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 הלומדשל   ולתקשורת בדרך לעיצוב זהותחינוך 

 במקום הקדמה -'האני מאמין'

אחת מהנחות היסוד בלימודי המקצוע ,מתבססות על האמירה המפורסמת שטבע מרשל מקלוהן:  
המדיום איננו רק אמצעי טכני להעברת מידע אלא הוא מעצב את מרחב  "המדיום הוא המסר".  

 השיח ואופיו. 

הנחה זו מחייבת אותנו להערכה תמידית של תכנית הלימודים, במיוחד בעת זו המאופיינת   
בצורך להעריך את השפעתם על השיח התקשורתי  ,בשינויים דרמטיים בטכנולוגיות תקשורת 

בהערכת תפקידנו כצרכני תקשורת באופן שבו אנו  ובמרחב האישי והציבורי בתחומי חיינו השונים,  
 ים את המסרים. "מבינים" ומפענח 

המבקשת להיות רלוונטית לסביבת חיינו ובעיקר לסביבתו   ",תקשורת וחברה"ב תכנית הלימודים
של הלומד הצעיר, חייבת להיות ערנית לשינויים הטכנולוגיים ולהשפעותיהם על השיח התקשורתי  

דכון זה  ולתת להם ביטוי הולם. מבחינה זו העדכון הנוכחי אינו שונה מהעדכונים הקודמים. בע
 כמעט ולא נוספו מושגים חדשים. 

 ובכל זאת במה שונה העדכון הנוכחי? 

. מספר זירות אוחדו למשל: זירת החדשות  םעיקר השינויים הוא באופיים ובהיגיון העומד מאחוריה
, זירת הפרסומות וזירת  יהתיעודאליטי( וזירת הקולנוע  י וזירת הצילום העיתונאי ,תוכנית מציאות)ר

גובשה זירה משמעותית יותר בשם זירת התרבות   , הפרסום הסמוי. במקום זירת השפה הדיגיטלית
את ה"מציאות"  ולפרש הדיגיטאלית. זירת הכיתה כזירת תקשורת הפכה לזירה: להבין 

התקשורתית. זירת חבות התקשורת בוטלה ותכניה הרלוונטיים אוחדו עם אחד מתוך ארבעת נושאי  
במקום אסדרת  ,  של אמצעי התקשורת  (  Accountability) ְחָריּוִתיּותא   שם החדש:הגרעין בזירת העל ב

 .  התקשורת אמצעי

נקבעו מטרות  לכל אחת מהזירות נקבעו דילמות מרכזיות ,הודגש 'הסיפור' )הנרטיב( של כל זירה, 
. באתר ה'מודל' של המקצוע, תמצאו  אופרטיביות מצומצמות באוריינות מדיה ואוריינות אזרחית 

שפע של חומרי עזר להוראה וללמידה הכוללים אגרון מושגים, מערכי שעורים ,מתודולוגיה להוראת  
הזירות, למעלה משישים שאלות משוב מרכזיות לכל הזירות, וכמובן פלטפורמה חשובה ביותר  

הכין ב'מודל' מערך פעילות  ל למורה לנהל מערכת למידה אישית."אתר מלווה מקצוע", המאפשרת 
דיגיטאלית אישית עבור תלמידיו בהתאם ליכולותיהם, כולל משימות הפעלה, שעורים הפוכים  

ועוד. זירת העל נותרה כבעבר 'צוהר' לנושאי הליבה במקצוע, שיש ללמדה   ת,בחינות דיגיטליו
ום החומרים  במהלך שלוש שנות הלימוד, במקביל לזירות השונות ועל פי החלטת המורה. צמצ

זירות   9-זירות +זירת על, ל 13-ואיחוד תכנים בתכ"ל באה לידי ביטוי בירידת מספר הזירות מ
 +זירת על.

משותף קוהרנטי ,נבע לא רק  רעיון תמטי צמצום תכני הלימוד וריכוזם לידי מכלול שיש בו  
לחדד את ההכרה בקרב המורה ,שמטרת   - משיקולים מקצועיים אלא גם מצורך פדגוגי מובהק

 . הלומדשל  וחינוך לתקשורת בדרך לעיצוב זהותלימודי המקצוע בעת הזו היא: 

אני עוסק בפיקוח על הוראה ולימוד תחום התקשורת בבתיה"ס   בהןבמהלך השנים הרבות   
דיר  אני שומע לעיתים קרובות מורים המציגים עצמם כמורים לתקשורת ואת השיח המג  ,התיכונים

 זוהי תפיסת עולם ארכאית ומוטעת מיסודה! את הפרופסיה כהוראת תקשורת. 

שהתאפיין בין היתר  אנו עדים בימנו  להאצת  דרמטית של המגמה שהכרנו בעידן האנלוגי, 
על  בעידן האנלוגי דובר  . דומהוכ  'העיתון של המדינה' , הבטלוויזיערוץ אחד   - שבט' הב'מדורות  

תקשורת ותפקידם בתהליך התקשורתי, ואילו עכשיו, כל תלמיד ותלמידה הם  על צרכני  כרק הקהל  
ם, מסריטים,  יהפכו מצרכני תקשורת לאנשי תקשורת לכל דבר: מצלמ. התלמידים גם יצרני תוכן
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עשוי   'טלפון חכם כל 'וכל זה כלאחר יד וכמובן מאליו.   –מביימים, עורכים, כותבים, משווקים 
  ערוץ . הקשור למאות אלפי עוקבים: קוראים ,מאזינים וצופים, להפוך לערוץ תקשורת עולמי 

אלא אינטראקטיבי בין יוצר התוכן  לצרכן וחוזר חלילה, והכל   , אינו חד כיווני בימנו  התקשורת 
עולה   ולא להוראת תקשורת גרידא,  לחינוך לתקשורת מכאן החשיבות  נרשם מתועד ונשמר לעד. 
 לפני עשורים. בהשוואה לזה שבעידן הנוכחי לאין שיעור 

, הופכת זירת  מעריכיים להתגבר בערכים   צפויהבעידן הנוכחי שבו מגמת ההתפתחויות הטכנולוגיות 
והשלכותיה   את משמעויותיה  אל נכון,  התקשורת לזירה סואנת באופן שקשה לעקוב ולהעריך

 יבוריים. התרבותיות על מרחב החיים האישיים והצ 

  לחנך לתקשורתיעד מרכזי ודרמטי: ,תקשורת ה מורי  ,ניצב בפנינו,  במציאות כה מורכבת ומאתגרת
רצף הלימודים האקדמיים  ב  'תחנה' אנחנו איננו  עוד   ולא רק להעניק ידע עיוני או מעשי בתקשורת. 

 בתחום התקשורת. 

להבין ולפענח את שפת התקשורת     ,את תלמידנו לתקשורת ללא כחל וסרק לחנך מטרתנו היא  
ערותנו. עלינו להטמיע בקרב  מכל עבר ,משך כל שעות והלא מדוברת האופפת אותנו  המדוברת 

  םלשאול  כאשר ה הם עליש ביקורתיות שאלותתלמידנו 'רפלקסים מותנים', הכוללים מערך 
או באחד מערוצי  ,בכתבה בפייסבוק  יםצופ  , ה משודרתלידיע נים או מאזי, פוסט, ציוץ  ים קורא

לשאול  ולהפוך את הצורך   את חוש הביקורת  םעלינו לעורר ולחדד בקרב התקשורת האלקטרוניים.
 .  ל'טבע שני' שאלות

 ? ולהתלבט לשאול יםחייב התקשורת   י בסיסיות שתלמידהשאלות מהן ה

 וההכרה:   ם את ההבחנההתלמידי עלינו להטמיע בקרב 

ומדוע?   עיתוי הפרסום ומי מרוויח מפרסום המידע ומי מפסיד? היכן מפורסם המידע? מה •
 מה מקור הפרסום?   מה לא מפורסם? מדוע המידע מפורסם בהבלטה או במקום צנוע יותר?

,  לעורר שיח  במשמעות חשיבותם של אמצעי המדיה לקיומו של משטר דמוקרטי איתן •
להתחבט בשאלה האם תפקידי המדיה מחייבים   ;4האקטיביזם החברתי ובחשיבותו של  

 ביקורת תמידית על פעולות הממשל או שמא להסתפק בדיווח ? מדוע?  

לה להסתיים לא רק בהלבנת פניו של  ומתי חופש הביטוי הופך ל'נגוע' בהסתה פרועה שעל •
 ה'אחר' אלא גרוע מכך , היא עלולה להסתיים בטרגדיה נוראית?  

מהם היתרונות העצומים שהפלטפורמות הדיגיטאליות מעניקות לנו ביכולת האדם   להבין  •
,שרק לפני פחות משנות דור הייתה נחלתם של  רחבה הבודד לתקשר במהירות ובתפוצה 

אמצעי תקשורת המוניים? להבין היטב את משמעות היכולת של הפרט הבודד, להפיץ את  
למאפייניה של הפלטפורמה המהווה   ועות מוד ,בד בבד עם הגברת המסר שלו לקהל עצום 
חובק כמעט עולם ומלואו ,ושהיא מעניקה עוצמה אדירה   הדהודה'תיבת תהודה' שטווח 

,אך טומנת במקביל גם סכנות   ציה עצומהזלפרט הבודד הנהנה מתחושת חופש ודמוקרטי
   .לרוב

או   מלאה  לחופש ביטויהמעניקה לנו יכולת עידן של דמוקרטיזציה  ב אנו חיים לשאול האם  •
שמא ישנם מנגנונים אלגוריתמיים המקדמים או מעלימים אמירות לא פופולריות  

 מה בין הון דיגיטאלי לפער דיגיטאלי? ; ופוליטיים גלובליים  משיקולים כלכליים

לדון באחת ממשמעויותיה של 'תיבת התהודה' העצומה הזו, שיכולה גם להאיץ  עלינו  •
אביב  ") נסתרים ולהעלותם מעל פני השטח בעצימות מדהימה ולהגביר תהליכים וזרמים  

, ומנגד  ארגון המדינה האיסלמית באירן, , להפיכה בטורקיה תניסיונו  ," הערביעמיםה
 ( . ועוד מערכות בחירות ומשאלים במשטרים דמוקרטיים

ם  צהמדיה המסורתיים )הציבוריים והמסחריים( מזמן אינו מצטמאמצעי להבין שכוחם של  •
רק בדיווח ובסיקור המציאות מנקודת מבטה של 'מצלמת האבטחה' ,אלא היא נוטלת צד  

בין    ,,בעיצוב דעת הקהל על פי תפיסות ערכיות של הגורם המדווח י ללגיטימנרטיבי שהפך 
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אם בדיווח עצמו ובין אם באופן שבו חושף איש התקשורת את נטיותיו הפוליטיות  
או  ובאינסטגרם י דעה בעיתונים ,פוסטים בפייסבוק במאמר : והערכיות בפרסומים שונים 

   בטוויטר.  ציוצים 

היטשטשה אף     viewsלבין    newsבין בדיווחי המדיה  ההבחנה המסורתית שהייתה רווחת בזמנו
רגות  דבעידן של מלחמת הישרדות כלכלית של 'הכל בכל' ,שבהן העוצמות הכלכליות משת  .נעלמה

,  'און לייניות ''פושים' ,אנו חיים בקצב של  ומתרגמות לעוצמות פוליטיות וההיפך, בעידן שבו 
ובמקביל צצים ועולים    מושגים ישנים מקבלים ממד, משקל וצורה חדשים לחלוטין   ועוד, מיידיות 

רים,  ,אווט' בוטים' ', פייק ניוז':  השפיע ולעצב את תפיסת עולמנומושגים חדשים.כולם מכוונים ל
הזכות להגנה על שם הטוב, הגנה מפני שטיפת   הזכות לפרטיות,  הסתה ובריונות ברשת,  , 'פייקדיפ '

תכנים  ,  ם שאינך יכול להימלט מהםיואלימה בפרסומות ובקמפיינים שיווקי  ת אגרסיבימוח 
מסחריים ואפילו  המדיה כלי הב  תכניותשל   תהלגיטימיהופכים לנחלתם  ש אפילו סמויים  םשיווקיי

מבלי שצרכן התקשורת יקבל על כך  התראה או  ובדרכים עקלקלות ובלתי שקופות    ציבוריים,ה
ח באשר  ו מושגים אלה ורבים אחרים מחייבים יצירת שיח נוקב ופתשיוכל להתגונן כראוי מפניהן.

 להשפעותיהם על אופן הכרתנו את ה'מציאות'. 

)אם כי קיים  בעל המאה הוא בעל הדעה ר בעל המידע.  בעידן של 'ביג דאטה', בעל המאה אינו כב
זהו האדם שיבחן ביכולתו לבור את המוץ  עדיין יחס הדוק בין פער דיגיטאלי להון דיגיטאלי(. 

תלמידנו לעבור   כים צרי , מתוך ים המידע המגמתי ובסיוע הכלים שרכש בלימוד המקצוע מהתבן.
כה  צרי  תחבט התלמיד כל אחד על פי יכולותיו,י. בעזרת השאלות הביקורתיות שבהן תהליך 'פלאי'

 .זהותו הערכיתלהתגבש 

דואלית נוכח חייו  בי ביכולות התלמיד לגבש את זהותו האינדי ד תימדהצלחת התהליך ה'פלאי' 
ביכולת תלמידנו לחוש שבקרבו ניטעו    דתימד  כמורים  בעולם מניפולטיבי פוסט מודרני. הצלחתנו

.  יהווירטואלמתחוללים ב'עולם הצללים' יהם,  חייו שרבים ממאורעות  בהם יוכל לאחז נוכח , 'עוגנים'
 את זהותו ואת המצפן הערכי של חייו. , בעזרת ה'עוגנים'  הללו יגבש את דמותו

עלינו מוטלת חובה   .גרידא לגיה של הוראת התקשורתיאיננו יכולים להסתפק בפריוו אשר על כן, 
הצלחת המאמץ  מידת   . תקשורתביקורת על האת תלמידנו ללחנך  ואחריות מוסרית ומקצועית 

 יבחן על פי שלושה משתנים ערכיים מהותיים : הפדגוגי ת

בעזרתם יוכל לבור את  . ' וזהות אישית משלונרטיבית בעצמו 'מפה  לגבש תלמיד ביכולת ה •
 . דרכו בסבך המידע האופף אותו

 . לדילמות נורמטיביות ואתיות 'עמדה פתוחה'לגבש  התלמיד  יכולתב •

שהשיח לעולם משקף נקודת מבט ערכית אישית ו"אין יתרון לאומר   הבנתו של התלמידב  •
   אלא למאמר" כדברי הרמב"ם.

 

הקשבה ,סובלנות וכיבוד  : שיש להטמיע בלומד למשולש הערכיםהחינוך לתקשורת הוא גם החינוך 
 . )ברכות ,נח,ב(""כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות ההפוכה והחריגה. הדעה  

אני מודה לד"ר אייל זנדברג על השקעתו החשובה בעדכונה של תכנית הלימודים נוכח אתגרי הזמן  
גב'   והחידושים בשדה המחקר המקצועי, ולצוות ההדרכה המסור של המקצוע: גב' איבאא חטיב,

ית דקל גרטמן וגב' נועה לאופר המרכזת את תכנית  נגב' ח  בר זאב,  אורטל יהודה, גב' ענבל
על פיה יש ללמד ולהכין את תלמידנו   הגרסה המחייבתהיא    ,זו תוכנית לימודים אדגיש שהלימודים.
,עליהם עשויים התלמידים להיבחן   כל שבעת המרכיבים המופיעים בכל זירה וזירה לע  ,לבחינות

   .בבחינת הבגרות החיצונית

של   םרחב של אמצעי הוראה העומדים לרשות נבנה מערך    וכנית הלימודיםתלצד חשוב לזכור ש
יש לפנות לאתר ה'מודל'   ,דרכי ההוראה והלמידה של המקצועולהכרת ת ולהרחב    המורה והתלמיד.
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לתלמיד, שם תמצאו שפע של פעילויות הכוללות: מדריך   'מקצועאתר מלווה 'ול  'חדר המורים'ל
  אגרון מושגים ותשובות לכלל הזירות, ,למעלה משישים שאלות מערכי שעורים  להוראת המקצוע,

מערך בחינות    שיהווה נוסח אחיד ומחייב,  ,הכולל פירוש לכל המושגים המרכזיים בכל הזירות 
 ועוד.    לי אט ידיג

 

 

 לתקשורת   מחנכים והמחנכות לכל ה העמוקה הערכתי

  

 יוסף בר דוד 

  מנהל תחום דעת
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 מפת הזירות והנרטיבים המרכזיים

 זירות  9+  זירת העלזירות לימוד:  10

 תמצית הנרטיב  זירת תקשורת 

 

המאיימים על תפקודה של התקשורת כ"רשות רביעית"    גורמים קיימים  • זירת העל  

  את תחשוף   הזירהדמוקרטית.   בחברה   המדיהתפקודה של   עלזה  ובכלל

   מדיה ה את  לרתום הפועליםכלכליים ופוליטיים    'המאיימים': גורמיםה

 .  ובתפקודהשל המדיה   בעצמאותה  פוגעיםבכך ו  שלהם אינטרסיםהלטובת  

  גם האם, למשל: תפקודה על חדשות סוגיות  מעלים טכנולוגיים שינוייםה •

  כפופים  להיות צריכים, החברתיות ברשתות  תוכן ומפיצי כיצרני ,  אנחנו

 ?ועיתונאים בדומה   אתיקה ולכללי למגבלות

כלי ניתוח להתרת הקשרים הגלויים והסמויים במערכת   תספקהעל  זירת •

למגוון ה'שחקנים'   המדיה שבין דמוקרטי  במשטרהיחסים המורכבים 

 'הפשוט'  לאזרח   מנוגדים אינטרסים  בעלי המשפיעים על המדיה 

זירת העל היא זירה של 'חלון' הפותח צוהר לדיון על כל זירות התקשורת   •

לימוד   .ענוחהיפלבנת שפת התקשורת ו.לימוד הזירה יספק כלי ניתוח לה 

. זירת העל יכולה לשמש כסיכום  הזירה יעשה במקביל ללימוד הזירות

ללימוד הזירות על ידי "מבט לאחור" כיצד ארבעת העוגנים של הזירה  

 באים לביטוי בזירות שנלמדו. 

 

 - 1זירה 

את  ולפרש להבין 

ה"מציאות"  

 התקשורתית  

הזירה מספקת "כלי עבודה" שיעזרו לתלמידים להבין את התקשורת ולפרשה  

באופן ביקורתי. מרכיבי התהליך התקשורתי, סוגים של תהליכי תקשורת וכן  

מושגים אוניברסליים, באמצעותם ידונו כל הזירות   – תפקידה של התקשורת 

 בהמשך הלימוד. 

   -2זירה  

  גלובליזציה

הן הפרטית והן    – מרכזי בעיצוב הזהות  מהווים מרכיב תהליכי גלובליזציה 

הקהילתית. הזירה ממחישה כי כל אחד מאיתנו הוא גם אזרח ישראלי, הנטוע  

בתרבות המקומית, אבל גם חלק מתרבות אחרת )מערבית? אמריקאית?(.  

 תפקיד מרכזי בעיצוב זהויות מורכבות אלו.   –בעיקר בעידן הדיגיטלי   –לתקשורת 

   -3זירה 

הצגת המציאות  

בתקשורת: חדשות  

 עיתונאי  וצילום

על כן לעולם   באמצעות תיווך )שפה, סמלים ועוד(  נעשית  ' מציאותל' החשיפה 

פער בין האירועים לבין האופן בו הם נתפשים. הזירה ממחישה כיצד   יתקיים 

גורמים מקצועיים, כלכליים, פוליטיים ואישיים מעצבים את תיווך המציאות  

בז'אנר החדשות ובצילום עיתונאי. לכך חשיבות רבה כיוון שלחדשות ולצילום יש  

   כח רב בהבניית המציאות ובהנצחתה. 
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   -4זירה 

 סאטירה  והומור 

לתוכניות סאטירה תפקיד משמעותי בתרבות הדמוקרטית: מעבר לבידור  

ולשעשוע, הן מותחות את גבולות חופש הביטוי, מאתגרות את התפישות המרכזיות  

ואת דפוסי השיח המקובלים וכן מאפשרות העברת ביקורת שלא מתקבלת כשהיא  

 מבוטאת בז'אנרים אחרים. 

   -5זירה 

 תרבות דיגיטלית

דפוסים  ה ו מעצבים תרבות חדשהדרמטיים השינויים הטכנולוגיים הנוכח 

מעוררת חשיבה ביקורתית על מגמות שבדרך כלל    זו זירה, מסוג חדש חברתיים

 קשה להבחין בהן בזמן אמת:  

   .הפרטיות לטובת תאגידים מסחריים  היעלמות •

 מרכיבים שונים בחברה. שינויים ביחסי הכוח בין  •

  ואפליקציות אלגוריתם לטובת עצמאית חשיבה  דפוסי על" מרצון"וויתור  •

 . ועוד יותר  יעילות

   -6זירה 

   ריאליטיתוכניות 

אלא    השגרתית   בניגוד לשם הז'אנר, תוכניות ריאליטי אינן מציגות את המציאות

 מאבקי כוח ותחרותיות.  המתאפיינת במניפולטיבית וסטריאוטיפית   ''מציאות

  בייצוג  חלק  לקחת  שואפים כך כל  רבים ומדוע'אנר  הז של כוחו  סוד  מהו •

 ?מאוד אכזרית  שלעיתים מציאות 

   -7זירה 

 קליפים

קליפים מבנים מציאות,  פועל יוצא מתפישות תרבותיות, אינטרסים כלכליים  

ונורמות חברתיות. העובדה כי צעירים רבים מייצרים ברשתות החברתיות קליפים  

המניפולטיביים של תעשיית הקליפים )כמו למשל  ובכך משכפלים את הדימויים 

ביקורתי, הרואה בכוחו של הקליפ לקבע  -החצנת מיניות(, מחייבת מבט רפלקסיבי

עמדות חברתיות ותרבותיות ולעורר שיח חברתי בנושאים כמו מגדר, או  

 פוליטיקה. 

 

   -8זירה 

    תקשורת וספורט

שידורי ספורט הם גם מכשיר כלכלי חשוב ורב עוצמה. אירועי הספורט הגדולים  

( הם מהאירועים הנצפים  ועוד)המשחקים האולימפיים, גביע העולם בכדורגל  

ביותר ובעלי ערך בידורי, אבל בכוחם הרב לעצב תפישות מציאות בנושאים כמו  

 לאומיות, שייכות, זהות, מגדר ועוד. 

 

   -9זירה 

 פרסום

מלמדות אותנו על הערכים המרכזיים בחברה, מציגות את הצרכנות   פרסומות 

כערך ומעצבות את החברה כ"חברה צרכנית". הפרסומות מציגות אידיאל אליו יש  

לשאוף, אולם אידיאל זה מוצג מבעל לעיניים מסוימות )גבריות, מבוססות,  

ים אלו  קפיטליסטיות( ולכן צריך לעורר אצל כל אחד מאיתנו שאלות עד כמה ערכ

 תואמים את זהותי ואת השקפת עולמי. 
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 מבנה הזירות 

 : לפי הפרקים הבאים בנויות בצורה אחידההתוכנית הלימודים כל הזירות 

 .סיכום מתומצת של נושא הזירה –הזירה  תמצית .1

 .שאנחנו מבקשים להעביר לתלמידים בזירה ' הסיפור'מה  –הזירה  נרטיב .2

 . נושאים-החלוקה הפנימית של כל זירה לתת –בזירה  תתי הנושאים .3

 .של כל זירה: תקשורתיות ואזרחיות המטרות האופרטיביות .4

  .הזירה חלקיהמושגים שיש ללמד, המקיפים את כל  – המושגים המרכזיים .5

מושגים שמוצגים בזירות מסוימות יכולים להיות רלוונטיים ללימוד גם 

 בזירות אחרות.  

המושגים וכן  פירוט של אופן מהלך הלימוד, פירוט על קשרים  – מהלך הלימוד .6

 הזירה. בין נושאי 

פירוט של דילמות בסיסיות לכל זירה. חשוב לזכור כי דילמה היא   – דילמות .7

תשובה אפשרית יש גם יתרונות  ולכל ,"נכונה"אחת תשובה  שאין להשאלה 

 וגם "מחירים". 

על פיה יש ללמד ולהכין את תלמידנו  הגרסה המחייבתתכנית לימודים זו, היא 

המרכיבים המופיעים בכל זירה וזירה. התלמידים עשויים  על כל שבעתלבחינות, 

. חשוב לזכור  להיבחן על כל אחד משבעת המרכיבים הנ"ל בבחינת הבגרות החיצונית

נבנה מערך רחב של אמצעי הוראה העומדים לרשותם של    תכנית הלימודיםשלצד 

פנות המורה והתלמיד. להרחבות ולהכרת דרכי ההוראה והלמידה של המקצוע, יש ל

ול'אתר מלווה מקצוע' לתלמיד, שם תמצאו שפע של  'לאתר ה'מודל' ל'חדר המורים

פעילויות הכוללות: מדריך להוראת המקצוע, מערכי שעורים ,למעלה משישים שאלות 

הכולל פירוש לכל המושגים   אגרון מושגיםהזירות, ל למסכמות לכ ותשובות

, מערך בחינות דיגיטאלי דה' לכלהמרכזיים בכל הזירות.פירוש זה יהווה 'שפה אחי

    ועוד.
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 הזירות  לכלהחלון /זירת העל 

 תמצית הזירה  .1

הייעוד של זירת העל הוא לפתוח צוהר לנושאי הליבה בלימודי המקצוע. החלון מציג כמה צירים  

מרכזיים שישמשו "משקפיים" דרכן יוכלו התלמידים ללמוד את זירות הלימוד האחרות. הנושאים  

הללו "חותכים" את נושאי הלימוד ממגוון כיוונים ואפשר יהיה לחזור אליהם במהלך הלימודים.  

: ייצוג המציאות  כגון הדגשת קונפליקטים ודילמותכלל הזירות צריכה להיעשות באמצעות  הוראת 

והבנייתה אל מול המציאות; פלורליזם ורב תרבותיות מול מונוליטיות, השתקה ודיכוי, ריבוי דעות  

   וגיוון מול אחידות וצנזורה, זהות לוקאלית מול תכנים ותקשורת גלובאלית ועוד. 

וכולם יחד מרכיבים את שתי הרגליים עליהן נשענת   מושגים ונושאי לימוד  מגווןזירת העל מקיפה 

   : שתי נקודות מבטהזירה, 

ביקורת היא נשמת אפה של חברה דמוקרטית   - מקומה של התקשורת בחברה דמוקרטית  (1)

ותקשורת היא הזירה המרכזית שבה מובעת ביקורת זו. אחד התפקידים המרכזיים של  

"רשות רביעית" שחוקרת, מחפשת מידע שאחרים מעוניינים   התקשורת היא היותה

נלמד גם כיצד גורמים שונים )בראשם פוליטיים וכלכליים(  להסתיר ומפיצה אותו לציבור. 

 מפעילים לחצים על התקשורת ומפריעים לה בעבודה כ"רשות רביעית.  

את  אזרחים נו ההתקשורת היא הכלי המרכזי שמעביר ל - התקשורת כמבנה מציאות  (2)

תופסים את העולם בו  אנו יש לה תפקיד מכריע בעיצוב האופן בו ולכן   המציאות המורכבת 

מבטא נקודת  הוא בהכרח , כלומר, כל טקסט תקשורתי הוא נרטיבינלמד כי אנחנו חיים. 

התקשורת לא מציגה לנו את  כדי לחדד את ההבנה כי  מבט ומציג השקפת עולם מסוימת. 

, נלמד בזירה את ריבוי וגיוון הגורמים שמעצבים את  אותה עבורנוהמציאות, אלא מבנה 

, נקודת המבט של  התקשורתי  המסר התקשורתי: הגורמים שמעצבים את סדר היום

כל אלה   – הכותב, זווית הראייה של המדווחים, השקפת העולם של אנשי התקשורת 

שורת, לבחון את  לוקחים חלק בתהליך עיצוב התכנים התקשורתיים. עלינו, כתלמידי תק

הטקסטים התקשורתיים בצורה ביקורתית, כלומר: הטלת ספק, חיפוש זוויות נוספות  

 ממדית של הטקסטים התקשורתיים. -ובחינה רב

וישלב בין   יחבר שתי נקודות המבט הללו  דרך 3ארבעת הנושאים שמפורטים בסעיף  לימוד

ם המושגים שבזירת העל ולאורך  כך ג ת של אוריינות תקשורתית ואוריינות אזרחית. יוהמשמעו

 כלל הזירות, אפשר לבחון מגוון נושאים דרך שתי נקודות מבט אלו.

 

 נרטיב הזירה  .2

זירת העל עוסקת בגורמים המאיימים על תפקודה של התקשורת כ"רשות רביעית" ומכאן על  

תפקודה של התקשורת בחברה דמוקרטית. גורמים כלכליים ופוליטיים מנסים לרתום את  

התקשורת לטובת אינטרסים שלהם ופוגעים בעצמאותה, ובמקביל, שינויים טכנולוגיים מעלים  

העניין של הממסד הפוליטי והמסחרי לפגוע בעיתונות החוקרת,  משל,  סוגיות חדשות על תפקודה: ל

משתלב עם האינטרס המסחרי של בעלי  שמשמשת כאבן יסוד של התקשורת כרשות רביעית, 
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כיצד ניתן להטיל מגבלות על  , שמלווה בהוצאות כלכליות כבדות; ז'אנראת הלצמצם  התקשורת 

כיצרני ומפיצי תוכן ברשתות החברתיות, צריכים  האם גם אנחנו,  אמצעי תקשורת גלובליים, וכן  

להיות כפופים למגבלות ולכללי אתיקה בדומה ועיתונאים? זירה זו פותחת חלון לדיונים שילוו את  

   המשך הלימוד בזירות השונות. 

 

 הנושאים הנלמדים בזירה -תת .3

 חופש ביטוי .1

 השפעות אפשריות של התקשורת על המרחב הציבורי  .2

 טכנולוגיה וכלכלהתקשורת,  .3

 אתיקה וערכים בעבודת התקשורת   –ת של אמצעי התקשורת תיּואחריּו .4

 

נושאים אלה ילמדו  בעת ובאופן שבו יבחר המורה: כשהן משולבות בזירות השונות ,לפי החלטתו או  

או כהקדמה או כסיכום לכל הזירות. כאמור באמצעות הדיון והשיח של המורה ותלמידיו  , בנפרד

בארבעת הנושאים הללו ,ניתן לשקף את הדילמות והאתגרים עימם מתמודדת התקשורת החופשית.  

חובה ללמדם והם יכללו     מרכיביהם כללעל את הנושאים    הדיון יותאם לרמת הלומד וליכולותיו. 

 בבחינות הבגרות. 

 

 מטרות אופרטיביות .4

 אוריינות תקשורתית 

במדינה דמוקרטית הנוגעים לתקשורת: חופש מידע, שוק  התלמידים יכירו ערכים בסיסיים   .1

תקשורת על ממדים שונים  כן יכירו אופנים בהם משפיעה ה ו חופשי של דעות, פלורליזם

 . אמון הציבור או השתתפות פוליטית בחברה דמוקרטית:

התלמידים ידעו להגדיר מהו חופש ביטוי מהי חשיבותו במדינה דמוקרטית ומהם הערכים   .2

 בו. המתנגשים  

גורמים. התלמידים ידעו להציע  מגוון  ל ידיעתלמידים ידעו כי מידע תקשורתי מעוצב  .3

 הסברים שונים לגורמים שמעצבים טקסטים תקשורתיים )חדשותיים, בידוריים וכן הלאה(. 

וכי הבנייה זו היא    אלא מבנה מציאותכי התקשורת אינה מציגה מציאות,  תלמידים ידעו  .4

 כלכליים, פוליטיים, מקצועיים ועוד.    תוצאה של מגוון גורמים:

עיתון ואת האופנים בהם כל צד משפיע על  -שלטון-תלמידים יכירו את המושג קשרי הון .5

   האחרים וכיצד הם מעצבים את התכנים התקשורתיים. 

רשות  'תקשורת כ ה פעילותעיתונות חוקרת, את מקומה המרכזי ב יבינו מהיהתלמידים    .6

 ואת גורמי ההון והשלטון שפועלים נגדה.   'רביעית

 מהי אתיקה עיתונאית ומהי אחריותיות.  תלמידים ידעו  .7
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 אוריינות אזרחית 

כי ביקורת היא נשמת אפה של הדמוקרטיה וכי התקשורת היא הכלי המרכזי   ידעו תלמידים   .1
בחברה שמבצעת ביקורת זו ובה מתבצעת הביקורת על ידי גורמים אחרים. מכאן  

   שהתקשורת אינה "עוינת" או "שלילית" כלפי השלטון, אלא זה תפקידה. 
ביקורתי על מערכות  התלמידים ידעו על התפקיד המרכזי שממלאת עיתונות חוקרת ככלי   .2

 הממסד. 
חינוך לשימוש ביקורתי בתקשורת: הבנת מגוון אינטרסים שיכולים לעמוד מאחורי תכנים   .3

 תקשורתיים. 
מפיצי תקשורת: הבנת האחריות  ככיצרני ו עצמם התפקיד שלהם התלמידים ידעו על .4

  שעליהם לקחת ושיקולים שעליהם להביא בחשבון כשהם מייצרים או מפיצים תכנים
 תות החברתיות. ברש

 ( את כלל זירת העל פים)מקי ם מרכזייםמושגי. 5

"ארגז כלים", באמצעותם  יש להתייחס אליו כאל מושגים גדול מהרגיל, אולם הבזירה זו מאגר  

  זירות  מו גם לרוחב  כלאפשר להבין וללמוד תקשורת בכל אחד מארבעת הנושאים של הזירה וכ

לימוד המושגים ישמש בסיס ולאחר מכן נבחן כיצד מושגים אלו   שבתוכנית הלימודים. התקשורת 

עיתון וכן דוגמאות כמו  -שלטון-באים לביטוי בזירות שונות. רעיונות כמו חופש הביטוי או יחסי הון

יים בהקשרים השונים של מגוון  ק אלימות בתקשורת ישמשו אותנו כנקודות מוצא לדיונים שאותם נ

 להלן המושגים: הזירות.

