצפייה תכנון; השונות בסוגות הטלוויזיוניים הבנת הדקדוק והתחביר: בישראל

ניתוח מסרי שכנוע ; הטלוויזיההתמצאות בתהליכי ההפקה של תוצרי ; תכניותובחירת ה

הבנת הטלוויזיה ;  השוניםבמדיומיםהשוואה של ייצוגים דומים ; וקישורם להתנהגות צרכנית

 הקולנועית בעלילה, בדימויים,  השפהיברובדזיהוי ערכים ; מקומה בחברההבנת כתעשייה ו
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 על התנהגות בעקבות אפשריות השפעות לצורך זיהוימחקרי השפעה עיון ב'; טלוויזיונית וכווה

    .לדמיון  להבחין בין מציאותהיכולתופיתוח , ניתוח חדשותי; ניתוח מאפיינים דרמטיים; צפייה

  

ארבע עסק ב, שמונים במהלך שנות ההתפתח בנושא החינוך לתקשורת אשר  הישראליהשיח

, כסוגיה פוליטיתתקשורת ,  אתניתזהותאוריינות תקשורת כסוגיה של : תסוגיות מרכזיו

 תכניותעל רקע זה פותחו . כסוגיה בהוראת אקטואליהתקשורת כסוגיה מוסרית ותקשורת 

 של בתי מקומיות ייחודיות ביוזמות תכניותלצדן של , הלימודים מטעם משרד החינוך והתרבות

 למעשה שיקפו' אוריינות הטלוויזיה'היעדים בתחום . )מגמה שתתעצם מאוד בהמשך (ספר שונים

פיתוח ; תכניהשל  של מאפייני הטלוויזיה והניתוחיכולת פיתוח : את רעיונותיו של אנדרסון

 ויכולת קבלת של תכניםניתוח ה יכולתפיתוח ; תכניותזיהוי של סכמות וקטגוריות של היכולת 

לפעול ברוח  ן במסגרת הניסיו,מבחינה מעשית ).2002, למיש( בטלוויזיה צפייההחלטות באשר ל

במסגרת לימודים גמישה  הוצעו מודלים של הוראת תקשורת ,"התקשורת העולמיתמהפכת "

 ביקש בית הספר.  והמטרות החינוכיות של בית הספר הלמידהאופי ,העיתוי, המקוםמבחינת 

  .)1989, גורדון(" רוח הזמן" למותאמתשפעילותו " מרכז תקשורת" להיות

  

 יצרו במכוון טשטוש השמונים והתשעים בשנות שנערכו בישראל מודרניים- תרבות פוסטמחקרי

. "רב תרבותיות"כ הוגדרה מחדש ת המודרנירבגוניותוה, פופולריתתרבות בין תרבות גבוהה ל

 משום ,זאת . העיסוק באיכות התרבותלחלוטין נזנח כמעט "תרבותיות-רב"בבמסגרת העיסוק 

טוב 'ל' טוב יותר' המבחינים בין הקריטריונים מתבטלים ,מודרניסטית-  הפוסטפי הראייהשעל 

  אין לטעון כי תרבותה,בעשייה התרבותיתמבחינת השתתפותם " שכולם שווים" ומאחר ,'פחות

באופן  בישראל מצדדים שמעטים אף). 2001 ,עזר- בר וגל (אחרתזו של ה מ נמוכהשל קבוצה אחת

 רעיונות אלה השפיעו באופן ניכר על השיח הפדגוגי ,ותמודרני- בתפיסות פוסטשיטתי 

 תכניתהתערערה הלגיטימיות של , כפועל יוצא מכך. הלימודים תכניותוהקוריקולרי בתחום 

 תכנית ובהקשר של ,)2002, מטיאש( הדעת תוכני באופן ברור בין תוחמתה, הלימודים המסורתית

  .כלגיטימינתפס  קנונית-בלתי בתרבות פופולרית והעיסוק גם  בתקשורתהלימודים

    

הן מדגישות , ראשית: שני מוטיבים מרכזייםיש  בתקשורת הלימודים תכניותל ,)2002 (למישלפי 

הן מעודדות את ,  שנית.ערכים אומנותיים והשפעות, תהליכים, הערכה וביקורת של תוצרים

 של תוצרי יתביקורת הידע שרכשו לצריכה וליישם אתבתחום התקשורת התלמידים לעסוק 

ליצור רצף מתפתח של עמדו על הצורך ) 1995 ,מרכוס(למיש ואחרים  .וליצירתיותתקשורת 

 בהגדרתהשתקפה בשנים האחרונות אכן  והבנה זו , לאורך שנות הלימודיםהתקשורתהוראת 

 לשלבי ההתפתחות תלויי תוך התאמתן ,מטרות החינוך בחינוך היסודי ובחטיבות העל יסודיות

  .הגיל

  

   ושאלות בנוגע לחינוך לתקשורת ילמותד

מעלה כמה , חינוך לתקשורת בארצות הבריתב העוסקת ,)2002,  אצל למישHobbs, 1998 (הובס

 שאלות אלה. " הוויכוחים הגדוליםשבעת"היא מכנה ש  החינוך לתקשורתבנושאשאלות מפתח 
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 עם העולם ותםאהעשייה בתחום הוראת התקשורת וקושרות  המשפיעים עלמייצגות היבטים 

  :המחקרי והתיאורטי

 צעיריםצריך להיות מכוון להגנה על ילדים ואנשים ) או אוריינות תקשורת( לתקשורת חינוך האם

  ?מפני ההשפעות השליליות של התקשורת

  ? יש לכלול את הפקת המדיה כמרכיב הכרחי בחינוך לאוריינות מדיההאם

  ?ים חינוך לתקשורת להתמקד בטקסטים פופולריעל האם

  ?לאמץ תפקיד פוליטי ואידיאולוגי נחרץ יותר לתקשורת צריך חינוך האם

 ללמד תקשורת יש האם ?לסוף התיכוןגן עד  החל מגיל הלתקשורת לעסוק בחינוך יש האם

  ? מתחומים קיימיםאינטגרלי כתחום נפרד או כחלק

  ? החינוך לאוריינות תקשורתלממן אתארגוני תקשורת ללאפשר יש  האם

  

 לתפקוד אורייני תלמידיםהמתח הקיים בין הרצון לחנך :  כגוןדילמות נוספותבהקשר זה  קיימות

מיומנויות מעשיות לרכישת מקצוע  לתלמידים הרצון להקנות לביןבחברה המורכבת של ימינו 

 מעצם ושוויוני יותר האם מקצוע התקשורת מחייב סגנון הוראה משתףוכן  ;בעולם התקשורת

כיצד ניתן ?סגנונות חברתיים ולגיטימי שלאליה המניחים מנעד רחב עיסוקו בחומרי אקטו

כיצד ? מה צריכים התלמידים לבטא:  לתקשורתלחינוך השונות תכניות יעילותן של הלהעריך את

? התנהגויות? מיומנויות? האם יש לבדוק ידע? "אורייני תקשורת" כשיוגדרו כדילנהוג עליהם 

, בין היתר,  זו מתלבטיםבסוגיה מציינת כי העוסקים) 2002(למיש ?  ערכים?רגשות? עמדות

הפקת טקסט , ניתוח ביקורתי של טקסטים,  אם לדרוש מן התלמידים מבחני ידעבשאלה

 שבה ,חברה מקוטבת המתפקדת כ,בישראל של היום .שילובים שונים שלהםאו , תקשורתי

שאין צורך , וינתע של הציבור מנוכרים למדינה וסבורים שהתקשורת מבוטליםלא חלקים 

עזר -גל(שנאת זרים ו גזענותשיש בתקשורת , שאלימות פוליטית היא לגיטימית, בשידור ציבורי

 האתגרים העומדים –  נתפסת כפועלת באופן מתוחכם ורב ערוציומכיוון שהתקשורת, )2000, ובר

   .מורכבים במיוחדהם  לימודי התקשורת המעצבים שלבפני 

 

  מטרות המחקר . ג

חינוך לצפייה : " לבדוק באיזו מידה נעשה שימוש בתכנית הלימודים הרשמית:1מטרה 

וללמוד על תכניות נוספות , הוראת תקשורת בחטיבות הבינייםמסגרת ב" בטלוויזיה ובקולנוע

 .שנעשה בהן שימוש
 ומנהלים חשיבות למטרות וליעדי הוראת מורים באיזו מידה מייחסים לבדוק :2 מטרה

  . מטרות ההוראההושגו בפועלמידה ובאיזו , תקשורתה

" בטלוויזיה ובקולנוע לצפייה חינוך "הלימודים תכנית מידע מפורט על יישום לאסוף: 3 מטרה

הצעות , חולשהנקודות , חוזקנקודות ( אליה שנחשפו מורים היחס לתכנית בקרב על וללמוד

  ).לשיפור

  . וקולנוע תקשורת הוראתכלפי  ומנהליםעמדות מורים על ללמוד: 4 מטרה

ולהציע " בטלוויזיה ובקולנוע לצפייה חינוך "תכניתה של נונ לזמ את הרלוונטיותלבחון :5 מטרה

  .הצלחה בהוראת תקשורתה-מאפייני וכן לעמוד על ,דרכים להרחבתה
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 שלא להכליל את  להכליל אובחרוש , הבינייםבחטיבות על שיקולי מנהלים ללמוד: 6 מטרה

  . הם מנהליםש לימודי התקשורת בבית הספר

 ,בחינוך הממלכתי( שונים בסוגי חינוךתקשורת  הוראתיחודיים של י על היבטים לעמוד :7 מטרה

  ).הערבידתי ובחינוך -בחינוך הממלכתי

  

  מקורות. ד

מהפרדוקס הביקורתי : הוראת התקשורת והתרבות בחינוך מבוגרים). 2001 ('מ, עזר-גלו 'ד, בר

   .192-171', ז, שנתון לחינוך מבוגרים: גדיש. אל הכיתה כמרחב ציבורי

  .גוריון- אוניברסיטת בן: שבע- באר.בית הספר כמרכז תקשורת). 1989 ('ד, גורדון

, כתב עת לתרבות: פנים. הפרדוקס הביקורתי והכיתה כמרחב ציבורי). 2000 ('ד, ברו, מ, עזר-גל

  . 50-40 ,14, חברה וחינוך

. ס היסודי"יה והוראת צרכנות ביקורתית לילדי ביהעל מטרות החינוך למד) 2003 ('א, טורין

  .מכללת גורדון לחינוך: חיפה

  . הוצאת האוניברסיטה הפתוחה: תל אביב. לגדול עם הטלוויזיה). 2002 ('ד, למיש

. ילדים ובני נוער בסביבה התקשורתית המשתנה של ישראל). 1999 ('ת, ליבסוד , למיש

  . לחקר הטיפוח בחינוךהמכון, האוניברסיטה העברית: ירושלים

?  האם החינוך הממלכתי הגיע לקצו–תכנון לימודים בישראל בשנות האלפיים ) 2002 ('י, מטיאש

         הלכה למעשה בתכנון לימודים, )עורכים( רז' זילברשטיין ור' מ, לוי' א, אילן'  מבתוך

   .ודים לימתכניותהאגף לתכנון ולפיתוח , משרד החינוך: ירושלים). 26-5 'עמ(

ילדים  ,)ורךע(  מרכוס' אבתוך. לקראת חינוך לצפייה ביקורתית בישראל). 1995(' א, מרכוס

בית הספר , משרד החינוך והתרבות: ירושלים .)14-6 'עמ(  חינוך לצפייה ביקורתית– וטלויזיה

  .לעובדי הוראה בכירים

Anderson, J. A. (1983). Television literacy and the critical viewer. In J. Bryant & D. R. 

Anderson (Eds.), Children’s understanding of television: Research on attention and 

comprehension. New York: Academic Press.   

Meyrowitz, J. (1998). Multiple media literacies. Journal of Communication, 48(1), 96-108. 
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  מתודולוגיה: שני פרק
  

    שאלות המחקר. א

  :מטרותיו שבע של המחקר לפי העיקריותלה הן השאלות א

  

 לצפייה חינוך: " הלימודים הרשמיתתכניתב באיזו מידה נעשה שימוש לבדוק: 1 מטרה

תכניות נוספות וללמוד על ,  הבינייםבחטיבות תקשורת הוראתמסגרת ב" בטלוויזיה ובקולנוע

  . שימושבהן נעשהש

חינוך לצפייה בטלוויזיה "איזו מידה מכירים מורים ומנהלים את תכנית הלימודים ב  . 1

  ? "ובקולנוע

 חינוך"אם לא מלמדים את התכנית ? לפי איזו תכנית לימודים בתקשורת מלמדים בבית הספר  . 2

  ?מה הסיבה לכך – "לצפייה בטלוויזיה ובקולנוע

  ?"חינוך לצפייה בטלוויזיה ובקולנוע"תקשורת שלא לפי התכנית המהם מאפייני הוראת   . 3

  

הוראת  וליעדים של ומנהלים חשיבות למטרות מורים באיזו מידה מייחסים לבדוק: 2 מטרה

  . מטרות ההוראההושגו בפועלובאיזו מידה , תקשורת

על בסיס מטרות (הוראת תקשורת של מטרות הבאיזו מידה חשובות בעיני מורים ומנהלים   . 4

  ? ")פייה בטלוויזיה ובקולנועחינוך לצ"התכנית 

 מידה  באיזו? הוראת תקשורת שלמטרותה להשיג את, בעיני המורים, אפשרבאיזו מידה   . 5

  ? הושגו המטרות בפועל בעיני מורים ומנהלים

  ? בעתידלהשגתןמדוע לא הושגו מטרות ההוראה ומה ניתן לעשות   . 6

  

" בטלוויזיה ובקולנוע לצפייה חינוך "םהלימודי תכנית מידע מפורט על יישום לאסוף: 3 מטרה

הצעות , חולשה נקודות ,חוזק נקודות( אליה שנחשפו מורים על היחס לתכנית בקרב וללמוד

  ).לשיפור

  ?מדוע?  נושאים אין מלמדיםואילואילו נושאים מתוך התכנית מלמדים . 7

מה מוצע ? "נועחינוך לצפייה בטלוויזיה ובקול"מהם יתרונותיה וחסרונותיה של התכנית . 8

  ?לשנות בתכנית

חינוך לצפייה "לפי התכנית תקשורת תלמידים הלומדים בפעילות מעשית באיזו מידה מתנסים . 9

  ?"בטלוויזיה ובקולנוע

  ? תכנית ההוראהלגיבוש וליישוםמהי תרומת פרקי התכנית . 10

  ?מה חושבים התלמידים על התכנית. 11

  ?השתלמויותהו במערך הפיקוח באיזו מידה נתמכים מורים לתקשורת. 12
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  . תקשורת וקולנועהוראת  כלפיםומנהליעל עמדות מורים  ללמוד: 4 מטרה

  ?מדוע חשוב ללמד תקשורת בחטיבת הביניים ומה צריכה לכלול תכנית הלימודים. 13

  ?באיזו מסגרת רצוי ללמד תקשורת. 14

  ?להוראת המקצוע בעתידמה חשוב למורים בנוגע . 15

  

ולהציע " בטלוויזיה ובקולנוע לצפייה חינוך "תכניתהשל לזמננו  את הרלוונטיות לבחון: 5 מטרה

  .הצלחה בהוראת תקשורתה-מאפייני וכן לעמוד על ,דרכים להרחבתה

באיזו מידה רלוונטית תכנית הלימודים לתקופתנו ומה ניתן לעשות כדי להעלות רלוונטיות . 16

  ?זו

  

 שלא להכליל את  להכליל אובחרוש הביניים בחטיבות על שיקולי מנהלים ללמוד: 6 מטרה

  . הם מנהליםשלימודי התקשורת בבית הספר 

  ?מדוע בחרו מנהלי בתי הספר להכליל או שלא להכליל את לימודי התקשורת בבית ספרם. 17

  

בחינוך ( שונים בסוגי חינוךתקשורת  הוראת של םייחודיי על היבטים לעמוד: 7 מטרה

  ).הערבידתי ובחינוך -ממלכתי בחינוך ה,הממלכתי

  ? תקשורת בסוגי החינוך השוניםשל הוראתמהם ההיבטים הייחודיים . 18

  ?האם קיימת סתירה בין הוראת תקשורת לבין סוג החינוך. 19

  

  מדגםה .ב

 מנהלים שבבית ספרם 69, ורים לתקשורת מ70 )באמצעות מילוי שאלונים ( השתתפובמחקר

קבוצה זו רואיינה (שבבית ספרם אין מלמדים תקשורת   מנהלים10- מלמדים תקשורת ו

 בתי ספר 55- מ( בתי ספר שבהם מלמדים תקשורת 80-  התקבל מידע מ הכולבסך). טלפונית

 11-ומ,  בתי ספר התקבלו רק שאלוני מנהלים14-מ, מורים שאלוני + התקבלו שאלוני מנהלים

מלבד  .בלו שאלונים משני מורים בתי ספר התקמארבעה .בתי ספר התקבלו שאלוני מורים בלבד

בתחום " סיפורי הצלחה" ל,ר"לדעת המפמ,  נערכו שבעה ביקורים בבתי ספר הנחשבים,זאת

  .הוראת התקשורת

   

  של המוריםמשתני רקע עיקריים 

- לימדו בחינוך המלכתי) 10.0% ( מורים7 ,ורים לימדו תקשורת בחינוך הממלכתימ) 77.1% (54

  . ימדו תקשורת בחינוך הערבימורים ל) 12.9%( 9- דתי ו

  

) 10.0% (7, לימדו במחוז חיפה) 15.7% (11, ורים לימדו תקשורת במחוז הדרוםמ) 18.6% (13

) 25.8% (18, )ש"כולל יו(לימדו במחוז מרכז ) 18.5% (13, )י"כולל מנח(לימדו במחוז ירושלים 

  .יבמורים לימדו תקשורת במחוז תל אב) 11.4%( 8-ו ,לימדו במחוז צפון
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  מורים)28.6% (20, ורים בעלי ותק של בין שנה לחמש שנים בהוראת תקשורתממה) 42.8% (30

מורים מלמדים תקשורת מעל ) 25.7% (18, בעלי ותק של בין שש לתשע שנים בהוראת המקצוע

  . זועל שאלה מורים לא ענו) 2.9% (2. עשר שנים

  

   תקשורתמנהלים שבבית ספרם מלמדיםה שלמשתני רקע עיקריים 

- מנהלים השתייכו לחינוך הממלכתי) 7.2% (5, מנהלים השתייכו לחינוך הממלכתי) 73.9% (51

  . מנהלים השתייכו לחינוך הערבי) 18.9% (13- דתי ו

   

 8 ,מחוז חיפהל מנהלים השתייכו) 19.1% (13, מחוז הדרוםל מנהלים השתייכו) 14.7% (10

מחוז ל מנהלים השתייכו) 19.1% (13, )י"מנח וללכ(מחוז ירושלים ל מנהלים השתייכו) 11.8%(

  .מחוז תל אביבל מנהלים השתייכו) 7.4%( 5-ו, מחוז צפוןל מנהלים השתייכו) 27.9%( 19, מרכז

  

בעלי ותק של בין הם  מנהלים) 29.4%( 20,  שזו שנתו הראשונה בניהולציין) 1.4%(מנהל אחד 

) 33.9% (23-ו, בניהול שנים תשעק של בין שש לבעלי ות) 32.4% (22, בניהוללחמש שנים נתיים ש

  . זועל שאלהמנהלים לא השיבו ) 2.9% (2.  שניםעשרבעלי ותק ניהולי של מעל  מנהלים

  

 בעלימנהלים הם ) 36.3%( 25,  שזו שנתם הראשונה בתפקידם הנוכחיומנהלים דיווח) 4.3% (3

בעלי ותק של בין שש מנהלים ) 33.3% (23, בתפקידם הנוכחילחמש שנים נתיים ותק של בין ש

  .  שניםעשרבעלי ותק ניהולי של מעל  מנהלים) 26.1% (18- ו, בתפקידם הנוכחי שנים תשעל

  

  כלי המחקר. ג

  : כו ראיונות לפי שאלון מובנה כמפורט להלןנבנו שלושה שאלונים ונערצורך מחקר זה ל

  לתקשורת למורים שאלון. 1

  ים תקשורת למנהלים שבבית ספרם מלמדשאלון. 2

   למנהלים שבבית ספרם אין מלמדים תקשורתשאלון. 3

    בבתי ספר פעילים בהוראת תקשורת איון קבוצתייר. 4

  

  :) בהכלים המלאים מופיעים בנספח( תיאור קצר של כלי המחקר מובאהלן ל

   

  שאלון למורים לתקשורת . 1

למסגרת ,  של המוריםשל השאלון למורים כלל פרטים אישיים הנוגעים לרקע חלק הראשוןה

  . תקשורת לפיההם מלמדיםשלתכנית  ר וכןפעבודתם בבית הס

חינוך לצפייה בטלוויזיה "נועד למורים שאינם מלמדים תקשורת לפי התכנית  חלק השניה

  .הם מלמדיםש מאפייני התכנית וכלל שאלות בדבר" ובקולנוע

ך לצפייה בטלוויזיה חינו"נועד למורים המלמדים תקשורת לפי התכנית  חלק השלישיה

  .  עליה של המוריםועסק בהיבטים שונים של יישום התכנית ובחוות דעתם" ובקולנוע
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בסיכוי להשגתן ובהשגתן , תקשורתהנועד לכל המורים ועסק במטרות הוראת החלק הרביעי 

  .בפועל

  .גישות כלפי תכנית לימודים עתידית בתקשורתבעסק בעמדות והחלק החמישי 

  .ק בהיבטים הייחודיים של הוראת המקצוע בסוגי החינוך השונים עסהשישיהחלק 

  

   למנהלים שבבית ספרם מלמדים תקשורתשאלון. 2

 בית שלהם ולרקע שלשל השאלון למנהלים כלל פרטים אישיים הנוגעים לרקע  חלק הראשוןה

  .מנהלים הםשהספר 

וכן בשיקולי הבחירה , עסק בתכנית הלימודים הנלמדת בבית הספר ובדרך יישומהחלק השני ה

  . שבניהולושל המנהל בנוגע להכללה של תכנית לימודים בתקשורת בבית הספר

  .מנהליםהיעדים בהוראת תקשורת בעיני של  של מטרות ועסק בחשיבותםחלק השלישי ה

  .עסק בדעתו של המנהל על היבטים שונים של הוראת תקשורת בעתידהחלק הרביעי 

  .חודיים של הוראת המקצוע בסוגי החינוך השונים עסק בהיבטים הייהחלק החמישי

  

   למנהלים שבבית ספרם אין מלמדים תקשורתשאלון. 3

שאלון זה עסק בעיקר בשיקולי המנהל שלא לכלול את מקצוע התקשורת בתכנית הלימודים 

  . הוראת המקצועלגבי מטרותחוות דעתם של מנהלים ב ותספרי-ביתה

  

    ים בהוראת תקשורתריאיון קבוצתי בבתי ספר פעיל. 4

המרואיינים התבקשו .  התכניתוביישום בגישת בית הספר כלפי הוראת המקצוע הריאיון התמקד

  .ת המקצוע של הורא דוגמאות ליישום מוצלחלהביא

  

  עיבוד הנתונים . ד

עיבודים כמותיים נערכו .  של שאלות פתוחותובניתוח תוכןכמותיים נערכו עיבודים מחקר זה ב

שכיחויות של חישוב : באמצעות שימוש במגוון שיטות סטטיסטיות" סגורות"אלות לתשובות לש

וכן שיטות סטטיסטיות המכוונות לבחינת , )סטטיסטיקה תיאורית(ממוצעים וסטיות תקן 

 )MANOVA(משתני -ניתוח שונות רב, בדיקות מהימנות, ם כגון ניתוח גורמיםיקשרים בין משתנ

הסטטיסטיים נעשו על משתני רקע ספציפיים לפי דרישת  הפילוחים ).ANOVA (משתני-וחד

 קובץ לקבוצות ,ולאחר מכן, המידע מן השאלות הפתוחות קודד לקטגוריות פרטניות .המזמין

בלוחות התשובה הוצגו התפלגויות השכיחויות לפי מספר תשובות ולפי . בעלות מכנה משותף

 נושאים ספציפיים מתוך התכנית לשאלה על סיבות להימנעות הוראת: לדוגמה. מספר עונים

תשובות אלו קודדו לעשר קטגוריות פרטניות ואלה קובצו .  תשובות14ניתנו על ידי המורים 

סיבות הנוגעות , סיבות הנוגעות למורים ולאילוצים טכניים וארגוניים: לשלוש קבוצות

  . וסיבות הנוגעות לתכנית עצמה,לתלמידים
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  מהלך המחקר . ה

 נערכו ראיונות אישיים לפי הפניית האגף ,ובניית הכליםל הצעת המחקר הכתיבה שקראת ל

דורית ' גב, מירה שוויקי' גב, חנה אדן' גב: האלה עם האנשים ,לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים

סיכום הראיונות  (אורנת טורין' תמי אשכנזי וגב' גב, איוונה רטנר' גב, ר רבקה ריבק"ד, באלין

  .)מופיע בנספח א

  

. ומגזרים לפי מחוזות , חטיבות הביניים בדגימה שכבתיתמכלל 20%דגמו נ הראשון שלבב

 או תכנית איזו  לפי-ואם כן ,  לימודי תקשורתמקיימיםשאלו טלפונית האם הם נ ,במסגרת זו

נמצא מספר נמוך ביותר של בתי ספר (מאחר שהתוצאות של מדגם זה היו בלתי מספקות . הכוונה

חטיבות עם כל  הוחלט בעצה אחת עם המזמין להתקשר ,)פורמט כלשהוהמלמדים תקשורת ב

 ,בסופו של התהליך. למפות בפועל את אוכלוסיית בתי הספר המלמדים תקשורתכדי הביניים 

אשר דיווחו על לימודי )  חטיבות ביניים522מתוך ( בתי ספר 125הגענו לקבוצה ראשונית של 

. לחו שאלונים המיועדים למנהל ולמורה לתקשורתלבתי ספר אלה נש. תקשורת בפורמט כלשהו

תשובותיהם כי  כי חלק מבתי ספר אלה אינם מלמדים תקשורת והתבררבמהלך איסוף הנתונים 

בסופו של .  למלא את שאלוני המחקרחלק מהם סירבו ,נוסף על כך. ע" בחטבהוראה בטעות עסקו

 רואיינו באמצעות הטלפון ,בילבמק . בתי ספר80- קיבלנו מידע מ , המרצות רבותולאחרדבר 

 ,ביקורים בשבעה בתי ספר נערכועשרה מנהלים שבבית ספרם אין מלמדים תקשורת וכן 

  שלאיסוףה בתום .מתבצעת בהצלחה בהם הוראת תקשורתשכבתי ספר המליץ עליהם ר "המפמש

  .השאלונים עובדו הנתונים ונכתב דוח המחקר
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   ממצאים: שלישי פרק

  

  :צאים כולל שני חלקיםפרק הממ

  .  המרכזיותהמחקר ולפי שאלות מאורגן לפי מטרות המחקר – תקציר הממצאים . א

מקביל הסדר הפנימי בכל כלי . ארבעת כלי המחקרמאורגן לפי  – הפירוט המלא של הממצאים  . ב

  .בשאלוןש סדר השאלותל בדרך כלל

  

   5 המחקרתקציר הממצאים בזיקה למטרות

 לצפייה חינוך" הלימודים הרשמית בתכניתאיזו מידה נעשה שימוש  בלבדוק: 1 מטרה

תכניות וללמוד על ,  הבינייםבחטיבות תקשורת הוראתבמסגרת " בטלוויזיה ובקולנוע

 .נוספות שנעשה בהן שימוש

  

חינוך לצפייה בטלוויזיה "באיזו מידה מכירים מורים ומנהלים את תכנית הלימודים : 1שאלה 

  ?"ובקולנוע

  ]אלון מורים בש1.סעיף ג[ )N = 70(  מורים–כנית הלימודים  עם תרותהיכ. א

 לצפייה בטלוויזיה חינוך" הלימודים תכניתמורים ציינו כי אינם מכירים את ) 20.0% (14

) 22.9% (16, מורים ציינו כי הם מכירים את תכנית הלימודים במידה מעטה) 12.9% (9 ,"ובקולנוע

ציינו כי הם מכירים ) 21.4% (15 ,ת תכנית הלימודים במידה בינוניתמורים ציינו כי הם מכירים א

מורים ציינו כי הם מכירים את תכנית הלימודים ) 15.7% (11, את תכנית הלימודים במידה רבה

מורים לא השיבו על שאלה זו ) 7.1% (5 .במידה רבה מאוד"  לצפייה בטלוויזיה ובקולנועחינוך"

שאינם  ולפיכך ייתכן ,דעת על התכניתהחוות באשר לבשאלון  על החלק ענומורים אלה לא (

  ). משמעותיבאופן מכירים את התכנית

 
  ] בשאלון מורים2.סעיף ג) [N = 70() כולל שנה נוכחית(ותק בהוראת התכנית . ב

מורים מלמדים את התכנית ) 17.1% (12, מורים מלמדים זו השנה הראשונה את התכנית) 2.9% (2

) 68.6% (48. מורים מלמדים את התכנית בין תשע לעשר שנים) 11.4% (8, ש שניםבין שנתיים לחמ

  . זועל שאלהמורים לא השיבו 

                                                      
5 N  = בשאלון למורים. 1.סעיף ג, למשל[הסימון בסוגריים מרובעים ; מציין שאלה פתוחה* הסימן ; מספר העונים [

לשאלות הפתוחות התקבלו תשובות רבות והן מוינו ; של אותה שאלה בפירוט המלא של הממצאיםמתייחס למיקום 

בתקציר הממצאים צוינו הקבוצות הכלליות בלבד והקורא מוזמן לפנות ללוחות המלאים בנושאים . לקבוצות

  .תשובות לשאלות שבהן מספר העונים נופל מעשרה מוצגות במלל. המעניינים אותו
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 בהם בתי ספרמנהלים ב בשאלון 2.סעיף ב) [N = 69( מנהלים –  עם תכנית הלימודיםהיכרות. ג

  ]לומדים תקשורת

וך לצפייה בטלוויזיה חינ"מנהלים ציינו כי הם מכירים את תכנית הלימודים ) 47.8% (33

ל עמנהלים לא השיבו ) 8.7% (6-מהם ציינו כי אינם מכירים את התכנית ו) 43.5% (30, "ובקולנוע

  . זושאלה

  

אם לא מלמדים את ? לפי איזו תכנית לימודים בתקשורת מלמדים בבית הספר: 2שאלה 

  ?מה הסיבה לכך – "חינוך לצפייה בטלוויזיה ובקולנוע"התכנית 

חינוך לצפייה בטלוויזיה "אלה בכמה בתי ספר מלמדים את תכנית הלימודים התשובה לש

 80במחקר השתתפו . מנהליםשאלוני  מורים ומתוך שאלונישילוב תשובות מ נבנתה" ובקולנוע

  בתי ספר שמהם14, שאלוני מורים+  מהם התקבלו שאלוני מנהליםש בתי ספר 55: בתי ספר

 בתי ספר שמהם 4-ספר שמהם התקבלו רק שאלוני מורים ו בתי 11, התקבלו רק שאלוני מנהלים

 בין דיווחי מורים "הלימה סבירה" מצאנו ,למעט ארבעה מקרים. התקבלו שאלונים משני מורים

  .  באותו בית ספרלדיווחי מנהלים

  

, נלמדת" חינוך לצפייה בטלוויזיה ובקולנוע"חישוב משולב מצביע על כך שתכנית הלימודים 

  .  מבתי הספר שהשתתפו במחקר43%6-כ בתי ספר המהווים 34-ב,  חלקיבאופן מלא או

  

 בשאלון 1.סעיף ב) [N = 70 ( לפי דיווח מוריםתכניות הלימוד בתקשורת: ההוראהתכנית . א

  ]מורים

 מהמורים מלמדים תכנית 41%- כ,  מהמורים מלמדים תכנית מעשית שנבנתה על ידם43%-כ

חינוך לצפייה "ורים מלמדים את תכנית הלימודים  מהמ26%-כ, עיונית שנבנתה על ידם

 10%-כ, "חברה, יחיד, תרבות" מהמורים מלמדים את התכנית 13%-כ". בטלוויזיה ובקולנוע

חינוך לצפייה בטלוויזיה "מלמדים תכנית עיונית שנבנתה על ידם על בסיס תכנית הלימודים 

 מלמדים תכנית חיצונית 4%- ני וכ מלמדים לפי תכנית חיצונית בתחום העיו6%-כ, 7"ובקולנוע

  ).תכניתאחד של מורים עשויים ללמד יותר מסוג (בתחום המעשי 

  
 בשאלון 1.סעיף ב[ )N = 69(תכנית הלימודים בתקשורת לפי דיווח מנהלים : ההוראהתכנית . ב

  ] בהם לומדים תקשורתבתי ספרמנהלים ב

 לצפייה בטלוויזיה חינוך" מהמנהלים ציינו כי בבית ספרם מלמדים את התכנית 35%-כ

     ,ת בנושא תקשורתספרי- בית מלמדים תכנית ייחודית ספרם ציינו כי בבית 33%-כ, "ובקולנוע

 מהמנהלים ציינו כי 13%- וכ,  שנבנתה על ידי המורהתכנית מלמדים ספרם ציינו שבבית 17%-כ

                                                      
נו בקבוצת המלמדים לפי התכנית  ארבעה בתי ספר מכיוון שלא נמצאה בהם סיבה סבירה להעדפת דיווח לא הכלל  6

  .המנהל על פני דיווח המורה
לקטגוריה זו שויכו מורים שדיווחו על הוראת תכנית עיונית שנבנתה על ידם וגם מילאו את פרק השאלון  שעסק   7

  .חינוך לצפייה בטלוויזיה ובקולנוע"בתכנית 
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נו כי בבית ספרם  מהמנהלים ציי7%- כ". חברה, יחיד, תרבות" את התכנית ספרםמלמדים בבית 

 ציינו ששבבית הספר מלמדים תקשורת 3%- כ, מלמדים תקשורת בשילוב עם מקצועות אחרים

 מהמנהלים לא ידעו איזו תכנית תקשורת מלמדים בבית 7%-לפי תכנית חיצונית מוגדרת וכ

  .ספרם

  
  ] שאלון מורים3.סעיף ב[  *)N = 46(הסברים לאי הוראת התכנית . ג

מסיבות " חינוך לצפייה בטלוויזיה ובקולנוע"מלמדים לפי תכנית הלימודים מורים ציינו שאינם 

, ) מהמורים46%-כ( להעדפות ולאילוצים שונים ,הוראת תקשורת לצרכיםהתאמה של -אי :אלה

והיבטים , ) מהמורים26%- כ(חוסר היכרות עם התכנית , ) מהמורים33%- כ(ביקורת על התכנית 

  ).ם מהמורי9%-כ(טכניים וארגוניים 

חינוך לצפייה בטלוויזיה "מהם מאפייני הוראת תקשורת שלא לפי התכנית  :3שאלה 

  ?"ובקולנוע

 לצפייה בטלוויזיה חינוך" ומאפיינים של הוראת תקשורת שלא לפי התכנית רכיביםמ. א

  ] בשאלון מורים2.סעיף ב[ )N = 46( "ובקולנוע

: " לצפייה בטלוויזיה ובקולנועחינוך"אלה של הוראה שלא לפי התכנית  מורים ציינו מאפיינים

, ) מהמורים50%- כ(היבטים מעשיים , ) מהמורים63%-כ(קולנוע בנושאים ומושגים בתקשורת ו

חינוכי -תקשורת בהיבט חברתי, ) מהמורים35%- כ(אנרים 'ז, ) מהמורים39%-כ(צפייה מושכלת 

    ). מהמורים4%-כ(וחקירת תהליכי יצירה , ) מהמורים24%-כ(

  
) N = 66() ללא התייחסות לתכנית ספציפית(ולות מעשיות בתחום התקשורת והקולנוע פע. ב

  ] בהם לומדים תקשורתבתי ספרמנהלים ב בשאלון 3.סעיף ב[

-כ,  מספר פעמים בשנהספרי-בית מהמנהלים ציינו שהתלמידים מוציאים לאור עיתון 77%-כ

 מהמנהלים 58%-וכ, הווידיאו/  מהם ציינו שמתקיימת בבית הספר עשייה בתחום הקולנוע64%

  . אתר אינטרנט  ישציינו שלבית הספר

  

ים של לבדוק באיזו מידה מייחסים מורים ומנהלים חשיבות למטרות וליעד: 2מטרה 

 . מטרות ההוראההושגו בפועלובאיזו מידה , תקשורתהוראת 

 
על בסיס  (הוראת תקשורתשל מטרות הבאיזו מידה חשובות בעיני מורים ומנהלים : 4שאלה 

  ?")חינוך לצפייה בטלוויזיה ובקולנוע"מטרות התכנית 

  ] בשאלון מורים1.סעיף ד) [N = 69(  בעיני מוריםתקשורתהוראת של  מטרותהחשיבות . א

 כלומר מידת( 4.07 הוא תקשורת בעיני מורים הוראת  שלמטרותהחשיבות של  הממוצע הציון

  ).רבה עד רבה מאודהיא ראת המקצוע  מורים למטרות הושמייחסיםהחשיבות הממוצעת 

  

 מורים מן החינוך :הוראת התקשורת חשובות יחסית הןשל מטרות ההקבוצות שבעיניהן 

 ,)4.16ממוצע (מורים בעלי הכשרה עיונית בתקשורת , )5 מתוך 4.32ממוצע (דתי -הממלכתי

  ).4.14ממוצע  (ע"טומורים המלמדים גם בח
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 במידה חשובה"הציון המשולב הגבוה ביותר לבחירה של (ם  בעיני מוריהחשובות יחסיתהמטרות 

תקשורת של  חשיבותהכלפי לפתח מודעות והערכה  :הן ") רבה מאודבמידה חשובה"ו" רבה

ולפתח בתלמידים כישורים הנחוצים לצריכה  ,) מהמורים94%-כ(חופשית בחברה דמוקרטית 

הציון המשולב הגבוה ( חותהחשובות פ המטרות).  מהמורים93%-כ(ביקורתית של תקשורת 

היכרות עם מפת התקשורת  :הן")  במידה מעטהחשובה"ו" חשובה לא כלל"ביותר לבחירה של 

 ). מהמורים14%- כ ( תקשורת–והקניית הבנה של היחסים ממסד )  מהמורים21%-כ (בישראל

  .מוריםהמידת החשיבות שיוחסה למטרות הוראת המקצוע אינה מושפעת ממשתני הרקע של 

  
 )N = 69(  שבבית ספרם מלמדים תקשורת תקשורת בעיני מנהליםשל הוראתמטרות החשיבות . ב

  ]מנהלים שבבית ספרם מלמדים תקשורת בשאלון 1.גסעיף [

כלומר מידת ( 4.22 הוא תקשורת בעיני מנהליםהוראת של  מטרותהחשיבות של  הממוצע הציון

  ).רבה עד רבה מאודהיא קצוע  למטרות הוראת הממנהלים שמייחסיםהחשיבות הממוצעת 

  

 מנהלים שבבית ספרם :תקשורת חשובות יחסית הן הוראת  שלמטרותההקבוצות שבעיניהן 

) 4.33ממוצע (מנהלים בעלי תואר ראשון , )5 מתוך 4.37ממוצע ( תלמידים 700 מעל לומדים

   ).4.30ממוצע (ומנהלים בעלי ותק בניהול בית הספר הנוכחי של שש עד תשע שנים 

  

 חשובה"הציון המשולב הגבוה ביותר לבחירה של  (נהליםעיני מהחשובות יחסית בהמטרות 

 לפתח בתלמידים כישורים הנחוצים לצריכה :הן")  רבה מאודבמידה חשובה"ו" במידה רבה

תקשורת של  חשיבותהכלפי  לפתח מודעות והערכה ,) מהמנהלים100%(ביקורתית של תקשורת 

וכלפי ולפתח סובלנות לפלורליזם תרבותי  ,) מהמנהלים94%-כ(חופשית בחברה דמוקרטית 

הציון המשולב  ( החשובה פחותהר המט.) מהמנהלים91%- כ(השונה באמצעות חשיפה לתקשורת 

היכרות עם מפת  היא")  במידה מעטהחשובה"ו" חשובה לא כלל"הגבוה ביותר לבחירה של 

  ).מנהלים מה16%-כ (התקשורת בישראל

  

, מנהליםהיוחסה למטרות הוראת המקצוע אינה מושפעת ממשתני הרקע של מידת החשיבות ש

 ייחסו תלמידים 700נמצא כי מנהלים שבבית ספרם מעל : למעט משתני המין וגודל בית הספר

,  תלמידים700- ל400הוראת תקשורת חשיבות רבה יותר ממנהלים שבבית ספרם בין של למטרות 

  .תקשורת חשיבות רבה יותר ממנהלים הוראת של שמנהלות ייחסו למטרותוכן 

  

 להקניית חשיבות למטרות הוראת באשרלא נמצא הבדל מובהק סטטיסטית בין מנהלים למורים 

  .)ראו פירוט בנספח ג (תקשורת

  
     מלמדים תקשורתלא תקשורת בעיני מנהלים שבבית ספרם הוראת שלמטרות החשיבות . ג

)N = 10( ] א לומדים תקשורת בהם לבתי ספרמנהלים בשאלון[   

תקשורת בעיני מנהלים שבבית ספרם אין הוראת של מטרות החשיבות של  הממוצע הציון

 למטרות מנהלים שמייחסים מידת החשיבות הממוצעת ,כלומר( 4.23 הוא מלמדים תקשורת

  ).רבה עד רבה מאודהיא הוראת המקצוע 
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 תחלפ : הן8ם תקשורתעיני מנהלים שבבית ספרם אין לומדיהמטרות החשובות יחסית ב

סתטי אשיפוט  ,דיאולוגיאישיפוט (תלמידים כישורים הנחוצים לצריכה ביקורתית של תקשורת ב

תבוננות ביקורתית בפרסומות ובמשדרי תעמולה  התחלפ, )5 מתוך 4.90ממוצע ) (ערכישיפוט ו

יות מונים הם פועל יוצא של בחירות מקצוע השורתתקתוצרים של  שביןלהו, )4.70ממוצע (

  ).4.70ממוצע (מציאות הל ש  ניטרלישיקוף ואנושיות ולא

  

 ם עכרותהי :מנהלים שבבית ספרם אין לומדים תקשורת הןפחות לדעתם של חשובות ההמטרות 

פיתוח הטעם , )5 מתוך 3.10ממוצע  ()ינטרסיםואגומלין - יחסי, בעלויות(מפת התקשורת בישראל 

 אנרים'במגוון של תחומים וז קשורתיתהתירה  היצהכרת של התלמידים באמצעות יהאומנות

  ). 3.60ממוצע (

  
בתי מנהלים ב בשאלון 1.סעיף ד[ )N = 66(מנהלים  בעיני תקשורתהוראת היעדים של חשיבות . ד

  ] בהם לומדים תקשורתספר

 מידת ,כלומר (4.03הציון הממוצע של חשיבות יעדי הוראת תקשורת בעיני מנהלים הוא 

  ). רבה עד רבה מאוד היאמייחסים מנהלים ליעדי הוראת המקצועהחשיבות הממוצעת ש

  

 מנהלים בעלי ותק בניהול כללי של :הקבוצות שבעיניהן יעדי הוראת תקשורת חשובים יחסית הם

מנהלים בעלי ותק בניהול בית הספר הנוכחי של שנה עד , )5 מתוך 4.20ממוצע (שנה עד חמש שנים 

  ).4.13ממוצע ( תלמידים 700 שבבית ספרם לומדים מעל ומנהלים, )4.13ממוצע (חמש שנים 

  

  במידהחשוב"הציון המשולב הגבוה ביותר לבחירה של  (נהלים בעיני מהיעדים החשובים יחסית

 ופיתוח ) מהמנהלים95%-כ(צריכה מושכלת של תקשורת  :םה")  רבה מאודבמידה חשוב"ו" רבה

  פחותחשובההיעד ). מנהלים מה93%-כ( גביהשמוצעת ל  בין מציאות לבין פרשנותיכולת ההבחנה

 הבנת הוא")  במידה מעטהחשוב"ו" חשוב לא כלל"הציון המשולב הגבוה ביותר לבחירה של (

  .)נהלים מהמ19%-כ() םיאנר'ז(ת ובסוגהטלוויזיוניים והקולנועיים והתחביר דוק הדק

  

למעט , המנהלים של מידת החשיבות שיוחסה ליעדי הוראת המקצוע אינה מושפעת ממשתני רקע

  תלמידים ייחסו חשיבות ליעדי הוראה ספציפיים400מנהלים שבבית ספרם עד : גודל בית הספר

  . תלמידים700 עד 400יותר ממנהלים שבבית ספרם 

  

 באיזו מידה ?תקשורתההוראת  מטרות להשיג את ,בעיני המורים, אפשרבאיזו מידה : 5שאלה 

  ?ומנהליםהושגו המטרות בפועל בעיני מורים 

  ] בשאלון מורים3.סעיף ד[ )N = 45)(הערכת האפשרות להשגת מטרות ההוראה בעיני מורים . א

 ,כלומר( 3.64 הוא של הערכת האפשרות להשגת מטרות ההוראה בעיני מורים הממוצע הציון

  ).בינונית עד רבה הערכת מורים לגבי השגת מטרות ההוראה

                                                      
  . הנמוךN-התוצאות אינן מובאות באחוזים בגלל ה  8
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 תקשורת מוערכת כאפשרית במידה רבה יחסיתאת הורשל מטרות ההקבוצות שבעיניהן השגת 

