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 זכות הילד להישמע  ולהשתתפות:

 עיתון לתלמידים ועם תלמידים 
 ניהול התוכנית : ניצה שטרנהיים , מפקחת מתאמת  בחינוך העל יסודי  , מחוז מרכז                 

 אן שגיא , מפקחת לאנגלית, מחוז מרכז                                        
 ארי, מפקחת ליישום חוק זכויות התלמיד בפועל      -טובה בן                                        

 אבי הראל, דובר מחוז מרכז                                        
 רבקה גרוס, מפקחת מינהל ח"ן , מחוז מרכז                                        
 קדמי : ד"ר אורית רישפיליווי א                                        
 מנהלת המיזם  : נאוה מזרחי  // הדרכה וליווי : נאווה מזרחי, אנדה לורבר                                        

 

חובה עלינו לראות את ביה"ס כבית חינוך: מקום שבו מטפחים את אישיות התלמידים מתוך 

י שבמורשת ובאזרחות הדמוקרטית.  לשם כך יש זיקה למיטב שבתרבות, לייחודי  שבאישיות, ולמהות

בדפוסי החשיבה ובנוהגי  שבה התלמידים מתנסים הלכה למעשהלהבנות את בית הספר כתרבות חיים 

התלמידים הגנת זכויות חובתנו היא  לעבור מהחיים שמבטאים את האידיאלים החינוכיים הללו. 

עמדות ולגישות טיפוח והעמקת הידע שלנו ל )מהגנה למניעה( תוך, למקומם האזרחי כנושאי זכויות 

 , בחברה אנשים צעירים לש

תוך שאנו מחנכים אותם להתבונן על הסביבה בתוכנית פרל  נלמד להכיר מקרוב את מחשבות תלמידינו 

 הבונות  -הקרובה והרחוקה מעיניים ביקורתיות

כדי שזכויות כולנו  -ם ובעולםחברה ,סביבה ועם, באמצעות פעילות נוער  למען עצמם ולמען חברים ליד

יתממשו , אנו לוקחים אחריות על חינוכם ,לתת להם הזדמנויות להביע את דעתם ,לשתף אותם בקבלת 

החלטות , להאיר להם על הדרך הרצויה ,לתת להם לתהות ולטעות ,כדי שיוכלו לבקר,להעיר לעזור אחד 

 למינו.לשני, להעיז ,לשאת בעול , להיות אזרחים  משפיעים על עו

 התלמידים של היום הם החיילים,המורים,הנהגים,הרופאים,עובדי המרכול,החינוכאים  של מחר ....

אז נתחיל מהיום לחנכם לחשוב על עיצוב תמונת עולמם ותרבותם לעתיד הקרוב  והרחוק ,נעזור להם 

 י המיוחל.כך שביחד אולי יביאו לשינו-להתחבר בכפר הגלובלי לעלמם של בני נוער בקצווי העולם

באמצעות תוכנית זו יוכלו תלמידים מרחבי העולם לבקר תופעות ואירועים בסביבות חייהם וללמוד 

 אחד מהשני , קבוצה אחת עם השניה  על משמעויות של האירועים בחוויה בין תרבותית משותפת.

ייחס אל כל לעצב אדם שידע להתתוכנית לימודים טובה אינה רוצה רק להקנות מיומנויות, היא רוצה 

 ,ותהיה בה הכנה משמעותית וחשובה למרבית האפשרויות  בעולמנו.אדם כאדם 

שברשותו, המידע  , מוגדרת בנגישות למקורות  מידע הנערות והנעריםתחום חייו של האדם , בפרט       

ה למשוך בין שהוא אקטואליה , ובין שהוא בידור , מגיע ללא הרף , בעוצמות הולכות וגוברות ומתוך כוונ

ערוצי התקשורת ההמוניים איתם  אנו  בשוק המידע האינסופי.  הפוטנציאליתשומת לב של הצרכן 

"המציאות"  על עיצוב תמונת העולם של הדור הצעיר. המשפיעים הם הכוחות הדומיננטיים -נפגשים 

רצויה של מגיעה אלינו אחרי תהליך של עיבוד נתונים ושיקולים מסחריים בדרך לעיצוב דעת הקהל ה

 מתווכי התקשורת .

העיתונות הכתובה והמשודרת הם אשר מזינים אותנו באירועי האקטואליה , בתחומי חיים שונים.הם 

 בסביבתנו ובעולמנו  .  הזרז של ההתרחשויותהידע , הם הפרשנים ולעיתים הם  מקורות 
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למיד  שלהיום להיות צרכן המושפעת מתרבות התקשורת עלינו להכין את הת בדגש על תרבות הנוער

מאידך. על כן מצאנו שעלינו להכשיר -נבון של אמצעי התקשורת מחד, וכמעצב ערכי חברה  במעגלי חייו

את צוותי ההוראה ובמקביל את תלמידינו להיות משפיעים בחברה הדינמית שלנו.יש להכיר את : 

רת המסחרית ותרבות הרייטינג, ייעודה של תקשורת ציבורית בחברה דמוקרטית, הגיונותיה של התקשו

 דימוי וייצוג של הנוער בתקשורת, טיפוח דפוסים של צרכנות תקשורת נבונה

בשיתוף אמצעי לחינוך . הוא רואה , ודרגות שיתוף שונותסוגי שיתוף( מבחין בין Hart r.1992הארט ר. )        

צריכים להיות צורות שונות של שיתוף תלמידים להיות אזרח. לדעתו  -היסודית  בזכות, במיוחד לדמוקרטיה

  .לפני שהם מגיעים לבגרות -החלטות וקבלת אחריות -כדי שילמדו בהדרגה תהליכי קבלת

 הארט סבור שהבנה, אמון וכישורי השתתפות יכולים להתפתח רק תוך התנסות !

