
?מהי תקשורת
גבעת גונן ירושלים-מאיר זילכה



?מהי תקשורת

תהליך באמצעותו  : "הגדרה מילונית•
תוך , נערכים חילופי מידע בין פרטים

סימנים  , שימוש במערכת סמלים
".  והתנהגויות





















טאבו

סרט

קולנוע

שיער

שחקנים

פופקורן

קומדיה



סוגי תקשורת

תקשורת תוך אישית•

תקשורת בינאישית•

תקשורת המונים•



האם כאשר אדם מהרהר דברים  
?בליבו הוא מתקשר

כן-תשובה

.תקשורת זו נקראת תקשורת תוך אישית והיא נמצאת אצל כולנו

בעידן הנוכחי של הסמארטפונים אנשים מתקשים יותר ליצור תקשורת תוך 
אישית על אף חשיבותה הגדולה



תקשורת בין אישית

.או יותרהחלפת מילים ורעיונות בין שני אנשים -תקשורת בין אנשים•

עם השנים אנשים נוטים לפתח וללמוד מיומנות רגשית וככה לדעת  •
.ולהכיר את האחר בצורה טובה יותר

, אנשים בעלי נטייה לתקשורת בינאישית נהפכים בדרך כלל למורים•
.פרסומאים וכן הלאה, פסיכולוגים



:התקשורת מתרחשת בדרכים שונות

.קריאה וכתיבה, הכוללת דיבורמילולית בדרך 

, מגע, בכי, הכוללת חיוך, בדרך לא מילולית
.סימניםשפת , הבעות פנים, הפקות קולות



..אנחנו מתקשרים כל הזמן מבלי לב

• השפה הבלתי מילולית היא שפת גוף הכוללת את הסגנון 
מחקרים גילו כי עם כול הטכנולוגיה  ,לבוש ותנוחו גוף 

מחשיבות יצירת  55%שיש לנו כיום שפת הגוף מהווה 
.קשר









מרכיבי התהליך התקשורתי

יוזם התהליך התקשורתי-מוען

תוכן התהליך התקשורתי-מסר

המתמודד הישראלי מבקש  )

(למתמודד המצריללחוץ יד 

הגורם אליו מכוון התהליך התקשורתי-נמען





?מי המוען

?מה המסר

?מי הנמענים





?מי המוען

?מה המסר

?מי הנמענים



תקשורת המונים
פונה לקהל עצום של נמענים בזמן מוגבל ובעזרת 

.ערוץ טכנולוגי משוכלל

, רדיו, קולנוע: לאמצעי תקשורת המוניםדוגמאות 
.אינטרנט, טלויזיה, עיתון



רעש תקשורתי במסר

. הפער בין מה ששיגר המוען לבין מה שקלט הנמען–" רעש"רכיב ה•
רעש הוא כל גורם שעלול לשבש העברה תקינה של האותות מהמשדר  

קליטת המסר נחשב  . 'וכוטעויות דפוס,קו טלפון משובש. למקלט
הפער בין המשודר לנקלט הוא הליקוי בתקשורת. למרכיב פסיבי



.."הוא שאל אותי אם הבגד נוראי"

אז עניתי לו•

אז עניתי לא•





??מהו טקסט תקשורתי

נחשב לטקסט  , (אמצעי התקשורת)כל תוצר המופק במדיה 
(.לאו דווקא זה הכתוב)תקשורתי 

:לדוגמה

או בעיתון, כתבה בטלוויזיה•

פוסט ברשת•

תכנית/סדרה/סרט•

מאמר המתפרסם במדיה•

פרסומת•

ידיעה חדשותית•



מטלה

?___________________________________מהו הטקסט התקשורתי•

?_____________________________________________מי המוען•

?____________________________________________מה המסר•

?_____________________________________________מי הנמען•



מטאפורות

תקשורת ככלב השמירה של הדמוקרטיה•

תקשורת כזירת עימותים•

תקשורת כמראה•



?המציאותעיצוב המציאות או שיקוף 

התקשורת מייצגת את המציאות כמו  –שיקוף המציאות •
.ממש כמו מראה-שהיא ללא הטיות 

שעיתונאי מפרסם כתבה :דוגמא לשיקוף המציאות•
בעיתון הוא יפרסם מידע עובדתי  שלא כולל את דעותיו  

.  האישיות שיכולות לעוות את המידע שמציג





?המציאותעיצוב המציאות או שיקוף 

התקשורת  מראה רק חלק  –עיצוב המציאות •
.מהמציאות

,  שעיתונאי מביע את עמדתו:דוגמא לעיצוב המציאות•
העיתונאי במקרה זה  . מעביר את דעתו האישית לקוראים

לא משקף את המציאות כמו שהיא אלא רק מתאר את 
.נקודת מבטו האישית עלייה







תקשורת כהעברה
סמואל מורס היה אמן שנשלח לוושינגטון כדי  

קיבל  , בזמן ששהה שם. לאייר את גבעת הקפיטול
.  מכתב שאשתו חלתה ונפטרה

הוא מיהר הביתה וכשהגיע מצא את ילדיו במצב 
.של הזנחה ותת תזונה

החל מאותו רגע החליט להשקיע את זמנו 
בחיפוש אחר טכנולוגיה שתאפשר קשר ישיר ובו  

קיצור המרחק  –זמני בין מקומות מרוחקים 
.וכך הומצא הטלגרף. הגיאוגרפי



את המצב בו המשדר דולק למשך  , קוד מורס מגדיר את המצב הכבוי כרווח שבין הסימנים
בעזרת רצפים של  ". קו"-ואת המצב בו המשדר דולק למשך זמן ארוך כ" נקודה"-זמן קצר כ