, )3.93ממוצע (מורים המרכזים מקצוע , )5 מתוך 4.29ממוצע (דתי - מורי החינוך הממלכתי:הן

  ).3.85ממוצע (ומורים בעלי ותק בהוראת המקצוע של שש עד תשע שנים 

  

ניתנת "ה של הציון המשולב הגבוה ביותר לבחיר(בעיני מורים  להשגה הניתנות יותרהמטרות 

-  הקניית הבנה של יחסי ממסד:הן ") רבה מאודבמידה ניתנת להשגה"ו"  במידה רבהלהשגה

 התקשורת כמשקפת ומייצרת תרבות מקום שלזיהוי והערכה , ) מהמורים83%- כ(תקשורת 

אמצעי מדיה ו טכנולוגיות של תקשורת והיכרות עם, ) מהמורים78%-כ(וכמפרשת את המציאות 

ון המשולב הגבוה ביותר לבחירה הצי( להשגה שניתנות פחותהמטרות ). מהמורים 74%-כ(שונים 

של   עידוד מעורבות והשתתפות:הן") ניתנת להשגה במידה מעטה"ו" כלל לא ניתנת להשגה"של 

היבטים לפיתוח מודעות , ) מהמורים21%-כ(בנוגע לנושאים המוצגים בתקשורת  האזרחים

 ופיתוח סובלנות , ויכולת ניתוח של היבטים אלה,)המורים מ20%-כ(אתיים הנוגעים לתקשורת 

  ). מהמורים14%- כ(כלפי פלורליזם תרבותי והכרת השונה באמצעות חשיפה לתקשורת 

  

למעט , הערכת ההשגה של מטרות הוראת תקשורת אינה מושפעת ממשתני הרקע של מורים

כולתם של תלמידיהם בי  מאמיניםבחטיבה עליונהים המלמדים מור: ע"בחט ההוראה משתנה

  . בחטיבה עליונה יותר ממורים שאינם מלמדים להשיג את מטרות ההוראה

  
 בשאלון 8.סעיף ד) [N = 59(רכישת מודעות בנושאי תקשורת : השגת מטרות ההוראה בפועל. ב

  ]מורים

תוח הגורמים של הפריטים המבטאים את השגת מטרות ההוראה יצר את סולם רכישת מודעות ני

רגשיות וערכיות , אידיאולוגיותמודעות לבחירות ) 1: ( הכולל שלושה גורמים,תקשורתבנושאי 

) 3 (; בעיצוב תוצרי תקשורתתמודעות לבחירות צורניות ואומנותיו) 2 (;בעיצוב תוצרי תקשורת

  .לתפקידה של התקשורתמודעות 

  

רכישת  מידתר כלומ (3.65 בעיני מורים הוא רכישת מודעות בנושא תקשורת הממוצע של הציון

 , אידיאולוגיותמודעות לבחירותהציון הממוצע ל ). עד רבהבינונית מודעות בנושא תקשורתה

ממוצע מודעות לבחירות , 3.73 –רגשיות וערכיות בעיצוב תוצרי תקשורת בקרב התלמידים 

 הציון הממוצע למודעות .3.36 – בעיצוב תוצרי תקשורת בקרב התלמידים תצורניות ואומנותיו

  .4.11 –פקידה של התקשורת בקרב התלמידים לת

  

  החינוךמורי :הן  המודעות לנושאי תקשורת של התלמידים גבוהה יחסיתשבעיניהן הקבוצות

 ומורים בעלי ותק ,)3.80ממוצע (מורים המרכזים מקצוע , )5 מתוך 3.89ממוצע  (דתי-הממלכתי

 לבחירות מודעותשבעיניהן הקבוצות ). 3.80ממוצע (בהוראת המקצוע של עשר שנים ומעלה 

 מורים המלמדים : בקרב התלמידים גבוהה יחסית הןוצרי תקשורתת בעיצוברגשיות וערכיות 

 ומורים בעלי ותק ,)3.93ממוצע ( מקצוע מורים המרכזים, )4.03ממוצע (דתי -בחינוך הממלכתי

לבחירות  מודעותהקבוצות שבעיניהן ). 3.88ממוצע (בהוראת המקצוע של עשר שנים ומעלה 

 מורים : בקרב התלמידים גבוהה יחסית הןצורניות ואומנותיות בעיצוב תוצרי תקשורת
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ממוצע ( ומורים בעלי השכלה עיונית בתקשורת ,)3.63ממוצע (דתי -המלמדים בחינוך הממלכתי

 :הקבוצות שבעיניהן מודעות לתפקידה של התקשורת בקרב התלמידים גבוהה יחסית הן). 3.51

מורים בעלי ותק בהוראת , )4.33ממוצע (תק בהוראת המקצוע של עשר שנים ומעלה מורים בעלי ו

ממוצע ( ומורים בעלי הכשרה עיונית בתקשורת ,)4.26ממוצע (המקצוע של שנה עד חמש שנים 

4.26.(    

  

הושגו "הציון המשולב הגבוה ביותר לבחירה של (ני מורים שהושגו במידה רבה בעיהמטרות 

  התקשורתלהיותם של אמצעי רכישת מודעות :הן") גו במידה רבה מאודהוש"ו" במידה רבה

רכישת מודעות למקום שתופסים אמצעי , ) מהמורים88%- כ(דור הן למידע י לבןמקור ה

, ורכישת מודעות לשימוש במין, ) מהמורים83%-כ(התקשורת בחייהם ובחברה הסובבת 

  ). מהמורים81%-כ( קהל כתילמש יצעמ כא–מות ובסטריאוטיפים יבאל

  

" כלל לא הושגו"יון המשולב הגבוה ביותר לבחירה של הצ(שהושגו במידה פחותה המטרות 

 ,י ובשימוש יוצא דופן בדרכי הצגהשגרתמוש  בשילהבחין  היכולת:הן") הושגו במידה מעטה"ו

 ורכישת מודעות להשפעה ,) מהמורים30%- כ( ולביטוי אישי ייחודי  אישיתוך התייחסות לסגנון

  ). מהמורים24%-כ( אידיאולוגיות ופוליטיקה על התוצרים התקשורתיים של

  

, ותק, מין, ריכוז המקצוע, ע"הוראה בחט: לא נמצא קשר מובהק סטטיסטית בין משתני הרקע

לבין מידת המודעות " ינוך לצפייה בטלוויזיה ובקולנועח"השכלה והוראה לפי התכנית 

  .מייחסים מורים לתלמידיהםשהתקשורתית 

  

בתי מנהלים ב בשאלון 3.סעיף ג) [N = 64(הוראת תקשורת בבית הספר של מטרות ההשגת . ג

  ] בהם לומדים תקשורתספר

מנהלים ) 58% (40, הוא מנהלשסבור כי המטרות אינן מושגות כלל בבית הספר ) 1.4%(מנהל אחד 

ורים סבמנהלים ) 37.7% (26, הם מנהליםשסבורים שחלק מהמטרות מושגות בבית הספר 

  . זועל שאלה מנהלים לא השיבו ) 2.9% (2-ו, הם מנהליםששמרבית המטרות מושגות בבית הספר 

  
 בהם בתי ספרמנהלים ב בשאלון 3.סעיף ג) [N = 25(פירוט המטרות שהושגו בבית הספר . ד

  ]לומדים תקשורת

של  המטרות שהושגו במידה הרבה ביותר היו פיתוח כישורים הנחוצים לצריכה ביקורתית

 והשתתפותאזרחית מעורבות   עידוד,) מהמנהלים ציינו כי מטרה זו הושגה56%- כ(תקשורת 

ת ביקורתית וננו ופיתוח התב,) מהמנהלים48%-כ(רת ווצגים בתקשבנוגע לנושאים המ חיתאזר

  ). מהמנהלים ציינו כי המטרה הושגה48%-כ( בפרסומות ובמשדרי תעמולה
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  ? בעתידלהשגתןאה ומה ניתן לעשות מדוע לא הושגו מטרות ההור: 6שאלה 

  ] בשאלון מורים5.סעיף ד [* )N = 46 (הסברים לאי השגת המטרות. א

, ) מהמורים74%-כ( היבטים טכניים וארגוניים : הן, לדעת מורים,הסיבות לאי השגת המטרות

, ) מהמורים28%- כ(סיבות הקשורות לתלמידים , ) מהמורים28%-כ(סיבות הקשורות לבית הספר 

  ). מהמורים26%-כ(סיבות הקשורות לתכנית ו

  
  ] בשאלון מורים6.סעיף ד [*) N = 31( בהשגת המטרות תמיכהלהצעות . ב

 68%-כ(הצעותיהם של מורים בנוגע להשגת המטרות כללו הצעות הנוגעות לשינויים ארגוניים 

) מורים מה23%-כ(סיוע למורים , ) מהמורים29%-כ(שינוי הגישה כלפי המקצוע , )מהמורים

  ). מהמורים10%-כ(והצעות הנוגעות לאסטרטגיות הוראה 

  
 ] בשאלון מנהלים3.סעיף ד[  *)N = 55( בבית הספר רתוהרחבת הפעילות בנושא תקש. ג

באמצעות  להיעשות ,מנהליםה לדעת ,תקשורת צריכה בנושא תספרי- ביתהרחבת הפעילות ה

/ היה צמצום מספר התלמידים בכיתה השכיח .)מהמנהלים 66%-כ(ארגוניים טכניים והיבטים 

חשיפת שכבות לימוד נוספות לתחום התקשורת /לימודהשעות הגדלת /הקצאת משאבים נוספים

 פעילות ייזום השכיח היה .) מהמנהלים55%- כ( תוכניים היבטים באמצעותו ,) מהמנהלים33%-כ(

 31%- כ(  ועודםהקמת אתרי, הפקת סרטים, יםספרי-ביתפרויקטים   כמותספרי-ביתתקשורתית 

  ).מהמנהלים

  

בטלוויזיה  לצפייה חינוך "הלימודים מידע מפורט על יישום תכנית לאסוף: 3 מטרה

 ,חוזקנקודות  (על היחס לתכנית בקרב מורים שנחשפו אליה וללמוד" ובקולנוע

 ).הצעות לשיפור, חולשהנקודות 

  

  ?מדוע? מדים נושאים אין מלואילואילו נושאים מתוך התכנית מלמדים : 7שאלה 

  ] בשאלון מורים3.סעיף ג) [N = 25(נושאי ההוראה . א

 המלמדים  מהמורים84%-כ (פרסומת בטלוויזיה ובקולנוע ם ביותר הים ההוראה השכיחינושא

 נושא .) מהמורים המלמדים את התכנית76%- כ( ואקטואליה וחדשות בטלוויזיה 9)את התכנית

   המלמדים את מהמורים20%- כ ( ובקולנועספורט בטלוויזיה שכיח הוא הפחותההוראה 

   .התכנית

  
  ] בשאלון מורים5.סעיף ג [*) N = 22(נושאי הוראה מועדפים . ב

מושגים ונושאים , ) מהמורים64%-כ(אנרים ' ז:נושאי ההוראה המועדפים על מורים הם

 23%-כ(וצפייה מושכלת , ) מהמורים27%- כ(היבטים מעשיים , ) מהמורים36%-כ( בתקשורת

  ).מהמורים

                                                      
נכללו מורים שמלמדים את התכנית באופן מלא או כחלק מתכנית " המורים המלמדים את התכנית"בקבוצת  9

  ).עיונית שנבנתה על ידם
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  ] בשאלון מורים6.סעיף ג) * [N = 64 (שיקולים בבחירת נושאי הלימוד. ג

, היותם עכשוויים, ) מהמורים60%- כ( נגישותם לתלמידים :השיקולים בבחירת נושאי הלימוד היו

היותם , ) מהמורים25%-כ(נגישותם למורים , ) מהמורים30%-כ(רלוונטיים ואקטואליים 

 10%-כ(והיותם בעלי ממד מעשי , ) מהמורים15%-כ( של תקשורת מקדמים צריכה מושכלת

    ).מהמורים

   
 בשאלון 6.סעיף ג [ *)N = 23 (סיבות להימנעות מהוראה של נושאי לימוד מתוך התכנית. ד

  ]מורים

 סיבות הנוגעות למורים :הסיבות להימנעות מהוראה של נושאי לימוד מתוך התכנית הן

, ) מהמורים39%-כ(סיבות הנוגעות לתלמידים , ) מהמורים57%- כ(ים ולאילוצים טכניים וארגוני

  ). מהמורים17%- כ(וסיבות הנוגעות לתכנית 

  

מה ? "חינוך לצפייה בטלוויזיה ובקולנוע"מהם יתרונותיה וחסרונותיה של התכנית : 8שאלה 

  ?מוצע לשנות בתכנית

  ] בשאלון מורים7.סעיף ג [ *)N = 21( " לצפייה בטלוויזיה ובקולנועחינוך"יתרונות התכנית  .א

    תוכניים מאפיינים : הם, לדעת מורים,"חינוך לצפייה בטלוויזיה ובקולנוע"יתרונות התכנית 

 תוצרים שהתכנית ;) מהמורים52%-כ(השכיח היה העניין שמעוררת התכנית , ) מהמורים67%-כ(

 ולהעלאתמידים בחברה השכיח היה תרומת התכנית להתערות התל, ) מהמורים29%- כ(מאפשרת 

היה מבנה שבהם השכיח , ) מהמורים29%-כ( ומאפיינים מבניים ;מודעות לתחום התקשורתה

  ).  מהמורים14%-כ(של התכנית ממוקד / קוהרנטי/ הגיוני

  
  ] בשאלון מורים8.סעיף ג [*) N = 14 (" לצפייה בטלוויזיה ובקולנועחינוך"חסרונות התכנית . ב

 נוגעים למאפיינים תוכניים , לדעת מורים,"ך לצפייה בטלוויזיה ובקולנועחינו"חסרונות התכנית 

 וחוסר ,מספיק נושאי רחב צורך בפיתוח, בעיקר חוסר בהירות):  מהמורים79%-כ(ומבניים 

חוסר רלוונטיות ואי התאמה ):  מהמורים29%- כ( נמוכה לתלמידים לנגישות – וכן; ישימות

  .לרמת התלמידים

  
  ] בשאלון מורים9.סעיף ג [*) N = 12(ים בתכנית הצעות לשינוי. ג

השכיחה  ,) מהמורים67%-כ(ההצעות לשינויים בתכנית קשורות לתוספות לתכנית הלימודים 

שאינן שילוב דיון בתכניות  /אנרים שהתלמידים צופים בהם'ז :התייחסות לתכניםהייתה 

, )'תכניות טלוויזיה וכו(ערבי הוספת נושאים שמתאימים למגזר ה /חברתית מבחינה קונפורמיות 

 17%-כ( הלימודים תכנית לצמצום – וכן, ) מהמורים58%- כ(קריקטורות / קליפיםהוספת וידיאו 

    .ותעודה פוליטיקה , ספורטםבתחומי ):מהמורים

  

 לפי התכנית  תקשורתתלמידים הלומדיםבפעילות מעשית באיזו מידה מתנסים : 9שאלה 

  ?"בקולנועחינוך לצפייה בטלוויזיה ו"
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  ] בשאלון מורים12.סעיף ג) [N = 31(התנסות בפעילות מעשית בתקשורת . א

 נשאלו " לצפייה בטלוויזיה ובקולנועחינוך" הלימודים תכניתמורים שציינו כי הם מלמדים את 

מורים ציינו שתלמידיהם ) 8.6% (6.  תלמידיהם בפעילות מעשית בתקשורתמתנסיםבאיזו מידה 

מורים ציינו ) 8.6% (6, נסו במידה מעטה בפעילות מעשית בתקשורתאו הת, לא התנסו

מורים ציינו ) 12.9% (9, שתלמידיהם התנסו בפעילות מעשית בתקשורת במידה בינונית

מורים ציינו ) 14.3% (10-ו ,שתלמידיהם התנסו בפעילות מעשית בתקשורת במידה רבה

מורים לא השיבו ) 55.6% (39 .מאודשתלמידיהם התנסו בפעילות מעשית בתקשורת במידה רבה 

  .על השאלה

  

  ] בשאלון מורים12.סעיף ג) [N = 31(סוגי הפעילות המעשית  .ב

 תיעוד אירועים בבית ,) מהמורים70%-כ(הפעילות המעשית של התלמידים כללה צילום סרטים 

, )ים מהמור63%-כ (ספרי-ביתהפקת עיתון , ) מהמורים61%- כ(הספר וסיוע בשיווק בית הספר 

  ). מהמורים40%- כ( מיוחדים בתחום התקשורת בפרויקטים והשתתפות

  
  ] בשאלון מורים15.סעיף ג) [N = 20(הצעות להרחבה של פרקי התכנית . ג

על  מורים ממליצים להרחיב בעיקר את הפרקים הנושאיים ואת הפרקים העוסקים בהמלצות

  ). מהמורים בהתאמה65%-  ו70%( הוראה וחומרי לימוד דרכי

  

  ? תכנית ההוראהוליישוםמהי תרומת פרקי התכנית לגיבוש : 10שאלה 

  ]בשאלון מורים 14.סעיף ג) [N = 20(  התכנית לגיבוש וליישום תכנית ההוראה חוברתתרומת

). 5 מתוך 3.65ממוצע (בינונית עד רבה היא התכנית בכללותה להוראת התכנית חוברת תרומת 

כתורמים להוראה  הוערכו – ואקטואליה וחדשות בטלוויזיההפרקים פרסומות ברדיו ובטלוויזיה 

סייע "ו" סייע במידה רבה"הציון המשולב הגבוה ביותר לבחירה של (יותר מפרקים אחרים 

 פעילות מעשית ותעודה בקולנוע הוערכו כתורמים פחות מאחרים הפרקים .")במידה רבה מאוד

  ").סייע במידה מועטה"ו" ללא סייע כל"הציון המשולב הגבוה ביותר לבחירה של (

  

  ?מה חושבים התלמידים על התכנית: 11שאלה 

  ] בשאלון מורים12.סעיף ג[ * )N = 30() לפי דיווחי מורים(דעות תלמידים על התכנית 

השכיח היה גילוי ,  מהמורים ציינו כי התלמידים מגלים יחס חיובי כלפי התכנית87%-כ

ציינו כי התלמידים מגלים מהמורים  30%- כ .)מורים מה80%-כ(מעורבות /הנאה/התלהבות/עניין

 לימוד  בחלק העיוני על חשבוןטענה נגד העיסוק הנרחב השכיח היה ,כלפי התכניתיחס ביקורתי 

    ). מהמורים17%- כ(מעשי 

  ? מורים לתקשורת במערך הפיקוח וההשתלמויותנתמכיםבאיזו מידה : 12שאלה 

  ]בשאלון מורים. סעיף ו) [N = 34(השתלמויות מורים בנושאי תקשורת . א

 מהם ציינו 24%-כ, ר"המפמ/ מהמורים השתתפו בהשתלמות מטעם משרד החינוך56%-כ

 השתתפו בהשתלמות 9%-וכ,  אורניםמכללתשהשתתפו בהשתלמות מטעם אוניברסיטאות או 

  .או הסתדרות המורים, מטעם בית רוטנברג
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השתלמו בנושא של מהמורים  24%- כ, ונים מהמורים השתלמו בלימודי קולנוע מסוגים ש40%-כ

  . מהמורים השתלמו בתחום הרדיו או בנושא האתיקה העיתונאית12%- כ,תקשורת וחברה

  
  ]בשאלון מורים. סעיף ו[ )N = 70(קשר עם הפיקוח על הוראת תקשורת . ב

) 30% (21, ציינו שהיו בקשר רופף עם הפיקוח על הוראת התקשורת והקולנוע) 31.4% ( מורים2

 ציינו שכלל לא היו בקשר עם מורים) 28.6% (20, ציינו שהיו בקשר משמעותי עם הפיקוח מורים

  . זועל שאלהמורים לא השיבו ) 8.6% (6. ציין שפנה בעצמו לפיקוח) 1.4%( ומורה אחד ,הפיקוח

  

 קולנועכלפי הוראת תקשורת וומנהלים ללמוד על עמדות מורים : 4מטרה 

  

  ?ללמד תקשורת בחטיבת הביניים ומה צריכה לכלול תכנית הלימודיםמדוע חשוב : 13שאלה 

  ] בשאלון מורים7.סעיף ד [*) N = 65(חשיבות הוראת תקשורת בעיני מורים . א

טובה  חשוב ללמד תקשורת בחטיבת הביניים בגלל תרומת המקצוע להתמודדות ,לדעת המורים

      בתחוםעתידיים לימוד או עיסוק  לקראת ,) מהמורים86%-כ( עם המציאות היומיומית יותר

 17%- כ(בגלל תרומת המקצוע להתפתחותם האישית של התלמידים , ) מהמורים19%-כ(

  ). מהמורים11%-כ(שימושי ו נגיש, אינטגרטיבי: ל אופי המקצועובש, )מהמורים

  
בהם  בתי ספרמנהלים ב בשאלון 9.סעיף ב [*) N = 62(חשיבות הוראת תקשורת בעיני מנהלים . ב

  ]לומדים תקשורת

ם לפתח בתלמיד הרגלי כדי מהמנהלים ציינו שחשוב ללמד תקשורת בחטיבת הביניים 57%-כ

להעלות את   ציינו שחשוב ללמד תקשורת כדימהמנהלים 32%-כ .תקשורת צריכת של מושכלים

 מהמנהלים ציינו 29%- וכ,  בחיים הציבורייםולמרכזיותה לעוצמתה של התקשורת המודעות

 והעמקת ההיכרות ללמד תקשורת לצורך הגברת ההשתתפות בחיים החברתיים בישראל שחשוב

  . עם החברה הישראלית

  
 * )N = 54(?  בעיני מנהלים,קולנוע בחטיבת הביניים/מה צריכים לכלול לימודי תקשורת. ג

  ] בהם לומדים תקשורתבתי ספרמנהלים ב בשאלון 4.סעיף ב[

 94%-כ(ברמת התכנים , לדעת מנהלים, ריכים לכלוללימודי התקשורת בחטיבת הביניים צ

וברמת דרכי , ) מהמנהלים57%-כ(בעיקר צריכה נבונה של אמצעי התקשורת , )מהמנהלים

 24%-כ(עם אנשי מקצוע בתחום ומפגשים בעיקר סדנאות העשרה , ) מהמנהלים35%-כ(ההוראה 

  ).מהמנהלים

  

  ?באיזו מסגרת רצוי ללמד תקשורת: 14שאלה 

בהם ש בתי ספרמנהלים ב בשאלון 7.סעיף ב) [N = 69(ורת כמקצוע חובה בעיני מנהלים תקש. א

  ]לומדים תקשורת

, מנהלים סבורים שיש להפוך את מקצוע התקשורת בחטיבות הביניים למקצוע חובה) 63.8% (44

.  סבורים שאין להפוך את מקצוע התקשורת בחטיבות הביניים למקצוע חובהמנהלים) 34.8% (24

  . זועל שאלהלא השיב ) 1.4%( הל אחדמנ
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  ] בשאלון מורים4.סעיף ה) [N = 70(הוראת תקשורת כתחום נפרד או משולב בעיני מורים . ב

ציינו שיש מורים ) 14.3% (10, יש ללמד תקשורת כתחום לימוד נפרדש מהמורים ציינו) 42.9% (30

 ציינו שיש ללמד מורים )31.4% (22-ו, ללמד תקשורת כחלק אינטגרלי ממקצועות אחרים

  . לא השיבו לשאלה זומורים) 11.4% (שמונה .תקשורת בשילוב שתי האפשרויות

  

) N = 69( בעיני מנהלים – הוראת תקשורת כתחום נפרד או כחלק מתחומי לימוד קיימים. ג

    ] בהם לומדים תקשורתבתי ספרמנהלים ב בשאלון 5.סעיף ב[

) 27.6% (19, ד תקשורת בחטיבות הביניים כתחום לימוד נפרדמנהלים ציינו כי רצוי ללמ) 71% (49

לא השיב ) 1.4%(מנהל אחד . ציינו כי רצוי ללמד תקשורת כחלק מתחומי לימוד קיימים מנהלים

  .  זועל שאלה

  
  ] בשאלון מורים5.סעיף ה[) N = 70( בעיני מורים –מעשיבדגש הוראת תקשורת בדגש עיוני או . ד

 ציינו שיש ללמד מורים) 11.4% (8, יש ללמד תקשורת בדגש עיונישינו מהמורים צי) 4.3% (3

) 15.7% (11.  ציינו שיש לשלב בין שתי האפשרויות מורים)68.6% (48-תקשורת בדגש מעשי ו

  . זועל שאלה לא השיבו מורים

  
 בשאלון 6.סעיף ב) [N = 69(בעיני מנהלים  – מעשיבדגש הוראת תקשורת בדגש עיוני או . ה

  ]בהם לומדים תקשורתש בתי ספרלים במנה

) 10.2% (7, מנהלים סבורים שיש ללמד תקשורת בחטיבות הביניים בדגש עיוני) 15.9%( 11

 סבורים מנהלים) 73.9% (51-ו, ציינו שיש ללמד תקשורת בחטיבות הביניים בדגש מעשימנהלים 

  .לפן המעשישיש ללמד תקשורת תוך איזון בין הפן העיוני 

  
  ] בשאלון מורים10.סעיף ג) [N = 14(  תקשורת בשילוב עם מקצועות אחריםהוראת. ו

 אמנות , אקטואליה,היסטוריההמקצועות העיקריים המשולבים עם הוראת התקשורת הם 

  ). מהמורים50%(דרמה ו

  
  ] בשאלון מורים6.סעיף ה) [N = 70( לימודי תקשורת ולימודי קולנוע שלתמהיל  .ז

מורים המליצו ) 35.7% (25-צו על לימודי תקשורת וקולנוע בתכנית אחת ומורים המלי) 45.7% (32

  .מורים לא השיבו על שאלה זו) 18.6% (13. על הפרדת לימודי המקצוע לשתי תכניות נפרדות

  ?להוראת המקצוע בעתידמה חשוב למורים בנוגע : 15שאלה 

  ] מוריםבשאלון. סעיף ה) [N = 64(עמדות כלפי תכנית לימודים עתידית . א

תוח הגורמים של הפריטים המבטאים את חשיבות העמדות כלפי תכנית הלימודים העתידית ניב

ונות מכּו) 2(- ו) היבטים דידקטיים(ונות לנגישות התכנית לתלמידים מכּו) 1: (שני גורמיםהתקבלו 

  .ליישומיות המקצוע

  

 כלומר( 4.13 הוא , מוריםני בעי,עמדות כלפי תכנית לימודים עתידית )חשיבות ( הממוצע שלהציון

מכוונות הציון הממוצע של ). החשיבות שמקנים מורים לעמדות אלה רבה עד רבה מאוד מידת
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הציון הממוצע של מכוונות ליישומיות , 4.12 – )טייםהיבטים דידק(לנגישות התכנית לתלמידים 

  .4.15 – המקצוע

  

הציון המשולב הגבוה ביותר (מורים בתכנית לימודים עתידית הני החשובים בעי ההיבטים

 ימודים תכלוללה תכנית ש:הם") חשוב במידה רבה מאוד"ו" חשוב במידה רבה"לבחירה של 

 מעודכנת ותשקף שהתכנית תהיהו, ) מהמורים95%-כ(דים יתלמהם של מעוללאים הקרובים ושנ

  ). מהמורים94%- כ(ורת שתק הוםתחת בוהתפתחוי האת

  

כלל לא "הציון המשולב הגבוה ביותר לבחירה של (מורים היני  בע החשובים פחותההיבטים

ע ולנוק/רתוק בתקשועיסוק בגלובאלי על פני העיסההרחבת  :הם") חשוב במידה מעטה"ו" חשוב

       בתכנית שיתאימו לשילוב עם מקצועות אחריםנושאיםירת בח ו,) מהמורים24%- כ (ראלייש

  ). מהמורים10%-כ(

  

, ותק, מין, ריכוז המקצוע, ב" בחטהוראה: ת בין משתני הרקעלא קיים קשר מובהק סטטיסטי

 מורים. מייחסים מורים לעמדות כלפי תכנית לימודים עתידיתשלבין מידת החשיבות , השכלה

המכוונת  חשיבות רבה לעמדות ייחסו"  לצפייה בטלוויזיה ובקולנועחינוך"המלמדים את התכנית 

ומורים שאינם מלמדים , אינם מלמדים את התכנית ש ממוריםיותרלנגישות התכנית לתלמידים 

 ממורים  יותר המקצועהמכוונות כלפי ישימות לעמדות חשיבות רבה ייחסו את התכנית

  .המלמדים אותה

  

חינוך לצפייה בטלוויזיה "לבחון את הרלוונטיות לזמננו של התכנית : 5מטרה 

צלחה בהוראת מאפייני ההוכן לעמוד על , ולהציע דרכים להרחבתה" ובקולנוע

 תקשורת

  

להעלות לעשות כדי   ניתןומהבאיזו מידה רלוונטית תכנית הלימודים לתקופתנו : 16שאלה 

  ?רלוונטיות זו

  ] בשאלון מורים13.סעיף ג) [N = 70(הרלוונטיות של תכנית הלימודים לתקופתנו . א

רלוונטית לזמננו " נועחינוך לצפייה בטלוויזיה ובקול"מורים ציינו כי תכנית הלימודים ) 4.3% (3

" חינוך לצפייה בטלוויזיה ובקולנוע"מורים ציינו כי תכנית הלימודים ) 10.0% (7, במידה מועטה

חינוך לצפייה "מורים ציינו כי תכנית הלימודים ) 14.3% (10, רלוונטית לזמננו במידה בינונית

ציינו כי תכנית הלימודים מורים ) 8.6% (6, רלוונטית לזמננו במידה רבה" בטלוויזיה ובקולנוע

מורים לא ) 62.9% (44. רלוונטית לזמננו במידה רבה מאוד" חינוך לצפייה בטלוויזיה ובקולנוע"

  . זועל שאלההשיבו 
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סעיף  [*) N = 11(של תכנית הלימודים לתקופתנו  תהרלוונטיו בעניין העלאתהצעות מורים . ב

  ] בשאלון מורים13.ג

 הלימוד יגעו בתלמידים ובמה אם שתוכנינית תהפוך לרלוונטית  מהמורים ציינו שהתכ46%-כ

. שימוש בדוגמאות מחיי היומיום ובחומרים נגישים יותר עבורםואם ייעשה , שמתרחש בחייהם

 להפוך את התכנית לרלוונטית יש להעשיר את הלימוד בנושאים כגון שכדי מהמורים ציינו 36%-כ

  .וליצור הקשרים מגוונים אקטואליה , ופארודיהסאטירה, אנימציה

  

  ]ריאיון קבוצתי[? תקשורתהבהוראת ה חמאפייני ההצלמהם . ג

פיזית , ת תומכתספרי- ביתתקשורת נשענים על סביבה ה ברכה בהוראת הרואים ומורים ספרי בת

 תלמידי מגמת תקשורת דרךצוע קשל המ" ליתרונות הנראים"ועל חשיפת התלמידים , ורגשית

ואת גישת חומרי ההוראה את ,  נושאי הלימודמיטיבים לבחור את םמוריש, נראה. 10ע"בחט

 סביבה אינטגרטיבית ומקבלת וכן יוצרים ,דיםי לעולמם של התלמבאופן שיהיו קרוביםההוראה 

 בשילו.  החברתיים והאינטלקטואליים של התלמידים,לצרכים הרגשייםהנדרשת  במידה העונה

מורים ל מאפשר הנאה יצירתית , אישי וקבוצתייטויתוך עידוד ב, של פרקים עיוניים ומעשיים

  .תלמידים כאחדלו

   

 שלא  להכליל אובחרוש הביניים בחטיבות על שיקולי מנהלים ללמוד: 6 מטרה

 .הם מנהליםש להכליל את לימודי התקשורת בבית הספר

 
 להכליל או שלא להכליל את לימודי התקשורת בבית ספרמדוע בחרו מנהלי בתי : 17שאלה 

  ?פרםס

בהם ש בתי ספרמנהלים ב בשאלון 8.סעיף ב) [N = 59(שיקולי בחירה בהוראת תקשורת  .א

  ]לומדים תקשורת

את לימודי התקשורת בבית ספרם משיקולי הכרה לכלול  מהמנהלים ציינו שבחרו 81%-כ

 לימודי שהכלילו את ציינו מהמנהלים 61%- כ, בחשיבות הנושא המאפשר למידה בינתחומית

  לימודישהכלילו את מהמנהלים ציינו 32%-וכ, ספרי- בית" אני מאמין"משיקולי התקשורת 

 .תקשורת משיקולי אטרקטיביות הנושא עבור הנרשמים לבית הספרה
  
 בהם לא בתי ספרמנהלים בשאלון [ 1סעיף ) [N = 10(בחירה בהוראת תקשורת -שיקולי אי. ב

  ] לומדים תקשורת

 7( דיווחו על בעיות תקציב ותקן  התקשורת בבית ספרםליל את לימודי שבחרו לא להכמנהלים

בחינוך  בעיה זו בלטה בחינוך הערבי ו– מנהלים 5(על קושי באיתור מורה מתאים , )מנהלים

 –דתי - מנהלים מהחינוך הממלכתי2(ועל חוסר התאמה לאוכלוסיית התלמידים , )דתי-הממלכתי

). ר התייחס לאוכלוסיית תלמידים חלשהמנהל אחד התייחס לאוכלוסיית תלמידים חרדית והאח

 התלמידים העדיפו וכי השנהתקשורת נעשתה בעבר במסגרת חוגית המנהלת אחת ציינה שהוראת 

                                                      
  .ר יש חטיבה עליונה ובה מגמת תקשורת פעילה"בכל בתי הספר שהגענו אליהם בהמלצת המפמ  10
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 השנה נלמד נושא  אולם,ומנהלת נוספת ציינה שהנושא נלמד בעבר כנושא שנתי מרכזי, חוג אחר

  . במקומואחר

  

בחינוך ( בסוגי חינוך שוניםורת תקש הוראת של ייחודיים על היבטים לעמוד: 7 מטרה

  ).הערבידתי ובחינוך - בחינוך הממלכתי,הממלכתי

  

  ?מהם ההיבטים הייחודיים בהוראת תקשורת בסוגי החינוך השונים: 18שאלה 

  ]בשאלון מורים. סעיף ז[* ) N = 10(תקשורת בעיני מורים ה בהוראת םהיבטים ייחודיי. א

טים האלה כייחודיים בדרך הוראת התקשורת בחינוך מורים בחינוך הממלכתי ציינו את ההיב

, ) מורים3(פתיחות ופלורליזם , עידוד מעורבות של תלמידים, דגש על דמוקרטיה: הממלכתי

מורה אחד (ושילוב של מחשבת ישראל וקולנוע , דגש על אקטואליה, עידוד וטיפוח של היצירתיות

  ).לכל היבט

  

היבטים הייחודיים בהוראת התקשורת בחינוך דתי ציינו כי ה- מורים בחינוך הממלכתי

 2(סינון תכנים מנקודת מבט דתית ועיצוב תכנים דתיים בקולנוע ובטלוויזיה : דתי הם-הממלכתי

  ).מורים

  

: מורים בחינוך הערבי ציינו כי ההיבטים הייחודיים בדרך הוראת תקשורת בחינוך הערבי הם

, תית העוסקת בקולנוע ישראלי ובקולנוע ערביתקשורת רב תרבו, פתיחות ופלורליזם, דמוקרטיה

כפי שהיא משתקפת דרך אמצעי , וההתייחסות להשפעת התרבות הישראלית על התרבות הערבית

  ).  מורה אחד לכל היבט(התקשורת 

  

מנהלים בשאלון . סעיף ה [*) N = 24(תקשורת בעיני מנהלים ההיבטים ייחודיים בהוראת . ב

  ]ורתבהם לומדים תקשש בתי ספרב

מנהלים בחינוך הממלכתי ציינו כי ההיבטים הייחודיים בדרך הוראת התקשורת בחינוך 

והוראת תקשורת בהתאמה )  מנהלים6 (צריכה מבוקרת ומושכלת של תקשורת: הממלכתי הם

  ).  מנהלים6(פלורליזם ודמוקרטיה , לערכים של סובלנות

  

יים בדרך הוראת התקשורת בחינוך דתי ציינו כי ההיבטים הייחוד-מנהלים בחינוך הממלכתי

והוראת תקשורת , ) מנהלים2 (צריכה מבוקרת ומושכלת של תקשורת: דתי הם-הממלכתי

    ). מנהלים2(בהתאמה לערכים של החברה הדתית לאומית 

  

: מנהלים בחינוך הערבי ציינו כי הדברים המייחדים את דרך הוראת התקשורת בחינוך הערבי הם

דיונים בנושאים , ) מנהלים3 ( בחברה הערביתוהמקובל המתאים ירתובח צניעות על הקפדה

  ).  מנהלים2 (צריכה מבוקרת ומושכלת של תקשורתו, ) מנהלים3 (אקטואליים
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  ].סעיף ז בשאלון מורים[ *) N = 8(זמינות חומרי למידה בשפה הערבית  .ג

, הפקות:  מתורגמים חומרי לימודכי חסרים מהמורים המשתייכים למגזר הערבי ציינו 88%-כ

 מהמורים ציינו שחסרים 63%- כ. אינו משביע רצוןהקיים  או שהתרגום ,סרטים וספרי לימוד

  .מיושניםהקיימים חומרי הדרכה ושהסרטים 

  

  ?האם קיימת סתירה בין הוראת תקשורת לבין סוג החינוך: 19שאלה 

סעיף ז בשאלון [ *) N = 11(בעיני מורים  – תקשורת לבין סוג החינוךהסתירה בין הוראת . א

  ].מורים

הזדהות ואמונה ", לתחושתו, חסרה אולם ,מורה מן החינוך הממלכתי השיב כי אין סתירה

  אינו זוכה להתייחסות הדתיההיבטדתי ציין כי -מורה מן החינוך הממלכתי, "במקצוע

 של הפחד צץ העניין"מורה מן החינוך הערבי ציין כי כאשר דנים בחופש הביטוי , בטלוויזיה

כאשר מלמדים על הטלוויזיה "ומורה נוסף מן החינוך הערבי ציין כי , "מלהסתבך עם השלטונות

  ". הישראלית אנחנו לא מבינים את משמעות הדברים כי אנחנו מתרבות אחרת

  
סעיף ה בשאלון [ *) N = 3(בעיני מנהלים  – תקשורת לבין סוג החינוךה בין הוראת סתירה .ב

  ]. בהם לומדים תקשורתרבתי ספמנהלים ב

 כאשר בביתם חברתי פלורליזם לקבל שתלמידים מתקשיםמנהל אחד מן החינוך הממלכתי ציין 

דתי ציין כי כאשר מתעוררות סתירות -מנהל אחד מהחינוך הממלכתי, מחזיקים בערכים שונים

את  אמותתוחלק מהתכניות בטלוויזיה אינן מנהל אחד מהחינוך הערבי ציין ש,  עם רבהוא נועץ

  . הערבית התרבות

  

   המלאיםהמחקר ממצאי

  11מוריםלשאלון . 1

  מאפייני המשיבים . א

  . מורות47- מורים ו23: ורים מ70 השתתפו במחקר

  

 7, ורים לימדו תקשורת בחינוך הממלכתימ) 77.1% (54 :פלגות המשיבים לפי סוג פיקוחהת

מורים לימדו תקשורת בחינוך ) 12.9%( מורים 9- דתי ו-הממלכתילימדו בחינוך ) 10.0% (מורים

  . הערבי

                                                      
  .1סעיף ,  בנספחו רא  11
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) 15.7% (11, ורים לימדו תקשורת במחוז הדרוםמ) 18.6% (13: מחוזי פלגות המשיבים לפהת

לימדו במחוז ) 18.5% (13, )י"כולל מנח(לימדו במחוז ירושלים ) 10.0% (7, לימדו במחוז חיפה

מורים לימדו תקשורת במחוז תל ) 11.4%( 8-ו, לימדו במחוז צפון) 25.8% (18, )ש"כולל יו(מרכז 

  .אביב

מורים לימדו תקשורת ) 67.1%( 47 : הם מלמדיםה בכיתההפלגות המשיבים לפי דרגת הת

מורים לימדו תקשורת ) 61.4%( 43- ו, 'מורים לימדו בדרגת כיתה ח) 57.1%( 40, 'בדרגת כיתה ז

 10, 'לימדו רק בכיתה ח) 4.3% (מורים 3 ,'מורים לימדו רק בכיתה ז) 17.1% (12. 'בדרגת כיתה ט

-  ו'לימדו בכיתות ז) 4.3% (3, 'ח-  ו'מורים לימדו בכיתות ז) 10% (7. 'לימדו רק בכיתה ט) 14.3%(

 5. 'ט- ו'ח,'מורים לימדו בכיתות ז) 35.8% (25-ו, 'ט- ו'לימדו בכיתות ח) 7.1% (מורים 5 ,'ט

  . זועל שאלהמורים לא השיבו ) 7.1%(

  .ע"מורים לימדו תקשורת גם בחט) 62.9%( 44: ע"שיבים לפי הוראה בחטפלגות המהת

בית בורים ריכזו את לימודי התקשורת מ) 49.2% (31: פלגות המשיבים לפי ריכוז המקצועהת

  . הספר בנוסף להוראת המקצוע

בעלי ותק של בין שנה היו ורים מ) 42.8% (30: ועותק בהוראת המקצופלגות המשיבים לפי הת

בעלי ותק של בין שש לתשע שנים היו   מורים)28.6% (20, תקשורתהשנים בהוראת לחמש 

 2. תקשורתה מעל עשר שנים בהוראת של בעלי ותקהיו מורים ) 25.7% (18, בהוראת המקצוע

  . זוהשיבו על שאלהמורים לא ) 2.9%(

ת  השכלהמאפיינים שללהלן מופיעה התפלגות ש 1בלוח : השכלהמשיבים לפי התפלגות ה

  .מורים לתקשורתה

  מורים לתקשורתההשכלת : 1לוח 

  מורים לתקשורתההשכלת 
N 78=  תשובות ,N שכיחות   69=  עונים  

אחוז 
מתוך 
  התשובות

אחוז 
מתוך 
  העונים

  42.0  37.2  29  בוגר בתקשורת מאוניברסיטה או ממכללה

  20.3  17.9  14  הכשרה מעשית בתקשורת

  15.9  14.1  11  המוסמך בתקשורת מאוניברסיטה או ממכלל

  8.7  7.7  6 לימודי הוראת תקשורת 

, חינוך,  היסטוריה:הוזכרו(אוניברסיטאי לא בתקשורת . א.ב
  5.8  5.1  4 ). ואנתרופולוגיה סוציולוגיה,תולדות האמנות 

המכללה להוראת טכנולוגיה  :הוזכרו(לימודים במוסדות אחרים 
  5.8  5.1  4 ) רון חזותיבית הספר לתיאט, ו"מכללת ויצ, בחינוך העל יסודי

  4.3  3.8  3 קורסים שונים בתקשורת

י מדע,  חינוך יהודי:הוזכרו(אוניברסיטאי לא בתקשורת . א.מ
  4.3  3.8  3  )פיתוח תכניות לימודים, המדינה

  5.8  5.1  4  ללא מידע נוסף" אחר"

  

    , כללה בעלי תואר בוגר בתקשורת מאוניברסיטה או ממ הם מהמורים42%- עולה כי כ1מלוח 

 מהמורים בעלי תואר מוסמך 16%- וכ, בעלי הכשרה מעשית בתקשורתמהמורים  20%-כ

  .בתקשורת מאוניברסיטה או ממכללה
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  מוסדות ההכשרה המעשית והמקצועות שנלמדו בהם

  .ופירוט המקצועות שנלמדו, את השכלתם המעשיתרכשו בהם מורים שהלהלן מופיעים המוסדות 

  ]תוחה פשאלה[מורים להוראה מעשית של מקצועות התקשרות השרו בהם הוכשמוסדות : 2לוח 

בהם הוכשרו מורים להוראה שמוסדות 
  מעשית של מקצועות התקשורת

N 14=  תשובות ,N שכיחות  12=  עונים  

אחוז 
מתוך 
  התשובות

אחוז 
מתוך 
  העונים

  25.0  21.4  3 אילן -אוניברסיטת בר

  25.0  21.4  3 "מעלה"בית ספר לקולנוע 

  16.7  14.3  2 לת אורניםמכל

  8.3  7.1  1 בית ספר לעיתונאות

  8.3  7.1  1 אוניברסיטת חיפה

  8.3  7.1  1 מכללת תל חי

  8.3  7.1  1 ב כבלים"מת

  8.3  7.1  1 מכללת הגליל המערבי

  8.3  7.1  1 "בן סרוק"מכללת 

  

   השכלה מעשית רכשו בהםמוריםשהתקשורת מקצועות 

 2(קולנוע ובקורסים ל, ) מורים3( כלליים בתקשורת מורים רכשו השכלה מעשית בקורסים

עיתונאות ל, עריכה בימוי והפקהל, הפקה ושילוב של צילום וקולנועל, עיתונאותל, רדיול, )מורים

  ).מורה אחד לכל אפשרות(שילוב של צילום עריכה ווידיאו ול, ופרסום

   הלימודיםתכניתיישום . ב

  ההוראה תכנית . 1.ב

להלן מופיעה התפלגות השכיחות ש 3 בלוח .מגוון תכניותדים תקשורת לפי בתי ספר שונים מלמ