 

 ערכיים  בצד –ם זכויות ילדים ונוער, לקיחת אחריות וחובות חברתיי:  באמצעות לימודי אזרחות פעילה

למידת הכלים העיתונאיים :שפת התקשורת המיוחדת למדיום זה,סוגות כתיבה ופיתוח כישורי שפה בצד 

 יוכלו תלמידינו ליצור ולעצב מסרים החשובים להם ולהשפיע על עיצוב פני החברה בה הם חיים .

 

 

 עיתון תלמידים  לשם מה?

 

 זכות הילדים להישמע 

 ירהפיתוח מנהיגות צע 

 , "שיח ושיג" סביב נושאים רלוונטים ואותנטיים יצירת במות שיח והידברות 

 פיתוח מעגלי השפעה של בני נוער על בני נוער אחרים 

 מעורבות חברתית 

 גאוות יחידה 

 לכל תלמידי העיר ולקהילה עבודת צוות 

 טיפוח אחריות אישית ואחריות חברתית 

 ,לקהילה,לעיר ולמדינה טיפוח שייכות ושיתוף לביה"ס 

 הכרות עם מדיום המאפשר חופש ביטוי והבעה עצמית 

 פיתוח כישורי השפה האנגלית  והעשרה לשונית 

 עיסוק באקטואליה כחלק ממעורבות חברתית בארץ ובעולם 

 מאחורי הקלעים של... –הכרות עם עולם התקשורת  

 ן בני נוער בארץ ובעולם, ועם דור העתידקשר עם המייסדים,בי -גשר וקשר לעבר,הווה ולעתיד 
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 ?אמצעי התקשורת למה ב
 

 הדבר העיקרי המבדיל אדם מבעל חיים היא ביכולת

 כוח הדיבור, היכולת להביע רעיונות, רגשות ,-המללה 

 לעשות שימוש בסמלים מופשטים =ולהעבירם לאחר/לקבוצה)סוקרטס(

  

רק בין אדם לרעיו, היום, עם התפתחות  אם פעם לפני שנים יכול האדם  להעביר מסרים

 הטכנולוגיה , אנו בוחרים באחד מאמצעי התקשורת וקיים שימוש רחב בשפות התקשורת,

בעידן בו עולמנו הוא כפר גלובלי ,יכולות התקשורת שלנו מתרחבות ומתפרשות . ביכולתנו 

 מם יועדנו אותם. ובמידה וזו תשרת את האינטרסים לש -להעביר מסרים כמעט בכל דרך שנבחר 

ערוצי התקשורת בימינו  מזמנים לנו הכרות עם חברות, עולמות, תרבויות וחלומות  מהם       

פגשנו "ותרגמנו" אותם ע"פ הידע המוקדם שלנו, מערכת הסמלים שלנו, המנהגים, החגים , 

את  הזיכרונות ,האהבות שפגשנו ולמדנו . אך אותם ערוצי תקשורת רוצים אולי להזכיר לנו

להעפיל לפסגה -,וזו  הם בחרו לנו את הדרך-הזיכרונות הטמונים  אך לא מאותה נקודת ראות 

, להאצים, להאיץ בנו להאמין שמה שהם חושבים ,זה מה שאנחנו רוצים, אותה הם בחרו להדגיש

לנו את   הם מנסים לעצבורק בדרך מניפולטיבית כזו הם "שולטים" בערוצי החשיבה שלנו , 

 מעין הבנייה מחדש על הישן, המוכר והחביב .- ות, המחשבות  והחלומותההתנהגוי

אשר מטרתם הייתה חיזוק  אם בעבר היה על הרדיו לדווח מן השטח ,דווחו ידיעות כאלה     

במטרה לעצב אותה ,השירים שהושמעו  להנעים -העורף בשעת מלחמה ,  דיבורים בנושאי חברה 

 מכר יותר ,וכך הלאה. - לנו את הזמן, אך מי שהושמע יותר

 

 הקשר בין הצרכים האנושיים)פרט וחברה(

 לבין התפתחות אמצעי התקשורת בפרט ואמצעים טכנולוגיים אחרים.

 

אמצעי התקשורת נולדו כתוצאה מצרכים אנושיים שונים : כמו קיצור מרחקים גיאוגרפיים : 

 מכונית, מטוס, טלפון.

 י להעברת מידע שימושי כמענה לצרכים ככל העיתוןבהפיכת הדפוס והכתב ,התפתח 

כלכליים , חברתיים או אישיים במתרחש בסיבות חיים קרובים או רחוקים, עם הזמן הפך העיתון 

 גם הוא לכלי בידור והחלו מתפרסמים בו סיפורים, פרסומות וכו'.

 אופייה של העיתונות התעצב במיוחד עם שיפור דרכי התחבורה והתפתחות הסחר הבינלאומי.

לצורך פעילות כלכלית נדרשו סוחרים למידע עדכני ואקטואלי, כמו: מועדי הפלגות,  מחירי 

סחורות, דיווחים על צרכי השוק המשתנים ממקום למקום ובזמנים שונים. מעמדה של העיתונות 

התעצם כאשר אחרי המהפכה התעשייתית שהביאה שינויים חברתיים, החלו אנשים להתפזר 

התנתקות איטית מן המשפחה המורחבת וממוסדות התרבות המסורתיים. מה גיאוגרפית[,והחלה 

במקורות מידע זמינים שיבטיחו לכידות חברתית,  -שהביא והגביר את הצורך "להיות בקשר" 

 ואמצעי בידור להמונים.
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היוו כלי קיבול להצטברות של ידע בזמן נתון, לניתוח רעיונות ומידע, אחת ממטרות הספר  ספרים

לצקת כוון מחשבתי בלב הקורא, בהמצאת הטלגרף יכלו לשנע מידע, אך לא לנתח אותו,  הייתה

 יכלנו רק להבזיק הודעות, אשר התחלפו במהירות בהודעות עדכניות יותר.