חופש ביטוי והמגבלות   

  נוסף פירוט החלות עליו )

 ( בקישור זה

 דמוקרטיה  

 שוק דעות פתוח  

 זכות הציבור לדעת  

 עיתונות חוקרת  

 חופש העיתונות  

 פוסט אמת  

 ( Fake Newsפייק ניוז ) 

 רשות רביעית  

 תאוריית סדר היום  

 אות המציהבניית  

 פלורליזם 

 הטיה  

 ייצוגים  

 רב תרבותיות  

  תקשורת מגזרית  

 צולבות  בעלויות 

  וןעית-שלטון -הון יחסי  

  ור סיק ה על והשפעתם)

 ( העיתונאי

 גלובליזציה  

 מסחרית  תקשורת 

 ציבורית  תקשורת 

 התקשורת   אחריותיות 

 עיתונאית  אתיקה  

   הציבור  אמון 

 העיתונות  מועצת 

 של האתיקה  תקנון  

 העיתונות   מועצת 

 דעה  

  של ציבורית אחריות 

 התקשורת   מוסד

 עיתונאי  דיווח 

 בתקשורת אלימות   

   של המשמעות  הבנת  

  צורך אין) ביקורתית  גישה 

  אלא, מסוימת בתיאוריה

:  ביקורתית  חשיבה  של הבנה

  מאחורי   ומה מי לחשוב

  אינה  התקשורת,  הדברים

  על מעוצבת אלא", טבעית"

  ועלינו   שונים גורמים ידי 

  הם  ומה מי  ולחשוף   לחשוב

  מעצבים עם וכיצד הגורמים

=   חיינו   ואת  התקשורת את

  כוח  יחסי,  אינטרסים

  ומנהיגים מונהגים , בחברה

 (. הלאה וכן 

 

http://www.amalnet.k12.il/Commun/Mivnit/RightMenu/%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9+%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%99+%D7%95%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA/%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9+%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%92%D7%99%D7%9D/?myId=1005
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 מהלך לימוד הזירה . 6

 קישורים בין המושגים השונים לבין תפקידי התקשורת בחברה דמוקרטית. 

זכות בסיסית המגינה על יכולתנו להביע עצמנו, לומר את מחשבותינו, לבטא   - חופש הביטוי. 6.1

נגדיר מהו עקרון חופש הביטוי כפי    את רעיונותינו ואת אמונותינו, בכל דרך חוקית שנמצא לנכון. 

שהוא בא לידי ביטוי במגילת העצמאות, בחוקי היסוד של מדינת ישראל, בחוקים בתחום התקשורת  

  ,קיימות על חופש הביטוי. נבקש לבחון מדוע חשוב חופש הביטוי במשטר דמוקרטי ואילו מגבלות 

כלכלה,  ההשלטון, מוסדות  בין השאר תוך התייחסות לתפקידי התקשורת בבחינה ביקורתית של 

השלטון, ועל   את מבקר ה בריאות ועוד. תפקידה של התקשורת הוא להיות גורם ה חברה, התרבות,  ה

   )לא פורמלית(.ביעית רשות הרכן היא נחשבת ל

לבקר כל   :של התקשורת במשטר דמוקרטי  כי זהו אחד התפקידים המרכזייםעל התלמיד להבין 

  ששמה לעצמה כמטרה להגן עלתקשורת  .'התחנפות'העת את השלטון ללא משוא פנים וללא  

,  ונחשבת כתקשורת מגויסת השלטון ונמנעת מהבעת ביקורת עליו מועלת בתפקידה הדמוקרטי 

בתוך כך, נדגיש את העיתונות החוקרת ככלי משמעותי בביקורת על    .שופר תעמולה של השלטוןכ

השלטון ועל גופי ממסד אחרים. עיתונות חוקרת, המחפשת ומפרסמת מידע שאחרים מבקשים  

ורת כ"כלב השמירה של הדמוקרטיה". במובן זה, עיתונות חוקרת מבטאת  להסתיר כביטוי לתקש

הגורמים המנסים לצמצם  את הצד השני של "חופש הביטוי" שהוא "זכות הציבור לדעת". נסביר את 

את כוחה והשפעתה של עיתונות חוקרת: אישים וגופים מהממסד הפוליטי והמסחרי וכן שיקולים  

התקשורת. נדגים גם כיצד חלק מהעיתונות החוקרת זולג לרשתות  מסחריים של בעלי אמצעי  

 החברתיות ולגופים עצמאיים. 

  בראשה, הרצוי  הביטוי בחופש לפגוע  שיכולה האינטרסים  מערכות את  לתלמידים נכיר •

  על להשפיע יכול מהשלושה  מרכיב כל  וכיצדעיתון" -שלטון-"הון בין המשולשים היחסים

 . התקשורתיים התכנים  בעיצוב  חלק קחים לו  אלו יחסים   וכיצד האחרים

  לדון  כלים בידינו  תיתן התקשורת של הדמוקרטי  תפקידה  וכן אלו  יחסים עם היכרות  •

מדוע מתפרסם מידע בכלי תקשורת אחד ולא   : כמואזרחיות -תקשורתיות בשאלות

מבצעים  באחרים, מדוע יש שוני בבולטות של ידיעות שונות בכלי התקשורת השונים, כיצד 

כלי התקשורת מסגור של מידע שונה ומדוע זה נעשה בצורות שונות בכלי התקשורת  

השונים; האם יש הסברים שונים לעיתוי הפרסום ולאופן הפרסום; מי מודר ומדוע מכלי  

תקשורת שונים; מי מרוויח ומי מפסיד מפרסום מידע מסוים וכן הלאה שאלות שקושרות  

 . פקידים של התקשורת בחברה דמוקרטיתבין התפקוד התקשורתי לבין הת

  בהקשרים נדון . מגבלות  יש לו גם , בדמוקרטיה  נעלה  ערך הוא ביטוי שחופש למרות כי נכיר •

  הצורך  על ונעמוד  ועוד הפרטיות  על הגנה,  טוב לשם הזכות, ביטחונית צנזורה  כמו השונים 

  נחשוב.  אחרים ערכים על בשמירה  הצורך  לבין  בדמוקרטיה ביטוי בחופש הצורך   בין באיזון 

 . הערכים  בין לאזן  מהצורך העולות הדילמות  על
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חשוב להסביר כי חופש הביטוי אינו רק ערך מופשט וכללי, אלא נוגע לכל אחד מאיתנו: הזכות של  

שנוגע לסוגיות   מידע ולקבלכציבור לדעת , זכותנו  לפרסם את דעותיו ועמדותיוכל אחד מאיתנו 

ציבוריות )ומצוי בדרך כלל בידי הממסד( ועוד. נסביר כי חופש הביטוי אינו רק "מכשיר דמוקרטי",  

( אמצעי  3( אמצעי למימוש עצמי, )2( גילוי האמת, )1אלא יש לו גם תוקף מוסרי והוא נועד ל: )

 חברתית.  ( אמצעי ליציבות 4דמוקרטי והעמקת ערכים דמוקרטיים )ממשל תפקוד להבטחת 

תת הנושא הזה מתמקד בהשפעות של התקשורת על   -הציבורי השפעות התקשורת על המרחב .6.2

המרחב הציבורי: הפוליטי, החברתי, הכלכלי והתרבותי. לדוגמה, כיצד התקשורת מעורבת בעיצוב  

השחקנים  , מי  המתנהל בתקשורת  כיצד מעוצב השיח הציבורי סדר היום )הציבורי והפוליטי(, 

מה ההשפעות )הכלכליות, הפוליטיות,  וכן  המרכזיים שמשתתפים בשיח במרחב הציבורי

 התרבותיות( על המרחב הציבורי. 

כדי שישמשו אותם לגיבוש    כלים למחשבה ביקורתית, נבקש לתת לתלמידים כמחנכים לתקשורת

  ' מהנמנוםצאת 'לתפישת עולם עצמאית. זאת מתוך תקווה שכלים אלו יוכלו לעזור לתלמידים 

ומהאפאטיות ולעודד יציאה לפעילות למען שינוי המציאות לפי השקפת עולמם. זוהי הפעולה  

אמצעי   כלפינתייחס לגישות ביקורתיות  אנו מייחלים. במסגרת הלימוד הזה  ההאזרחית אלי 

, מרכז  הבניית המציאות , ספירלת השתיקה, הגישה הניאו מרקסיסטית, בין השאר: התקשורת

פריה ועוד. מעבר להכרת הגישות, חשוב העיקרון של הגישה הביקורתית: מאחורי הטקסטים  ופרי

את המנגנונים   ולהכירלהתבונן, לחשוב  על התלמידים התקשורתיים ישנם גורמים ולהם אינטרסים. 

השחקנים שלקחו חלק  זהותם של  כדי להבין טוב יותר את  ,שמאחורי הטקסטים התקשורתיים

שלהם. זאת כדי לבחון   התכנים וכיצד הם מבנים את הנרטיבים שישרתו את מטרותיהם בעיצוב 

 .כיצד מטרות הגורמים הללו מתייחסים לאינטרסים שלי כתלמיד, כאזרח, כאדם

גישות אלו יבואו לידי ביטוי בשלל זירות בהמשך הלימוד: בשידורי ספורט, פרסומות, תכניות  

על ייצוגן של קבוצות   תהליכי ההבנייהמהן ההשלכות של סדרות ריאליטי ועוד. נלמד , חדשות

 שונות, על עיצוב תפישות כלפי המציאות וכיצד עמדות אלו משפיעות על ההליך הדמוקרטי. 

כמעט  , כפי שבא לידי ביטוי לרוחב אלימות בתקשורתה נדגיש את התופעה הנרחבת של בהקשר זה  

הן ברמה   משפיעה על המרחב הציבורי ועל אופי החברה כל הזירות. מבחינה זו אלימות בתקשורת 

של האזרחים  מציאות ה  תפישת?( והן ברמה התפישתית )התנהגות אלימה)האם זה מגביר   המעשית

האם השינויים    (ונרחיב עליה בזירה של תרבות דיגיטלית) . נעלה את השאלהאלימה ומפחידה(כ

ם השפעת סרטי פעולה או שידורי ספורט  מובילים לשינויים גם בנושא הזה: הא  באופי המדיום

פעולות   הוא ה"מבצע"אלימים )בהם הצופה פסיבי( שונים מאלימות במשחקי מחשב )בו הקהל  

מציעות "אתגרים" אלימים  שמעודדות קיצוניות ושיח אלים ואלימות( או ברשתות חברתיות )

גוון זירות רחב ולכן  . אלימות בתקשורת משמשת דוגמה מצוינת למושג שחותך מוסרטונים קשים(

 . ראו הרחבה על המושג במודל יש להתייחס לנושא בהקשר של כל זירה וזירה. 

בשנים האחרונות עלו על סדר היום הקשרים המתהדקים    - התקשורת, הטכנולוגיה והכלכלה .6.3

בין תקשורת, טכנולוגיה וכלכלה. השינויים הטכנולוגיים שמשנים את פני התקשורת, שזורים  

בשיקולים כלכליים ואלו מצידם מעצבים הן את הטכנולוגיה והן את אופני השימוש בה. עליית  

ת המודפסת והמשודרת כשתקציב הפרסום  האינטרנט והרשתות החברתיות באה על חשבון העיתונו
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עובר מהאחרונים לראשונים. תהליכים אלו הובילו לשינויים משמעותיים בכלי התקשורת  

 המסורתיים, באופן פעולת התקשורת ובדרכי צריכת התקשורת על ידי הנמענים. 

עם תקציב הולך וקטן? האם הצורך  ממשיכים להפיק מהדורות חדשות איכותיות  איך •

 בא על חשבון דיוק?    – 24/7באתרי חדשות שמתעדכנים   – במהירות 

משפיעה העובדה כי צעירים אינם צורכים אתרים או עיתונים, אלא מקבלים מידע   כיצד  •

באמצעות רשתות חברתיות ולכן נחשפים רק לכתבות ולאייטמים שמעניינים אותם ולא  

 לשאר האתר/עיתון?  

  אתר  עבור לשלם צורך  אין אם, לדוגמה? יכתוצר ועל התוכן על משפיע הכלכלי   המודל כיצד  •

  שרובם , הדיגיטליים התקשורת   כלי  האם ? מי חשבון  כל? ההכנסות  מגיעות מהיכן, החדשות

  מובילה לא  ולעיתים  כסף  הרבה)שעולה   חוקרת עיתונות  לבצע יכולים, בחינם מופצים

 (? לתוצאות

עיתון? כיצד  -שלטון-שאלות שעולות בהקשר זה: כיצד הממד הכלכלי מעצב את היחסים בין הון

מגמות כלכליות וטכנולוגיות משפיעות על תופעות כבעלות צולבת? כיצד הן משפיעות על יצירת  

והפצת התוכן התקשורתי? כיצד שינויים כלכליים משתלבים עם המגמות הטכנולוגיות של  

ת ומשפיעות אלו על אלו? כיצד המודלים הכלכליים של התקשורת הדיגיטלית  התקשורת הדיגיטלי

לדוגמה, תפישת הרשתות החברתיות את עצמן כ"פלטפורמה" בלבד,   –משפיעה על המרחב הציבורי 

 בעוד הן מעבירות חלק ניכר מהמידע החדשותי ועוד. 

לעיתונאים ולכלי התקשורת יש תפקידים   –  של התקשורת(  accountability)ת תיּואחריּו. 6.4

רבים וחשובים במדינה דמוקרטית.  הם אלה האחראיים, בין היתר, על הפצת מידע חיוני בקרב  

סדר היום הציבורי והפוליטי ופיקוח על מוסדות השלטון. כדי לבצע תפקידים    עיצובהאזרחים, 

. כל עוד התקשורת נהנית  1זקוקה התקשורת לאמון הציבור בצורה התורמת להליך הדמוקרטי, 

. אך מה קורה כאשר עיתונאים  לממש את תפקידיה בצורה טובהמסוגלת היא    מאמון הציבור

עיתונאים או ארגוני תקשורת מפרים את הכללים הפרופסיונאליים לפיהם הם  מה עושים כשטועים? 

 . אמון הציבור בעיתונאים ובמוסדות התקשורת ? מהן ההשלכות של אירועים אלו עלאמורים לנהוג

,  תהליכי בקרה ותיקון פנימייםכדי להשיב אמון זה, נדרשים העיתונאים וארגוני התקשורת לכונן 

. הליכים אלה מכונים  )כמו משרדי ממשלה למשל(בדיוק כמו מוסדות אחרים בחברה הדמוקרטית 

אשר משמעותה היא   (media accountabilityתקשורתית" )ת תיּואחריּו בחקר התקשורת "

)דוגמת התנצלויות,   מילולית ומימוש פעולה מתקנת מסירת דין וחשבון על פעולותיהם של עיתונאים 

 )שינוי בפעול בדרכי איסוף והפצת המידע(.     מעשיתהבהרות ותיקונים( או 

היא הצורך    תתיּואחריּוהיא החובה המוסרית של כל אחד למלא את תפקידו כראוי,   שאחריותבעוד 

מגוון התהליכים והארגונים שפועלים כדי  . כלומר, לתת דין וחשבון על מעשינו כלפי גורמים אחרים

התפיסה מאחורי    שהתקשורת תיתן לתת דין וחשבון לחברה על האיכות או התוצאות של פרסומיה.

 

סקר של  ניוז ראו  -מדדים שונים על אמון הציבור בתקשורת השונה והתייחסות למושג הפייק  1

 המכון הישראלי לדמוקרטיה 

https://www.idi.org.il/media/13354/public-confidence-in-the-media-and-social-networks-in-israel.pdf
https://www.idi.org.il/media/13354/public-confidence-in-the-media-and-social-networks-in-israel.pdf


16 

 

  . , שבמקום למכור נעליים הוא מוכר מידע/תכניםשהתקשורת אינה עסוק מסחרי רגילהמושג היא 

התקשורת היא מנגנון חברתי חשוב וחיוני לחיים דמוקרטיים ומשום כך היא במעמד מיוחד: מצד  

וחופש   אחד, יש לנהוג בה משנה זהירות ולא להרבות בחוקים מגבילים, כדי לאפשר חופש פעולה

ולא רק כלפי   – ביטוי, מצד שני, יש לאלץ אותה לתת דין וחשבון כלפי החברה, עבורה היא פועלת 

 בעלי המניות השולטים בה מסחרית או הפוליטיקאים שממנים את מנהלי התקשורת הציבורית. 

שבתוכן ועל פי הן פועלים כלי   ובנורמות בערכים,  באתיקהבחלק הזה בזירה נתמקד   •

התקשורת. מול מי נותנים כלי התקשורת דין וחשבון? למי הם אמורים להיות נאמנים? על 

בגבולות המותר והיכן יש חריגה?  נכלל פי אילו ערכים הם אמורים לפעול? מי קובע מה  

אה  בהקשר זה יבחן מושג ה"אובייקטיביות העיתונאית". האם היא קיימת כלל ? כיצד ב 

האובייקטיביות לידי ביטוי בדיווח עיתונאי? מהן ציפיות צרכן המידע באשר לאמות המידה  

 ן דעה לעובדה? כיצד ניתן להבחין בהבדלים?  ישל הדיווח העיתונאי? מהו ההבדל ב

התקשורת נוגעת לשלל אמצעי התקשורת והשימוש בהם: החל מהעיתונאים    תתיּואחריּו •

נטרנט שצריכים להכריע בין הצורך להציג דיווח אמין ובדוק  בערוצי הטלוויזיה ובאתרי האי

לבין הרצון להיות ראשונים בתחרות בין הערוצים השונים, דרך מעצבי פרסומות שאמורים  

להכריע בין הרצון להשיג מקסימום רייטינג ויוקרה מקצועית לבין השיקולים החברתיים  

  ו'אושיות רשת' שים פרטיים  ועד למשתמ  למיעוטים/לשמירה על טעם טוב ויחס לנשים

ברשתות החברתיות שמתמודדים יום יום מול הרצון למצוא חן בעיני הסביבה ולפרסם  

  לבין הצורך לשמור על הגינות כלפי חברינו שאותם צילמנו.  או מידע אטרקטיבייםצילום 

  יעדים אחד מצד  המציבה  הדילמה  בלב  נמצאת התקשורת   תתיּואחריּובמילים אחרות,  

  רווחים ומיקסום לרייטינג הרצון    שני  ומצד   דמוקרטית בחברה   התקשורת ומקום   חברתיים

 (. אחרים  חברתיים  ערכים חשבון על)גם 

בנוסף ללימוד תפקידיה של התקשורת בביסוס חברה דמוקרטית ופתוחה והקשיים העומדים בפניה,  

רק צרכן תקשורת, אלא גם   תקופה בה אנו חיים, כשכל אחד מאיתנו אינו חשוב לעדכן את הלימוד ל

  כלפי עצמנויצרן תכנים ומפיץ תכנים למרחב הציבורי. מצב כזה מחייב אותנו להפנות את המבט  

: מה האחריות  בהתייחסות לשאלות כגון העצמאית-ולהדגיש לתלמידים את החשיבה הביקורתית 

כאדם פרטי ביצירת המידע שלי? האם אני מודע   – האחריות החוקית, אבל בעיקר האתית  –שלי 

כמו    –להשלכות פרסום מידע שאני מעביר הלאה? האם צריכה להיות לנו אחריות מוסרית 

בדוקים? האם כדאי להחיל כללי אתיקה דומים  -לפרסום והפצת תכנים שקריים/לא – לעיתונאים 

לינו להטיל על עצמנו לטובת  עהמגבלות ש  ןהרשתות החברתיות? מה לאלו של העיתונאים גם על

 חברה פתוחה ודמוקרטית? 
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 דילמות מרכזיות בזירת החלון.7

המתח בעבודת העיתונאי בין הרצון ליצור תכנים על פי שיקולים מקצועיים לבין אילוצים   .1

שבין שיקולים  ומגבלות שלוקחים חלק בעיצוב התכנים. כיצד מתמודדים עם המתח 

כיצד שיקולים אלו   ?עיתונאיים לבין שיקולים מסחריים, לאומיים ועוד-מקצועיים

 ? משתתפים במסגור התכנים ובתהליך הבניית המציאות

דילמת הנאמנות של העיתונאים: למי הם צריכים לתת את הדין ומי "קהל היעד המדומיין"   .2

תון/אתר? הפוליטיקאים?  המקצועיים? בעלי הערוץ/עי-שלהם: האזרחים? העורכים

 האליטה הכלכלית? איך מאזנים בין הנאמנויות השונות?

האם לשאוף לייצוג מגוון העמדות בציבור והשמעת מגוון   – בין פלורליזם לבין רווח כלכלי  .3

או להביא את הקולות   ?גם של מיעוטים וקבוצות שוליים, שהן לא רווחיות –הקולות 

יפה לפלורליזם כערך בחברה דמוקרטית והרצון  הבולטים והמושכים? מצד אחד, השא 

להשמיע מגוון הקולות, אבל יתכנו קולות שירחיקו קהלים או לא יעניינו מספיק ויניבו  

רייטינג ורווח כלכלי נמוך. מצד שני, השמעת קולת בולטים ומושכים יביאו קהל רב ורווח  

 כלכלי, אבל ימנעו השמעת קולותיהם של מיעוטים חברתיים.

  3, 2, 1 – ונים עם הסברים הקשורים לזירה # סרט

  

https://www.youtube.com/watch?v=xWyQ924rhYA&list=PLrR8DVK1AsNIJmsrAnjfWC73Sg8Pci1dI&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=HT5KTrWilko&list=PLrR8DVK1AsNIJmsrAnjfWC73Sg8Pci1dI&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=-gQQPxhfgLw&list=PLrR8DVK1AsNIJmsrAnjfWC73Sg8Pci1dI&index=7
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 התקשורתית"מציאות" ה  את ולפרש: להבין 1 זירה

 תמצית הזירה  .1

המפגש הראשון בין  הזירה הראשונה מוקדשת לגיבוש מושגי יסוד לדיון משותף בנושאי תקשורת.  

ובין תקשורת כתחום לימוד מחייב להתמודד עם מספר שאלות יסוד שבהן תטפל זירה   יםהתלמיד 

סוגים    י ההבחנה ביןזו: מהי תקשורת? מהן "אבני הבניין" שמהן מורכב תהליך התקשורת? מה

  יםשונים של תקשורת? בין קודים שונים של תקשורת? ועוד. דיון ראשוני זה יצייד את התלמיד

בכלים הבסיסיים ביותר שבאמצעותם הוא יוכל "לפרק" תהליכים שונים של תקשורת, להתמודד  

עם המורכבות של סיטואציות תקשורתיות שונות ולהבחין  בין קודים שונים הפועלים במסגרת  

 אציה התקשורתית.  הסיטו 

בין אם במודע או    –נבין כי כמעט כל פעולה אנושית קשורה לתקשורת )דיבור, לבוש, התנהגות ועוד( 

שלא במודע. בזירה נכיר את מרכיבי התהליך התקשורתי, סוגי תקשורת ומודלים שונים לתהליכי  

שיו והלאה, על מגוון  לשיח משותף, מעכ "כלי עבודה"התקשורת. לימוד מושגי היסוג יוכל לתת לנו 

 ההיבטים של התהליך התקשורתי. 

 הנרטיב המרכזי של הזירה  .2

הזירה מספקת "כלי עבודה" שיעזרו לתלמידים להבין את התקשורת ולפרשה באופן ביקורתי.  

מושגים    –מרכיבי התהליך התקשורתי, סוגים של תהליכי תקשורת וכן תפקידה של התקשורת 

 אוניברסליים, באמצעותם ידונו כל הזירות בהמשך הלימוד. 

 

 נושאים בזירה -תת .3

 מרכיבי התהליך התקשורתי  .1

 מודלים של תהליכי תקשורת  .2

 תפקידי התקשורת  .3

 

 

 לכלל מרכיבי הזירה  מטרות אופרטיביות . 4

   אוריינות תקשורתית:

התהליך התקשורתי וידגימו  ים יגדירו מהי תקשורת, יסבירו את המרכיבים של  התלמיד  .1

 ניתוח של מרכיבי התהליך התקשורתי על טקסט מסוים. 

  את מאפייני התקשורת הבינאישית ואת מאפייני תקשורת ההמונים וויזה   ויסביר יםהתלמיד  .2

 . וכן ידעו להסביר את השילוב שלהם בתקשורת הדיגיטלית

התלמידים ידעו להסביר מודלים שונים של תקשורת: מודלים לינאריים )לאסוול( מודלים   .3

מעגליים )אין צורך במודל מסוים, אלא רק את רעיון ה"רעש" וה"משוב" במודל( ומודל  
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סמיוטי )פיסק( וכן ידעו לנתח טקסטים ותהליכים תקשורתיים לפי מודלים אלו )למשל  

 ת טלוויזיה(. חיפוש אחר משוב נמענים בתכניו

 התלמידים ידעו מהם חמשת תפקידי התקשורת.  .4

 

   מטרות של אוריינות אזרחית: 

תלמידים ידעו לזהות את מגוון האפשרויות של התקשורת האנושית ויקבל כלים להבנה   .1

למשל, מהם הכללים והקודים בתקשורת בינאישית? מי   ופירוש שלהם בצורה מושכלת.

 משתנים בהקשרים שונים?קובע אותם? כיצד הם 

תלמידים ידעו כי לכל תהליך תקשורתי יש מטענים תרבותיים )אצל המוען כמו אצל הנמען(   .2

 ולכן יוכלו לפתח רגישות והבנה טובה יותר לאופי תהליכי תקשורת שונים. 

: מתוך הבנה כי  )ומכאן גם ביקורתי(  פרש אירועי תקשורת באופן מושכלדעו לי  יםהתלמיד  .3

,  בתוכן הדברים  רקמסתכם  תי )המתווך במדיה או בתקשורת בינאישית( אינו אירוע תקשור

בעיצוב המסר,  חשיבות  ו  שלכל אחד מהם יש תפקידאלא הוא בנוי ממרכיבים שונים 

   .בהעברתו והבנתו

 

 ם מרכזייםמושגי. 5

 תקשורת בינאישית  

 המונים תקשורת   

 מרכיבי התהליך התקשורתי:  

 מוען  •

 נמען  •

 מסר  •

 ערוץ •

 רעש •

 משוב  •

 מודלים של תקשורת  

 מודל לינארי  •

   מודל מעגלי •

 סמיוטי -מודל תרבותי •
 
 
 
 
 
 

 :התקשורת תפקידי  

 סיקור  •

 תאום •

 המשכיות  •

 בידור  •

 גיוס  •
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 מהלך הלימוד . 6

 חלקים עיקריים:   משלושה הדיון בזירה זו מורכב 

   מרכיבי התהליך התקשורתי  .א

 מודלים של תקשורת  .ב

 תפקידי התקשורת  .ג

 

   ומרכיבי התהליך התקשורתיא. מהי תקשורת 6

: תקשורת בינאישית )שיחה פנים אל פנים(, תקשורת המונים מסורתית  סוגי תקשורת וגווניה 

לפרק  בחלק זה יש )טלוויזיה(, מה הופך סיטואציה לתקשורתית? האם אנחנו מסוגלים לא לתקשר?  

מהי הטכנולוגיה   -מהם הנמענים  -מהו מסר   -"מיהו המוען תקשורתית למרכיביה:  כל סיטואציה

"; לבדוק בכל סיטואציה בידי מי הכוח )הסמכות לשלוט  ם הנמעניםמי ה – מהם הרעשים  –  )הערוץ(

 עד כמה היא שוויונית(.  ו בסיטואציה 

בזירה על התרבות הדיגיטלית: טשטוש הגבולות  בהמשך  כדאי להזכיר את הדיון העכשווי, שיודגש 

מוען,   כשכל אחד מאיתנו הוא לא רק נמען, אלא גםשיוצרת התקשורת הדיגיטלית: בין מוען ונמען )

( ובין תקשורת בינאישית לתקשורת המונים )עמוד  לא רק צורך מסרים, אלא גם יוצר ומפיץ אותם

 . (הוא פרטי? שיחה בין חברים? כמו צעקה במרחב הציבורי? האינסטגרם/פייסבוק/טיקטוק שלי:

דיון   לפתוח בעיקר כדאי מסוימת )הכיתה(, אבל יר על זירה גדאפשר לה[ התקשורתי   "משחק"כללי ה

על זירות תקשורת אחרות שילמדו בהמשך[: כיצד )והאם( התלמידים )והמורה( מבינים את השפות  

השונות? כיצד מגיעים להבנה )אם בכלל? הבנה מלאה?(; מהם יחסי הגומלין בין השפות השונות  

ו  )משלימות? מה קורה כשהן סותרות(?; האם יש כללים? מי קובע את הכללים? באיזו מידה אל

כללים שנכפים מלמעלה )איסור נזם באף, איסור שימוש בטלפון נייד( או כללים שמובנים מלמטה  

)סלנג ייחודי? ביגוד מסוים?(; מה קורה בעקבות הפרת הכללים? אפשר להציע מטרה סופית והיא  

ניתוח כולל ושיטתי של הכיתה כזירה תקשורתית )סוגי שפות, מגוון סימנים, כללי המשחק, יחסי  

 כוח(. ה

שפוגם בתהליכי התקשורת;   –הפיסי והמטאפורי  –ובנוסף, לאחר לימוד המודלים: מושג ה"רעש" 

 עד כמה תהליכי משוב פועלים בצורה שיטתית וחופשית? 

 ב. מודלים של תקשורת 6 

, להגדיר את תהליך התקשורת באמצעות  ממגוון נקודות מבטלאורך השנים ניסו חוקרים שונים,  

המודלים הראשונים שמו דגש על סוף התהליך, על ההשפעה, ואילו מודלים אחרים ביקשו  מודל.  

כיוונית  -, המביאה לקדמת הבמה את העובדה שהתקשורת אינה חדיותר לצייר תמונה מעגלית 

  –פרשניים  -והמשוב בתהליך יוצר מחדש תהליך תקשורתי. בהמשך צמחו מודלים סמיוטיים

שמדגישים את התפקיד הפעיל של הקורא/צופה   – נזכירםלא רק שעליהם לא נתעכב בשלב זה א

בפענוח המסר ואת חשיבות ההקשר שבו מתרחשת הסיטואציה התקשורתית. הדיון בכיתה יכול  
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להיות מוסב סביב השאלה היכן אפשר למצוא בתקשורת ההמונים )שבאופן מסורתי משויכת  

לינאריים( את המודל המעגלי )ואז להזכיר זירות כמו הטוקבקים  -הקווייםלמסורת של המודלים 

כניות, שיחות עם מאזינים, רייטינג ומכתבים למערכת(, ולהרחיב במגמת  ו באינטרנט, הצבעות בת

 האינטראקטיביות בתקשורת ההמונים ומשמעותה. 

בה   – למידים המרכזית בחיי הת –כדאי להדגיש את המבנה המיוחד של התקשורת הדיגיטלית  

מטשטש היחס בין מוען לנמען: כולנו יוצרים תכנים, מפיצים תכנים ומקבלים תכנים. האפשרות  

 למשוב )טוק בק, תגובה( הוא מיידי וכן הלאה. 

חברה יש מבנים שונים ולכל מבנה יש  כל לפי הגישה המבנית תפקודית )ב –  .ג. תפקידי התקשורת6

(, לתקשורת יש חמישה  ובכל פעם יש לבדוק כיצד כל מבנה ממלא את מגוון תפקידיותפקידים  

  מתפקדתתפקידים מרכזיים. הבנת תפקידים אלו יוכלו לשמש אותנו בהמשך הלימוד לבחון כיצד 

(  1)קידי התקשורת הם:  התקשורת במצבים שונים ואילו תפקידים היא ממלאת במצבים שונים. תפ

להעביר את המציאות אל הנמענים, לשקף את המתרחש במקום הקרוב ובעולם   – סיקור הסביבה 

לקשר בין האייטמים וחלקי המידע שבדיווח על ידי פרשנות   – ( תיאום2)באמצעות דיווח אמין.  

שורת כסוכן  התק –  ( המשכיות3המשמעויות של מה שמדווח בסיקור הסביבה. ) ן והסברים לגבי מה

)באופן אקטיבי    חברות, המבקש לחנך את הציבור ולהעביר את המורשת התרבותית בין הדורות

מודע, על ידי הדגשת  -תוכניות מורשת, היסטוריה, טקסים ממלכתיים ובין אם באופן לא – ומודע 

פיזם  לבדר את קהל הנמענים כאמצעי לאסק – ( בידור 4).  תכנים מסוימים, בחירת ניסוח או סגנון(

לטפח ערכים   – ( גיוס5)ולהפגת מתחים. מסייע להפגת מתחים ברמת הפרט וברמה החברתית. 

 . לאומיים וסולידאריות חברתית, בין השאר לגיוס בשעות חרום כמו אסונות או מלחמה

 . דילמות הזירה 7

סיקור  החלוקה הפנימית של עבודת התקשורת: יותר   –בידור מול סיקור   –תפקידי התקשורת  -

ותאום = פעולה דמוקרטית ואזרחית, אבל חשש לאבד קהל. יותר בידור יביא יותר רייטינג וקהל,  

מהו המינון המומלץ בין התפקידים   חים.ראבל זו פחות עבודה דמוקרטית ויכול "להרדים" את האז

 השונים? 