  . של התכניות השונות

   תכניות הלימוד בתקשורת: 3 לוח

 בתקשורת הלימוד תכניות
N 100=  תשובות, N שכיחות  70 = עונים 

 מתוך אחוז
 התשובות

 מתוך אחוז
 העונים

 42.9 30.0 30  על סמך הכשרתו ידי המורהעל שנבנתה  מעשיתתכנית
 41.4 29.0 29  על סמך הכשרתו ידי המורהעל שנבנתה  עיוניתתכנית

 25.7 18.0 18 "ובקולנוע  לצפייה בטלוויזיהחינוך"תכנית הלימודים 
 12.9 9.0 9 "יחיד, חברה, תרבות"תכנית הלימודים 

 על סמך הכשרתו  ידי המורהעל שנבנתה  עיוניתתכנית
  "צפייה בטלוויזיה ובקולנוע לחינוך"סמך התכנית   ועל

7  7.0 10.0 

 5.7 4.0 4 מוגדרת בתחום העיוני" חיצונית"תכנית 
 4.3 3.0 3 מוגדרת בתחום המעשי" חיצונית"תכנית 
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 מהמורים 41%- כ,  מהמורים מלמדים תכנית מעשית שנבנתה על ידם43%- עולה כי כ3מלוח 

חינוך "ם מלמדים את תכנית הלימודים  מהמורי26%-כ, מלמדים תכנית עיונית שנבנתה על ידם

  ". חברה, יחיד, תרבות" מהמורים מלמדים לפי התכנית 13%-  וכ,"לצפייה בטלוויזיה ובקולנוע

  

דיווחו על הוראת שתי מורים ) 31.4% (22, מהמורים דיווחו על הוראת תכנית אחת) 62.9% (44

דיווח על הוראת ) 1.4%(רה אחד ומו, דיווחו על הוראת שלוש תכניותמורים ) 4.3% (3, תכניות

  . ארבע תכניות

  

  התפלגות תכניות הלימוד בתקשורת לפי דרגת כיתה

נערך להלן חישוב כולל שנועד , מאחר שאותו מורה מלמד בדרך כלל יותר מדרגת כיתה אחת

 שכבהאפשר שבכל ( את התכניות השונות הכולבסך לומדות  כמה שכבות כיתה השאלהלענות על 

  ).אולם מידע זה לא בא לידי ביטוי בשאלון, מכיתה אחתתהיה יותר 

  

  )מעוגל, באחוזים(כיתה ההתפלגות תכניות הלימוד בתקשורת לפי דרגת : 4לוח 

  כיתה ז
N = 65  

  כיתה ח
N = 59  

  כיתה ט
N = 56  

כ "סה
  לתכנית

N = 180 
התפלגות תכניות הלימוד בתקשורת 

  לפי דרגת כיתה
  N  %  N  %  N  %  N  %  

  ידי המורהעל שנבנתה ית עיונתכנית
  על סמך הכשרתו

23  35.4  23  39.0  23  41.1  69  38.3 

  ידי המורהעל שנבנתה  מעשיתתכנית
  על סמך הכשרתו

21  32.3  17  28.8  22  39.3  60  33.3 

 לצפייה חינוך"תכנית הלימודים 
כולל תכנית  ("בטלוויזיה ובקולנוע

  ")חינוך לצפייה"עיונית שנבנתה על סמך 
13  20.0  9  15.3  8  14.3  30  16.7 

, חברה, תרבות"תכנית הלימודים 
  "יחיד

6  9.2  7  11.9  3  5.4  16  8.9  

מוגדרת בתחום " חיצונית"תכנית 
  העיוני

4  6.2  3  5.1  2  3.6  9  5.0  

מוגדרת בתחום " חיצונית"תכנית 
  המעשי

2  3.1  2  3.4  2  3.6  6  3.3  

  

 20%-  לומדים כ"וויזיה ובקולנועחינוך לצפייה בטל" עולה כי את תכנית הלימודים 4מלוח 

  . ' מתלמידי כיתה ט14%- וכ,' מתלמידי כיתה ח15%-  כ,'מתלמידי כיתה ז

  

   לפי תכנית חיצוניתהוראה

 שני מורים מלמדים : כי הם מלמדים תכנית שחוברה על ידי גופים חיצונייםדיווחו מורים הבעש

 מורה,  קרן קרבשל"  מדיההכל"מורה אחד מלמד לפי התכנית , " חדשיםאופקים "התכניתלפי 

מורה אחר מלמד , )שילוב עיוני ומעשי(ללא ציון שם ספציפי ,  קרבקרןנוסף מלמד את התכנית של 

שמה של  את נו לא צייושני מורים , השייכת לתחום החינוך הטכנולוגי, בר דודיוסילפי תכניתו של 

  . לפיהים מלמדםהשהתכנית 
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 לצפייה בטלוויזיה חינוך"ת תקשורת שלא לפי התכנית  ומאפיינים של הורארכיביםמ. 2.ב

  "ובקולנוע

    

חינוך לצפייה בטלוויזיה " השונה מתכנית הלימודים תכניתמורים שציינו כי הם מלמדים 

להלן ש 5בלוח . הם מלמדיםש נתבקשו לתאר את מרכיביה ומאפייניה של התכנית ,"ובקולנוע

  . מופיעה התפלגות שכיחות התשובות

  

  תקשורת שלא לפי התכניתה ומאפיינים של הוראת מרכיבים: 5 לוח

  ]שאלה פתוחה [" לצפייה בטלוויזיה ובקולנועחינוך"

תקשורת שלא המרכיבים ומאפיינים של הוראת 
  "חינוך לצפייה בטלוויזיה ובקולנוע"לפי התכנית 

N 141=  תשובות ,N שכיחות  46=  עונים 
 מתוך אחוז

 התשובות
 מתוך אחוז

 העונים
  63.0      נושאים ומושגים בתקשורת וקולנוע

/ מדיה/שפה קולנועית: המושגי קולנוע וטלוויזי
  26.1  8.5  12  מושגים כללים בתקשורת

  23.9  7.8  11 )כללי (תקשורת האמצעי, תקשורת המונים

 :)ניתוח סרטים(תכנים קולנועיים 
  17.4  5.7  8  מדרש תמונה/הומור /סטריאוטיפים

  4.3  1.4  2 תקשורת בומודליםתיאוריות 

  4.3  1.4  2 יזיה ובקולנועוואלימות בטל

  2.2  0.7  1 מחשבת ישראל בשילוב עם קולנוע

  2.2  0.7  1 מדע קולנועי

חלק מלימודי מדע כ(תעשייה תקשורת ו
  2.2  0.7  1 )וטכנולוגיה

  2.2  0.7  1 תקשורת בלתי מילולית 

  2.2  0.7  1 תקשורת בין תרבותית

  2.2  0.7  1 תקשורת בין חיות

  2.2  0.7  1 היסטוריה של התפתחות אמצעי התקשורת

  2.2  0.7  1 תקשורת בתרבויות זרות

כחלק מלימודי מדע (תקשורת ותעשייה 
  )וטכנולוגיה

1  0.7  2.2  

  2.2  0.7  1 תקשורת בינאישית

 50.0    היבטים מעשיים

/ משחק מול מצלמה, כתיבת תסריט: קולנוע
 פסקול ,לציותמניפו/הפקת סרטים/בימוי סרטים

    ואפקטים
10 7.0 21.7 

בניית /זוויות צילום/יסודות הצילום: צילום
frame/חוקים ורעיונות /תמצלמו/סטילס
   תאורה/בצילום

10 7.0 21.7 

, הפקת וידאו קליפ, ראיונות: וידאו/טלוויזיה
הפקת תשדיר ,  תחקיר,עריכת כתבה או סרט

 ועד למלחמה באיידסומניעה בשיתוף ה
7 4.9 15.2 
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 )המשך (5לוח             
תקשורת שלא המרכיבים ומאפיינים של הוראת 

  "חינוך לצפייה בטלוויזיה ובקולנוע"לפי התכנית 
N 141=  תשובות ,N שכיחות  46=  עונים 

 מתוך אחוז
 התשובות

 מתוך אחוז
 העונים

ניסיון ליצור תהליך : עשימ- עיונילימוד משולב
מדיה תוך ניתוח  הולהבין אתחשיבה מתפתח 

 צוע מעשייוב
6 4.2 13.0 

 2.2 0.7 1 סדנאות רדיו
  39.1      צפייה מושכלת

מול השפעת אמצעי עמידה  :ביקורתיתצפייה 
התלמידים / מסרים גלויים וסמויים/התקשורת

  כצרכני מדיה
13  9.2  28.3  

 הבנה :אובייקטיביות מול סובייקטיביות
אמת אין / אמת בהכרחשתוצרי התקשורת אינם

 בחדשות אובייקטיביות מול סובייקטיביות/אחת
 ובסרטי תעודה

4  2.8  8.7  

  6.5  2.1  3 )כללי(בטלוויזיה צפייה מודרכת בסרטים 

 ערכיות ואומנותיותפיתוח יכולות שיפוט 
  2.2  0.7  1 באמצעות צפייה בסרטים

  34.8      אנרים'ז

אנרים 'ז/אנר'הגדרת ז/ אנרים' זהיכרות עם
  17.4  5.7  8 בקולנוע

 15.2 5.0 7 עיתונות
  15.2  5.0  7 תבניות, סמלים, שפה: פרסום

  6.5  2.1  3 אקטואליה

  2.2  0.7  1 אנר הבלש'ז

  2.2  0.7  1 סרטי תעודה

  2.2  0.7  1 תכניות אירוח

  2.2  0.7  1 באינטרנטתקשורת 

  23.9      חינוכי-תקשורת בהיבט חברתי

  6.5  2.1  3 אמצעי התקשורת כמעצבי תרבות

  2.2  0.7  1 ת וחופש הביטויתקשורה

כלכלי ה, חברתיה יםתולדות הקולנוע בהקשר
  2.2  0.7  1 פוליטיהו

  2.2  0.7  1 מפת התקשורת בישראל

לימודי רדיו כחלק ממערך טיפולי לתלמידי חינוך 
  2.2  0.7  1 מיוחד

  4.3      חקירת תהליכי יצירה

  2.2  0.7  1 פרקים בהבנת תהליכי יצירה

  2.2  0.7  1 צירה המעשיתמיקום היוצר בתוך הי

  

 לצפייה חינוך"של הוראה שלא לפי התכנית  מאפייניםאלה הם ה ,מוריםפי ה- על עולה כי 5מלוח 

היבטים מעשיים , ) מהמורים63%-כ(נושאים ומושגים בתקשורת וקולנוע ": ובקולנועבטלוויזיה 
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תקשורת , )ורים מהמ35%-כ(אנרים 'ז, ) מהמורים39%- כ(צפייה מושכלת , ) מהמורים50%-כ(

  ). מהמורים4%- כ(וחקירת תהליכי יצירה , ) מהמורים24%-כ (חינוכי-בהיבט חברתי

  

  הסברים לאי הוראת התכנית . 3.ב

להלן ש 6 הסבירו את הסיבות לכך כמפורט בלוח ,מורים שציינו כי הם מלמדים תכנית אחרת

ית לאחר ששינו אותה  מורים שציינו כי הם משתמשים בתכנשבעה של הסבריםהלוח כולל גם (

  ).םבהתאם לצורכיה

 
  ]שאלה פתוחה[הסברים לאי הוראת התכנית : 6לוח 

  הסברים לאי הוראת התכנית
N 57=  תשובות ,N שכיחות   46=  עונים  

אחוז מתוך 
  התשובות

אחוז מתוך 
  העונים

 להעדפות ולאילוצים ,התאמת הוראת התקשורת לצרכים-אי
  שונים

    45.7  

נתה בהתאם לצרכים הייחודיים של התכנית שנלמדת נב
לרמת בהתאם /לציפיות התלמידיםבהתאם /התלמידים
 התלמידים

9  15.8  19.6  

לפי תכנית )/חוג העשרה(מלמדים לפי תכנית של קרן קרב 
  10.9  8.8  5 לימודים אחרת

 ידיהתכנית שהוכנה על /של המורה" אני מאמין"לא מתאים ל
העדפה לעסוק /המורה תואמת למטרות ההוראה הכלליות

על פני עיסוק ) למשל עיתונות ופרסום(בנושאים אחרים 
 בנושאים שמציעה התכנית

5  8.8  10.9  

  32.6      ביקורת על התכנית

 ילדים - מאוד תיאורטית התכנית/רצון לשילוב ממד מעשי
תכנית מעשית יותר תורמת לתהליך הלמידה /אוהבים לעשות

 הפנימי 
8  14.0  17.4  

לא מספיק /כללית מדי/בלוניתש/התכנית מיושנת
  10.9  8.8  5 התכנית דורשת הרחבה משמעותית, אטרקטיבית

חלק מהתכנים ,  לכיתות נמוכות יותרמתאימההתכנית 
  4.3  3.5  2 הועברו כבר על ידי מורי בית הספר היסודי

קשה /אינה תומכת בהוראה/התכנית בלתי ניתנת להבנה
  2.2  1.8  1  מתי ולמה ,להסיק ממנה מה יש ללמד

  2.2  1.8  1 תכנים שחוזרים על עצמם בנושא טלוויזיה

  26.1      התכניתעם  חוסר היכרות 

  26.1  21.1  12 התכנית אינה ברשותי/חוסר מודעות לקיומה של התכנית

  2.2  1.8  1 התכניתבנושא לא השתתפתי בהשתלמות 

  8.7      היבטים טכניים וארגוניים

  8.7  7.0  4 אין מספיק שעות הוראה

  4.3  3.5  2 ין מספיק ציודא

  2.2  1.8  1 נושא התקשורת משולב בבית הספר עם נושא המדעים

  2.2  1.8  1 ע"מלמדים תכנית המכינה לבחירה במגמת קולנוע ותקשורת בחט
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" חינוך לצפייה בטלוויזיה ובקולנוע" מלמדים לפי תכנית הלימודים אינם עולה כי מורים 6מלוח 

 46%-כ( להעדפות ולאילוצים שונים ,את התקשורת לצרכיםהתאמת הור- אי: אלהמסיבות 

, ) מהמורים26%- כ( התכנית הכרת-אי, ) מהמורים33%-כ(ביקורת על התכנית , )מהמורים

  ).  מהמורים9%-כ(והיבטים טכניים וארגוניים 

  

  " לצפייה בטלוויזיה ובקולנועחינוך "הלימודיםדעת על תכנית חוות . ג

  ימודים תכנית הלהיכרות עם. 1.ג

 לצפייה בטלוויזיה חינוך" הלימודים תכניתמורים ציינו כי אינם מכירים את ) 20.0% (14

           16, מורים ציינו כי הם מכירים את תכנית הלימודים במידה מעטה) 12.9% (9 ,"ובקולנוע

נו כי הם ציי) 21.4% (15 ,מורים ציינו כי הם מכירים את תכנית הלימודים במידה בינונית) 22.9%(

מורים ציינו כי הם מכירים את תכנית ) 15.7% (11, מכירים את תכנית הלימודים במידה רבה

מורים לא השיבו על ) 7.1% (5. במידה רבה מאוד"  לצפייה בטלוויזיה ובקולנועחינוך"הלימודים 

ולפיכך ייתכן  , על החלק בשאלון המבקש חוות דעת על התכניתענומורים אלה לא (שאלה זו 

  ). משמעותיבאופןהתכנית אינה מוכרת להם ש

  

  )כולל שנה נוכחית(ותק בהוראת התכנית . 2.ג

מורים מלמדים את התכנית ) 17.1% (12, מורים מלמדים זו השנה הראשונה את התכנית) 2.9% (2

) 68.6% (48. מורים מלמדים את התכנית בין תשע לעשר שנים) 11.4% (8, בין שנתיים לחמש שנים

  . זועל שאלהא השיבו מורים ל

  

  נושאי ההוראה. 3.ג

להלן מופיעה התפלגות הדיווח ש 7בלוח .  בתקשורת כוללת עשרה נושאי לימודהלימודים תכנית

  .12שהמורים מלמדים הנושאים לגבי

  

  )מעוגל, באחוזים(שכיחות הוראת נושאי הלימוד : 7 לוח

  
 N שכיחות הוראת נושאי הלימוד

מלמדי מ %
  התכנית
N = 25  

כלל מ %
  המורים
N = 70  

 30.0  84.0 21  בטלוויזיה ובקולנועפרסומת
 27.1  76.0 19  וחדשות בטלוויזיהאקטואליה

 20.0  56.0 14 בדיון בטלוויזיה
 18.6  52.0 13  בטלוויזיהתעודה
 17.1  48.0 12  מעשיתפעילות
 15.7  44.0 11  בקולנועבדיון

 15.7  44.0 11  מיוחדות בטלוויזיהתכניות
 10.0  28.0 7  בטלוויזיה ובקולנועמוסיקה
 8.6  24.0 6  בקולנועתעודה
 7.1  20.0 5  בטלוויזיה ובקולנועספורט

                                                      
  .באופן מלא או  כחלק מתכנית עיונית עצמאית שנבנתה על בסיס התכנית  12
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 84%- כ (פרסומת בטלוויזיה ובקולנוע :ם ביותר הים ההוראה השכיחיעולה כי נושא 7 מלוח

ם  מהמורים המלמדי76%-כ( ואקטואליה וחדשות בטלוויזיה ) המלמדים את התכניתמהמורים

  מהמורים20%-כ (ספורט בטלוויזיה ובקולנוע שכיח הוא הפחות ההוראה נושא .)את התכנית

    ).המלמדים את התכנית

  

   שיקולים בבחירת נושאי הלימוד.4.ג

קולי דעת כוללים שיקפות שהתשובות מ. ם נשאלו לשיקוליהם בבחירת נושאי הלימוד שלעילימור

 שיקולי  שלשכיחותהלהלן מופיעה התפלגות ש 8 בלוח ). ללא מיון לנושאי הבחירה עצמם,כלומר(

  .הדעת בבחירת נושאי הלימוד

  
  ]שאלה פתוחה [ נושאי הלימודבבחירת שיקולים: 8לוח 

   נושאי הלימודבבחירת שיקולים
N 32=  תשובות ,N שכיחות  20=  עונים  

אחוז 
מתוך 
  התשובות

אחוז 
מתוך 
  העונים

  60.0      נגישות לתלמידים

מעניינים שאים הונ/בים לעולמם של התלמידיםנושאים הקרו
  40.0  25.0  8 תורמים להעשרת התלמידים נושאים ה/את התלמידים

  30.0  18.8  6 התלמידים  שלליכולות ולגיליםנושאים המתאימים 

נושאים /עדכנייםנושאים /נושאים רלוונטיים לחיי היום יום
  20.0  12.5  4 המסייעים לתלמידים בהתמודדות עם שאלות אקטואליות 

 /נושאים המאפשרים חשיפה משמעותית של התלמידים לסביבתם
   בחדשות הצירת מודעות אצל תלמידי חטיבות הביניים לצפייי

3  9.4  15.0  

  25.0     נגישות למורים 

  15.0  9.4  3 מידת השליטה של מורים בחומר

  15.0  9.4  3 ויזואליים /מצאי של טקסטים מילוליים

  15.0      ת של תקשורתצריכה מושכל-מקדמי

מקנים כלים /נושאים המדגימים צריכה נבונה של תכנים
  10.0  6.3  2 מפתחים ביקורתיות/לאבחנה בין מציאות לדמיון

  5.0  3.1  1 שבתקשורת" סמוי"נושאים החושפים את ה

  10.0      בעלי ממד מעשי

  5.0  3.1  1 נושאים שמאפשרים עבודה מעשית

  5.0  3.1  1 ר הימצאות ציוד מתאים בבית הספ

  

 60%- כ(לתלמידים של הנושאים נגישותם  : עולה כי השיקולים בבחירת נושאי הלימוד היו8מלוח 

של הנושאים נגישותם , ) מהמורים30%-כ(רלוונטיים ואקטואליים , היותם עכשוויים, )מהמורים

, ) מהמורים15%- כ(צריכה מושכלת של תקשורת -מקדמיהיותם , ) מהמורים25%-כ(למורים 

  ). מהמורים10%- כ(והיותם בעלי ממד מעשי 

  

  נושאי הוראה מועדפים. 5.ג

מורים נתבקשו לציין מהם הנושאים שלהם הקדישו או מתכננים להקדיש תשומת לב רבה ה

  בחרו, מורים נתבקשו להתייחס בתשובתם אל נושאי ההוראה הנכללים בתכניתהאף ש. במיוחד
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להלן ש 9בלוח ).  את תמונת ההוראה המלאהשיקפו ובכך(חלקם להתייחס גם לנושאים אחרים 

  . נושאי הוראה אלה שלשכיחותהמופיעה התפלגות 

  

  ]שאלה פתוחה[ מועדפיםההוראה הנושאי : 9לוח 

  נושאי הוראה מועדפים
N 55=  תשובות ,N שכיחות  22=  עונים  

אחוז מתוך 
  התשובות

אחוז מתוך 
  העונים

  63.6      אנרים'ז

  45.5  18.2  10 פרסומות

  45.5  18.2  10 ) כללי(אקטואליה 

  27.3  10.9  6 חדשות בטלוויזיה

  4.5  1.8  1 ")ריאליטי ("תכניות מציאות

  4.5  1.8  1 רדיו

  4.5  1.8  1 עיתונות כתובה

  4.5  1.8  1 בקולנועומוסיקה בטלוויזיה 

  4.5  1.8  1 אנר טלוויזיוני' כזסאטירה

  36.4      מושגים ונושאים בתקשורת וקולנוע

  13.6  5.5  3 אות ודמיוןמצי

  9.1  3.6  2   אנרים'סוגי תקשורת וז, מושגי יסוד

  4.5  1.8  1 דמות הגיבור

  4.5  1.8  1 שפת הקולנוע

זכויות האדם וחופש הביטוי בתקשורת 
  4.5  1.8  1 דמוקרטית

  4.5  1.8  1 אלימות בחברה בראי התקשורת

  27.3      היבטים מעשיים

שילוב (התנסות מעשית בתקשורת 
  22.7  9.1  5 עריכה , צילום, תסריט, )אנרים'ז

  18.2  7.3  4 הפקות אולפן, הפקת סרטים

  722.      צפייה מושכלת

  13.6  5.5  3 השפעת אמצעי התקשורת על קהל היעד

  4.5  1.8  1 עמדות המוצגות בתקשורתבין איזון 

  4.5  1.8  1 צפייה ביקורתית בפרסומות

  4.5  1.8  1 הרגלי צפייה

  

מושגים , ) מהמורים64%-כ (סוגות :מורים הםידי -על כי נושאי ההוראה המועדפים  עולה9מלוח 

וצפייה , ) מהמורים27%-כ(היבטים מעשיים , ) מהמורים36%-כ(קולנוע בונושאים בתקשורת ו

  ). מהמורים23%-כ(מושכלת 

  

  סיבות להימנעות מהוראה של נושאי לימוד מתוך התכנית . 6.ג

  . מהוראת נושאי לימוד ספציפייםלכך שמורים נמנעו סיבותלהלן מפורטות הש 10בלוח 



  שאלון למורים–ממצאים : פרק שלישי

 

51

  ]שאלה פתוחה[סיבות להימנעות מהוראה של נושאי לימוד מתוך התכנית : 10לוח 

  סיבות להימנעות מהוראה של נושאי לימוד מתוך התכנית
N 28=  תשובות ,N שכיחות  23=  עונים 

אחוז מתוך 
  התשובות

אחוז מתוך 
  העונים

  56.5      למורים ולאילוצים טכניים וארגונייםסיבות הנוגעות 

  34.8  26.7  8 חוסר זמן

בניית , חוסר ידע אישי/העדר שליטה מספקת בחומר
  17.4  14.3  4 הנושא אינה לטעמי

  8.7  7.1  2 העדר ציוד מתאים

  39.1      סיבות הנוגעות לתלמידים

 -בנים(כיתות הטרוגניות , תלמידים לא מגלים עניין בנושא
  21.7  17.9  5 )חומי ענייןת, בנות

  8.7  7.1  2 נושאים שלא מתאימים לרמת התלמידים 

  8.7  7.1  2 נושאים שלא מתאימים לגילי התלמידים

  4.3  3.6  1 נושאים שממילא נגישים לתלמידים

  17.4      סיבות הנוגעות לתכנית

  8.7  6.7  2 נושאים שלא נלמדים הם נושאים מיושנים

 שהנושא נלמד משום, חשובההחשיפה לנושאים אלה אינה 
  4.3  3.6  1 ומהניםהתכנים להיות משמעותיים על  – כהעשרה

  4.3  3.6  1 נושאים שאין עבורם חומרי למידה

  

 סיבות הנוגעות : עולה כי הסיבות להימנעות מהוראה של נושאי לימוד מתוך התכנית הן10מלוח 

 39%- כ(בות הנוגעות לתלמידים סי, ) מהמורים57%-כ(למורים ולאילוצים טכניים וארגוניים 

  ).  מהמורים17%-כ(וסיבות הנוגעות לתכנית , )מהמורים

  

  " לצפייה בטלוויזיה ובקולנועחינוך"יתרונות התכנית . 7.ג

  .  יתרונות תכנית הלימודים בעיני מורים שלהתפלגותהלהלן מופיעה ש 11לוח ב

  

  ]שאלה פתוחה ["נוע לצפייה בטלוויזיה ובקולחינוך"יתרונות התכנית : 11לוח 

  "חינוך לצפייה בטלוויזיה ובקולנוע"יתרונות התכנית 

N 43=  תשובות ,N שכיחות  21=  עונים  
אחוז מתוך 
  התשובות

אחוז מתוך 
  העונים

  66.7      םמאפיינים תוכניי

  52.4  25.6  11 התכנית מעניינת

  38.1  18.6  8  אקטואלייםםכוללת נושאי/רלוונטיתהתכנית 

  28.6  14.0  6 ממד ערכיהתכנית בעלת 

  14.3  7.0  3 התכנית קרובה לעולמם של התלמידים

  4.8  2.3  1 התכנית יצירתית

  4.8  2.3  1 ידידותית, התכנית נוחה ליישום
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 )המשך (11לוח        

  "חינוך לצפייה בטלוויזיה ובקולנוע"יתרונות התכנית 

N 43=  תשובות ,N שכיחות  21=  עונים  
וך אחוז מת
  התשובות

אחוז מתוך 
  העונים

  28.6     תוצרים שהתכנית מאפשרת

חשובה לחיי /תורמת להתערות התלמידים בחברה
  9.5  4.7  2 יוצרת מודעות לתחום התקשורת, היום יום

  9.5  4.7  2 מעלה שאלות שיש בהן אתגר מחשבתי

  4.8  2.3  1 נותנת לגיטימציה רשמית להוראת תחום התקשורת

  4.8  2.3  1 ערכיתורמת לחינוך ה

  28.6      מאפיינים מבניים

  14.3  7.0  3 ממוקד/קוהרנטי/מבנה הגיוני

  9.5  4.7  2 גמישות/התכנית מאפשרת חופש בחירה רחב

  4.8  2.3  1 התכנית כתובה בתמציתיות

  4.8  2.3  1  שילוב מתאים של סרטים וקלטות ישבתכנית

  

 : הם, לדעת מורים,"לוויזיה ובקולנועחינוך לצפייה בט" עולה כי יתרונות התכנית 11מלוח 

 ;) מהמורים52%-כ(היה העניין שמעוררת התכנית  השכיח, ) מהמורים67%- כ(כניים ומאפיינים ת

השכיח היה תרומת התכנית להתערות , ) מהמורים29%- כ(תוצרים שהתכנית מאפשרת 

, ) מהמורים29%-כ( ומאפיינים מבניים ;יצירת מודעות לתחום התקשורתלהתלמידים בחברה ו

  ).  מהמורים14%-כ(וממוקד של התכנית / קוהרנטי/ השכיח היה מבנה הגיוני

  

  13" לצפייה בטלוויזיה ובקולנועחינוך"חסרונות התכנית . 8.ג

  .  תכנית הלימודים בעיני מורים שלחסרונותהלהלן מופיעה התפלגות ש 12 לוחב

  
  ]שאלה פתוחה[ "ולנוע לצפייה בטלוויזיה ובקחינוך"חסרונות התכנית : 12לוח 

  "חינוך לצפייה בטלוויזיה ובקולנוע"חסרונות התכנית 

N 18=  תשובות ,N שכיחות  14=  עונים 
אחוז מתוך 
  התשובות

אחוז מתוך 
  העונים

  78.6      מאפיינים תוכניים ומבניים

  14.3  11.1  2 הצורךומובנת די  התכנית איננה בהירה

 המגזר הדתי :הוזכרו(אין פיתוח והרחבה של הנושאים 
  14.3  11.1  2 )בטלוויזיה ובקולנוע ונושאים הקשורים למגזר הערבי

  14.3  11.1  2 די הצורך התכנית אינה ישימה

  14.3  11.1  2 אין התאמה בין התכנית לשידורי הטלוויזיה

חסרים מקורות , בתרגום מושגים מעברית לערביתבעייתיות 
  7.1  5.6  1 בשפה הערבית

  

                                                      
  .שולב סעיף זה בשאלה לגבי הקשיים ביישום התכנית, בשל החזרה על תכנים 13
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 )המשך (12לוח 

  "חינוך לצפייה בטלוויזיה ובקולנוע"חסרונות התכנית 

N 18=  תשובות ,N שכיחות  14=  עונים 
אחוז מתוך 
  התשובות

אחוז מתוך 
  העונים

  7.1  5.6  1 התכנית דידקטית מדי

  7.1  5.6  1 חסרים בתכנית עדכונים וחידושים

  7.1  5.6  1 אין יכולת לממש את התכנית בבית ספר שאין בו ציוד

  7.1  5.6  1 נית מסר קבועחסר בתכ

החומר לא , נושאים רבים נושקים לתכנים בלימודי האזרחות
  7.1  5.6  1  מספיקייחודי

  28.6      נגישות לתלמידים

לא רלוונטית , התכנית לא קשורה לחיי היום יום של התלמידים
יש תכנים יותר רלוונטיים שמתעסקים בהם , לתלמידים

 אינהרות הנפשית של הילדים הבגרמת , )פן יישומי, אקטואליה(
 מאפשרת להגיע להישגים הנדרשים

4  22.2  28.6  

  

 נוגעים , לדעת מורים,"חינוך לצפייה בטלוויזיה ובקולנוע" עולה כי חסרונות התכנית 12מלוח 

צורך בפיתוח נושאי רחב , בעיקר חוסר בהירות):  מהמורים79%-כ(למאפיינים תוכניים ומבניים 

):  מהמורים29%-כ(לנגישות נמוכה לתלמידים חסרונות הנוגעים ו ,של התכניתיותר וחוסר ישימות 

  . נטיות ואי התאמה לרמת התלמידיםחוסר רלוו

  

  הצעות לשינויים בתכנית. 9.ג

  . שלהלן13ם נתבקשו להציע שינויים בתכנית הלימודים המפורטים בלוח ימור

  

  ]שאלה פתוחה ["יה ובקולנוע לצפייה בטלוויזחינוך"הצעות לשינויים בתכנית : 13לוח 

  "חינוך לצפייה בטלוויזיה ובקולנוע"הצעות לשינויים בתכנית 
N 16=  תשובות ,N שכיחות  12=  עונים  

אחוז 
מתוך 
 התשובות

אחוז 
מתוך 
  העונים

  66.7      תוספות

דיון בתכניות לא /אנרים שהתלמידים צופים בהם'התייחסות לז
תאימים למגזר הערבי  נושאים שמהוספת/קונפורמיות חברתית

 קריקטורות / קליפיםוידיאו, )'תכניות טלוויזיה וכו(
5  31.3  41.7  

  25.0  18.8  3 םעיסוק בנושאים עדכניי

  8.3  6.3  1 בין אמצעי התקשורת למוסדות הממשלהשלמוד יותר על הקשר ל

  8.3  6.3  1 הפקת עיתוןבתהליך של להוסיף התנסות 

  8.3  6.3  1 תספרי-ביתיו  תחנת רדהפעלה ובנייה שללהוסיף 

  16.7      צמצום

  8.3  6.3  1 ספורט

  8.3  6.3  1 פוליטיקה

  8.3  6.3  1 סרטי תעודה

 16.7   אחר

  8.3  6.3  1 להחליף את אופן ארגון התכנים

  8.3  6.3  1  לשנות את פרק הפרסום
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 67%-כ( עולה כי ההצעות לשינויים בתכנית קשורות לתוספות לתכנית הלימודים 13מלוח 

שילוב דיון /אנרים שהתלמידים צופים בהם'ז:  התייחסות לתכניםהשכיחה הייתה, )מהמורים

תכניות טלוויזיה (הוספת נושאים שמתאימים למגזר הערבי /בתכניות לא קונפורמיות חברתית

 לצמצום בתכניתהצעות הקשורות ו, ) מהמורים58%-כ(קריקטורות / קליפיםוידיאו, )'וכו

  . תעודההפוליטיקה וסרטי ה ,ספורטהבתחומי ) רים מהמו17%-כ( הלימודים

   

  הוראת תקשורת בשילוב עם מקצועות אחרים. 10. ג

 לא מלמדים מורים) 21% (15, מורים מלמדים תקשורת בשילוב עם מקצועות נוספים) 21% (15

להלן ש 14בלוח .  זועל שאלהמורים לא השיבו ) 58% (40. תקשורת בשילוב עם מקצועות נוספים

  . התפלגות המקצועות הנלמדים במשולב עם מקצוע התקשורתפיעהמו

  

  הוראת תקשורת עם מקצועות אחרים: 14לוח 

  הוראת תקשורת עם מקצועות אחרים
N 31=  תשובות ,N שכיחות  14=  עונים  

אחוז מתוך 
  התשובות

אחוז מתוך 
  העונים

  50.0  22.6  7 היסטוריה

  50.0  22.6  7 אקטואליה

  50.0  22.6  7 דרמה/אמנות

  42.9  19.4  6 אזרחות

  21.4  9.7  3  ספרות

  7.1  3.2  1 ביולוגיה

  

  , עולה כי המקצועות העיקריים המשולבים עם הוראת התקשורת הם היסטוריה14מלוח 

  ). מהמורים50%(דרמה / אקטואליה ואמנות

  

) מוריםהלפי דיווחי (דעות תלמידים על התכנית . 11.ג  
 לצפייה חינוך"לתכנית הלימודים ) בעיני המורים( התלמידים להלן מתוארות תגובותש 15בלוח 

  ."בטלוויזיה ובקולנוע

  

  ] שאלה פתוחה[ " לצפייה בטלוויזיה ובקולנועחינוך"תלמידים על התכנית דעות : 15לוח 

חינוך לצפייה "תלמידים על התכנית דעות 
  "בטלוויזיה ובקולנוע

N 42=  תשובות ,N שכיחות  30=  עונים  
וך אחוז מת
  התשובות

אחוז מתוך 
  העונים

  86.7      התייחסות חיובית

התלמידים /התלהבות/התלמידים מגלים עניין
  80.0  57.1  24 מעורבים /מתחברים לנושא/ נהנים

  10.0  7.1  3 הלימודים חווייתיים/יש עשייה יצירתית

  10.0  7.1  3 להשתלב בתחום בעתיד ניםירוב התלמידים מעוני
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 )המשך (15ח לו      
חינוך לצפייה "תלמידים על התכנית דעות 

  "בטלוויזיה ובקולנוע
N 42=  תשובות ,N שכיחות  30=  עונים  

אחוז מתוך 
  התשובות

אחוז מתוך 
  העונים

  3.3  2.4  1 מגמת התקשורת נחשבת ליוקרתית

  3.3  2.4  1 תלמידי המגמה נהנים מהחשיפה לתחום

ות של התלמידים מפתחים מודעות לרמת הנוכח
  3.3  2.4  1 התקשורת בחיינו

  30.0      התייחסות ביקורתית

חומר תלמידים מעדיפים פחות חומר עיוני ויותר ה
  16.7  11.9  5 מעשי

המקצוע נתפס כחוג ולכן לא מתייחסים אליו 
  13.3  9.5  4 התלמידים ביקורתיים כלפי התכנית /ברצינות

  

גילוי  השכיח היה, ובי כלפי התכנית מהמורים ציינו כי התלמידים מגלים יחס חי87%-כ

 ציינו כי התלמידים מגלים  מהמורים30%- כ .) מהמורים80%-כ(מעורבות /הנאה/התלהבות/עניין

נרחב בחלק העיוני על חשבון לימוד העיסוק ה נגד השכיח היה טענה ,כלפי התכניתיחס ביקורתי 

  ). מהמורים17%- כ(מעשי 

   

  תהתנסות בפעילות מעשית בתקשור. 12.ג

 נשאלו " לצפייה בטלוויזיה ובקולנועחינוך" הלימודים תכניתמורים שציינו כי הם מלמדים את 

מורים ציינו שתלמידיהם לא ) 8.6% (6. באיזו מידה התנסו תלמידיהם בפעילות מעשית בתקשורת

מורים ציינו שתלמידיהם ) 8.6% (6, או התנסו במידה מעטה בפעילות מעשית בתקשורת, התנסו

  התנסומורים ציינו שתלמידיהם) 12.9% (9, בפעילות מעשית בתקשורת במידה בינוניתהתנסו 

בפעילות התנסו מורים ציינו שתלמידיהם ) 14.3% (10- ו,בפעילות מעשית בתקשורת במידה רבה

   .על השאלהמורים לא השיבו ) 55.6% (39. מעשית בתקשורת במידה רבה מאוד

  

  . לות המעשית בתקשורתלהלן מפורטים סוגי הפעיש 16בלוח 

  
  סוגי הפעילות המעשית: 16לוח 

  סוגי הפעילות המעשית
N 71=  תשובות,  N שכיחות  30=  עונים  

אחוז מתוך 
  התשובות

אחוז מתוך 
  העונים

 -סרטי,  סרטי גמר:)כולל וידאו(צילום סרטים 
   דיוקן אישי

21  29.6  70.0  

ווק בית הספר בקרב יש, תיעוד אירועים בבית הספר
  למידים פוטנציאליים והוריהםת

19  26.8  63.3  

  50.0  21.1  15   ספרי-ביתעיתון 

הוזכרו כרזות נגד שימוש ( מיוחדים פרויקטים
, א" גלויה תפרויקט, תאונות דרכים/באלכוהול

  )מגזין קהילתי
12  16.9  40.0  

  13.3  5.6  4  ינגלים ברדיו לפרסומת'הקלטת ג, ספרי-ביתרדיו 
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 ,) מהמורים70%- כ(ילות המעשית של התלמידים כללה צילום סרטים  עולה כי הפע16מלוח 

 ספרי-ביתהפקת עיתון , ) מהמורים61%-כ(תיעוד אירועים בבית הספר וסיוע בשיווק בית הספר 

  ).  מהמורים40%- כ( מיוחדים בתחום התקשורת בפרויקטיםוהשתתפות , ) מהמורים63%-כ(

  

  ופתנוהרלוונטיות של תכנית הלימודים לתק. 13.ג

רלוונטית לזמננו " חינוך לצפייה בטלוויזיה ובקולנוע"מורים ציינו כי תכנית הלימודים ) 4.3% (3

 10, מורים ציינו כי תכנית הלימודים רלוונטית לזמננו במידה בינונית) 10.0% (7, במידה מועטה

מורים ציינו כי ) 8.6% (6, מורים ציינו כי תכנית הלימודים רלוונטית לזמננו במידה רבה) 14.3%(

  44. רלוונטית לזמננו במידה רבה מאוד" חינוך לצפייה בטלוויזיה ובקולנוע"תכנית הלימודים 

  . זועל שאלהמורים לא השיבו ) 62.9%(

  

    של תכנית הלימודים לתקופתנותהצעות מורים בנוגע להעלאת הרלוונטיו

אינה רלוונטית " ולנועחינוך לצפייה בטלוויזיה ובק" שלדעתם תכנית הלימודים ,מורים

להלן מופיעות הצעות ש 17בלוח . נתבקשו להציע דרכים להפיכתה לרלוונטית יותר ,לתקופתנו

  .מורים בנושא זהה

  
  ]שאלה פתוחה[ של תכנית הלימודים לתקופתנו תהעלאת הרלוונטיו: 17לוח 

  העלאת הרלוונטיות של תכנית הלימודים לתקופתנו
N 12=  תשובות ,N שכיחות  11=  עונים  

אחוז מתוך 
  התשובות

אחוז מתוך 
  העונים

שהתכנים יגעו בתלמידים ובמה שמתרחש לדאוג לכך 
להשתמש /השתמש בדוגמאות מחיי היומיוםל/בחייהם

 חומרים נגישים יותר לתלמידיםב
5  41.7  45.5  

, נושא ופרודיה,  אנימציה:הוזכרו(להוסיף נושאים 
תרבויות לקשור את הנושאים למציאות ול) אקטואליה

 שונות
4  33.3  36.4  

  18.2  16.7  2 "ידידותית למשתמש"כתיבת תכנית לימודים 

  9.1  8.3  1 חלוקת התכנית לפי מגזרים

  

 יגעו אם התכנים שהתכנית תהפוך לרלוונטית סבורים מהמורים 46%-  עולה כי כ17מלוח 

 ובחומרים  שימוש בדוגמאות מחיי היומיוםואם ייעשה, בתלמידים ובמה שמתרחש בחייהם

 להפוך את התכנית לרלוונטית יש להעשיר סבורים שכדי מהמורים 36%- כ. נגישים יותר עבורם

  וליצור הקשרים מגוונים, פרודיה ואקטואליה,סאטירה, את הלימוד בנושאים כגון אנימציה

  .ללימוד

  

  תרומת פרקי התכנית לגיבוש וליישום תכנית ההוראה. 14.ג

בה סייעו להם הפרקים השונים של התכנית לגיבוש שהמידה המורים נתבקשו להעריך את 

להלן מופיעה התפלגות השכיחויות של תרומה זו ש 18 בלוח .וליישום תכנית ההוראה בכיתתם

  .לפי פרקי התכנית
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   ,)באחוזים( תרומת פרקי התכנית לגיבוש וליישום תכנית ההוראה: 18לוח 
  ממוצעים וסטיית תקן

תרומת התכנית לגיבוש 
יישום תכנית ההוראהול  

לא 
סייע 
 כלל

1 

סייע 
במידה 
 מעטה

2 

סייע 
במידה 
 בינונית

3 

סייע 
במידה 
 רבה

4 

 סייע
ה מידב

רבה 
 מאוד

5 1+2 4+5 N  ת"ס  ממוצע  

מבוא לחינוך לצפייה 
  בטלוויזיה ובקולנוע

- 15.8 47.4 26.3 10.5 15.8 36.8 19 3.32 0.89 

מטרות ועקרונות 
  התכנית

4.8 19.0 23.8 38.1 14.3 23.8 52.4 21 3.38 1.12 

 הוראה לדרכיהמלצות 
  וחומרי לימוד

- 23.5 53.0 17.6 5.9 23.5 23.5 17 3.06 0.83 

 0.82 3.68 19 57.9 5.3 15.8 42.1 36.8 5.3 -  בדיון בטלוויזיה

 0.83 3.28 18 38.9 16.7 5.6 33.3 44.4 16.7 -  בדיון בקולנוע

 0.93 3.12 17 35.3 29.4 5.9 29.4 35.3 29.4 -  תעודה בטלוויזיה

 1.11 2.65 17 17.6 41.2 5.9 11.8 41.2 23.5 17.6  תעודה בקולנוע

אקטואליה וחדשות 
  בטלוויזיה

- 10.0 10.0 55.0 25.0 10.0 80.0 20 3.95 0.89 

ספורט בטלוויזיה 
  ובקולנוע

12.5 12.5 37.4 31.3 6.3 25.0 37.5 16 3.06 1.12 

מוסיקה בטלוויזיה 
  בקולנועו

5.6 16.7 33.3 33.3 11.1 22.2 44.4 18 3.28 1.07 

פרסומות בטלוויזיה 
 0.78 4.39 18 83.3 - 55.5 27.8 16.7 - -  ובקולנוע

תכניות מיוחדות 
  בטלוויזיה

5.9 23.5 23.6 23.5 23.5 29.4 47.1 17 3.35 1.27 

 1.32 2.89 18 38.8 44.4 11.1 27.7 16.7 27.8 16.7  פעילות מעשית

 0.93 3.65 17 58.8 11.8 17.6 41.2 29.4 11.8 -  החוברת בכללותה

  

 3.65ממוצע ( בינונית עד רבה  היא עולה כי תרומת החוברת בכללותה להוראת התכנית18מלוח 

בכלל המדגם הוערכו הפרקים פרסומות ברדיו ובטלוויזיה ואקטואליה וחדשות ). 5מתוך 

הציון המשולב הגבוה ביותר לבחירה של (רקים אחרים כתורמים להוראה יותר מפ – בטלוויזיה

 והפרקים פעילות מעשית ותעודה בקולנוע ,")סייע במידה רבה מאוד"ו" סייע במידה רבה"

סייע "ו" לא סייע כלל"הציון המשולב הגבוה ביותר לבחירה של (הוערכו כתורמים פחות מאחרים 

  ").במידה מועטה

  

  יתהצעות להרחבה של פרקי התכנ. 15.ג

  .מורים לגבי הרחבת פרקי התכניתהלהלן מופיעות המלצות ש 19בלוח 
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  המלצות מורים לגבי הרחבת פרקי התכנית: 19לוח 