כל אות מיוצגת על ידי רצף . אלפביתואותיות הספרותקוד המורס מיצג, סימני הקו והנקודה
הקוד כולל  . וכל ספרה על ידי רצף של חמישה סימנים בדיוק, של ארבעה סימנים לכל היותר

.גם סמני פיסוק
רווח בין , אזי הקו ישווה לשלוש יחידות, אם נציין את משך הזמן של הנקודה כיחידה אחת

ורווח , רווח בין אותיות לשלוש יחידות, קווים ונקודות בתוך אות אחת ישווה ליחידה אחת
.בין מילים לשבע יחידות

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%A4%D7%91%D7%99%D7%AA






בחברהתפיסות לגבי תפקוד התקשורת 

ככלי להעברת מידע  התקשורת משמשת –תקשורת כהעברה

לציין  חשוב. לכמה שיותר אנשים במרחב גדול ככל האפשר

שלתקשורת עצמה אין כל תפקיד מרכזי בתהליך אלא רק להפיץ  

.במרחבאת המסרים 

המוען מעביר לנמען את המסר באמצעות התקשורת







הגדרות

?י התקשורת"מה היתרון בהעברת המסר ע-תקשורת כהעברה

ללא  לקבוצות גדולות שלא ניתן היה להגיע אליהם אפשר להגיע 

תקשורת המונית



התקשורת נועדה על -לפי הגדרה זו

מידע שהוא לרוב חדש  מנת להעביר 

האחד לשני

:זאת אומרת שתפקיד התקשורת הוא

העברת המציאות



שנייההגדרה

התקשורת היא מעין טקס שמושך אליו  -תקשורת כהתכנסות

התקשורת מספקת לאדם מערכת של  , בני אדם ומקרב ביניהם

סמלים ושפה שמסייעים לו להגדיר את המציאות והזהות  

.שלוהחברתית 



בתפקיד זה התקשורת בדרך כלל לא מספרת 

אלא חוזרת ומספרת מה שאנו , דברים חדשים

.מורגלים ויודעים

תפקיד התקשורת הוא לכנס אותנו סביב ערכים 

מה נכון ומה לא , להציג לצופים-משותפים

.  בחברה בה אנו נמצאים







תקשורת כמוקד התכנסות-'גישה ב

?מאיפה אתם יודעים שאסור לגנוב-

?מאיפה אתם מכירים את חגי ישראל-

האם הדברים הבאים הם ישראליים -

ואם כן נסו לחשוב מאיפה  ? בעינכם

..אתם יודעים זאת





















תקשורת כמוקד התכנסות-'גישה ב

,  ההתכנסות הזו שהתקשורת מייצרת

התקשורת  . משמרת את החברה לאורך זמן

גורמת לבני האדם להתחבר יחד לאותם  

.אמונות משותפות

לנו תרבות ישראלית התקשורת מבנה 

.לאורך זמןומתחזקת אותה 



?האם סיקור מלחמה הינו העברה או התכנסות



:גם העברה וגם התכנסות •

ניתן לראות כי גם מועבר ומופץ מידע •
ונתונים אודות המבצע וגם נעשה פה  

כינוס חברתי תחת הגורל המשותף  
באמצעות שיתוף כולם באותם תכנים 

.  סמלים ורעיונות



תקשורת  

כהעברה

תקשורת  

כהתכנסות



תקשורת  

כהתכנסות



תקשורת  

כהעברה



תקשורת  

כהעברה  

וכהתכנסות



תקשורת  

כהעברה



תקשורת  

כהעברה  

וכהתכנסות



תקשורת  

כהעברה



תקשורת  

כהעברה

תקשורת  

כהתכנסות



תקשורת  

כהעברה

תקשורת  

כהתכנסות



איזה , צפו בסרטונים הבאים
מהם מסמל את גישת 

התקשורת כהעברה ואיזה 
?תקשורת כהתכנסות







את כלל קהל הבוחרים שלו ומדגיש את מכנסנתניהו 

דעות פוליטיות  )האמונות המשותפות שלהם 

.תקשורת כהתכנסות-(ימניות

לנו מסר רגשי על מעמדו מעבירלעומת זאת הסרט 

של האחר ועל כך ששום מוגבלות לא אמורה למנוע 

תקשורת כהעברה-מאיתנו להמשיך הלאה



עיצוב  , התכנסות/תקשורת כהעברה
שיקוף המציאות  /המציאות

.אם נרצה לקשר את כל מה שלמדנו נבין-לסיכום•

היא " תקשורת כהתכנסות"כאשר התקשורת ממלאת את התפקיד של •
-למעשה מכתיבה לנו מי יהיו גיבורי התרבות שלנו ומה יאחד אותנו כעם

.המציאות כראות עיניהלנו את מעצבתואז התקשורת 

"  תקשורת כהעברה"אבל כאשר התקשורת רק ממלאת את התפקיד •
את משקפתהיא מעבירה לנו ידע שלא היינו מקבלים ואז היא רק 

המציאות