בזמני חרום )מלחמה, קורונה( התקשורת משנה את המינון בין התפקידים השונים. האם בזמני   -

חרום כאלה צריך להמשיך להציג סיקור וביקורת במקרה הצורך, או שתפקיד הגיוס עולה על  

 התפקידים האחרים? 

 עם הסבר הקשור לזירה  סרטון# 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_prJZharrUY&list=PLrR8DVK1AsNIJmsrAnjfWC73Sg8Pci1dI&index=5
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 גלובליזציה : 2 זירה

 תמצית הזירה  .1

תהליכי גלובליזציה אינם מוגבלים רק לתקשורת. משמעם מעבר חופשי ונח של אנשים, סחורות,  

  – של מדינת הלאום. לאמצעי התקשורת  במעמדה כלכלה ורעיונות בין מדינות. תהלך כזה מכרסם 

יש תפקיד מרכזי בהפיכת העולם ל"כפר גלובלי"   –בעיקר לערוצי הטלוויזיה ולאינטרנט 

  אימפריאליזםבשני מושגים: עוד . בזירה הנוכחית נתמקד  הגלובליזציהובהתפשטות תהליכי 

 . ואמריקניזציה תרבותי

: הזהות של כל אחד  זהות ועיצוב  גיבושנדגיש את החשיבות של הגלובליזציה לתהליכים של בזירה 

, המשלבת בין הלוקאלי לבין  זהות היברידיתשיו", אלא היא מאיתנו אינה מוגבלת ל"כאן ועכ

הגלובלי. כל אחד מאיתנו חשוף למגוון מסרים, מקומיים וגלובליים, וכולם לוקחים חלק בעיצוב  

 הזהות ובגיבושה. 

תהליכים אלו באים לידי ביטוי גם ביצירת תכנים, כשגם יוצרים ישראליים אינם מכוונים רק לקהל  

המקומי, אלא לקהל הבינלאומי ובעיקר האמריקאי. מכאן שגם יצירות מקומיות, שלהן תפקיד  

מרכזי בעיצוב זהות ישראלית מקורית ומקומית, הופכות להיות יותר בעלות אופי בינלאומי  

 . ואמריקאי

נדון גם במגמה של תלות המדינות והתרבויות היותר חלשות בתרבויות החזקות יותר. כיצד כסף  

ועוצמה מסחרית לוקחת חלק בעיצוב תרבויות וזהויות במקומות רחוקים וחלשים מהם. מכן  

תלמידים יוכלו לפתח חשיבה ביקורתית ועצמאית לגבי מקור התכנים אותם הם צורכים וההשלכות  

 וש זהותם העצמית. שלהם על גיב

 

 נרטיב הזירה  .2

הן הפרטית והן הקהילתית. הזירה   –תהליכי גלובליזציה לוקחים חלק מרכזי בעיצוב הזהות 

ממחישה כי כל אחד מאיתנו הוא גם אזרח ישראלי, הנטוע בתרבות המקומית, אבל גם חלק  

תפקיד מרכזי בעיצוב   –בעיקר בעידן הדיגיטלי   –לתקשורת  .מתרבות אחרת )מערבית? אמריקאית?(

 זהויות מורכבות אלו. 

 תתי נושא  .3

 ערוצי תקשורת גלובליים  .א

 השלכות תקשורת גלובלית על הקהל .ב

 גלובליזציה, אמריקניזציה ואימפריאליזם תרבותי  .ג
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 מטרות אופרטיביות .4

   מטרות של אוריינות תקשורתית: 

את המושגים גלובליזציה )כולל התייחסות לתפקיד התקשורת בתהליך זה(   ויגדיר יםיד התלמ .1

תהליכים  כל אחד מהתלמידים ידעו להסביר יתרונות וחסרונות של לוקליזציה וגלוקליזציה.  

 אלו.

 סימנים של אמריקניזציה בטקסטים תקשורתיים נתונים.  ויזה  יםהתלמיד  .2

 מגמות של גלובליזציה ולוקליזציה בחברה הישראלית.  מווידגי  ויסביר יםהתלמיד  .3

תפקיד האינטרנט והרשתות החברתיות בתהליכי גלובליזציה  בינו את י  יםהתלמיד  .4

 ואמריקניזציה. 

 

הבנה שלאותו סיפור יש נקודות מבט שונות )שאחת אינה יותר   מטרות של אוריינות אזרחית: 

"אמיתית" מהאחרת אלא פשוט שונה ממנה(, חשיפה לקהלים ודיון על זהות לאומית מול זהות  

 גלובלית.  

את אפשרויות התוכן שמציעה הגלובליזציה בתחום התקשורת, וילמד לצרוך   ויכיר  יםהתלמיד  .1

 אותן באופן מושכל.

על המקום של החברה הישראלית בתהליכי גלובליזציה, לוקאליזציה   וידע יםהתלמיד  .2

 וגלוקליזציה. כיצד תהליכים אלו לוקחים חלק בעיצוב התרבות והזהות בישראל.   

את ההשפעות הזרות על התרבות המקומית, ואת התגובות השונות   נוויביו  יכיר  יםהתלמיד  .3

 בחברה להשפעות הללו. 

 

   :ם מרכזייםמושגי. 5

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 דטרמיניזם טכנולוגי  

 גלובליזציה  

 לוקליזציה  

 גלוקליזציה  

 תרבותי  אימפריאליזם 

 אמריקניזציה  

 גלובלי  כפר  
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 מהלך הלימוד . 6

המדיום שעשה את    –ניכר מהזירה מתמקד בתפקיד הטלוויזיה   חלק ,לשים לב חשוב •

המעבר מהלאומי אל הגלובלי והיה הדומיננטי בתקופת תהליכי הגלובליזציה. יש לתת את  

מציג   –  החברתיות והרשתות האינטרנט –הדעת כי המדיום הדומיננטי בעולם התלמידים 

ציה כשיש עוד פחות משמעות  תמונה חריפה עוד יותר של תהליכי גלובליזציה ואמריקניז

לגבולות לאומיים. מעבר לדיון הטלוויזיוני, יש לשאול עד כמה רשתות חברתיות מכרסמת  

 זהות גלובלית? תורם לעיצובבזהות הלאומית? עד כמה האינטרנט 

  כפי  והערוצים  מהמדיום  במנותק טלוויזיוני  תוכן צורכים צעירים כיום כי  לזכור  חשוב •

  כמו  שינויים  גם  לציון ראוי.  הטלוויזיה וגם  המחשב, הסמארטפון  באמצעות:  בעבר   שהכרנו

  התוכן  של הצריכה   אופני את שמשנים או ספוטיפיי נטפליקס  כמו   וחברות סטרימינג  שידורי

  שבין הקשר  בדבר   המוסכמות  את  יותר  עוד ומאתגרים  והטלוויזיוני   , המוסיקליהקולנועי

  המגמות  את יותר עוד  מעצים הדיגיטלי   העידן, זו מבחינה. לאום ומדינות  תקשורת כלי

 . טלוויזיה  ערוצי באמצעות בזירה  המוסברות 

"מה אני"? ונתרכז בכך שגיבוש ועיצוב זהות הוא תהליך מורכב   –את מושג הזהות  נכיר •

אקונומי,  -סוציומעמד מאוד, שמכיל שכבות רבות )לאומיות, דתיות, גיל, מין, ג'נדר, 

תיים ודפוסים חברתיים ועוד(. נבין גם שהזהות היא משהו דינאמי ומשתנה  דפוסים אישיו

לאורך כל החיים וכי גיל הנעורים הוא גיל חשוב בהתפתחות התפישה הזהותית. בזירה הזו  

הכנסת הפרט   –ההתמקדות היא בזהות הלאומית: הלאום כמכשיר לכינון ועיצוב זהות 

,  הות ומלמדת אותו )בתהליך חברות( מי הואלקבוצה גדולה יותר שמעניקה לו משמעות וז

וכיצד עליו להתנהג. מכאן יפתח הדיון להשפעות תהליכי    לאיזו קבוצה הוא שייך

הגלובליזציה על זהויות מקומיות: מה קורה לזהות ישראלית או אפילו מקומית פנים  

 מארה"ב?/מהעולם תרבות תוצרי עם נפגשת כשהיא ישראלית )עדתית? דתית? מקומית?(

: מצד אחד, זרימה  הגלובליזציהשבתהליכי  והחסרונות היתרונותלהדגיש את  חשוב •

חופשית של מידע, אנשים, רעיונות והון ברחבי העולם, מידע נגיש וחופשי, תכנים זורמים  

העצמת תחושת החופש האנושי   –ומעשירים, אפשר להיות "נוכח" בכל מקום ובכל זמן 

זהות. מצד שני, אין תנועה חופשית ושקולה, אלא יש כוחות  ובתוך כך גם החופש לגבש 

חזקים יותר שגוברים על כוחות חלשים מהם וכך תוצרי תקשורת ותרבות מארה"ב גוברים  

על תוצרי תרבות ותקשורת ממדינות חלשות יותר ובכך מעצבות את התרבות והזהות של  

עת בחופש של החלשים יותר.  מדינות אלו. כלומר, הגלובליזציה נותנת חופש, אבל גם פוג

הם עיצוב וגיבוש זהות מקומית על ידי המקומיים,    הלוקליזציהבאותו האופן, יתרונות 

זהות אותנטית ומקורית )לעומת התערבות תרבויות אחרות בעיצוב התכנים והזהות כפי  

שמתקיים בגלובליזציה(, החסרונות הן הסתגרות, גיבוש תרבות במנותק משאר העולם  

יות אחרות והיעדר השפעה והעשרה של התרבות המקומית ממקורות נוספים.  ומתרבו

הם שילוב בין המקומי לבין השפעות גלובליות. צריך לשים לב    הגלוקליזציההיתרונות של 

למינון בין המקומי לגלובלי: מי מעצב את מי: המקומי מעניק גוון לוקאלי לגלובאלי או  

 שהגלובאלי מעצב מחדש את המקומי. 
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 :  ממדים לשלוש נחלק מודהלי

 הערוצים ואמצעי השידור הגלובליים  .א

 ההשלכות של המדיה הגלובלית על הקהל  .ב

 תרבותי ואמריקניזציה  אימפריאליזם , גלובליזציה .ג

את תהליך הגלובליזציה אפשר לראות דרך שני מדיה מרכזיים:  . גיבוש ערוצי מדיה גלובליים .א6

המדיום שעבר את השינוי ממדיום המוגבל למדינות הלאום לערוצי טלוויזיה    –טלוויזיה 

 בינלאומיים וכמובן, האינטרנט, שמשנה את התמונה מהיסוד.

ר או מוחלט  כמו במדינות רבות בעולם, גם בישראל יש נגישות רבה לערוצי טלוויזיה שחלק ניכ

  לווייניםוהוא מופץ באמצעות מערכות כבלים,   מהתכנים המופיעים בהם מקורו מחוץ למדינה

(, ערוצי  Fox News  ,MSNBC, אל ג'זירה, CNN ,BBC. יש ערוצי חדשות בינלאומיים )ואינטרנט

בינלאומיים  (, ערוצי ספורט MTV ,VH-1 ,FTV  ,Arteמוזיקה, בידור ותרבות בינלאומיים )

(ESPN ,יורו ספורט ,Fox Sports  וזו רק רשימה )(, ערוצי מדע ודעת )דיסקברי, נשיונל ג'אוגרפיק

חלקית. הערוצים הללו שונים זה מזה במידה שבה התכנים מותאמים למדינות השונות שבהם הם  

ולעיתים  (  CNNמופצים. לעיתים הם מופצים במספר גרסאות אזוריות שונות ברחבי העולם )למשל, 

 הם עוברים התאמה למדינות השונות שבהן הם משודרים.  

כיום התקשורת יכולה לפעול במנותק מטריטוריה לאומית ומדינית, כלומר, אפשר בקלות רבה  

לצרוך מדיה מכל העולם וכמובן הדוגמה הטובה ביותר היא רשת האינטרנט שמספקת תכנים באופן  

". שיטה זו מתאפשרת בזכות  הזרמת מדיהבעברית " –  נגהסטרימיגלובלי. צריך לציין את שירותי 

שיפורים טכנולוגיים בהעברת מידע רב באופן מהיר. יש שירותי סטרימינג שמזרימים מדיה  

ועוד ושירותי סטרימינג שמזרימים תוכן טלוויזיוני וקולנועי:    אפל מיוזיק,  ספוטיפיימוסיקלי: 

ועוד. ערוצים אלו גם מעבירים מדיה וגם  ( Hulu) הולו, (Apple TV) אפל טיוי(, Netflix) נטפליקס

נרקוס"( וסרטים  "החלוצה שיצרה סדרות )"בית הקלפים",  הייתה מייצרים מדיה. חברת נטפליקס 

 )"רומא" למשל(.  

במגוון ( צריכת המדיה אהייחודיות של הסטרימינג הוא השידור על גבי האינטרנט, מה שמאפשר: )

אליו מגיעים   בכל מקום בעולם( צריכת המדיה בבמחשב, בטלוויזיה, בסמארטפון; )  אפשרויות:

ומכאן  . התקשורת במנותק מטריטוריה לאומית ומדיניתאפשר היום לדבר על כלומר,   רותים.יהש

: האם סטרימינג מוביל לייצור תכנים שיפנו לקהלים גלובליים? אולי  ( על התוכן1)השלכות רבות:  

אם יותר ויותר קהל ממגוון מקומות   –  ( על הקהל2)התכנים האמריקאים הופכים לגלובליים? 

קהלים? הידמות  ת האחד מוביל מגמה שלבעולם מקבלים תוכן מאותם ערוצי הסטרימינג, האם זה 

מדינת הלאום נחלשת, היא אינה יכולה להתמודד מול ערוצי   –  ( על מעמד המדינה3)של תרבויות?  

 שידור אלו: גביית מיסים, רווחים מפרסומות, רגולציה ואסדרה לפי חוקי המדינה ועוד. 
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 הקהל  -תקשורת גלובלית ב. 6

זיהוי הזהויות המורכבות של צופים ישראליים וכך הבנה של ההקבלות בין הגלובליזציה של  

המורכבות של החברה האנושית בכלל, והצופים בארץ שבה מהגרים רבים, כמו  התקשורת ובין 

 ישראל, בפרט. 

גלובליים בתקשורת   מרכיביםהמטרה של זירה זו היא להמחיש לתלמידים את קיומם של  

כחלק  גלובליים אלו היא שאנו  מרכיביםהיומיומית שאנו צורכים, ובו בזמן להדגיש שמשמעותם של  

חברות אחרות. תלות זו  מ מושפעי יותר )אולי אף מפתחים יחסי תלות(עשים הישראלית נ מהחברה 

כלומר, הגלובליזציה הן כתהליך של חופש, תנועה חופשית, הפחתת  .  הגלובליזציההיא מהות 

מגבלות והגברת השפעה הדדית, אבל, במקביל גם החלשים יותר מפתחים תלות הולכת וגוברת  

 בשחקנים החזקים יותר. 

שהזהות של כולנו במידה כזו או אחרת נטועה ביותר ממקום אחד : גם מקומי  מחיש הזירה גם ת

כדי להשיג מטרות אלו התלמידים ילמדו להכיר את מגוון ערוצי הטלוויזיה   וגם עולמי.

הבינלאומיים הנגישים בישראל, את הסוגות הבינלאומיות הדומיננטיות ואת המינונים המשתנים  

 . השונים במדיה   ולוקאליותשל גלובליות 

מושג שמשלב שני מושגים סותרים: כפר = מקום   – הכפר הגלובליבחלק זה כדאי להזכיר את מושג 

אינטימי, קטן בו כולם מכירים את כולם, גלובאלי = גדול, לא מוכר, שונה. את הביטוי תבע מרשל  

יו וטלוויזיה. כוונתו  רד – מקלואן בסוף שנות החמישים )!( כשכתב על התקשורת האלקטרונית 

שבעוד שתרבות הדפוס מעודדת חלוקה לקבוצות )גילאים שונים קוראים ספרים שונים,   הייתה

אנשים מתרבויות אחרות קוראים בשפות שונות, מתעניינים בתחומי דעת שונים צורכים תקשורת  

נים  רדיו וטלוויזיה, מאפשרים לאנשים מגילאים שו   –שונה(, הרי שהתרבות האלקטרונית 

ומתרבויות שונות לצרוך את אותם התכנים. כלומר, בתרבות בו תקשורת ההמונים היא אלקטרונית  

מטשטשים ההבדלים בין הקבוצות השונות ולכן אפשר לדבר על כפר גלובלי. תהליכים אלו מעוצמים  

  במגוון שפות,כמובן בתרבות הדיגיטלית בה לכל אחד מאיתנו מכשיר נייד ובו גישה לכל המידע 

ומכל הערוצים האפשריים. בנוסף, תקשורת דיגיטלית ורשת  האינטרנט מאפשרת   ממגוון תרבותיות 

ליותר ויותר אנשים ממגוון גדול של קבוצות לצרוך את אותה המדיה )מוסיקה, סרטים, סדרות(  

בשילוב תהליכי הגלובליזציה מאיימים את    "כפר הגלובלי" ותהליך ההידמות מתגבר. במובן זה, ה

ש זהויות מקומיות של תרבויות שמתקשות להיאבק מול יצרני תרבות חזקים כמו למשל  גיבו

 התקשורת האמריקאית. 

כאמור, הקהל הישראלי למשל לא רק מכיר סדרות, סרטים ומוסיקה אמריקאית, אלא הוא גם  

סדרות המקבילות לאלו   התרבות המקומית מייצרתמעצב את הטעם שלו בהתאם וכך 

ה  ק האמריקאיות, אימוץ פורמטים אמריקאים בשפה העברית ואף ייצור תכנים מקומיים עם זי

 ולטים בארה"ב. זה תקף כמובן גם לשדה המוסיקלי והקולנועי. לנרטיבים ולמאפיינים צורניים הש

 ואמריקניזציה אימפריאליזם תרבותי  –גלובליזציה ג. 6

מוצרי תרבות אמריקניים זוכים להצלחה בינלאומית גדולה. הצלחה זו בולטת בתחומי הקולנוע,  

המוזיקה והטלוויזיה. זירת הטלוויזיה הבינלאומית כפי שהיא משתקפת בישראל מבטאת היטב את  
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גורמים ל:  הנוכחות הבינלאומית של ארצות הברית. יש הטוענים שמוצרי תרבות אמריקנים 

אימפריאליזם הוא מצב בו המדינה החזקה )המעצמה, האימפריה   – תרבותיאימפריאליזם 

יוחס להתפשטות מעצמות אירופה   םאימפריאליזמשתלטת על מדינות חלשות ממנה )במקור 

לכיבוש מדינות באפריקה ואסיה לצורך הרחבת שווקים ושימוש במשאבי טבע(. בהקשר הנוכחי  

משדה התרבות. לדוגמה, ארצות הברית מפיצה   מדובר באימפריאליזם תרבותי, שנעשה בכלים

תכנים תרבותיים )טלוויזיה, מוסיקה, קולנוע ועוד( לכל העולם, מעצבת את הזהות ואת התרבות  

 במקומות רחוקים כדומה לאלו האמריקאים ובכך יש רווח כלכלי והשפעתי. 

, כולל בישראל,  בעשורים האחרונים נטען שהדומיננטיות של ארצות הברית מובילה בחברות רבות

. במסגרת תהליך זה ערכים אמריקנים זוכים לבולטות תרבותית גדולה ומשמשים  אמריקניזציהל

כמודל לחיקוי. לדוגמה: אינדיבידואליות, מודלים כלכליים אמריקנים כמו מודל השוק החופשי,  

ת  כלומר, תוצרי התקשורת והתרבומוצרים אמריקנים )למשל, קוקה קולה( והשפה האנגלית. 

 מעצבים זהות ותרבות ברחבי העולם בדמיון הולך וגובר לאלו האמריקאיות. 

הקמת תאגידי תקשורת עצומים וחזקים במדינות הלאום הובילו לחיפוש שווקים חדשים ובכך  

להקמת שלוחות של תאגידים אלו גם במדינות אחרות. כאן כדאי להזכיר את המודל של "מרכז  

מרכזיות )בראשן ארה"ב( משפיעות על הפריפריה. אמנם גם  ופריפריה" כיצד מדינות חזקות ו

 לוקחות מהפריפריה תכנים, מאפיינים, אבל בעיקר מאפשרת לפריפריה לצרוך תכנים מהמרכז.

מקומיים. גם  -בא לביטוי ביצירת תכנים מקוריים  אימפריאליזם תרבותי וגלובליזציההיבט נוסף של  

בישראל, כשיוצרים תוכנית/סדרה/מוסיקה/קולנוע רבים חושבים על השוק העולמי )=השוק  

האמריקאי( ולכן מעצבים תכנים שהם אמנם ישראליים, אבל שיתאימו לשווקים הרווחיים  

 הגדולים: נטפליקס והרשתות האמריקאיות.  

התאמות   – בליזציה לבין מגמת הלוקאליזציה נקרא "גלוקליזציה" השילוב שבין מגמת הגלו 

מקומיות לתכנים הגלובליים. למשל שימוש בפורמט ריאליטי אמריקאי )הישרדות(, אבל בליהוק  

 שידגיש מתחים וזהויות ישראליות וכן הלאה.  

שות של  חשוב גם להזכיר כי אם התקשורת היא גלובלית והתכנים זורמים לכל כיוון אז יש היחל

הכוח של הרגולציה: למשל הגבלת צפייה לגילאים מסוימים, הגבלה על תכנים מסוימים וכן הלאה  

 למדינה ולחוקיה אין משמעות בסביבה של זרימת תכנים גלובלית חופשית.  –

 דילמות מרכזיות בזירה . 7

קל יותר לערוצים לקנות תכנים אמריקאים   –  אמריקניזציה וגלובליזציה מול לוקאליזציה

מוכרים מאשר לייצר תכנים מקומיים. באותו האופן, יצרני תוכן מקומיים מעצבים תכנים  

לשוק האמריקאי )והגלובלי( כשהם מייצגים תכנים מקומיים )פאודה כדוגמה(. הרצון לתפוצה  

קאית( מול יצירת תכנים  עולמית וכסף רב )ומכאן לייצר תכנים שימצאו חן בעיני הפקה אמרי

מקומיים שישפיעו על יצירת תרבות וזהות מקומית, אבל על חשבון רווחים גדולים בשוק  

 האמריקאי. 

 עם הסבר הקשור לזירה  סרטון# 

  

https://www.youtube.com/watch?v=yvMtQUTh7So&list=PLrR8DVK1AsNIJmsrAnjfWC73Sg8Pci1dI&index=4
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 עיתונאי  וצילום חדשות: בתקשורת המציאות הצגת:   3 זירה

 תמצית הזירה  .1

ז'אנר החדשות הוא אחד הנצפים והוותיקים ביותר במדיה השונים בתקשורת. קיימת נטייה לייחס  

בצורה    המציאותתמונת  כי החדשות מעבירות את הציבור , כלומר, אמון  ערך אמת גבוהלחדשות  

. נראה כי החדשות משלבות ממד ויזואלי וקולי יחד עם רטוריקה וטון של אובייקטיביות  מהימנה

רושם של  "ובצירוף הנורמות התרבותיות במסגרתן נוצרים ונצרכים תוצרי החדשות וביחד מתקבל 

. לפיכך, נחוץ שבעתיים להבין את התהליכים שלוקחים חלק בעיצוב החדשות ומהם  "אמת

 .לו זוכים שידורים אלו  ך אמת גבוההמרכיבים שגורמים לער

בזירה נדון בגורמים תוך תקשורתיים: ערכים עיתונאיים, עבודה עיתונאית והן בגורמים חוץ  

תקשורתיים: פוליטיקה וכלכלה שלוקחים חלק בעיצוב התכנים. כחלק מהזירה נעשה "זום אין"  

 בהבניית המציאות ובהנצחתה. ונתמקד בז'אנר מיוחד והוא הצילום העיתונאי, שיש לו מקום מרכזי 

 נרטיב הזירה  .2

בין   קיים תמיד פער מאחר שכל מציאות מגיעה אלינו באמצעות תיווך )שפה, סמלים ועוד( 

, כלומר, מבטא  כל טקסט תקשורתי הוא נרטיביבין האופן בו הם נתפשים.  לבין הצגתם והאירועים 

נקודת מבט מסוימת )של כתב, של עורך, של ארגון תקשורת(. השפה המילולית והשפה התקשורתית  

האופן שבו התקשורת   ולהם תפקיד מכריע לגבי עוצבו על ידי גורמים מסוימים, בעלי כוח וסמכות, 

גורמים   הזירה ממחישה כיצדמציגה לנו תכנים על העולם ומבנה את המציאות עבור האזרחים. 

מקצועיים, כלכליים, פוליטיים ואישיים מעצבים את תיווך המציאות בז'אנר החדשות ובצילום  

 עיתונאי. לכך חשיבות רבה כיוון שלחדשות ולצילום יש כח רב בהבניית המציאות ובהנצחתה. 

 

 נושאים, צירים ללימוד הזירה -תת .3

  ובחינה ת החדשות והתקשורת והתבוננות למערכ  – תוך תקשורתית -פנימה התבוננות  .1

כיצד שיקולים שונים מעצבים את התוצר החדשותי: ערכים עיתונאיים, סוגי חדשות,  

מודלים של עיתונאים, סוגי צילום עיתונות, כיצד מעצבים משמעויות בצילום ובחדשות  

 באמצעות מסגור ועוד. 

-פים חוץהיחס בין התקשורת לגו – יחסי תקשורת, פוליטיקה וחברה  -מבט החוצה  .2

קשורתיים הלוקחים חלק בעיצוב החדשות או מושפעים מהם: גישת סדר היום, מרכז  ת

 ופריפריה, "סבל מרחוק" ו"עייפות מחמלה".

.  אלא נרטיבית, אובייקטיביתשילוב שני הצירים ממחיש לתלמידים כיצד פעולת התקשורת אינה 

בתהליך המורכב של יצירת הטקסט התקשורתי: גורמים    שמשתתפיםגורמים המגוון  היכרות עם 

ההבנה כיצד התקשורת  מחדדת את   מקצועיים, כלכליים, פוליטיים, טכנולוגיים ואידיאולוגיים

משמעות רבה כיוון שהקהל מעצב את תפישת עולמו    אלונדגיש כי לטקסטים   מציאות. מבנה 

 . הכרעות פוליטיות וחברתיות הם המספקים לו מידע לצורך ביצוע והשקפת עולמו לאורם ו
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 מטרות אופרטיביות . 4

 ולא רק משקפת אותה ַמְבָנה מציאות תפיסת התקשורת כ אוריינות תקשורתית:  

  בתוצרי חדשות  מתרחשת  היא  וכיצד המציאות הבניית  מהי להסביר התלמידים ידעו .1

 . ובתצלומי עיתונות

ידיעה לפי ששת הקריטריונים    ווינתח מו מהו ערך חדשותי, ידגי התלמידים יסבירו .2

ההופכים אירוע לחדשה: חשיבות, רלבנטיות, ייחודיות, אישיות מפורסמת, עניין אנושי  

, בנוסף, ידעו תלמידים לנתח ידיעה חדשותית לפי חמשת המ"מים של עדכניות המידע

 הסיפור.  

הערכים המקצועיים של העיתונאיים: אובייקטיביות,   את  התלמידים ידעו להסביר .3

 . דיוק, איזון ולדון עליהם לאור ידיעה חדשותית

)אסכולת   את יחסי הגומלין בין מהדורת החדשות ובין סדר היום. מוידגיים התלמיד  .4

 מרכז ופריפריה ומרחק אידיאולוגי( שלושת סדרי היום, קביעת סדר יום, כולל 

עיתונות פופולרית, עיתונות  ) וידעו להבחין ביניהם ונות שונים סוגי עית יכירו יםהתלמיד  .5

חדשות קשות  ) בין סוגי ידיעות חדשותיות   (, ידעו להבחיןאליטיסטית ועיתונות מגזרית

תצלומים שונים: צילום עיתונות, צילום  סוגי של  המאפייניםוכן את  ( וחדשות רכות

 התלמידים ידעו לזהות מאפיינים כאלו בתוצרי חדשות עדכניים.  .מגזיני וצילום איקוני 

ויוכלו להסביר כיצד יוצרים   דנוטציה וקונוטציההתלמידים ידעו להסביר את המושגים  .6

משמעויות באמצעות מסרים דנוטטיביים ומסרים קונוטטיביים בתצלומים. וכן ידעו  

כיבים נוספים בתוצר  להסביר כיצד מעצבים מסרים תוך שימוש בתצלום בשילוב מר

 התקשורתי )טקסט, כותרות ועוד(. 

ידעו  מהם המאפיינים   התלמידים  –קוני ימושג צילום איידעו להסביר את התלמידים   .7

יוכלו התלמידים  זה של צילום אייקוני ומה הפך צילומים אייקוניים לכאלו. על בסיס 

האם יש להם פוטנציאל להפוך לאייקוניים  ובשאלה לקיים דיון בצילומים עכשוויים,  

 ומדוע.  

 . צריכה ביקורתית של חדשות כדרך להבנת העולם שמסביבנו מטרות של אוריינות אזרחית: 

 חינוך למעורבות חברתית ולצריכת חדשות ואקטואליה.  .1

חינוך לצריכה ביקורתית של חדשות ולהבנה כי הן אינן מייצגות את המציאות: מודעות   .2

המציאות; בחינת האופן של ייצוג דמויות וקבוצות   הבניית להשפעתן על סדר היום ועל  

 שונות והבנה כי גם צילום הוא טקסט תקשורתי שמבנה משמעויות. 

טלי: כיום רבים מהמסרים החזותיים  הבנה לשינויים במעמד הצילום העיתונאי בעידן הדיגי .3

מקצועיים שנקלעו לאירועים ומאחר שלכל אחד מצלמה  -בחדשות מגיעים מצלמים לא

כאן יש מקום לחשוב מה המקום שלנו    בהישג יד, יש יותר ויותר תוכן "חובבני" בחדשות.

 בהפצת מסרים ותכנים כחלק מהבניית המציאות עבור נמענים.
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 ם מרכזיים. מושגי5

 יום הסדר  גישת  

 קריטריונים לקביעת ערך חדשותי  

 חמשת הממים  

 חדשות רכות  

 חדשות קשות  

ְבָנָיה חברתית של המציאות    ה 

 מגזרית תקשורת  

 עיתון איכות מול פופולארי  

 ז'ורנליזם-ניו 

 עובדה ודעה  

 ספין תקשורתי  

 חינמון   

 מיסגור  

 

 . מהלך הלימוד 6 

סוגת )ז'אנר( החדשות היא אחת הנצפות והוותיקות ביותר בטלוויזיה. רבים מקהל הצופים נוטים  

רטוריקה של שימוש ב"אמת" גבוה וזאת בשל הממד הוויזואלי, הלייחס לחדשות הטלוויזיה "ערך 

והנורמות התרבותיות שבתוכן נוצרות ונצרכות מהדורות החדשות. בשל כך יש   "אובייקטיביות

  היָ נָ בְ מציאות ואת תהליך הה  -חשיבות רבה להבין את מהדורות החדשות, את יחסי חדשות

 החברתית של המציאות.  

 :  יחידות עיקריות שתי מהלך הלימוד יכלול 

 : כיצד מבנים מציאות בתוצרי החדשות והצילום העיתונאי.  פנימה  מבט •

,  פוליטיקה: לה  מחוצה גורמים עם החדשותית התקשורת  של שונים יחסים:  החוצה  מבט •

 . וחברה  כלכלה

בין  פער חינת הבשני הנושאים כדאי להדגיש את התפקיד של החדשות והצילום בהבניית מציאות, ב 

 האירועים שמתרחשים לבין מה שרואים בתקשורת.  

דגש נוסף שצריך לדון בו לאורך הזירה כולה הוא השינויים במעמד ובתפקוד העיתונאים ויצרני  

: האם בלוגרים הם עיתונאים?  המסורתי  החדשות בעידן הדיגיטלי: ערעור על התפקיד העיתונאי 

צייצני טוויטר, כותבי פייסבוק ואושיות   האם עליהם לפעול לפי נורמות ואתיקה עיתונאית? האם

כיצד מתאימים עצמם אנשי המדיה  אינטגרם וטיקטוק כפופים לכללים ולנורמות עיתונאיות?  

לדוגמה, גם בחדשות המסורתיות יותר   המסורתית לשינויים שמובילים אנשי המדיה הדיגיטלית? 

 ופריפריה  מרכז 

 השתיקה  ספירלת 

 חוקרת  עיתונות 

 סף  שומר עיתונאי / פרקליט  עיתונאי 

   מגזיניצילום  / עיתונאי צילום 

 דנוטציה  

 קונוטציה  

 איקוני  צילום 

 הלם צילומי  

 ", מרחוק סבל" 

 " מחמלה עייפות" 
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התרחשויות וצילמו את  ויותר חומר מצולם מגיע מאזרחים שהיו בזמן האירועים במקום ה 

 שהתרחש. 

כחלק מהשינויים שמתרחשים כדאי גם לציין את מהפכת המידע: העיתונאים כבר פחות יוצאים  

לחפש מידע ויותר צריכים להשקיע מאמץ להתגונן בפני שטף המידע וההודעות לעיתונות שמגיעים  

הולך וגדל בעיצוב  אליהם. בבחינה זו, אפשר לומר שאנשי יחסי ציבור ודוברים לוקחים חלק  

 החדשות. 

. בחלק זה נלמד כיצד גורמים תוך תקשורתיים מעצבים את  מבט פנימה אל עשיית החדשות – 6.1

החדשות: מהם הערכים המקצועיים של העיתונאים ומהם הכללים האתיים של ארגוני החדשות.  