  המלצות מורים לגבי פרקי התכנית
N 39=  תשובות ,N שכיחות  20=  עונים  

אחוז מתוך 
  התשובות

אחוז מתוך 
  העונים

  70.0  35.9  14  פירוט לפי נושאים

  65.0  33.3  13  חומרי לימודלכי הוראה ופרק ההמלצות לדר

  40.0  20.5  8  פרק המבוא

  20.0  10.3  4  פרק המטרות ועקרונות התכנית

  

 עולה כי מורים ממליצים להרחיב בעיקר את הפרקים הנושאיים ואת הפרקים העוסקים 19מלוח 

  ). מהמורים בהתאמה65%-  ו70%(חומרי לימוד ללדרכי הוראה ובאשר בהמלצות 

  

  ות הוראת תקשורתמטר. ד

 בסיס מטרות התכנית הרשמיות  כפי שנוסחו על,תקשורת הוראת מטרותמורים הוצגו ה בפני

  :להלן המטרות שהוצגו .ובאישור הוועדה המלווה את המחקר

  ,שיפוט אידיאולוגי(כישורים הנחוצים לצריכה ביקורתית של תקשורת ם דימיתל בתחלפ  . 1

  .)אסתטי וערכי

ת יורתשקתה רהיציה היכרות עםות עאומנותי של התלמידים באמצ העםהטת  אתחלפ  . 2

  .אנרים מגוונים'תחומים ובזב

  .כה לחשיבות תקשורת חופשית בחברה דמוקרטיתלפתח מודעות והער  . 3

בארץ (גים בתקשורת המוצאים לנוש באשרתפות אזרחית והשת  אזרחיתבותמעור דלעוד  . 4

  .)ובעולם

מפרשת את וכ, תבורתת רצכמיי ותשקפמת כרקשות של האת מקומהך ריהעולת הולז  . 5

  .המציאות

  .היבטים אתיים הנוגעים לתקשורת  ויכולת ניתוח שלתועודמ תחפל  . 6

  .שורתק התםתחוברה יולעודד התנסות פעילה ביצ ותוימניו מללמד  . 7

  .תקשורת- יחסי ממסדשלה בנ הותקנלה  . 8

רנט אינט, רדיו, קולנוע(אמצעי מדיה שונים עם ושורת קל תשלוגיות נוטכלערוך היכרות עם   . 9

  .)ב"וכיו

  .באמצעות חשיפה לתקשורתשונה ה תוהכרפלורליזם תרבותי  לותלנוב סתחלפ . 10

  .)גומלין ואינטרסים-יחסי, תיולובע(ל ראיש בשורתקהת מפת עםלערוך היכרות  . 11

  .סומות ובמשדרי תעמולהר בפתביקורתית נונובת התחלפ . 12

 תקשורת המונים הם פועל יוצא של בחירות מקצועיות ואנושיות ולא הבין שתוצרים שלל . 13

  . של מציאותניטרלישיקוף 

  

   בעיני מוריםתקשורת הוראת  שלמטרותהחשיבות . 1.ד

  : בבחירה מתוך סולם של חמש דרגות,בעיניהם לציין את חשיבותה של כל מטרה  התבקשומורים

המטרה חשובה במידה ) 3 (; מועטהבמידה המטרה חשובה )2 (;המטרה כלל לא חשובה) 1(
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תיאור להלן .  במידה רבה מאודחשובההמטרה ) 5 (;המטרה חשובה במידה רבה) 4 (;בינונית

  .14שנערכו לתשובות העיבודים הסטטיסטיים 

  

  .להלן מופיעה התפלגות השכיחויות של תשובות המורים בסדר יורדש 20בלוח 

  

  ממוצעים וסטיית תקן, )באחוזים (תקשורתה מטרות לימודי שלמידת החשיבות : 20 לוח

 תוכן הפריט

כלל לא 
  חשובה

1 

חשובה 
במידה 
  מעטה

2 

חשובה 
במידה 
  בינונית

3 

חשובה 
במידה 
  רבה

4 

חשובה 
במידה 

רבה 
  מאוד

5 1+2 4+5 N ת"ס ממוצע 
ם דימיתל בתחלפ. 1

כישורים הנחוצים לצריכה 
ביקורתית של תקשורת 

,  וגישיפוט אידיאול(
 )אסתטי וערכי

- 1.5 6.0 26.9 65.6 1.5 92.5 67  4.57 0.68 

ת נונובת התחלפ. 12
סומות ר בפתביקורתי

 ובמשדרי תעמולה
- 2.9 10.1 18.8 68.2 2.9 87.0 69  4.52 0.80 

כה לפתח מודעות והער. 3
לחשיבות תקשורת חופשית 

 בחברה דמוקרטית
- 1.5 4.4 35.3 58.8 1.5 94.1 68  4.51 0.66 

 ותלנוב סתחלפ. 10
פלורליזם תרבותי והכרת ל

השונה באמצעות חשיפה 
  לתקשורת

- 1.4 11.6 34.8 52.2 1.4 87.0 69  4.38 0.75 

 להבין שתוצרים של. 13
תקשורת המונים הם פועל 

יוצא של בחירות מקצועיות 
ואנושיות ולא שיקוף 
 ניטרלי של המציאות

1.5 1.5 18.2 30.3 48.5 3.0 78.8 66  4.23 0.91 

 ולעודד ותוימניו מללמד. 7
רה יהתנסות פעילה ביצ

 שורתק התםתחוב
- 7.6 15.2 25.8 51.4 7.6 77.2 66  4.21 0.97 

את ך ריהעולת הולז. 5
ת רקשותמקומה של ה

ת רצכמיי ותשקפמכ
מפרשת את וכ, תבורת

 המציאות

- 2.9 20.6 45.6 30.9 2.9 76.5 68  4.04 0.80 

ת ם מפלערוך היכרות ע. 9
התקשורת בישראל 

גומלין -יחסי, בעלויות(
 ) ואינטרסים

3.0 9.0 9.0 40.2 38.8 11.9 79.0 67  4.03 1.06 

                                                      
אנו מביאים את רשימת המטרות ללא , גורמים לא הפיק חלוקה מובהקת של תוכני המטרותה מאחר שניתוח  14

  .סיווג משנה
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 )המשך (20לוח 

 תוכן הפריט

כלל 
לא 

 חשובה
1 

חשובה 
במידה 
 מעטה

2 

חשובה 
במידה 
 בינונית

3 

חשובה 
במידה 
 רבה

4 

חשובה 
במידה 

רבה 
 מאוד

5 1+2 4+5 N ת"ס ממוצע  
ת אזרחית בומעור דלעוד. 4

 תפות אזרחית באשרוהשת
גים המוצאים לנוש

 )בארץ ובעולם(בתקשורת 
1.4 2.9 24.6 33.3 37.8 4.3 71.1 69  4.03 0.94 

 עםהטת  אתחלפ. 2
אומנותי של התלמידים ה

ות היכרות עם עבאמצ
ת יורתשקתה רהיציה
אנרים 'תחומים ובזב

  מגוונים

- 2.9 23.5 50.1 23.5 2.9 73.6 68  3.94 0.77 

ויכולת לפתח מודעות . 6
היבטים אתיים ניתוח של 

 הנוגעים לתקשורת
- 5.9 36.7 35.3 22.1 5.9 57.4 68  3.74 0.87 

להקנות הבנה של יחסי . 8
 0.93 3.41  66 47.0 13.6 10.6 36.4 39.4 10.6 3.0 תקשורת-ממסד

 מפת לערוך היכרות עם. 11
ל ראיש בשורתקהת

גומלין -יחסי, תיולובע(
 )םואינטרסי

4.5 16.4 35.8 29.9 13.4 20.9 43.3 67  3.31 1.05 

  
שני מורים הציבו כמטרה את ההנאה : למורים ניתנה אפשרות להוסיף מטרות שלא נכללו בשאלון: הערה

ומורה אחד הציב כמטרה של לימודי , שני מורים הציבו כמטרה את פיתוח אישיות התלמיד דרך היצירה, מהלימודים
 .החשיבה באמצעותההתקשורת את פיתוח 

  

הציון המשולב הגבוה ביותר לבחירה ( בעיני מורים החשובות יחסיתעולה כי המטרות  20לוח מ

 כלפי חשיבות לפתח מודעות והערכה :הן")  רבה מאודבמידה חשובה"ו"  במידה רבהחשובה"של 

צים ולפתח בתלמידים כישורים הנחו ,) מהמורים94%-כ(התקשורת החופשית בחברה דמוקרטית 

הציון המשולב ( פחות חשובותההמטרות ).  מהמורים93%-כ(לצריכה ביקורתית של תקשורת 

מפת  היכרות עם :הן")  במידה מעטהחשובה"ו" חשובה לא כלל"הגבוה ביותר לבחירה של 

 14%-כ(תקשורת -והקניית הבנה של היחסים ממסד)  מהמורים21%-כ (התקשורת בישראל

  ).מהמורים

  

כלומר מידת ( 4.07 הוא תקשורת בעיני מוריםהוראת של מטרות החשיבות  של הממוצע הציון

מאחר שלא ). רבה עד רבה מאוד מורים למטרות הוראת המקצוע שמייחסיםהחשיבות הממוצעת 

 בתוצאות אלה לראותיש , תקשורת של ייחוס חשיבות למטרות הוראת נורמותקיימות בשלב זה 

ככל ( המתקבל ידוע הציוןכיוון  שואף) 1-5(סולם ידוע אף שטווח ה, כך. תוצאות יחסיות בלבד

אין ציון מסוים מגדיר , )אחרתשהציון גבוה יותר כך גבוהה החשיבות המוקנית למטרה זו או 

  .יחסינמוכה באופן מוחלט אלא באופן כגבוהה או כחשיבות 

  

  .י משתני רקע לפ,להלן מופיעים הציונים הממוצעים של חשיבות המטרות בעיני מוריםש 21בלוח 
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  רקע משתנילפי  ,תקשורתהוראת של מטרות הממוצעים וסטיות תקן של ציוני חשיבות : 21 לוח

  חשיבות המטרות

  משתני רקע  N ממוצע  ת"ס

  כלל המדגם  69  4.07  0.51

  פיקוח 

  חינוך ממלכתי  53  4.04  0.52

  דתי-חינוך ממלכתי  7  4.32  0.40

  חינוך ערבי  9  4.08  0.53

  ע"הוראה בחט

  ע"מלמד גם בחט  43  4.14  0.46

  ע"לא מלמד בחט  26  3.96  0.58

  ריכוז מקצוע

  מרכז מקצוע  30  4.12  0.47

  לא מרכז מקצוע  32  3.98  0.56

  מין

  גברים  23  4.06  0.45

  נשים  46  4.08  0.55

  ותק בהוראת המקצוע

  בין שנה לחמש שנים  30  4.10  0.51

  בין שש לתשע שנים  19  4.03  0.53

  עשר שנים ומעלה  18  4.12  0.43 

  1השכלה

  הכשרה עיונית בתקשורת  42  4.16  0.47

  הכשרה מעשית בתקשורת  19  3.97  0.54

      
חינוך "הוראה לפי התכנית 

  2ולנועובק  בטלוויזיההלצפיי

  הוראה לפי התכנית  17  3.99  0.50

  הוראה לא לפי התכנית  52  4.10  0.55

  
  .ם עיונית או מעשית נכללו בהשוואה רק מורים שהשכלת.1
  . לא כולל מורים שהשתמשו בחלקים מן התכנית לבניית תכנית אישית.2

  

 מורים מן : עולה כי הקבוצות שבעיניהן מטרות הוראת התקשורת חשובות יחסית הן21מלוח 

ממוצע (מורים בעלי הכשרה עיונית בתקשורת , )5 מתוך 4.32ממוצע (דתי -החינוך הממלכתי

    ).4.14ממוצע  (ע" ומורים המלמדים גם בחט,)4.16
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   קשר בין משתני הרקע של מורים לבין החשיבות שיוחסה למטרות הוראת תקשורת. 2.ד

בשל הפער בין : תקשורתההקשר בין סוג הפיקוח לבין מידת החשיבות שיוחסה למטרות הוראת 

 מורים בחינוך 7, מלכתי מורים בחינוך המ53(מורים שהשתייכו לסוגי החינוך השונים המספר 

 אין משמעות לתוצאות של הפעלת פרוצדורות ,) מורים בחינוך הערבי9-דתי ו-הממלכתי

סטטיסטיות מתקדמות לתיאור השפעת סוג הפיקוח על החשיבות המיוחסת למטרות הוראת 

  .המקצוע

  

שכלה ה, ותק, מין, ריכוז המקצוע, ע"הוראה בחט(מורים השר בין משתני הרקע האחרים של הק

לבין מידת ) כל אחד מהם בנפרד – " בטלוויזיה ובקולנועהחינוך לצפיי"הוראה לפי התכנית ו

  ANOVA משתני- נבדק באמצעות ניתוח שונות חד עצוהחשיבות שיוחסה למטרות הוראת המק

 לא נמצא קשר סטטיסטי מובהק בין החשיבות שיוחסה למטרות הוראת התקשורת . tמבחןאו 

       ,מין; t(60) = 1.077, p > .05 ,ריכוז המקצוע; t(67) = 1.362, p > .05, ב"הוראה בחט לבין

t(67) = -.199. p > .05 ;ותק ,F(2,64) =.178, p > .05 ;השכלה ,t(59) = 1.399, p > .05 ; והוראה

  .t(67) =.785, p > .05, "חינוך לצפייה בטלוויזיה ובקולנוע"לפי התכנית 

  

  שגת מטרות ההוראה הערכת האפשרות לה. 3.ד

 השגת כל אחת מהמטרות לעיל אפשרית עבור תלמידיהם שבהמורים נתבקשו להעריך את המידה 

  .להלן מופיעה התפלגות השכיחויות של תשובות המורים בסדר יורדש 22בלוח . 5 עד 1-מסולם ב

  
  ממוצעים וסטיית תקן, )באחוזים (הערכת האפשרות להשגת מטרות ההוראה: 22לוח 

   הפריטתוכן

כלל 
לא 

ניתנת 
  להשגה

1  

ניתנת 
להשגה 
במידה 
  מעטה

2  

ניתנת 
להשגה 
במידה 
  בינונית

3  

ניתנת 
להשגה 
במידה 
  רבה

4  

ניתנת 
להשגה 
במידה 

רבה 
  מאוד

5  1+2  4+5  N  ת"ס  ממוצע  

להקנות הבנה של יחסי . 8
  תקשורת-ממסד

- 7.3 9.8 36.6 46.3 7.3 82.9 41 4.22 0.91 

לערוך היכרות עם . 9
לוגיות של תקשורת טכנו

 אמצעי מדיה שוניםעם ו
קולנוע רדיו אינטרנט (

  )ב"וכיו

- 9.3 16.3 32.6 41.8 9.3 74.4 43 4.07 0.99 

לזהות ולהעריך את . 5
מקומה של התקשורת 

כמשקפת ומייצרת תרבות 
  וכמפרשת את המציאות

- 12.2 9.8 39.0 39.0 12.2 78.0 41 4.05 1.00 

לפתח בתלמידים . 1
ם הנחוצים לצריכה כישורי

 ביקורתית של תקשורת
אסתטי , שיפוט אידיאולוגי(

   )וערכי

- 7.0 30.2 39.5 23.3 7.0 62.8 43 3.79 0.89 
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  )המשך (22לוח 

  תוכן הפריט

כלל 
לא 

ניתנת 
 להשגה

1 

ניתנת 
להשגה 
במידה 
 מעטה

2 

ניתנת 
להשגה 
במידה 
 בינונית

3 

ניתנת 
להשגה 
במידה 
 רבה

4 

ניתנת 
להשגה 
במידה 

בה ר
 מאוד

5 1+2 4+5 N ת"ס ממוצע  

 מפת לערוך היכרות עם. 11
 התקשורת בישראל

יחסי גומלין , בעליות(
  )ואינטרסים

- 7.9 28.9 44.8 18.4 7.9 63.2 38 3.74 0.86 

לפתח מודעות והערכה . 3
תקשורת חופשית  חשיבותל

  בחברה דמוקרטית
4.8 2.4 28.6 45.2 19.0 7.1 64.3 42 3.71 0.97 

תח את הטעם לפ. 2
האמנותי של התלמידים 

 היכרות עםבאמצעות 
היצירה התקשורתית 

אנרים 'זבבתחומים ו
  מגוונים

- 16.7 23.8 33.3 26.2 16.7 59.5 42 3.69 1.05 

לפתח התבוננות . 12
ביקורתית בפרסומות 

  ובמשדרי תעמולה
2.3 11.6 30.2 41.9 14.0 14.0 55.8 43 3.53 0.96 

ל להבין שתוצרים ש. 13
תקשורת המונים הם פועל 

יוצא של בחירות מקצועיות 
ואנושיות ולא שיקוף 

  ציאותהמניטרלי של 

4.7 9.3 34.9 39.5 11.6 14.0 51.2 43 3.44 0.98 

לפתח סובלנות . 10
והכרת לפלורליזם תרבותי 

 באמצעות חשיפה השונה 
  לתקשורת

2.4 11.9 38.1 40.5 7.1 14.3 47.6 42 3.38 0.88 

ויכולת  מודעותלפתח . 6
היבטים אתיים ניתוח של 

  הנוגעים לתקשורת
5 15.0 32.5 32.5 15.0 20.0 47.5 40 3.38 1.08 

ללמד מיומנויות ולעודד . 7
התנסות פעילה ביצירה 

  בתחום התקשורת
7.3 7.3 36.6 39.0 9.8 14.6 48.8 41 3.37 1.02 

  אזרחיתלעודד מעורבות .4
 באשר והשתתפות אזרחית 

מוצגים  הלנושאים
  )בארץ ובעולם (בתקשורת

7.7 12.8 43.6 23.1 12.8 20.5 35.9 39 3.21 1.08 

  

הציון המשולב הגבוה ביותר (להשגה בעיני מורים יותר ניתנות ה עולה כי המטרות 22מלוח 

 הקניית הבנה: הן ") רבה מאודבמידה ניתנת להשגה"ו"  במידה רבהניתנת להשגה"לבחירה של 

 התקשורת כמשקפת של מקוםזיהוי והערכה , ) מהמורים83%-כ(שורת תק- של יחסי ממסד

טכנולוגיות של  והיכרות עם, ) מהמורים78%-כ(ומייצרת תרבות וכמפרשת את המציאות 

הציון המשולב  (להשגהפחות ניתנות ה המטרות).  מהמורים74%- כ(אמצעי מדיה שונים ותקשורת 

עידוד : הן") ניתנת להשגה במידה מעטה"ו" כלל לא ניתנת להשגה"הגבוה ביותר לבחירה של 

, ) מהמורים21%-כ( והשתתפות אזרחית בנוגע לנושאים המוצגים בתקשורת  אזרחיתמעורבות
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ופיתוח , ) מהמורים20%-כ( היבטים אתיים הנוגעים לתקשורת לנתחפיתוח מודעות ויכולת 

  ). מהמורים14%-כ(ת באמצעות חשיפה לתקשורהשונה  תוהכר סובלנות כלפי פלורליזם תרבותי

     

כלומר ( 3.64 הוא של הערכת האפשרות להשגת מטרות ההוראה בעיני מורים הממוצע הציון

 נורמותמאחר שלא קיימות בשלב זה ). בינונית עד רבה הערכת מורים לגבי השגת מטרות ההוראה

. בלבד בתוצאות אלה תוצאות יחסיות לראותיש , תקשורתהשל ייחוס חשיבות למטרות הוראת 

ככל שהציון גבוה יותר כך גבוהה ( המתקבל ידוע הציון כיוון וגם )5-1(אף שטווח הסולם ידוע , כך

באופן מוחלט אלא הערכה מסוימת אין ציון מסוים מגדיר , )ההערכה שהשגת המטרה אפשרית

  .יחסיבאופן 

  

  .פי משתני רקע ל,להלן מופיעים הציונים הממוצעים של חשיבות המטרות בעיני מוריםש 23בלוח 

  
  משתני רקע לפי , מטרות ההוראהההשגה שלהערכת ממוצעים וסטיות תקן של ציוני : 23 לוח

  הערכת השגת המטרות

  1משתני הרקע  N ממוצע  ת"ס

  כלל המדגם  45  3.64  0.675

  פיקוח

  חינוך ממלכתי  33  3.61  0.669

  דתי-חינוך ממלכתי  6  4.29  0.245

  חינוך ערבי  6  3.15  0.530

  *  ע"וראה בחטה

  ע"מלמד גם בחט  28  3.80  0.605

  ע"לא מלמד בחט  17  3.77  0.713

  ריכוז מקצוע

  מרכז מקצוע  15  3.93  0.498

  לא מרכז מקצוע  25  3.57  0.634

  מין

  גברים  15  3.61  0.796

  נשים  30  3.65  0.621

  הערכת השגת המטרות

  ותק בהוראת המקצוע

  בין שנה לחמש שנים  20  3.54  0.833

  בין שש לתשע שנים  10  3.85  0.604

  עשר שנים ומעלה  13  3.76  0.341

 2השכלה
  הכשרה עיונית בתקשורת  26  3.69  0.617

  הכשרה מעשית בתקשורת  11  3.45  0.699
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  )המשך (23לוח     

  הערכת השגת המטרות

  1משתני הרקע  N ממוצע  ת"ס

      
 החינוך לצפיי"הוראה לפי התכנית 

  3"עבקולנוו בטלוויזיה

  הוראה לפי התכנית  10  3.30  0.748

  הוראה לא לפי התכנית  35  3.74  0.630

  

  . מסומן בכוכבית, המתייחס למשתנה רקע ספציפי, הבדל מובהק בין קבוצות. 1
  .כך בכל הלוחות מסוג זה. פרטי המבחן מובאים בסעיף העוקב    

  . נכללו בהשוואה רק מורים שהשכלתם עיונית או מעשית.2
   כולל מורים שהשתמשו בחלקים מן התכנית לבניית תכנית אישית לא.3

  

 הוראת התקשורת מוערכת כאפשרית  שלמטרותה עולה כי הקבוצות שבעיניהן השגת 23מלוח 

מורים המרכזים , )5 מתוך 4.29ממוצע (דתי - מורי החינוך הממלכתי:במידה רבה יחסית הן

  ).3.85ממוצע (המקצוע של שש עד תשע שנים ומורים בעלי ותק בהוראת , )3.93ממוצע (מקצוע 

  

הקשר בין משתני הרקע של מורים לבין הערכת אפשרות ההשגה של מטרות הוראת . 4.ד

   תקשורת

בשל הפער בין : הקשר בין סוג הפיקוח לבין הערכת אפשרות ההשגה של מטרות הוראת תקשורת

 מורים בחינוך 7, נוך הממלכתי מורים בחי53(מורים שהשתייכו למגזרי החינוך השונים המספר 

 אין משמעות לתוצאות של הפעלת פרוצדורות ,) מורים בחינוך הערבי9-דתי ו-הממלכתי

סטטיסטיות מתקדמות לתיאור השפעת סוג הפיקוח על הערכת אפשרות ההשגה של מטרות 

  . הוראת תקשורת

  

 השכלה ,ותק,  מין,ריכוז המקצוע, ע"הוראה בחט(שר בין משתני הרקע האחרים של המורים הק

לבין הערכת  )כל אחד מהם בנפרד – " בטלוויזיה ובקולנועהחינוך לצפיי"הוראה לפי התכנית ו

 ANOVA משתני-תקשורת נבדק באמצעות ניתוח שונות חדהאפשרות ההשגה של מטרות הוראת 

  .15להלן מופיעים ממצאי ניתוח השונות  .t-test או

  

רכת ההשגה של מטרות הוראת התקשורת לבין ריכוז לא נמצא קשר סטטיסטי מובהק בין הע

, השכלה; t(2,40) =.825, p > .05, ותק; t(43) =.173, p > .05, מין; t(38) =.064, p > .05, המקצוע

F(35) = 1.012, p > .05 ;והוראה לפי התכנית ,t(43) = 1.875, p > .05 . נמצא קשר סטטיסטי

 .t(43) = 2.200,  p > .05, ע"ת התקשורת לבין הוראה בחטמובהק בין הערכת ההשגה של מטרות הורא

ע ביכולתם של תלמידים "ע מאמינים יותר ממורים שאינם מלמדים בחט"מורים המלמדים בחט

  .להשיג את מטרות ההוראה

                                                      
  .p < .05הבדל נחשב מובהק כאשר  15
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    16הסברים לאי השגת המטרות. 5.ד

  .להלן מופיעים הסברי מורים לאי השגת מטרות הוראת המקצועש 24בלוח 

  

  ]שאלה פתוחה[הסברים לאי השגת המטרות : 24לוח 

  הסברים לאי השגת המטרות
N 96=  תשובות ,N שכיחות  46=  עונים 

אחוז מתוך 
  התשובות

אחוז מתוך 
  העונים

  73.9      היבטים טכניים וארגוניים

  50.0  24.0  23 מחסור בשעות לימוד

  47.8  22.9  22 מחסור באמצעים ובציוד

  8.7  4.2  4  כיתות עמוסות מדי 

  28.3      סיבות הקשורות לבית הספר

חסרה בבית /בית הספר מנותק מעולם התקשורת
  19.6  9.4  9 הספר מודעות לחשיבות הנושא 

אין די עזרה /מורידה מערכו למקצוע גישת בית הספר
  13.0  6.3  6 המקצוע משמש כברירת מחדל/ותמיכה במורים

  הוא) ס"הגם בתוך בי(השינוי בתודעה ובחשיבה 
  4.3  2.1  2 י ולכן לא תמיד ניתן לראות תוצאותאיט

  2.2  1.0  1 אין פיקוח מטעם משרד החינוך 

  2.2  1.0  1 דה פוליטיזציה של בית הספר

  28.3      סיבות הקשורות לתלמידים

קיים פער ערכי בין תפיסות המורה לתפיסות 
  10.9  5.2  5 התלמידים בנוגע ללימודי התקשורת

/  באקדמיההמטרות מתאימות לתלמידים
התלמידים צעירים ולא בשלים מספיק להבנה של 

 תהליכים מורכבים
5  5.2  10.9  

מהנה  מצפים לשיעור - חוסר רצון של התלמידים
  8.7  4.2  4 ופחות ממוסד

  26.1      סיבות הקשורות לתכנית

  21.7  10.4  10 חסר מפגש עם אנשי מקצוע, חסרות השתלמויות בנושא

  4.3  2.1  2   לתכניתמתאימים אין חומרי לימוד

  4.3  2.1  2 חסר הצד המעשי

  

-כ( היבטים טכניים וארגוניים: השגת המטרות לדעת המורים הן- עולה כי הסיבות לאי24מלוח 

סיבות הקשורות לתלמידים , ) מהמורים28%- כ(סיבות הקשורות לבית הספר , ) מהמורים74%

  ). ים מהמור26%-כ(וסיבות הקשורות לתכנית , ) מהמורים28%-כ(

  

  הצעות לתמיכה בהשגת המטרות. 6.ד

  .מורים לתמיכה בהשגת המטרותהלהלן מופיעות הצעות ש 25בלוח 

                                                      
  .שולב סעיף זה בשאלה לגבי הסיבה לאי השגת יעדים,  בשל חזרה של תכנים על עצמם16
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  ]שאלה פתוחה[ לתמיכה בהשגת המטרותהמורים הצעות : 25לוח 

  הצעות לתמיכה בהשגת המטרות 
N 48=  תשובות ,N שכיחות  31=  עונים  

אחוז מתוך 
  התשובות

אחוז מתוך 
  העונים

  67.7      עות לשינויים ארגונייםהצעות הנוג

שעות הגדלת מספר , הקצאת משאבים נוספים לתחום
  51.6  33.3  16 הוראהה

  16.1  10.4  5 יותר אמצעים אורקוליים

  12.9  8.3  4 קבוצות לימוד קטנות 

  29.0      שינוי הגישה כלפי המקצוע

 לימודי התקשורתהעלאת המודעות לגבי חשיבות 
  16.1  10.4  5 ממסדיתברמה ה/ברמה הכלל ארצית

  9.7  6.3  3 אינטרדיסציפלינרימקצוע  המקצוע להפיכת

  9.7  6.3  3 חובהמקצוע  המקצוע להפיכת

  22.6     סיוע למורים

  9.7  6.3  3 חוברות לימוד/הוספת חומר

  6.5  4.2  2 הוספת השתלמויות

  6.5  4.2  2  שלא יהיו בה סטיות, תכנית ממוקדת יותריצירת

  3.2  2.1  1 לצפייה מושכלת בביתנוך חי,  ההוריםעירוב

  9.7      הצעות הנוגעות לאסטרטגיות הוראה

  6.5  4.2  2 התלמידים עם יוצרים בתחוםהפגשת 

  3.2  2.1  1 העמקה והרחבה של חומר הלימוד

התלמידים פנים מול שבהם ייפגשו סיורים לימודיים 
  3.2  2.1  1 פנים עם עולם התקשורת

   

הצעות הנוגעות לשינויים : ם של המורים בנוגע להשגת המטרות כללו עולה כי הצעותיה25מלוח 

     ולסיוע למורים, ) מהמורים29%-כ(לשינוי הגישה כלפי המקצוע , ) מהמורים68%- כ(ארגוניים 

  ). מהמורים10%-כ(וכן הצעות הנוגעות לאסטרטגיות הוראה )  מהמורים23%-כ(

  

  ?מדוע חשוב ללמד תקשורת בחטיבת הביניים. 7.ד

  .תקשורת בחטיבת הבינייםה לחשיבות לימודי באשרמורים הלהלן מופיעים נימוקי ש 27בלוח 
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  ]שאלה פתוחה[תקשורת בחטיבת הביניים החשיבות לימודי : 26לוח 

  חשיבות לימודי תקשורת בחטיבת הביניים
N 118=  תשובות ,N שכיחות  65=  עונים  

אחוז מתוך 
  התשובות

אחוז מתוך 
  העונים

  86.2      ות עם המציאות היומיומיתהתמודד

, לכן – התלמידים חשופים לתקשורת בחיי היום יום
  55.4  30.5  36 חשוב שיפתחו הבנה ומודעות להשפעתה 

 חשוב לפתח  – במדינהבשל תרבות הצריכה הגבוהה 
  46.2  25.4  30 תלמיד שיהיה צרכן תקשורת ביקורתי

לעודד  – ניכור בין קבוצות המקצוע יכול לתרום להפחתת
לחנך לאזרחות , פעולה פוליטיתלתלמידים למחשבה ו

 התלמידים לחשיפתהמקצוע מספק הזדמנות /טובה
   ובתחום המוסרי החברתי בתחוםקיימות הלדילמות 

21  17.8  32.3  

  18.5      הסתכלות עתידית

ע "יש להכין את התלמידים לקראת הלימודים בחט
ללימודי ייהפכו המקצוע לימודי ולקראת האפשרות ש

 חובה
6  5.1  9.2  

חיוני לספק לתלמידים מידע על ההתקדמות 
  6.2  3.4  4 בטכנולוגיה של התקשורת

התלמידים לימודי תקשורת מהווים תשתית להפיכת 
מקצוע מעשי עם אופציות / בעתידלאנשי תקשורת

 לעתיד עבור התלמידים
2  1.7  3.1  

  16.9      התפתחות אישית

  10.8  5.9  7  לביטוי עצמי ככלייפיתוח התחום האומנות

כלי ומהווה , חיזוק חיובי לתלמידיםהלמידה מעניקה 
תלמידים לומדים לעבוד בקבוצה , )החלק המעשי(טיפולי 

   ולשתף פעולה
5  4.2  7.7  

  10.8      אופי המקצוע

חומר נגיש /תחום דעת שמשלב תחומים שונים
הלחץ של מ המקצוע משחרר את התלמידים/ומעודכן

 שימושי המקצוע /אחרים ההלימודים
7  5.9  10.8  

  

 עולה כי לדעת המורים חשוב ללמד תקשורת בחטיבת הביניים בגלל תרומת המקצוע 26מלוח 

כדי להכין את התלמידים , ) מהמורים86%-כ( עם המציאות היומיומית טובה יותרלהתמודדות 

צוע להתפתחותם בגלל תרומת המק, ) מהמורים19%-כ(לקראת לימוד או עיסוק בתחום בעתיד 

-כ( נגיש ושימושי, אינטגרטיבי: ובשל אופי המקצוע, ) מהמורים17%-כ(האישית של התלמידים 

  ). מהמורים11%

  

  רכישת מודעות בנושאי תקשורת: השגת מטרות ההוראה בפועל. 8.ד

 כפי שנוסחו על, המופיעים להלן, ים ספציפייםדי מד לפלמידים התגיהישבפני המורים הוצגו 

  : טרות התכנית הרשמיות ובאישור הוועדה המלווה את המחקרבסיס מ

, סיבות להנאהולהסביר את ה ,עולנוזיה ולקם לטלוויים לדון על תגובותיהגלסו מםיידמלהת  . 1

  . של חומרים שנחשפו אליהםלהעדפה ולדחייה

  .יות של יצירות בדיונ גיבורים ודמויותודחייה כלפי ותדההזל ת שורגשלם יודעמים ידלמהת  . 2
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  .ניםשו של צופים בתגובותיהםם לשוני עיוד מיםידלמהת  . 3

  .הסובבתובחיי החברה יהם  בחישורתצעי התקופסים אמם למקום שתעיוד מיםידלמהת  . 4

ואת , ים להעריך את התועלת שהם מפיקים מהטלוויזיה ומהקולנועגלסו מיםידלמהת  . 5

  .עונים עליהםהצרכים שאמצעי התקשורת 

  . הן למידע,דורי לבןהווים מקור ה מם לכך שאמצעי התקשורתעיודמ יםידלמהת  . 6

  .בעיצוב תוצרים שוניםצורה  ושל של תוכן יניםמאפים ליעוד מיםידלמהת  . 7

  . תבניות וקונוונציות בעיצוב של תוצרים שוניםלזהותים גלסו מיםידלמהת  . 8

  .וניםשים אנר'ושל זים להבחין בסימני היכר של תבניות גלסו מיםידלמהת  . 9

הבאים לידי  ,יים ואמנותיים טכנצעיםל אמשונים שמרכיבים ים לזהות גלסו מיםידלמהת . 10

  . בשפת הקולנוע והטלוויזיהביטוי

  .מודעים לקשר בין תוכן לצורה בשימוש באמצעים טכניים ואומנותיים יםידלמהת . 11

  .ךס המלעהמופיעות וב הדמויות יצם לאופן עעיוד מיםידלמהת  .12

 תוך , יוצא דופן בדרכי הצגהלבין שימושי שגרת בין שימוש  להבחין מסוגליםיםידלמהת  .13

   .התייחסות לסגנון ולביטוי אישי ייחודי

  . שהם מייצגיםלבין הערכיםים לקשר בין דימויים חזותיים וקוליים גלסו מיםידלמהת  .14

  . קהלכתילמש כאמצעים –מות ובסטריאוטיפים יבאל,  לשימוש במיןיםע מודידיםהתלמ  .15

  .גלים לפתח גישה ביקורתית לייצוגיות של ערכים מסוידיםהתלמ  .16

  .על הפקת התוצריםולהשפעתם עים לשיקולים כלכליים  מודידיםהתלמ  .17

  .םצריוליטיקה על התפושל עים להשפעה של אידיאולוגיות ו מודידיםהתלמ  .18

  

 בבחירה מתוך סולם של חמש ,לכל מטרהיחס בהמורים נתבקשו לציין את הישגי התלמידים 

המטרה הושגה במידה ) 3 (;המטרה הושגה במידה מעטה) 2 (;המטרה כלל לא הושגה) 1: (דרגות

להלן מובאים . המטרה הושגה במידה רבה מאוד) 5 (;רה הושגה במידה רבהמטה) 4 (;בינונית

   .תוצאותיהםלהעיבודים הסטטיסטיים שנערכו לתשובות ו

  17ניתוח גורמים: להשגתן בפועלתקשורת בזיקה ה מטרות הוראת וגסיו. 9.ד

ניתוח  . פריטים18תוח הגורמים של הפריטים המבטאים את השגת מטרות ההוראה כלל ני

 מאחר(  והעלה סולם בן שלושה גורמים, בפרוצדורת ורימקסאורתוגונליתהגורמים בוצע בהטיה 

 כאל מגדירים אליהם יותר להתייחסיש , מם לבין עצהגורמיםשקיים מתאם גבוה יחסית בין 

) 1: () אבסולוטייםכאל מבחינים הסולם ופחות תוכנילהבהיר את משמעות סמנטיים שנועדו 

מודעות לבחירות ) 2(;  תקשורתתוצרי רגשיות וערכיות בעיצוב אידיאולוגיות מודעות לבחירות

  .דה של התקשורתמודעות לתפקי) 3(;  בעיצוב תוצרי תקשורתתצורניות ואומנותיו

  

  . כולל מקדמי הגורמים של הפריטים,  שלהלן מופיע ניתוח הגורמים27וח בל

                                                      
לחלק את קבוצת , ל המשיבים שבאמצעות ניתוח דפוסי התשובה, תוח גורמים הוא עיבוד סטטיסטי המאפשרני 17

 םמידת הלכידות של הפריטי. מכנה משותףמשנה של פריטים בעלי -הפריטים שעליה מבוצע העיבוד לקבוצות
  . המשנה נמדדת באמצעות בדיקת מהימנות סטטיסטית ומבוטאת באמצעות מדד קרונבך-בקבוצה השלמה ובקבוצות
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  מקדמי הגורמים בסולם רכישת מודעות בנושאי תקשורת: 27ח לו

  כן הפריטתו  1גורם   2גורם   3גורם 

   תקשורתתוצרירגשיות וערכיות בעיצוב ובצריכת , אידיאולוגיותמודעות לבחירות : גורם ראשון

29.  03.  78.  
 –מות ובסטריאוטיפים יבאל,  לשימוש במיןיםע מודידיםהתלמ. 15

   קהלכתילמשכאמצעים 

04.-  24.  74.  
ודחייה כלפי גיבורים  ותדההזל ת שורגשלם יודעמים ידלמהת .2

  ודמויות של יצירות בדיוניות

13.  03.  72.  
, עולנוזיה ולקם לטלוויים לדון על תגובותיהגלסו מםיידמלהת. 1

להעדפה ולדחייה של חומרים , ולהסביר את הסיבות להנאה
  שנחשפו אליהם

17.  17.  65.  
עים לשיקולים כלכליים ולהשפעתם על הפקת  מודידיםהתלמ. 17

  התוצרים

15.  42.  61.  
גלים לפתח גישה ביקורתית לייצוגיות של  מסוידיםהתלמ. 16

  ערכים

07.-  23.  55.  
י היכר של תבניות ושל ים להבחין בסימנגלסו מיםידלמהת. 9
  וניםשאנרים 'ז

  ניםשום לשוני בתגובותיהם של צופים עיוד מיםידלמהת. 3  .50  -.03  .45

07.  44.  44.  
 פוליטיקה  ושלעים להשפעה של אידיאולוגיות מודידיםהתלמ. 18

  על התוצרים

  מודעות לבחירות צורניות ואמנותיות בעיצוב תוצרי תקשורת: גורם שני

31.  81.  11.-  
מודעים לקשר בין תוכן לצורה בשימוש באמצעים  יםידלמהת. 11

  טכניים ואומנותיים

26.-  77.  06.  
 צעיםל אמשונים שמרכיבים ים לזהות גלסו מיםידלמהת. 10
  הבאים לידי ביטוי בשפת הקולנוע והטלוויזיה ,יים ואמנותייםטכנ

26.  72.  31.  
לבין שימוש י שגרתבין שימוש   להבחין מסוגליםיםידלמהת .13

  תוך התייחסות לסגנון ולביטוי אישי ייחודי, יוצא דופן בדרכי הצגה

01.-  63.  24.  
ים לקשר בין דימויים חזותיים וקוליים לבין גלסו מיםידלמהת. 14

                    הערכים שהם מייצגים

20.  61.  42.  
ים לזהות תבניות וקונוונציות בעיצוב של גלסו מיםידלמהת .8

  ם שוניםתוצרי

  ךס המלוב הדמויות המופיעות עיצם לאופן עעיוד מיםידלמהת .12  .14  .59  .26

52.  47.  23.  
 של תוכן ושל צורה בעיצוב יניםמאפים ליעוד מיםידלמהת .7

  תוצרים שונים

  מודעות לתפקידה של התקשורת: גורם שלישי

85.  20.  17.  
 ים להעריך את התועלת שהם מפיקיםגלסו מיםידלמהת. 5

עונים ואת הצרכים שאמצעי התקשורת , מהטלוויזיה ומהקולנוע
  עליהם

72.  00.-  04.-  
 ןהווים מקור ה מם לכך שאמצעי התקשורתעיוד מיםידלמ הת.6
  הן למידע, דורילב

55.  27.  41.  
יהם  בחישורתצעי התקופסים אמם למקום שתעיודמים ידלמהת. 4

  הסובבתובחיי החברה 

  

 נמדדה באמצעות , כפי שהיא מתבטאת בהומוגניות הפריטים,ולםימנותו הפנימית של הסמה

 אידיאולוגיות  מודעות לבחירותהסולם- תתמהימנות ; α=  .88פרוצדורת אלפא לפי קרונבך 
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 מודעות לבחירות צורניות הסולם- תתמהימנות  ;α . =83 תקשורת תוצרירגשיות וערכיות בעיצוב 

 מודעות לתפקידה של הסולם- תתמהימנות  ;α . =84 בעיצוב תוצרי תקשורת תואומנותיו

  .α . =72התקשורת 

  

  תיאור הממצאים: רכישת מודעות בנושאי תקשורתסולם . 10.ד

  .מורים לפי גורמיםהלהלן מופיעה התפלגות השכיחויות של תשובות ש 28בלוח 

  
   ממוצעים וסטיית תקן, )באחוזים () התלמידיםיהישג(רכישת מודעות תקשורתית : 28לוח 

  וכן הפריטת

כלל 
  לא
1  

במידה 
  מעטה

2  

במידה 
  בינונית

3  

במידה 
  רבה

4  

במידה 
רבה 
  מאוד

5  1+2  4+5  N  ת"ס  ממוצע  

 תקשורתתוצרי וערכיות בעיצוב ובצריכת  רגשיות אידיאולוגיותתמודעות לבחירו: גורם ראשון

 יםע מודידיםהתלמ. 15
מות יבאל, לשימוש במין

 –ובסטריאוטיפים 
  ל קהכתילמשכאמצעים 

- - 19.0 39.7 41.3 - 81.0 58 4.22 0.75 

ם יודעמים ידלמהת. 2
ודחייה  ותדההזל ת שורגשל

כלפי גיבורים ודמויות של 
  יצירות בדיוניות

- 5.2 31.0 46.6 17.2 5.2 63.8 58 3.76 0.80 

ים גלסו מםיידמלהת. 1
ם לדון על תגובותיה

, עולנוזיה ולקלטלווי
ולהסביר את הסיבות 

פה ולדחייה להעד, להנאה
של חומרים שנחשפו 

  אליהם

- 1.8 28.1 50.8 19.3 1.8 70.1 57 3.88 0.73 

עים  מודידיםהתלמ. 17
לשיקולים כלכליים 

  השפעתם על הפקתלו
  התוצרים

3.4 15.3 23.7 32.2 25.4 18.6 57.6 59 3.61 1.13 

גלים  מסוידיםהתלמ. 16
לפתח גישה ביקורתית 
   לייצוגיות של ערכים

- 18.6 33.9 32.2 15.3 18.6 47.5 59 3.44 0.97 

ים גלסומים ידלמהת. 9
 היכר של  בסימנילהבחין

  ונים שאנרים'תבניות וז
- 5.1 23.7 52.6 18.6 5.1 71.2 59 3.85 0.78 

ם עיוד מיםידלמהת. 3
לשוני בתגובות של צופים 

  ניםשו
- 3.4 35.6 37.3 23.7 3.4 61.0 59 3.81 0.84 

ים ע מודידיםהתלמ. 18
להשפעה של אידיאולוגיות 
  ושל פוליטיקה על התוצרים

6.8 16.9 32.2 28.8 15.3 23.7 44.1 59 3.29 1.13 
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  )המשך (28לוח 