 

 הועבר המסר ועיקריו לסוכנויות ידיעות ,מערכות עיתונים וכו'.הטלגרף באמצעות 

סה אובייקטיבית של מרחב זמן, הצילום מעיד "פרו-הצילום היווה חלק ממציאות)מזוית הצלם(

התצלום נותן מציאות מוחשית  …כך שמישהו היה שם ,או משהו קרה שם. עדותו רבת עוצמה-על

 (0222 -למקורות ידיעה, אשליה של חדשות " )ניל פוסטמן/בידור עד מוות, תש"ס

 

רים אלו שודרגו כחלק מהצורך לקשר ימי, אך שידו 91-בסוף המאה ההרדיו ממציא -מרקוני 

לשידורים מסחריים. בתחילה לא שימש הרדיו לדיווח על החדשות כי העיתונים עשו זאת בתפוצה 

רחבה, הרדיו לא נתפס כאמצעי מהיר, עכשווי, מעדכן חדשות. מאוחר יותר הבינו שייחודו של 

 מן אמת.הרדיו  במהירות העברת המידע, וכי ניתן להקליט ולשדר גם קולות מאירועים שונים בז

אישית ,ניתן להתייחס אליו כאל כלי תקשורת המונים מאחר והוא -כלי תקשורת בין -הטלפון

משרת מספר רב של אמצעי תקשורת אחרים באמצעות העברת מידע מקודד, באמצעות שיטות 

 שונות: מחשב, שיווק, העברת ידיעות ,חסרונו: היעדר שפת הגוף . מהפיכה דומה היא 

 הסלולארי ,הטלפון הנייד המאפשר תקשורת מכל מקום.הטלפון  -הפלאפון 

 

הופעת הטלוויזיה גרמה לשינוי חברתי לבני עידן הרדיו, שיכלו לצפות באירועים עליהם רק שמעו 

 קודם לכן.

באה למלא את הצורך בתפוצת מידע עם שפות עזר ויזואליות וקוליות לקהל  הטלוויזיההמצאת 

ממסירת הודעות ועד לעיצוב דעת קהל. הטלוויזיה קיבלה יעד רחב, באמצעות גירוי החושים, 

 מעמד כמבדרת,

אך למעשה היא זו שעשתה את הבידור לאמצעי כמתכונת קבועה לשידוריה. על פניו הטלוויזיה 

 משתנים.אינם מקשרת אותנו לעולם, אך בסיסי תבניתה 

צורתם החיצונית של  והמדיה החזותיים, והטלוויזיה בפרט, השפיעו גל על הצילוםטכנולוגיית 

 העיתונים. בצילומים , באיורים , ובעיצובים גרפיים , משחור לבן  לצבע.

)צפייה בתוכניות מסוימות  האחדה מרצוןהכבלים הביאו לאיזו חלוקה משותפת אצלנו ,מעין 

(,נושאי השיחה בינינו חייבו אותנו, את הנוער לצפות באופן קבוע בעלילות הסדרות כדי להיות 

להיות שייך לקבוצת השייכות בה אני בוחר ,ע"כ הטלוויזיה מכתיבה למרבית  הצופים -ניםמעודכ

מעצבת את תרבות -בעולם את נושאי השיחה, את הדימויים החברתיים, האינטרסים הכלכליים

ישראלית  -ההמונים, להמונים ,לכנה המשותף הרחב , ותופסת את מקומה של התרבות היהודית 

 ום רדוד למכנה משותף חברתי נמוך..הטלוויזיה היא מדי

 

 התחיל בסוף המאה התשע עשרה ,כאמצעי לבידור המוני. הקולנוע  

הקולנוע נולד ממיזוג בין טכנולוגיה: צילום )זווית צילום, תקריב ( והיכולת ליצור אשליה של 

תפאורה(  תנועה,) יצרו מבע קולנועי: ריאליזם ופנטזיה( , ושילוב השפה הויזואלית )כמו תלבושות

 והשפה קולית )כמו פסקול :מנגינה, דיבור ,וכו'(.
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חוקרי קולנוע ומבקרי תרבות מחלקים את נושאי הסרטים: סרטי בידור לשמם, המשמשים 

 "בריחה מן המציאות" וסרטים המשקפים הלכי רוח, נושאים פוליטיים, חברתיים וכו'.

 

 למידה .נועד לעזר לחישובים, אך היום הוא כלי תקשורת ו המחשב

כאשר יועץ המדע של נשיא ארה"ב  9191מתחילה ביולי  hypertext -ההיסטוריה של המחשב כ 

 לאגור מידעמכונה שתהיה לה היכולת  - Memex-הציע את ה -0רוזוולט במהלך מלחה"ע ה

כך שכל פיסת אינפורמציה תהיה מקושרת באופן שרירותי לכל אינפורמציה  טקסטואלי וגרפי

 אחרת.

