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 תקשורת וחברה

 

___________________ 
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 תלמידים יקרים,

 לפניכם חוברת לעבודה בכיתה. 

 לפי הנושאים הבאים:מופיע על מנת להקל עליכם המידע 

 

 יופיע במסגרת מקווקוות ורקע אפור – הגדרות ומידע שצריך לדעת

 

 

 אלות במתכונת בגרותש

 

 

 מטלת כתיבה

 

 

 בכיתה דיון

 

 

 למילוי על ידי התלמיד –לקראת מבחן: רשימת המושגים שצריך לדעת בזירה 

 

 

 בועות עזרה למשימות

 

 

 

 

 

 

 עזרה
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 :1משימה מס' 

 ארץ נהדרת". מתוך 02.04.20סדר בזום "  -א. סרקו את הברקוד וצפו בסרטון

 

 

  

 בתקופת הקורונה? לדעתכם השינויים הטכנולוגיים שהתרחשו םמהב. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 ג. כתבו באילו מכשירים/ אמצעים טכנולוגיים אתם משתמשים?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

אמצעי התקשורת מעצבים את החברה שבתוכה הם 

בכל חברה  בולטתהטכנולוגיה של התקשורת ה מתקיימים.

את ו החברה, את התרבותאת כל שאר המרכיבים: את  תעצב

המדיום בו פחות משנה התוכן, אלא  האופן בו האנשים יחשבו.

  ם.סריהמדיום מעצב את המ סר המרכזי,מועבר התוכן הוא המ

 

 

דטרמיניזם= 
לקבוע מראש, אין 

 אפשרות בחירה.

די עם העצות 
ההוריות אבא. בשביל 
 זה יש לי אפליקציה.
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  :2ל מס' תרגו

 את המוצרים הטכנולוגיים בהווה שהחליפו את בטבלה השלימו

 המוצר המסורתי. 

 

 

 

 

 

 

 

 הטכנולוגי )בהווה(המוצר  המוצר המסורתי )בעבר( 

  -דוגמא -1

 אנציקלופדיה

 

 

 

  מפות ניווט מנייר 2

  עיתון מודפס 3

  שיעור בכיתה בבית הספר 4
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 כרטיס ניקוב

 לאוטובוס 

 

 

 

6 

 

 

 טלפון קווי

 

 

ניתן 
להיעזר 

 בגוגל
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  :3ל מס' תרגו

על בני  משפיעהאיך היא ומהי הטכנולוגיה?  מתחת למשפטים הבאים: כתבו

 האדם או על החברה?

:  

 משחקי המחשב האלימים גורמים לילדים לנהוג באלימות גם במציאות.א. 

  ם: בו משתמשי אמצעי הטכנולוגיה

 : השפעהה

 ברשת ניתן למצוא מידע על כל נושא בקלות ובמהירות.ב. 

  : _______________________________בו משתמשים אמצעי הטכנולוגיה

ההשפעה:________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

 .הכנתי פסטה עם גבינה ועגבניות בעקבות צפייה בסרטוןג. 

  : _______________________________בו משתמשים אמצעי הטכנולוגיה

ההשפעה:________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

ת אימוביליי ברכב שמזהירה את הנהג ומצפצפת כשהוא סוטה מהנתיב או נוסע מערכד. 

 מהר מידיי.

  : _______________________________בו משתמשים אמצעי הטכנולוגיה

ההשפעה:________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

 ZOOMיעור היסטוריה התקיים ב שה. 

  : _______________________________בו משתמשים אמצעי הטכנולוגיה

ההשפעה:________________________________________________________

_______________________________________________ 
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 :4משימה מס' 

אותם  ושבצולים המצורף למטה מתוך מחסן המיאת סוכני החיברות  מיינוא. 

 בעמודה המתאימה עבורכם.