יים הבסיסיים של  נדון בשאלות מי כפוף לכללים הללו לפי מועצת העיתונות. נדון בערכים המקצוע

: האם אפשרי  המתח בין ערכים אלו)אובייקטיביות, דיוק, איזון( ונברר את   העבודה העיתונאית 

דיווח אובייקטיבי? האם בעידן האינטרנט, בו אתרי חדשות מתעדכנים כל הזמן יורדת חשיבות  

   הדיוק על חשבון המהירות?

תקנוני האתיקה הקיימים בישראל )מסמך  ולנתח את להכיר לאור השאלות,  יתבקשו התלמידים 

נקדי, תקנון מועצת העיתונות(, תוך בחינת מידת הרלוונטיות של עקרונות אלו בזירה התקשורתית  

 . העכשווית ואת הדילמות האתיות העשויות להתעורר מכך

ונעמיק בעובדה כי אין אלו פרמטרים מדויקים    ערך חדשותינלמד על הקריטריונים לקביעת  •

 .כים שונים יגיעו למסקנות שונות על אותם אירועיםוכי עור 

 )רכות וקשות(   חדשות  בסוגי נדון •

ונדגיש כי מדובר במודלים ומרבית    ,: שומר סף ופרקליטעיתונאים של שונים בסוגים •

 העיתונאים רואים עצמם בין שני הקצוות.  

נכיר  : מגזרית, איכותית מול פופולארית, ניו ג'ורנליזם ועוד. עיתונות של שונים סוגים נכיר •

  בעיצוב התקשורת כרשות רביעיתשל עיתונות חוקרת  וחשיבותה גם את המקום המרכזי 

 . בחברה דמוקרטית

: משמעות דנוטטיבית  עיתונאי צילום  באמצעות משמעויות מבנים גם באופן שבו  נעמיק •

וקונוטטיבית וכן כיצד משתמשים בצילום כחלק ממשהו גדול יותר: עמוד העיתון/האתר,  

 משדר טלוויזיוני וכו'.  

 וקונוטציות.  מסגורכיצד אפשר להבנות משמעויות באמצעות  נבין •

 

ועם כניסת הרשתות החברתיות.   ולם העיתונות בעידן הדיגיטלילשינויים ולמגמות בעיש להתייחס 

ממחקרים שנעשו עולה כי העבודה העיתונאית עוברת שינויים: במקום לצאת לשטח ולחפש/ללקט  

כתוצאה  מידע, העיתונאים בעיקר נמצאים במשרד ומנסים להתמודד מול ים המידע שמגיע אליהם.  

לגורמים כמו משרדי יחסי ציבור שמעצבים את המידע ומגישים אותו   שיש כוח מכך, עולה ה

ולקהל עליהם להעביר את המידע באופן בו משרד   לעיתונאים בצורה נוחה כדי לחסוך להם עבודה

. עולה כי יש פחות דיווחים שהמקור שלהם הוא עבודת שטח של העיתונאים או  יחסי הציבור מעוניין

העיתונאים יותר  עצמם ויותר מידע שהגיע ממקורות אחרים. כלומר, שהעיתונאים ראו את האירוע ב

 העבירו להם.   ומעבירים מידע שאחרים פסיביים 
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כיצד זה משפיע, למשל, על   בדוקהתרבות הדיגיטלית, נ התרחבות כחלק מהשינויים הטכנולוגיים ו

, ז'אנר מרכזי וחשוב שעומד לפני מכשולים כלכליים ופוליטיים בעיתונות הממסדית  עיתונות חוקרת

 . דוגמאות, ראו במודל(ושל עיתונות עצמאית )פרוט  "זולג" לרשתות החברתיות ולאתריםוכיצד הוא 

על מקורות ופחות משוחחים בטלפון ויותר מסתמכים   העיתונאים גם פחות משוחחים פנים לפנים

. מידע כזה הוא רדוד יותר, קשה לדלות מידע, קשה לדעת מי עומד  אפסבוואט על מידע שהגיע

 מאחורי המידע וקשה לקבל ניואנסים כמו הבעות פנים או אינטונציה.. 

שינויים   שינויים בתוצרי העיתונות   שינויים בעבודה העיתונאית   שינויים טכנולוגיים 

   בהבניית המציאות.

המידע מגיע פחות מאתרי חדשות ויותר דרך הרשתות  בחלקים גדולים בציבור, בעיקר אצל צעירים,  

מקום מרכזי   יש . החברים מספקים אחד לשני מידע / לינקים לאייטמים חדשותיים. כאן החברתיות

אילו חברים/אייטמים/מקורות יהיו בולטים   והוא זה שמעצב של הרשת החברתית  לאלגוריתם

ונגישים יותר ואילו יהיה נגישים פחות. יש למשל אפשרות מסחרית להשקיע כסף ולעצב את דרוג  

האייטמים או המסגור או מילות המפתח. לעצב את הדרוג בו יופיעו תוצאות חיפוש בגוגל או  

אתרי חדשות  פחות דרך וחדשות  צורך עיתונאות–בעיקר צעירים   –ברשתות חברתיות. הציבור 

מקוונים ומהדורות טלוויזיה ויותר דרך הרשתות החברתיות. זה מאפשר לכל אזרח לצרוך מידע  

בהתאם לחברים שמשתפים ברשת   – שרלוונטי לו וקרוב אליו ממגוון אדיר של מקורות מידע 

רצועות שידור" או  החברתית של כל אחד. כמו בשדה המוסיקה או סרטי הקולנוע, כבר לא מדובר ב"

במאגר אדיר של תכנים, שכל אזרח נחשף לחלקים אחרים ממנו  "תחנות רדיו" או "תקליטים", אלא  

 . בזמן, במקום ובהקשר שנח לו

: הרשתות החברתיות, שדרכן מגיע הרבה מאוד מידע חדשותי ועיתונות, אינן  המרכזית הבעיה 

מגדירות עצמן כאתרי חדשות, אלא רק כ"פלטפורמות", הן רק ה"צינור" שדרכו או עליו הרבה  

 אנשים "מעלים" מידע.  

 הבאות:  ההשלכות יודגשו  •

. לא לפי ערכים  של המשתמשים האלגוריתם של כל רשת חברתית הוא שמעצב את סדר היום)א(  

 עיתונאיים, אלא לפי שיקולים מסחריים של בעלי הרשתות. 

פייק  ולאתיקה עיתונאית ולכן קל מאוד להפיץ דרכן    הרשתות אינן מחויבות לערכים עיתונאיים)ב(   

או תכנים לא ראויים אחרים ואילו הן מסירות מעצמן אחריות לגבי תוכן המידע. כך יוצא   ניוז

המרכזי למידע חדשותי, אינו מגדיר עצמו כגוף חדשות ולא פועל  שמשמש לרבים כמקור שהמקור 

 לפי ערכים עיתונאיים. 

מחשב וקשר להרבה  טלפון נייד, : מצלמה, ים עיתונאי ם כליסט לבסוף, כיום כל אזרח מחזיק בידיו 

לעולם   מאוד נמענים אחרים. כל אחד יכול לצלם אירועים/אנשים ומיד להפיץ את המסרים שלו

הרחב: החברים ברשתות החברתיות, אתרי חדשות וכן הלאה. נחשוב על דוגמאות מפורסמות:  

גוף  בידי עזריה עלה לכותרות בעקבות צילום האירוע על ידי אזרח ולא   אלאורבישראל, מקרה 

הועלה לרשתות  ולאחר שהרצח של ג'ורג' פלויד על ידי שוטר    בארה"ב, אזרחים צילמו את חדשותי. 

כל אחד יכול לייצר חדשות ומאחר  . כלומר,  עורר מהומות ומעשי אלימות ברחבי המדינה רתיותהחב 

שעיתונאים לא יכולים להיות כל הזמן בכל מקום, יש יותר מקום וחשיבות לאזרחים כיצרני תוכן  

 עיתונאי. 
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 .  תקשורת, פוליטיקה וחברה –החוצה  מבט 6.2

  על המאבק נדון ביחסים שבין התקשורת וייצור החדשות לבין גורמים שמחוץ לתקשורת.  •

בין התקשורת לבין הפוליטיקאים )וגורמי ממסד אחרים( לבין הציבור.   היום  סדר עיצוב

אחד מהתחומים  נדגיש כי כיום קשה לדבר על "התקשורת" או "הפוליטיקה" כיוון שכל 

ורם אינטרסים אחרים וכולם לוקחים חלק במאבק על  מפוצל להרבה גורמים, לכל ג הללו

 סדר היום.

-תרבותי-החברתי מהמרכז חלק היא   התקשורת כי   שטוען, ופריפריה מרכזבמחקר על  נדון •

  המרכז  של מבט מנקודת חדשות  ומייצרת הסביבה   את  מסקרת תמיד היא   ולכןלכלי  כ

  בעלי  לעומת שלילית  בצורה מובטלים הפגנות תסקר  לרוב , לדוגמה(. החזקים)ההגמוניה,  

  הקורונה  משבר בזמן  ההוראה  עבודת את  סיקרה התקשורת כיצד  לחשוב )אפשר  המפעל

(  פיתוח עיירות , מיעוטים)חרדים,   מהמרכז חלק  שאינם המקומות  את  וכן( מייצגת כדוגמה

  הים  בשפת אביביים תל צעירים סיקור)למשל  המרכז את  מאשר  יותר שלילית  בצורה

 (. הקורונה  משבר  בזמן  החרדים  תפילות לעומת

  ותאור  המציאות  של הבנייה בעזרת,  יכולה  התקשורת וכיצד   השתיקה ספירלת במושג נדון •

 . עצמה במציאות לשינוי אולי  לגרום בחברה   הכוח יחסי  של כוזב

  מדובר' בארת לפי", הלם צילום" במושג, אחד מצד: הצילום של החברתי   בכוח נדון •

 על פועלים אינם ולכן בזוועות הצופים  את"מאכיל" ו,  מדי רב ברגש  טען  שהצלם בצילומים

  במושגים   גם נדון. צופה כל של הרגשית  להתפעמות מרווח   מותירים  הם אין  שכן , הצופה

אלו   (Compassion fatigue)." מחמלה עייפות"ו, (Distance suffering)" מרחוק סבל"

רחוקים  החוויות של הצופים שראו תמונות חוזרות ונשנות של סבל נוראי שחווים אחרים,  

מהם. הטענה היא כי הנמענים מפסיקים להרגיש חמלה כיוון שהם מוצפים בצילומים רבים  

 . ליותר אדישיםשל אסונות מרחבי העולם וזה הופך אותם 

  משמעותי  חלק לוקח  אף  אלא, יאותהמצ  את  מתאר רק שלא ככזה, איקוני בצילוםגם   נדון •

. המושג צילום איקוני מגיע מהנצרות, שם תמונות שהוצבו בכנסיות הציגו את  בהנצחתה

נועד "לקחת    האיקונידמויות הקדושים הנוצרים, המוכרים לקהל המאמינים. הצילום 

האיש עצמו, אבל הוא   אינוהצילום  חלק" מהאיש עצמו, מהנס שחולל ומהקדושה שלו.  

. לכן אפשר יהיה להתפלל לרגלי פסלים של קדושים למרות ההבנה כי הם  משמש לו תחליף

יקוני הוא  ילא האנשים עצמם, אלא ייצוג שלהם,  או אפילו "חלק מהם". מכאן הצילום הא 

אפשר לראות צילום איקוני ככזה שהחברה    2  אינו ה"אירוע עצמו", אבל הוא מבטא אותו.

 

צילומים איקוניים וניתוח שלהם אפשר למצוא באתר "תקשורת  דוגמאות של כי   ** שימו לב 2

. כאן נציב את הרעיונות המרכזיים ובשילוב ניתוח הדוגמאות שבאתר אפשר יהיה  וחברה" במודל

לדון עם התלמידים על צילומים אקטואליים ורלוונטיים להם: האם יש להם מאפיינים של צילום  
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צנחנים  ה בו תמצית של אירועים חשובים ומשמעותיים, לרוב חריגים  כמו מלחמות )רוא

(  נחיתה על הירח(, הישגים אנושיים )נפילת אדם ממגדל התאומים(, אסונות )בכותל

 (. מחאת ספורטאים שחורים על מדיניות הגזע בארה"במאבקים חברתיים )

העקרון, את התהליכים והמאפיינים שמובילים  לימוד הנושא של צילום איקוני נועד להדגיש את 

המפורטות בהמשך )ובמודל( נועדו לשמש מאגר דוגמאות,  . הדוגמאות לכינונו של צילום איקוני

אולם הדגש בלימוד הוא על העקרונות וכך יוכל כל אחד לקחת דוגמאות שקרובות למרחב התרבותי  

 שממנו הוא מגיע ובלבד שיענו על הקריטריונים. 

 : בהפיכת צילום לאיקוני  המרכזיים  מאפייניםהלהלן   

, מיוחד וחשוב  משמעותיחלק מאירוע מייצג יקוני י צילום א - ההקשר התרבותי והלאומי  (1)

. כלומר, המשמעות  החברהמי שהופך צילום לאייקוני זו לחברה בה נעשה ונצרך הצילום. 

. צילומי הנפת הדגל  אינה בתצלום עצמו, אלא במשמעות שהחברה מעניקה לוהאייקונית  

  על ידי החברה  באיווג'ימה או הצנחנים בכותל קיבלו משמעות של תצלומים אייקונים 

 שבתוכה הם נצרכו.  

, לא בזמן הצילום. במבט לאחור  בדיעבדצילום אייקוני הופך לכזה   - וההקשר הזמןממד  (2)

ניתן לאתר תצלומים ש"לוכדים את הרגע" ויכולים לסמן אירוע גדול יותר. רק במבט  

משהו  לאחור ניתן היה לאבחן את תצלום האיש הנופל ממגדלי התאומים כצילום שלוכד 

מאסון התאומים וכך רק במבט לאחור, לאחר מלחמת ששת הימים, קיבל תצלום הצנחנים  

)החברה צריכה   בכותל מעמד אייקוני לאחר שנתפש ככזה ש"לכד את האירוע" הגדול יותר

ש  י.  להעניק משמעות לאירועים ורק לאחר מכן תוכל לסמן צילומים אייקונים שלהם

מו. לעיתים יהיו בצילום מרכיבים מיוחדים ונדירים  ולא רק לצילום עצ  להקשרחשיבות 

מתקבל רק מההקשר   הצילום )כמו אסון ברגע התרחשותו(, אבל לעיתים הממד האיקוני של

בו הוא צולם. שלושה צנחנים מחובקים אינה תמונה נדירה, אבל כשצילום נעשה ברגע  

לכן, האיקוניות   הוא מקבל משמעות מיוחדת. 1967-המיוחד של ההגעה לכותל המערבי ב

אינה טבועה בהכרח במשמעות הדנוטטיבית של הצילום עצמו, אלא בקונוטציות שהוא  

 מעורר בחברה ובמעמד המיוחד שהיא מעניקה לו. 

 

 

 

 

 

 

 
ע מסוים וכן הלאה. לצורך דיון בכיתה, ראו אוסף  איקוני? כיצד ליצור צילום איקוני לאירו

 . CNNהצילומים הנבחרים של  25, או TIMEהצילומים המשפיעים ביותר של המגזין "

http://journalism.co.il/5340/
http://journalism.co.il/5340/
https://time.com/4453467/911-september-11-falling-man-photo/
https://economictimes.indiatimes.com/magazines/panache/buzz-aldrin-shares-the-story-behind-the-iconic-moon-landing-image/articleshow/58638036.cms
https://en.wikipedia.org/wiki/1968_Olympics_Black_Power_salute#/media/File:John_Carlos,_Tommie_Smith,_Peter_Norman_1968cr.jpg
http://100photos.time.com/?view=timeline&position=57
http://100photos.time.com/?view=timeline&position=57
http://100photos.time.com/?view=timeline&position=57
http://100photos.time.com/?view=timeline&position=57
http://100photos.time.com/?view=timeline&position=57
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 בזירה  מרכזיות  דילמות. 7

את מי להציג בחדשות: האם להדגיש פלורליזם ומגוון דעות )אז אשרת את הרעיון הדמוקרטי,   .1

שארחיק חלק מהקהל שמתנגד לעמדות מסוימות או משתעמם מהן( או להציג רק  אבל יתכן 

עמדות בולטות, חזקות או קולניות )שאז יביאו רייטינג, אבל יתעלמו מקולות של חלשים  

 יותר(. 

שאלת ההתלבטות בין ההזדמנות לצלם לבין הקריאה האנושית הטבעית להושיט עזרה   .2

מצלם אדם שנמצא בסכנת מוות או מצלם בשדה  במקרה שבו הצלם נקלע לתאונת דרכים, 

הקרב. זו שאלה שצלמי עתונות רבים מתלבטים בה, וניתן לבחור בתצלומים מתאימים  

 שאין לו פתרון אחד.  – ולהציגם בפני התלמידים לדיון 

סוגיה אתית אחרת כרוכה ביחסי הצלם והמצולם, שנותן בו אמון. כאן עולות שאלות על דרכי   .3

ים ושל קבוצות, ושאלת ההטיה הסטריאוטיפית הקיימת אצל כל אחד ואחת  ייצוגם של יחיד

מאיתנו ושיש לה משמעות חברתית ומוסרית כשהיא מופיעה בתצלום. שאלה זו מתחדדת אל  

מול תביעות המערכת שבפניהם עומד הצלם, כאשר הוא יודע שתצלום שבו ישנם יחסי כוחות  

ינם מיד ורגע של מתח בין המשתתפים שיילכד  ברורים, קבוצות שמתוארות במונחים שקל להב

למיין, לקטלג דמויות ומצבים והפיתוי   הנטייה בעדשת המצלמה באירוע, יתפרסם בקלות.  

"לסחור" ברגש מוכרים היטב לצלמים, והתבוננות מושכלת בתצלומים עשויה לעורר גם את  

אחד ואחת   לחשיבה סטריאוטיפית הקיימת אצל כל הנטייה התלמידים למודעות אודות 

 בעדן השיתופי של הרשתות החברתיות.   בוודאימאיתנו, ועל קלות התיוג, 

מושג הסבל מרחוק: האם התצלום הקשה שעובר לנמענים יעצים הזדהות עם הסובלים או   .4

להיפך, על ידי העברת התצלום לנמענים הצלם דווקא מחליש את היכולת שלהם להזדהות עם  

 הסובלים.

סטריאוטיפי של אנשים או קבוצות שונות: האם כצלם כדאי להשתמש בסטריאוטיפים,  ייצוג  .5

שיקלו על הבנת הנמענים ועל העברת המסרים, אבל אז אקח חלק בתרבות סטריאוטיפית, או  

שעלי לפעול לעמעום ושבירת סטריאוטיפים, לחברה שוויונית יותר, אבל במחיר נגישות  

 לנמענים. 

 6, 5, 4, 3, 2, 1קשורים לזירה: # סרטונים עם הסברים ה

  

https://www.youtube.com/watch?v=hoUVsrHiw-0&list=PLrR8DVK1AsNIJmsrAnjfWC73Sg8Pci1dI&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=v9rniuaJ2p0&list=PLrR8DVK1AsNIJmsrAnjfWC73Sg8Pci1dI&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=-jeKSYcuJQc&list=PLrR8DVK1AsNIJmsrAnjfWC73Sg8Pci1dI&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=3EuFY1iRJ8Y&list=PLrR8DVK1AsNIJmsrAnjfWC73Sg8Pci1dI&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=v9rniuaJ2p0&list=PLrR8DVK1AsNIJmsrAnjfWC73Sg8Pci1dI&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=1s2mEV-1nxg&list=PLrR8DVK1AsNIJmsrAnjfWC73Sg8Pci1dI&index=1
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 וסאטירה  הומור:  4 זירה

 תמצית הזירה  .1

כמו  כניות עתירות רייטינג, וכלי התקשורת. ת כל  תכנים הומוריסטיים וסאטיריים ממלאים את 

אתרים נצפים ותמונות וקליפים ש"רצים ברשתות החברתיות" הם תכנים מוכרים  "ארץ נהדרת", 

תוך הטקסטים: מה הופך אותם להומוריסטיים, וגם מחוץ   לאזירה זו מתבוננת גם  לכל אזרח.

לטקסטים: המקום של הסאטירה במרחב הציבורי הדמוקרטי. נדגיש בזירה כי לסאטירה מקום  

חשוב ככלי להעברת ביקורת כלפי הממסד והשלטון, ביקורת שמתקבלת לרוב בצורה חיובית בשל  

 השימוש בהומור. 

 נרטיב הזירה  .2

ן מותחות את  לתוכניות סאטירה תפקיד משמעותי בתרבות הדמוקרטית: מעבר לבידור ולשעשוע, ה

גבולות חופש הביטוי, מאתגרות את התפישות המרכזיות ואת דפוסי השיח המקובלים וכן  

 מאפשרות העברת ביקורת שלא מתקבלת כשהיא מבוטאת בז'אנרים אחרים. 

 

 נושאים של הזירה  -תת .3

 תיאוריות של הומור  .א

 מקום הסאטירה בדמוקרטיה  .ב

 

 מטרות אופרטיביות .4

   אוריינות תקשורתית:

   .במדינה דמוקרטית  ההתלמידים ידעו להסביר את המושג סאטירה ואת תפקיד .1

-את שלוש התיאוריות ביחס להומור )עליונות, הרפיה, אי ים ידעו להסבירהתלמיד  .2

   . ולהדגים אותן ידעו לנתח טקסטים הומוריסטיים לפי תיאוריות אלו, לימה(ה

את אמצעי העיצוב של טקסט   ו את המושג "פוליסמיות", יזה ויגדיר יםהתלמיד  .3

 המשמעיות של טקסט נתון. -את רב וטלוויזיוני ההופכים אותו לפוליסמי, ויסביר 

 

 הבנת ההשלכות האזרחיות של בידור וחשיבות הסאטירה כביקורת בדמוקרטיה   אוריינות אזרחית:

 של הסאטירה בדמוקרטיה הפוליטי -החברתיהבנת תפקידה   .1

חינוך לצריכה ביקורתית של טקסטים קומיים תוך מודעות למשמעויותיהם   .2

 החברתיות והפוליטיות. 
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   :ם מרכזייםמושגי .4

   סאטירה 

 תיאוריית העליונות  

 ההלימה ההרפיה ואי  

 פוליסמיות  

 ממים 

 הומור ויראלי  

 

 מהלך הלימוד  .5

תכנים בידוריים תופסים חלק נכבד משדה התקשורת העכשווי בעולם המערבי ובישראל, וזוכים  

לפופולריות גבוהה ולתשומת לב רבה בשיח הבינאישי, החברתי והציבורי. אלא שהשלכותיו של 

דמוקרטי, שנויות  -בידור בכלל, ושל בידור טלוויזיוני בפרט, על החברה ועל התהליך האזרחי

, ברמה  הקהלאחד, ניתן להצביע על תפקודים חשובים שהבידור ממלא בעבור   במחלוקת: מצד

, לעיתים קרובות בידור נתפס כמוצר ירוד, המוביל  שניהאישית, הקהילתית והחברתית; מצד 

, להעברת מסרים הגמוניים ולשימור  האזרחים"סימום  "לזילות המרחב הציבורי ומשמש ככלי ל

 יחסי כוחות חברתיים.  

 

 וריות של הומור תיא.א. 6

אנשים בודדים וקבוצות חברתיות נהנים להרגיש עליונות על אחרים,   – תיאורית העליונות •

כנחות מהם. אנשים נהנים לשים ללעג התנהגות של אחרים,   האחר  לעיתים באמצעות הצגת

בורות וחולשות אחרות. צורה כזו של הומור דורשת מהצוחקים לראות את עצמם כטובים  

 יותר מקורבן הבדיחה. 

ההומור משמש דרך לביטוי רעיונות שנויים במחלוקת, נפיצים   – תיאורית ההרפיה  •

ת )אלא רק בהומור(. ההומור מאפשר לבטא  ורגישים, שהחברה לא מוכנה לקבל בדרך אחר

או על נושאים   רעיונות בעקיפין או ב"קריצה" ולכן, למשל, אפשר להראות תכנים על מיניות 

תכנים אלו לא יתקבלו על ידי הקהל  בצורה הומוריסטית בטלוויזיה, אבל  חברתיים רגישים 

מור הוא לשחרר מתחים  בז'אנרים אחרים. לפי תיאוריה זו תפקידו העיקרי של ההוכשיוצגו 

ואנרגיה. ההומור משמש דרך לגיטימית לביטויים של תאווה ותוקפנות, שהחברה אוסרת  

 בנסיבות אחרות. 

אי התאמה בין שני מישורים או שדות תוכן יוצר הומור יש   –  ההלימה-תיאורית אי •

  שמובעיםכהטוענים כי אי ההתאמה עומדת בבסיס כל טקסט הומוריסטי. ההומור מתקיים 

אוריה  י יחד שני רעיונות, מושגים או מצבים שלא תואמים זה את זה או אף מנוגדים להם. ת

 זו מתמקדת באופי הטקסט ההומוריסטי ופחות ביוצרי הטקסט או בנמעניו.  
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 .ב. מקומה של הסאטירה בדמוקרטיה 6

לגורם מסוים )אדם, אמונה, רעיון, קבוצה(, לרוב   ללעוגהיא טכניקה אמנותית שמבקשת  סאטירה

מאז ומתמיד    הייתהבמטרה לגרום לפעולה חברתית, לגרום לשינוי או למנוע אותו. הסאטירה  

 עוד במחזאות בתקופת יוון העתיקה. , ביקורת  למתיחתאמצעי רטורי 

אם היו מובעים  יש חשיבות לצורה )הומור( בה מובע התוכן, יש תכנים שלא היו מתקבלים בציבור 

שלא באמצעות הומור. הסאטירה היא גם כלי מרכזי להבעת ביקורת. לעיתים קרובות ביקורת על  

קהל רב: הביקורת לעיתים מורכבת וקשה להבנה, לעיתים משעממת   מושכת לא  / הממסד השלטון

ועוסקת בפרטים ולעיתים לא מגיעים אליה כלל. כאן המקום של סאטירה כבמה מרכזית להבעת  

 ביקורת באופן מזמין, נגיש ומהנה. 

. יש קשר  המקום הפוליטיחשוב להדגיש את המקום לא רק החברתי של סאטירה, אלא גם את 

שצוחקים   – . התכנים הסאטיריים מענגים את הנמענים סאטירה לתרבות דמוקרטיתהדוק בין 

ולועגים, אבל הרבה פחות נעימים למושאי הביקורת )פוליטיקאים למשל(, להם הטקסט )והקהל(  

ולעיתים מסמנת את הקצה אליו מותר   הסאטירה לכן מותחת את גבולות חופש הביטוילועגים. 

 להגיע.  

 

 

 דילמות מרכזיות בזירה .7

: עד להיכן מגיעים גבולות אלו?  מותחים את גבולות חופש הביטויהומור וסאטירה  .1

כמו שכול או  )האם אפשר/מותר להשתמש בנושאים בעלי רגישות חברתית גבוהה 

בטקסטים סאטיריים? בהמשך לכך, ישנו מתח בין חופש הביטוי ל"חופש    (שואה

להגיע בהלעגת אנשי ציבור כדי להעביר מסרים   מותר/ראויעד להיכן  –הביזוי" 

 סאטיריים?  

: כדי  עד כמה הם בידור ועד כמה הם ביקורת  - דילמה מובניתריים יש בתכנים סאטי .2

להעביר ביקורת משתמשים בהומור, שמעורר הנאה אצל הנמענים והיוצרים בדילמה:  

עד כמה לעצב טקסט שיגרום להנאה )ובדרך כלל פחות ביקורתי( או לעצב טקסט  

ם פחות הנאה אצל חלק  שיהיה יותר "בועט" וביקורתי, אבל אז להסתכן בכך שהוא יגרו

 ויעורר דחייה(. חלק מהם מהנמענים )אולי אף ירגיז  

טקסטים בידוריים ופחות ביקורתיים יעודדו סולידאריות חברתית ואילו טקסטים   .3

פחות בידוריים ויותר ביקורתיים יכולים להעמיק שסעים ומחלוקות בחברה. עד כמה  

 רת. לעודד מכנה משותף וסולידריות ועד כמה לעורר ביקו
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 דיגיטלית  תרבות:  5 זירה

 תמצית הזירה  .1

על ידי אמצעי התקשורת החדשים, התקשורת   שמעוצבתזירה זו עוסקת בתרבות החדשה 

חברה.  ו הדיגיטלית, ובמיוחד ביחסים בין תקשורת דיגיטלית לבין תחומים כמו פוליטיקה, כלכלה 

צמיחתה של   –השינויים הטכנולוגיים הדרמטיים של העשורים האחרונים הנחה בסיסית היא כי 

ומי התקשורת, אלא הובילו  מבוססת מחשב, לא נשארו רק בתח  ותקשורת  תקשורת דיגיטלית

לעיצוב שונה של הדרכים בהן אנחנו מתקשרים בינינו ומכאן לשינויים בתחומי חיים נוספים. בזירה  

קשר שלהם לתחומי חיים נוספים כדי להבין טוב  בהזו נעסוק במאפיינים של התקשורת הדיגיטלית ו

 יותר את החיים "כאן ועכשיו". 

" ולסמן מגמות חיוביות ושליליות של התרבות הדיגיטלית  תמרורי אזהרההזירה מבקשת להציב "

כלי התקשורת החדשים. תמרורים אלו נדרשים מפני שלצעירים יש פחות כלים להשוואה מול   ושל

 תרבות שאינה דיגיטלית ולכן פחות מודעות לחסרונות של התרבות בה הם פועלים. 

 :  חשיבות הזירה היא כפולה

ויכולה לעזור מאוד לקרב את הלימוד אליהם. אפשר   רלוונטית מאוד לתלמידים( זו זירה  1)

בזירה זו לתת לתלמידים יותר מרחב ויוזמה: להטיל עליהם את היוזמה להציג דוגמאות חדשות  

 לרוב, טוב יותר מהמורים.   – ועדכניות בהם הם מתמצאים 

בהם עוסקים במהלך הלימודים וכדאי בכל פעם שמלמדים   זירה שמשיקה לכלל הזירות ( 2)

זירה לחפש התייחסות לתרבות הדיגיטלית: עיתונות דיגיטלית שמשנה את החדשות, פרסום בעידן  

 הדיגיטלי )טירגוט, פרטיות(, הבניית מציאות בעידן הדיגיטלי ועוד. 

 נרטיב הזירה  .2

ובעקבות כך גם    חדשה  תרבותצבים השינויים הטכנולוגיים המשמעותיים של העידן הנוכחי מע

מסוג חדש. הזירה מעוררת חשיבה ביקורתית על מגמות שבדרך כלל   ותרבותיים דפוסים חברתיים 

)בעידוד האלגוריתם, מבנה הרשתות,   התרבות הדיגיטליתלמשל, קשה להבחין בהן בזמן אמת: 

גיבוש קהילות הומוגניות בעלות   ואלים;כמעודדת "שיח שנאה", קיצוני  הקצב והרווח הכלכלי(

היעלמות הפרטיות לטובת תאגידים   ; תפיסות אחרות ושונות "הכחדת"  תפיסות עולם זהות,

ה עצמאית לטובת  "וויתור מרצון" על דפוסי חשיב ; שינויים ביחסי הכוח בחברה ;מסחריים

   ועוד.   לבדיות קושי עצום ביכולת להבחין בין עובדות ; יותר  אלגוריתם ואפליקציות יעילות
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 נושאים של הזירה -תת .3

מספק תשתית וכלים  , מדיה חברתית  -תתי נושאים. תת הנושא הראשון מארבעה הזירה מורכבת 

 : תתי הנושאים האחריםשבאמצעותם אפשר לנתח בצורה משמעותית ומעמיקה את שלושת 

מהי מדיה חברתית? מה מייחד אותה ממדיה   – מאפיינים והשלכות:  מדיה חברתית .1

מוכרים אחרים? כיצד המעבר לתקשורת מבוססת תוכן גולשים משפיע על אופי התקשורת?  

 ?של תקשורת זוהתקשורתיות והפוליטיות מהן ההשלכות  

התקשורת הדיגיטלית מעצבת   באיזו מידה  –  תקשורת חדשה מעצבת תרבות/חברה חדשה .2

  ;למשל מפוצלת יותר ) גיטלית שהיא שונה מהחברה הקודמת תרבות דיגיטלית או חברה די

 ( גלובלית יותר

האם התקשורת הדיגיטלית משנה את יחסי הכוח בחברה   –  שינויים ביחסי הכוח בחברה .3

בין התקשורת, הפוליטיקה והאזרחים? האם במצב בו כל אחד הוא גם מוען מתחזק כוחו  

ן מיטיב עם כוחנו כאזרחים או מרע אותו  או נחלש? האם מצב בו המידע נגיש לכולנו כל הזמ 

 בשל הצפת המידע? 

התקשורת הדיגיטלית מעלה   –  טשטוש בין הפרט לחברהאבדן הפרטיות, היגיון מעקבי ו .4

סוגיות מעניינות וחדשות בנושא הפרט והחברה: האם נעלמה הזכות שלנו לפרטיות? האם  

במחיר אובדן   (מותאמות אישית יעילים וטובים )ווייז, פרסומות םשירותיכדאי לנו לקבל 

הפרטיות שלנו? האם איבדנו את זכותנו למחוק מידע על עצמנו? למי שייך הדף ברשת  

תית עם התמונות והמידע עלינו )לבעל החברה? לנו? לקהל הרחב? למי שיכול לאגור  החבר

 אותו?( ועוד.  

 מטרות אופרטיביות  .4

 אוריינות תקשורת 

להסביר את הקשר בין תקשורת לבין חברה )סדר יום משותף, מדורת שבט,   וידע יםהתלמיד  .1

. בנוסף, ידעו התלמידים להשוות בין התקשורת  תקשורת כאמצעי להקמת ועיצוב חברה(

 המסורתית לבין התקשורת הדיגיטלית וההשלכות של כל אחת על הפרט ועל החברה. 