 ונוח. להחליף מידע באופן מדויקדיו העיקריים של האינטרנט היה לאפשר לאנשי מחקר אחד מיע

באמצעות הכלים של חילופי הקבצים ניתן היה להעביר דו"חות ונתונים בקלות מחוקר אחד 

קהילת האינטרנט הייתה כה קטנה עד  9199למשנהו תוך שעות ספורות, אם לא דקות. עד 

 י שהיה ברשת. שהאנשים הכירו כמעט את כל מ

 

, חלקן רשתות ציבוריות וחלקן רשתות פרטיות אוסף של רשתות מחשביםהאינטרנט היום הוא 

 -. זוהי בעצם "השפה" בה "מדברים" כל המחשבים TCP/IPשהמכנה המשותף להן הוא 

Transmission Control Protocol / Internet Protocol. 

ות קדומות, שכן כאשר אתה מתקשר עם התקשרות באמצעות האינטרנט מסלקת הרבה דיע

אנשים באמצעות הרשת אינך יודע את הגיל, הגזע, הגובה או המשקל ואפילו את המין שלהם 

 לפעמים. אתה יכול לשפוט את האדם רק עפ"י המלים שלו.

 

 CU-SeeMeשפיתחה תוכנת חינם לשיחות ועידה.  Cornell University-טכנולוגיה זו פותחה ב

 שים  לשלוח ולקבל וידאו וקול דרך האינטרנט.מאפשרת למשתמ

בעוד מחשבים הם האמצעי העיקרי לגישה לאינטרנט, כבר כיום ניתן לראות מכשירים אחרים 

שבאמצעותם גם כן ניתן להתחבר לאינטרנט, כמו איתוריות וטלפונים סלולאריים, שבאמצעותם  

 וכן לגלוש ברשת. emailניתן לשלוח ולקבל 

 

 : מצד ים בדואר האלקטרוני משפיעה על תהליכי הכתיבהדרך העברת מסר

 שיח חברתי )לדוגמא :-אחד היא יוצרת רדידות מסוימת בכתיבה הנתפסת כדיאלוג ודו

 ( ומצד שני היא משפרת את המשוב שמקבל הכותב מעמיתים ומקבוצותCHAT-ערוצי ה

 CHAT-צי הוערו הכותב הבודד החי במציאות של עולם הדואר האלקטרוניהתייחסות. 

 , באמצעות הדואר האלקטרוני הוא יכול לשלוח טיוטותאינו ספון עוד בבדידות מזהירה

 . לעמיתים, סתם קוראים ואפילו למנחה העבודה ולקבל מהם משוב מיידי

 שתהליך זה מגביר את המוטיבציה של הכותב ועל כך יכול להעיד הז'אנר החדש שנוצרסביר 

 כתיבת יומנים אישיים באתרי אינטרנט החושפים יוםבשנתיים האחרונים באינטרנט : 

 אחר יום את קורותיהם של צעירים או מבוגרים המספרים לעולם הגדול על לבטיהם

 וקורותיהם. 
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 נראה שאמצעי התקשורת נועדו מלתחילה לבדר את ההמונים, מאוחר יותר החלו לזהות קהלי 

ין ממלאים את רוב זמנם של ההמונים קולנוע, טלוויזיה ורד-יעד , התקשורת האלקטרונית 

, כך גם אמצעי התקשורת הכתובים: ותורמים בעקיפין לעיצוב דפוסי התנהגותבתרבות ובבידור, 

עת וספרים המספרים על מידע באופן מהנה, כדי שאלה יחזרו -כתב מודפס או עיתון ברשת , עיתון

 לצרוך את המוצר .

 

 אז מה היא תקשורת ?

 
ר,  בלועזית קומוניקציה, הן כלל הפעולות הנעשות לשם קשר עם -ש-ק "תקשורת, מן השורש

 הזולת להעברת מידע ממקום למקום"
 (9111דליה בר, "כשרים, קשרים ותקשורת", האגף לחינוך מבוגרים, י"ם, ) 

 הגדרות :

1) Kelley-Ganis-Houland 

לשנות מילוליים( כדי " התקשורת היא תהליך , שבאמצעותו  היחיד מעביר גירויים )בד"כ        

 של יחידים אחרים, מאזינים ,קוראים, צופים " וכו'. התנהגותם

 

 חסרונה : התקשורת מתקיימת רק בין בני אדם

 ההתייחסות היא רק למידע המועבר באמצעים                    

 מילוליים.-גירויים              

 

2) Weaver 

 תם נפש אחת "תקשורת היא מכלול התהליכים שבאמצעו      

 משפיעה על השנייה "       

 תוספת :שפה מילולית, שפה חזותית , שפת הגוף      

 

 ד"ר יריב בן אליעזר (3

"תקשורת היא התהליך שבאמצעותו מוקמת, מופעלת , ומשתנה מערכת סמלים משותפת        

 לבני אדם " .

סכמות חברתיות, בעיקר : מו :מערכת התקשורת היא סביבת חיים שמאפייניה הם תוספת

התקשורת  וסימנים מוסכמים, הקשרים שונים, ייחודה בשפות תפקידים, חוקים, סמלים

 המאגדות דרכי מבע לכל טקסט .

 שפות התקשורת הן "מפה מניפולטיבית" של  המציאות.
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 לקריאה ביקורתית ומעריכה
 

 (GETTECARY BAZAlכלי שש השאלות של  קארי בזלגט  )

 . 1191כלי שש השאלות פותח בבריטניה, על ידי קארי באזלגת בשנת 

PRIMARY MEDIA EDUCATION, A CURRICULUM 

STATEMENT,  

BY CARY BAZALGETTE, 1989                                                             
   תרגום : קרין תירוש 

 

 ניתן לנתח כל טקסט מדיה.  "שש השאלות" הן שש שאלות שבעזרתן

 הן מתייחסות למרכיבים השונים שלו: מוען, נמען, שפות וטכנולוגיות המסר וכו'.