 

 הורים ובני משפחה

 

מוסדות )בית ספר, 

תנועות נוער, 

 משטרה וכו'(

 

חברים )קבוצת 

 השווים(

 

 אמצעי תקשורת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

להכנס לכיתה   /  לרקוד ולשיר  /  קריאה וכתיבה  /  אכילה בסכין ומזלג מחסן מילים:

לדעת    /לשחק כדורגל  /  לבחור בגדים  /  להצביע בבחירות  /  ללכת להתחסן  /  צולבצל

לקפוץ   /  לעזור לשכן  /  לחצות מעבר חצייה  /  לעזור לחבר בשעת צרה  /  מה קורה בעולם

.ידע פוליטי  /  לעשן נרגילה   /  בחבל

 

 

ברה. תהליך שאינו פוסק לעולם, ובמהלכו האדם מכיר את תהליך ובו הפרט לומד את מקומו בח

 , מה מותר ומה אסור. החברה בתוכה הוא חי: הערכים, הנורמות והמוסכמות של הקהילה

על ידי לימוד וכן על ידי חיזוקים חיוביים וסנקציות שליליות מגורמים שונים הלמידה מתרחשת 

סוכן חברות מרכזי היות שהוא הקבוע והיציב מכולם ומלווה  תקשורתיש הרואים באמצעי ה .בחברה

 .את הפרט מינקות ועד זקנה

 
 
 

הן תפיסות  ערכים
מקובלות שהחברה 
 מחשיבה כ"רצויים"

 גיוס לצה"ל למשל

הן התנהגויות  נורמות
מקובלות שהחברה 

מחשיבה כ"נורמליות" 
כדורגל הוא ענף  למשל

 ספורט גברי

https://artzi.lms.education.gov.il/mod/glossary/view.php?g=20138&mode=cat&hook=2253
https://artzi.lms.education.gov.il/mod/glossary/view.php?g=20138&mode=cat&hook=2253
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  :5ס' מ לתרגו

  Mood–24kGoldenבקליפ:  פוצא. 

 

 

 

 

 אילו נורמות, ערכים ותפקידים בני נוער עשויים ללמוד מצפייה בקליפ זה. כתבו ב.

__________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________

________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

התקשורת היא סוכן החברות הקבוע והיציב מכולם אשר משפיעה ומלווה את האדם מינקות ועד 

בני נוער שולטים בטכנולוגיה יותר מהוריהם, התכנים באינטרנט הרבה יותר נגישים והם  .לזקנה

 צורכים את התכנים באופן אישי )בטלפון או במחשב האישי(.

וכל זאת בלי יכולת בקרה או  תכנים שלא תואמים את גילםבטלוויזיה ובאינטרנט, ילדים נחשפים ל

  .תיווך של הורה או מבוגר

 החשיפה של הילדים לתכנים גורמת להם לאבד את התמימות.

 החשיפה של הילדים לתכנים גורמת להורים לאבד מסמכותם כיודעי כל.

 

 

 

 

 

 

כך כותבים 
 תשובה מלאה

שימו לב ללבוש, 
להתנהגות בין 

בנים לבנות 
 ולמילים של השיר



 .שפ"את תקשורת וחברהב לתלמיד מחברת למידה. הוראת תלמידים מתקשים -מורי תקשורת שעברו השתלמותלשימוש 

 

8 

 

 :6מס'  תרגול

 .לוונטיות )מימין(קו בין חלקי ההגדרה )משמאל( ובין הדוגמאות הר מתחו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בגוגל שאלה מחפש הילד

 במקום לו שיש בעיה על

ולקבל את  להורים לפנות

 עצתם.

שורת היא סוכן החברות הקבוע התק

והיציב מכולם אשר משפיעה ומלווה 

.את האדם מינקות ועד לזקנה  

סמכותםההורים מאבדים את   

 כיודעי כל.

הילדים נחשפים לתכנים שאינם 

 תואמים לגילם.

החשיפה של הילדים לתכנים גורמת 

 להם לאבד את התמימות.