יגיטלי כיוצר וכמפיץ תכנים  התלמידים ידונו באחריות של כל אחד מאיתנו בעידן הד  .2

לציבור. החל משכפול דימויים מגדריים בסרטונים שהם מפיקים ועד לקיחת חלק בשיח  

אלים, בהפצת תכנים פוגעניים או בהתנהגות אלימה בהשראת אתגרים ברשתות או משחקי  

 מחשב.  

אזרחים בתקשורת  -תקשורת-יחסי הכוח בין פוליטיקאים את ידע להשוות  יםהתלמיד  .3

 . תקשורת דיגיטליתבתית ו מסור

התלמידים ידונו האם סוג התקשורת החדש מוביל לסוג חדש של יחסים: האם בכך   .4

שהתקשורת נעשית בעיקר בהודעות טקסט מרחוק ופחות על ידי תקשורת פנים לפנים: מצד  

אחד, זה מקל על התקשורת הרציפה, מצד שני, זה תקשורת מסוג אחר, ללא שפת גוף  

   .י פניםואינטונציות ומבע
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 אוריינות אזרחית 

 לחברה ולפרטים בה  – סכנות של מדיה חברתית ביתרונות וב  נודוי  יםהתלמיד  .1

את הקשר שבין רשתות חברתיות, תקשורת דיגיטלית ותהליכי   והתלמידים יסביר .2

 גלובליזציה. וההשפעה של תהליכים אלו על גיבוש זהויות. 

התלמידים ידעו להבחין בין פעילות וירטואלית לבין פעילות במרחב הציבורי. האם פעילות   .3

הפכו  וירטואלית באה על חשבון פעילות במרחב הציבורי הפיסי? האם הרשתות החברתיות 

   למרחב הציבורי החדש? האם זה נח יותר לאזרחים ולממסד בו זמנית?

לפוליטיקה ולחיים  פייק ניוז ודיפ פייק הטמונה בתופעות כמו את הסכנה  ותלמידים יסביר  .4

 לינקים  הדמוקרטיים.

הקשר שבין סוג התקשורת לבין יחסי הכוח בחברה בין פוליטיקאים,  בינו את התלמידים י  .5

 תקשורת ואזרחים. מי כפוף למי בעידן הדיגיטלי, למי יש יותר כוח ומדוע. 

 

  מרכזייםמושגים . 5

 דטרמיניזם טכנולוגי  

 סינכרונית -נכרונית / איתקשורת ס  

 ילידים דיגיטליים / מהגרים דיגיטליים 

 אבדן הילדות  

 סוציאליזציה )חיברות(  

 מדיה חברתית  

 FOMO -חרדת החמצה  

 פייק ניוז  

 דיפ פייק   

 

 

 אושיות רשת  

)כולל   ברשתובתקשורת  אלימות ובריונות  

 הסתה ברשת( 

 סדרות רשת  

 אלגוריתם  

 היגיון מעקבי )ומעקב אופקי(  

 פער דיגיטלי   

 הון דיגיטלי   

 חוכמת ההמונים  

 ואווטארים   בוטים 

 

, כלומר, גישה שטוענת כי סוג התקשורת  טכנולוגי דטרמיניזםבזירה יוצא מנקודת מבט של   הדיון

הדומיננטי בחברה הוא המעצב את שאר התחומים בחברה. הציטוט של מרשל מקלואן "המדיום  

הוא המסר" משמש כמוטו לגישה זו. חשוב להזכיר כי אין לגישה זו הוכחות אמפיריות ואילו מרבית  

 הגישות משלבות בין הטכנולוגיה לבין מבט חברתי.  

ונשאל האם בתרבות דיגיטלית מעמיק התהליך שהחל בתקשורת    הילדות אבדן ג  במוש נדון

האלקטרונית, שבניגוד לתרבות הדפוס, מאפשרת לילדים צעירים לצרוך תכנים לא מתאימים להם  

 של התקשורת נגרם "אבדן הילדות". (סוציאליזציה ) חיברות  מתהליךוכתוצאה 

https://www.atomi.co.il/blog/deep-fake/
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 . מהלך הלימוד 6

יעזרו  אלה  עקרונות .עקרונות בסיסיים של מדיה חברתית ציג אתמ , הלימודהחלק הראשון במהלך 

 שלושת החלקים האחרים של מהלך הלימוד. את גם  לנתח בצורה משמעותית ומעמיקה

 מדיה חברתית: מאפיינים והשלכות - 6.1

מעבר מ"מדיה   מאז שנות האלפיים חל. שמבוססת על תוכן גולשיםמדיה ברשת האינטרנט, 

דיגיטלית" ל"מדיה חברתית". הראשונה מזוהה עם האינטרנט )למשל עיתונות מקוונת, אתרי ממשל  

. הראשונה היה העברה של תקשורת מסורתית אל  web 2.0  ,מזוהה עם מדיה חברתית והשנייה וכו'( 

  וכן גולשיםהשנייה מבוססת על ת מסרים עבור הנמענים( ואילו    מעביריםהאינטרנט )למשל, מוענים 

 . הנמענים/הגולשים הם היוצרים את מרבית התוכן –

 נעשית במגוון דרכים ופלטפורמות: , מדיה חברתיתפעילות תקשורתית באמצעות 

 . הקמת אתר ובו תוכן שמיוצר באופן עצמאי – בלוגים

 כמו וויקיפדיה, אתרים שמבוססים על תוכן שהגולשים מספקים ומעבדים.  –  אתרי וויקי

פלטפורמות שעיקרן שיתוף   – פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם לינקדין וכו'  –  תוחברתי ותרשת

תכנים בין חברים. כל רשת מאופיינת בתכנים מסוימים )סרטונים, טקסט( או לקהל יעד  

 מסוים )עסקי, חברי( או בשכבת גיל. 

ה לרשת של סרטונים  הפצ  – פליקר, טיק טוקיוטיוב,  – אתרים לשיתוף תמונות/סרטונים

 ומים. ותצל

 גבולות תטשטשכמ מדיה חברתית •

)או טשטוש הגבולות   החידוש המרכזי שמאפשרת הטכנולוגיה הדיגיטלית הוא היפוך התפקידים

: בעוד בתקשורת המסורתית יש צד מוגדר של "מוען" שמייצר תכנים ומפיץ אותם וצד שני  ביניהם(

של "נמענים" שקולט את המסרים )קולט, מפענח, מגיב(, הרי שבמדיה חברתית, שפותחה על רשת  

המדיה כולה מבוססת תוכן שמייצרים הנמענים/מוענים.   –  הקהל הוא גם נמען וגם מועןהאינטרנט 

", כלומר, תוכן )טקסט, תצלומים, סרטונים( שפעמים רבות אין לאיש עליו  ן שיתופיתוכמדובר ב"

שליטה. הוא מופץ לרשת האינטרנט וחשוף לרבים )לעיתים עם מגבלות מסוימות(. מילים אחרות:  

רשתות  ) וכך נוצרות קהילותהאזרחים מייצרים את התוכן, מפיצים את התוכן ומשתפים אותו 

 על אינטרסים כלכליים, תרבותיים, חבריים, פוליטיים וכו'. שמבוססות  , (חברתיות

  :גבולות טשטוש נבחין בחמישה סוגים של 

  בעבודה   האזרח מתי  ברור  היה   לדיגיטלי הקודם  בעידן.  תקשורת צריכת  לבין"חיים" ה בין .1

במהלך נסיעה   לרדיו  מקשיב או בטלוויזיה וצופה   הביתה מגיע מכן ולאחר בלימודים  /

"  יום  היום"חיי ו"החיים"   זמן בין להפריד  קשה, הדיגיטלי בעידן , כיום. הלאה  וכן באוטו 

  מעבירים : התקשורת  בתוך הזמן כל  מצויים אנחנו : תקשורת יצירת או צריכת לבין
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  שונות החברתיות  ברשתות   לתכנים היום וכל  יום  כל  נחשפים,  הליכה  כדי תוך  תקשורת

,  בפייסבוק פוסטים, בטיקטוק)קליפים  החברתיות  ברשתות  תכנים הזמן כל  ומייצרים

  ותקשורת  תקשורת הם  יום  היום  חיי.  הלאה  וכן בוואטסאפ תכתובות, באינסטגרם  צילומים

 . יום היום   חיי הם

התכנים הכי פרטיים של אזרחים מועלים לרשת והופכים נגישים   –  בין הפרטי לבין הציבורי .2

אחת ממילות המפתח של הדור הנוכחי היא "שיתוף" ואנשים נוטים לשתף  לכלל הציבור. 

עם הקהל הרחב מצבים שפעם היו נחשבים פרטיים ואינטימיים )עם בני משפחה, בני זוג,  

עמוד הפייסבוק או  ה? האם התכנים בחברים ועוד(. כאן עולה גם שאלה למי שייך המידע הז

מרחב ציבורי שחשוף  האם הוא נחשב  ?  , שייכים לישמיועד לחבריי , דף האינסטגרם שלי

באיזו מידה, המידע שמעלים  לתאגיד מסחרי שמרשה לי לפרסם שם?  שייךהאם הוא לכלל? 

 פרטי או ציבורי? חסוי או גלוי? נחשב 

בעידן הדיגיטלי וברשתות החברתיות נמחק הפער הזה, אזרחים רבים    – נמעןבין ל מוען בין .3

 מוענים ונמענים בו זמנית.  -ומפיצי מידע  הם גם צרכני מידע וגם יצרני מידע

בעידן של תקשורת מסורתית היה ברור כי    - בין תקשורת בינאישית לבין תקשורת המונים .4

משותף ולעיתים מרחב משותף,    נמענים, החולקים זמןלתקשורת בינאישית היא ממוען 

מדובר בתקשורת דיאלוגית, לשני הכיוונים ועוד. תקשורת המונים, לעומת זאת היא  

תקשורת של מוען אחד לנמענים רבים ולרוב תקשורת בעיקר חד כיוונית(. בעידן הדיגיטלי  

מטשטשות האבחנות: באיזו מידה דף פייסבוק/טוויטק/אינסטגרם הוא תקשורת בינאישית  

ן המוען לחבריו? ומה אם יש לעמוד מאות אלפי עוקבים? האם זה משתנה להגדרת  בי

תקשורת המונים? האם ציוץ בטוויטר או פוסט בפייסבוק שקול לשיחה בין חברים או שזו  

תקשורת המונים, שכן היא חשופה לרבים מאוד ואפשר לצטט ולשתף אותה? האם מם  

נאישית או שמא זה חלק מתהליך )ויראלי(  ויראלי שאדם מעביר לחבריו נחשב תקשורת בי

שמשתף מאות אלפים ולכן בחזקת תקשורת המונים? כאמור, הגבולות מטשטשים והעידן  

 הדיגיטלי מקשה על האבחנות המסורתיות. 

לבין בדיה.   'אמת'תקשורת דיגיטלית תורמת לטשטוש הפער בין  –  בדיהבין בין אמת ל .5

.  תייםיאמשל טקסטים  כסותשכלולים טכנולוגיים מאפשרים ליצור תכנים שקריים ב 

או אמיתי.   שקריטכנולוגיה דיגיטלית מאפשרת יצירת מידע שלא ניתן לדעת האם הוא 

כך שקשה מאוד לבדוק את מהימנות    ללא זיהוי המקור שלהם,טקסטים  בנוסף, ניתן להפיץ

אזרחים רבים )שאינם כלי תקשורת(  ל מאפשרת הדיגיטליתהתקשורת לבסוף,  המידע. 

מאפשרת להם לקחת חלק בהפצת  ובכך תוכן במהירות שיא לקהל המוני,  הרבה להפיץ 

התקשורת הדיגיטלית  תכנים מבלי שהם יכולים לבדוק את אמינותם.  במילים אחרות,  

  כלים רבי עוצמה מגוון של  במאפשרת לאלו המעוניינים להפיץ תכנים שקריים ומזויפים  

   כגון:

 בעברית: "חדשות כזב". הצגת שקרים בצורה של ידיעות חדשותיות.    –פייק ניוז  •

באמצעות בינה    שלא שייכים זה לזה 'ואלויזו לבין סאונד  חיבור   – פייק  דיפ •

כאן ראיון מומצא    דוגמאות: . לא יכול לדעת שמדובר בזיוף שהקהלמלאכותית כך 

https://www.mako.co.il/tv-moadon_layla/video?subChannelId=64179e51b4b3e610VgnVCM100000700a10acRCRD&vcmid=eb3e88555904e610VgnVCM100000700a10acRCRD
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כיצד המציאו נאום של   כאן דוגמה עם אנשי מועדון לילה;   של אביגדור ליברמן

   קריין. ל"אובמה" מ המעבר 0:44-אובמה, ראו ב

קנייה של "חשבונות משתמשים" ברשתות החברתיות,   – שימוש באווטאר ובבוטים •

שלא שייכים לאנשים אמיתיים, אלא יוצרים רושם של תנועה ערה לכיוון )פוליטי או  

אווטארים ובוטים מתחזים לחשבונות של אנשים  מסחרי( בהתאם לרצון הלקוח. 

  םלא יכולי, האזרחים, אנחנואמיתיים ופועלים לייצר דעת קהל ברשתות החברתיות. 

קל  לא רק שלדעת כי מדובר בחשבונות של אנשים פיקטיביים, שאינם קיימים, ולכן 

יחסית להבנות מציאות של דעת קהל מסוימת באמצעות שימוש בבוטים  

עלה  הנושא .  , אלא שמדובר במשהו שקרי, דעת קהל שלא באמת קיימתובאווטארים

המחיש את האיום על חייו באמצעות  כשראש הממשלה, בנימין נתניהו,    לאחרונה

 פוסט שהתברר כפיקטיבי והורד מהרשת.  

לא  מדיה דיגיטליים משנים את תהליך התקשורת:  – תקשורת דיגיטלית כמעצבת חברה חדשה .26

זרימה אופקית, בין הרבה מוענים/נמענים.  זרימה אנכית מהמוענים לנמענים, אלא בלעדיות לעוד 

רבים הם גם צרכני תוכן וגם יצרני תוכן או מפיצי תוכן. האם זה משנה את סוג התקשורת? את סוג  

 החברה? 

.  , שהן רשתות חברתיות מסוג חדשרשתות חברתיות דיגיטליותמדיה חברתית יוצרת  .א. .26

שכונה, חברים  חמולה,  רשתות חברתיות: משפחה, בתוך  מאז ומעולם האדם, כיצור חברתי, חי 

מרחב  -ללימודים וכן הלאה. המדיה החברתית יוצרת רשתות חברתיות חדשות: אין מגבלה של זמן

= לא חייבים להיות קרובים במרחב ובזמן לאנשים אחרים כדי להיות חלק מהרשת החברתית.  

יוצרים ביניהם קשרים "חבריים".  אנשים שונים שמעלים תכנים דומים או משתמשים באותה מדיה 

מוגבלת להיכרות פיסית והורחבה   הייתה, שפעם הגדרה חדשה של המושג "חברים"האם יש כאן 

 להיכרות דיגיטלית?  

)לשים לב לביטוי: אנחנו לא צופים / מאזינים / קוראים /   מתנהלים ברשתות החברתיותכיום רבים 

החברתיות(. באמצעותן רבים שומרים על קשר עם  חשופים..., אלא מתנהלים או "חיים" ברשתות  

קניות דרך הרשת  מבצעים חברים ובני משפחה, רבים מקבלים מידע חדשותי, תרבותי ואחר.  

 .  תרבות פנאי )צילום, ריקוד, עריכת סרטונים( ויוצריםבעקבות המלצות ברשתות החברתיות, 

)שולחים מכתב ומחכים   ינכרונית ס-תקשורת ארק  הייתה אפשר לבחון זאת באופן היסטורי: בעבר 

. כיום, יש  תקשורת רחוקה סינכרוניתלתשובה(. עם המצאת הטלפון/המורס/הטלגרף התאפשרה  

-מגוון אפשרויות: טלפון, שיחות וידאו או הודעות טקסט, או וואטסאפ, שמאפשרות תקשורת א

סינכרונית כמו וואטסאפ על פני  -אסינכרונית. מתברר כי יש עלייה משמעותית בשימוש בתקשורת 

  שיחות טלפון )קל יותר לנסח הודעה? אפשר לחכות לתשובה לזמן שנוח לנמען ועוד(. האם זה מוביל

אפשר לחשוב על אופן   לשינויים באופי התקשורת הבינאישית? לשינויים ביחסים הבינאישיים?

  אפשרה – תוכנת "זום"  למשל –ההתנהלות בזמן משבר הקורונה, כיצד התקשורת הדיגיטלית 

. אפשרות ההקלטה של תכנים כמו  או לקיים יחסים משפחתיים בזמן סגר  ללמוד בצורה אחרת

.  סינכרונית-תקשורת אלבין  תקשורת סינכרוניתהרצאות, הופעות ועוד, הובילה לשילוב בין 

https://www.mako.co.il/tv-moadon_layla/video?subChannelId=64179e51b4b3e610VgnVCM100000700a10acRCRD&vcmid=eb3e88555904e610VgnVCM100000700a10acRCRD
https://www.youtube.com/watch?time_continue=72&v=cQ54GDm1eL0&feature=emb_logo
https://www.haaretz.co.il/captain/net/.premium-1.9032319
https://www.haaretz.co.il/captain/net/.premium-1.9032319
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ת  נוכחות בו זמנית ואילו עכשיו התאפשרה תקשורת מגוונ ל החוב  הייתהבתקשורת מסורתית 

   שהמשתתפים בה נחשפים אליה בזמנים שונים.

ביחס  אלגוריתם הוא מושג במתמטיקה.  –" אלגוריתםאת המושג המרכזי, "ולהבין חשוב להזכיר 

אלגוריתם הוא חישוב מתמטי שהמערכת יכולה לעשות בצורה מהירה מאוד: לקלוט   , ולנושא שלנ

האפליקציה או האתר "לומד" כל  , . לדוגמה, הרשת החברתיתלבצע פעולות בהתאםהרבה מידע ו

אחד מאיתנו )היכן מתגורר, עם מי מסתובב, מי החברים, מה היו החיפושים הקודמים, מה היו  

יכול להתאים לכל    ונותן לכך "לבוש מתמטי". כך האלגוריתם ברשתות  הקניות הקודמות וכן הלאה(

אחד מאיתנו תוצאות שונות בחיפוש והמלצות אחרות ברשתות החברתיות. המחשב יודע לחשב מהר  

ולעצב את הפיד של כל אחד ברשתות החברתיות: איזה פוסט להעלות למעלה ואיזה להצניע  

וכן    , על אילו סרטונים כדאי להמליץתוכן יתאים לי פחות , איזה תוכן יתאים לי יותר ואיזהבהמשך

 הלאה.  

האלגוריתם הוא המכשיר שמנווט את המסלול של כל אחד מאיתנו בתוך ים המידע של  לכן, 

 . התקשורת הדיגיטלית. האלגוריתם קובע איזה תכנים יופיעו באיזו בולטות עבור כל אחד מאיתנו

תים שמעצבים אלגוריתם בצורה שמתאימה להם:  חשוב לזכור: לכל רשת חברתית של מתכנ

האלגוריתם סודי והמשתמשים לא יודעים את אופן הפעולה שלו, האלגוריתם אינו נתון לפיקוח  

של הרשתות   מסחרי לרווח הגלוי המרכזי הוא שהאלגוריתם מכוון   ןהעיקרו –חברתי או ממסדי 

האלגוריתם שמעצב עבור כל אחד מאיתנו את  העקרון המסחרי הוא שמעצב את  החברתיות. כלומר, 

 . התכנים שיופיעו לו ברשתות החברתיות

האלגוריתם של כל רשת חברתית יקבע את התכנים שיגיעו אל המשתמשים, סדר התכנים ולכן גם  

יש לו תפקיד בעיצוב הקהילות שבתוך הרשתות החברתיות )אילו אנשים יקבלו תכנים דומים ואילו  

ל, האלגוריתם יקבע האם הקהילה תהיה יותר הומוגנית ודומה, או יותר  תכנים אחרים(. למש

 טרוגנית ומגוונת. ה

 

יש טענה שתקשורת    – רשתות חברתיות מובילות להקצנה בעמדות ולשסעים חברתיים.ב .26

חברתיות  ה רשתות הדיגיטלית ורשתות חברתיות מעצימות הקצנה ושסעים. המטרה המרכזית של  

קהלים. אנחנו לא יודעים   מקסימלית שללהרוויח מקסימום כסף מפרסומות באמצעות חשיפה   היא

ל  כיצד פועל האלגוריתם של הרשתות וכיצד הוא מדרג עבור כל אחד מאיתנו את התכנים, אב

. הטענה היא  השארת המשתמשים כמה שיותר באתר/ברשת  – מקסום רווחים – המטרה ברורה 

אנחנו מעדיפים, אילו   תכניםשהאלגוריתם של כל רשת חברתית "לומד" את ההתנהגות שלנו )איזה 

ובאילו אתרים אנחנו נשארים יותר זמן. מה מרגיז אותנו ומה גורם לנו   מעדיפיםיוצרי תוכן אנחנו 

האלגוריתם יבחר להוביל אותנו  בשני המקרים מלמד על תשומת לב חזקה(.  – "לייק"  להקליק

שנישאר ברשת, נמשיך להשתמש בה,    לתכנים מסוימים וכל הזמן להעלות את רף הגירוי שלנו כדי

לתכנים יותר ויותר קיצוניים:  הדרגתית . התוצאה היא חשיפה  אבל מבלי לגרום לנו להשתעמם

.  וניות, תכנים מוסיקליים פחות מרכזיים, כותבי תוכן יותר חריגים וכן הלאהעמדות פוליטיות קיצ 
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. יש החוששים  תהליך כזה גם מעודד שיח קיצוני ו"שיח שנאה" של משתמשים ברשתות החברתיות

 שהתוצאה היא הקצנה הולכת וגוברת והעמקת שסעים בין קבוצות בחברה. 

רשתות חברתיות עלולות להוביל לפיצול חברתי. אנחנו נוטים ליצור רשתות   –  פיצול חברתי .ג.26

. בעלי מאפיינים קרובים ועולם תוכן משותף.  בנטיותינו השונות  חברתיות עם אנשים הדומים לנו

התוצאה היא שאנחנו חשופים פחות לעמדות אחרות, לטעמים שונים ולמגזרים רחוקים מאיתנו.  

, ברשתות החברתיות כל מה  סימבוליתובר על ייצוג בשוליים או הכחדה אם בתקשורת המסורתית ד

 לא קיים.  – לישלא דומה 

התקשורת האלקטרונית והמודפסת תוארה כ"מדורת השבט". לא כל הקבוצות מצאו את עצמן  

נקודה אליה כל האזרחים וכל הקבוצות היו צריכים    הייתהכזו.    הייתהבמדורת השבט, אבל  

שהתקשורת היא ברשתות חברתיות אין יותר מדורת שבט ואין נקודת התייחסות  להתייחס. כיום, כ

 אחת.  

אמצעי תקשורת מסורתיים יכלו ליצור סדר יום משותף לקהילות גדולות, מרחב ציבורי שבו אפשר  

לדון בנושאים ציבוריים שעל סדר היום של חברי הקהילה. בתקשורת דיגיטלית כל קבוצה קטנה  

האם נחלש בכך המרחב הציבורי? כיצד אפשר לדון    - ה ממקורות אחריםצורכת את המידע של

בסוגיות ציבוריות בהיעדר תקשורת משותפת? האם הרשתות החברתיות לא גורמות להיחלשות  

 הסולידריות החברתית והגיבוש של חברי המדינה? 

פחות מרחב ציבורי   כל אחד מקבל את המידע שמתאים לו אישית, זה אומר פחות מידע משותף 

 חברה יותר חלשה.   היעדר סדר יום משותף?  

 :  לסיכום, רשתות חברתיות מעצבות את החברה בכמה כיוונים

 . )מורכבות מאזרחים בעלי מאפיינים דומים( והומוגניות קטנות לקבוצות פיצול .1

 קלה ופשוטה בכך שאפשר להיות עוקב/חבר של אזרחים מכל העולם.   גלובליזציה  מאפשרות .2

חשיפה לתכנים יותר ויותר קיצוניים   – הקצנה  מעודדות החברתיות הרשתות, במקביל .3

 ובכך יתכן שתורמות להקצנה חברתית. 

 

",  . בדומה למושג "פער הידע"פער הדיגיטלי"  המושג  את  להזכיר יש  הזו  למגמה בהמשך  •

המושג "פער דיגיטלי", מתאר פערים ביחס לשימוש במדיה דיגיטלית ובתוצאות של שימוש  

לילידים דיגיטליים. בעוד הילידים   דיגיטלייםזה. היבט אחד של הפער הוא בין מהגרים 

שולטים טוב יותר במדיה ולכן הם משתמשים בה בצורה מגוונת יותר ומועילה יותר מאשר  

 מהגרים דיגיטליים ולכן הפער בין הילידים למהגרים הולך וגדל.  

  לבין רב" דיגיטלי הון" בעליבין   הדיגיטליים הילידים קבוצת  בתוך הפער  הוא   נוסף היבט  •

  שליטה + ידע נגישות +)= יותר רב   דיגיטלי הון  בעלי  אלו. מועט דיגיטלי  הון   בעלי ילידים 

,  יותר ומועילה  מגוונת בצורה  הדיגיטלית   במדיה  משתמשים( ה דיגיטלייםבמדי  יותר טובה 
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  את עוד יותר  להרחיב  להם ומאפשרת  שלהם הדיגיטלי הידע  את ומרחיבה  שמעמיקה  צורה 

  במדיה משתמשים מצומצם דיגיטלי  הון  בעלי, זאת לעומת. והעיסוק הלימוד  תחומי 

  השליטה  את  יםמעמיק  או יםמרחיב  לא ובכך  החברתיות  רשתות  לתפעול בעיקר  דיגיטלית

 . הידע ואת

  ההון הדיגיטלי כבעל פוטנציאל לצמצם אתיש הרואים את  ( 1): שתי נקודות מבטנזכיר  •

)החברתית, הכלכלית,   לאזרחים מהפריפריה. גם הכלכליים בחברה-הפערים החברתיים

קל לקבל מידע ולבצע פעולות שפעם היו קשות יותר למי שלא חלק מהמרכז   הגיאוגרפית( 

רואה את  יותר על ידי מחקרים אמפיריים(    ת)שנתמכדעה שנייה   (2)פוליטי.  -כלכלי-החברתי

-כלכליים-החברתייםהפער הדיגיטלי ככזה שמשכפל ואולי אף מעצים את הפערים 

להעצים את ההון  יותר מאפשר לבעליו כלים נוספים כיוון שהון דיגיטלי רב    פוליטיים

 חברתי.  -פוליטי-הכלכלי

נדגיש כי ההון הדיגיטלי, שבחלקו המשמעותי תלוי גם בהון כלכלי, משמש גורם משמעותי   •

דיגיטלי רב יש יותר  בהבניית המציאות ובאופן שבו היא נתפסת אצל האזרחים. לבעלי הון 

אפשרויות להגיע ליותר מקורות מידע ומגוון השימושים שלו במדיה רב יותר. יתכן כי הפער  

הדיגיטלי משמש גורם משמעותי בעיצוב פערים בתפיסות המציאות בין קבוצות שונות ולכן  

 יש לו משמעויות פוליטיות וחברתיות מרחיקות לכת. 

 

 אזרחים -פוליטיקאים-תקשורת – . שינויים ביחסי כוחות בחברה .36

התרבות הדיגיטלית והרשתות    – השפעת רשתות חברתיות על תקשורת ופוליטיקה .א6.3

חשוב    .הפוליטיקאים  –התקשורת  –בין האזרחים החברתיות משפיעות על המאזן של יחסי הכוחות  

 להדגיש כי הכוחות פועלים על כלל השחקנים ולכל הכיוונים.

: אין צורך במתווך בדמות תקשורת ממסדית. אין  מעניקה עוצמה לפוליטיקאיםמצד אחד, היא 

נעימות וכן הלאה. אפשר להעביר מסרים בצורה  -צורך לקבוע ראיונות, להיות חשופים לשאלות לא

בערוצי יוטיוב,   לאל אנשי תקשורת כלל,תקשורת אוהדים או   צדדית, לצלם "ראיונות" עם אנשי -חד

 פייסבוק וכן הלאה. 

אין תלות בתקשורת ממוסדת להעברת    –  מעניקה יותר כוח לאזרחיםמצד שני ובאותו האופן, היא 

מסרים, אפשר להעביר מסרים המוניים בזמן מהיר ובאופן ישיר באמצעות רשתות חברתיות )כמו  

(. אפשר גם להעביר מידע ותקשורת בין  2020 ומחאות הקורונה בקיץ 2011במחאה החברתית 

בלי התיווך של   ומגורמים אחרים  האזרחים ואפשר גם לקבל מידע ישירות מפוליטיקאים

 התקשורת. 

יש פחות צורך בעיתונאים, עורכים ומערכות   –  מחלישה את התקשורת הממוסדתבאותו אופן היא 

הקשר בין פוליטיקאים לציבור  עיצוב ושימור חדשות כדי להעביר מסרים. לתקשורת אין מונופול על 

זה מחליש את   באיזו מידההאזרחים והקשר יכול להתנהל בצורה "ישירה" בתקשורת דיגיטלית.  

 לית או אידיאולוגית? מאלץ אותה להתגמש יותר מבחינה כלככיצד זה כוחה? 
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אם בשנים עברו האזרחים היו תלויים   – גם מחלישה את כוח האזרחים יתכן שתרבות דיגיטלית 

בתקשורת ממסדית כדי לדעת מה קורה וכדי להבין את המשמעויות של המתרחש, עכשיו הם  

  ידיםתאגתלויים ברשתות חברתיות ואתרי אינטרנט. אבל גם התקשורת הדיגיטלית מנוהלת על ידי  

)פייסבוק, גוגל( וגם להם יש אינטרסים )כלכליים, אולי פוליטיים(, אלא שהפעם, האזרחים לא  

מיודעים לאינטרסים הללו ולא יודעים כיצד התקשורת הדיגיטלית פועלת, כיצד ה"אלגוריתם" 

לקבוע מהו  יותר קשה  נקודה נוספת שמחלישה את האזרחים: קובע איזה תוכן יקודם ואיזה לא. 

 אמיתי ומה מזויף, מה נוצר באמת ומה הוא תוכן ממומן שמתחזה למידע אמיתי וכן הלאה.  מידע

אפשר לראות רשתות חברתיות של פוליטיקאים ולראות כיצד הם מתבטאים שם לעומת  

התבטאויות בתקשורת הממסדית. למשל, כיצד ראש הממשלה נתניהו סרב להתראיין במשך שנים  

 תקשורת דיגיטלית ערנית.  בחר לנהלו  13לטלוויזיה ובמיוחד לערוץ 

    יחסי כוח בין תאגידי התקשורת הדיגיטלית למדינת הלאום )פוליטיקאים(.ב 6.3

האם סוג התקשורת החדש מערער על יחסי הכוח בין המדינה/הממסד לבין התקשורת? בתקשורת  

-שלטון-המסורתית כלי התקשורת היו כפופים מרגולציה ולחוקי המדינה והיה מאזן כוחות בין הון

 תקשורת. בעידן הדיגיטלי הדברים מעט שונים:  

, שלא היה קיים  כוח אדיר  צברופייסבוק, גוגל ודומיהם  – תאגידי התקשורת החדשים  (א)

כמוהו באמצעי התקשורת המסורתיים. הכח הכלכלי שלהם עולה על הכוח של חלק  

עם כח כלכלי כל כך חזק, כיצד מדינה/ממשל יכול להתמודד מולם? איך נראים   –מהמדינות 

 היחסים של רגולציה מדינתית מול תאגידי ענק? 

שייכים   לא תמיד , אבל י כל העולםפועלים על פנהם   –תאגידים אלו אינם מדינתיים  ( ב)

להטיל רגולציה, לפקח   –למדינה מסוימת. כיצד למשל, מדינת ישראל יכולה להתמודד 

מול גוגל או פייסבוק, שמצד אחד, מאוד דומיננטיים במדינת   –חוקית, להטיל מיסים 

  אינם רשומים כחברה הכפופה ישראל מבחינת השפעה ושוק הפרסום, אבל, מצד שני, 

 ? ולחוקיה הלמדינ 

הנהלת   ."לא רואים עצמם ככלי תקשורת, אלא כ"פלטפורמהתאגידים כמו פייסבוק וגוגל  (ג)

טוענים כי הם רק "כלי" שלתוכו אנשים מעלים תכנים שונים ולכן אין להם יכולת   פייסבוק

לפקח את התכנים ולא צריך לדרוש מהם פיקוח כזה. לכן, למשל, הם לא יכולים להתמודד  

והתערבות של גופים ממדינה א' במערכות בחירות של מדינה ב'. אם הם רק    עם פייק ניוז

 "כלי", אז מי אחראי על התוכן? מי נותן דין וחשבון? 