כל המרכיבים הללו קשורים אחד בשני ורק הבנת כל המרכיבים תביא להבנת  

אם זאת,  -הטקסט כולו. לכן, בניתוח כל טקסט יש להתייחס לכל שש השאלות 

 בנטית ביותר לגבי אותו טקסט( ולהתמקד בה.רצוי לבחור שאלה אחת )הרל

 

 )מיהם סוכני המדיה ומה מטרתם? )המוענים 

 ?מיהם יוצרי הטקסטים במדיה 

  תפקידים בתהליך ההפקה: כתב, צלם, עורך, מחלקות במשרד פרסום… 

  מוסדות תקשורת: רשות שידור, וועדת עורכים…. 

 . מטרות: כלכליות, אידיאולוגיות, אסתטיות, תרבותיות. 

   כוונות היוצרים ותוצאות 

 )איזה סוג טקסט זה? )תבניות וסוגות 

 ?לאיזה סוג תבנית )בדורי, שכנועי או חדשותי( שייך הטקסט 

 :לאיזה מדיום )רדיו, עיתון טלוויזיה ...( שייך הטקסט 

 קליפ ...( שייך הטקסט?-לאיזה סוגה )אופרת סבון, סרט מצויר, כתבה, וידיו 

 ם לסוג התבנית, לסוגה ולמדיום בו הוא מופיע?כיצד מעוצב הטקסט בהתא 

 )כיצד המדיה יוצרת משמעות? )שפות המדיה 

  ,סוגי שפות: מילולית ובלתי מילולית, חזותית, קולית… 

 .מרכיבי השפות השונות 

 .סימנים מוסכמים, מוסכמות ונוסחאות 

  .עקרונות העריכה 
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 .המבנה הנרטיבי של הטקסט 

 מדיה( כיצד מופק הטקסט? )טכנולוגיות 

  .הקשר בין התפתחויות טכנולוגיות לבין התפתחות אמצעי תקשורת המונים 

 .השפעתן על תהליך עיצוב המסר ועל המוצר המוגמר 

 ?מי משתמש, באיזו טכנולוגיה, ולאיזה סוג מסר 

 ?מיהם הנמענים וכיצד הם מפענחים את המסר 

 ?כיצד מאפיינים, מפלחים ופונים לקהלי יעד שונים 

 עד שונים קולטים, בוחרים, צורכים ומגיבים לטקסטים במדיה? כיצד קהלי י 

 )כיצד מיוצגת המציאות במדיה? )ייצוגיות במדיה 

 .ייצוג  המציאות בטקסט מדיה: מקומות, אנשים, אירועים, רעיונות 

   .שימוש בסטריאוטיפים ותוצאות השימוש בהם 

  דמיון ומציאות 

 קסט?מאיזו נקודת ראות מציגים לי את המציאות בט 

 ?מה לא נכלל במידע שהוצג בטקסט 

 ?מהן הסיבות לכך 

 
 

 אירוע  הופך  לחדשה מתי 

 הקריטריונים להפיכת אירוע לחדשות.   31 

 מאת: גלטונג ורוז '  מתוך  : "העין השביעית" 

  זמן ותדירות .1

 אירוע שקרה במהלך הימים או השעות האחרונות .    

 סף עוצמה .2

 אירוע בולט יחסית לאירועים אחרים שקרו .    

 , אירוע שכל אדם יבין אותו ויפרש אותואירוע שיש לו משמעות ברורה .3 

 באותה צורה. לדוגמא :    

 תלמיד נפצע כאשר נפל מחלון בקומה הרביעית.    

 בהירות וחד משמעיות   .4

  משמעות תרבותית .5

 אירוע שנוגע ומשפיע על חיי אירוע שנוגע לחברת ביה"ס ולקהילה.    

 התלמידים, ההורים, והמורים .     

 הקוראת את העיתון . אירוע שמתאים לציפיות של הקהילה .6

 התאמה לציפיות הנמען     

 . אירוע שאינו מתוכנן, או יוצא דופן . הפתעה  7

 , אך נוספים לו אירועים חדשים הקשוריםאירוע שקרה וכבר דווחו עליו. 8

 יו ומהווים המשך לאירוע הראשון שדווחו עליו .אל    
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 המשכיות :  .9

 אירוע בעל תוכן מעניין ומגוון מספיק כדי שייכלל במהדורת העיתון .     

  מבנה והרכב החדשות:. 31

 אירוע שקרה במקום חשוב ומרכזי בישוב, בארץ או בעולם .     

  קשר למקומות חשובים:.  33

 רבים אנשים חשובים בביה"ס או בקהילה .אירוע שבו היו מעו      

  קשר לאנשים חשובים :. 31

 אירוע המספר סיפור אישי של אדם שהיה מעורב באירוע .      

  סיפור אישי : .31

 אירוע שיש לו השפעות או תוצאות שליליות .     

 גורם "השליליות"       

 

 

 

 

 

 

 כותבים כתבה ? מאמר?
 

 יבה שלנו:בואו נשחזר את תהליכי החש 

 המאחסנת בתוכה כמות עצומה של מידע . מוח האדם משול לספרייה ענקית

פענוח המידע , תהליכי הקליטה והעיבוד נעשים ע"י הזכרון האוצר בתוכו ידע בסיסי סימנים 

מוסכמים, ושפות תקשורת מגוונות העוזרות לפענוח נמסרים ,כמו : אדם זוכר מנגינות ויודע לשייך 

חייו ,כ"כ זוכר קולות של אנשים וחיות, מראות של נופים וצבעים, ציורים וגם אותם  למעגלי 

 תחושות ,טעמים וריחות , כמו גם מיומנויות )כמו רכיבה על אופניים( וכו'.