אחוזים מהילדים בגיל  95

תי חרגו באופן משמעו 3

מהנחיית ארגון הבריאות 

העולמי לזמן צפייה 

 בטלוויזיה.
 

 13מהילדים עד גיל  80%

 נחשפים לפורנו.

תכניות הטלוויזיה  

המנוהלות על ידי  ילדיםל

 ברצועת עזה חמאס
לשנאה ולאלימות  מטיפות

 וות.ומפארות את המ
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 :7מס'  תרגול

 קטנות קטנות, אבל מפוצצות בקרם..." -"מיני כריות שלפניכם: פרסומתב צפו

 

 

 

של הילד אנו רואים  שאינן תואמות לגילואיזה התנהגויות  ציינו

 בפרסומת זו? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

צפייה בפרסומת זו על ההשלכות של  מהן, על פי תיאוריית אובדן הילדות

 התנהגותם של ילדים? 

____________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

היעזרו 
 בהגדרה

 7בעמ' 

בתשובתכם, 
התייחסו ללבוש, 

הגות, ולמה התנ
 שנאמר
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 :במתכונת של בגרות 8שאלה מס' 

 על השאלות. וענואת הפתיח  קראו

 עדי ביטי חשה את עצמה לוליטה 13בגיל 

אלף צפיות בשלושה ימים.  200צבר כמעט  13-ל הזמרת בת ההקליפ החדש "חשה" ש

ביטי מחופשת בו לנערה מבוגרת בהרבה מכפי גילה, ולה היא שרה שהיא עפה על עצמה, 

דורכת על הבנות האחרות, לא אכפת לה מכלום, אבל שתיזהר, כי בחיים לא תמיד קורה 

ל לקהל היעד שלה, מה שבא לך. מבעד למגניבות של השיר מבצבץ מסר שלילי שמחלח

בפייסבוק משתפים את הקליפ הזה בלי סוף, בדרך  .המורכב בעיקר מילדים בגיל יסודי

כלל עם מילות ביקורת חותכות. והם צודקים. לא רק שעדי ביטי ממש לא נראית כאן בת 

, אלא יש כאן בעיקר מסר שלילי של עדי ה"קולית" וה"מגניבה" מול דמותה של 13

לא אתפלא אם בבוא היום נגלה שרוב עצמה חרם חברתי. ה"חשה" שמביאה על 

, שלומדות ממנה כאן איך צריך לדבר ולהתנהג אחת 12עד  9המעריצות שלה הן בנו 

 (Mako ,2014)מתוך  .מסר מעוותבקליפ הזה שיש  אחד יכול להביןלשנייה. כל 

 

 .קליפב הוא בא לידי ביטוי כיצד ותארו דטרמיניזם טכנולוגיאת המושג  הסבירוא. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 בקליפ? ואיזה מסר מועבר בקליפ לבני נוער? החיברותמיהו סוכן ב. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

כיצד היא באה לידי ביטוי בכתבת  והדגימו אובדן הילדותמהי תיאוריית  הסבירוג. 

 הביקורת על הקליפ של עדי ביטי?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



 .שפ"את תקשורת וחברהב לתלמיד מחברת למידה. הוראת תלמידים מתקשים -מורי תקשורת שעברו השתלמותלשימוש 

 

11 

 

 

 סוגים שונים של מדיה: 2יש להבחין בין 

 .דיגיטלית לפלטפורמה עברו וחלקם נעלמו לקםחלפני העידן הדיגיטלי. שפעלו אמצעי התקשורת 

  למשל: רדיו, טלוויזיה, עיתונים מודפסים.

 

הרחב וקצבי העברת המידע  -שהופיעו עם כניסת האינטרנט ועליית הפס התקשורת אמצעי

 ולהפיץ להעביר יכול אחד כל ו:וצריכת המידע העברת אופן את שינתה הדיגיטלית המדיההמהירים. 