 . המרכזיות, מעט מורכב, אבל מעלה הסוגיות  ראו טור של גיא רולניק •

ראו מה קרה כשטוויטר סימנו חלק מהציוצים של נשיא ארה"ב טרמפ כ"לא אמינים" או   •

 . (בסרטון של גלובס( "מעודדים אלימות"

ל את תאגידי הענק  על הדיון בארה"ב בין הפוליטיקאים למנהלי התאגידים, בניסיון להגבי •

 ( דה מרקר)

 

https://www.themarker.com/markerweek/thisweek/.premium-1.8530723
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001330802
https://www.themarker.com/wallstreet/.premium-1.9032225?fbclid=IwAR2xu_39a6sTJRclhcmOTeSh74-tQXNjb1MmiOevK60UjQRy5q5uQbkalzk
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ומרשת   מרשתות חברתיותצריכת מידע  – צמיחה של קובעי טעם ומנהיגי דעה חדשים .ג3.6

בלוגרים  ממוסדים. -משנה את יחסי הכוח שבין כלי תקשורת ממוסדים לכלי תקשורת לא האינטרנט 

כל אלה   – , מבקרי מסעדות/קולנוע/אופנה מטעם עצמם, "בשלנים" שפתחו בלוג/אתר ועוד עצמאיים

מציפים את התקשורת הדיגיטלית במידע שלעיתים גובר בכוחו על המידע שמופץ בתקשורת  

", שבמידה רבה  אושיות רשתהתפתח מושג חדש " יזיה, רדיו, עיתונים, ספרים(.הממוסדת )טלוו

מחליפה את מושג "מנהיגי דעה" של התקשורת המסורתית. לעיתים אנשים אלו בעלי מעמד מחוץ  

לרשת )מתחומי הבידור, האופנה(, אבל לעיתים הכוח שלהם נגזר אך ורק מהיותם בעלי חשבונות  

ם. לאנשים אלו כוח רב בעיצוב דעת הקהל בתחומים שונים )ובעזרת  רשת עם מספר רב של עוקבי

  בלוג( -)וידאו שהתחילה מוולוג  אשלי בקשי  דוגמאות:שיתופי פעולה כלכליים עם גופים מסחריים(. 

בנושא   האינסטגרם של תומר אומנסקיל"אושיית" רשת בתחום הלייף סטייל, דף  איפור וצמחה

אתר ביקורת הסרטים  בנושא אוכל וקוקטיילים וכן   האינסטגרם של נעה רוזיןאפייה או עמוד  

, יצרני תוכן חדשים נראים יותר אמינים,  מצד אחד   שנחשב מאוד בתעשייה. העצמאי של יאיר רווה

, אין בקרה: אין עורכים, אין  מצד שניהם "דומים" לקהל ולא חלק מהתקשורת הממוסדת. 

דרש לבדוק בעצמו ולהחליט בעצמו מי  האם זה אמין והקהל נ  ,אחראים, איש לא בודק את התוכן

אמין ורציני ומי פחות. אגב, נדמה שיצרני התוכן הפרטיים אמינים יותר כיון שהם נטולים שיקולים  

ומקיימים שיתופי פעולה   "איום"מסחריים, בעלות צולבת ועוד. כיום ברור שהמפרסמים זיהו את ה

ברור שבתוכניות בישול מהללים שימוש   מסחריים גם עם בלוגרים ויצרנים פרטיים. לקהל המיומן

בכלי מטבח מסוימים כיוון שהם שילמו על תוכן שיווקי ואילו אדם בביתו נראה תמים ואמין. מצד  

 שני, ברור כיום כי גם לאנשים פרטיים משלמים כדי שיופיעו בבלוגים ובאתרים הפרטיים.

אנשים וקבוצות שפעם היו   חופש ביטוי, עולים כוחות חדשים,מצד אחד, זה מבורך: 

אבדן  מקבלים הזדמנות שווה להשמיע קולם ותרבותם. מצד שני,  פריפריאלייםמושתקים/חלשים/

מה שהוא מפרסם?   ומבין : איך נדע שהמידע הזה אמין? איך נדע שמי שכתב באמת יודעהיררכיות

נה גם את עולם  האם המידע בדוק? האם זה פייק ניוז? חשוב להבין שהערעור על ההיררכיות מש

 העיתונות וגם מערער על האמינות של כלי התקשורת הממסדיים/מסורתיים. 

. מדובר בסדרות שמופצות  סדרות רשתבנושא זה יש להזכיר צמיחת ז'אנר תקשורתי חדש: 

באינטרנט )לרוב ביוטיוב( וקיבלו מעמד משל עצמן. מרבית הסדרות מאופיינות בפרקים קצרים  

יחסית לטלוויזיה מסורתית. הטכנולוגיה הדיגיטלית מאפשרת יצירת תכנים  ובעליות הפקה נמוכות 

בעלויות נמוכות אך בעלות פוטנציאל להגיע לקהל רחב או ממוקד. פעמים רבות סדרות רשת  

משמשות אמצעי להגיע לטלוויזיה המסחרית המרכזית. בישראל הדוגמאות הבולטות הן סדרת  

"ארץ נהדרת"  כנית ובשני המקרים הגיעו היוצרים מיוטיוב לת – " ניר וגלי" וכן "משיחהרשת "

 ולקמפיינים פרסומיים. 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC92n2SzCNiw9-JmT74T7gqw
https://www.instagram.com/tomerumansky/
https://www.instagram.com/noarosin/
http://cinemascope.co.il/
http://cinemascope.co.il/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%97_(%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%AA_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98)
https://www.youtube.com/channel/UC8x8IaSC-DxTGUcAlJDTEJQ
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 טשטוש בין הפרט לחברה אבדן הפרטיות, היגיון מעקבי ו. .46

תרבות דיגיטלית ותקשורת דיגיטלית משנות את התפישה של הגבולות של   - מעקבי היגיון –.א .46

הפרט ושל החברה. אנחנו מקבלים מתאגידי התקשורת הדיגיטלית הרבה מאוד מידע ושירותים  

  אפליקציות כמו ווייזבחינם: מנוע החיפוש של גוגל, רשתות חברתיות כמו פייסבוק ואינסטגרם, 

מידע אינסופי והכל בחינם! אבל,   –ט ואתרי תוכן במגוון נושאים אתרי חדשות כמו ווינלדוגמה וכן 

אנחנו מספקים לתאגידים הללו הרבה מאוד מידע שלנו, על עצמנו, לעיתים באופן מודע ולעיתים בלי  

 ידיעתנו. 

בל  אגולשים. זה אתר שלמעשה מרוויח הרבה מאוד כסף,  -לדוגמה, כל המידע בפייסבוק מגיע מתוכן

המידע בעצמו   . כלומר, הקהל מספק את המשתמשיםכל התוכן שלו לא מופק על ידו, אלא על ידי  

, תצלומים וסרטונים שאנחנו מעלים לרשתות, אנחנו גם מספקים  ים. מעבר לטקסטובהתנדבות

, מהן  מידע נוסף: מה ההעדפות שלנו, מה מסלול התנועה שלנו, מי האנשים שאיתם אנחנו מתראים

 וכן הלאה.  התרבותיות שלנו ההעדפות 

נהנים כשהטלפון מצלצל  אנחנו ו בחינם)למשל אפליקציית ווייז( יעילים  םשירותילקבל  התרגלנו

ולתאגידים אחרים   אנחנו גם מספקים מידע לוויזלחניון כדי שנוכל לשלם בקלות, אבל  בעת כניסה 

שלנו בכל יום, להיכן אנחנו נוסעים ולצד מי, מה סדר היום   י התנועה מסלול : כמונתונים אישיים  

שלנו וכן הלאה. מידע שאפשר לעשות בו שימוש ללא רשותנו, שימוש מסחרי ואולי גם פוליטי.  

התאגידים יכולים בכך לקבוע אילו תכנים להעביר לכל אחד מאיתנו, אילו פרסומות לשלוח לכל  

 ל אחד ולאילו מטרות. אחד ואחד, איזה מידע פוליטי להתאים לכ

  את גם חושפים במקביל אנו פרסומות שמתאימות לתחומי העניין שלנו, אבל   תנהנים מקבלאנו  

עצמנו ואת המידע שלנו לתאגידים כלכליים ואולי חברות פוליטיות שיכולות להשתמש במידע הזה  

 עלינו. 

נים, אלא בסוג מעקב  הבעיה במעקב אינה רק בכך שתאגידים גדולים עוקבים אחרי האזרחים/הצרכ

אחר. עד העידן הדיגיטלי היה חשש מ"מעקב אנכי" = מעקב של תאגידים ושל גופים חזקים אחרי  

" = מעקב של אזרחים אחרי אזרחים.  מעקב אופקי"התופעה של אזרחים. בעידן הדיגיטלי עולה  

המעקב    –" היגיון מעקביהטענה היא שמה שפועל כיום בחברה תחת התרבות הדיגיטלית הוא "

ואם זו התקשורת   הוא העקרון המעצב את התקשורת ברשתות חברתיות ההדדי, המעקב האופקי,  

 .  שהיגיון מעקבי הוא עקרון מרכזי בתרבות המערביתהדומיננטית, הרי 

העיקרון שמעצב את הרשתות   ' מתוך הסכמתנו!מעקב אופקי' ת התקשורת הדיגיטלית מעודד

החברתיות הוא שכל אחד עוקב אחרי חברים רבים וכל אחד שואף שרבים אחרים יעקבו אחריו. סוג  

עורר אמון באמצעות  מתכנים מושכים,   מעלהדי שיעקבו אחרי אני למשל כ  ,למשל ךכ  . המעקב הופך

)ולכלל הרשת(. כך אני גם  תכנים אינטימיים ומספק מידע רב מאוד על עצמי ועל חיי לכלל החברים 

)הרבה עוקבים = הרבה מעקב =   מעקב הדדי הופך לדבר חיובי ורצוימצפה מחברי. כתוצאה, 

שאין  , הקיים  פופולאריות והצלחה חברתית(. מעבר לכך, מעקב שוטף, עמוק ונרחב, הוא המצב 

.  ומה של בעיהלרב אינם מודעים לאפשרות קיצעירים  מקבלים זאת כעובדת חיים.ומערערים עליו 
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מצב בו הפרט אינו נעקב באופן שוטף ואינו  של אלטרנטיבה, קיומה של מודעים כלל ל ללו אינםה

 משתף עם אוכלוסייה רחבה את המידע על חייו באופן קבוע ונרחב. 

יצאנו מנקודת מוצא שיש שינוי במדיה וששינויים אלו מעצבים גם תרבות חדשה ולכן, ההיגיון 

רכזי בתקשורת הדיגיטלית ומכאן שהוא עיקרון מרכזי בעיצוב החברה  המעקבי הוא עקרון מ 

 והתרבות.

. מה שהעלנו לרשתות  אין אפשרות "למחוק" את העבר שלנובנוסף, בעולם הדיגיטלי  .ב.46

. הדוגמאות הבולטות הן בניסיון להתקבל  " שנשארות לתמידעקבות דיגיטלייםמשאיר "  החברתיות

תחקיר דיגיטלי על מועמד ודולים מידע מעברו ובין השאר תמונות מביכות  לעבודה כשחברה עושה 

מתקופת הנעורים, תצלומים ממסיבות וכן הלאה. כלומר, יש טשטוש בין הפרטי לבין הציבורי: מצד  

אחד, עמוד האינסטגרם או הפייסבוק שלי הם פרטיים שלי, אבל, הם גם שייכים לתאגיד התקשורת  

בוצה שהגדרתי. כלומר, תוכן שלי שמועלה לרשת יתכן שלא אוכל למחוק  והם גם פתוחים לקהל/לק

   אותו כשארצה בכך. 

האם התרבות הדיגיטלית מחלישה צורות    – !האינטרנט משפיע על אופן החשיבה שלנו?.ג .46

מחליף עיון במפה, הבנה גיאוגרפית או לימוד   waze-חשיבה מוכרות ומחזקת אחרות? השימוש ב

הדרך; השימוש בחיוג מקוצר בטלפון הנייד מייתר את הצורך לזכור מספרים בעל פה; תוכנות  

שבודקות איות ומתקנות שגיאות בזמן הכתיבה, מייתר את הצורך ללמוד כתיבה נכונה, התוכנה  

רת אלגוריתם המחשב "לומד אותנו"  . בעזוכן הלאהמתרגמת ומייתרת הצורך ללמוד אוצר מילים 

ומכיר את הרגלים שלנו ולכן פעמים רבות "יודע" מה אנחנו מחפשים וכיצד לדייק את החיפוש, אבל  

זה בא על חשבון למידה עצמית, הצורך ללמוד שפה, דקדוק או את האופן בו לדייק את החיפוש.  

האם זה גורם לנו לאמץ פחות  המחשב "מחליף את המחשבה" שלנו. הוא "מקל" על העבודה, אבל 

 את המחשבה? כיצד המדיה הדיגיטלית משפיעה על אופני החשיבה שלנו? על עיצוב התודעה שלנו? 

וידוע   Fear of Missing Out: " ובאנגליתחרדת החמצההמושג "  תופעה פסיכולוגית נוספת היא

. מדובר בחרדה חברתית בה הפרט חושש להחמיץ חוויות שלדעתו מתרחשות בעת.  FOMOבקיצור 

חברתיות או אירועים אחרים. התפתחות    אינטראקציותיש דאגה כפייתית להחמיץ הזדמנויות, 

בקלות  התקשורת הדיגיטלית והתרבות הדיגיטלית שמאפשרת לאנשים להיות מעורבים חברתית 

לוגית באינטרנט כשהאדם חש מנותק. יש מעגל קסמים: הרשתות  הובילה לתלות פסיכו ובאופן רציף 

זה מוביל לחשש   החברתיות והאינטרנט מאפשר זמינות לתכנים ול"מפגשים" חברתיים כל הזמן  

זה מוביל להעצמת התלות והגברת השימוש ברשתות   כל הזמן שאנחנו מפספסים משהו  

צה היא הגברת הצפייה ברצף )בינג'(.  הטוענים כי אחת ההשפעות של חרדת החמ החברתיות. יש

אנשים בעלי חרדת החמצה נמוכה נוטים יותר לצפות באופן מקוטע ואילו אנשים בעלי חרדת  

יית בינג', מחשש שיפסידו אירוע טלוויזיוני או שיחמיצו דיונים על  פהחמצה גבוהה נוטים יותר לצ

הקרובה. כדאי לשים לב לריבוי שימוש  כנית ברשתות החברתיות או בסביבה החברתית והת

תחושת  בביטויים כאלו בפרסומות ובתכנים תקשורתיים: "אל תחמיצו"... "אל תפספסו", הפונים ל

 זו.  חרדה
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. מצד  מידע נגיש, מעודד שקיפות, הרבה מאוד מידע מצוי בצורה חופשית לאזרחים - מידע.ד .46

דות ציבור, החלטות של עירייה, פרסומים של  דוחות של מוסאחד, יש המון מידע שנגיש לאזרחים: 

ועוד ועוד(. מצד    , גרפים המסבירים את מצב הקורונהמשרדי ממשלה, נתונים כלכליים, חברתיים

שני, יש כל כך הרבה מידע והוא לא מסודר כך שזה מקל על מי שמבקש להסתיר להצניע נתונים  

כלומר, יש הרבה יותר מידע, אבל  מבחינתו וזה מקשה על הציבור להתמצא בשלל המידע.   בעייתיים

סדר, דווקא מקשרים על הנגישות של המידע לאזרח הממוצע.  -דווקא הכמות הגדולה, יחד עם האי

האם עברנו מפרסום מידע רב ל"הצפה" של מידע כך שהאזרחים טובעים בים המידע ולא יכולים  

ר זה, נזכיר את הפער הדיגיטלי: הון דיגיטלי רב יותר מאפשר שליטה טובה יותר  . בהקשלנהל אותו

ברשת, התמצאות טובה יותר במרחבי המידע ותפקוד יעיל יותר בחברה ובתרבות שנשענות על 

 . כלכליים-תקשורת דיגיטלית. מכאן הטענה כי פער דיגיטלי יכול להעמיק להעמיק פערים חברתיים

שורת הדיגיטלית כמעצבת תרבות חדשה מציבה הגדרות חדשות גם  התק – אלימות – ה.6.4

נזכיר כמה ממדים חדשים של אלימות: השיח ברשתות מעודד  לנושאים כמו אלימות בתקשורת.  

הקצנה ו"שיח שנאה". הפעילות ברשתות החברתיות גם מקל על הפצת סרטונים, תמונות ודפוסי  

ים אתגר חדש: לא מדובר באלימות שמוקרנת על  התנהגות של בריונות ברשת. משחקי המחשב מציב 

מסך הקולנוע או הטלוויזיה והקהל מזדהה עם הדמויות ופעולותיהם, במשחקי מחשב הקהל הוא  

האלים, הוא המבצע  את הפעולות האלימות )יורה, מכה וכו'( וזו פעילות תקשורתית שונה מצפייה  

לשליחת מסרים בצורה אנונימית  בסרטים אלימים בתקשורת המסורתית. נזכיר גם אפשרות  

בטוקבקים למשל. שאלות אלו משליכות על כולנו כיוצרי תקשורת   – שמקלה על שיח פוגעני ואלים 

וכמפיצי תכנים, שחלקם יכולים להיות אלימים ופוגעניים ויש לשאול האם לתקשורת דיגיטלית יש  

 עלי כיחיד ועלינו כחברה. השפעות שונות 

 ברשת  וויראליות ממים : הפצה  ואופני  מידע סוגי

אחת התופעות הנפוצות בתרבות האינטרנטית העכשווית היא הפצה נרחבת ומהירה של תכנים  

תקשורתיים על ידי אזרחים שאינם אנשי תקשורת מקצועיים. בין אם מדובר בתמונה, סרטון או  

יתים קרובות  קטע כתוב, פריטים רבים מספור מועברים באופן יומיומי בין משתמשים ברשת, לע

ההפצה  ללא השתתפות של גופי התקשורת הממוסדים. עם זאת, לא כל התכנים מופצים באופן זהה. 

כאשר פריט מופץ במהירות למשתמשים רבים המשתייכים לרשתות חברתיות   לוויראלית נחשבת 

)למשל קליפ, או תמונה( מופץ ללא שינויים, והתפקיד שממלאים   הוויראלי שונות. הפריט 

כאשר בתוך התהליך מתרחש    ההפצה היא מימטיתהמשתמשים הוא של העברה בלבד. לעומת זאת, 

גם שכתוב, או יצירה מחדש, של הפריט. המשתמשים המעבירים אותו מוסיפים לו משמעויות על ידי  

וך שמירה של הצורה הכללית, למשל הוספת כיתוב  שינוי או הוספה של תכנים לפריט, אך ת 

הומוריסטי לתמונה או החלפת פס הקול בסרטון. בצורה כזו למקור ראשוני אחד נוצרות מגוון רחב  

הומוריסטית, ביקורתית,    -של גרסאות, כאשר בכל גרסה הוסיפו משתמשים שונים אמירה משלהם 

 אישית וכיוצא בזאת.  

מקושר בימינו בעיקר לתכנים המופצים באינטרנט, מקורו הוא   (meme"ֶמם" )למרות שהמונח 

. לפי דוקינס, ממים הם המקבילה של  1976בספרו של הביולוג ריצ'רד דוקינס "המם האנוכי", משנת 

ֶגנים בתחום התרבותי. הם מהווים יחידות של הפצת תרבות או רעיון, אשר עוברים מאדם לאדם  
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יקוי. המם שהתחיל כמונח תיאורטי קיבל חיים חדשים עם עליית הפופולריות של האינטרנט  מתוך ח

הם   ממים אינטרנטייםוצמיחת תרבות היצירה והשיתוף של תכנים על ידי משתמשים מן השורה. 

יצוב(, אשר נוצרו מתוך מודעות זה לזה  ע קבוצה של פריטים בעלי מאפיינים משותפים )תוכן, צורה ו

. הממים האינטרנטיים  ל ידי משתמשים רבים על גבי האינטרנט במגוון גרסאות ותוספותוהופצו ע

כוללים לעיתים קרובות תכנים הומוריסטיים וקלילים, תמונות, סרטונים קצרים או ביטויים אשר  

זוכים להפצה וחיקוי. גם אם התכנים ההומוריסטיים והאווירה ההיתולית עשויים להצטייר  

צגים מערכת מורכבת של אינטראקציה ופעילות משותפת של קהל מגוון ברחבי  כשטותיים, הם מיי

 העולם.

 

 דילמות. 7

מצד אחד אני שולט, אני בוחר את הרשת החברתית שלי  ? מי מעצב את הרשתות החברתיות .1

וכתוצאה מכך את התכנים שאקבל. מצד שני, אני נותן לתאגידים רשות להשתמש בתכנים  

 התכנים עבורי ועבור חבריי. ובי לעצוב את 

האם הכוח עובר לאזרח )יוזם, מוען, מסנן, מעצב  ?  למי הוגבר הכוח בתרבות הדיגיטלית .2

האם    )התאגידים עושים זאת עבורי מבלי שארגיש(?  אשליהתכנים( או שזו רק 

לפוליטיקאים יותר כוח מול האזרחים )שולטים בתכנים, אין מסננים בדמות ראיון או  

כוח שלהם נחלש מול האזרחים והתקשורת )שחשופים למידע רב ויכולים  פרשן( או שה

 להתארגן ולהפיץ מידע ביניהם(?

מצד אחד, אני מקבל  הרבה מאוד מידע ושירותים חשובים   .םשירותיפרטיות תמורת  .3

ובחינם, מצד שני, אני מוותר על הפרטיות שלי ושל חבריי וחושף עצמי ואת כל המידע  

 לכליים ולגופים אחרים.  שברשותי לתאגידים כ

האם שימוש בעזרים טכנולוגיים שמקיפים אותנו יותר ויותר מגיע על חשבון פיתוח מחשבה   .4

שלנו? האם העצלות הפיסית )השמנת יתר בשל ישיבה מול מסכים על חשבון פעילות גופנית(  

 . (יוביל גם לעצלות מחשבתית )כשהמחשבים עושים עבורנו פעולות שפעם עשינו בעצמנו

האם שיח מתון וסובלני, המשקף מגוון השקפות, זוכה לפחות רייטינג מול שיח אלים,   .5

ממדי, שזוכה לתהודה רבה ומהירה יותר, אבל השפעותיו יכולות להיות  -דורסני וחד

 הרסניות?  

 

 עם הסברים על מושגים מהזירה   סרטון# 

  

https://www.youtube.com/watch?v=yvMtQUTh7So&list=PLrR8DVK1AsNIJmsrAnjfWC73Sg8Pci1dI&index=4
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 ריאליטי  תוכניות: 6 זירה

 תמצית הזירה  .1

תכניות ריאליטי הן מהתכניות הנצפות ביותר בישראל ובעולם. ז'אנר הריאליטי זוכה  

תכניות    באיזו מידהומעלה מגוון שאלות:    לפופולאריות רבה והשיח עליהן, בתקשורת ובציבור רב

אלו "מצלמות" מצב חברתי ומציבות לכן מראה בפני החברה הישראלית? עד כמה הן מעוותות את  

המציאות לטובת רייטינג ורווח כלכלי? עד כמה משתמשות תוכניות אלו בסטריאוטיפים מוכרים  

   כדי להעצים קונפליקטים ולהקצין מצבים חברתיים?

הז'נאר התיעודי נראה כאילו הוא מהקוטב המנוגד, ז'אנר שמבקש לתעד המציאות ולא  

להתערב בה, אולם נראה כי לצד השוני, יש גם דמיון רב. עיון בשני הז'אנרים יעזור לנו  /להמציא

המציאות    את היחסים שבין התקשורת לבין תפישתגם כל ז'אנר בנפרד וגם  להבין טוב יותר 

 . ובהבנייתה

 הזירה  נרטיב .2

בניגוד לשם הז'אנר, תוכניות ריאליטי אינן מציגות את המציאות, אלא זירה מניפולטיבית  

וסטריאוטיפית למאבקי כוח ותחרותיות. מהו סוד כוחו של הז'אנר ומדוע רבים כל כך שואפים  

 לקחת חלק בייצוג מציאות שלעיתים אכזרית מאוד? 

 

 נושאים בזירה -יתת. 3

 וז'אנר הדוקומנטרי   הריאליטימאפיינים של ז'אנר  .1

 סוגים של תוכניות ריאליטי  .2

 

 מטרות אופרטיביות . 4

 אוריינות תקשורתית: 

מול ז'אנרים   הריאליטיאת מאפייני הז'אנר ויעמוד על מה שמייחד את  ויכיר  יםהתלמיד  .1

 .  )כולל התייחסות לסודות ההצלחה של הז'אנר( אחרים 

בינו לבין תוכניות    ואת הדומה והשונה הדוקומנטרי מאפייני הז'אנר התלמידים יכירו את  .2

 הריאליטי 

)תכניות מבוססות קהל,   סוגים שונים של תכניות מציאות שלושהלזהות  וידע יםהתלמיד  .3

 (  ריאליטי-דוקו,  הפקהתכניות מבוססות  
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 אוריינות אזרחית: 

הבניית המציאות על ידי התקשורת. התלמידים יחדדו את    בנושאזירה זו מחדדת את הדיון  .1

המחשבה הביקורתית והעצמאית על היחסים שבין "מציאות תקשורתית" שבתוך  

 ה"ריאליטי" לבין המציאות שבעולם סביבנו. 

 

 : ם מרכזייםמושגי. 5

 פוליסמיות  

 קהל פעיל 

 עולם כיס  

 תכניות המציאות  

   הריאליטי   ז'אנרמאפייני  

 ז'אנר הדוקומנטרי מאפייני  

 ות רב תרבותי  

 ייצוג  

 גישת השימושים והסיפוקים  

 

 מהלך הלימוד . 6

תכנים בידוריים תופסים חלק נכבד משדה התקשורת העכשווי בעולם המערבי ובישראל, וזוכים  

אישי, החברתי והציבורי. אלא שהשלכותיו של  -לפופולריות גבוהה ולתשומת לב רבה בשיח הבין

דמוקרטי, שנויות  -בידור בכלל, ושל בידור טלוויזיוני בפרט, על החברה ועל התהליך האזרחי

ד אחד, ניתן להצביע על תפקודים חשובים שממלא בידור עבור צרכניו, ברמה  במחלוקת: מצ 

האישית, הקהילתית והחברתית; מצד שני, לעתים קרובות בידור נתפס כמוצר ירוד, המוביל לזילות  

המרחב הציבורי ומשמש ככלי לסימום צרכניו, להעברת מסרים הגמוניים ולשימור יחסי כוחות  

ת לבחינת היבטים מרכזיים של בידור טלוויזיוני ושל השלכותיו  חברתיים. זירה זו מוקדש

כניות  ו ת – הציבוריות, תוך התמקדות בסוגה הדומיננטית בשנים האחרונות בטלוויזיה הישראלית 

 .  ריאליטי

הזירה תשלב דיון בתכנים ובמקרי בוחן טלוויזיוניים בולטים מתוכניות מציאות ישראליות של  

השנים האחרונות, תוך דגש על הרלוונטיות שלהם לחיי התלמידים, עם הקניה של מושגים מחקרים  

 מרכזיים הנוגעים לתפקודיו החברתיים, התרבותיים והציבוריים של בידור טלוויזיוני.  

 הדוקומנטרי ם של ז'אנר הריאליטי והז'אנר מאפייני 6.1

”( reality shows“ -"תוכניות מציאות"  " )ריאליטיבעשורים האחרונים, ז'אנר "תוכניות 

( בטלוויזיה. כתוצאה מכך, ז'אנר זה היה  prime-timeהשיא )-היה לפופולארי ביותר בשעות צפיית 
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תיאורטיים   מהיבטים שעסקו בתופעהגם לאחד הנושאים הבולטים ביותר במחקרי טלוויזיה, 

השאלה "מדוע אנשים   . קהליםלטקסט ולהפקה, לות עהנוגמבט,  שונים, וממגוון רחב של נקודות 

מגישות המכוונות   –בעיקר, אך לא באופן בלעדי   –צופים בתוכניות מציאות קיבלה כמה תשובות 

בטים הפסיכולוגים ובתוך המסגרת התיאורטית של "שימושים  יהמדגישות את ההלחקר קהלים, 

 .וסיפוקים"

משותפים,    מאפייניםלמרות שתוכניות המציאות נבדלות האחת מרעותה, הם חולקות מספר 

 יו. המאפשרים לקבץ אותן יחד 

   :  ומאפייניה הן תכניות בידור  מציאות" תכניות"

: אמנם בתוכניות מציאות רבות משתתפים  מגלמים את עצמם המשתתפים בתוכניות  .1

( בתפקידים שונים )בין היתר, שופטים(, ובמקרים אחדים הם גם הדמויות  celebritiesידוענים )

המרכזיות, אך, בכל מקרה, המשתתפים מגלמים את עצמם  ובמקרים רבים אלו הם אנשים מן  

קצועיים או דמויות שהיו ידועות עוד לפני  השורה )"אנשים רגילים"(, קרי, שאינם שחקנים מ

 התוכנית.  

(. scripted) הנתפסים בעין המצלמה אינם מתוסרטים םמהאירועיהדיאלוגים ו)חלק(  .2

חד עם זאת, החוקים על פיהם  אולם וי . כלומר, פעולות הדמויות והתגובות להן הן ספונטניות

כל שעה  בתוכנית    . במוצר הסופיבאים לידי  ידי צוות ההפקה ו-מוכתבים על,מתנהלת התוכנית 

(episode  .המשודרת לקהל בבית, היא תוצר ערוך של עשרות ואף מאות שעות של חומר גולמי ,)

ה"אותנטיות" בטלוויזיה היא מורכבת ויש לה משמעות מיוחדת בז'אנר שמוטבעת בו    תמכאן ששאל

בין תוכנית המתעדת מציאות  שנמצא בטווח    רהז'אנ המתח נובע בהיות    .התווית "מציאות"

 . הנשלטת בכל מרכיב שבה  וערוכהספונטאנית לבין תוכנית מבויימת 

ולה להוביל גם לטענה כי התווית "מציאות"  ההסתייגויות מן האותנטיות של תוכניות המציאות, יכ

(, שהומצא כדי לסייע בשיווק ויחסי הציבור של  trade markהיא תווית ריקה, סימן מסחרי )

 . המערכת הקפיטליסטית של המדיה

 : מאפייני הז'אנר הדוקומנטרי

הז'אנר   - סרטים דוקומנטריים עוסקים במציאות ולא בסיפורים בדיוניים      .1

מבוסס על מציאות קיימת ועל דמויות קיימות. מתעד 'מציאות' ומסתמך   הדוקומנטרי 

על   באמצעות מעקב אחר דמויות תוך הסתמכות   'מציאות 'עליה. לעיתים מדובר בתיעוד ה

תעודות ומסמכים שמתארים את המציאות. סרטים מז'אנר זה מבקשים לצלם אירועים  

 טרות תיעוד.  בעת התרחשותם או לשחזרם למ

מקובל לטעון   - סרטים דוקומנטריים אינם מספקים תיעוד אובייקטיבי, אלא נרטיבי       .2

כי סרטים אלו אינם מתארים את המציאות עצמה )כמו מצלמת אבטחה למשל(, אלא הם  

של המציאות על ידי יוצרי הסרט. סרט תיעודי עוסק ב'מציאות', אבל הוא מציג   פרשנות

פרשנות מסוימת, מנקודת מבט של היוצרים. אם בתוכניות ריאליטי ההפקה עושה  
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מניפולציות על המשתתפים )והצופים( על ידי יצירת תחרויות, משימות, חידוד קונפליקטים  

עושה מניפולציות באמצעות השפה הקולנועית:   וליהוק סטריאוטיפי, יוצר הסרט התיעודי

עריכה, סאונד, זוויות צילום ושלל אמצעים קולנועיים ותקשורתיים שעומדים לרשותו.  

המניפולציות הקולנועיות הללו מעצבות עבור הנמענים נקודת מבט ומעבירות מסרים בהם  

 מעוניין המוען.  

אבל בשניהם ברור שלא מוצגת מציאות בצורה  לסיכום, שני הז'אנרים מתיימרים להציג "מציאות", 

אובייקטיבית, אלא תוך מעורבות של היוצרים. למרות שהז'אנרים יוצאים מנקודת מוצא שונה:  

בתוכניות ריאליטי השעשועונים והתחרויות ממציאות סיטואציות ואילו הז'אנר הדוקומנטארי  

הז'אנרים דומים בכך שבשניהם    שמתרחשת או התרחשה. יחד עם זאת, שני 'מציאות'מבקש להציג 

 במציאות.   עבור הקהל שהוא צופה רושםמעורבים היוצרים בהבניית המציאות וביצירת 

 

 

 סוגי תכניות ריאליטי   6.2

, תוך אימוץ  חלוקה סכמטית של תוכניות המציאות לשלוש קטגוריותלצורך הדיון אפשר להציע  

 החלוקה המסורתית בלימודי תרבות בין הפקה, טקסט וקהל:    

( או, בשם אחר,  Producers/Participants shows) תוכניות מבוססות הפקה ומשתתפים  .1

, אוטרקי: משק או ממשל המספק את צרכיו  autarkies showsהתוכניות האוטרקיות )

"הרווק",  "חתונה ממבט ראשון", בעצמו ואינו נזקק לחוץ(: תוכניות כמו "הישרדות", 

"מסטר שף" או "הדוגמניות"(, בהן ההפקה והמשתתפים, הנבחרים ע"י ההפקה, הם המנוע  

העיקרי מאחורי ההדחות וההתקדמות בתוכנית. למרות שהציבור הרחב ממלא בתוכניות  

)כמו "הצלה" של אחד המתמודדים( תפקיד זה אינו מרכזי. חלק   מסויםאלו תפקיד 

 . עצמאי ומבודד (Pocket Worldולם כיס" )עמתוכניות אלו מתקיים בתוך " 

( interactive shows, או, בשם אחר, תוכניות אינטראקטיביות )תוכניות המבוססות קהל .2

הקהל ממלא תפקיד    ןנוספות, בה כישרונות ותוכניות תחרות    Idol-דוגמת פורמט ה

ו  יתרה מכך, תוכניות אל. קידום מועמדים מתוכנית אחת לבאה במשמעותי בהדחות, ו 

משודרות במקרים רבים בשידור ישיר בפני קהל באולפן, המגיב לשידור ולמתרחש על  

הבמה ותגובותיו הם חלק מהתוכנית. עבורם ועבור הקהל בבית, פונים המשתתפים, המנחה  

 וההפקה בכללה, בקריאה להשתתפות פעילה בתוכנית.   