  תוכן הפריט

כלל 
  לא
1  

במידה 
  מעטה

2  

במידה 
  בינונית

3  

במידה 
  רבה

4  

במידה 
רבה 
  מאוד

5  1+2  4+5  N  ת"ס  ממוצע  

  עיצוב תוצרי תקשורתמודעות לבחירות צורניות ואמנותיות ב: גורם שני

 םדעיו מיםידלמהת. 11
 צורה לתוכן ן שבילקשר

טכניים שימוש באמצעים ב
  ואומנותיים

3.4 6.9 34.5 46.6 8.6 10.3 55.2 58 3.50 0.88 

ים גלסו מיםידלמהת. 10
ל שונים שמרכיבים לזהות 

יים  טכנצעיםאמ
הבאים לידי  ,ואמנותיים

ביטוי בשפת הקולנוע 
  והטלוויזיה

1.7 13.6 33.9 38.9 11.9 15.3 50.8 59 3.46 0.93 

  מסוגליםיםידלמהת. 13
י שגרתבין שימוש  להבחין

לבין שימוש יוצא דופן 
תוך , בדרכי הצגה

התייחסות לסגנון ולביטוי 
  אישי ייחודי

3.6 26.8 42.8 21.4 5.4 30.4 26.8 56 2.98 0.92 

ים גלסו מיםידלמהת. 14
לקשר בין דימויים חזותיים 

יים לבין הערכים שהם וקול
                    מייצגים

1.7 13.6 47.4 30.5 6.8 15.3 37.3 59 3.27 0.85 

ים גלסו מיםידלמהת. 8
לזהות תבניות וקונוונציות 
  בעיצוב של תוצרים שונים

- 12.3 52.6 28.1 7.0 12.3 35.1 57 3.30 0.78 

ם עיוד מיםידלמהת. 12
וב הדמויות יצלאופן ע

  ךסהמ להמופיעות ע
- 6.8 47.5 28.8 16.9 6.8 45.8 59 3.56 0.86 

ם יעוד מיםידלמהת. 7
 של תוכן ושל יניםמאפיל

צורה בעיצוב תוצרים 
  שונים

- 10.5 43.9 33.3 12.3 10.5 45.6 57 3.47 0.85 

  מודעות לתפקידה של התקשורת: גורם שלישי

ים גלסו מיםידלמהת. 5
להעריך את התועלת שהם 

יזיה מפיקים מהטלוו
ואת הצרכים , ומהקולנוע

עונים שאמצעי התקשורת 
  עליהם

- 12.1 27.6 36.2 24.1 12.1 60.3 58 3.72 0.97 

ם לכך עיוד מיםידלמהת. 6
הווים  משאמצעי התקשורת

   הן למידע,דורי לבןמקור ה
- 1.7 10.2 40.7 47.4 1.7 88.1 59 4.34 0.73 

ם עיודמים ידלמהת. 4
צעי ופסים אמלמקום שת

ובחיי יהם  בחישורתהתק
  הסובבתהחברה 

- 5.1 11.9 37.3 45.7 5.1 83.0 59 4.24 0.86 
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 הציון המשולב הגבוה ביותר( עולה כי המטרות שהושגו במידה רבה בעיני המורים 28מלוח 

 רכישת מודעות לכך שאמצעי :הן") הושגו במידה רבה מאוד"ו" הושגו במידה רבה"לבחירה של 

רכישת מודעות למקום , ) מהמורים88%-כ( הן למידע ,דורי לבןההווים מקור  מהתקשורת

ורכישת מודעות )  מהמורים83%- כ( הסובבת ובחיי החברהשתופסים אמצעי התקשורת בחייהם 

  ). מהמורים81%-כ( קהל כתילמש יצעמ כא–מות ובסטריאוטיפים יבאל, לשימוש במין

  

" כלל לא הושגו"תר לבחירה של הציון המשולב הגבוה ביו(שהושגו במידה פחותה המטרות 

יוצא דופן בדרכי לבין שימוש י שגרת בין שימוש להבחין  היכולת:הן") הושגו במידה מעטה"ו

 ורכישת מודעות להשפעה ,) מהמורים30%-כ( תוך התייחסות לסגנון ולביטוי אישי ייחודי ,הצגה

  ). רים מהמו24%-כ(פוליטיקה על התוצרים התקשורתיים של של אידיאולוגיות ו

  

 רכישת מידתכלומר  (3.65 בעיני מורים הוא רכישת מודעות בנושא תקשורת הממוצע של הציון

רכישת בנושא נורמות  קיימות בשלב זה שלאמאחר ).  עד רבהבינונית תקשורתהמודעות בנושא 

אף שטווח הסולם ידוע , כך.  תוצאות יחסיות בלבדאלהיש לראות בתוצאות , מודעות תקשורתית

אין , )עולה המודעות התקשורתיתככל שהציון גבוה יותר כך  (ידוע וגם כיוון הציון המתקבל ,)1-5(

   . באופן מוחלט אלא באופן יחסי של מודעותגבוהה או נמוכהמגדיר מידה  מסויםציון 

 תקשורת תוצרי רגשיות וערכיות בעיצוב אידיאולוגיות מודעות לבחירותהציון הממוצע לרכישת 

 בעיצוב תוצרי תממוצע רכישת מודעות לבחירות צורניות ואומנותיו, 3.73 –ם בקרב התלמידי

 הציון הממוצע לרכישת מודעות לתפקידה של התקשורת ,3.36 –תקשורת בקרב התלמידים 

  .4.11 –בקרב התלמידים 

  

מודעותם לנושאים ( הישגי התלמידים הערכתלהלן מופיעים הציונים הממוצעים של ש 29 בלוח

  .לפי משתני רקע, מוריםה בעיני )תקשורתיים

  
   תקשורת של התלמידים לפילנושאימודעות  רכישתממוצעים וסטיות תקן של : 29 לוח

  רקעגורמים ולפי משתני 

  תקשורתיתמודעות

 משתני הרקע N ממוצע ת"ס
 מודעות תקשורתית : המדגם כלל 59 3.65 0.53
  תקשורתתוצרי בעיצובוערכיות  ותי רגש אידיאולוגיות לבחירותמודעות 59 3.73 0.61
  לבחירות צורניות ואומנותיות בעיצוב תוצרי תקשורתמודעות 59  3.36  0.64
 מודעות לתפקידה של התקשורת 59 4.11 0.69

 יקוחפ
 מודעות תקשורתית:  ממלכתיחינוך 47 3.66 0.50
  תקשורתצריתו בעיצוב רגשיות וערכיות  אידיאולוגיות לבחירותמודעות  47 3.73 0.60
  לבחירות צורניות ואומנותיות בעיצוב תוצרי תקשורתמודעות 47 3.37 0.62
 מודעות לתפקידה של התקשורת 47 4.11 0.69
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  )המשך (29לוח 

  תקשורתיתמודעות

 משתני הרקע N ממוצע ת"ס
 מודעות תקשורתית: דתי- ממלכתיחינוך 5 3.89 0.68
  תקשורתתוצרי בעיצוב רגשיות וערכיות ולוגיות אידיא לבחירותמודעות 5 4.03 0.56
  לבחירות צורניות ואומנותיות בעיצוב תוצרי תקשורתמודעות 5 3.63 0.92
 מודעות לתפקידה של התקשורת 5 4.13 0.65
 מודעות תקשורתית:  ערביחינוך 7 3.42 0.57
  תקשורתריתוצ בעיצוב רגשיות וערכיות  אידיאולוגיות לבחירותמודעות 7 3.45 0.67
  לבחירות צורניות ואומנותיות בעיצוב תוצרי תקשורתמודעות 7 3.12 0.48
 מודעות לתפקידה של התקשורת 7 4.05 0.85

 ע" בחטהוראה
 מודעות תקשורתית: ע" גם בחטמלמד 38 3.66 0.55
  תקשורתתוצרי בעיצוב רגשיות וערכיות  אידיאולוגיות לבחירותמודעות 38 3.79 0.63
  לבחירות צורניות ואומנותיות בעיצוב תוצרי תקשורתמודעות 38 3.32 0.68
 מודעות לתפקידה של התקשורת 38 4.13 0.69
 מודעות תקשורתית: ע" מלמד בחטלא 21 3.62 0.50
  תקשורתתוצרי בעיצוב רגשיות וערכיות  אידיאולוגיות לבחירותמודעות 21 3.62 0.55
 רניות ואומנותיות בעיצוב תוצרי תקשורת לבחירות צומודעות 21 3.44 0.54
 מודעות לתפקידה של התקשורת 21 4.06 0.70

  מקצועריכוז
 מודעות תקשורתית :  מקצועמרכז  27 3.80 0.51
  תקשורתתוצרי בעיצוב רגשיות וערכיות  אידיאולוגיות לבחירותמודעות 27 3.93 0.58
 ת בעיצוב תוצרי תקשורת לבחירות צורניות ואומנותיומודעות 27 3.48 0.61
 מודעות לתפקידה של התקשורת 27 4.17 0.70
 מודעות תקשורתית:  מרכז מקצועלא  25 3.53 0.53
  תקשורתתוצרי בעיצוב רגשיות וערכיות  אידיאולוגיות לבחירותמודעות 25 3.57 0.61
  לבחירות צורניות ואומנותיות בעיצוב תוצרי תקשורתמודעות 25 3.23 0.66
 מודעות לתפקידה של התקשורת 25 4.07 0.67

 מין
 מודעות תקשורתית: גברים 19 3.43 0.42
  תקשורתתוצרי בעיצוב רגשיות וערכיות  אידיאולוגיות לבחירותמודעות 19 3.49 0.52
  לבחירות צורניות ואומנותיות בעיצוב תוצרי תקשורתמודעות 19 3.10 0.61
 תקשורתמודעות לתפקידה של ה 19 4.04 0.66
 מודעות תקשורתית: נשים 40 3.75 0.55
  תקשורתתוצרי בעיצוב רגשיות וערכיות  אידיאולוגיות לבחירותמודעות 40 3.84 0.62
  לבחירות צורניות ואומנותיות בעיצוב תוצרי תקשורתמודעות 40 3.48 0.62
 מודעות לתפקידה של התקשורת 40 4.14 0.71
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 תיתמודעות תקשור

 משתני הרקע N ממוצע ת"ס
   המקצועבהוראת ותק

 מודעות תקשורתית:  שניםלחמש שנה בין 26 3.64 0.56
  תקשורתתוצרי בעיצוב רגשיות וערכיות  אידיאולוגיות לבחירותמודעות 26 3.67 0.64
  לבחירות צורניות ואומנותיות בעיצוב תוצרי תקשורתמודעות 26 3.34 0.59
 מודעות לתפקידה של התקשורת 26 4.26 0.75
 מודעות תקשורתית:  שניםלתשע שש בין 18 3.57 0.56
  תקשורתתוצרי בעיצוב רגשיות וערכיות  אידיאולוגיות לבחירותמודעות 18 3.72 0.67
  לבחירות צורניות ואומנותיות בעיצוב תוצרי תקשורתמודעות 18 3.33 0.68
 רתמודעות לתפקידה של התקשו 18 3.72 0.62
 מודעות תקשורתית:  שנים ומעלהעשר 14 3.80 0.42
  תקשורתתוצרי בעיצוב לבחירות רגשיות וערכיות מודעות 14 3.88 0.46
  לבחירות צורניות ואומנותיות בעיצוב תוצרי תקשורתמודעות 14 3.48 0.67
 מודעות לתפקידה של התקשורת 14 4.33 0.49

 1השכלה
 מודעות תקשורתית: בתקשורת עיונית הכשרה 14 3.70 0.34
  תקשורתתוצרי בעיצוב רגשיות וערכיות  אידיאולוגיות לבחירותמודעות 14 3.65 0.38
  לבחירות צורניות ואומנותיות בעיצוב תוצרי תקשורתמודעות 14 3.51 0.44
 מודעות לתפקידה של התקשורת 14 4.26 0.54
 רתיתמודעות תקשו:  מעשית בתקשורתהכשרה 37 3.67 0.55
  תקשורתתוצרי בעיצוב רגשיות וערכיות  אידיאולוגיות לבחירותמודעות 37 3.81 0.64
  לבחירות צורניות ואומנותיות בעיצוב תוצרי תקשורתמודעות 37 3.34 0.67
 מודעות לתפקידה של התקשורת 37 4.06 0.73

  2"ובקולנוע בטלוויזיה לצפייה חינוך" לפי התכנית הוראה   
 מודעות תקשורתית:  לפי התכניתהוראה 43 3.69 0.51
  תקשורתתוצרי בעיצוב רגשיות וערכיות  אידיאולוגיות לבחירותמודעות 43 3.81 0.56
  לבחירות צורניות ואומנותיות בעיצוב תוצרי תקשורתמודעות 43 3.36 0.67
 מודעות לתפקידה של התקשורת 43 4.12 0.71
 מודעות תקשורתית: ת התכנילפי לא הוראה 16 3.54 0.57
  תקשורתתוצרי בעיצוב רגשיות וערכיות  אידיאולוגיות לבחירותמודעות 16 3.50 0.69
  לבחירות צורניות ואומנותיות בעיצוב תוצרי תקשורתמודעות 16 3.36 0.56
 מודעות לתפקידה של התקשורת 16 4.08 0.67

  
  . מורים שהשכלתם עיונית או מעשיתרק בהשוואה נכללו .1
  .אישית כולל מורים שהשתמשו בחלקים מן התכנית לבניית תכנית לא .2

  



 חינוך לצפייה בטלוויזיה ובקולנועב תכנית לימודיםלקראת פיתוח 

 

76

 :הן  המודעות לנושאי תקשורת של התלמידים גבוהה יחסיתשבעיניהן הקבוצות כי עולה 29לוח מ

 ומורים )3.80ממוצע (מורים המרכזים מקצוע , )5 מתוך 3.89ממוצע  (דתי- החינוך הממלכתימורי

  ). 3.80ממוצע (ל עשר שנים ומעלה בעלי ותק בהוראת המקצוע ש

  

 וצרי תקשורתת בעיצוב רגשיות וערכיות אידיאולוגיות  לבחירותמודעותהקבוצות שבעיניהן ה

מורים , )4.03ממוצע (דתי -מורים המלמדים בחינוך הממלכתי: בקרב התלמידים גבוהה יחסית הן

ממוצע ( עשר שנים ומעלה ומורים בעלי ותק בהוראת המקצוע של) 3.93ממוצע (המרכזים מקצוע 

3.88 .(  

  

 בקרב תקשורת  לבחירות צורניות ואומנותיות בעיצוב תוצרימודעותהקבוצות שבעיניהן ה

ומורים בעלי ) 3.63ממוצע (דתי -מורים המלמדים בחינוך הממלכתי: התלמידים גבוהה יחסית הן

  ).3.51ממוצע (השכלה עיונית בתקשורת 

  

מורים : פקידה של התקשורת בקרב התלמידים גבוהה יחסית הן הקבוצות שבעיניהן המודעות לת

מורים בעלי ותק בהוראת המקצוע , )4.33ממוצע (שנים ומעלה  10בעלי ותק בהוראת המקצוע של 

    ).4.26 ממוצע(ומורים בעלי הכשרה עיונית בתקשורת ) 4.26ממוצע ( שנים 5של שנה עד 

   

רכישת מודעות :  השגת מטרות ההוראה בפועלהקשר בין משתני הרקע של מורים לבין. 11.ד

  בנושאי תקשורת 

בשל הפער בין מספר מורים :  של מטרות הוראת תקשורתההקשר בין סוג הפיקוח לבין השג

דתי - מורים בחינוך הממלכתי7,  מורים בחינוך הממלכתי53(שהשתייכו למגזרי החינוך השונים 

 של הפעלת פרוצדורות סטטיסטיות מתקדמות אין משמעות לתוצאות)  מורים בחינוך הערבי9-ו

  . לתיאור השפעת סוג הפיקוח על הערכת אפשרות ההשגה של מטרות הוראת תקשורת

  

, השכלה, ותק, מין, ריכוז המקצוע, ע"הוראה בחט(הקשר בין משתני הרקע האחרים של המורים 

לבין רכישת ) נפרד כל אחד מהם ב-  "חינוך לצפייה בטלוויזיה ובקולנוע"הוראה לפי התכנית 

  . MANOVA –משתני - רבהמודעות התקשורתית בקרב תלמידיהם נבדק באמצעות ניתוח שונות

,  לתלמידיהם מייחסיםמוריםשלא נמצא קשר סטטיסטי מובהק בין מידת המודעות התקשורתית 

 ’Wilks , ריכוז המקצוע;Wilks’ Lambda = .939, F(3,55) = 1.192, p > .05 ,ע"לבין הוראה בחט

Lambda = .906, F(3,48) = 1.665, p > .05; מין ,Wilks’ Lambda = .892, F(3,55) = 2.224, p > .05; 

 ,Wilks’ Lambda = .916, השכלה; Wilks’ Lambda = .801, F(6,106) = 2.070, p > .05, ותק

F(3,47) = 1.428, p > .05 ; עחינוך לצפייה בטלוויזיה ובקולנו"והוראה לפי התכנית" 

Wilks’Lambda = .918, F(3,55) = 1.635, p > .05.   
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  עמדות כלפי תכנית לימודים עתידית . ה

 בנוגע לתכנית לימודים עתידית בתקשורת בחטיבת  אלה)עמדות(בפני מורים הוצגו היבטים 

  :הביניים

  . התלמידיםשל הלימודים לכלול נושאים הקרובים לעולמם תכניתעל   . 1

  . עם מקצועות אחריםלשילוב להתאים הלימודים תכניתשאים בבחירת הנועל   . 2

  . לחיי היומיום של התלמידיםרלוונטיים הלימודים להיות תכניתעל נושאי הלימוד ב  . 3

  . הלימודים להיות מעודכנת ועליה לשקף את ההתפתחויות בתחום התקשורתתכנית על  . 4

  .שורת דגש על מושגי יסוד בתקיש לשים הלימודים תכניתב  . 5

  . המדיהמתוך הלימודים יש לשלב פגישות עם אנשים תכניתב  . 6

  . הלימודיםתכניתבצריך להיות קשר ברור בין הנושאים השונים   . 7

  . ברוררציונלרצף הוראת הנושאים בתכנית צריך להיות בעל   . 8

  . מעשיתיצירה הלימודים לכלול תכנית על  . 9

  .רחבה בין נושאי הלימודבחירה   הלימודיםתכניתביש לאפשר  . 10

 יותר מכפי שהדבר ,דרכי הוראהל לתכנים ובנוגע מפורטת הנחיות הלימודים לכלול תכניתעל  . 11

  .נעשה כיום

  .") מקצועיאופק("שומיים של המקצוע יעל תכנית הלימודים לכלול היבטים י . 12

  .קצוע בהוראת המאינטרנטוה המחשב שילוב את הלימודים להדגיש תכניתעל  . 13

  . בין אישיתתקשורת הלימודים לכלול הוראה של מיומנויות תכניתעל  . 14

  .קולנוע ישראליב/את העיסוק בגלובאלי על פני העיסוק בתקשורתבתכנית  להרחיב יש . 15

  

 בבחירה ,עתידיתהלימודים ההמורים התבקשו לציין את מידת החשיבות של כל היבט בתכנית 

) 3 (;ההיבט חשוב במידה מעטה) 2 (;ההיבט כלל לא חשוב) 1: (מתוך סולם של חמש דרגות

. ההיבט חשוב במידה רבה מאוד) 5 (;ההיבט חשוב במידה רבה) 4 (;ההיבט חשוב במידה בינונית

   .תוצאותיהםללהלן מובאים העיבודים הסטטיסטיים שנערכו לתשובות ו

: יםריבותם בעיני מועתידית בתקשורת בזיקה לחשהלימודים ה היבטים בתכנית סיווג. 1.ה

  ניתוח גורמים

 . פריטים15תוח הגורמים של הפריטים המבטאים עמדות בנוגע לתכנית לימודים עתידית כלל ני

 ניתוח הגורמים בוצע בהטיה אורתוגונלית בפרוצדורת ורימקס והעלה סולם בן שני גורמים

כאל ליהם יותר  אלהתייחסיש ,  לבין עצמםהגורמים שקיים מתאם גבוה יחסית בין מאחר(

 כאל מבחינים הסולם ופחות תוכני סמנטיים שנועדו להבהיר את משמעות מגדירים

מכוונות ) 2(; )היבטים דידקטיים(מכוונות לנגישות התכנית לתלמידים ) 1: ()אבסולוטיים

  .ליישומיות המקצוע

  

  . כולל מקדמי הגורמים של הפריטים, להלן מופיע ניתוח הגורמיםש 30וח בל
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  מקדמי הגורמים בסולם עמדות כלפי תכנית: 30ח לו
  לימודים עתידית בתקשורת

  כן הפריטתו  1גורם   2גורם 

  )היבטים דידקטיים(מכוונות לנגישות התכנית לתלמידים : גורם ראשון

   התלמידיםשל הלימודים לכלול נושאים הקרובים לעולמם תכניתעל . 1  .88  -.08

02.-  85.  
 לחיי היומיום של רלוונטיים הלימודים להיות יתתכנעל נושאי הלימוד ב. 3

  התלמידים

03.  62.  
 עם מקצועות לשילוב להתאים הלימודים תכניתבחירת הנושאים בעל . 2

  אחרים

   ברוררציונלרצף הוראת הנושאים בתכנית להיות בעל על . 8  .62  .41

   הלימודים בחירה רחבה בין נושאי הלימודתכניתביש לאפשר . 10  .60  .25

   הלימודיםתכניתבצריך להיות קשר ברור בין הנושאים השונים . 7  .55  .39

   בין אישיתתקשורת הלימודים לכלול הוראה של מיומנויות תכניתעל . 14  .45  .10

10.  24.  
דרכי הוראה ל לתכנים ונוגעב מפורטות הלימודים לכלול הנחיות תכניתעל . 11

  מכפי שהדבר נעשה כיום יותר

  מכוונות ליישומיות המקצוע: גורם שני

   המדיהתוךמ הלימודים יש לשלב פגישות עם אנשים תכניתב. 6  .17  .75

   דגש על מושגי יסוד בתקשורתיש לשים הלימודים תכניתב. 5  .07  .73

67.  06.-  
קולנוע ב/ להרחיב את העיסוק בגלובאלי על פני העיסוק בתקשורתיש. 15

  ישראלי

62.  27.  
 אופק("שומיים של המקצוע יודים לכלול היבטים יעל תכנית הלימ. 12

  ")מקצועי

   מעשיתיצירה הלימודים לכלול תכנית על. 9  .15  .61

55.  32.  
 בהוראת אינטרנטוה המחשב שילוב אתלהדגיש   הלימודיםתכניתעל . 13

  המקצוע

41.  03.  
 הלימודים להיות מעודכנת ועליה לשקף את ההתפתחויות בתחום תכנית על. 4

  שורתהתק

  

 נמדדה באמצעות , כפי שהיא מתבטאת בהומוגניות הפריטים,ימנותו הפנימית של הסולםמה

מכוונות לנגישות התכנית לתלמידים  הסולם- תתמהימנות  α.= 82פרוצדורת אלפא לפי קרונבך 

   .α. =75מהימנות מכוונות ליישומיות המקצוע  α. =75) היבטים דידקטיים(

  

  תיאור הממצאים: נית לימודים עתידיתסולם עמדות כלפי תכ. 2.ה

  .מורים לפי גורמיםהלהלן מופיעה התפלגות השכיחויות של תשובות ש 31בלוח 

  



  שאלון למורים–ממצאים : פרק שלישי

 

79

    ממוצעים וסטיית תקן, )באחוזים (עמדות כלפי תכנית לימודים עתידית: 31לוח 

  תוכן הפריט

כלל לא 
  חשוב

1  

חשוב 
במידה 
  מעטה

2  

חשוב 
במידה 
  בינונית

3  

חשוב 
במידה 
  רבה

4  

חשוב 
במידה 

רבה 
  מאוד

5  1+2  4+5  N  ת"ס  ממוצע  

  )היבטים דידקטיים(מכוונות לנגישות התכנית לתלמידים : גורם ראשון

 הלימודים תכניתעל . 1
לכלול נושאים הקרובים 

   התלמידיםשללעולמם 
1.6 - 3.2 17.7 77.5 1.6 95.2 62 4.69 0.69 

על נושאי הלימוד . 3
 הלימודים להיות תכניתב

 לחיי היומיום נטייםרלוו
  של התלמידים

1.6 - 6.3 28.1 64.0 1.6 92.1 64 4.53 0.76 

בחירת הנושאים על . 2
 הלימודים תכניתב

 עם לשילוב להתאים
  מקצועות אחרים

3.3 6.7 21.7 41.6 26.7 10.0 68.3 60 3.82 1.02 

רצף הוראת על . 8
הנושאים בתכנית להיות 

   ברוררציונלבעל 
4.8 3.2 9.5 46.0 36.5 7.9 82.5 63 4.06 1.01 

 תכניתביש לאפשר . 10
הלימודים בחירה רחבה 

  בין נושאי הלימוד
1.7 3.3 16.7 45.0 33.3 5.0 78.3 60 4.05 0.89 

צריך להיות קשר ברור . 7
בין הנושאים השונים 

   הלימודיםתכניתב
1.6 7.8 25.0 35.9 29.7 9.4 65.6 64 3.84 1.00 

ים  הלימודתכניתעל . 14
לכלול הוראה של 

 בין תקשורתמיומנויות 
  אישית

1.6 8.1 11.3 38.7 40.3 9.7 79.0 62 4.08 1.00 

 הלימודים תכניתעל . 11
 מפורטותלכלול הנחיות 

דרכי ל לתכנים ובנוגע
מכפי  הוראה יותר

  שהדבר נעשה כיום

- 8.2 29.5 31.1 31.2 8.2 62.3 61 3.85 0.96 

  ת המקצועמכוונות ליישומיו: גורם שני

 הלימודים יש תכניתב. 6
לשלב פגישות עם אנשים 

   המדיהמתוך
- 6.3 11.1 36.5 46.1 6.3 82.6 63 4.22 0.89 

יש  הלימודים תכניתב. 5
 דגש על מושגי יסוד לשים

  בתקשורת
1.6 4.7 7.8 34.4 51.5 6.3 85.9 64 4.30 0.92 

 להרחיב את יש. 15
העיסוק בגלובאלי על פני 

העיסוק 
קולנוע ב/שורתבתק

  ישראלי

3.2 21.0 21.0 40.3 14.5 24.2 54.8 62 3.42 1.08 

על תכנית הלימודים . 12
שומיים ילכלול היבטים י

 אופק("של המקצוע 
  ")מקצועי

1.8 3.6 25.0 35.7 33.9 5.4 69.6 56 3.96 0.95 
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  )המשך (31לוח 

  תוכן הפריט

כלל לא 
 חשוב

1 

חשוב 
במידה 
 מעטה

2 

חשוב 
במידה 

וניתבינ  
3 

חשוב 
במידה 
 רבה

4 

חשוב 
במידה 

רבה 
 מאוד

5 1+2 4+5 N ת"ס ממוצע  

 הלימודים תכנית על. 9
 0.87 4.45 64 81.3 3.1 67.2 14.1 15.6 3.1 -   מעשיתיצירהלכלול 

   הלימודיםתכניתעל . 13
  שילוב אתלהדגיש 
והאינטרנט  המחשב

  בהוראת המקצוע

3.1 3.1 18.8 35.9 39.1 6.3 75.0 64 4.05 1.00 

 הלימודים תכנית על. 4
להיות מעודכנת ועליה 

לשקף את ההתפתחויות 
  בתחום התקשורת

- - 6.3 26.6 67.1 - 93.7 64 4.61 0.61 

 
הציון המשולב (עיני מורים בתכנית לימודים עתידית החשובים ב עולה כי ההיבטים 31מלוח 

 תכנית ש:הם") רבה מאודחשוב במידה "ו" חשוב במידה רבה"הגבוה ביותר לבחירה של 

תהיה התכנית ש, ) מהמורים95%- כ(דים יתלמהם של מעוללאים הקרובים ושימודים תכלול נלה

מוד ליה ושאינוש, ) מהמורים94%-כ(ורת שתק הוםתחת בוהתפתחוי המעודכנת ותשקף את

  ). מהמורים92%-כ( הלימודים יהיו רלוונטיים לחיי היומיום של התלמידים תכניתב

  

כלל לא "הציון המשולב הגבוה ביותר לבחירה של (מורים הבעיני חות פחשובים ה ההיבטים

וק עיסוק בגלובאלי על פני העיסהאת יב רחלה האפשרות :הם") חשוב במידה מעטה"ו" חשוב

הלימודים באופן  תכניתבושאים ירת הנבח ו,) מהמורים24%- כ (ראליע ישולנוקב/רתבתקשו

  ). מהמורים10%-כ(ם שיתאימו לשילוב עם מקצועות אחרי

  

 4.13מורים הוא ה עמדות כלפי תכנית לימודים עתידית שמקנים )חשיבות ( הממוצע שלהציון

 קיימות שלאמאחר ). החשיבות שמקנים מורים לעמדות אלה רבה עד רבה מאוד מידתכלומר (

יש לראות , בנושא הקניית חשיבות לעמדות כלפי תכנית לימודים עתידיתבשלב זה נורמות 

וגם כיוון הציון המתקבל ) 5-1(אף שטווח הסולם ידוע , כך.  תוצאות יחסיות בלבדאלהבתוצאות 

אין ציון , ) עולה חשיבותן של עמדות כלפי תכנית לימודים עתידיתככל שהציון גבוה יותר כך (ידוע

 , בנוגע לעמדות העוסקות בתכנית לימודים עתידיתנמוכהכגבוהה או כ חשיבות מגדירה מסוים

   .אופן מוחלט אלא באופן יחסיב

  

הציון , 4.12 – )היבטים דידקטיים(מכוונות לנגישות התכנית לתלמידים הציון הממוצע של 

  .4.15 – הממוצע של מכוונות ליישומיות המקצוע

  

מודעותם לנושאים ( הישגי התלמידים הערכתלהלן מופיעים הציונים הממוצעים של ש 32 בלוח

  .לפי משתני רקע, מוריםה בעיני )תקשורתיים
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  ממוצעים וסטיות תקן של עמדות כלפי תכנית לימודים עתידית לפי: 32לוח 
  גורמים ולפי משתני רקע

חשיבות עמדות לתכנית 
 עתידית

 משתני רקע N ממוצע ת"ס
  חשיבות עמדות לתכנית עתידית: המדגם כלל 64  4.13  0.46
 )היבטים דידקטיים (מכוונות לנגישות התכנית לתלמידים 64 4.12 0.54
 מכוונות ליישומיות המקצוע 64  4.15  0.57

 פיקוח
 חשיבות עמדות לתכנית עתידית:  ממלכתיחינוך 48 4.10 0.42
 )היבטים דידקטיים(מכוונות לנגישות התכנית לתלמידים   48 4.12 0.43
 מכוונות ליישומיות המקצוע 48 4.08 0.55
 יבות עמדות לתכנית עתידיתחש: דתי- ממלכתיחינוך 7 4.15 0.64
 )היבטים דידקטיים(מכוונות לנגישות התכנית לתלמידים  7 3.91 1.07
 מכוונות ליישומיות המקצוע 7 4.43 0.35
 חשיבות עמדות לתכנית עתידית:  ערביחינוך 9 4.28 0.57
 )היבטים דידקטיים(מכוונות לנגישות התכנית לתלמידים  9 4.25 0.55
 וונות ליישומיות המקצועמכ 9 4.30 0.74

 ע" בחטהוראה
 חשיבות עמדות לתכנית עתידית: ע" גם בחטמלמד 40 4.19 0.43
 )היבטים דידקטיים(מכוונות לנגישות התכנית לתלמידים  40 4.14 0.50
 מכוונות ליישומיות המקצוע 40 4.25 0.48
 חשיבות עמדות לתכנית עתידית: ע" מלמד בחטלא 24 4.04 0.52
 )היבטים דידקטיים(מכוונות לנגישות התכנית לתלמידים  24 4.08 0.62
 מכוונות ליישומיות המקצוע 24 3.98 0.66

  מקצועריכוז
 חשיבות עמדות לתכנית עתידית:  מקצועמרכז  26 4.19 0.39
 )היבטים דידקטיים(מכוונות לנגישות התכנית לתלמידים  26 4.19 0.49
 יות המקצועמכוונות ליישומ 26 4.18 0.48
 חשיבות עמדות לתכנית עתידית:  מרכז מקצועלא  31 4.14 0.47
 )היבטים דידקטיים(מכוונות לנגישות התכנית לתלמידים  31 4.10 0.47
 מכוונות ליישומיות המקצוע 31 4.19 0.60

 מין
 חשיבות עמדות לתכנית עתידית: גברים 20 4.00 0.57
 )היבטים דידקטיים(נית לתלמידים מכוונות לנגישות התכ 20 3.89 0.69
 מכוונות ליישומיות המקצוע 20 4.11 0.66
 חשיבות עמדות לתכנית עתידית: נשים 44 4.20 0.40
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)המשך (32לוח             

חשיבות עמדות לתכנית 
 עתידית

 משתני רקע N ממוצע ת"ס
 )םהיבטים דידקטיי(מכוונות לנגישות התכנית לתלמידים  44 4.22 0.43
 מכוונות ליישומיות המקצוע 44 4.16 0.53

  המקצועבהוראת ותק
 חשיבות עמדות לתכנית עתידית:  שניםלחמש שנה בין 30 4.13 0.53
 )היבטים דידקטיים(מכוונות לנגישות התכנית לתלמידים  30 4.12 0.63
 מכוונות ליישומיות המקצוע 30 4.13 0.64
 חשיבות עמדות לתכנית עתידית:  שניםלתשע שש בין 18 4.00 0.41
 )היבטים דידקטיים(מכוונות לנגישות התכנית לתלמידים  18 4.01 0.43
 מכוונות ליישומיות המקצוע 18 3.99 0.60
 חשיבות עמדות לתכנית עתידית:  שנים ומעלהעשר 14 4.30 0.35
 )היבטים דידקטיים(מכוונות לנגישות התכנית לתלמידים  14 4.22 0.51
 מכוונות ליישומיות המקצוע 14 4.37 0.28

 1השכלה
 חשיבות עמדות לתכנית עתידית:  עיונית בתקשורתהכשרה 41 4.11 0.52
 )היבטים דידקטיים(מכוונות לנגישות התכנית לתלמידים  41 4.09 0.63
 מכוונות ליישומיות המקצוע 41 4.14 0.61
 לתכנית עתידיתחשיבות עמדות :  מעשית בתקשורתהכשרה 16 4.20 0.33
 )היבטים דידקטיים(מכוונות לנגישות התכנית לתלמידים  16 4.19 0.37
 מכוונות ליישומיות המקצוע 16 4.21 0.39

 *  2"ובקולנוע בטלוויזיה לצפייה חינוך" לפי התכנית הוראה   
 חשיבות עמדות לתכנית עתידית:  לפי התכניתהוראה 17 4.13 0.50
 )היבטים דידקטיים( לנגישות התכנית לתלמידים מכוונות 17 4.26 0.47
 מכוונות ליישומיות המקצוע 17 3.97 0.62
 חשיבות עמדות לתכנית עתידית:  התכניתלפי לא הוראה 47 4.14 0.46
 )היבטים דידקטיים(מכוונות לנגישות התכנית לתלמידים  47 4.07 0.56
 מכוונות ליישומיות המקצוע 47 4.21 0.54

  
  . מורים שהשכלתם עיונית או מעשיתרק בהשוואה ונכלל .1
  .אישית כולל מורים שהשתמשו בחלקים מן התכנית לבניית תכנית לא .2

  

מורים :  עולה כי הקבוצות שייחסו חשיבות גבוהה לעמדות כלפי תכנית לימודים עתידית הן32מלוח 

ורים המלמדים בחינוך מ, )5 מתוך 4.30ממוצע ( שנים ומעלה 10בעלי ותק בהוראת המקצוע של 

  ).4.20ממוצע (ונשים ) 4.20ממוצע (מורים בעלי הכשרה מעשית בתקשורת , )4.28ממוצע (הערבי 

  

 :הן )היבטים דידקטיים(הקבוצות שייחסו חשיבות גבוהה למכוונות לנגישות התכנית לתלמידים 

מורים , )5 מתוך 4.26ממוצע " (חינוך לצפייה בטלוויזיה ובקולנוע"מורים המלמדים לפי התכנית 
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מורים בעלי ותק בהוראת המקצוע של עשר שנים , )5 מתוך 4.25ממוצע (המלמדים בחינוך הערבי 

  ). 5 מתוך 4.22ממוצע (ונשים , )5 מתוך 4.22ממוצע (ומעלה 

  

 מורים בעלי ותק בהוראת: הקבוצות שייחסו חשיבות גבוהה למכוונות ליישומיות המקצוע הן

  ממוצע(מורים המלמדים בחינוך הערבי , )5 מתוך 4.37ממוצע (ומעלה המקצוע של עשר שנים 

  ).5 מתוך 4.25ממוצע (ע "ומורים המלמדים גם בחט) 5 מתוך 4.30

  

  הקשר בין משתני הרקע של מורים לבין עמדותיהם בנוגע לתכנית למודים עתידית. 3.ה

בשל הפער בין מספר : דיתהקשר בין סוג הפיקוח לבין עמדות מורים בנוגע לתכנית למודים עתי

 מורים בחינוך 7,  מורים בחינוך הממלכתי53(מורים שהשתייכו למגזרי החינוך השונים 

אין משמעות לתוצאות של הפעלת פרוצדורות )  מורים בחינוך הערבי9-דתי ו-הממלכתי

סטטיסטיות מתקדמות לתיאור השפעת סוג הפיקוח על הערכת אפשרות ההשגה של מטרות 

  . ורתהוראת תקש

  

, השכלה, ותק, מין, ריכוז המקצוע, ע"הוראה בחט( האחרים של מורים  בין משתני הרקעהקשר

לבין חשיבות  ) כל אחד מהם בנפרד– "חינוך לצפייה בטלוויזיה ובקולנוע"הוראה לפי התכנית 

 –משתני - באמצעות ניתוח שונות רבנבדקהעמדות שהובעו בנוגע לתכנית לימודים עתידית 

MANOVA.  לעמדות בנוגע לתכנית לימודים לא נמצא קשר סטטיסטי מובהק בין ייחוס חשיבות

, ריכוז המקצוע ;Wilks’ Lambda = .948, F(2,61) = 1.677, p > .05 ע"אה בחטבין הורל עתידית

Wilks’ Lambda = .987,  F(2,54) = 0.366,  p > .05;  מין ,Wilks’ Lambda = .912, F(2,61) = 2.951,  

  p > .05; ותק ,Wilks’ Lambda = .940, F(4,116) = 0.915, p > .05;השכלה , Wilks’ Lambda = 

.993, F(2,54) = 0.191, p > .05 . לעמדות כלפי חשיבותנמצא קשר סטטיסטי מובהק בין ייחוס 

 = Wilks’ Lambda"יזיה ובקולנועוחינוך לצפייה בטלו"תכנית עתידית לבין הוראה לפי התכנית 

.896, F(2,61) = 3.541, p > .05 : חינוך לצפייה בטלוויזיה "מורים המלמדים את התכנית

 ממורים  חשיבות רבה יותרהקנו לעמדות המכוונות לנגישות התכנית לתלמידים" ובקולנוע

 לעמדות הנוגעות ים שאינם מלמדים את התכנית הקנוומור, שאינם מלמדים את התכנית

  . יותר ממורים המלמדים אותהחשיבות רבה  ,למכוונות ליישומיות המקצוע

  

  הוראת תקשורת כתחום לימוד נפרד או משולב. 4.ה

ציינו מורים ) 14.3% (10,  ציינו שלדעתם יש ללמד תקשורת כתחום לימוד נפרדמורים) 42.9% (30

ציינו שיש ללמד תקשורת ) 31.4% (22- ו, שיש ללמד תקשורת כחלק אינטגרלי ממקצועות אחרים

  . זועל שאלה לא השיבו מורים) 11.4% (8. ב של שתי האפשרויותבשילו

  

  הצעות לתמהיל הוראת תקשורת כתחום נפרד או משולב בחומים אחרים

 ממנה 50%- כתחום נפרד ותכנית הלימוד בתקשורת מ50%  יש ללמדסבורים כי  מורים)10% (7

  . במשותף עם מקצועות אחרים

  . ממנה במשותף40%-תכנית כתחום נפרד ו מה60% יש ללמדסבורים כי ) 7.1% (5
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  . ממנה במשותף30%- מהתכנית כתחום נפרד ו70% יש ללמדסבורים כי ) 4.3% (3

  . ממנה במשותף60%- מהתכנית כתחום נפרד ו40% יש ללמדסבורים כי ) 4.3% (3

  .  ממנה במשותף20%- מהתכנית כתחום נפרד ו80% יש ללמדסבורים כי ) 2.9% (2

  . ממנה במשותף10%- מהתכנית כתחום נפרד ו90% יש ללמדסבור כי ) 1.4%(מורה אחד 

 ממנה במשותף עם 85%-  מהתכנית כתחום נפרד ו15% יש ללמדסבור כי ) 1.4%(מורה אחד נוסף 

   .מהמורים לא השיבו לשאלה) 68.7% (48. מקצועות אחרים

  

  תקשורת בדגש עיוני או מעשיההוראת . 5.ה

ציינו שיש ללמד תקשורת מורים ) 11.4% (8, ש ללמד תקשורת בדגש עיונייש ציינו מורים) 4.3% (3

מהמורים לא השיבו ) 15.7% (11 .ציינו שיש לשלב בין שתי האפשרויות) 68.6% (48- ו,בדגש מעשי

  . זועל שאלה

  

  בדגש עיוני או מעשיהצעות לתמהיל הוראת תקשורת 

 בדגש 50%-  בדגש עיוני ו50%  להיותתמהיל הוראת תקשורת  עלמורים סבורים כי) 27.1% (19

  .מעשי

  . בדגש מעשי40%- בדגש עיוני ו60% תמהיל הוראת תקשורת להיות  עלכיסבורים ) 14.3% (10

  .  בדגש מעשי30%- בדגש עיוני ו70% תמהיל הוראת תקשורת להיות  עלכיסבורים ) 10% (7

  .  בדגש מעשי60%-יוני ו בדגש ע40% תמהיל הוראת תקשורת להיות  עלכיסבורים ) 5.7% (4

  .  בדגש מעשי20%- בדגש עיוני ו80% תמהיל הוראת תקשורת להיות  עלכיסבורים ) 5.7% (4

  .  בדגש מעשי70%- בדגש עיוני ו30% תמהיל הוראת תקשורת להיות  עלכיסבורים ) 4.3% (3

בדגש  80%- בדגש עיוני ו20% תמהיל הוראת תקשורת להיות  עלכיסבור ) 1.4%(מורה אחד 

  . מעשי

 בדגש 75%-  בדגש עיוני ו25% תמהיל הוראת תקשורת להיות  עלכיסבור ) 1.4%(מורה אחד נוסף 

  . מעשי

 בדגש 65%- בדגש עיוני ו35% תמהיל הוראת תקשורת להיות  עלכיסבור ) 1.4%(ומורה אחד נוסף 

   .מעשי

   .על שאלה זומורים לא השיבו ) 28.6% (20 

  

   קולנועללימודיתקשורת תמהיל בין לימודי . 6.ה

מורים המליצו ) 35.7% (25-מורים המליצו על לימודי תקשורת וקולנוע בתכנית אחת ו) 45.7%( 32

  .זועל שאלה מורים לא השיבו ) 18.6% (13. על הפרדת לימודי המקצוע לשתי תכניות נפרדות

  

  השתלמויות מורים בנושאי תקשורת .ו

  . השתתפו בהןמוריםש, ירו השתלמויות בנושאי תקשורתלהלן מופיעים הגופים שהעבש 33בלוח 
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  ]שאלה פתוחה[גופים שהעבירו השתלמויות בתקשורת : 33לוח 

  ת בתקשורת יו השתלמושהעבירוגופים 
N 39=  תשובות ,N שכיחות  34=  עונים 

אחוז מתוך 
  התשובות

אחוז מתוך 
  העונים

  55.9  48.7  19 ר"מפמ, משרד החינוך

, א"תאוניברסיטת  ,אוניברסיטת חיפה
  23.5  20.5  8   מכללת אורנים, האוניברסיטה הפתוחה

  8.8  7.7  3 )חיפה(בית רוטנברג 

  8.8  7.7  3 הסתדרות המורים

  5.9  5.1  2 רשת אורט

  2.9  2.6  1 הטלוויזיה החינוכית

  2.9  2.6  1 רשת עמל

  2.9  2.6  1 קרן קרב

  2.8  2.6  1 סינמטק 

  

- כ, ר"מפמ, מטעם משרד החינוךבנושא ים השתתפו בהשתלמות  מהמור56%-  עולה כי כ33מלוח 

 9%- כ,  מטעם אוניברסיטאות או במכללת אורנים בתקשורתהשתתפו בהשתלמותמהמורים  24%

  .או הסתדרות המורים, השתתפו בהשתלמות מטעם בית רוטנברג

  

  . השתתפו בהןמוריםשלהלן מופיעים נושאי ההשתלמויות בתקשורת ש 34בלוח 

  

  ]שאלה פתוחה[ת בתקשורת יונושאי השתלמו: 34לוח 

  ת בתקשורתיונושאי השתלמו
N 28=  תשובות ,N שכיחות  25=  עונים 

אחוז מתוך 
  התשובות

אחוז מתוך 
  העונים

רכים הקולנוע כמשקף ע/קולנוע מעשי :לימודי קולנוע
 עריכה/קולנוע ופרסום/ולנוע דוקומנטריק/ומציאות
  בקולנוע

10  35.7  40.0  

  24.0  21.4  6 תקשורת המונים /וחברהתקשורת 

  12.0  10.7  3 רדיו

  12.0  10.7  3 עיתונאות, אמינות בתקשורת/האתיקה העיתונאית

  8.0  7.1  2 )כללי(רכזי מדיה /הדרכה מחוזית

  8.0  7.1  2 אישית-בין סדנה לתקשורת

  4.0  3.6  1 צפייה ביקורתית

  4.0  3.6  1 תקשורת דתית

  

מהמורים  24%- כ, מורים השתלמו בלימודי קולנוע מסוגים שונים מה40%- עולה כי כ34מלוח 

 מהמורים השתלמו בתחום הרדיו או בנושא 12%-כ, השתלמו בנושא של תקשורת וחברה

  .האתיקה העיתונאית
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מהמורים ציינו שהיו בקשר רופף עם הפיקוח ) 31.4% (22: קשר עם הפיקוח על לימודי התקשורת