המידע בזיכרון האנושי מאורגן ב"ספריות משנה" ואלה התומכות בפענוח המסרים הרבים שאדם 

.ע"י תגובה יוצר קשר  דע , קולט ומפתח צורות חשיבההאדם צובר לעצמו את המי, קולט כל העת

בתהליך הפענוח של הכתוב יש באפשרותנו להשתמש באופן ממקד יותר ב"ספריות המשנה" שבמוחנו 

לבצע השלכות והשוואות באופן אישי , כך גם קל לנו יותר להתייחס למשפטים ארוכים ומורכבים 

 וב בתחבולות הלשוניות שבטקסט.ולנסות להבין את המסרים הסמויים הנעזרים לר

 

 בואו נקפיד על מספר כללים,למען הרייטיינג שלנו:

  יש להקפיד : -הקורא  -א. כדי למשוך תשומת לב הנמען 

 . נסחו כותרות בעלות משמעות , בהירות ומעניינות .9

 . כתבו פתיחה מעניינת ומושכת .0

 בית ונעימה לקורא .. ודאו צורה חיצונית מושכת את העין : אסתטית , עק3
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 ב. התחשבו במגבלות הזכרון של הנמען /הקורא :

 . המנעו ממשפטים ארוכים ועמוסים.9

 . קשרו פרטים לגושי משמעות ונסחו כותרת משנה לכל גוש .0

 . אל תעמיסו טבלאות ואיורים בנתונים רבים.3

 קל על השליפה. השתמשו במילים מדויקות המוכרות ברובן ע"י קהל היעד שלכם , כדי לה9

 והעיבוד. )התאמת משלבי הלשון  לקהל היעד(   

 . מקמו את המילים במשפט בצורה תחבירית נכונה .1

 . כתבו מידע  חדש בהסתמך על מידע  "ישן" .6

 . הציגו אותו נושא בצורות שונות : טקסט , איורים , תרשימים וכו'.7

 ם לקהל היעד שלכם  יגרור. שמוש בביטויים מקצועיים ,או טכניים שאינם מוכרי9

 הנמען . -אי הבנה יסודית במסר שרצה המוען הכותב להעביר לקורא     

 יש להקפיד על סמנטיקה נכונה ומותאמת.    

 ע"י הכותב : מכוונת. השמטת פרטים יכולה להיות 1

 א. מאחר ולדעתו אלה אינם רלוונטים להבנת המסר שהוא רוצה להעביר .    

 הנמענים. -לכך , שהפרטים האלה חסרים לקוראים   הכותב אינו מודע .ב

 ג. הכותב מניח שהפרטים ידועים לקוראים ואין לעייף אותם בקריאת הפרטים שוב ושוב.    

 

 

 

 בואו נלמד לזהות את קהלי היעד שלנו :

 

 שאליהם אתם פונים כמו : כמוענים לשים לב למאפיינים של קהלי היעדעליכם 

 ם וארוכי הטווח של קהל היעד , גורמים המשפיעים עליהם , תחומי עניין , איתור הצרכים המיידיי 

 הערכת הידע הקודם של קהל היעד , תחומי ההשפעה עליו , הקודים התרבותיים והחברתיים 

 המאפיינים אותם , תחומי עיסוק , מין , שייכות חברתית ו/או עסקית , ו/או פוליטית , ו/או 

 מתחומי החיים הקרובים -ים , שאיפות ורצונות , סמלים המוכרים עליהם לאומית  וכו', אזור מגור 

 להם , שפות תקשורת ה"מדברות" אליהם במיוחד , העיצוב הגרפי המועדף על ידיהם , ועוד. 
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 סוגי  טקסטים כתוביםמבט אל 
    

 קורא כותב סוגי טקסטים
 )התנהגות מצופה(

 מוסר עובדות . )דיווח( בי..טקסט אינפורמטי9
 אבל....   

 מה מבליט ? מה מצניע?
 האם יש מגמתיות לכותב?

 ? בהקשר נכון ?צטוט מדוייק האם מובא 
  

 קליטה וזכירה.

 של הכותב . מנקודת מבט אישיתתאור של ארוע או דמות  .  ( סובייקטיביתיאורי )טקסט .0
 בולטת כאן  :החויה האישית ,

בית , דעה אישית , בקורת מנקודת מבט של התרשמות סובייקטי
 הכותב .

 

 היענות רגשית .

הכותב מתכוון מלתחילה להשפיע על הקורא , כדי שזה יקבל את  טקסט ביקורתי ..3
דעתו בנושא מסויים )גלוי או סמוי( , יתכן ויצביע על ליקויים 

 בתופעות
 ו/או אירועים ו/או מעשים .

על ים ובתחבולות לשוניות הכותב כאן ישתמש במשלבים לשוני
  מנת

תוך התאמת המסר שלו לקהל יעד  -לשכנע את הקורא במהימנותו
 אליו הוא פונה .

 *יש להקפיד על הפרדה בין דעות לעובדות.
 

 רעיונות בקורתיים .

הוראות או הסברים כיצד לעשות דברים , כמו: הפעלת מכשיר  טקסט מפעיל . .9
 ט,הוראות בישול , הרכבה ,או טקס

 מקודש כמו מדריך לקיום מצוות , 
 מדורי הדרכה וכו'.

 

 בצוע הוראות .