תוכניות אלו הם שילוב של שני ז'אנרים: דוקומנטרי וריאליטי ולכן יכולות   –  דוקו ריאליטי .3

)ואכן, התנהלו מאבקים קשים בתעשייה למשל   להיחשב כשייכות לכל אחד מהז'אנרים

תוכניות  . לאיזו קטגוריה לשלוח תכניות לתחרויות פרסים: האם לתיעודי או לריאליטי(

  , דיור מוגןית, חדר יולדותאת )יחידה צבשעוסקות בתכנים המתארים מציאות לא שגרתי

כנית משימות מטעם ההפקה, אין תחרות  ו וכן הלאה(, שיכולה לעניין קהלים רבים. אין בת

על לב הקהל ואין הדחות על ידי המשתתפים או הנמענים, אלא תיעוד של מצב עכשווי, אבל  
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ס" ועקבה אחרי  ", ששודרה ב"ייחידה מעורבתכנית כמו "ו בזירה מציאותית. לדוגמה, ת

חיילים המשרתים ביחידה מעורבת )גברים ונשים(. לא היה כאן ליהוק מטעם ההפקה )אלא  

מגלריה של דמויות: בעל מוטיבציה גבוהה וכזה  הורכבה היחידה  ו הליך גיוס רגיל(, 

שמעוניין לעזוב, עשירים ועניים, אשכנזים ומזרחיים, חלשים וחזקים וכן הלאה.  

כנית תיעדה  ו גיוס ישראלים לצה"ל, יצר מצב מורכב ומעניין והתהסיטואציה האמיתית: 

(,  10" )ערוץ בייבי בוםכנית אחרת היא "ואת המתרחש )ללא התערבות גלויה של ההפקה(. ת 

שעקבה אחרי זוגות הבאים ללדת בבית החולים. גם כאן, מגיעים זוגות רבים ומגוונים,  

דוגמה   ל לידה ומכאן התיעוד המעניין. שמגיבים בצורות מעניינות לסיטואציה המיוחדת ש

( שתיעדה את המפגשים בין ילדי גן לבין  11)כאן  "שמונים וארבעשלישית היא הסדרה "

חשוב להדגיש כי אם בתוכניות  אזרחים קשישים ואת היחסים המתפתחים ביניהם. 

המשתתפים  ריאליטי אחרות יש להפקה כוח בעיצוב הזירה ובהפעלת מניפולציות על  

והקהל, הרי שבדוקו ריאליטי הכוח בהפעלת מניפולציות הוא אצל היוצרים. בעזרת  

אמצעים קולנועיים כמו סאונד, עריכה, זוויות צילום ועוד, היוצרים מבנים משמעויות  

 ומפעילים מניפולציות על התוכן הסופי. 

 דילמות מרכזיות לזירה . 7

)פיסיים   ם אמורים לקחת חלק במצביםכניות רבות המשתתפיו בת  - דילמות מוסריות .1

מצבים קיצוניים  : קיצוניים. הדילמה היא עד כמה להקצין את המצבים ונפשיים(

, אבל גם להציג את המתמודדים באור  יכולים להניב רייטינג גבוה ורווחים כלכליים

אפשר לא להעמיד את המשתתפים במצבי קיצון ובכך פחות להשפילם למשל,  משפיל. 

 חיר של פחות רייטינג ורווח כספי. אבל זה במ

דילמה נוספת היא סביב ייצוג סטריאוטיפי: לקהל קל מאוד להבין מסרים   .2

סטריאוטיפים ולהפקה יהיה קל יותר לפתח קונפליקטים והזדהות עם דמויות כשהן  

מייצגות דימוי סטריאוטיפי וכך, מצד אחד, שימוש ואף הקצנה סטריאוטיפית יכולה  

ומצד שני, מיתון   בחברה   ורווח כספי, אבל במחיר העמקת השסעיםלהוביל לרייטינג 

סטריאוטיפים או שבירתם יכולה להוביל לעמעום שסעים בחברה, אבל במחיר של רווח  

 כלכלי. 
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 : קליפים מוסיקליים7 זירה

 תמצית הזירה  .1

קליפים הפכו לאחד מסוגי התוצרים התקשורתיים הנפוצים ביותר בתרבות העכשווית. אזרחים  

רבים, בעיקר צעירים, יוצרים ומפיצים קליפים ברשתות החברתיות כמו טיק טוק ואחרות. כלומר,  

צעירים רבים "למדו" את שפת הקליפים מהתוצרים הקודמים ומעצבים את השפה הקליפית  

, המושפעים מז'אנרים  וא יצירה המשלבת פס קול מוסיקלי ודימויים חזותייםקליפ ההעכשווית. 

מגוון ז'אנרים,   תשמשלב יצירה תרבותית, . הקליפ הוא קולנועיים, תוכניות טלוויזיה ופרסום

המרכיבים השונים יכולים לתמוך זה בזה וליצור יחידה מגובשת, ויכולים להתנגד    .סגנונות ומדיה

משמעויות הקליפ  בנוסף לפס הקול ולממד החזותי, עם מסרים מרובים.  זה לזה ולעצב תוצר מורכב

נגזרות גם מהז'אנר המוסיקלי אליו הוא שייך והמבצעים שמצויים במרכזו. בשל היותם הקליפים  

, שמטרתם שיווק היוצרים או השירים, הם מכוונם לקהל מקסימלי, בשל כך הם  תוצרים כלכליים

 משקפים את הלך הרוח החברתי ובו בזמן גם משתתפים בעיצובו. 

 

 נרטיב הזירה  .2

קליפים מבנים מציאות, שהיא פועל יוצא מתפישות תרבותיות, אינטרסים כלכליים ונורמות  

מייצרים ברשתות החברתיות קליפים ובכך משכפלים את  חברתיות. העובדה כי צעירים רבים 

הדימויים המניפולטיביים של תעשיית הקליפים )כמו למשל החצנת מיניות(, מחייבת מבט  

ביקורתי, הרואה בכוחו של הקליפ לקבע עמדות חברתיות ותרבותיות ולעורר שיח חברתי  -רפלקסיבי

 בנושאים כמו מגדר, או פוליטיקה. 

 

 :  נושאים בזירה -תת. 3

 . מהם קליפים .1

 .בקליפיםהבנייה מגדרית  .2

 

 מטרות אופרטיביות . 4

   אוריינות תקשורתית:

תוך התייחסות להיבט החזותי,  סוגת הקליפים המוסיקליים  ם שלמאפייניהאת   יסביר התלמיד  .1

 . הקולי והמילולי

יסביר מדוע מגדר הוא תוצאה של הבנייה חברתית    התלמיד יבחין בין המושגים "מין" ו"מגדר". .2

 . וידגים זאת באמצעות קליפים

 . ייצוג סטריאוטיפי מגדרי בקליפיםהתלמיד יזהה  .3
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   אוריינות אזרחית:

פיתוח יכולות קריאה וניתוח ביקורתיות של טקסטים בתרבות הפופולארית, תוך התמקדות  

 בתיאוריות של מגדר וסוגיות של יחסי כח בחברה.  

הבנת קליפים כיצירה תרבותית וניתוח היצירה העצמית   – חידוד חשיבה ביקורתית ורפלקסיבית 

 שאנחנו )=התלמידים( מייצרים באופן שגרתי. 

 

 : ייםם מרכזמושגי .4

 קליפ  

 מגדר  

 ייצוג מגדרי  

 הבנייה חברתית  

 דנוטציה  

 קונוטציה  

 ת הכחדה סימבולי 

 )סוציאליזציה(  חיברות  

 סטריאוטיפ  

 גישת שימושים וסיפוקים  

 

 מהלך הלימוד  .5

 קליפים  מהם – .5.1

הקליפ מהווה סוגה תרבותית שבה באים לידי ביטוי רכיבים חזותיים, מוסיקליים ולשוניים.   

רכיבים אלו נושאים מסרים שעשויים לתמוך זה בזה )וכך לייצר יחידת תוכן קוהרנטית(, לסתור זה  

סרטי   לקליפים שפה משל עצמם, שמשלבת מ'אנרים שונים:את זה או להיות מנותקים זה מזה. 

חברתיות  פרסומות, אמנות ועוד. כיום, שפת הקליפים עוברת שינויים עם צמיחת רשתות  קולנוע,

 . אליה מעלים משתמשים רבים קליפים שהם יוצרים טיק טוק ואינסטגרםכמו 

ומהמפגש ביניהם, כמו   הממדיםהמסר המגולם בטקסט בכללותו מורכב מזה המקופל בכל אחד מן  

גם ממיקומו התרבותי )למשל השתייכות לסוגה מוסיקלית מובחנת, או תפקידו החברתי של המוען(.  

את הלך הרוח התרבותי ומשפיעים עליו.    משקפים – כמו יצירה תרבותית רלוונטית   – תכני הקליפים

זו.   האוכלוסייבקרב הקהל המרכזי של סוגה זו הנו נוער, והיא משמשת כסוכן חברות משמעותי 

מחקרים הראו כי קליפים מהווים זירה לגיבוש ערכים ובירור זהות בקרב בני נוער, וכי יש בהם כדי  

 להשפיע על עמדותיהם ותפיסת עולמם בתחומים שונים.  

כסוגה מובחנת   20-קליות החל להתפתח בעולם כבר במחצית המאה היליווי חזותי של יצירות מוס

יותר ויותר, אולם בישראל נותרה סוגה זו שולית )מספרית ותרבותית(, וגילומה היה בעיקר במסגרת  

לקראת העשורים   יצירת קליפים ישראליים גברה סרטונים קצרים שהפיקו הלהקות הצבאיות.  

ערוץ  על רקע פתיחת שידורי ובהן שתי נקודות מרכזיות: הראשונה   20-האחרונים של המאה ה
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 .  24על רקע הקמת ערוץ המוסיקה הישראלי, ערוץ  ה והשנייבארץ,  MTVהמוסיקה האמריקאי 

בקורפוס הקליפים הישראליים ניתן לזהות מגוון רחב של סוגות מוסיקליות, של תחומי  

של אוכלוסיות מסוימות   "הכחדה סמלית"תוכן ושל סגנונות חזותיים, ומאידך ניתן לזהות 

תרבותיות  -והימנעות מתחומי תוכן שונים, באופן המשקף )כמו גם מעצב( את הנורמות החברתיות

 המקומיות.  

:  יש מקום להתייחס לרבדיו השונים של הטקסט הקליפים הם סוגה מורכבת ובבחינתם

, למיקומו התרבותי  בקליפ זאת תוך התייחסות לתכנים, ובכללם ההיבטים החזותי, הקולי והמילולי

סגנון מוסיקלי, משלב לשוני(, לייצוגי זהות הנכללים בכל אחד   -של כל אחד מן הרבדים )למשל 

מהם, וכן למפגש בין הרבדים השונים של הטקסט )האם הם משלימים זה את זה, נוגדים זה את זה,  

 מנותקים זה מזה וכיו״ב(.  

כיום   שבו הם מיוצרים ונצרכים.   למדיום חשוב גם להתייחס בנוסף לתוכן הקליפים, 

צופים בקליפים )כמו בתכנים אחרים( פחות בערוצי הטלוויזיה ויותר ברשתות החברתיות.  הצעירים 

כאתר שהחל לשיתוף קבצי וידאו והפך לזירה    יוטיוב, חשוב לציין את טיק טוקלצד רשתות כמו 

המרכזית בה צופים בסרטונים ובקליפים. חשוב להבין: יוטיוב מציג עצמו כ"פלטפורמה בלבד",  

אינם אחראים לתכנים או לאופני השימוש, ומשמשים רק כ"כלי" שאנשים וארגונים   מעצביוכלומר, 

על ידי   מעוצבים גםהרגלי הצפייה ביוטיוב יעלו אליו קליפים וסרטונים. אבל, מחקרים מראים כי  

ממליץ על   או כשמבצעים חיפוש, האתר יוטיובביוטיוב. בזמן שצופים בסרטון   ל האתר המלצות ש

הנוסחה המתמטית שמגדירה אילו המלצות יופיעו   –סרטונים דומים או קשורים. האלגוריתם 

עוד   יםמלמד  ים. מחקרשמאחוריום ובאיזה דרוג, אינו חשוף לקהל ואנחנו לא יודעים מה השיקולי

כצופים בו ולשם כך ההמלצות מתנהלות  המטרה של האתר היא להשאיר אותנו כמה שיותר זמן  כי 

.  מעודדים המשך צפייה – פוליטיים, מיניים, אלימים וכו'  – )תכנים קיצוניים באופן שמעודד הקצנה 

( ולכן יש ליוטיוב כוח בעיצוב דעת הקהל ובהבניית המציאות, גם בנושא  לינק לכתבה בנושא

 הקליפים הנצפים. 

בנוסף, נוצרו ז'אנרים חדשים בהם משתמשים יוצרים, מעצבים ומעלים קליפים לרשתות  

ז'אנר זה מעניין במיוחד כיוון שהוא מלמד כיצד משתמשים צעירים  החברתיות )למשל טיק טוק(. 

למדו את שפת הקליפים וכיצד הם מעצבים שפה זו מחדש לצרכיהם. מבחינה זו הניתוח של תוצרים  

לא רק ניתוח תוצרים של אחרים, אלא   – ור לחדד חשיבה ביקורתית ורפלקסיבית אלו יכולה לעז

הבנה כי גם אנחנו יוצרים ומפיצים תקשורת ולכן עלינו לנתח ולהבין מהם התוצרים שאנחנו  

 אחראים להם. 

בזירה נדון בקליפים ממגוון מקורות וסגנונות: החל מאנשי מוסיקה מפורסמים מהעולם  

נים שהעלו קליפים לרשתות החברתיות השונות. כדאי להדגיש כי בכל הרמות יש  ועד לבני נוער חובב 

האם גם  שימוש בשפה ובנורמות שמעוצבים על ידי גורמים חזקים בתרבות. לכן, נבקש לשאול: 

אנחנו, שיוצרים קליפים בעצמנו עבור חברינו, משכפלים את השפה ואת הנורמות שאחרים עיצבו  

  ל הייצוג המגדרי בקליפים החובבניים שאנחנו מעלים לטיקטוקהאם למש בתרבות הקליפים?

משכפל את הייצוג המגדרי של יוצרות ויוצרים מפורסמים מהעולם, והם אלו שלמעשה עיצבו עבורנו  

 את השפה בה אנחנו יוצרים ופועלים? 

 

https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3780790,00.html
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 ניתוח מגדרי של קליפים   6.2

לאדם על בסיס   המשויכתמגדר הנו מוסד תרבותי המקפל בתוכו מערכת נורמות וציפיות 

זיהויו כגבר או אישה. כך, למשל, קיימות מגוון תכונות והתנהגויות המזוהות תרבותית כנשיות  

)עדינות, רגשנות, פייסנות(, וכאלו המזוהות כגבריות )אסרטיביות, עוצמה, החלטיות(. חריגה  

ר הנורמטיביים מסומנת כהפרה של הסדר החברתי ואף גוררת סנקציות חברתיות  מתפקידי המגד

  ,שונות. זרמים פוליטיים ומחקריים העוסקים בנושא המגדר, ובפרט הפמיניזם על גליו השונים

מבקשים לפרק את הצימוד בין המין הביולוגי לבין הזהות המגדרית המחייבת, וכן לערער על מבני  

 ח ביחס לאישה.  ו החלוקה הבינארית הממקמת את הגבר בעמדת כ ח הנוצרים בעקבותו הכ

פרקטיקות   ומכאן של  הבניה חברתית,הגישות הביקורתיות רואות את המגדר כתוצר של 

  ייצוג מגדרישל  ניתוחלמשל ייצוגים תקשורתיים של גבריות ונשיות, תפקיד מרכזי בכינונן.  .שיח

הייצוג של כל מגדר.    אופן  – ( איכותני2)מיוצג כל מגדר.   כמה –  ( כמותי1)מתבסס על שני ממדים: 

כלומר, ניתוח של ייצוג מגדרי בוחן מה היחס בין הנוכחות של כל מגדר בקליפים, מהם המאפיינים  

 מוצג כל מגדר ומה המשמעויות של פערים אלו.  לפיהםהמיוחדים 

מצא כי ייצוגן של נשים בקליפים ישראליים הנו  ששילב בין שני הממדים,  , ישראלי  מחקר

מזה של גברים, ומצומצם עוד יותר הוא ייצוגן של נשים מבוגרות, לעומת זה   מצומצם משמעותית

מתאפיין בהיצמדות    הייצוג המגדרינמצא כי   ,בנוסף  .של גברים מבוגרים שהוא רווח בהרבה

מבחינת תכנים )למשל היעדר תכנים פוליטיים במובן הרחב   המגדריים המקובלים, לסטריאוטיפים

בטקסטים של נשים לעומת גברים(, תפקידים חברתיים )למשל מקצועות ״גבריים״ מול ״נשיים״(,  

ביטויי מיניות )למשל לבוש חושפני יותר של נשים( ועוד. חורג מכך העיסוק בנושאים רומנטיים,  

הז׳אנר המזרחי, כחלק מדמות ״הגבר החדש״ )עוד על כך    הרווח גם בקרב מוענים גברים, בפרט מן

 קולוניאליזם(.  -בהמשך, בהקשר של פוסט 

ייצוגי כל אחד   לתדירותבבחינת קליפים מוסיקליים בפריזמה מגדרית יש מקום להתייחס 

של כל אחד מן   אופן ייצוגיולמוען/ת,   כאובייקט כנלווהמן המגדרים כמוענים, תדירות הצגתם 

 . וחזותית מילולית, תכניתהמגדרים מבחינה 

 

 דילמות בזירה  .6

? כדאי  שימור המציאותהחפצה ואו  ושינוי יחסי הכוחות   בקליפים: העצמהמגדרי ייצוג  .א

להראות את המורכבות: יש יוצרות מצליחות )=עשירות, חזקות, בעלות מעמד בתעשייה  

או   בצורה מינית וסקסיסטית: האם זה מבטא העצמה ובתרבות( שבוחרות להמשיך להציג עצמן  

רק   יכולה להעצים עצמה )ולגבש מקום מרכזי(  אישה ? האם כניעה לנקודת המבט השוביניסטית

 באמצעות מיניות? האם המחיר שיוצרת צריכה לשלם בדרך להצלחה גדולה הוא חפצון? 

החלטות הבימוי   באיזו מידה ייצוג סטריאוטיפי או מראה חברתית המשקפת את המציאות.  .ב

מבטאות תפיסה ערכית ושוויונית או שהן נועדו ליצור פרובוקציה מכוונת כדי לעודד שיח על  

 הקליפ וצפייה בו לצורך גריפת לייקים ושיתופים ברשתות החברתיות? 
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האם להמשיך ייצוגים מוכרים   . השפעה בתהליך החיברותהקליפ כיצירה תרבותית בעלת   .ג

רווח כלכלי ויוקרה מקצועית( על חשבון העמקת סטריאוטיפים או להשתמש  וסטריאוטיפים )

 בקליפים ככלי חברתי לצמצום סטריאוטיפים, אבל במחיר של אבדן יוקרה וקהל. 

בהקשר של ייצוג נשי בקליפים ניתן לבחון אם הקליפים משמרים את הסטטוס קוו לגבי   .ד

 תפישות מגדריות או מעודדים שינוי חברתי. 

ית של תוצרי התלמידים: באיזו מידה הקליפים שאתם מעלים לטיק טוק משכפלים  בחינה עצמ  .ה

דימויים סטריאוטיפים )או סקסיסטיים( ומדוע זה נעשה? האם מודעות לנושא תשנה את הקליפים  

 בעתיד? המתח שבין הרצון ל"לייקים" ולאהדה על חשבון סטריאוטיפיזציה. 

 

 עם הסבר מושגים מהזירה  סרטון# 

  

https://www.youtube.com/watch?v=hoUVsrHiw-0&list=PLrR8DVK1AsNIJmsrAnjfWC73Sg8Pci1dI&index=3
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 וספורט תקשורת:  8 זירה

 תמצית הזירה  .1

ארגוני ספורט כמו הועד האולימפי או פיפ"א  הפנאי הגדולה בעולם.  ת תעשייתעשיית הספורט היא 

כלכלית, חברתית ותרבותית גדולה ומכאן גם העניין ההולך וגדל באופן שבו  צברו עוצמה פוליטית,  

הספורט משודר ומסוקר. אירועי מדיה מתחום הספורט משמשים זירה מרתקת לעיון במתחים  

 אתניים, לאומיים, דתיים, מגדריים ואחרים. 

קה ופעמים  שידורי הספורט מנותקים מפוליטיהתפיסה המקובלת היא כי תחום הספורט ובכלל זה 

בלתי ניתן להתרה. לדוגמה,    םביניהנאמר כי "אין לערב ספורט בפוליטיקה", אולם החיבור אף רבות 

סערה סביב קיום משחקי  התחרות ג'ודו באבו דאבי שם נאסר על ישראל להשתתף תחת דגל ישראל, 

, הדיונים סביב שירת  להט"בהיחסה המדכא לקהילת  גללב( 2018הגביע העולמי ברוסיה )יולי 

"מתחזים"   שידורי הספורט ועוד. דווקא בשל העובדה כי ההמנון הלאומי של שחקני הנבחרת  

 מעניין לבחון את הפוליטיקה שבו ובשידוריו.  ,"רק ספורט"טוענים כי הם לטבעיים ו

 

 נרטיב הזירה  .2

)המשחקים  שידורי ספורט הם גם מכשיר כלכלי חשוב ורב עוצמה. אירועי הספורט הגדולים 

האולימפיים, גביע העולם בכדורגל וכו'( הם מהאירועים הנצפים ביותר ובעלי ערך בידורי, אבל  

 ועוד.  ית מגדר קהילתית, אתנית, לאומית,   זהות עיצובהבנייה חברתית של המציאות ובגדול בכוחם 

 

 נושאים  יתת .3

 ספורט ועיתונות ספורט  .א

 מגדר ושידורי ספורט  .ב

 

 אופרטיביותמטרות  .4

   אוריינות תקשורתית:

מספקים  להסביר באמצעות גישת השימושים והסיפוקים אילו צרכים  ו ידע  יםהתלמיד  .1

 שונים. אמצעי התקשורת לצרכני ספורט 

את הקשר הכלכלי   ויסביר , את הקשר שבין הספורט לבין הטלוויזיה ו יתאר יםהתלמיד  .2

 כלכליים.  יותר התאמות שונות שנעשו בספורט במטרה להיות    ולעולם הספורט, ויזה 

בדגש על הממד של ההבנייה החברתית    (Gender)יסביר את המושג מגדר  יםהתלמיד  .3

. התלמידים ידעו לזהות ייצוגים מגדריים  (Sex)בינו לבין המושג "מין"  נו בעיצובו ויבחי 

מצבים   ואת תהליכי כניסת הנשים לספורט ויזה , ידעו לתארורט השוניםבסיקור ענפי הספ 

 בהם נשים מודרות ומובחנות בענפי הספורט השונים.   
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התלמידים ידעו להסביר קשרים בין ספורט ושידורי ספורט לבין פוליטיקה: אמצעי   .4

הויות  תעמולה, הטלת חרם, גיבוש לזהות לאומית והדגשת הייחודיות של הזהות הלאומית וז

   אחרות מול קבוצות מתחרות.

   אוריינות אזרחית:

פיתוח יכולת ניתוח ופרשנות של סיקור הספורט בתקשורת, עמידה על הקשר שבין עיתונות  

ספורט לתחומים אחרים של ייצור תרבותי ובמילים אחרות: חידוד והפנמת הרעיון כי הספורט  

 וסיקורו הם תמיד הרבה יותר מ"רק ספורט". 

 

   :ם מרכזייםמושגי. 5

 מגדר מין ו 

 ייצוג מגדרי  

 זהות לאומית ותקשורת( ) , לאומיות 

 הכחדה סימבולית  

 גישת השימושים והסיפוקים  

 אירוע מדיה )ברמת המושג בלבד, אין צורך בסוגי אירוע מדיה( 

 

 : מהלך הלימוד .5

לדוגמא, הערכות  תעשיית הספורט היא תעשיית הפנאי הגדולה והפופולארית ביותר בעולם. כך 

מיליארד דולר, כך   194בסכום של  2001-כלכלנים אמדו את היקף תעשיית הספורט בארה"ב בלבד ב

וגדולה אף מכלכלות   שתעשיית הספורט האמריקנית גדולה פי שתיים מתעשיית הרכב האמריקאית

לאומיות דוגמת אוסטריה ופולין. הספורט הפך לאחת התופעות התרבותיות החשובות והמתפתחות  

ביותר בזמננו ומוסדות הספורט צברו עוצמה פוליטית, כלכלית ותרבותית משמעותית. לפיכך, העניין  

 .  בספורט ובאופן שבו הוא מסוקר, כמושא למחקר, הולך וגדל בעשורים האחרונים

אירועי הספורט משמשים כזירה שבה באים לידי ביטוי מתחים אתניים, לאומיים, דתיים  

וכלכליים. כך לדוגמא, המתח בין קתולים ופרוטסטנטים בסקוטלנד בא לידי ביטוי במגרש הכדורגל  

של קבוצת סלטיק שבגלזגו והשאיפות של הקטלונים לעצמאות מספרד משתקפות בהזדהות  

הכדורגל של ברצלונה. המתחים הללו משתקפים גם במדורי הספורט   הקטלונית עם קבוצת 

בעיתונות המהווים במה מרכזית ופופולארית לדיון בתמות הנוגעות לשסעים בחברה. דווקא בגלל  

משום שכל מה שמופיע בהם הוא   - שמדורי הספורט נחשבים למנותקים לכאורה מדיונים פוליטיים

בנה עמוקה של תהליכים תרבותיים ופוליטיים המתקיימים  הם מאפשרים ה ,כביכול "רק ספורט"

 בחברות שבתוכן הן פועלים.  
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 ספורט  לעיתונות ספורט בין.א 6

הטלוויזיה, יותר מכל מדיום תקשורת אחר, היא שעיצבה את יחסי הגומלין בין הממסד  

הספורטיבי ותעשיית התקשורת. תחרויות הספורט מתאימות במיוחד לתקשורת החזותית משום  

שהן מספקות מקסימום פעולה במינימום מרחב. וכך קיומם של אירועי ספורט תחרותיים אפשרו  

בעלות נמוכה יחסית משום שהם לא דרשו העסקה של  שדר דרמטי מלארגוני השידור לייצר 

. מעבר לכך, תחרויות ספורט  3תסריטאים, במאים ושחקנים כדי להציג נרטיב דרמטי, מותח ומרגש 

, מניבים אחוזי רייטינג  בשידור חי שבועיים המשודרים   אירועי מדיה מספקות לטלוויזיה המסחרית 

  מפלחי אוכלוסייההצפייה לרוב נמוכים יותר(, המורכבים  גבוהים )גם בסופי שבוע בהם אחוזי 

להגיע אליהם בכדי לשווק להם   שהמפרסמים בטלוויזיה מעוניינים)בעיקר גברים בגיל העבודה( 

מוצרים ושירותים. יתר על כן, בעידן שבו ניכרת עליה בצפייה בתכנים טלוויזיוניים במועד הנשלט  

מחשב, טלפון נייד וכו'( תחרויות ספורט מוסיפות  , VOD) על ידי הצופה ובמדיום שנקבע על ידו 

ובתוך כך יחשפו   בשידור חי להבטיח לערוצי הטלוויזיה קהל גדול של צופים שיצפו באירוע 

 לפרסומות המשודרות.  

מעבר למרכזיות של הטלוויזיה בשידור תחרויות ספורט היא הפכה, עם השנים לא רק  

למתווכת של האירועים לקהל הצופים אלא גם לשחקן מרכזי בתעשיית הספורט, כשהיא משפיעה  

. כך לדוגמה, קבוצות ספורט העתיקו את  (2009, פורת ובן לידור , גלילי)באופן ישיר על הספורט עצמו 

קטנות יחסית לאזורים מרובי צופים, כדי להבטיח רווחים גדולים יותר ממכירת   מיקומן מערים

זכויות שידור של משחקים לרשתות טלוויזיה. בנוסף, ענפי ספורט רבים שינו את מועד קיום  

המשחקים כדי להתאים אותם לדרישות הגופים המשדרים. ולבסוף, ככל שהקשר בין טלוויזיה  

עשיית הטלוויזיה להתערב יותר ויותר בחוקי המשחקים עצמם,  וספורט הלך והתהדק, החלה ת

כשאלה לא התאימו לצרכיה. ארגוני הספורט הבינו ששידור טלוויזיוני מעצים את הרווחים ולפיכך  

הסכימו ברצון לשינוי, ולעתים אף יזמו אותו כדי להפוך את ענף הספורט למתאים יותר לשידור. כך  

באופן משמעותי, כדי לתחום את משך המשחק, לפשט את   1999ת לדוגמא חוקי הכדורעף שונו בשנ

; בפוטבול האמריקאי  כללי הניקוד ולאפשר הפסקות ארוכות יותר המיועדות לשידור פרסומות

 .  נקבעה הפסקה קבועה בסמוך לסיום המשחק לצורך שידור פרסומות ברגעים דרמטיים ועוד

   שתי נקודות זמן בולטות:שר לציין בישראל אפלתקשורת ולספורט מערכת יחסי גומלין מורכבת. 

תחילת שנות התשעים, עם המעבר מערוץ טלוויזיוני ציבורי אחד  נקודת הציון הראשונה היא 

מסחרי, ערוצי לוויין וכבלים ובהם גם ערוץ ספורט ישראלי וערוצי ספורט   ערוצי: ערוץ- לשידור רב

 מהעולם.

של משחקי ספורט לערוץ מסחרי או לערוץ   אפשר היה למכור זכויות שידור לראשונה  •

 קבוצות הספורט )בעיקר כדורגל וכדורסל( הגדילו משמעותית את הכנסותיהן.  –הספורט 

, שבדרך כלל  מקום לענפי ספורט שוליים  להעניק אפשר ערוץ שכולו מוקדש לספורטהקמת   •

 לא סוקרו בעיתונות המודפסת או בערוץ הציבורי. 

 

זאת, מחיר  3 השידור לאירועי הספורט בעשורים האחרונים הפך את    ן עם  זכויות  המאמיר של 

 הפקת שידור אירועי הספורט ליקרה יותר ומשתלמת פחות לארגוני התקשורת.   
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ממעגל מצומצם של גברים   – כניסת יותר נשים לתחום תקשורת הספורט השינוי סימן גם  •

 ספורט, וביניהם גם יותר נשים. -למספר רב יותר של אנשי תקשורת

מדיה  עליית המרכזיות של החל משנות האלפיים עם אפשר לסמן   את נקודת המפנה השנייה

 השתנו גם היחסים שבין התקשורת והספורט:   יםדיגיטלי

אוהדים של קבוצות ספורט או ספורטאים מקימים אתר ובו   – אוהדים -הקמת אתרי •

 מרכזים מידע, מעלים תמונות וסרטונים ומנהלים שיח ביניהם.  

כל קבוצה וספורטאי מקים אתר רשמי ובו הוא מרכז ומפיץ מידע לאוהדים,   -אתרי קבוצות  •

 מרחיב את הפעילות המסחרית שלו ומנהל את התקשורת מטעמו.

רים עצמאיים מקימים אתרים פרטיים ובהם מנהלים תקשורת ספורט  בלוג – אתרי ספורט  •

. חשוב להזכיר אתרים )רשמיים ופיראטיים(  , דיונים ועודעצמאית: מידע, ניתוח, פרשנות 

 שמעבירים שידורים של משחקי ספורט ובכך מפחיתים מכוחה של התקשורת הממוסדת. 

דפי פייסבוק, עמודי אינסטגרם ונוכחות דומיננטית ברשתות החברתיות   –  רשתות חברתיות •

של ספורטאים הפכה לכלי המרכזי שלהם להעביר מידע לאוהדים ולגופי התקשורת  

. לא רק שהכוח של קבוצות עלה על חשבון הכוח של התקשורת, עכשיו לכל  הממסדיים

ם היה רק לכלי תקשורת  ספורטאי )עם מאות אלפי או מיליוני עוקבים( יש הכוח שפע

 .ממסדיים(

בהעברת מידע   הפחיתה את הכוח של התקשורת הממסדיתלסיכום, עליית התקשורת הדיגיטלית 

בין אוהדים    תקשורת ישירה. אפשר כיום לנהל ואנשי הספורט ציבור האוהדיםמאנשי הספורט אל 

 לבין ספורטאים, בין אנשי הספורט לבין הקהל הרחב. 

גם מאפשרת ביתר קלות צריכת ספורט ומידע מהעולם. כלומר, אפשר להיות  התרבות הדיגיטלית 

"אוהד פעיל" ולעקוב באופן שיטתי ורצוף אחר ספורטאים ברחבי העולם )למשל ישראלים  

 המשחקים בחו"ל(.

 

 

   מגדר שידורי ספורט ו.ב. 6

בתקשורת ספורט(  הייצוג המגדרי מורכב מכמה ממדים: יצרני התקשורת )כמה נשים עוסקות 

והמסוקרים )כמה וכיצד מציגים ספורט נשים וספורט גברים( וכן בממד הכמותי )כמה יש ייצוג נשי  

 לעומת גברי( וממד של אופן הסיקור )כיצד מסקרים נשים בספורט לעומת גברים( 

מחקרים שבחנו את סיקור ספורט הנשים מלמדים שתקשורת הספורט משקפת, במידה רבה את  

בהתאם לכך,  ההגמוניה הגברית בחברה בכלל.   שעתוק מיננטי בשדה הספורט המבוסס על הסדר הדו

 הייצוג המגדרי דומה למצב החברתי ולמעשה משכפלת את הדימויים במרכזיים בחברה.  