 20,  ציינו שהיו בקשר משמעותי עם הפיקוחמהמורים) 30%( 21 ,על הוראת התקשורת והקולנוע

ציין שפנה בעצמו ) 1.4%( ומורה אחד , ציינו שכלל לא היו בקשר עם הפיקוחמהמורים) 28.6%(

   .על השאלהמורים לא השיבו ) 8.6% (6 .לפיקוח

  

   בהוראת תקשורת םהיבטים ייחודיי. ז

תקשורת האופייניים לסוג החינוך הם של הוראת מורים נתבקשו לציין את ההיבטים הייחודייה

  .להלן מופיעה התפלגות התשובות לפי סוג החינוךש 35בלוח .  אליוהם משתייכיםש

  

  ]שאלה פתוחה[ להוראת התקשורת לפי סוג החינוך םהיבטים ייחודיי: 35לוח 

  היבטים ייחודיים 

החינוך 
  הממלכתי

6 = N  

החינוך 
  דתי-הממלכתי

2 = N 

החינוך 
  יהערב

3 = N 
דגש על דמוקרטיה ועידוד למעורבות של 

  1  -  3   פתיחות ופלורליזם, תלמידים

עיצוב תכנים / דתית  סינון תכנים מנקודת מבט
  -  2  - ובטלוויזיהדתיים בקולנוע 

  -  -  1 היצירתיות של עידוד וטיפוח 

  -  -  1 דגש על אקטואליה

  -  -  1 שילוב של מחשבת ישראל וקולנוע 

 העוסקת בקולנוע , תרבותיתתקשורת רב
  1  -  - ערבינוע בקולישראלי ו

 התרבות הישראלית על התרבות השפעת
הערבית כפי שהיא משתקפת דרך אמצעי 

 התקשורת
-  -  1  

  

בדרך הוראת את ההיבטים האלה כייחודיים   ציינובחינוך הממלכתי עולה כי מורים 35מלוח 

פתיחות ,  של תלמידיםמעורבותידוד ע,  דגש על דמוקרטיה:התקשורת בחינוך הממלכתי

ושילוב של מחשבת , דגש על אקטואליה,  היצירתיות שלעידוד וטיפוח, ) מורים3(ופלורליזם 

  ). מורה אחד לכל היבט(ישראל וקולנוע 

  

התקשורת בחינוך ההיבטים הייחודיים בהוראת  ציינו כי דתי-בחינוך הממלכתימורים 

 2(דת מבט דתית ועיצוב תכנים דתיים בקולנוע ובטלוויזיה  סינון תכנים מנקו:הם דתי-הממלכתי

  ).מורים

  

 :הםתקשורת בחינוך הערבי  בדרך הוראת ההיבטים הייחודיים ציינו כי בחינוך הערבימורים 

, ערביבקולנוע  ישראלי והעוסקת בקולנועתקשורת רב תרבותית , פתיחות ופלורליזם, דמוקרטיה

 כפי שהיא משתקפת דרך אמצעי ,לית על התרבות הערביתהתרבות הישראלהשפעת ההתייחסות ו

    ).מורה אחד לכל היבט(התקשורת 
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  סתירה בין הוראת תקשורת לבין סוג החינוך

תקשורת לבין סוג החינוך השיב מורה מן ם רואים המורים סתירה בין הוראת הא – לשאלה

מורה מן , " במקצועהזדהות ואמונה"החינוך הממלכתי כי אין סתירה אולם הוא חש שחסרה 

מורה מן החינוך הערבי , דתי ציין כי אין בטלוויזיה התייחסות להיבט הדתי-החינוך הממלכתי

ומורה נוסף , "צץ העניין של הפחד מלהסתבך עם השלטונות"ציין כי כאשר דנים בחופש הביטוי 

 ים אתכאשר מלמדים על הטלוויזיה הישראלית אנחנו לא מבינ"מן החינוך הערבי ציין כי 

  ". משמעות הדברים כי אנחנו מתרבות אחרת

  

 שלהלן מתוארת חוות דעתם של המורים בנוגע 36בלוח : זמינות חומרי למידה בשפה הערבית

  .לחומרי לימוד ולחומרי הדרכה במגזר הערבי

  

  הדרכה במגזר הערבילזמינות חומרי למידה וחומרי חוות דעת בנוגע : 36לוח 

  הדרכה במגזר הערביומרי למידה ולחלחומרי זמינות 
N 15=  תשובות ,N שכיחות  8=  עונים 

אחוז מתוך 
  התשובות

אחוז מתוך 
  העונים

אין , אין סרטים מתורגמים, לא כל ההפקות מתורגמות
  87.5  46.7  7 התרגום לא תמיד משביע רצון , ספרי לימוד בערבית

  62.5  33.3  5 הסרטים מיושנים, אין חומרי הדרכה

  12.5  6.7  1 קצועחסרים אנשי מ

  12.5  6.7  1 לדוברי ערבית, חסר אתר בנושא

  12.5  6.7  1 מחסור בציוד ובמשאביםקיים 

  
 חומרי לימוד סבורים שחסרים מהמורים המשתייכים למגזר הערבי 88%- עולה כי כ36מלוח 

 מהמורים 63%- כ.  או שהתרגום אינו משביע רצון,סרטים וספרי לימוד, הפקות: מתורגמים

  .  חומרי הדרכה ושהסרטים מיושניםים שחסריםסבור

  
      18מנהלים שבבית ספרם מלמדים תקשורתלשאלון  .2

  ומאפייני בית הספר מאפייני המשיבים . א

  . מנהלות44- מנהלים ו25: נהלים מ69 השתתפו במחקר

  

הם ) 59.5% (41, מנהלים הם בעלי תואר ראשון) 30.4% (21: השכלה המשיבים לפי התפלגות

  .בעלי תואר שלישי –מנהלים ) 10.1% (7-ו, עלי תואר שניב

) 7.2% (5, מנהלים השתייכו לחינוך הממלכתי) 73.9% (51 : המשיבים לפי סוג פיקוחהתפלגות

  . מנהלים השתייכו לחינוך הערבי) 18.9% (13- דתי ו-מנהלים השתייכו לחינוך הממלכתי

מנהלים ) 19.1% (13, מחוז הדרוםל שתייכומנהלים ה) 14.7% (10 : המשיבים לפי מחוזהתפלגות

 )19.1% (13, )י"מנח כולל(מחוז ירושלים ל מנהלים השתייכו) 11.8% (8 ,מחוז חיפהל השתייכו

מנהלים ) 7.4%( 5- ו, מחוז צפוןל מנהלים השתייכו) 27.9%( 19, מחוז מרכזל מנהלים השתייכו

  .מחוז תל אביבל השתייכו

                                                      
 .2סעיף , ראו נספח ב 18
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, דיווח שזו שנתו הראשונה בניהול) 1.4%(מנהל אחד :  בניהולכולל המשיבים לפי ותק התפלגות

היו ) 32.4% (22, בניהוללחמש שנים נתיים בעלי ותק של בין שדיווחו שהם  מנהלים) 29.4%( 20

 בעלי ותק ניהולי של מעל עשר -  מנהלים) 33.9% (23- ו, בניהול שנים תשעבעלי ותק של בין שש ל

  .ו על שאלה זומנהלים לא השיב) 2.9% (2. שנים

מנהלים דיווחו שזו שנתם הראשונה ) 4.3% (3 :בתפקידם הנוכחי המשיבים לפי ותק התפלגות

 23, בתפקידם הנוכחילחמש שנים נתיים  ותק של בין שהיו בעלי) 36.3%( 25, בתפקידם הנוכחי

לי ותק  בע-  מנהלים) 26.1%( 18-ו, בתפקידם הנוכחי שנים תשעבעלי ותק של בין שש ל –) 33.3%(

  .מנהל אחד משמש גם כמורה לתקשורת בבית הספר שהוא מנהל.ניהולי של מעל לעשר שנים

 )46.4% (32-ב,  תלמידים400לומדים עד   בתי ספר)15.9% (11-  ב:גודלם בתי הספר לפי התפלגות

 1000- ל700 בתי ספר לומדים בין )20.3% (14-ב,  תלמידים700- ל400לומדים בין  בתי ספר

  . תלמידים1000- בתי ספר לומדים יותר מ) 17.4% (12-וב תלמידים

בתי ספר מלמדים תקשורת ) 8.7% (6-ב :קולנוע/ותק בהוראת תקשורת לפי בתי הספר התפלגות

) 33.3% (23-ב, מלמדים תקשורת בין שנתיים לחמש שנים) 46.5% (32- ב, זו השנה הראשונה

בית . מדים תקשורת למעלה מעשר שניםמל) 10.1% (7-מלמדים תקשורת בין שש לעשר שנים וב

  .מידע על הוותק בהוראת המקצוע בו לא מסר) 1.4%(ספר אחד 

מנהלים ציינו כי בבית ספרם יש ) 59.4% (41: מורים לתקשורתהמספר  לפי בתי הספר התפלגות

) 2.9% (2, מהם ציינו כי בבית ספרם יש שני מורים לתקשורת) 31.9% (22, מורה אחד לתקשורת

ציין כי בבית ספרו יש ) 1.5%(ציינו כי בבית ספרם יש שלושה מורים לתקשורת ומנהל אחד מהם 

  .על השאלהמנהלים לא ידעו להשיב ) 4.3% (3. ארבעה מורים לתקשורת

   
   הלימודיםתכניתיישום . ב

    ההוראהתכנית  .1.ב

תפלגות להלן מופיעה הש 37 בלוח .תכניות שונות בתי ספר שונים מלמדים תקשורת לפי 

  . השכיחות של התכניות השונות
  

    תכניות הלימוד בתקשורת: 37 לוח

 בתקשורת הלימוד תכניות
N 80= תשובות ,N שכיחות 69= עונים 

 מתוך אחוז
 התשובות

 מתוך אחוז
 העונים

 לצפייה חינוך"תכנית הלימודים 
 34.8 30.0 24 1"בטלוויזיה ובקולנוע

 33.3 28.8 23 תספרי-ביתתכנית ייחודית 
 17.4 15.0 12  ידי המורהעלתכנית שנבנתה 

 13.0 11.3 9 "יחיד, חברה, תרבות"התכנית 
  7.2  6.3  5   תכניותשילוב

 2.9 2.5 2  חיצונית מוגדרת תכנית
 7.2 6.3 5  לא יודע

  

  , ן"במסגרת תל ייחודית תכנית פי-עלשציינו שלימודי התקשורת מתקיימים  מנהלים .1
   ).אזכור אחד לכל גוף( "קרן קרב" המממנים הם הורי התלמידים ודיווחו כי הגופים     
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, " לצפייה בטלוויזיה ובקולנועחינוך" עולה כי תכניות הלימוד העיקריות בתקשורת הן 37מלוח 

 33%-כ( ת בנושא תקשורתספרי-ביתחודית ית יתכני ;) ציינו זאת מהמנהלים35%-כ(

 "חברה, יחיד, תרבות"תכנית ו, ) מהמנהלים12.1%-כ ( שנבנתה על ידי המורהתכנית ;)מהמנהלים

  ).  מהמנהלים13%-כ(

  

 לצפייה חינוך"יש לציין כי בשבעה בתי ספר דיווחו המנהלים כי נלמדת אצלם תכנית הלימודים 

 עיון מפורט בשאלוני מנהלים בבתי. מידע זה לא אושר על ידי מורים  אולם"בטלוויזיה ובקולנוע

מנהלים על יותר ממורה אחד שמלמד הבתי ספר דיווחו  3- בהעלה כי" בלתי מתואמים"הספר ה

; )מורים היה זה שאינו מלמד את התכניתהתכן שהמורה שמילא את שאלון יי, כלומר(תקשורת 

 דיווחו המורים על הוראת ,)לגביהם דיווח המנהל שיש רק מורה אחד לתקשורתש(בתי ספר  3-ב

 ולא מילאו את החלק בשאלון המתייחס לתכנית )מעשיבדגש עיוני או (תכנית שנבנתה על ידם 

לגביו דיווח המנהל שיש רק מורה אחד ש(בבית ספר נוסף  ".ינוך לצפייה בטלוויזיה ובקולנועח"

השייכת לחינוך (תקשורת לפי תכנית חיצונית ה מורה אחד דיווח על הוראת ,)לתקשורת

  ).הטכנולוגי

  

שמהם  בתי ספר 55הכוללים ( שהשתתפו במחקר ספרה בתי 80מתוך , בחישוב משולב, כלומר

 בתי ספר 11,  בתי ספר שמהם התקבלו רק שאלוני מנהלים14, מורים+   שאלוני מנהליםהתקבלו

מלמדים , ) בתי ספר שמהם התקבלו שאלונים משני מורים4-  ו,שמהם התקבלו רק שאלוני מורים

- כלומר כ– 19 בתי ספר34 ,א או חלקיבאופן מל, " לצפייה בטלוויזיה ובקולנועחינוך"את התכנית 

  . מבתי הספר שהשתתפו במחקר43%

  

     תכנית הלימודיםהיכרות עם. 2.ב

חינוך לצפייה בטלוויזיה "מנהלים ציינו כי הם מכירים את תכנית הלימודים ) 47.8% (33

השיבו מנהלים לא ) 8.7% (6- ציינו כי אינם מכירים את התכנית ומנהלים) 43.5% (30, "ובקולנוע

  . זועל שאלה

  

  קולנועהתקשורת והפעולות מעשיות בתחום . 3.ב

. המנהלים נתבקשו לפרט מהן הפעולות המעשיות בתחום התקשורת המתקיימות בבית הספר

  . הפעילויותמפורטותלהלן ש 38בלוח 

                                                      
 למעט שלושת בתי, לא נלקחו בחשבון זה בתי הספר שבהם תשובות המורים לא התאימו לתשובות התלמידים 19

  .יהם דיווחו המנהלים  על קיומו של יותר ממורה אחד לתקשורתהספר שלגב
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  פעולות מעשיות בתחום התקשורת והקולנוע : 38לוח 

  פעולות מעשיות בתחום התקשורת והקולנוע
N205= שובות ת ,Nשכיחות  66=  עונים 

 מתוך אחוז
 התשובות

 מתוך אחוז
 העונים

 בהוצאת התלמידיםספרי-ביתעיתון 
1

  51  24.9  77.3  

  63.6  20.5  42  הווידיאו/ עשייה בתחום הקולנוע

  57.6  18.5  38  ספרי-ביתהפעלת אתר אינטרנט 

  ים מיוחדים בנושאיםספרי-ביתאירועים 
   לתקשורת הנוגעים

35  17.1  53.0  

  45.5  14.6  30  ספרי-ביתהפעלת רדיו 

  6.1  2.0  4 צילום סטילס 

  4.5  1.5  3 השתתפות בשידורי הערוץ הקהילתי

ימי מוקד שכבתיים שכוללים תכנים 
  1.5  0.5  1 בתקשורת

  1.5  0.5  1 טלוויזיה במעגל סגור 

  
  .בשנה פעמים 3היא , כפי שדווח על ידי שני מנהלים,  תדירות הוצאת העיתון.1

  

 לפחות ספרי- בית מהמנהלים ציינו שהתלמידים מוציאים לאור עיתון 77%-  כ כיעולה 38 לוחמ

/  עשייה בתחום הקולנועספרםציינו שמתקיימת בבית מנהלים  64%-כ, מספר פעמים בשנה

   . אתר אינטרנטספרם יש מהמנהלים ציינו שלבית 58%-וכ, וידיאווה

  

  ?קולנוע בחטיבת הביניים/ורתמה צריכים לכלול לימודי תקש. 4.ב

לימודי שרצוי לכלול בלהלן מופיעות דעות המנהלים לגבי תכנים ודרכי הוראה ש 39בלוח 

  .התקשורת בחטיבת הביניים

  

  ]שאלה פתוחה[? קולנוע בחטיבת הביניים/מה צריכים לכלול לימודי תקשורת: 39לוח 

קולנוע ה/מה צריכים לכלול לימודי התקשורת
  ?םבחטיבת הביניי

N117=  תשובות ,Nשכיחות  54=  עונים 
 מתוך אחוז

 התשובות
 מתוך אחוז

 העונים
  94.4      תכנים

העלאת המודעות למסרי /ביקורתית/צריכה נבונה
  57.4  26.5  31 מניפולציות תקשורתיות לשכנוע

  22.2  10.3  12 לימוד צילום ועשייה קולנועית

  20.4  9.4  11 ) כללי(לימודים מעשיים 

  20.4  9.4  11 מושגי יסוד בתקשורת /ירקע בסיס

בחברה /תפקידי תקשורת ההמונים בחברה
  18.5  8.5  10 הבנת מפת התקשורת בארץ/דמוקרטית

עידוד / עמדה תוך סובלנותמעורבות ונקיטת עידוד
  9.3  4.3  5 חופש הביטוי 

  7.4  3.4  4 התמודדות עם אקטואליה בכלי התקשורת
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  )המשך (39לוח           

הקולנוע / יכים לכלול לימודי התקשורתמה צר
  ?בחטיבת הביניים

N117=  תשובות ,Nשכיחות  54=  עונים 
 מתוך אחוז

 התשובות
 מתוך אחוז

 העונים
  7.4  3.4  4 לימודי רדיו

  5.6  2.6  3 הוצאת עיתון/שולחן עריכה/כללי: לימודי עיתונאות

  5.6  2.6  3   הכנת תחקירים/לימודי טלוויזיה

  1.9  0.9  1 כתיבה יוצרת

  35.2      דרכי הוראה

  24.1  11.1  13  פגישות עם אנשי מקצוע /סדנאות העשרה

  13.0  6.0  7 הרצאות/ ימי עיון

  1.9  0.9  1 שילוב לימודי תקשורת ומקצועות אחרים

  1.9  0.9  1 עבודה מעשית בזיקה לקהילה

  

ברמת , נהליםלדעת מ,  עולה כי לימודי התקשורת בחטיבת הביניים צריכים לכלול39מלוח 

, ) מהמנהלים57%- כ( בעיקר צריכה נבונה של אמצעי התקשורת :) מהמנהלים94%-כ(התכנים 

בעיקר סדנאות העשרה ופגישות עם אנשי מקצוע , ) מהמנהלים35%-כ (;וברמת דרכי ההוראה

  ). מהמנהלים24%-כ(בתחום 

  

    הוראת תקשורת כתחום לימוד נפרד או כחלק מתחומי לימוד קיימים. 5.ב

        ,מנהלים ציינו כי לדעתם רצוי ללמד תקשורת בחטיבות הביניים כתחום לימוד נפרד) 71% (49

מנהל .  ציינו כי לדעתם רצוי ללמד תקשורת כחלק מתחומי לימוד קיימיםמנהלים) 27.6% (19

  .  זועל שאלהלא השיב ) 1.4%( אחד

  

  הוראת תקשורת בדגש עיוני או מעשי . 6.ב

) 10.2% (7, הלים סבורים שיש ללמד תקשורת בחטיבות הביניים בדגש עיונימנ) 15.9% (11

מנהלים סבורים ) 73.9% (51-ו,  ציינו שיש ללמד תקשורת בחטיבות הביניים בדגש מעשימנהלים

   .לפן המעשישיש ללמד תקשורת תוך איזון בין הפן העיוני 

 
  תקשורת כמקצוע חובה . 7.ב

,  להפוך את מקצוע התקשורת בחטיבות הביניים למקצוע חובהמנהלים סבורים שיש) 63.8% (44

. סבורים שאין להפוך את מקצוע התקשורת בחטיבות הביניים למקצוע חובהמנהלים ) 34.8% (24

  .  זועל שאלהלא השיב ) 1.4%(מנהל אחד 

  

  שיקולי בחירה בהוראת תקשורת. 8.ב

  .לימודי תקשורת בבית ספרםל שאיםלבחירת נו באשרמנהלים הלהלן מופיעים שיקולי ש 40בלוח 
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  שיקולי בחירה בהוראת תקשורת: 40לוח 

  שיקולי בחירה בהוראת תקשורת
N126=  תשובות ,Nשכיחות  59=  עונים 

 מתוך אחוז
 התשובות

 מתוך אחוז
 העונים

  מקצוע שמאפשר למידה, הכרה בחשיבות הנושא
   תחומית-בין

48  38.1  81.4  

  61.0  28.6  36  ספרי-בית" אני מאמין"

  32.2  15.1  19   הנרשמים לבית הספרבעיניאטרקטיביות 

  18.6  8.7  11  רצון התלמידיםזהו 

מורה ששכנע את /מורה מתאים ללימודי תקשורת
  8.5  4.0  5   את הנושא בבית הספרללמדשיש  המנהל

  6.8  3.2  4  מימון חיצוני

  5.1  2.4  3 ע"אפשרות ללימודי המשך בחט

  

 מהמנהלים ציינו שבחרו את לימודי התקשורת בבית ספרם משיקולי 81%- עולה כי כ40מלוח 

 מהמנהלים ציינו 61%- כ, מאפשר למידה בינתחומיתה  ובשל היותו מקצועהכרה בחשיבות הנושא

 מהמנהלים ציינו שבחרו 32%-וכ, ספרי-בית" אני מאמין"שבחרו את לימודי התקשורת משיקולי 

    . הנושא בעיני הנרשמים לבית הספרבלימודי תקשורת משיקולי אטרקטיביות

  

  חשיבות הוראת תקשורת בעיני המנהלים. 9.ב

  .להלן מופיעים הסברי המנהלים בנוגע לחשיבות הוראת תקשורת בחטיבות הבינייםש 41בלוח 

  
  ]שאלה פתוחה[חשיבות הוראת תקשורת בחטיבות הביניים : 41לוח 

  חשיבות הוראת תקשורת בחטיבות הביניים
N94=  תשובות ,Nשכיחות  62=  עונים 

  מתוךאחוז
 התשובות

 מתוך אחוז
 העונים

הלימודים יתרמו לפיתוח תלמיד שידע לצרוך 
להתמודד עם מה /תקשורת בצורה מושכלת

  56.5  37.2  35 שהתקשורת מציגה

הפריסה /הגיוון/היכרות עם עוצמתה של התקשורת
  32.3  21.3  20 מרכזיותה בחיים הציבוריים /הרחבה שלה

כרות עם החברה יה/שתתפות בחיים החברתייםה
חינוך לאזרחות /הישראלית ומעורבות בה

  29.0  19.1  18 ולדמוקרטיה 

/ הלימודים מאפשרים לתלמידים לבטא את עצמם
  17.7  11.7  11 מסייעים לעיצוב אישיות חזקה וחברותית

ידע בסיסיים שתלמיד  התכנית נוגעת בתחומי
 /העשרה/כירחטיבת הביניים חייב ללמוד ולה

  12.9  8.5  8 פיתוח טעם אומנותי /הרחבת אופקים

מסייע בהצגת נושאים /מאפשר גיוון בלמידה
  3.2  2.1  2 מסוימים בצורה אטרקטיבית

  

 מהמנהלים ציינו שחשוב ללמד תקשורת בחטיבת הביניים כדי לפתח 57%- עולה כי כ41מלוח 

הלים ציינו שחשוב ללמד תקשורת  מהמנ32%- כ. תלמיד שידע לצרוך תקשורת בצורה מושכלת

 מהמנהלים 29%- וכ, כדי להיות מודע לעוצמתה של התקשורת ולמרכזיותה בחיים הציבוריים
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ציינו שחשוב ללמד תקשורת לצורך הגברת ההשתתפות בחיים החברתיים בישראל והכרת 

  . החברה הישראלית

  

  מטרות בהוראת תקשורת. ג

 בסיס מטרות התכנית  כפי שנוסחו על,תקשורתהוראת השל   האלהמטרותה הוצגו המנהלים בפני

  :הרשמית

,  שיפוט אידיאולוגי(כישורים הנחוצים לצריכה ביקורתית של תקשורת ם דימיתל בתחלפ  . 1

  .)אסתטי וערכי

ת יורתשקתה רהיציה היכרות עםות עאומנותי של התלמידים באמצ העםהטת  אתחלפ  . 2

  .אנרים מגוונים'תחומים ובזב

  .כה לחשיבות תקשורת חופשית בחברה דמוקרטית מודעות והערלפתח  . 3

בארץ (גים בתקשורת המוצאים לנוש באשרתפות אזרחית והשת  אזרחיתבותמעור דלעוד  . 4

  .)ובעולם

מפרשת את וכ, תבורתת רצכמיי ותשקפמת כרקשותאת מקומה של הך ריהעולת הולז  . 5

  .המציאות

  .ם אתיים הנוגעים לתקשורתהיבטי  ויכולת ניתוח שלתועודמ תחפל  . 6

  .שורתק התםתחוברה יולעודד התנסות פעילה ביצ ותוימניו מללמד  . 7

  .תקשורת- יחסי ממסדשלה בנ הותקנלה  . 8

רנט אינט, רדיו, קולנוע(אמצעי מדיה שונים ועם שורת קל תשלוגיות נוטכלערוך היכרות עם   . 9

  .)ב"וכיו

  .באמצעות חשיפה לתקשורתת השונה והכרפלורליזם תרבותי  לותלנוב סתחלפ . 10

  .)גומלין ואינטרסים-יחסי, תיולובע(ל ראיש בשורתקהת מפת לערוך היכרות עם . 11

  .סומות ובמשדרי תעמולהר בפתביקורתית נונובת התחלפ . 12

 תקשורת המונים הם פועל יוצא של בחירות מקצועיות ואנושיות ולא להבין שתוצרים של . 13

  .ציאות של מניטרלישיקוף 

  

 בבחירה מתוך סולם של חמש ,בעיניהם לציין את חשיבותה של כל מטרה המנהלים התבקשו

המטרה חשובה ) 3 (; מועטהבמידההמטרה חשובה ) 2 (;המטרה כלל לא חשובה) 1(: דרגות

להלן .  במידה רבה מאודחשובההמטרה ) 5 (;המטרה חשובה במידה רבה) 4 (;במידה בינונית

  .20ותוצאותיהםסטטיסטיים שנערכו לתשובות מובאים העיבודים ה

  

  המנהלים בעיני תקשורתה הוראת מטרותחשיבות . 1.ג

  .להלן מופיעה התפלגות השכיחויות של תשובות המנהלים בסדר יורדש 42בלוח 

  

                                                      
  אנו מביאים את רשימת המטרות ללא סיווג, מאחר שניתוח גורמים לא העלה חלוקה מובהקת של תוכני המטרות 20

  .משנה
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   ממוצעים וסטיית תקן, )באחוזים (תקשורתה מטרות לימודימידת החשיבות של  : 42 וחל

  תוכן הפריט

כלל לא 
   חשובה

1  

חשובה 
במידה 
  מעטה

2  

חשובה 
במידה 
  בינונית

3  

חשובה 
במידה 
  רבה

4  

חשובה 
במידה 

רבה 
  מאוד

5  1+2  4+5  N  ת"ס  ממוצע  

ם דימיתל בתח לפ.1
כישורים הנחוצים 

לצריכה ביקורתית של 
שיפוט (תקשורת 

אידיאולוגי אסתטי 
  )וערכי

- - - 18.8 81.2 - 100 69 4.81 0.39 

לפתח מודעות  .3
חשיבות כה לוהער

תקשורת חופשית 
  בחברה דמוקרטית

- - 5.8 23.2 71.0 - 94.2 69 4.65 0.59 

 ותלנוב סתחלפ. 10
פלורליזם תרבותי ל

והכרת השונה 
באמצעות חשיפה 

  לתקשורת

- - 8.8 32.4 58.8 - 91.2 68 4.50 0.66 

ת נונובת התחלפ. 12
סומות ר בפתביקורתי

  ובמשדרי תעמולה
- 2.9 10.3 22.1 64.7 2.9 86.8 68 4.49 0.80 

בות מעור דלעוד. 4
תפות והשתאזרחית 

 אזרחית באשר
גים המוצאים לנוש

בארץ (בתקשורת 
  )ובעולם

- - 13.0 34.8 52.2 - 87.0 69 4.39 0.71 

את ך ריהעולת הולז. 5
ת רקשותמקומה של ה

ת רצכמיי ותשקפמכ
מפרשת את וכ, תבורת

  המציאות

- - 11.9 47.8 40.3 - 88.1 67 4.28 0.67 

להבין שתוצרים . 13
 תקשורת המונים של

הם פועל יוצא של 
בחירות מקצועיות 

ואנושיות ולא שיקוף 
 נייטרלי של מציאות

- 3.0 11.9 47.8 37.3 3 85.1 67 4.19 0.76 

 תועודמ תחפל. 6
 ויכולת ניתוח של
היבטים אתיים 

  הנוגעים לתקשורת

- 1.5 17.6 47.1 33.8 1.5 80.9 68 4.13 75 

 ותוימניו מללמד. 7
ולעודד התנסות פעילה 

 םתחוברה יביצ
  שורתקהת

1.5 - 23.5 41.2 33.8 1.5 75.0 68 4.06 0.84 
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  )המשך (42לוח 

  תוכן הפריט

כלל 
לא 

 חשובה
1 

חשובה 
במידה 
 מעטה

2 

חשובה 
במידה 
 בינונית

3 

חשובה 
במידה 
 רבה

4 

חשובה 
במידה 

רבה 
 מאוד

5 1+2 4+5 N ת"ס ממוצע  

 עםהט ת אתחלפ. 2
אומנותי של ה

ות עהתלמידים באמצ
 רהיציההיכרות עם 

תחומים ת ביורתשקתה
  אנרים מגוונים'ובז

- 3.0 22.4 43.3 31.3 3 74.6 67 4.03 0.82 

לערוך היכרות עם . 9
ל שלוגיות נוטכ
שורת ועם אמצעי קת

, קולנוע(מדיה שונים 
  )ב"וכיורנט אינט, רדיו

1.5 - 22.1 49.9 26.5 1.5 76.5 68 4.00 0.79 

 שלה בנ הותקנלה .8
 0.78 3.88 68 69.1 2.9 22.1 47.1 27.9 2.9 -  תקשורת-יחסי ממסד

 לערוך היכרות עם. 11
 שורתקהת מפת
, תיולובע(ל ראישב

גומלין -יחסי
  )ואינטרסים

1.5 14.7 44.1 26.5 13.2 16.2 39.7 68 3.35 0.94 

  
מנהל אחד ציין שיש לפתח הזדהות הומניטרית : ללו בשאלוןלמנהלים ניתנה אפשרות להוסיף מטרות שלא נכ :הערה

מנהל אחד ציין שיש לבחון אם , רואה ואזרח חכם- שומע- מנהל אחד ציין שיש לפתח אישיות של קורא, אוניברסלית
  .התקשורת יוצרת מציאות או מדווחת על מציאות

  

ב הגבוה ביותר לבחירה הציון המשול (נהליםמהבעיני  החשובות יחסית עולה כי המטרות 42לוח מ

 לפתח בתלמידים כישורים הנחוצים :הן")  רבה מאודבמידה חשובה"ו"  במידה רבהחשובה"של 

 תקשורת כלפי לפתח מודעות והערכה ,) מהמנהלים100%(לצריכה ביקורתית של תקשורת 

 והכרת ולפתח סובלנות לפלורליזם תרבותי ,) מהמנהלים94%-כ(חופשית בחברה דמוקרטית 

הציון המשולב (החשובה פחות  ה המטר.) מהמנהלים91%- כ(באמצעות חשיפה לתקשורת  שונה

 מפת היכרות עם היא")  במידה מעטהחשובה"ו" חשובה לא כלל"הגבוה ביותר לבחירה של 

  ).מנהלים מה16%-כ (התקשורת בישראל

  

ידת כלומר מ( 4.22 הוא תקשורת בעיני המנהליםחשיבות מטרות הוראת של  הממוצע הציון

מאחר ). רבה עד רבה מאוד למטרות הוראת המקצוע המנהלים שמייחסיםהחשיבות הממוצעת 

 בתוצאות לראותיש , תקשורת של ייחוס חשיבות למטרות הוראת נורמותשלא קיימות בשלב זה 

ככל ( המתקבל ידוע הציוןוגם כיוון ) 5-1(אף שטווח הסולם ידוע , כך. אלה תוצאות יחסיות בלבד

מגדיר האין ציון מסוים , )אחרתוה יותר כך גבוהה החשיבות המוקנית למטרה זו או שהציון גב

  .יחסי באופן מוחלט אלא באופן ,נמוכהכגבוהה או כחשיבות המידת את 

  

להלן מופיעים הציונים הממוצעים של חשיבות המטרות בעיני המנהלים לפי משתני ש 43בלוח 

  .רקע
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  משתני רקע לפי תקשורת של הוראתמטרות הי חשיבות ממוצעים וסטיות תקן של ציונ: 43 וחל

  
  חשיבות המטרות
  משתני רקע  N ממוצע  ת"ס

  כלל המדגם  69  4.22  0.40

  פיקוח

  חינוך ממלכתי  51  4.28  0.37

  דתי-חינוך ממלכתי  5  3.87  0.31

  חינוך ערבי  13  4.14  0.45

  מין

  גברים  25  4.09  0.40

  נשים  44  4.30  0.38

  השכלה

  תואר ראשון  21  4.33  0.40

  תואר שני  41  4.20  0.38

  תואר שלישי  7  4.05  0.43

  ותק בניהול כללי

   חמש שניםעדשנה   21  4.26  0.38

  שנתיים עד חמש שנים  22  4.23  0.33

  שש שנים ומעלה  65  4.19  0.47

  ותק בניהול בית הספר הנוכחי      

  שנה עד חמש שנים  28  4.23  0.37

  ע שניםשש עד תש  23  4.30  0.35

  עשר שנים ומעלה  18  4.11  0.47

  גודל בית הספר

   תלמידים400עד   43  4.26  0.35

   תלמידים700 עד 400  14  3.98  0.47

  ותק בהוראת התקשורת בבית הספר

  עד חמש שנים  38  4.23  0.41

  מעל חמש שנים  30  4.24  0.36

  

 מנהלים :ת יחסית הן עולה כי הקבוצות שבעיניהן מטרות הוראת התקשורת חשובו43מלוח 

מנהלים בעלי תואר ראשון , )5 מתוך 4.37ממוצע ( תלמידים 700שבבית ספרם לומדים מעל 

  ).4.30ממוצע ( של שש עד תשע שנים ,ומנהלים בעלי ותק בניהול בית הספר הנוכחי) 4.33ממוצע (

  
   ורת למטרות הוראת תקששייחסוהקשר בין משתני הרקע של המנהלים לבין החשיבות . 2.ג

בשל הפער בין : הקשר בין סוג הפיקוח לבין מידת החשיבות שיוחסה למטרות הוראת תקשורת

 מנהלים 5,  מנהלים בחינוך הממלכתי51(מספר המנהלים שהשתייכו לסוגי החינוך השונים 

 אין משמעות לתוצאות של הפעלת פרוצדורות ,) מנהלים בחינוך הערבי9-דתי ו-בחינוך הממלכתי
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תקדמות לתיאור השפעת סוג הפיקוח על החשיבות המיוחסת למטרות הוראת סטטיסטיות מ

  .המקצוע

  

ותק בניהול בית , ]כללי[ותק בניהול , השכלה, מין(שר בין משתני הרקע האחרים של המנהלים הק

 לבין מידת החשיבות ,)ותק בהוראת התקשורת בבית הספר, גודל בית הספר, הספר הנוכחי

.  t testאו  ANOVA משתני- נבדק באמצעות ניתוח שונות חד,ע צוקשיוחסה למטרות הוראת המ

: לא נמצא קשר סטטיסטי מובהק בין מידת החשיבות שיוחסה למטרות הוראת המקצוע לבין

ותק בניהול בית ; F(2,65) = 0.197, p > .05ותק כללי בניהול ; F(2,66) = 1.466, p > .05, השכלה

 < t(66) = 0.93, pותק בהוראת תקשורת בבית הספר ; F(2,66) = 1.181, p > .05הספר הנוכחי 

: נמצא קשר סטטיסטי מובהק בין מידת החשיבות שיוחסה למטרות הוראת המקצוע לבין. 05.

 מנהלות ייחסו למטרות הוראת התקשורת חשיבות רבה יותר .t(67) = 2.181, p > .05, מין

 700מנהלים שבבית ספרם מעל . t(66) = 3.860, p > .05וכן לבין גודל בית הספר ; ממנהלים

    400תלמידים ייחסו למטרות הוראת תקשורת חשיבות רבה יותר ממנהלים שבבית ספרם בין 

  .21ם תלמידי700-ל

  

  השגת מטרות הוראת תקשורת בבית הספר. 3.ג

, הוא מנהלש אינן מושגות כלל בבית הספר מטרות הוראת התקשורתסבור כי ) 1.4%(מנהל אחד 

) 37.7% (26, הם מנהליםש סבורים שחלק מהמטרות מושגות בבית הספר מנהלים) 58% (40

מנהלים לא ) 2.9% (2- ו, הם מנהליםשסבורים שמרבית המטרות מושגות בבית הספר מנהלים 

  . זועל שאלה השיבו 

  

  )פירוט(המטרות שהושגו 

  .שהושגו בבית ספרם שלהלן מפורטות המטרות הספציפיות שהמנהלים ציינו כמטרות 44בלוח  

  

  המטרות שהושגו בבית הספר: 44לוח 

  המטרות שהושגו בבית הספר
N107=  תשובות ,Nשכיחות  25=  עונים 

 מתוך אחוז
 התשובות

 מתוך אחוז
 העונים

כישורים הנחוצים לצריכה ם דימיתל בתחלפ. 1
אסתטי ,  שיפוט אידיאולוגי(ביקורתית של תקשורת 

 )וערכי
14  13.1  56.0  

 תפות אזרחית באשרוהשתבות אזרחית מעור דודלע. 4
  48.0  11.2  12 )בארץ ובעולם(גים בתקשורת המוצאים לנוש

סומות ובמשדרי ר בפתביקורתית נונובת התחלפ. 12
  48.0  11.2  12  תעמול

כה לחשיבות תקשורת חופשית לפתח מודעות והער. 3
  בחברה דמוקרטית

10  9.3  40.0  

                                                      
  .p < .05: הבדל נחשב מובהק כאשר  21



 חינוך לצפייה בטלוויזיה ובקולנועב תכנית לימודיםלקראת פיתוח 

 

98

  )המשך (44לוח         

  ות שהושגו בבית הספרהמטר
N107=   תשובות ,Nשכיחות  25=   עונים 

 מתוך אחוז
 התשובות

 מתוך אחוז
 העונים

ת רקשותאת מקומה של הך ריהעולת הולז. 5
  40.0  9.3  10 מפרשת את המציאותוכ, תבורתת רצכמיי ותשקפמכ

 תקשורת המונים הם פועל להבין שתוצרים של. 13
יות ולא שיקוף יוצא של בחירות מקצועיות ואנוש

 ניטרלי של מציאות
10  9.3  40.0  

רה י ולעודד התנסות פעילה ביצותוימניו מללמד. 7
  36.0  8.4  9 שורתק התםתחוב

פלורליזם תרבותי והכרת השונה  לותלנוב סתח לפ.10
  36.0  8.4  9 באמצעות חשיפה לתקשורת

אומנותי של התלמידים  העםהטת  אתחלפ. 2
תחומים ת ביורתשקתה רהיציהות היכרות עם עבאמצ
 אנרים מגוונים'ובז

8  7.5  32.0  

שורת ועם קל תשלוגיות נולערוך היכרות עם טכ. 9
  28.0  6.5  7 )ב"וכיורנט אינט, רדיו, קולנוע(אמצעי מדיה שונים 

  12.0  2.8  3 תקשורת- יחסי ממסדשלה בנ הותקנלה. 8

היבטים אתיים   ויכולת ניתוח שלתועודמ תחפל. 6
  8.0  1.9  2 ורתהנוגעים לתקש

  

פיתוח כישורים הנחוצים לצריכה :  עולה כי המטרות שהושגו במידה הרבה ביותר היו44מלוח 

  אזרחיתמעורבות עידוד, ) מהמנהלים ציינו כי מטרה זו הושגה56%-כ(תקשורת  של ביקורתית

 תוננוופיתוח התב, ) מהמנהלים48%-כ(רת ווצגים בתקש לנושאים המבאשר חיתאזר והשתתפות

    ). מהמנהלים ציינו כי המטרה הושגה48%-כ(ביקורתית בפרסומות ובמשדרי תעמולה 

  

  יעדים בהוראת תקשורת. ד

  :שנגזרו ממטרות הוראת המקצוע, אלהיעדים ספציפיים  הוצגו המנהלים בפני

  .השונות) אנרים'ז(סוגות  הבנת הדקדוק והתחביר. 1

  .צריכה מושכלת של תקשורת. 2

  . תהליכי ההפקה של תוצרי תקשורת שוניםפיתוח הבנה של. 3

  .ניתוח מסרי שכנוע בתקשורת וקישורם להתנהגות צרכנית. 4

  .השוואה של ייצוגים בתחומי המדיה השונים. 5

  .הבנת התקשורת כתעשייה מקומה בחברה. 6

  .רי תקשורתהעולים מתוך תוצזיהוי ערכים . 7

  .הפיתוח היכולת להבחין בין מציאות לבין פרשנות. 8

  

  המנהלים בעיני תקשורתההוראת יעדי חשיבות . 1.ד

 : בבחירה מתוך סולם של חמש דרגות,בעיניהם יעד של כל ו לציין את חשיבותהמנהלים התבקשו

 יעדה) 4( ת; חשוב במידה בינונייעדה) 3 (; מועטהבמידה חשוב יעדה) 2 (; כלל לא חשוביעדה) 1(
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להלן מובאים העיבודים הסטטיסטיים .  מאוד חשוב במידה רבהיעדה) 5 (;חשוב במידה רבה

  .22ולתוצאותיהןשנערכו לתשובות 

  

  .מנהלים בסדר יורדהלהלן מופיעה התפלגות השכיחויות של תשובות ש 45בלוח 

  
  ממוצעים וסטיית תקן) באחוזים (תקשורתהיעדי הוראת מידת החשיבות של  : 45 לוח

  תוכן הפריט

כלל 
לא 

  חשובה 
1  

חשובה 
במידה 
  מעטה

2  

חשובה 
במידה 
  בינונית

3  

חשובה 
במידה 
  רבה

4  

חשובה 
במידה 

רבה 
  מאוד

5  1+2  4+5  N  ת"ס  ממוצע  

והתחביר דוק  הדקהבנת. 1
  השונות) םיאנר'ז(ת ובסוג

4.7 14.1 37.4 31.3 12.5 18.8 43.8 64 3.33 1.02 

 0.59 4.58 64 95.3  62.5 32.8 4.7     של תקשורתשכלתה מוצריכ. 2

ל תהליכי  שנהח הבפיתו. 3
של תוצרי תקשורת  ההפקה
  שונים

1.5 6.2 32.3 47.7 12.3 7.7 60.0 65 3.63 0.84 

כנוע רי שח מסניתו. 4
נהגות תורם להשקיו תקשורתב
  כניתרצ

  15.3 47.4 37.3  84.7 59 4.22 0.70 

צוגים בתחומי ל ייאה שהשוו. 5
  םהמדיה השוני

1.6 6.3 34.9 46.1 11.1 7.9 57.2 63 3.59 0.84 

 , כתעשייהשורת התקהבנת. 6
  מקומה בחברה

 6.6 21.3 39.3 32.8 6.6 72.1 61 3.98 0.90 

העולים מתוך כים י ערזיהו. 7
  וצרי תקשורתת

 1.5 10.6 34.8 53.1 1.5 87.9 66 4.39 0.74 

 להבחין בין כולתח היפיתו. 8
  לבין פרשנותה מציאות

  6.6 32.8 60.6  93.4 61 4.54 0.62 

  

הציון המשולב הגבוה ביותר לבחירה  (נהליםמהבעיני  היעדים החשובים יחסית  עולה כי45 מלוח

 95%-כ( צריכה מושכלת של תקשורת :םה")  רבה מאודבמידה חשוב"ו"  במידה רבהחשוב"של 

היעד ). מנהלים מה93%-כ( פרשנותהופיתוח היכולת להבחין בין מציאות לבין  )מהמנהלים

")  מעטה במידהחשוב"ו" חשוב לא כלל"שולב הגבוה ביותר לבחירה של הציון המ ( פחותחשובה

  .)נהלים מהמ19%-כ שונות) םיאנר'ז(ת ווהתחביר בסוגדוק  הדק הבנתהוא

  

כלומר מידת ( 4.03 הוא תקשורת בעיני המנהליםההוראת היעדים של חשיבות של  הממוצע הציון

מאחר שלא ). רבה עד רבה מאודוע  הוראת המקציעדי למנהלים שמייחסיםהחשיבות הממוצעת 

 בתוצאות אלה לראותיש , תקשורת הוראת יעדי של ייחוס חשיבות לנורמותקיימות בשלב זה 

ככל שהציון גבוה יותר ( המתקבל ידוע הציוןוגם כיוון ) 5-1 (שהלוחאף , כך. תוצאות יחסיות בלבד

חשיבות ה מידת  אתמגדירהאין ציון מסוים , )ליעד זה או אחרכך גבוהה החשיבות המוקנית 

  .יחסי באופן מוחלט אלא באופן ,נמוכהכגבוהה או כ

                                                      
נו מביאים את רשימת המטרות ללא סיווג  א,מאחר שניתוח גורמים לא העלה חלוקה מובהקת של תוכני המטרות 22

  .משנה
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 ,תקשורת בעיני המנהליםה להלן מופיעים הציונים הממוצעים של חשיבות יעדי הוראת 46בלוח 