 .מן ובאופן מיידיהז כל מתעדכן והוא תשלום ללא לרוב זמין המידע ע,מיד

 וםתשל ם,חינמוני כמו התקשורת של חדשים כלכליים מודלים נולדו החדשות הטכנולוגיות בעקבות

 ומימון באמצעות גיוס המונים. מנוי דמי

 

 חברתית, נעשית במגוון דרכים ופלטפורמות:דיגיטלית פעילות תקשורתית באמצעות מדיה 

 .אתרים לשיתוף תמונות/סרטוניםורשתות חברתיות , אתרי וויקי, בלוגים
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 :9תרגול מס' 

  בתמונות שלפניכם. התבוננו

על ידי כתיבת מספר התמונה מסביב  תמדיה מסורתית או מדיה דיגיטלילכל תמונה  שייכו

 למדיה שאליה שייכתם.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

מדיה  
מסורתית

____

____

____

____

מדיה  
דיגיטלית

____

____

____

____
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  בכיתהדיון  :10משימה מס' 

 התקשורת הדיגיטלית גורמת לטשטוש גבולות:

 ל הוא גם מוען וגם נמעןהקה. 

  ין עליו שליטהשל "תוכן שיתופי" שאהיווצרות. 

  ,היווצרות של קהילות שמבוססות על אינטרסים כלכליים 

 .תרבותיים, חברתיים ופוליטיים      

 

 

 

 

 

 

 

נבחין בין חמישה סוגים של 

 חיי היום יום הם תקשורת והתקשורת הם חיי היום יום. -. בין החיים לבין צריכת תקשורת1

 שיתוף המידע האישי הופך לנחל הכלל. -. בין הפרטי לבין הציבורי2

 האזרח הוא צרכן, יוצר ומפיץ מידע. -. בין מוען לבין נמען3

 תקשורת ההמונים הופכת לתקשורת דיאלוגית. -. בין תקשורת בינאישית לבין תקשורת המונים4

יפ פייק, הפצת תכנים שקריים ומזויפים במגוון של כלים רבי עוצמה: פייק ניוז, ד -. בין אמת לבדיה5

 אווטארים ובוטים.

 

קורה שהגדרה של מושג 
מסוים מפסיקה להיות בעלת 

 משמעות אחת ברורה

קרה הציור של המונה ליזה הוא תמונה מקורית, יצירת אומנות י

וחד פעמית. אותו ציור הודפס על נייר כהעתק של היצירה, ומשמש 

 הגבולות מטשטשים. כמוצר זול שנמכר במלא עותקים. 

 איך נדע מה התמונה שלפנינו?
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  :11ה מס' משימ

 ?האם האירוע קרה או לא קרה -בעוקואת הברקוד  סרקו

 

 

 

 

 :על השאלות הבאותענו מכן, ר לאח

 ___________________ ?תשובות נכונות עניתכמה על 

  ?ע קרה או לא קרהרוניתן לזהות האם האיכיצד 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ידיעות חדשותיות כוזבות אשר מוצגות כאילו הן אמתיות. זהו מידע מומצא שמטרתו להונות את 

מכיוונים שונים ומבלי  הציבור למטרות פוליטיות או מסחריות. ברשתות חברתיות אנו מוצפים במידע

 היכולת לבחון את אמיתות המידע.

זיוף של פס קול או של צילום כך שממחברים בין סאונד לויז'ואל שלא שייכים זה לזה. לא מדובר רק 

ב"הדבקה", אלא בהתאמה מושלמת. הייחודיות של התופעה היא שימוש בבינה מלאכותית 

 .כזה שהקהל לא יכול לדעת שמדובר בזיוף באופן שמתאימה את המראה לסאונד

חשבונות מזויפים ברשתות מדובר באווטאר זהו ייצוג דיגיטלי של דמות וירטואלית או בדויה. בוטים ו

חברתיות שיכולים להתנהג כמו חשבונות אמיתיים מבלי שנדע שמדובר בחשבון מזויף. המטרה היא 

ביצירת רושם של "דעת קהל", בקידום אנשים, רעיונות או מוצרים לקחת חלק בעיצוב דעת הקהל, 

 ברשתות החברתיות.
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  :21מס'  רגולת

 יגד.בעיגול את התופעה המתאימה ביותר לה פויקה

 

הושקה אפליקציה חדשה ומתקדמת מאוד שמאפשרת לכם לשתול את הפנים שלכם  א.