 טקסט שמטרתו שכנוע. .1
 
 (פרסומת,תעמולה,כתבת פרסום וכו')

 הטקסט כאן מגמתי ולא אובייקטיבי 
הוא להשפיע על דרכי החשיבה וההתנהגות   כוונות הכותב=המוען

שמוש  הנמען , המוען יפנה אישית לנמען , תוך -של הקורא
בקונוטציות בעלות מטען רגשי לנמען ,ו/או בעלות מטען ערכי , 

 לנמען. מוסרי ו/או חברתי  
   

 בדיקת מהימנות ההצעה .
 
 

 

מעשייה ,אגדה ,סיפור דמיוני או מציאותי , תאור רגשות , מצבים ,  טקסט סיפורי ..6
 רבוי פעלים בלשון ציורית וכו'.

 זשמוש בטכניקות ספרותיות,כמו:חרו
 משמעות,רמז,דימויים וכו'.-משקל,דו

 הנאה מהסיפור ,
 הבחנה בין סוגי סיפורים ,

 הבחנה בז'אנרים .

 
 .  עבודת עמיתים :2עבודת יחידים   :                                                           .1

 א. דונו ביניכם: האם מה שסימנתם בעיתון עונה             א. קחו עיתון יומי , עיינו בו .                                
 הנ"ל .                  לקריטריונים אלו -ב.  אתרו בו סוגי טקסטים , ע"פ הרשימה 

 ב. עיינו בדפי המידע  הנוספים )ידיעה,כתבה( ודונו                                     0,3,1ג. מה המשותף לטקסטים:  
    במאפיינים של כל סוגה עיתונאית שלמדנו עד כה                                                                                                 
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 .                         אילו שאלות נשאל את עצמנו....?
 

 מתי נכתבה ? - ידיעה           
 מה המידע החדש המופיע כאן? -                
   האם המידע עדיין אקטואלי לזמננו ? האם מעודכן ? -                
 מהם מקורות המידע שעליהם מתבסס הכותב ?  -     
 מי הוא מחבר הטקסט ?  -     
 מהי מידת סמכותו ו/או מקורות הידע שלו לכתוב על הנושא? -     
 סט?באיזו מסגרת התפרסם הטק -     
 מי חשוף לטקסט ?...   -     
 למי מיועד הטקסט ? -     
 באילו מקורות ניתן למצוא חומר עיוני נוסף על אותו נושא? -     
 האם מקורות ידע אלו תומכים בטקסט הנ"ל ?  -     

 
 מהו המידע על כותב? -כתבה_          

 לשם מה ?אילו עובדות בחר הכותב לכלול בתאורו ,  -               
 אילו נתונים השמיט בתאורו ?  -               

 מזווית הראייה שלו( -אילו נתונים בחר לא לספר עליהם כלל או חלקית )                    
 באילו אמצעים לשוניים השתמש הכותב ? )דימויים , מטאפורות ,שמות תואר וכו'(  -               
 שמחה , התלהבות , אדישות ,הזדהות...וכו'( )כעס,  כותב בעת הארוע ?מה הרגיש ה -               
 אילו מילים או משפטים חושפים את עמדתו של הכותב על האירוע ו/או האדם  -                   

 עליו הוא כותב  ?                      
 מה הרושם הכללי שהשאיר התיאור על הקורא ? -                   

 מה המיוחד בראייתו של הכותב ? -                   
 

 מי כותב ?  )או מי ביקש אותו לכתוב ...( -מאמר            
 לאיזה קהל יעד מופנה הטקסט ? -               
 באילו אמצעים לשוניים ו/או משלב לשוני משתמש הכותב ?  -               
 ורא אסכים עם כותב הטקסט ?  מי "ירוויח" אם אני הק -               
 מה "המידע" שהטקסט מבקש לשכנע אותי , "למכור" לי ? -               
 מה מבקש הכותב להשיג באמצעות המילים הטעונות רגשות שבחר הכותב ? -               
 האם מה שכתב בכותב מוכח ? האם ניתן כלל להוכיח ? -               
 לו פרטים או עובדות בחר הכותב לא להציג בפני הקורא ?אי -               
 היכן אוכל למצוא מידע אובייקטיבי על הפרטים שמסר הכותב ? -               
 באילו  פרטים מנסה הכותב לשכנע אותי הקורא , כאשר הוא קובע  -               

 וא מנסה לשכנע        כביכול "כללים" לגבי ה"מידע" שנמסר,כיצד ה                  
 אותי להאמין וכו'                   
 מהם ציפיות הכותב מהקורא ? -                

 האם התנהגותו של הקורא עשויה להשתנות  לאחר קריאת הטקסט? -                      
 באילו פרטים ישתמש הכותב כדי לשכנע אותי בטענתו/בדעתו ?  -                   
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 דיווח הקש ,שיפוט   

 

 עובדות הניתנות לבדיקה.  גמצי -: תיאור של המציאות, שניתן לאמת או להפריכו דיווח 

   : קביעה לגבי משהו בתלי נודע , על בסיס הידוע , ניסיון לנחש דבר מה, לשער ,  היקש

 על בסיס העבר. -לכוון                

 אותו . אי אהדה לאובייקט שהוא מתאר : ביטוי של אהדה או שיפוט

 

 : יש להבחין בין עובדה לדעה   אדם מגבש לו חשיבה, אורחות חיים ע"פ המידע שהוא  הערה

             או מעוות של  מבע מזויףאו מבקר את התקשורת  יקבל בד"כ  ואם אינו בודקנחשף אליו,             

 הנמענים. להצרכים של המוענים כמו גם שהאירועים.יש לדעת את מערך             

 

 שיפוט הקש דיווח

מסירת העובדות כהוויתן,תיאור 

 מציאות

 קביעה לגבי הבלתי

 -נודע על בסיס הידוע 

 מה-ניסיון לנחש דבר

 על סמך העבר. 