  .לפי משתני רקע

  
  משתני רקע לפי תקשורתה הוראת יעדי ממוצעים וסטיות תקן של ציוני חשיבות :46 לוח

  חשיבות היעדים
  משתני הרקע  N ממוצע  ת"ס

  כלל המדגם  66  4.03  0.51

  פיקוח

  חינוך ממלכתי  49  4.07  0.51

  דתי-חינוך ממלכתי  4  4.00  0.19

  חינוך ערבי  13  3.90  0.58

  מין

  גברים  23  3.95  0.54

  נשים  43  4.07  0.49

  השכלה

  תואר ראשון  21  4.11  0.52

  תואר שני  38  4.00  0.48

  לישיתואר ש  7  4.00  0.64

  ותק בניהול כללי

   חמש שניםעדשנה   20  4.20  0.32

  שנתיים עד חמש שנים  21  3.92  0.48

  שש שנים ומעלה  24  4.03  0.61

  ותק בניהול בית הספר הנוכחי    

  שנה עד חמש שנים  26  4.13  0.40

  שש עד תשע שנים  22  4.00  0.54

  עשר שנים ומעלה  18  4.00  0.60

  גודל בית הספר

   תלמידים400עד   41  4.12  0.46

   תלמידים700 עד 400  13  3.66  0.47

   תלמידים700מעל   12  4.13  0.56

  ותק בהוראת התקשורת בבית הספר

  עד חמש שנים  37  4.08  0.51

  מעל חמש שנים  28  4.00  0.52

  

מנהלים : חשובים יחסית הןנו שצוי עולה כי הקבוצות שבעיניהן יעדי הוראת התקשורת 46מלוח 

מנהלים בעלי ותק בניהול בית , )5 מתוך 4.20ממוצע ( שנים 5תק בניהול כללי של שנה עד בעלי ו

 700ומנהלים שבבית ספרם לומדים מעל , )4.13ממוצע ( שנים 5הספר הנוכחי של שנה עד 

   ).4.13ממוצע (תלמידים 
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    ליעדי הוראת תקשורתשייחסוהקשר בין משתני הרקע של המנהלים לבין החשיבות . 2.ד

בשל הפער :  ליעדי הוראת תקשורתשייחסו המנהליםהקשר בין סוג הפיקוח לבין מידת החשיבות 

 מנהלים 7,  מנהלים בחינוך הממלכתי53(בין מספר המנהלים שהשתייכו למגזרי החינוך השונים 

 אין משמעות לתוצאות של הפעלת פרוצדורות ,) מנהלים בחינוך הערבי9-דתי ו-בחינוך הממלכתי

ות מתקדמות לתיאור השפעת סוג הפיקוח על החשיבות המיוחסת ליעדי הוראת סטטיסטי

  .המקצוע

  

ותק בניהול בית , ]כללי[ ותק בניהול, השכלה, מין(שר בין משתני הרקע האחרים של המנהלים הק

לבין מידת החשיבות  – )ותק בהוראת תקשורת בבית הספר, גודל בית הספר, הספר הנוכחי

לא  . t-test או ANOVA משתני- מצעות ניתוח שונות חדנבדק בא, עצוהמקשייחסו ליעדי הוראת 

 = t(64), מין: נמצא קשר סטטיסטי מובהק בין החשיבות שיוחסה ליעדי הוראת תקשורת לבין

0.940, p > .05 ;השכלה ,F(2,63) = 0.377, p > .05 ;ותק כללי בניהול, F(2,62) = 1.666,  p > .05 ;

סטטיסטי מובהק בין נמצא קשר . t(63) = 0.805, p > .05 ,ית הספרתקשורת בבותק בהוראת 

 מנהלים :t(2,63) = 4.826, p > .05 החשיבות שיוחסה ליעדי הוראת תקשורת לבין גודל בית הספר

 תלמידים מייחסים חשיבות ליעדי ההוראה ספציפיים יותר ממנהלים 400שבבית ספרם עד 

  .ם תלמידי700-  ל400 שבבית ספרם יש בין

  
  בבית הספרתקשורתהרחבת הפעילות בנושא  . 3.ד

  : בנושא תקשורתתספרי-ביתמנהלים להרחבת הפעילות ההלהלן מופיעות הצעות ש 47 בלוח

  
  ]שאלה פתוחה[בבית הספר הרחבת הפעילות בנושא תקשורת : 47 לוח

 הרחבת הפעילות בנושא התקשורת
N 80= תשובות  N שכיחות 55= עונים 

 מתוך אחוז
 ובותהתש

 מתוך אחוז
 העונים

 65.5   ארגונייםטכניים ו היבטים

 הקצאת/צמצום מספר התלמידים בכיתה
/ לימודה שעות הגדלת מספר/משאבים נוספים

 חשיפת שכבות לימוד נוספות לתחום 
18 22.5 32.7 

מקצועות הוראת שילוב הוראת תקשורת עם 
 14.5 10.0 8  חינוך עם שעות האחרים או הלימוד

מרכז / למקצועמיוחדחדר /ת סדנא מקצועיתבניי
 7.3 5.0 4 למידה בתקשורת

/  הספרבבית ועדת תקשורת ממורים הקמת
/ ספרי-ביתה"  מאמיןאני"התאמת הרפרטואר ל

    עם האקדמיהלימודים תכנית בניית
4 5.0 7.3 

 5.5 3.8 3 מתאיםמציאת מורה בעל רקע מקצועי 
 ודותעב/ דיונים/ פעילויות בקבוצותקיום 

 5.5 3.8 3 קבוצתיות
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  )המשך (47       לוח 

 הרחבת הפעילות בנושא התקשורת
N 80= תשובות  N שכיחות 55= עונים 

 מתוך אחוז
 התשובות

 מתוך אחוז
 העונים

שילוב נושא /חובהמקצוע  כעלעל המקצוע הכרזה 
 5.5 3.8 3 התקשורת בחינוך הערבי

 54.5    תוכנייםהיבטים

 :הוזכרו (תספרי-ביתשורתית  פעילות תקייזום
, הפקת סרטים, יםספרי-ביתעידוד פרויקטים 
 כישרונות שיפתחועבודות  ביצוע ,הקמת אתרים

  )אצל התלמיד היוצר

17 21.3 30.9 

 16.4 11.3 9  כולל ספרי-ביתיצירת במה לדיאלוג 
מספר  הגדלת/ובטלוויזיהצפייה בסרטים יותר 

לים מפגשים עם אנשים מובי/חוץההרצאות 
 בתחום

5 6.3 9.1 

הצגה : תקשורתההבלטת הממד הערכי דרך 
קיום /פלורליזם סרטים שמעודדים ויצירה של

/ סדנאות לתפקידי תקשורת בחברה דמוקרטית
   התקשורתיתהבלטת נושא זכויות האדם בעשייה 

3 3.8 5.5 

ויפותח  דעות יובעו שבאמצעותו ,ספרי-ביתעיתון 
 5.5 3.8 3 קשר עם הקהילה ה

  

 ,מנהליםהלדעת , יש בנושא התקשורת תספרי- ביתהרחבת הפעילות ה את עולה כי 47לוח מ

דים  צמצום מספר התלמי: היההשכיח, )מהמנהלים 66%-כ (ארגונייםטכניים ו באמצעים לעשות

חשיפת שכבות לימוד נוספות /לימודה שעות הגדלת מספר/הקצאת משאבים נוספים/ בכיתה

 :ההשכיח הי, ) מהמנהלים55%-כ ( תוכנייםובאמצעים, )מנהלים מה33%- כ(לתחום התקשורת 

הקמת , הפקת סרטים, יםספרי- בית עידוד פרויקטים  כמותספרי- בית פעילות תקשורתית ייזום

    ). מהמנהלים31%-כ ( ועודאתרים

  

  היבטים ייחודיים בהוראת תקשורת. ה

ת האופייניים לסוג החינוך המנהלים נתבקשו לציין את ההיבטים הייחודיים של הוראת תקשור

   .להלן מופיעה התפלגות התשובות לפי סוג החינוךש 48בלוח .  אליוהם משתייכיםש

  
  החינוךתקשורת לפי סוג של הוראת  ייחודיים היבטים: 48 לוח

  ייחודיים היבטים

 החינוך
 הממלכתי
N = 14  

 החינוך
-הממלכתי
 דתי

N = 4  

 החינוך
 הערבי
N = 6 

– ממלכתי: חודייםימה לערכים יהוראת תקשורת בהתא
וחופש  חינוך לדמוקרטיה,  ופלורליזם תרבותיסובלנותפיתוח 
. לאומי- הדתיהחייםהתאמה לאורח  –דתי -ממלכתי .ביטוי
 צניעות,  בחברה הערביתוהמקובל המתאים  בחירה של–ערבי 

6 2 3 

 2 2 6 הבנת תקשורת, צריכה מבוקרת ומושכלת של תקשורת
 2 - 2  אקטואליים דיונים בנושאים
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  )המשך (48לוח        

  ייחודיים היבטים

 החינוך
 הממלכתי
N = 14  

 החינוך
הממלכתי

 דתי-
N = 4 

 החינוך
 הערבי
N = 6 

 1 - 2   חשיבות הצפייההדגשת /חשיפה לכל אמצעי התקשורת 
 - - 2  המעשידגש על הצד השמת 

 1 - 1 בחירה רציונלית של תחומי ההתעניינות
 - - 1 וב קולנוע בנושא מורשת ישראלשיל

 - - 1 חיי בית הספרבשילוב התקשורת 
 - - 1 דגש על אמצעי תקשורת אלקטרונייםהשמת 

 1 - -  שותפות בעשייה התקשורתיתי"חינוך לאזרחות טובה ע
 - - 1 שקיפות ופתיחות: משטר-קשר תקשורתעיסוק ב
 - 1 - הגבלות על מה שניתן להראותהשמת 
 - 1 - הגבלות על מה שניתן ליצורהשמת 

  

 בדרך הוראת  העיקרייםמנהלים בחינוך הממלכתי ציינו כי ההיבטים הייחודיים עולה כי 48מלוח 

והוראת )  מנהלים6 (צריכה מבוקרת ומושכלת של תקשורת: התקשורת בחינוך הממלכתי הם

  . ) מנהלים6(פלורליזם ודמוקרטיה , תקשורת בהתאמה לערכים של סובלנות

  

דתי ציינו כי ההיבטים הייחודיים בדרך הוראת התקשורת בחינוך -מנהלים בחינוך הממלכתי

והוראת תקשורת , ) מנהלים2 (צריכה מבוקרת ומושכלת של תקשורת: דתי הם-הממלכתי

    ). מנהלים2(בהתאמה לערכים של החברה הדתית לאומית 

  

: רך הוראת התקשורת בחינוך הערבי הםמנהלים בחינוך הערבי ציינו כי הדברים המייחדים את ד

דיונים בנושאים , ) מנהלים3 ( בחברה הערביתוהמקובל המתאים ובחירת צניעות על הקפדה

  ).  מנהלים2 (צריכה מבוקרת ומושכלת של תקשורתו, ) מנהלים3 (אקטואליים

  

  תקשורת לבין סוג החינוךה בין הוראת סתירההתייחסות ל

 חברתי פלורליזםלאוכלוסיית התלמידים קשה לקבל  ציין שמנהל אחד מן החינוך הממלכתי

דתי ציין כי כאשר מתעוררות - מנהל אחד מהחינוך הממלכתי, כאשר בבית אוחזים בערכים שונים

 אינן חלק מהתכניות בטלוויזיהמנהל אחד מהחינוך הערבי ציין ש,  עם רבסתירות הוא נועץ

  .הערבית את התרבות תואמות
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   23ם שבבית ספרם אין מלמדים תקשורתמנהלילשאלון . 3

מדגם של עשרה מנהלי חטיבות בשנעשו  ראיונות טלפוניים ממצאים של סיכום מובאלהלן 

שלושה מנהלים , שישה מנהלים מבתי ספר ממלכתיים:  מלמדים תקשורתאין אשר בהן ,ביניים

  . דתיים ושני מנהלים מבתי ספר ערביים- מבתי ספר ממלכתיים

  

  ]שאלה פתוחה[ תקשורת בבית הספר ראתהו-לאיסיבות 

 5(על קושי באיתור מורה מתאים , ) מנהלים7(תקן בעיות המנהלים דיווחו על בעיות תקציב ו

ועל חוסר התאמה לאוכלוסיית , )דתי- בעיה זו בלטה בחינוך הערבי והממלכתי–מנהלים 

יית תלמידים  מנהל אחד התייחס לאוכלוס–דתי - מנהלים מהחינוך הממלכתי2(התלמידים 

מנהלת אחת ציינה שהוראת תקשורת ). חרדית והאחר התייחס לאוכלוסיית תלמידים חלשה

ומנהלת נוספת ציינה שהנושא , נעשתה בעבר במסגרת חוגית והשנה התלמידים העדיפו חוג אחר

  .נלמד בעבר כנושא שנתי מרכזי אולם השנה נלמד נושא אחר

  

  ]השאלה פתוח[ עשייה תקשורתית בבית הספר

.  מספר פעמים בשנהספרי-בית עיתון שכבתי או ציינו שבבית ספרם מוציאיםכל המנהלים 

בארבעה בתי ספר פועל רדיו .  נומקה בהעדר תקציב לעניין זה של ההוצאהתדירות הנמוכהה

  .בבית ספר אחד מופעל אתר אינטרנט .המופעל על ידי מועצת התלמידים

  
  ]שאלה פתוחה[ תתכנים תקשורתיים במסגרות אחרוהוראת 

. תספרי- ביתמסגרת בשום שלושה מנהלים דיווחו כי לא נלמדים תכנים תקשורתיים כלשהם 

בתי ספר הנותרים ובארבעת בשלושה בתי ספר מלמדים נושאי אקטואליה על סמך עיתונות יומית 

, אזרחות,  חברה:בשיעורי מחנך ובשיעורים דיווחו על נגיעה בתכנים תקשורתיים בהיקף קטן

  .חוג משפטיםבחוגי תיאטרון ובוכן , הבעהו

  

  ]שאלה פתוחה[ לדעת המנהלים, תקשורתה בנוגע להוראת תלמידיםעמדות עמדות מורים ו

 להכללת לימודי תקשורת באשרבית הספר ם ב ותלמידיםמוריאילו עמדות מחזיקים ב לשאלה

 בנוגע התלמידים ולא את עמדות מנהלים כי אינם מכירים את עמדות המורים 4השיבו , במוסד

מביעים רצון לכלול בלימודים  ותלמידיםמורים ש כי הם חשים  מהם ציינו2 ,ללימודי תקשורת

כולל ( מנהלים הביעו רצון רב להכניס תכנית לימודים בתקשורת 3 . תכנית לימודים כזוהשוטפים

. למידיםות מורים  של כי הדבר עולה בבירור מהתבטאויותוציינו) מנהל אחד מהחינוך הערבי

הביעה )  חרדית שבניהולה היאאוכלוסיית בית הספרש(דתי -מנהלת אחת מהחינוך הממלכתי

מנהל . שאינה מתאימה לאורח חיים חרדיבטענה תקשורת ההתנגדות נחרצת ועקרונית להוראת 

חשוב ולכן ,  קשה מאודשאוכלוסיית התלמידים אצלו היאדתי אמר -נוסף מהחינוך הממלכתי

בהיותם , עדיפות משניתיש לדרג תקשורת ה ואת לימודימקצועות החובה וראת יותר בהלהצליח 

                                                      
  .3סעיף , ראו נספח ב  23
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דתי השיבה שיש להתאים את תכנית -מנהלת נוספת מהחינוך הממלכתי". קצפת"בבחינת 

  . לדברה הדתית ורק אז תהיה היענותי האוכלוסילצורכיהלימודים 

  

  )ג"תשנ" (ע בטלוויזיה ובקולנויהחינוך לציפי" הלימודים  תכנית עםתוכריה

ביניהם שתי מנהלות מן " (חינוך לצפייה בטלוויזיה ובקולנוע"שישה מנהלים מכירים את התכנית 

ביניהם שני מנהלים מן (ארבעה מנהלים אינם מכירים את התכנית ). החינוך הממלכתי דתי

  ).החינוך הערבי

  

  תקשורתה הפיקוח על הוראת מטעםפנייה לבית הספר 

בלו י לא ק–דתי והאחר מן החינוך הממלכתי -ת מן החינוך הממלכתי האח–למעט שני מנהלים 

 חינוך לצפייה"תקשורת בנושא הוראת תכנית הלימודים המנהלים פנייה מן הפיקוח על הוראת 

    ".בטלוויזיה ובקולנוע

  

  ]שאלה פתוחה[ תקשורת בחטיבת הבינייםה לחשיבות לימודי בנוגעהבעת דעה 

תקשורת להעדיף את הוראת הכי בעיניה אין מקום ציינה י מנהלת אחת מן החינוך הממלכת

 ציינו שאר המנהלים .או לראותם כקודמים בחשיבותם, ביניים על פני נושאים אחריםהבחטיבת 

המנהלים נימקו את דעתם בחשיפה הרבה והיומיומית . כי יש חשיבות ללימוד מקצוע התקשורת

ל צריכת תקשורת ביקורתית ומושכלת וכן המחייבת מיומנות ש, של התלמידים לכלי התקשורת

 מנהל אחד מן . ובכוחה להביא למעורבות חברתית של הלומדים,באוניברסליות של התקשורת

ולהיכרות עם החינוך הערבי נימק את חשיבות לימודי המקצוע בהיותו אמצעי להבנת האחר 

עם מנם  אהסכימהדתי -מורה אחת מהחינוך הממלכתי.  מתקדמות תקשורתטכנולוגיות

  . תקשורת אולם התנתה זאת בתכנית מתאימה לאוכלוסיית הלומדיםה לימודי חשיבותם של

  

  תקשורת בבית הספר בשנה הבאהההכללת לימודי 

ת בשנים ספרי-בית מנהלים דיווחו כי יפעלו להכללת מקצוע התקשורת בתכנית ההוראה ה5

 לאתר שינסה אמרמנהל אחד . לאל הפוע יוכל לצאתהדבר לא ,  מתאים אולם ללא תקציב,הבאות

פתרון ל באשר אולם מרבית המנהלים הביעו חוסר אמון ,באופן עצמאי ולהשיג תקציבמורים 

 מנהלות ציינו שלא יפעלו להכללת מקצוע 2.  רצונם בהוראת המקצוע במוסדחרף הבעיה

בשל  –דתי -האחת מן החינוך הממלכתי, ת בשנים הבאותספרי- ביתהתקשורת בתכנית ההוראה ה

 מנהלים טרם 3. בשל סדרי עדיפות אחרים –העדר תכנית מתאימה לאוכלוסיה החרדית והאחרת 

, הנחוץתקציב הלגבי הקיימת החלטתו בעמימות ) חוסר(מנהל אחד נימק את  .החליטו בעניין זה

מספר באפשרות שתהיה בידו להקצות  ספרותקשורת בבית הוהאחר התנה את הכללת הוראת 

  . ראתו בכל השכבותהומספיק לשעות 

  

  תקשורתהמטרות הוראת 

 באשרתקשורת והם התבקשו לחוות את דעתם השל הוראת האלה מטרות הבפני המנהלים הוצגו 

  :לחשיבותן
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 ,שיפוט אידיאולוגי(לפתח בתלמידים כישורים הנחוצים לצריכה ביקורתית של תקשורת   . 1

מנהל אחד אמר כי ,  רבה מאוד מנהלים אמרו כי זו מטרה חשובה במידה9 ):אסתטי וערכי

  .היא חשובה במידה רבה

היצירה התקשורתית  היכרות עםמנותי של התלמידים באמצעות ולפתח את הטעם הא  . 2

 5, מנהל אחד אמר כי זו מטרה חשובה במידה רבה מאוד:  מגווניםאנרים'זבבתחומים ו

רה חשובה במידה  מנהלים אמרו כי המט3, מנהלים אמרו כי זו מטרה חשובה במידה רבה

  .מנהל אחד אמר כי המטרה חשובה במידה מעטה, בינונית

 מנהלים אמרו כי 6: חופשית בחברה דמוקרטיתתקשורת תקשורת ללפתח מודעות והערכה   . 3

מנהל אחד אמר כי ,  אמרו כי המטרה חשובה במידה רבה3, המטרה חשובה במידה רבה מאוד

  .המטרה חשובה במידה מעטה

בארץ ( לנושאים המוצגים בתקשורת ביחסוהשתתפות אזרחית אזרחית רבות לעודד מעו  . 4

 מנהלים אמרו כי המטרה 4,  מנהלים אמרו כי המטרה חשובה במידה רבה מאוד6): ובעולם

  .חשובה במידה רבה

וכמפרשת את , לזהות ולהעריך את מקומה של התקשורת כמשקפת וכמייצרת תרבות  . 5

 מנהלים אמרו כי המטרה 4, מטרה חשובה במידה רבה מאוד מנהלים אמרו כי ה3: המציאות

מנהל אחד אמר כי , מנהל אחד אמר כי המטרה חשובה במידה בינונית, חשובה במידה רבה

אינה התקשורת בטענה ש ומנהלת אחת סירבה לדרג את המטרה ,המטרה כלל אינה חשובה

  .מציאותוכמפרשת של הנוהגת כמשקפת 

 מנהלים אמרו כי 7: הנוגעים לתקשורתיתוח של היבטים אתיים ויכולת נלפתח מודעות   . 6

 מנהלים אמרו כי המטרה חשובה במידה רבה ומנהל 2, המטרה חשובה במידה רבה מאוד

  .אחד אמר כי המטרה חשובה במידה בינונית

 מנהלים אמרו כי 4: ולעודד התנסות פעילה ביצירה בתחום התקשורת מיומנויותלפתח   . 7

 2-ו מנהלים אמרו כי המטרה חשובה במידה רבה 4, במידה רבה מאודהמטרה חשובה 

  .מנהלים אמרו כי המטרה חשובה במידה בינונית

 מנהלים אמרו כי המטרה חשובה במידה רבה 4: תקשורת-להקנות הבנה של יחסי ממסד  . 8

מנהל אחד אמר כי המטרה חשובה ,  מנהלים אמרו כי המטרה חשובה במידה רבה3, מאוד

  . בינונית ושני מנהלים אמרו כי המטרה חשובה במידה מעטהבמידה

 אינטרנט, רדיו, קולנוע( שונים הלערוך היכרות עם טכנולוגיות של תקשורת ועם אמצעי מדי  . 9

 מנהלים אמרו כי המטרה 3,  מנהלים אמרו כי המטרה חשובה במידה רבה מאוד4): ב"וכיו

שובה במידה בינונית ומנהל אחד אמר כי  מנהלים אמרו כי המטרה ח2, חשובה במידה רבה

  .המטרה חשובה במידה מעטה

 מנהלים 5: לתקשורתוהכרת השונה באמצעות חשיפה לפתח סובלנות לפלורליזם תרבותי  . 10

 מנהלים אמרו כי המטרה חשובה במידה רבה 4, אמרו כי המטרה חשובה במידה רבה מאוד

  .ומנהל אחד אמר כי המטרה חשובה במידה מעטה

 מנהלים אמרו כי 2): יחסי גומלין ואינטרסים, בעלויות(מפת התקשורת בישראל הכרת  . 11

 מנהלים 2,  מנהלים אמרו כי המטרה חשובה במידה רבה2, המטרה חשובה במידה רבה מאוד
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 מנהלים אמרו כי המטרה חשובה במידה מעטה 3, אמרו כי המטרה חשובה במידה בינונית

  .ל לא חשובהכי המטרה כלטען ומנהל אחד 

 מנהלים אמרו כי המטרה 8: לפתח התבוננות ביקורתית בפרסומות ובמשדרי תעמולה . 12

מנהל אחד אמר כי המטרה חשובה במידה רבה ומנהל אחד אמר כי , חשובה במידה רבה מאוד

  .המטרה חשובה במידה בינונית

יות ואנושיות ולא להבין שתוצרים של תקשורת המונים הם פועל יוצא של בחירות מקצוע . 13

ובדירוג  משמעות המשפט בהבנתמרבית המנהלים התקשו : מציאותהשיקוף ניטרלי של 

 דירגו 3-ו מנהלים את המשפט כמטרה חשובה במידה רבה מאוד 7 דירגו ,לבסוף. חשיבותו

  .כמטרה חשובה במידה רבהאותו 

 בלימודי ,עיניהם בעלת חשיבות גבוהה ב,מספר מנהלים הוסיפו מטרה: מטרות אחרות . 14

הבנת יחסי , "צהובה"אובייקטיביות בתקשורת ופחות תקשורת : המטרות הן. התקשורת

חינוך לצריכה פחותה של , הגומלין וההשפעה ההדדית בין התקשורת לחברה הדתית

  . תקשורת

  

תקשורת בעיני מנהלים שבבית ספרם אין לימודי ההציון הממוצע של חשיבות מטרות הוראת 

    .0.45ת " ס,4.23א תקשורת הו

  

  .  כל מטרהה שלמנהלים לגבי חשיבותהלהלן מופיעים ממוצעי תשובות ש 49בלוח 

      
  מטרות כלליות של מקצוע התקשורת: 49לוח 

 ת"ס ממוצע  )N=  10(מטרות כלליות של מקצוע התקשורת 
כישורים הנחוצים לצריכה ביקורתית של ם דימיתל בתחלפ. 1

  )אסתטי וערכי, לוגישיפוט אידיאו(תקשורת 
4.90 0.32 

 0.68 4.70  סומות ובמשדרי תעמולהר בפתביקורתית נונובת התחלפ. 12
 תקשורת המונים הם פועל יוצא של בחירות להבין שתוצרים של. 13

   מקצועיות ואנושיות ולא שיקוף ניטרלי של מציאות
4.70 0.48 

ים היבטים אתיים הנוגע  ויכולת ניתוח שלתועודמ תחפל. 6
  לתקשורת

4.60 0.70 

אים לנוש תפות אזרחית באשרוהשתבות אזרחית מעור דלעוד. 4
  )בארץ ובעולם(גים בתקשורת המוצ

4.60 0.52 

כה לחשיבות תקשורת חופשית בחברה לפתח מודעות והער. 3
  דמוקרטית

4.40 0.97 

פלורליזם תרבותי והכרת השונה באמצעות  לותלנוב סתחלפ. 10
  .חשיפה לתקשורת

4.30 0.95 

 םתחוברה י ולעודד התנסות פעילה ביצותוימניו מללמד. 7
  שורתקהת

4.20 0.79 

שורת ועם אמצעי מדיה קל תשלוגיות נולערוך היכרות עם טכ. 9
  )ב"וכיורנט אינט, רדיו, קולנוע(שונים 

4.00 1.05 

 1.20 3.90  תקשורת- יחסי ממסדשלה בנ הותקנלה. 8
ת רצכמיי ותשקפמת כרקשותל האת מקומה שך ריהעולת הולז. 5
  מפרשת את המציאותוכ, תבורת

3.89 1.27 
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  )המשך (49לוח       

 ת"ס ממוצע  )N= 10(מטרות כלליות של מקצוע התקשורת 

ות היכרות עם עאומנותי של התלמידים באמצ העםהטת  אתחלפ. 2
  אנרים מגוונים'תחומים ובזת ביורתשקתה רהיציה

3.60 0.84 

-יחסי, תיולובע(ל ראיש בשורתקהת מפת ות עם לערוך היכר.11
  )גומלין ואינטרסים

3.10 1.37 

  

בעיני מנהלים שבבית ספרם אין לומדים תקשורת המטרות החשובות יחסית   כי עולה49מלוח 

 ,דיאולוגיאישיפוט (תלמידים כישורים הנחוצים לצריכה ביקורתית של תקשורת  בתחלפ :הן

תבוננות ביקורתית בפרסומות ובמשדרי תעמולה  התחלפ, )5ך  מתו4.90ממוצע ) (סתטי וערכיא

מונים הם פועל יוצא של בחירות מקצועיות  השורתתקתוצרים של  שביןלהו, )4.70ממוצע (

 :הןפחות  חשובותההמטרות  ).4.70ממוצע (מציאות הל  שטרלינישיקוף בהכרח ואנושיות ולא 

, )5 מתוך 3.10ממוצע  ()ינטרסיםואגומלין - יחסי, בעלויות( מפת התקשורת בישראל היכרות עם

תחומים  בקשורתיתהת היצירה היכרות עם של התלמידים באמצעות יופיתוח הטעם האומנות

  ).3.60ממוצע (אנרים מגוונים 'זבו

  

  24 של בתי ספר המלמדים תקשורת הצלחהסיפורי": ריאיון קבוצתי. 4

  
 ביקרנו בשבעה בתי ספר שהוגדרו ,ורתתקשה של הוראתהצלחה מאפייני העל מתוך רצון לעמוד 

 ראיונות נערכובכל בתי הספר . תקשורתהבתחום הוראת " סיפור הצלחה"ר כ"על ידי המפמ

 המקצוע ובמקרה מורים שלמורה או , שורת מרכז מקצוע התק:לקבוצתיים שבהם השתתפו בפוע

  . גם מספר תלמידים –אחד 

  

ין והתלהבות סביב נושא התקשורת בבית  עניביצירה שלבתי ספר אלה שההצלחה של ה נרא

 ,רגשייםוהיבטים ) ת הוראה שבועיותושעם מינימו(פיזיים  םי היבטלש לובישבהספר טמונה 

 םיטנמהאל. הדומיננטית של המקצוע בבית הספר תוהנוכח תא) במודעגם אם לא (היוצרים 

מלואם בבית בים אך אין לראותם כקיימראיונות הקבוצתיים  הוךמת" חולצו"יתוארו להלן ש

    . כלשהוספר יחיד

  

  ?בחינת לימודי התקשורתמ"  הצלחהסיפור"ורמים לכך שבית ספר יהיה לגה  אפואםהמ

  

  תית שת

, שבהם נערכו ראיונותבבתי הספר . ית פיזיתתשתקוק לז ר בית הספ,ת יעדי ההוראהא ג להשיידכ

 יד ואפשרות הבחירה בלימו, לפחות שעתיים שבועיות,רו בשיעורי תקשורתחבש לומדים בכיתות

כוללים " םייינטצהמ" בתי הספר כל, בנוסף .דרגות הכיתהתלמידים בכל  בפני הפתוחתקשורת ה

                                                      
  .4 סעיף ,ראו נספח ב  24
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 נחשפים ליצירות של תלמידי החטיבה. תרודגש על מקצועות התקששבהן מושם חטיבות עליונות 

הפוטנציאל לא רק מבחינת " אופק המקצוע"וכך מצטייר בעיניהם  ,םתולהתלהבו" הבוגרים"

ת שתתפו המתבטאת בה, אלא גם מבחינת היוקרה החברתית,היצירתי ופוטנציאל ההנאה

 יש. רים שזכו בפרסבוגגמת ה דומביטים למעלה ורואים את: "ל"בלי קולנוע בארץ ובחוטיספב

באופן (אף שתלמידי חטיבת הביניים במרבית בתי הספר עוסקים , מלבד זאת". גאוות יחידה

חטיבה העליונה גם  בלהיעזרהם יכולים , י שדורש ציוד קולנועי מתוחכםבפן המעש) חלקי

מה שעוד מגביר את , לגעת בציוד היקר, לערוך ולהפיק, הם מאוד רוצים לצלם": מבחינה מעשית

                                                                                               ".משיכתם למקצוע

  

  ודיםימהלנית תכ

בתי ספר  3-  ב,"נועל בטלוויזיה ובקוהנוך לצפיייח"ם ימודי הלתפר מלמדים לפי תכני ס בתי2-ב

ים מלמדים לפי בתי ספר נוספ 2- וב ,רפ הסביתב שנבנתה תידוחיי תספרי- ביתמלמדים לפי תכנית 

וויזיה  בטלהחינוך לצפיי"תכנית שבנה המורה על סמך הכשרתו ועל סמך תכנית הלימודים 

   .במימון ההורים, "קרן קרב"ת גם ספרי-בית התל לתכנייפועלת במקבפר אחד סת יבב". עונולקבו

  

 בטלוויזיה יהפילצחינוך "יוני שבתכנית עה קלחהת עולה כי המורים נשענים על ונו הראיןמ

 המושגיםלהבנה של הן  ,"הצפייה הביקורתית" חשיבות לחיזוק המודעות כלפי הן" ובקולנוע

 הלימודים תכנית הם רואים עצמם מחויבים לעבות את , זאתדלצ, אולם .אנר'הזוסוגי  יסייםסבה

ה על קיספמ נהיאא יהת התכנית אבל א ןיוצמרים יורים מכמ: "ולהתאימה לצורכי התלמידים

אלא חוברת עם ציוני דרך שנותנת , תכניתאינה  וז: "ודעו, "מהלש יםדוימל יתנכתמנת ליצור 

 שחלקאף ". ים מורינתחבמקשורת ת הימבי לג חותמור עויסן יעמ. תח מהםתפרעיונות לה

שמחים על רובם  ,מערכי שיעורברור ומובנה של מורים מתוסכלים דווקא מהעדר מפרט המ

 הלימודים תכנית.  לעצב תכנית דינמית שתתאים לרוח בית הספר ולרצון התלמידיםההזדמנות

יחיד "על תכניות קיימות כגון , שאובנ תידמקהא םתרהכש, םירומהם של וננסמכת אפוא על ניסי

פיק האגף לחינוך הש םירמעל חו,  פיתוח מסוים של התכנית הרשמיתהמהוות ,"תרבות חברה

 התוצאה. "מה שהולך בתחום התקשורת "יעל ערנותם של מורים לגב -מכך לא פחות ו, גילוטכנו

  ".רותו הדב מלמדים אורים מה שבהנש ןאי: "של כל אלה היא

  

  דהלימותוכני רת יחב

 כותרעמ: מעסיקים את התלמידיםו המענייניםחומרי צפייה  לבחורעל מאמץ דיווחו  ריםמוה

המורים  בחרו, כמו כן. שיןורגיו היעמנעי אמצ, דסייא, ) וסמיםתומילא (רי חייםושיכ, םייחס

, רטליהי יח, הירח ליתה עחנ הומ כריםשעהו במאה קרשם ועיבאירוסקים עה סרטים עלילתיים

 חמת יום כיפוריםמל עלים טרס, םאטנייוסרטי , ייהשנה עולם התמי מלחטרס ,יל וגנדי'צר'צ

. םעוטיולמיים שנלות יזכו יון שוולטים ערס וכן, ")א יודעים כלום על יום כיפור ל15ני ים בילד("

אות ומרים מכוונת ליצירת תחושת הוליסטיות במובן של התייחסות למציחההבחירה במגוון 

רך זו משקפת גם את חזון בית ד ,קרובות לעתים. קהילתית ולאומית, תספרי-בית, אישית: כוללת

  .הספר
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  "קושריד מ תמ–החומר לא שט בחלל : "יותיבינטגרטא

ית ב דעת אחרים הנלמדים בעם תחומיע משתדלים לקשר את הוראת התקשורת קצומה יורמ

 "..ספרות, פילוסופיה, יהוגסוציול –יש הרבה תחומים שמתערבבים עם תקשורת : "הספר

אני משלבת תקשורת באופן קבוע עם ".."  היסטוריהםמושלם ע תקשורת משתלבת באופן"

ויקט פר: םיינושאים אינטגרטיב לוגמאותד ."חייבים לתת עוגן למציאות"נושאים אחרים כי 

; "יםהחיים יפ"הסרט , סרטי תעמולה נאציים: ת השואהאהור; )סרטי משפחה(שורשים 

 לסיפורי פיתוי ועונש הור השראק שמהווים מ"עדן גן ריוסיפ"; "יןנ'נין ג'ג"הסרט : אזרחות

  . דאנס ועוד- וידיאו ימוליצ: מחול; ניתוחי פרסומות:  אנגלית;רתיומן ההיבט התקשעכשוויים 

  

   למקומה של התקשורתדעותוהמהעמקת 

, תקשורת מתווכתההדרך שבה י כלפ את מודעות תלמידיהם להרחיבקשורת מבקשים ת לוריםמה

,  תקשורתי בעל תהליכים רביםםלובע םייח נוחנא:" ת חיינוציאות מאת ווטם מנולעתי, עהמשפי

בגלל ק ים וחושבים שרעוטנשים א תהמודעו רוסח ללגב. ךכלומי שלא לומד תקשורת לא מודע 

בשל במידה , דבל מי שלומא. תקשורת ביניםמ  הם,)הוויזילטבופים צ(קשורת ת ורכיםצ םהש

המציאות והצגתה   הבנייתת אן מביאו ה.)..ומותסרפ, ותחדש(תקשורת רבה יותר לצרוך את ה

הבנת ל םפסים כתורמיתנ ורתתקשה ודיימל". ואנחנו מלמדים לדעת את ההבדל... בתקשורת

 בצורה ביקורתית במציאות ומעודדים את הלומד להתבונןם בו יישאנו חו חב המובן מאלירמה

 תורקשחולשות על התה ותשפחמ, תובעלוי: וילמא ןובמכדבר   כלבללקא  לדיםמול): "בוחנת(

זה לא , גישים תכנית משלהם בערוץ המסחרימ דלפ לייא, סזומודי 'ה אנשים כמו גמ לשללמ(

 :ומה שחשוב הוא". דדים הפחות נעימיםהצל  שרושה לימוד גםי פתועדמו...) .תמים לחלוטין

 "תפכחותהאפקט ה" ".חומרמעדיפים ללמד את זה מאשר להספיק . ..יםברים עובדיך דעו אשיד"

הבנת מהנובעת  "בגירות" ת עשוי לתרום במקביל גם לתחושתרי התקשודיצרים לימושמי

 פןאו להתבטא בהמושג מעצם יכולתם ,ערונה ינב וגם לשיפור מעמדם החברתי של ,המציאות

איך עובדות  ","?מה מצחיק בסיטקום "כולל(. קשורתתבינטליגנטי על עניינים המוצגים א

   ).'ווכ" ?אנשיםהפרסומות על ה

  

  קטואליהא

  נפתחיםשיעורי היוםבתי הספר במקצת . רכזי בהוראת התקשורתמ ליוה כהוואליה מאקטה

 .אירועי מדיה חריגים מחליפים מערכי שיעור מתוכננים מראשבודיון , האקטואלי יבנושאבשיחה 
 ,כך. ם שלומהווים את חומרי הגל" חומרי החיים"וכך " םייק מהחלח"שורת נתפס כקקצוע התמ

נטרנט של יאהג באתר צטון שהורהמורה סהציגה , יתאקה עיתונתי באקס שעעורישב ,למשל

ורי עישב. יכ ופיתחה דיון תקשורתי וער,תמונות מזעזעות מהפיגוע בירושליםובו , וץחה משרד

שעלולים לתפוס אותם , צייםרעים ארו באירקא קומיים ולמ םרועייבא ם גםניהתקשורת ד

קיר  "שורתלמידי תקת םקיחזמתבתי ספר בכמה . על אף הרלוונטיות שלהם, כמרוחקים

העיסוק באקטואליה מעלה שאלות של צנזורה ". תמונת היום"בוחרים את ו" טואליהקא

ם דרך שבה הם מגיבים לחומרי ברהזוצנ- סר של פתיחות ואיממדגימים  ומורים ,ושליטה

 ותאצירים למיהיו קשוובלבד שהנושאים , באקטואליה אין צנזורה: "ים מעלים לדיוןדשהתלמי



 של בתי ספר המלמדים תקשורת" סיפורי הצלחה: "ריאיון קבוצתי
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אנחנו מאפשרים גלישה לנושאים חברתיים ומתייחסים לנושאים שהתלמידים ...רץ ישראליתהא

 ,נהאת התמו" השלים"ורים מהמעניינית הדרך שבה אחד ". לא חשבו שניתן להתייחס אליהם

 יםכנבת מצנזרים תכנים שהילדים מביאים בעצמם כי הם לא נוגעים הרבה מורים לא: "מרואב

  .."של דבר הם צנזרו את עצמם  ובסופוהמניעי  היה אמצעייתוריהנושא הכי שער. 'אסורים'

  

  יצירתיות, הנאה, תווייתיוח

ים ובעלי פוטנציאל של חדשנות נרקסמ, םשורת מעוצבים כלימודים חווייתייקימודי תל

כמו אירוע נחיתת אדם ( ויזואלית של תכנים מסוגים שונים ה המדיה מאפשרת המחש.ויצירתיות

שיעור תקשורת הוא : "אחד המורים ציין ש. ת רגשיתוד עוררי לצ לימודןדיוהמעודדים  ,) הירחעל

ד עואין  ...מם לידי ביטויצע תא אילדים יכולים להבי...שיעור שאין בו כמעט למידה פרונטלית

 לבטא את לתלמידים ניתנת האפשרות". שום שיעור אחרב...תהליכים כאלה...אתרת לימוד כזצו

לעתים המורה (צרים וצילום במצלמה ביתית ים ק תסריטתכתיב:  מעשייםבתרגיליםעצמם 

ירועי א תטרסה, צילומים משפחתיים, משימות עיתונאיות, )משאיל לתלמידים את ציודו האישי

יצירת קליפ לזכר , ספרי-ביתחשב והפקת עיתון ממ, הספריווק לבית  תשדיר שהכנת, בית הספר

 נכללות ,פעילות זונוסף על . ועוד, םצרים קתחרות סרטי, תלמידה שנהרגה בתאונת דרכים

,  צילוםתרוכועתב, ייתישעת בסטודיו לצילום יםכגון ביקור" פעולות חוץ"בתכנית הלימודים גם 

 יםרקובי, תרוש תקיאנש  שללנפבתתפות הש, תורימוד של בתי ספר לתקשל תותיכבו

ם ג םפיחשהתלמידים נ. ושחקניםצפייה משותפת בסרטים ופגישות עם במאים  ,םיקמטינסב

  ).כולל טכנולוגיות דיגיטליות(מתקדמות  מדיה- ותילטכנולוג

  

  רתיים ואישייםבעגלים חמ

: לייםגי- רבם בי צוות כיתתיות ובהרכבעבודותקשורת מספקים הזדמנות להתנסות תיעורי הש

למידי ולה עם ת יחד ולעתים גם משתפים פעעובדים ,רגות כיתה שונותדמתלמידי חטיבת ביניים 

העבודה ... "כשירה אותם לחייםמבוצתית ק ישיתא בין תל תקשורש מנותוימ. "יונהלהחטיבה הע

 תלמידים  שלראבין הש, על בסיס מגוון יותרלמערכת להעריך תלמידים קבוצתית מאפשרת ה

נמצאים בשולי החברה ה תלמידים ולעתים גם של ,אליים דווקאטולקנטשורים שאינם איעלי כיב

 םירימם מהכאן , וץחמב הערכהלו ייהתיות מנותב לעשיאמות צוק מעם 'ערמופ"ד לי': "הכיתתית

 םירועישב רשאמצור מערכת יחסים שונה יל דמנות הזםילילד יש ...עושים דברים בעלי ערךש ורא

  ".אחר ווןיכמורואים את הדברים , ים את הגב של המורים ואת הנתינהישגרמ םה .חריםא

 מאפשרים םונייומשובים וד, "ילדיםם לשאר היש פתח להראות את חייה"האישיות  ביצירות

דיבור על דמויות ...התבוננות בסרט היא התבוננות עצמית: "בחינה עצמית והזדהות עם האחר

וכמו שאמר אחד , תיחופתהת הדברים הוא רגשי ושל ףסומה הערך"... הוא דיבור על עצמי

  .לפיתוח רגישות והקשבה לעצמי ולאחר" וע הוא רק תירוץנהקול: "המורים

  

  יםנה למורוילה אחרמ

מורים מקבלים בדרך .  המערכת מצדתמיכה חמה במורים לתקשורת בלטה תחושת ראיונותב

ונתפסת " נראית" םתוליעפ והערכהולהכרה לזוכים , הההוראתוכני כלל יד חופשית בעיצוב 
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,  תורמת להםודתםבע מורים עצמם חשים כיה. תספרי- ביתיי הקהילה הלחן רי במישכתורמת

, ייתכן. דשת בהתמדהחתמית ודינמ, ונתוגמשהיא  ,תישיאתם וא התקשורת מצמיחהשהוראת 

  .שהתלהבות זו מדביקה גם את תלמידיהם

  

  יכוםס

, תת תומכספרי-בית נשענים על סביבה ,התקשורת ברכה בהוראת הרואים ,ומורים תי ספרב

 דיימל תותצעקצוע באמשל המ" ליתרונות הנראים"ועל חשיפת התלמידים , פיזית ורגשית

חומרי הוראה , נושאי לימודלבחור   משכילים כנראהםורימ .תקשורתהלומדים  החטיבה העליונה

המספקת   ומקבלתתנטגרטיביה איביבס םיצר ויו,יםלמידקרובים לעולמם של התהוגישת הוראה 

ב של ולשי. םידימתל ה החברתיים והאינטלקטואליים של, הרגשייםאת הצרכים במידה נאותה

 יצירתית של הנאה מאפשר , מקום לביטוי אישי וקבוצתילצד ,עם פרקים מעשייםיוניים פרקים ע

  .מורים ותלמידים כאחד
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 ןדיווסיכום : רביעי פרק
  

על היקף  לאסוף מידע ממורים וממנהלים בחטיבת הבינייםהייתה  של מחקר זה כללית המטרהה

חינוך " :מאפייני ההוראה וחוות דעתם של המורים בנוגע לתכנית הלימודים הרשמית ,השימוש

 ללימודי באשרמורים ומנהלים של וכן לאסוף מידע על עמדות , "יה בטלוויזיה ובקולנועילצפ