במקום פנים של דמויות בסרטים ותוכניות טלוויזיה מפורסמות כמו ״משחקי הכס״, 

 .ומעוררת מחלוקת והתוצאה מרשימה במיוחד, וגם מדאיגה

 דיפ פייק   /   אווטארים ובוטים /    ניוז פייק  :היא שבאה לידי ביטוי בהיגד זה התופעה

 

ניסיון נוסף של ארגון חמאס להשתלט סיכלה מחלקת ביטחון המידע באגף המודיעין  .ב

 .באמצעות פרופילים מזויפים על טלפונים של חיילי צה"ל

 דיפ פייק   /   אווטארים ובוטים /    ניוז פייק  :היא שבאה לידי ביטוי בהיגד זה התופעה

 

במכתב שנטען שנמצא בביתו של יו"ר זק"א לשעבר, שניסה לשים קץ לחייו, נכתב: "את  .ג

העונש כבר קיבלתי, תשתדלו לזכור את הטוב שעשיתי". לאחר שהופץ ברשתות, המשפחה 

 . "זה לא כתב ידו ולא חתימתומסרה בתגובה: "

 דיפ פייק   /   אווטארים ובוטים /    ניוז פייק  :היא שבאה לידי ביטוי בהיגד זה התופעה

 

י לעורר חושף כי האיראנים מפעילים מאות חשבונות מזויפים כד Ynet שהגיע לידי דו"ח ד.

 .שיח על נושאים מפלגים בישראל. מאז ההכרזה על בחירות, נטען, נרשם זינוק בפעילותם

 דיפ פייק   /   אווטארים ובוטים /    ניוז פייק  :היא שבאה לידי ביטוי בהיגד זה התופעה

 

רטון בו הוא משלב את יכולת החיקוי שלו של העלה ס הבמאי והקומיקאי ג׳ורדן פיל ה.

כדי ליצור את הרושם  נוספות נשיא ארצות הברית לשעבר, ברק אובמה, וטכנולוגיות

 .כמו ״קילמונגר צדק״ וגידופים על הנשיא טראמפ מגוחכיםשאובמה אומר משפטים 

 דיפ פייק   /   אווטארים ובוטים /    ניוז פייק  :היא שבאה לידי ביטוי בהיגד זה התופעה

 

 האנשים בתמונה אינם אנשים אמיתיים. ו.

 
 דיפ פייק   /   אווטארים ובוטים /    ניוז פייק  :היא שבאה לידי ביטוי בהיגד זה התופעה
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 :במתכונת של בגרות 31שאלה מס' 

 על השאלות. וענואת הפתיח  קראו

 @ מגן בחירוף נפש על נתניהו?x4gtf85k9mלמה המשתמש 

 בטוויטר של בשנים האחרונות פורסמו תחקירים רבים שהראו, שמקור אלפי פרופילים

יות, בוטים, מפעילות לפחות את תומכי נתניהו הוא במדינות זרות, ותוכנות אוטומט

ם הללו, ולכן לאורך זמן לאדם מן השורה אין דרך לגלות מי מפעיל את הפרופיליחלקם. 