 

 שיפוט

 דיווח שיש בו ביטוי

 לאהדת הכותב או

 אי אהדתו.
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 ?מה בין עיתון יומי  ברשת לעיתון יומי הנמצא על שולחננו 
 אילו מדורים לא נמצא באותו העיתון ברשת?              
 השוו בין עיתונים דומים )סטטי ודינמי(  בעיצוב הגרפי,          
 אילו שונו? מדוע לדעתכם שונו?אילו ידיעות/ כתבות נמצאו בשני הפורמטים,           

 ?מה בין עיתון יומי )ידיעות, מעריב( ברשת לבין עיתון רשת בלבד? מה בין כתב שטח לכתב רשת 
 ?מה בין עיתון יומי ברשת המועבר אלינו דרך עיני הצנזורה לבין עיתוני רשת שאינם עוברים צנזורה 
 

             

 ת י א ו ר      ה א ת ר ה א ת ר
http://www.ecola.com/ אינדקס עיתונים ברשת הכלל עולמית 

  

http://www.maariv.co.il/  עיתון מעריב 

http://www.haaretz.co.il/daily/index.asp  עיתון הארץ 

http://www.ynet.co.il/ מיוחד לרשת בלבד עיתון ידיעות אחרונות 

  
http://glz.msn.co.il/ חדשות גלי צהל  ברשת 

http://www.palestine-info.net/index_e.htm 

 

 ערבית ואנגלית-חדשות פלשתין

  עיתון רשת

http://www.tip.co.il/  תמצית חדשות השבוע-טיפ 

http://www.news-israel.net/ ארצי,מקומי-חדשות-ענין מרכזי 

http://www.isranews.com/index.html חדשות בחמש שפות 

http://www.cnn.com/  

 
 CNN-חדשות מתחנת הטלוויזיה ה

                                     
                                                           

 

 

 

 לינקים  =  קישורים  :       

 יהודה אטלסעיתון/ 

 …עיתונים …עיתונים …עיתונים

 כל יום עיתון חדש קונים
 וסל העיתונים מתמלא ומתמלא

 אני מביט בעיתונים, מביט ומתפלא:
 הן כל העיתונים נראים אותו דבר,

 פשר היום וגם מחר,אז למה אי א
 לקרוא איזה עיתון, לקרוא איזה עיתון,
 לקרוא איזה עיתון מהשבוע שעבר?!

 

אתרי  .ישראל אתרי החדשות באינטרנטמשהו מעניין קורה בשטח  ©

, סוף כל סוף, לקלוט ולעכל את ייעודן האמיתי. החדשות מתחילים
 לידיעת הציבור ידיעות חדשותיותתשאלו, מהו אותו ייעוד? להביא  

חדשות, מלשון המילה "חדשה", דבר מה חדש. ידיעות שלא פורסמו 
בשום מקום  אחר לפני כן. אתר חדשות טוב צריך לתפקד כגוף עצמאי  

 אמין. -פחות חשוב ורציני, ולספק מידע בדוק היטב, ולא 

עד כה הורגלנו בקריאת ידיעות חדשותיות מתומצתות,   

לעיתים אף מתורגמות, לקוחות בעיקר מרשתות 

הטלוויזיה  ותחנות הרדיו. הידיעות עברו שיחזור, ניסוח 

מחדש,  עריכה מהירה והועברו מיידית לפורמט הקבוע 

של אתר החדשות באינטרנט. אם הייעוד הוא לתת 

למקורות מידע אחרים מחוץ לאינטרנט, הרי קרדיטים 

שאין טעם בחיבור לאינטרנט,. ניתן לגשת ישירות לכל 

אותם  מקורות מידע ולקבל מהם את המידע באופן ישיר 

 ומורחב.

האם יש צורך באתר חדשות לשם קבלת מידע המתפרסם  על ידי גופי  
  תקשורת אחרים? לא, כי אין זה ייעודו האמיתי של אתר חדשות.

  איננו באיסוף ידיעות חדשותיות,האמיתי של אתרי חדשות  ייעודן

 © .אלא בידיעות חדשות בלבד.

http://www.ecola.com/
http://www.ecola.com/
http://www.ecola.com/
http://www.maariv.co.il/
http://www.maariv.co.il/
http://www.haaretz.co.il/daily/index.asp
http://www.haaretz.co.il/daily/index.asp
http://www.haaretz.co.il/daily/index.asp
http://www.ynet.co.il/
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-8,FF.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-8,FF.html
http://glz.msn.co.il/
http://glz.msn.co.il/
http://glz.msn.co.il/
http://www.palestine-info.net/index_e.htm
http://www.palestine-info.net/index_e.htm
http://www.tip.co.il/
http://www.tip.co.il/
http://www.news-israel.net/
http://www.news-israel.net/
http://www.isranews.com/index.html
http://www.isranews.com/index.html
http://www.isranews.com/index.html
http://www.cnn.com/
http://www.cnn.com/
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 לחצו על כל לינק בנפרד  , 

 נא לחכות בסבלנות…המצגות עולות לאט

 
 ממונה על זכויות ישום התלמידים טובה בן ארי /הזכות להשמע ולהראות 

 ם /ם אל צעירים ועל צעיריםמצעירי 
 

 בינלאומי מיזם-עיתונוער באנגלית -עיתונוער 

 

 http://www.education.gov.il/zchuyot/mazagot.htm מתוך :      
 
 

http://www.education.gov.il/zchuyot/download/mazeget3.ppt
http://www.education.gov.il/zchuyot/download/mazeget7.ppt
http://www.education.gov.il/zchuyot/download/Perel4.ppt
http://www.education.gov.il/zchuyot/mazagot.htm