 עסק המחקרשות מרכזיות גי נעסוק במספר סו, החותם את המחקר,פרק זהב. התקשורת בכלל

  .מנהליםהמורים וה של דעותיהם את המשלבתנקודת מבט מ, בהן

  

 והוראת תכניות" חינוך לצפייה בטלוויזיה ובקולנוע" הלימודים ההוראה של תכניתשכיחות . א

   אחרות

יזיה  לצפייה בטלווחינוך' בתי ספר מלמדים את תכנית הלימודים המבכ" לשאלה התשובה

 משילוב זה עולה כי. ומשאלוני מנהלים מורים משאלוני תשובות שילוב על נשענה "'ובקולנוע

בתי  34- ב, באופן מלא או חלקי, נלמדת" חינוך לצפייה בטלוויזיה ובקולנוע"תכנית הלימודים 

בחשבון גם את המורים נביא  אם .25 מבתי הספר שהשתתפו במחקר43%- המהווים כ,ספר

נוכל , המבוססת במידה רבה על התכנית הרשמית ,"חברה, יחיד, תרבות"התכנית המלמדים את 

בנוף " שחקנית מרכזית למדי"היא אמנם " ויזיה ובקולנועוחינוך לצפייה בטל"לומר כי התכנית 

 היא משמשת בסיס ,"בטהרתה"או " כסדרה" אולם יותר משהיא נלמדת ,הוראת התקשורת

,  שמאפייני הוראת התקשורת לפי תכניות אחרות,העובדה.  העיונימההיבטלהוראת התקשורת 

את אותם נושאים הנזכרים , לצד הממד המעשי,  כוללים גם הם, המוריםכפי שתוארו בידי

  .מחזקת הכללה זו, "חינוך לצפייה בטלוויזיה ובקולנוע"בתכנית 

  

 האחד שיקף מן הצד, שבמידה רבה אישש את ההנחות המוקדמות של מזמיני המחקר, מצב זה

אלא  . בעיקר במה שנוגע לפן המעשי של הוראת המקצוע–את היותה של התכנית בלתי מעודכנת 

צפייה "הקניית כישורי הבשקיים צורך משמעותי על כך   הצביע מצב זה–שמן הצד האחר 

  .תלמידיםבין האשר תתווך בין תוצרי התקשורת ל, "ביקורתית

  

 , לצרכיםההתאמת- של אירו זאת מסיבותהסבי שמורים שאינם מלמדים לפי התכנית אף

 כי כשליש מן מעלההמחקר , ביקורת על התכניתומסיבות של , להעדפות ולאילוצים שונים

יתכן ששיווק מאומץ יותר יו, המורים וכמחצית מן המנהלים אינם מכירים כמעט את התכנית

  . היה מניב שיעור גבוה יותר של הוראתההשל

  

  הערכת הסיכוי להשגתןתקשורת והוראת המטרות . ב

הבנה של התלמידים את תחום ל והיכרותל כללבדרך  מכוונות של תכנית לימודים מטרותיה

 במחקר זה השווינו בין .מתמקדות בהיבטים חינוכייםובתוך כך , בו עוסקת התכניתשהדעת 

בין הערכת חשיבותן , תקשורת בעיני מורים לתקשורתהשל מטרות הוראת חשיבותן הערכת 

                                                      
  . מבתי הספר שבשלב הראשון של המחקר העידו שהתקשורת נלמדת בבית ספרם65%המהווים לפחות  25
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בעיני מנהלים שבבית ספרם ובין הערכת חשיבותן י מנהלים שבבית ספרם מלמדים תקשורת בעינ

  .אין מלמדים מקצוע זה

  

 של הממוצע הציון ,4.07 בעיני מורים הוא תקשורתה חשיבות מטרות הוראת של הממוצע הציון

רות  חשיבות מטשל הממוצע הציוןו ,4.22תקשורת בעיני מנהלים הוא החשיבות מטרות הוראת 

כלומר מידת  (.4.23 בעיני מנהלים שבבית ספרם אין מלמדים תקשורת הוא תקשורתההוראת 

,  למטרות הוראת המקצוע רבה עד רבה מאוד מורים ומנהלים שמייחסיםהממוצעתהחשיבות 

 הבדל ,יותר למטרות המקצוע יחסית למנהליםפחותה מייחסים חשיבות כי מורים ואף שנראה 

, לבין ציוני מנהליםציוני מורים בין  השוואה מובאתשלהלן  50 בלוח ).טיתזה אינו מובהק סטטיס

  .לפי מטרות

  
 שבבית  ובין מנהליםמנהלים שבבית ספרם מלמדים תקשורתבין ,  בין מוריםהשוואה: 50לוח 

ובין דעות המורים בנוגע , תקשורת בעניין חשיבות מטרות הוראת תקשורתמלמדים  ספרם אין
   )ציונים ממוצעים( שגתןלהערכת הסיכוי לה

  

  התקשורתמקצוע כלליות של מטרות
  מורים

N = 68 

 מנהלים
 מלמדים 
N = 69 

 מנהלים
לא 

מלמדים 
N =10 

 מורים
סיכוי 
 להשגה
N = 23 

כישורים הנחוצים לצריכה ם דימיתל בתחלפ. 1
,  שיפוט אידיאולוגי(ביקורתית של תקשורת 

 )אסתטי וערכי
4.57 4.81 4.90 3.79 

אומנותי של התלמידים  העםהטת  אתחלפ. 2
ת יורתשקתה רהיציהות היכרות עם עבאמצ

 אנרים מגוונים'תחומים ובזב
3.94 4.03 3.60 3.69 

כה לחשיבות תקשורת לפתח מודעות והער. 3
 חופשית בחברה דמוקרטית

4.51 4.65 4.40 3.71 

תפות אזרחית והשתבות אזרחית מעור דלעוד. 4
בארץ ( בתקשורת גיםהמוצאים לנוש באשר
 )ובעולם

4.03 4.39 4.60 3.21 

ת רקשותאת מקומה של הך ריהעולת הולז. 5
מפרשת את וכ, תבורתת רצכמיי ותשקפמכ

 המציאות
4.04 4.28 3.89 4.05 

היבטים   ויכולת ניתוח שלתועודמ תחפ ל.6
 אתיים הנוגעים לתקשורת

3.74 4.13 4.60 3.38 

 פעילה  ולעודד התנסותותוימניו מללמד. 7
 שורתק התםתחוברה יביצ

4.21 4.06 4.20 3.37 

 4.22 3.90 3.88 3.41 תקשורת- יחסי ממסדשלה בנ הותקנלה. 8

שורת קל תשלוגיות נולערוך היכרות עם טכ. 9
רנט אינט, רדיו, קולנוע(ועם אמצעי מדיה שונים 

 )ב"וכיו
4.03 4.00 4.00 4.07 

ת פלורליזם תרבותי והכר לותלנוב סתח לפ.10
 השונה באמצעות חשיפה לתקשורת

4.38 4.50 4.30 3.38 

ל ראיש בשורתקהת מפת לערוך היכרות עם. 11
 )גומלין ואינטרסים-יחסי, תיולובע(

3.31 3.35 3.10 3.74 

סומות ר בפתביקורתית נונובת התחלפ. 12
 ובמשדרי תעמולה

4.52 4.49 4.70 3.53 
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  )המשך (50לוח          

  התקשורתמקצוע כלליות של מטרות
 מורים
N = 68 

 מנהלים
 מלמדים
N = 69 

 מנהלים
לא 

 מלמדים
N =10 

 מורים
סיכוי 
 להשגה
N = 23 

 תקשורת המונים הם להבין שתוצרים של. 13
פועל יוצא של בחירות מקצועיות ואנושיות ולא 

  שיקוף ניטרלי של מציאות
4.23 4.19 4.70 3.44 

 3.64 4.23 4.22 4.07  כלליממוצע
  

  : עולות מספר השוואות מעניינותשלעיל הנתוניםמ

 מלמדים תקשורת ומנהלים שבבית ספרם אין מלמדים ספרםמנהלים שבבית , מורים . א

 לוח בראש מציבים ו התכניתהוראת עם מטרות מאודתקשורת מזדהים במידה רבה עד רבה 

ה מפתיע אין ז. ביקורתיתהחשיבות הקבוצתית את פיתוח הכישורים הנחוצים לצריכה 

 קשור וייתכן שהדבר , הקבוצות האחרותלממוצעים של  המורים נמוך יחסית ציונישממוצע

  .  יותר מהערכת המנהלים אותם,להערכתם את התלמידים כצרכני תקשורת מפוכחים

  

 מפת התקשורת בישראל ההיכרות עם החשיבות את לוח בתחתית מציבות הקבוצותשלוש   . ב

יחסית לשאר , כספציפית, זו נתפסת ככל הנראה מטרה .)ינטרסיםיחסי גומלין וא, בעלויות(

  .  השפעה משמעותית על תוכן השידור הציבורישגלומה בהאף , המטרות

  

עידוד : ערכי-המטרות שהצפי להשגתן הוא הנמוך ביותר הן מטרות בעלות ממד חברתי  . ג

 פיתוח סובלנות , והשתתפות אזרחית בנוגע לנושאים המוצגים בתקשורת אזרחיתמעורבות

 ויכולת ופיתוח מודעות ,  באמצעות חשיפה לתקשורתוהכרת השונהכלפי פלורליזם חברתי 

שלמטרות אלה יש  יתכן שהסיבה לכך היאי. היבטים אתיים הנוגעים לתקשורתניתוח של 

נתפסות כממוקמות במרחב אחריות משותף ולא במרחב הדעת הן ממד חינוכי כולל ולכן 

. מבחינת המאמץ שהמורים מוכנים להקדיש להשגתן" נחיתותן"ומכאן  ,התקשורתי המובהק

נמצא בעיקרו מחוץ ) ם הראשונותילפחות השתי(של מטרות אלה " שדה המימוש", מלבד זאת

מכאן גם (על מדידת הצלחת המורה בהשגת מטרות אלה ועובדה זו מקשה , לכותלי הכיתה

 :המטרה הצפי הנמוך להשגת). אחרות יחסית למטרות להשגתן  הנמוכה המוטיבציהנובעת

חינוך "נובעת ממקומה השולי יחסי בתכנית ההוראה  – הקניית מיומנויות מעשיות בתקשורת

 חסרי השכלה מעשית הםשמרבית המורים מהעובדה  וכן ,"לצפייה בטלוויזיה ובקולנוע

  .בתקשורת

  

  השגת מטרות ההוראה בעיני מורים ומנהלים. ג

שבאו להקיף וגם  בנוגע להשגת מטרות ההוראה כלל שורה של היגדים  המוריםשמילאוהשאלון 

ההיבטים החברתיים לא נכללו (המושכלת /הביקורתיתהצפייה לפרוט את מרבית המופעים של 

אי סולם של רכישת המודעות בנוש תוח הגורמים של קבוצת הפריטים יצרני). בקבוצת היגדים זו

 רגשיות וערכיות בעיצוב , אידיאולוגיותעות לבחירותמוד) 1: ( הכולל שלושה גורמים,תקשורת
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מודעות ) 3 (; בעיצוב תוצרי תקשורתתמודעות לבחירות צורניות ואומנותיו) 2 (;תוצרי תקשורת

    .לתפקידה של התקשורת

  

ציון  .)5 מתוך 3.65ממוצע (בינונית עד רבה היא תקשורת המידת השגת המודעות בנושאי 

ציון המודעות , 3.73  הואגשיות וערכיות בעיצוב תוצרי תקשורתמודעות שהושג לבחירות רה

 וציון המודעות לתפקידה ,3.36  הוא בעיצוב תוצרי תקשורתתשהושג לבחירות צורניות ואומנותיו

  .4.11 – של התקשורת

  

מודעות (" למדי למטרות הכלליות והטריוויאליות שהושגו במידה גבוהה יחסית מעברהמטרות 

הן למידע ומודעות למקום שתופסים אמצעי , התקשורת מקור הן לבידורי להיותם של אמצע

 מורכבה, לפן הרגשי הן המטרות הנוגעות, ") הסובבתובחיי החברההתקשורת בחיי התלמידים 

 באלימות ובסטריאוטיפים כאמצעי, מודעות לשימוש במין: "של צריכת תקשורת,  אולי,פחות

 להעדפה ,סיבות להנאהלהסביר לוויזיה ולקולנוע תגובות לטבלמשיכת קהל והיכולת לדון 

היכולת : " ההתבוננות האומנותיתשהושגו במידה נמוכה יחסית היו בתחוםהמטרות ". ולדחייה

 תוך התייחסות לסגנון ולביטוי , יוצא דופן בדרכי הצגהלשימוש שגרתי בין שימושלהבחין 

 ". שהם מייצגיםלבין הערכיםקוליים  והיכולת לקשר בין דימויים חזותיים ו,ים ייחודייםאישי
 אלא ,)פנייה למכנה משותף פשוט יחסית(נראה כי ההסבר האפשרי למצב זה אינו רק טריוויאלי 

הצעותיהם של  .הצפייה המאתגרים יותר של  היעדיםעבורטמון גם במיעוט הצעות היישום 

שינוי , ) מהמורים68%- כ(המורים בנוגע להשגת המטרות כללו הצעות הנוגעות לשינויים ארגוניים 

והצעות הנוגעות )  מהמורים23%- כ(סיוע למורים , ) מהמורים29%-כ(הגישה כלפי המקצוע 

 מענה בתכנית ההצעות האלה עשויות למצוא כל .) מהמורים10%-כ(לאסטרטגיות הוראה 

  .הלימודים החדשה

  

  ומבט אל העתיד ,"חינוך לצפייה בטלוויזיה ובקולנוע"מבט מקרוב אל תכנית הלימודים . ד
   

הקבלה והשלמה מצא " יה בטלוויזיה ובקולנועיחינוך לצפ" :דברי המורים המלמדים את התכנית

נושאי ההוראה . בתכנית לימודים עתידיתלגבי העדפות ודגשים כלל המורים של בדעות 

היבטים , מושגים ונושאים בתקשורת, אנרים'הם זהמלמדים את התכנית המועדפים על מורים 

מלמדי התכנית בחרו בנושאי הוראה אלה בשל . ונושאים הקשורים לצפייה מושכלת, שייםמע

 ובשל היותם נגישים ,רלוונטיים ואקטואליים,  עכשווייםבשל היותם, נגישותם לתלמידים

 וכן נגישה יותר , מפורטת ועשירה יותר,הם מביעים רצון לראות תכנית בהירה, מנגד. למורים

  .לתלמידים

  
לפי (עותית בתקשורת יש מן התלמידים הלומדים לפי התכנית נהנו מעשייה משמפחות משל

הסיבות לכך . אולם המורים לא הביעו דרישה נחרצת להרחבת הפעילות המעשית) דיווחי המורים

היעדר הכשרה מעשית לחלק ניכר מן ,  של התכניתלחשיבות ההיבט העיוניהן כנראה מודעות 

  . ים לצורך זה ומודעות להעדר המשאב,המורים

  



 סיכום ודיון: פרק רביעי

 

117

 של םלעולמ הקרובה יש חשיבות רבה עד רבה מאוד ליצירת תכנית לימודים ,לדעת כל המורים

ההיבטים כזו המדגישה את ו , ידעמבוססת , היטבבנויה, מעודכנת, רלוונטיתתכנית , התלמידים

ת  להשיק אהמבקשים ,גישה זו משותפת למקצועות רבים במדעי החברה. שומיים של המקצועיהי

 ניכר גם ,בד בבד. בה אנו חייםשהאישית המציאות תכנית הלימודים אל המציאות החברתית ו

המורים מצדדים בהוראת המקצוע כמחצית מן .  המורים לייחד את המקצוע ולבססורצונם של

 ,ולימוד מעשיתומכים בשילוב של לימוד עיוני שלישים מן המורים כשני , כתחום לימוד נפרד

  . הפן העיונילהבליט אתיפים שליש מאלה מעדו

  

כפי שעלו במפגשים , בהוראת תקשורת" הצלחה נראית"ניתן אולי ללמוד על מאפייני , לבסוף

ממפגשים . שום של הרצונות שלעיליהמשקפים במידה רבה את הי, קבוצתיים בשבעה בתי ספר

אה וגישת חומרי ההור,  משכילים כנראה לנתב את בחירת נושאי הלימודמורים אלה עולה כי

 קרובים לעולמם של התלמידים ויוצרים סביבה אינטגרטיבית ומקבלת למקומותההוראה 

שילוב של .  לצרכים הרגשיים החברתיים והאינטלקטואליים של התלמידיםטובההנענית במידה 

 ומעשיים לצד מקום לביטוי אישי וקבוצתי מאפשר הנאה יצירתית של מורים עיונייםפרקים 

  . כאחדותלמידים

  

  מילות סיום . ה
  

 להוראת ,)גם אלה שהמקצוע אינו נלמד בבית ספרם(החשיבות שמקנים מורים ומנהלים 

 המציאות עם יעילה המקצוע להתמודדות תרומתמורים מנמקים אותה ב. תקשורת היא גורפתה

תרומת המקצוע ב, בעתיד בתחום לימוד או עיסוק לקראת בהכנת התלמידים ,היומיומית

 המנהלים .שימושיו, נגיש, אינטגרטיבי:  המקצועבאופיו, ישית של התלמידיםלהתפתחותם הא

בהכרת , בפיתוח מודעות לעצמתה ומרכזיותה של התקשורת, מעוניינים בפיתוח צרכנים מושכלים

אינם כוללים את ש מנהלים . בחיים החברתיים בישראלההשתתפות הגברת וב,החברה הישראלית

 אך ,ובעיות תקןבעיקר בשל בעיות תקציב נוהגים כך ,  ספרםשעות בביתהתקשורת בסל מקצוע 

שיקולי התאמת התכנית בשל , )דתי-בחינוך הממלכתי(ת ות אידיאולוגייוגם בשל התלבטו

  למקצוע ובשל מחסור במורים,)דתי ובחינוך הערבי-בחינוך הממלכתי(לאוכלוסיית התלמידים 

  ). בחינוך הערבי(

  

כיצד ליצור רצף : תכנית החדשה יעמדו דילמות לא מעטותלפתחה של הוועדה שתכתוב את ה

אמנות "בין לימוד ו  אשר יאזן בין הוראה עיונית להוראה מעשית,תוכני בין חטיבות הגיל

כיצד לנצל את המנוף ? לבין הכנת התלמידים לחיים תקשורתיים דמוקרטיים" הצפייה

עד כמה באמת זקוקים  ?ישראל להגברת האמון בין המגזרים בפוטנציאלי של הוראת תקשורתה

 האמון הבסיסי במה לערער את ואיך לא , השפעת התקשורתמפני" הגנה"התלמידים בני זמננו ל

בהצגת ,  במיפוי משתמשי התכניתהיא מחקר זהתרומת  ?יום-שמציגים כלי התקשורת יום

געים הנו בנושאים צרכיהם של מנהלים ומורים צגת ובה,לגביה של מורים ומנהליםדעותיהם 

  .לעיצוב הוראת מקצוע זה בעתיד
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  סיכום ראיונות עם אנשים מתחום התקשורת: נספח א

  
במסגרת הכנת הצעת המחקר נערכו ראיונות עם אנשים הקרובים לתחום התקשורת ממשרד החינוך  

' גב, איוונה רטנר' גב, ר רבקה ריבק"ד, דורית באלין' גב, מירה שוויקי' גב, חנה אדן' גב: ומהאקדמיה

קשיים בהוראתו , יתרונותיו, שחיוו את דעתם בנוגע לאופי המקצוע, אורנת טורין' שכנזי וגבתמי א

  .ומבנה תכנית הלימודים הראוי בעיניהן

  

". כל אחד יכול ללמד וכל דבר אפשר ללמד" :בתחילת הדרך הוראת התקשורת נתפסה כאקלקטית

 הקיפה תחומים רבים אך התקשורת. תקשורת מילה נרדפת לחדשנותהייתה  1998-1976 שניםב

מורים לימדו תקשורת גם כאשר היו בעלי ידע מצומצם . הוראת תקשורת לא כללה גוף ידע ברור

 חוסר מחויבות , לדעת המרואיינות,כל אלה יצרו. עצמילאחר השתלמות מצומצמת או לימוד , יחסית

וכך גם נראתה , בל ללמד מקצוע שהידע שלהם בו מוגומורים לא היסס. פרופסיונלית של המורים

מי יודע את החומר ומי "היה השיח משך שנים ב". זה מספיק ולא צריך מעבר לזה "– תכנית ההוראה

 לא הגדירו את עצמן מורות לתקשורת וחששו כל ,היו בעלות ידע מבוסס בתקשורת שלא ,ומורות" לא

זו גם לא , קצועדווקא בשנים שלא הייתה תמיכה מעשית בהוראת המ. ..."שהמדריכה תגלה"העת 

  .  הכתובה התכניתעל ידיסופקה 

  

ועדה שבה היו חילוקי דעות בין והתגבשה ב" חינוך לצפייה בטלוויזיה ובקולנוע"תכנית הלימודים 

התכנית נתפסה בעיני מורים . אנשי קולנוע ואנשי תקשורת והתכנית עצמה נולדה כמערכת של פשרות

אי אפשר לדעת מה צריך : " פוטנציאל מימוש מצומצםוכתוצאה מכך בעלת, לא מוחשית, כלא מובנת

הנחת . ופחות עשייה" דיבור על"יותר : "הצפייה"במרכז תכנית הלימודים אכן עומדת ". ללמד

התכנית אינה . העבודה של התכנית היא שמורה שיקרא את התכנית הוא בעל יכולת דידקטית

ך פתוחה ודורשת חקרנות ויכולת חיפוש התכנית כל כ: "ובמובן זה היא פחות ידידותית" רצפטית"

ריקוד טנגו עם מכשיר , צפייה, קטעים": אחר"התכנית דורשת מהלך שיעור ". ושם היא נופלת

מקסימום בורחים לצד , הפעלת טקסט ויזואלי"המורים אינם מיומנים ב. "וזה מאיים... הוידיאו

  . "יהתוכנ

  

ראה מקשה מאוד על כניסת מקצוע שעות הוהקצאת התחרות העזה על , במציאות הנוכחית

ופחות ) ן"שלעתים ממומנים על ידי הורים במסגרת תל(בפועל יש יותר חוגים . התקשורת לבתי הספר

יחד עם זאת עשוי . התפיסה היא של חוג העשרה שמניב חומרים למסיבת סיום. לימודי תקשורת

קשורת משקף את האינטרס של המנהלים בהוראת ת: להיות לשיווק המקצוע יתרון יחסי

: כוחו של המקצוע להפיק תוצרים, הצורך לייחצן את בית הספר". מודל השוק"ההשתלטות של 

, סמל לנושא המרכז, מודעות פרסומת בכיכובי התלמידים, סרטי קולנוע, תערוכות למידה, תערוכות

  ).ונהשכיח יותר בחטיבה העלי( לכלול את המקצוע בסל השעות  מצד המנהל לעתים נכונותיוצר
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חלק מן המרואיינות הביעו פסימיות לגבי המשך לימודי התקשורת הנובעת בפועל משאלות של שעות 

אם באקדמיה לא יודעים אם : "ותקנים אך ניזונה גם מחוסר הבהירות בנוגע להגדרת המקצוע לעצמו

נלמד רק במכללות המקצוע ... ג עצמו שואל אם מקצוע או דיסציפלינה"אם המל... זה מקצוע או לא

? מדעי החברה: חוגי וגם באוניברסיטאות מתחבטים בנוגע לגבולות הדיסציפלינה-בפורמט דו

הפן המעשי שמשמעותו היזקקות לטכנולוגיות של , מצד אחר" .  מה נאמר אנחנו– ?תרבות? עצמאיים

לימודים המה תורמים באולם מעלה את השאלה , התקשורת מבדילה את המקצוע ממדעי החברה

.  כפילות זו יוצרת בעיית תדמית בשיווק המקצוע למנהלים וגם לתלמידים.יים לצד המעשיעיונה

  .היעדר הקונספט משפיע כמובן גם על מדיניות המשרד

  

הטענה של מורי החטיבה : המרואיינות הצביעו על קונפליקט בין הוראת התחום בשתי חטיבות הגיל

אולם כל . ולכן נדרשת חלוקה של נושאי ההוראה" גרפו את הגימיקים"העליונה היא שמורי החטיבה 

 הטענות שאופי הוראת ותרו בעינן המקצוע נ הוראתזמן שלא היה תכנון רצף לימודי וספירלי של

תקשורת בחטיבת הביניים שלח לחטיבה העליונה תלמידים שהשתעממו לפגוש חומרים מקצוע ה

סוק בחטיבת הביניים בתקשורת אחת ההצעות שהועלו הייתה לע. דומים או פחות אטרקטיביים

  .  להיעזר בה כמתווכת ומעצבת של חינוך לאזרחותבחטיבה העליונהכתופעה של צריכה ו

  

 בשלב מסוים ניסו מדריכי התקשורת ,"להצדיק את עצמו על בסיס קבוע"מאחר שהמקצוע נאלץ 

, באלימותטיפול , יהדות, הוראת אזרחות: ר לחבור לקדימויות של משרד החינוך"ברשות המפמ

שנבנה " (איך לעשות סרט", "צופים יוצרים"מכאן נולדו יוזמות שהניבו תכניות לימוד כמו . וחינוך

ווכו יהתכניות ת. שזכתה לתפוצה רחבה יחסית" חברה-תרבות יחיד"ולבסוף , )ח"בשיתוף עם מט

לבין המורים שהתקשו ליישמה " החוברת הירוקה"למעשה בין תכנית הלימודים הרשמית 

  .  לכלול את המקצוע בתכנית הלימודיםיםלשכנע בתי ספר נוספמדריכים שהתקשו וה

  

מקבץ הדברים  . לבסוף חיוו המרואיינות את דעתן בשאלת תכנית הלימודים הראויה בתקשורת

שמטרתה לכוון את מודעות התלמיד לאופן " צריכה ביקורתית" ל המכוונתמשרטט תכנית לימודים

 להוראת אזרחות  גם נקשרההוראת תקשורת .  אילוציהם והשלכותיהם,שבו מובנים תוצרי המדיה

המראיינות סבורות כי . אפשר להיות אזרחים מתפקדים ללא צריכת תקשורתוהועלתה הטענה שאי 

התלמידים צריכים להיות מסוגלים לבטא את דעתם ועליהם להיות מצוידים בכלים שיאפשרו להם 

בין ללמוד לצרוך , "שביל זהב חמקני"התכנית צריכה לסמן . תלפעול בבטחה בזירת הצרכנות הפוליטי

הוראת . "לבקר כדי לשפר ולא לסתום פיות" ,"התקשורת עוינת"לא לומר בין באופן ביקורתי ו

) מרכזי קניות, החוויה הפוסט מודרנית, פרסום(התקשורת צריכה ליצור הבנה של החוויה הצרכנית 

להבין את ו לנתח באופן תקשורתי את תרבות הפנאי ,מה בה ההבניה הפוליטית הגלועל גם עמודול

  . הנרטיבים התקשורתיים ואת הזהויות הנבנות באמצעותם
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  שאלוני המחקר: נספח ב

  

  ת המקצוע/ ולרכזשורתקורה לתלמן לושא. 1
  

  ליכל. א

   :הרוהמ םש

  :שוביי                       :רספ הית בשם

  

  ה ט יתבכ .3ח    ה יתבכ .2  ז  יתהבכ .1:      ) ר מתשובה אחתפשר למלא יותא (ב"חט באהורה  . 1

  
   לא. 2ן     כ. 1: ע"חטב הוראה  . 2

  
  א   ל. 2ן     כ. 1:  ועקצ מוזיכר  . 3

  
  הקבנ. 2     כרז. 1:  יןמ  . 4

  
        תשע שנים   עדש ש. 3תיים עד חמש  שנים       שנ .2ה      ונאש רנהש. 1:  קצועהמת ראהו בתקו  . 5

  ים ומעלהעשר שנ. 4       

  
  : להשכה  . 6

  ת באוניברסיטה או במכללהקשורתהחוג  לת /רוגב  . 1

  )     ירכש מדסמו גסוווע צי מק/ציין(מעשית באחד ממקצועות התקשורת ה שרהכת /לבע   .2

  קשורת באוניברסיטה או במכללה   תל גוחב ךמסומ  . 3

  חרא  . 4

  
  דתי   -לחינוך הממלכתי. 2י  כתממלהך נוחיל. 1:  הספר- ביתכותיישתה  . 7

  )תיי ערברבוד(דרוזי /הערבילחינוך . 3     

  
 תכניותת /דה מלמ/אם את(? ת השנה/ה מלמד/בקולנוע את/מודים בתקשורתלי תכנית ולפי איז  . 8

  ) באיזו שכבת גילת/מלמד ה/ אתתכנית איזו י/נא ציין, תה שונותישונות בדרגות כ

  בכיתה ) ל"הוצאת ת(ג "מתשנ" בטלוויזיה ובקולנוע הייצפ לוךינח"  .1

) ר" ידי צוות מפמבחובר ,  בתקשורת וקולנועהאי הוראשפריסת נו" (בותתרה בר ח,ידיח"  . 2

  בכיתה 

  ה תיכב תימורה על בסיס הכשרתו המקצועדי העל י תהנבשנה קרעיית בונעית ידוחיי תכנית  . 3

   תיועצ על ידי המורה על בסיס הכשרתו המקתהבנשנה קרעית בשימעת ידוחיי תכנית  . 4

 ואת הגוף תכנית את שם הםושנא ר. ינוגוף חיצי ידל  עתהבני שנונעי גשת בדידוחיי תכנית   .5

   בכיתה המפעיל
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 ואת הגוף תכניתנא רשום את שם ה.  גוף חיצונידי יעלה נתנב ששימעת בדגש יייחוד תכנית  . 6

   בכיתה המפעיל

  

ת ניתכ הפי ליםמדמלם ינשאלמורים ד ועמיה  זלקח (קשורתתב דיםמולי התכנית. ב

  ")נוך לצפייה בטלוויזיה ובקולנועחי"

  
 אותה תכניתמאפייני ההוראה והמאפיינים הערכיים של ה, מאפיינים התוכניים העלי /רספא נ  . 9

  י/נא פרט. ת/למדמ ה/תא

  
  ?)ל"ת, ג"תשנ" (יה ובקולנוע חינוך לצפייה בטלוויז"ים וד הלימתכניתה את /ירמכה /ת אאםה  . 10

  במידה רבה מאוד. 5במידה רבה      . 4 בינונית      מידהב. 3טה       מעהדמיב. 2       לאל כל. 1  

  
  " ענוול ובקהיזיוטלוביה יפצל חינוך "םי הלימודתכניתת לפי /ך מלמדני אדוע מי/יןציא נ .  11

  
  
ה  זלקח ("לוויזיה ובקולנועט בצפייהלוך ינח "יםודימהל תכניתל עעת דות וח  . ג

  )חלקיבאופן מלא או , זו תכנית פי לםדילמהמלמורים ד ועמי

  
  ?  "חינוך לצפייה בטלוויזיה ובקולנוע" הלימודים תכניתה את /כיר מה/אתה כמד ע  . 12

  בה מאודבמידה ר. 5במידה רבה      . 4במידה בינונית      . 3 מעטה     דהמיב. 2        לאכלל. 1         

  
  ) כולל שנה נוכחית(? תכניתת לפי ה/ מלמדה/אתם ני שמהכ .  13

  להע ומםעשר  שני. 4      יםשנ ע תששש עד . 3     יםשנ ד חמש עיים תשנ. 2ונה        ראשנהש. 1

  
עיגול את מספרי     ב י/ הקףאנ? )ד"תשס(מודים בחרת ללמד השנה לי הית תכנוךתמ םישאנוו ילא  . 14

  :הנושאים

אקטואליה     . 5תעודה בקולנוע  . 4תעודה בטלוויזיה  . 3הבדיון בקולנוע  . 2זיה  בטלווין הבדיו. 1

 פרסומות. 8  זיה ובקולנועוילובטה מוזיק. 7 נוע לבקוויה זווילספורט בט. 6זיה לווית בטחדשוו

  פעילות מעשית. 10ויזיה   ולטדות בחוי מתכניות. 9בטלוויזיה ובקולנוע   

   

  ?ך בבחירת נושאים אלהליקושיו היה מ  . 15

  

 םמהם הנושאים לה) וצגה לעילה שהרשימוך המת(שנה ה דמלתששלימדת או ם אינושהן בימ  . 16

  י  /נא פרט? שיקולייך/ךשיקולי םהה מ? חדבמיוה ב רבי תשומת ל/קדישתו שאשת דהק

  

  ? שיקולייך/יקוליך שיו המה, דלמ לאלרת ם שבחיבי נושאגל  . 17
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 תכניתשל ) ב"הממד הערכי וכיו, קוהרנטיות, תלוונטיור, יןיענ (םיביוחיה יםטבהי הךתעד לםהמ  . 18

  ?"לנועוקבלצפייה בטלוויזיה וך נוחי"ם דימוליה

  

 תכניתשל ) ב"ישימות נמוכה וכיו, חוסר רלוונטיות, ןענייוסר ח(ות רונחס התךעדל םהמ  . 19

  ? "יה בטלוויזיה ובקולנועלצפי ךינוח"ם דימוליה

  
 יםימודלת הי בתכנףיללהח ואלהוריד , להוסיף, רצוי לדעתך לשנות  נושאיםאום קיפרו ילא  . 20

  י /רט פנא? ל"נה

  
  לא      . 2כן       . 1?   וספיםנצועות קמם עלוב קולנוע בשי/ה תקשורתשנ התדימ לאםה  . 21

  אחר . 5אמנות     . 4ה     יאלטוקא. 3  אזרחות  . 2ריה     וטסיה. 1?    תמקצועוו יל אעם, ן כאם  
  

  י /נא פרט? ית הלימודים בכיתהכנ תאתם ישליי שקו בלתתק נאםה   .22

  
ומדים ל הם שכפי (עוולנקדי התקשורת והולימ  עלתלמידייך/עתך חושבים תלמידיךלד המ. 23

  . י והסבר על מה מתבססת התרשמות זו/נא פרט ?)ותםא

  
  ? עשית בתקשורתמ תפעילוב יךתלמידי/ךנסו תלמידיהתה יד מזואיב  . 24

  במידה רבה מאוד. 5במידה רבה      . 4במידה בינונית      . 3ה      עטמידה מב. 2       לאל כל. 1   

  
  : דים בכיתתךתלמישל הורת ילויות המעשיות בתקשפע האת י/ןסמא  נ  . 25

  ט  וידאו           רס תנכה. 4ספר   בית הבצילום אירועים . 3י      פר סית בוןיתע. 2      ריספ-ביתו דיר. 1

  אחר. 6ספריים בעלי נגיעה ללימודי המקצוע   -עים ביתורי אלש המזיו. 5

  
  ? חייםונה בה אתקופלית טרלוונ" קולנועה ובויזיבטלוחינוך לצפייה  "תכניתתך ה לדעהאם  . 26

  במידה רבה מאוד. 5  רבה  הדיבמ. 4ית   נונבמידה בי. 3ה מעטה   דבמי. 2    לאלכל. 1       

  

 אינה רלוונטית או שהיא רלוונטית במידה מעטה תכניתה (3או , 2, 1ה קודמת אלבשנת מסים א  . 27

 ידכ )ב"יווכת ונוקרהעת דווהמת, כניםת התברמ (עשותמה לדעתך ניתן ל) או במידה בינונית

  ? ה לרלוונטיתתוא ךופהל
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לגבש " פייה בטלוויזיה וברדיוצך לוחינ "תכנית התרבם בחוינולך הפרקים השו יעסיה כמד ע. 28

   ?אהורהה תכנית תאוליישם 

  

    
יע יא סל

  ללכ

ע ייס
ה ידבמ
  טהמע

ע ייס
ה ידבמ
  נוניתבי

ע ייס
ה ידבמ
  הרב

ע יסי
 ידהמב

 רבה
  מאוד

  5  4  3  2  1  ולנוע  ובקהיזיוך לצפייה בטלווינחלא ובהמ קפר  .1

  5  4  3  2  1  תכניתרונות העק וותטרהמק פר  . 2

  5  4  3  2  1  וד  מ לייומרחרכי הוראה ולדת צומלההק פר  . 3

  5  4  3  2  1  הבדיון בטלוויזיה  : יםשאנוי לפט רופי  .4

  5  4  3  2  1  הבדיון בקולנוע  : יםשאנוי לפט רופי  .5

  5  4  3  2  1    זיהיתעודה בטלוו: יםנושאלפי רוט פי  .6

  5  4  3  2  1  תעודה בקולנוע  : יםשאנוי לפט רופי  .7

  5  4  3  2  1  היויזובטל שותדאקטואליה וח: יםשאנוי לפט רופי  .8

  5  4  3  2  1  ספורט בטלוויזיה ובקולנוע  : יםשאנוי לפט רופי  .9

  5  4  3  2  1  ה בטלוויזיה ובקולנוע  מוזיק: יםשאנוי לפט רופי  .10

  5  4  3  2  1 בטלוויזיה ובקולנוע    פרסומות : יםשאונ ילפט רופי  .11

  5  4  3  2  1      מיוחדות בטלוויזיהתכניות: יםשאנוי לפט רופי  .12

  5  4  3  2  1  פעילות מעשית   : יםשאנוי לפט רופי  .13

  5  4  3  2  1   תהלוכל ברתובהח  .14

  

 שרות מאפרתיו ן לסמשראפ(?  הלימודיםתכניתה להרחיב במסמך /ה מציע/אתם קיפרו ילא  . 29

  ) אחת

  תכניתעקרונות ה וותטרהמק פר. 2  נועך לצפייה בטלוויזיה ובקולנוחי למבוא הרקפ.  1

  ושאים   נפי לוטירהפ.  4  וד לימיומרחה ואהור לדרכית צומלההק פר.  3

  

  )קולנוע/המלמדים תקשורתלכל המורים מיועד חלק זה  ( התקשורתאתור בהתרומט. ד

ותיו ומטרורת התקש מקצוע ע להוראתוד על דעותיך ועמדותיך בנוגמ ללםקשימבו אנה  זלקבח

  .לותהכול

  
  ? הביניים-עתך ללמד תקשורת בחטיבתלדב שו חועמד  . 30
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 כלל  שתבושיהחי את בחירתך בנוגע למידת /נא סמן. מודי התקשורתי מטרות ללשלה ור שיךפנל  . 31

לפי גה שה לגבי המידה בה המטרה ניתנת לן/תכםדעת  אמאל נא חוושאחרונה מהה ודעמב. חת מהןא

  ):טבלה הר בתוךנא כתבו מספ(רג הבא מדה

טרה ניתנת להשגה מה=  3 המטרה ניתנת להשגה במידה מעטה =  2א ניתנת להשגה  לל לרה כהמט=  1        

  וד        מאה  רבהדימב גהתנת להשיהמטרה נ=  5   המטרה ניתנת להשגה במידה רבה=  4   במידה בינונית

    

לל כ
א ל
  ובהשח

 בהשוח
ה מידב
  עטהמ

 בהשוח
 דהמיב
  וניתינב

 בהשוח
 דהמיב
  בהר

 בהוחש
 דהמיב

ה רב
  מאוד

 המטר
נת תני
  השגהל

1.  
כישורים הנחוצים לצריכה ם דימיתל בתחלפ

שיפוט אידיאולוגי  (ביקורתית של תקשורת 
  )אסתטי וערכי

1  2  3  4  5  
  

2.  
אמנותי של התלמידים  העםהטת  אתחלפ

ת יורתשקתה רהיציהם ע תכרויהות עבאמצ
  אנרים מגוונים'תחומים וזב

1  2  3  4  5  
  

3.  
  כה לחשיבות התקשורת לפתח מודעות והער

  החופשית בחברה דמוקרטית
1  2  3  4  5  

  

4.  
 עבנוגתפות אזרחית והשתבות מעור דלעוד
  )בארץ ובעולם(גים בתקשורת המוצאים לנוש

1  2  3  4  5  
  

5.  
ת רקשותאת מקומה של הך ריהעולת הולז
מפרשת את וכ, תבורתת רצכמיי ותשקפמכ

  המציאות
1  2  3  4  5  

  

6.  
כולת ניתוח של היבטים אתיים יות ועודמ תחפל

  הנוגעים לתקשורת
1  2  3  4  5  

  

7.  
רה י ולעודד התנסות פעילה ביצותוימניו ממדלל
  שורתק התםתחוב

1  2  3  4  5  
  

    5  4  3  2  1  תקשורת- יחסי ממסדשלה בנ הותקנלה  .8

9.  
שורת ועם קל תשלוגיות נוטכם  עותרהכרוך לע

רנט אינט, רדיו, נועקול(אמצעי מדיה שונים 
  )ב"וכיו

1  2  3  4  5  
  

10.  
פלורליזם תרבותי והכרת השונה  לותלנוב סתחלפ

  באמצעות חשיפה לתקשורת
1  2  3  4  5  

  

11.  
ל ראיש בשורתקהת מפת  עםתרוהכרוך לע

  )גומלין ואינטרסים-יחסי, תיולובע(
1  2  3  4  5  

  

12.  
במשדרי וסומות ר בפתביקורתית נונובת התחלפ

  תעמולה
1  2  3  4  5  

  

13.  
 תקשורת המונים הם פועל להבין שתוצרים של

יוצא של בחירות מקצועיות ואנושיות ולא שיקוף 
  ניטרלי של מציאות

1  2  3  4  5  
  

    5  4  3  2  1  : ראח  .14
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י להיבטים /נא התייחס? ךכה לב מה הסיי/ צייןנא, גת מטרות החשובות לךשא הלה ודבמי  . 32

  . ל האפשרכי כ/פרט נא. דהספר ועו-גישת בית, יות מוריםתלמושה, םרכייבטים עהי, ונייםארג

  

  ?ה תושגנהלת או כדי שמטרותש לעתןנימה   . 33

   

 כותבי שנקבעו על ידי, ים ספציפייםדי מד לפלמידים התגיהישדוק את דעתך על לבם שיבק מנוא  . 34

 ביותר מדרגת ת/מד מלתה אאם(ם  איהבים דעיהושגו ה המיד י באיזו/מן סנא. יםימוד הלתכנית

  )_____לפי בחירתך , ת/ה מתייחס/ כאן לאיזו כיתה אתי/כיתה אחת נא סמן

  

    
לל כ
  אל

 דהמיב
  העטמ

 דהיבמ
  יתנינוב

 דהמיב
  בהר

דה יבמ
בה ר
  אודמ

1.  
ע ולנוזיה ולקם לטלוויים לדון על תגובותיהגלסו מםיידמלהת
  5  4  3  2  1  להעדפה ולדחייה,  סיבות להנאההביעול

2.  
ה כלפי גיבורים יידח וותדההזל ת שורגשלם יודעמים ידלמהת

  ודמויות או לרגשות של דחייה כלפיהם
1  2  3  4  5  

  5  4  3  2  1  ניםשום לשוני בתגובות של צופים עיוד מיםידלמהת  .3

4.  
יהם  בחישורתצעי התקופסים אמם למקום שתעיוד מיםידלמהת

  ובחברה הסובבת
1  2  3  4  5  

5.  
ים להעריך את התועלת שהם מפיקים גלסומ יםידלמהת

ואת הצרכים שאמצעי התקשורת , מהטלוויזיה ומהקולנוע
  מספקים עבורם

1  2  3  4  5  

6.  
 ןהווים מקור ה מם לכך שאמצעי התקשורתעיוד מיםידלמהת
  דור הן למידעילב

1  2  3  4  5  

7.  
 של תוכן וצורה בעיצוב תוצרים יניםמאפים ליעוד מיםידלמהת

  שונים
1  2  3  4  5  

8.  
ים לגלות תבניות וקונוונציות בעיצוב של גלסומ יםידלמהת

  תוצרים שונים
1  2  3  4  5  

9.  
 אנרים'ים להבחין בסימני היכר של תבניות וזגלסו מיםידלמהת
  וניםש

1  2  3  4  5  

10.  
יים  טכנצעיםל אמשונים שמרכיבים ים לזהות גלסומ יםידלמהת

  ואמנותיים בביטוי בשפת הקולנוע והטלוויזיה
1  2  3  4  5  

11.  
 צורה ותוכן בשימוש באמצעים ן ביסליח םדעיו מיםידלמהת

  אלה ובדרכי הצגה מילוליות וקוליות
1  2  3  4  5  

  5  4  3  2  1  ךס המלוב הדמויות עיצם לאופן עעיוד מיםידלמהת  .12

13.  
י בשימוש יוצא דופן שגרתמוש  בשי להבחין מסוגליםיםידלמהת

  ולביטוי אישי ייחודי בדרכי הצגה תוך התייחסות לסגנון 
1  2  3  4  5  

14.  
ים לקשר בין דימויים חזותיים וקוליים גלסו מיםידלמהת

  והערכים שהם מייצגים
1  2  3  4  5  

15.  
 –מות ובסטריאוטיפים יבאל,  לשימוש במיןיםע מודידיםהתלמ
   קהלכתילמש יצעמכא

1  2  3  4  5  

  5  4  3  2  1 ערכים גלים לפתח גישה ביקורתית לייצוגיות של  מסוידיםהתלמ  .16

17.  
עים לשיקולים כלכליים והשפעתם על הפקת  מודידיםהתלמ

  התוצרים
1  2  3  4  5  

18.  
ליטיקה על פועים להשפעה של אידיאולוגיות ו מודידיםהתלמ
  םצריוהת

1  2  3  4  5  