נוצרת תחושה, שמאחורי נתניהו ניצבת תנועת עממית אותנטית וגדולה, התומכת בו 

עובדה  ,לנתניהו תומכים אמיתיים רבים .ובהחלטותיו, וסומכת על שיקול דעתו

כדי להמריצם ולדכא את מתנגדיו הקימו  ,אך .המשתקפת בסקרים ובתוצאות הבחירות

יות וירטואליות בדויות, המנפחות את שיעורי התמיכה באופן כוזב אנשי נתניהו זהו

 8.10.20יובל דרור, "הארץ",  .ומהדהדות את מסרי התעמולה שלו

 

 . למדיה דיגיטלית מדיה מסורתיתמהם ההבדלים בין הסבירו  .א

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 תשובתכם.מקו נ ?מדיה באה לידי ביטוי בכתבהאיזה  יינוצ .ב

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 שתי תופעות אשר תורמות לטשטוש הגבולות בין אמת לבדיה. הסבירו .ג

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

וכתבו כיצד היא גורמת לטשטוש  שלפניכםאחת מן התופעות על פי הכתבה  דגימוה .ד
   .?הגבול בין אמת לבדיה

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 ?הסכנות בשימוש בבוטים בחברה דמוקרטיתמה יכולות להיות , דעתכםכתבו  .ה

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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 אלות:על הש וענובבלוג  18.04.21-שפורסמה ב יסמין לויאת הכתבה של העיתונאית  קראו

 מרגלית צנעני, מה רבות פנייך?

 50על כבר -ועל אף שהיא אושיית לבמת טקס הדלקת המשואות בהר הרצלצנעני עלתה 

תנת לזיהוי. מלוכסנת עיניים ותפוחת לחיים, זרה לגמרי, יתה כמעט בלתי נישנה, הי

 לכולם היה מה לומר על -תגלית חדשה עבור הישראלים. התגובות ברשת לא איחרו לבוא 

"מרגול , "מרגול שלחה את הפיליפינית שלה במקומה" :מה שצנעני עוללה לעצמה

דורשת  " ו"מצד אחד החברה72"הלוואי עלי להיראות ככה בגיל , נקראה למילויים"

 מאיתנו להיראות צעירות ומצד שני יורדים עלינו כשאנחנו עושות משהו".

וקס, מילויים וניתוחי פנים צנעני לא המציאה שום דבר חדש. התמכרות של נשים לבוט

עומדות בתור כדי לאמץ שפתי ברווז מנופחות  20היא כבר מזמן עניין שבשגרה. בנות 

והבעה משותקת רק כדי להידמות לאיזו כוכבת רשת. רופא אחראי והוגן היה אומר "עד 

 שמרגליתכאן", ולא מזריק את מה כל מה שנותר לו בקליניקה. היה אפשר לצפות 

ון עצמי, שנחקקה בתודעה כזו שלא באה לרצות אף אחד, לא דופקת חשבון ביטח שמלאת

שתעביר מסר שמעודד נערות  זותהיה  -לאף אחד, ולא מפחדת ממה יחשבו או יגידו 

אבל,  ,, צנעני חשה מנוכרת למי שהשתקפה אליה במראה72. אולי, בגיל לשמר את הטבעי

 "."העיקר שכל אישה תעשה מה שהיא חפצה

 

 . דטרמיניזם טכנולוגימהו  הסבירו .א

על פי מושג זה, משפיעים אמצעי התקשורת כיום על "התמכרות הנשים  כיצד .ב

 לבוטוקס" לפי הכתבה.

 . החיברותמהי אסכולת  הגדירו .ג

את חלקם של אמצעי התקשורת, על פי אסכולת החיברות, והשפעתם על  הסבירו .ד

 "התמכרות הנשים לבוטוקס" לפי הכתבה.

 .ילדותאובדן מהו  הסבירו .ה

 את המושג אובדן הילדות מהטקסט באמצעות ציטוט והסבר. הדגימו .ו

 .תקשורת מסורתית ותקשורת דיגיטאליתהבדלים בין  שלושה ציינו והסבירו .ז

 .נמקושל העיתונאית יסמין לוי?  הבלוגשייך  סוג של תקשורת לאיזה .ח

ראה באה לידי ביטוי בדיון סביב המ הטשטוש בין אמת ובדיהאיך תופעת הסבירו  .ט

 , כפי שהוא מתואר בכתבה.72-"המנותח" של הזמרת בת ה