על אף שחלו בשנים האחרונות שינויים משמעותיים בהיקף ההשתתפות של נשים בספורט תחרותי,  

תקשורת הספורט נוטה עדיין להתייחס לספורט נשים כשולי ביחס לספורט הגברים הן  מבחינת  

ביחס לכמות הסיקור מלמדים המחקרים כי ספורטאיות זוכות   .איכותוהסיקור והן מבחינת  כמות

ורתי מצומצם מאד בהיקפו בזמני שגרה, המתמקד בעיקר בענפי ספורט הנתפסים  לסיקור תקש
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. כך לדוגמה בשיאו הגיע סיקור ספורט הנשים  4כ"רכים" )פחות פיזיים( ואסתטיים ולפיכך "נשיים" 

מכלל שטחי מדורי הספורט. ביחס לאיכות הסיקור   2%-בעיתונות הדפוס בעברית למעט יותר מ

הציג סיקור שוביניסטי המתמקד במראה החיצוני של הספורטאיות ולא  נוטה תקשורת הספורט ל

בכישורים האתלטיים שלהן;  הספורטאיות מתוארות באופן דיכוטומי כילדות תלותיות הזקוקות  

)ולא כאתלטיות בוגרות   מסורתייםלתמיכה רגשית או כרעיות ואימהות הממלאות תפקידים נשים 

לית, רגשית ופיזית; והסיקור משופע בהערות סקסיסטיות  ועצמאיות( ; הן מוצגות כחלשות מנט

של הספורטאית מנקודת מבט גברית. מעבר לכך, הסיקור   תהנחשקּו   המתייחסות למידת

  –ללא שיוך מגדרי  –התקשורתי של ספורט נשים "מחויב" בסימון מגדרי כך שהתייחסות ל"טניס" 

 מתייחסת לענף הספורט הגברי באופן שנתפס כטבעי, בניגוד ל"טניס נשים".  

  באופן  שינתה ככתבות ועורכות לא הספורט  תקשורת לארגוני  נשים של ראוי לציין שכניסתן

  את מאמצות הספורט  ועיתונאיות, הספורט עיתונות את  המאפיין הגברי   המחשבה  קו  את מהותי 

 .  בהתאם ופועלות,  הספורט עיתונות  את  אפייניםהמ  הדומיננטיים  הגבריים הקודים

שהן אמצו את אופן  , אבל נראה יותר נשים לתחום תקשורת הספורטבשנים האחרונות נכנסו  

וכך   ספורט הנשים מסוקר עדיין כספורט שולי ועדיין,. הסיקור הסיקור הגברי, לא שינו את אופן 

, כזו המשכפלת  למרות שיש יותר סיקור של נשים בספורט, אופן הסיקור נשאר מנקודת מבט גברית

 . את ההבנייה המגדרית

 

כנחות ממנו בכל המאפיינים הנתפסים  (  ב)-ו  שונה מספורט הגברים( א) כ וצג ספורט הנשים מ 

כוח, אגרסיביות ושליטה. וכך, המסר העולה   – כקריטריונים לקביעת מצוינות ספורטיבית 

 מתקשורת הספורט הוא שספורט הוא פעולה גברית ביסודה. 

 

 

 דילמות בזירה .7

ספורטאיות  סיקור נשים בספורט: מקור לשינוי סטריאוטיפים או שכפול שלהם? הצגת  .א

בצורה סטריאוטיפית )מינית, מנקודת מבט גברית( תמשיך את הקו הקיים, תבטיח רייטינג  

שוויוניים. הצגת ספורטאיות בצורה יותר  -ורווח כלכלי, אבל תשכפל סטריאוטיפים לא

שוויונית תפעל לחברה ולתרבות שוויונית יותר, אבל עם סיכוי לאבד רייטינג ופחות רווח  

 כלכלי. 

: שידור אירועי ספורט מהעולם יבטיחו רייטינג גבוה  מול גלובלית( מקומית)וזהות ספורט   .ב

)שחקנים מפורסמים, קבוצות זוהרות, איכות ספורטיבית גבוהה(, אבל יבואו על חשבון  

שידור אירועי ספורט מקומיים. שידור אירועים מקומיים יקדם את הספורט המקומי ואת  

 על חשבון רווח כלכלי ורייטינג. הזהות המקומית, אבל יתכן שיבוא 

 2, 1 – # סרטונים עם מושגים מהזירה 

 

  זוכות  לו   הסיקור  בהיקף  משמעותי  גידול  חל  האולימפיים  המשחקים  בתקופת   כי  לציין  ראוי  4

 . ספורטאיות

https://www.youtube.com/watch?v=hoUVsrHiw-0&list=PLrR8DVK1AsNIJmsrAnjfWC73Sg8Pci1dI&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=1s2mEV-1nxg&list=PLrR8DVK1AsNIJmsrAnjfWC73Sg8Pci1dI&index=1
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 הפרסום  זירת:  9 זירה

 תמצית הזירה  .1

ערוצי המדיה תלויים בפרסום. ללא הרווחים מתעשיית הפרסום, לא   העכשוויבעולם התקשורת  

יוכלו אמצעי התקשורת לפעול. הפרסום מקיף אותנו מכל עבר: בשידורי הרדיו והטלוויזיה, באתרי  

האינטרנט וברשתות החברתיות, בלוחות פרסום בצידי הדרכים, בשידורי הרדיו בזמן נהיגה ועוד.  

ידיאליים" ובכך מגדירה את השאיפה של החברה בה היא מתקיימת:  הפרסומות מציגות דימויים "א

, הפרסומת משמשת סוכן חברות  ךאידיאליים. בתוך כ  בית/ )וכו'(/כיצד נראים גבר/אישה/משפחה

זירה משמעותית   הן . הפרסומות  משמעותי שמלמד את הפרטים בחברה לאן הם צריכים לשאוף

משיקולים   – להבניית המציאות החברתית של האזרחים. גופים מסחריים וחזקים כלכלית מעצבים 

מכאן עולות מספר שאלות: מה  את האופן שבו התרבות והחברה מוצגת לאזרחים.  – כלכליים 

ההשלכות מהבניית המציאות משיקולים מסחריים? האם אנחנו ערים לכך שגופים מסחריים  

 רתיים מעצבים עבורנו את הבניית המציאות שלנו? האם זה משרת אותנו או פועל נגדנו? ותקשו

 

 נרטיב הזירה  .2

מלמדות אותנו על הערכים המרכזיים בחברה, מציגות את הצרכנות כערך ומעצבות את   פרסומות 

החברה כ"חברה צרכנית". הפרסומות מציגות אידיאל אליו יש לשאוף, אולם אידיאל זה מוצג מבעל 

לעיניים מסוימות )גבריות, מבוססות, קפיטליסטיות( ולכן צריך לעורר אצל כל אחד מאיתנו שאלות  

 עד כמה ערכים אלו תואמים את זהותי ואת השקפת עולמי. 

 

 

 נושאים בזירה -יתת .3

 חברתי פרסומת, קמפיין פרסומי וקמפיין   .א

 פרסום סמוי  .ב

 הקושי בזיהוי פרסום סמוי  (1

 כלים לזיהוי פרסום סמוי  (2

 התפשטות תופעת הפרסום הסמוי  (3

 הסיבות לעליית הפרסום הסמוי  (4

 וחברת צריכה מותגים        .ג

   הנזקים שבפרסום הסמוי .ד

 הנזקים כאזרחים  (1

 הנזקים כצרכנים  (2
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 מטרות אופרטיביות .4

 אוריינות תקשורתית: 

 ת.  ואת סוגי פניית המסר בפרסומ  ידעו לזהות  התלמידים .1

טקסטים פרסומיים: הפקת משמעויות באמצעות דנוטציה   ים ידעו לנתחהתלמיד  .2

   ועוד.  בפרסומות וגברים דימויי נשים  וקונוטציה, להציע ניתוח מגדרי של

 התלמידים ידעו לנתח ולהסביר כיצד פרסומות משמשות כטקסטים להבניית מציאות.  .3

 .  וקמפיין מתחזה קמפיין חברתי  ,בין קמפיין מסחרי ידעו להביןים התלמיד  .4

את   ידעו לתארדרכים השונות ליצירת אקטיביזם חברתי. בנוסף,  ידעו לזהותים התלמיד  .5

סביר מדוע התקשורת מקדמת  לה תפקידה של התקשורת בקידום מאבקים חברתיים ו

 מאבקים לשינוי חברתי.  

בתכנים תקשורתיים )כמו תוכניות    תוכן שיווקי ופרסום סמוי ידעו לאתרים התלמיד  .6

 בשאלת החשיבות שבזיהוי הפרסום והנזקים שבפרסום סמוי.  וידעו לדון ריאליטי לדוגמה( 

 

 אוריינות אזרחית 

התלמידים ידעו להסביר את הנוכחות הדומיננטית של הפרסומות בתוצרי התקשורת וכך   .1

 יפתחו חשיבה ביקורתית כלפיהם. 

מקום של עצמם בתוך חברה צרכנית, שהשיקולים הכלכליים בה  על ההתלמידים יוכלו לדון  .2

וכיצד זה מעצב את  כיצד זה יכול לפעול לטובתם וכיצד זה עלול לפעול לרעתם  –מרכזיים 

 בה אנחנו חיים. החברה 

   ם מרכזייםמושגי. 5

 פרסום 

   אקטיביזם חברתי  

 סטריאוטיפ  

 פניית מסר רגשית  

 פניית מסר שכלית  

 קמפיין פרסום חברתי  

 קמפיין פרסום מסחרי  

 

 

 

 מתחזה  קמפיין  

   בפרסום אתיקה  

 רייטינג  

 ייצוג מגדרי  

 שיווקי  תוכן/  סמוי פרסום 

 ( החברתיות  ברשתות  גם) ממומן תוכן  

 תרבות הצריכה  
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 מהלך הלימוד . 6

 

 חברתי פרסומת, קמפיין מסחרי וקמפיין   – 6.1

כלומר, כדי    המדיה תלויה בפרסום כדי שתוכל לפעול ולהחזיק מעמד.בעולם התקשורת העכשווי  

  לבצע את תפקידיהם המקצועיים, אמצעי התקשורת צריכים להתבסס על מימון מפרסומות.

והוא חלק בלתי    -בתקשורת המסורתית ובערוצים הדיגיטליים  – הפרסום משתקף אלינו מכל עבר 

מרקסיסטים יטענו כי  -ניאוגישות ביקורתיות ו) יםבתוכו אנחנו חי נפרד מן העולם הקפיטליסטי 

לשעתק את הערכים של עולם זה ולשמר אותו(. מאות מיליארדי דולרים   של התקשורת  המתפקידי 

.  םולהעדיף אותם על אחרי מסוימים מושקעים בפרסום שמטרתו לגרום לנו לצרוך מוצרים/רעיונות 

אחוז   80 -המכירות, האריזה והשיווק מהווים ככך, לדוגמה, ישנם מוצרים בהם הפרסום, קידום  

 המוצר )דוגמת מוצרי קוסמטיקה שעלות ייצורם נמוכה משמעותית מעלות שיווקם(.  עלויות  מ

חלק מעולם הפרסום הוא ליצור תחושה של מחסור, בעיות ופחדים כשהפתרון לכל אלו הוא המוצר.  

תחזיק במוצר תוכל להיות חלק   אם רקאם רק תרכוש מוצר זה תוכל להשתייך למעמד רצוי; 

אתה יכול להיות שותף. הצד הפתייני של  אליהם אתה שואף ולהם  מהזוהר, חלק מהיופי, הפאר, 

הפרסומת שואל  איזה חלום נוכל להגשים עבורך? וכשרכשת את המוצר מייד צומח צורך חדש  

 שימושי/לא עדכני. -שהופך את המוצר שבידך ללא

טרתה להניע את הצרכן לרכוש מוצר או שירות מסויים ולגרום  כאמור, הפרסומת המסחרית מ

להעדפתו על פני חלופות אפשריות. מתוך כך עולה שהפרסומת המסחרית נוקטת ברטוריקה, קרי,  

 ( כדי לשכנע.   ויזואליים-מטרתה להשתמש במרב האמצעים )המילוליים והאודיו

  הרציונליהצד ( 1)אריסטו(: סכמטי אפשר לדון בשלושה מרכיבים ברטוריקה )ע"פ   באופן •

)אתוס(. את    מעמדו של הדוברניצול ( 3)-)פאתוס( ו הטיעונים האמוציונאליים(  2))לוגוס( 

שלושת המרכיבים במינונים שונים אנחנו יכולים לראות כמעט בכל פרסומת: אם זה  

בטיעונים שמטרתם להראות לנו שהמוצר "נבדק מדעית" והוא יותר טוב מן המתחרים  

)הצד הרציונאלי(, אם בחיבור לצדדים רגשיים  כמו  אותו חומוס ש"עושים באהבה או שלא  

ר את הבית )הצד האמוציונלי(, או בתופעת המפורסמים/מומחים   עושים בכלל", מרק מזכי

 המשווקים מוצרים המנצלים את מעמדם ויוקרתם )האתוס(. 

שבחברת המדיה, בה הפרסומת היא חלק אינטגרלי מהיומיום, הציבור שנחשף לעשרות   ורבר

רבים  שכנוע ו פרסומות ביום )בעתון, בטלוויזיה, בנסיעה בכביש, באינטרנט( רגיל לניסיונות ה

"זהירות. מנסים לעבוד עלי". כדי להתגבר   –סומת עם החשיפה לפרמיד את מנגנוני ההגנה  מציבים 

על כך הפרסומת מנסה לעטות הסוואה כדי שהצרכן יוטעה לחשוב או אפילו יוסח לרגע מהמחשבה  

שמנסים למכור לו משהו. בין ההסוואות הללו אפשר למנות את: ההומור, המוסיקה, הבגדים  

תופעה בולטת אחרת בתחום הפרסומת   היפים, דמויות ידועות וחביבות, סיפור מעניין, הפתעה ועוד. 

הפרסומות להסוואת את העובדה שהפרסומת מוכרת מוצר בכך שהפרסומת  היא הניסיון של 

"אורח החיים  שבמרכזו עומד  לוויסקי אמריקאיראו פרסומת . מעדיפה לקדם אורח חיים ולא מוצר

 האמריקאי" והמותג נובע ממנו. 

https://www.youtube.com/watch?v=Sia3nRjht48&feature=youtu.be
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פרסום מסחרי שמתחזה לפרסום חברתי. כאמור,   – מתחזה  קמפייןבז'אנר של  לדון ישזה   בהקשר 

הקהל "למד" את ז'אנר הפרסומת ואף פיתח "מנגנוני הגנה" נגדו. לשם כך חברות הפרסום נוקטות  

המסחרי בגוון ובתוכן שנראה כמו פרסום חברתי.  -בטכניקה שבה הן "עוטפות" את המסר הפרסומי

,  נשים  העצמתייק יצאה בקמפיין שבמרכזו נ  חברתהקהל נחשף לתוכן המסחרי דרך תוכן אזרחי.  

  הבמה בקדמת  ששמים סרטונים וכמה  כמה  יצרה"סלקום"   חברתכחלק מהקמפיין המסחרי. 

  כסרטון   בנויה הפרסומת.  הלאה וכן" נעלה כערך משפחה ", "השונה  קבלת" כמו  חברתיים   ערכים

  היא  הסופית  המטרה, החברתיים הערכים בעזרת  אבל, חברתיים ערכים על סיפור  ובמרכזו קצר

   . סלקום חברת  של טלפוניה חבילות  מכירת 

לעיתים יהיה שיתוף פעולה של חברה מסחרית ועמותה חברתית או שהחברה המסחרית תקדם  

ערכים מסוימים, ולעיתים מדובר בסוג של הסוואה. השורה התחתונה זהה: שימוש בערכים  

 חברתיים לקידום מכירות ורווח מסחרי. 

.  פועלת היא   בה לחברה הפרסומת בין   המתקיים בדיאלוג  לדון  מקובל הפרסומות רבמחק  •

  ערכיה  על החברה את מהדהדים בה והדימויים   שהפרסומת היא המרכזית  התפיסה 

  לצרכיהם אותם לרתום כדי אלו ערכים לאתר מנסים הפרסומאים,  מכך יתרה.  ואמונותיה

  5. הפוטנציאלי הצרכנים   לקהל רלוונטית  הפרסומת  את  להפוך וכדי

  בחברת "האותנטי".   החיים  אורח  הוא  בפרסומות נרחב למקום הזוכה החיים  אורח  •

  חיים אורח תעשייתית. -הקדם החברה של החיים מאורח התנתק האדם   המערבית  ההמונים

,  צרכיה בכל שמטפלת, מורחבת משפחה של חיים, וירוק קטן  בכפר   בחיים התאפיין  זה

תעשייתי,  -והפוסט התעשייתי   בעידן. תבשליה את עצמה  עבור ומבשלת, יבוליה  את מגדלת

  הארובות   עשן של השחור  בצבע  התחלף הכפר   של הירוק  הצבע,  מכונותידי -על מוכן האוכל 

"  ירוק"טרנד וה,  שכזו אותנטית  תקופה של לסממנים הגעגוע.  הטבע  מן התרחק  כשהאדם

:  אחר  חיים אורח  להציע מובילים( בסביבה פוגעים אינם החברה שמוצרי  להראות סיון י)נ

הפרסומות   (. סלטים כמו מזון  מוצרי של בפרסום בעיקר "טבעי", "אותנטי", "אסלי" )בולט  

 "מבנות" תמונה כאילו המוצר יעזור לחזור ל, או לשחזר את אורח החיים המקורי, הטבעי. 

 

הדיון צריך גם לכלול את    משמשות מכשיר חברות )סוציאליזציה( משמעותי ולכן הפרסומת 

פורסת בפני הפרט, את   היא כמכלול של סמלים וערכים,  ההשלכות של דומיננטיות הפרסומות: 

האידיאליים של הקהילה )מה נחשק, מה צריך להיות לך, אם מי את/ה מזדהה( ודרכה לומד האדם  

לומד להיות צרכן   שהפרט וקרים אחדים יטענו ח  -להיות חבר בקהילה הקפיטליסטית, קרי, צרכן 

 .  , להיות אזרחבמקוםלפני, ולעיתים 

 

 

 

 

אפשר לדון ברעיון הגלובליזציה והאמריקניזציה דרך עיון בפרסומות, ראו מאמרם של אברהם    5

 הישראלית  "לבי במערב ואנוכי בסוף מזרח": הדימוי האמריקני בראי הפרסומת ופירסט, 

https://www.youtube.com/watch?v=zWfX5jeF6k4
https://www.youtube.com/watch?v=jqP0WuW0rzM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=F661CkqJ1Tw
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 חברתי  קמפיין

לימוד והקמת  ב אפשר לראות קורא לפעולה במישור הציבורי ולא לקנייה מסחרית. חברתי קמפיין 

במסגרת הקהילה את שיאו של התהליך החינוכי, המחבר יחד רבות מהזירות אותן   חברתי קמפיין 

למדו התלמידים לאורך השנים. התלמידים יזהו בסביבתם בעיה חברתית, שהפניית תשומת לב  

ציבורית אליה ולעוול חברתי הגלום בה יכול להביא לשינוי )לדוג', פגיעה בחופי הים או בעיה  

גד תאונות דרכים או למען אוכלוסיות בסיכון(. התלמידים יבנו קמפיין  אקולוגית אחרת; קמפיין נ

 למען המטרה, תוך שהם רותמים ידע שצברו בזירות השונות כדי להוביל את השינוי.  

 יש כאן חיבור בין התובנות האזרחיות לאוריינות המדיה שאמור לבוא לידי ביטוי. 

 . שיכולים לשמש השראה לפעילות התלמידים חברתייםקמפיינים  למספרהנה דוגמה 

 

 פרסום סמוי - 6.2

כניות רדיו התקיימה מאז  וכניות טלוויזיה, סרטים ותו תופעת שילובם של מסרים פרסומיים בת

הפכה להיות אחת התופעות   2000ומתמיד בשולי שוק התקשורת המסחרית, אולם מראשית שנות ה 

פרסום סמוי מתייחס לשילוב  הבולטות והמטרידות בזירת התקשורת המשתנה במהירות. המונח 

הדבר   ומת".מכוון של מסרים פרסומיים בתכני מדיה, באופן שאינו מצהיר על עצמו בגלוי כ"פרס

לטשטוש האבחנה בין  נעשה על בסיס תמורה כספית או חומרית מהגוף המפרסם. התופעה מביאה 

מול הקהל. לעתים היישום שלה עומד בניגוד לחוקים )חוק הרשות השנייה, חוק   "תוכן" ל"פרסומת"

מת  התקשורת וחוק הגנת הצרכן( או שמתקיים על הגבול האפור שבין המותר לאסור. התופעה קיי

, סדרות יומיות  ריאליטי, תוכניות הבוקרכניות  ו באופן בולט בטלוויזיה המסחרית ובמיוחד בת

, בין השאר,  נועדהה זו . זיר כמו תכניות הצרכנות/הכלכלה  כניות העוסקות בסגנון חיים צרכניוות

  6לצייד את התלמידים בכלים לזיהוי התופעה ובתובנות שיאפשרו גישה ביקורתית כלפיה. 

 

בחלק זה יתוודעו התלמידים לקיומה של התופעה דרך צפייה  שי בזיהוי התופעה. הקו .1

אינו   פרסום סמוימשותפת בדוגמאות שונות מהטלוויזיה ומסרטים, מהארץ ומהעולם. 

על   "קוקה קולה"מתמקד רק בחשיפה אגבית של מוצרים או סימן מסחרי )בקבוק 

מגוון  יכול ללבוש  , אלא(Product Placement) שילוב מוצריםהשולחן(, תופעה המכונה 

 

יש שני מקורות עיקריים שיש ביניהם סתירות בגישה:   דיון בנושא משתי נקודות מבט שונות:ראו  6

בה ענת באלינט, והוא שולל את התופעה של הפרסום הסמוי; הפרסום השני יוצא  את הראשון כת 

מתוך נקודת הנחה שיש לנסות להסדיר את התופעה ולמצוא לה רגולציה )אסדרה( מתאימה כדי  

 להתמודד עמה.  

בישראל.    המסחרית הטלוויזיה בשידורי  סמוי מיתוגהקופסה:   (. בתוך2012באלינט, ענת )

 :  המכון הישראלי לדמוקרטיה. ירושלים

.  הישראלית  בתקשורת סמוי  פרסום אסדרת(. 2014סלר תובל )'תהילה וצ , אלטשולר שוורץ

 ירושלים:  המכון הישראלי לדמוקרטיה. 

 

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000943545
http://www.idi.org.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A8/%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%D7%99-%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95
http://www.idi.org.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A8/%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%D7%99-%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95
http://www.idi.org.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A8/%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%D7%99-%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95
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העלאת אייטם מסוים  , כנית הבוקרו בת בנושא מסוים דווקא עיסוק  – צורות מורכבות 

,  או מזוהה עימו   , אירוח של אדם שהוא למעשה נציג של גוף מסחריכנית הצרכנות בערבובת

  ון הואשימוש בשפה גרפית המזוהה עם מותג וכו'. המונח המרכזי שיש לדון בו בשלב ראש

העובדה   התופעה פועלת לטשטש אבחנות קיימות בין "תוכן" לבין "פרסומת". - טשטוש

שתלמידים מתקשים לדעת מהו מסר פרסומי ומה לא איננה מקרית, אלא תוצר מכוון של  

 התופעה. 

 

. קרי, עצם  צפייה ביקורתיתהכלי המרכזי לזיהוי התופעה הוא כלים לזיהוי התופעה.   .2

קיומה של התופעה והפעלת מבט ביקורתי על תכנים שהם צורכים,  הקשב של תלמידים ל

 יגרום להם להבחין במסרים בעלי אופי מסחרי.  

 יש גם כלים מעשיים לזיהוי פרסום סמוי: 

(  , חשיבות הצריכה של מזון בריאדיון בנושא כללי )למשל, נזקי שמש לעור הפנים .א

 . שמוביל להמלצה על מוצר או שירות מסוים

 . או מזוהה אתו "מומחה" או ידוען שהוא נציג של גוף מסחרי אירוח  .ב

נחשף גורם מסחרי  לצורך מידע נוסף ובו   דיון במסר כללי והפנייה לאתר אינטרנט  .ג

 מאחורי המסר ש

כנית )לעתים תוך  ונושא, סוגיה או עידוד לפעולה מסוימת שחוזרים עליהם שוב ושוב בת  .ד

 . מתן פרסים(

גרפית המזוהים עם מותג מסוים )בעיצוב התפאורה, הצבת  שימוש בצבעים או שפה  .ה

 (. כניתו אביזרים והאריזה הגרפית של הת

כנית )לא  והודעה על "חסות" משמשת הרבה פעמים סימן למעורבות של נותן החסות בת  .ו

 . תמיד(

 .חשיפה של מוצרים ושירותים ספציפיים .ז

וודאי האם חלק מסוים  עם זאת, חשוב להבהיר לתלמידים כי אין ביכולתם לדעת באופן 

מבחן הצפייה במסך אינו  כנית הוא משולם או לא, ועניין זה הוא חלק מהבעיה. קרי: ובת

. מכאן  אין היום בידי צרכני התקשורת דרך לזהות בוודאות פרסום סמויולמעשה   מספיק

גם שם התופעה. כדי "לפצח" את המסרים יש להכיר את ההסכמים שנחתמו מאחורי  

 הקלעים, אולם אלו אינם זמינים לצופים.  

 

.  תופעת הפרסום הסמוי בולטת בערוצי  התופעה קיימת כמעט בכל כלי התקשורת .3

אך מתקיימת כמעט בכל כלי התקשורת )מעט מאוד בשידור   ,הטלוויזיה המסחריים

ורי(. בעיקר, היא מתפשטת במהירות באינטרנט. הסכמים של פרסום סמוי מיושמים  הציב 

כנית מוכרת  ופעמים רבות בין זירות שונות וכך אפשר לראות איך מותג מסוים "נודד" עם ת

סלולארי וזירות נוספות. בנוסף, באינטרנט  אפליקציה במהטלוויזיה לאתר אינטרנט, 

כתי מוביל בלחיצה אחת לתוכן מסחרי, מבלי  תהליך הטשטוש מעמיק כך שתוכן מער 

 שהגולשים מקבלים ידוע נאות.  
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התלמידים יתבקשו למצוא דוגמאות לפרסום סמוי מתכניות רדיו, אתרי אינטרנט מרכזיים  

 ועיתונות מודפסת. 

    

? עד לפני עשורים בודדים שוק  למה יש לגופי התקשורת צורך בערוצי הכנסה חדשים .4

על ידי גופי תקשורת גדולים ומעטים )עיתונים, ערוצי טלוויזיה,   התקשורת המסחרית נשלט

מצב זה אפשר להם  תחנות רדיו( שהייתה להם יכולת לפנות בו זמנית לקהל רחב ומגוון. 

)למשל, כניסת הטלוויזיה בכבלים   טכנולוגיים. שינויים למכור פרסומות במחירים גבוהים

בשנות השמונים והופעת האינטרנט בשנות התשעים( הביאו לפריחתם של ערוצי תקשורת  

וחלק מתקציבי הפרסום נדדו   מחירי הפרסום ירדו ביניהם, כך שפיזור הקהל רבים ול

לזירות אחרות. בנוסף, חידושים של טכנולוגיה דיגיטלית )למשל, מקליטים דיגיטליים  

לכרסום  ירות וידאו לפי דרישה( מאפשרים דילוג יעיל על פרסומות. שינויים אלו הביאו וש

, בנוסף  בהכנסות גופי התקשורת הגדולים ואילצו אותם לחפש ערוצי הכנסה חדשים

",  תוכן שיווקילהכנסות מהפרסום המסורתי.  פרסום סמוי, המכונה גם בשם המכובס "

 י.  הוא ערוץ הכנסה נוסף לפרסום המסורת 

 

 הצריכה  וחברתמותגים  6.3

הינו שם או סימן מסחרי. המשמעות של המושג השתנתה בעשורים האחרונים   מותג .1

במקביל להתפתחות הכלכלה הקפיטליסטית בעולם ושינויים שחלו בזירת התקשורת.  

(  =מותג: מוצר+תג, חיבור של שתי מיליםםלחֶ מקור המושג "מותג" )בעברית זהו הֶ 

צריבה על עורם בברזל לוהט   הנו במסורת לסמן עדרי בקר על ידי –  brand -באנגלית 

כך שניתן יהיה לשייך אותם בקלות לבעליהם. בעבר המונח "מותג" התייחס לסימון של  

מוצר כך שיהיה מזוהה עם היצרן ועם איכות המוצר שהוא מבטיח ויהיה קל להבדיל  

בינו לבין מוצרים דומים של יצרנים אחרים. בעשורים האחרונים המושג מותג השתנה  

בעיקר למה שקיים בתודעתו של הצרכן לגבי  י בעולם השיווק. הוא מתייחס והפך מרכז

. קרי, מותג בהגדרתו העכשווית הוא דימוי הכולל את סך  יצרן, מוצר או שירות מסוים

כל התפיסות והעמדות שמחזיק הצרכן בראשו. לפיכך, אם בעבר השם "קוקה קולה"  

ן "קוקה קולה" כך שקל יהיה  התמקד בסימון פחיות שהכילו משקה חום תוסס מהיצר 

להבחין בינן לבין פחיות משקה הנמצאות במקרר בחנות, הרי שהיום "קוקה קולה"  

מתייחס למה שהתקבע בתודעתם של הצרכנים )מוסיקה, מסיבות, צעירים וכו'( בנוגע  

למגוון מוצרים )דיאט, זירו וכו'( הנושאים שם זה. למה זה קורה? בין השאר, משום  

הכלכלה הקפיטליסטית ואמצעי ייצור המוני, מוצרים הפכו להיות    שעם התפתחות

זולים יותר, נגישים ודומים באיכותם )למשל, סבון אינו מוצר יקר, ניתן להשיגו בקלות  

(. התחרות בין היצרנים, לפיכך, מתמקדת  מזערייםוההבדלים בין היצרנים השונים 

כלומר, כיצד לבדל את  תאם )ביניהם, שיאפשרו תמחור בה  ביצירת הבדלים תפיסתיים

-מסבונים אחרים שלמעשה דומים לו: להבנות לו תדמית מסוימת  Xהסבון תוצרת 

 (.   וקרתי, גברי/נשי, אקולוגי וכו'י
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השינוי המשמעותי שהביאו עימם המותגים במובנם העכשווי  מותגים "בכל מקום".  .2

לא רק בשטחי   לתת נוכחות למותגיםלתחום התקשורת הינו הרצון של משווקים 

בכל נקודה  פרסום רגילים )שלטי חוצות, פרסומות בעיתונים ובטלוויזיה( אלא בעצם 

 ולהשתלב בחיי היום יום שלושבה הם יכולים להיות במגע קרוב עם הצרכן  אפשרית

באופן שהוא משמעותי עבורו. אם מותג הוא סך כל הדימויים שנמצאים בראשו של  

הצרכן בכל מרחב אפשרי בדימוי שרוצים ליצור אצלו.  הצרכן, אזי צריך "לעטוף" את  

בעוד שפרסום רגיל מתייחס לקידום המוצר דרך שטחי מדיה המוקדשים לכך וניתן  

(, הרי שבתהליכי מיתוג  או שלטי חוצות לזהותם בקלות )למשל, פרסומת בטלוויזיה

שינוי זה   מנסים להקנות למותג נוכחות ב"כל מקום" אפשרי, באופן טבעי ובלתי מורגש.

תערוכות, מוצרי לוואי שונים, על מרצפות  במסביר נוכחות של מותגים בפסטיבלים,  

ועמודים, ואפילו רצונם לקבל ייצוג בתכניות לימוד. שינוי זה מסביר גם, בין השאר,  

  -באמצעות הסכמים לפרסום סמוי  -מדוע מותגים רוצים להיות נוכחים בתכני מדיה 

ות שסביבם. עניין זה מסביר גם את הקשר בין פרסום  ולא רק בפרסומות המסורתי

, למשל תכניות "סגנון חיים" וגם  תרבות הצריכהסמוי לבין תכנים המעודדים את 

 . ריאליטיתכניות  

 

   הנזקים שבפרסום סמוי .6.4

חשוב להבין כי יצירת תכני מדיה )סרטים, סדרות, עיתונות, שירים  תוכן שונה מפרסום. 

מהותית מיצירת מסר פרסומי. פעילות הפרסום הסמוי מכוונת  וכו'( היא פעולה השונה 

לטשטש הבחנות אלו. בעוד שיוצרי תוכן )עיתונאים, תסריטאים, בימאים וכו'( עוסקים  

בפעולה שנועדה, באופן כללי, לייצר שיח ציבורי, הרי שאנשי שיווק )מנהלי מותג, אנשי  

שיח ציבורי כדי להשפיע על  להשתמש בפרסום ושיווק וכו'( עוסקים בפעולה שנועדה 

שתי הפעולות לגיטימיות, אך שונות   .מסחרי קהל ולעודד לפעולה שנושאת עבורם רווח 

 זו מזו באופן מהותי.  

 איך ניתן להבין את ההבדל בקלות?  

בעוד שבשיח ציבורי השחקנים מחליפים דעות ויכולים לשכנע אחד את השני בדעותיהם  

ואמונותיהם, הרי שאנשי שיווק מגיעים עם מטרה מסחרית ברורה ולפיכך לא ניתן  

להשפיע על העמדה שיבחרו לייצג. חילופי דעות במקרה כזה הם בגדר מצג שווא. למה  

חנות בגדים. בעוד שהחבר הטוב יקיים עם של קונה ב סצנה הדבר דומה? ניתן לדמיין 

הקונה דיון אמיתי לגבי מידת התאמת בגד כזה או אחר והם יוכלו להשפיע ולשכנע אחד  

את השני בצדקתם, דעתו של המוכר בחנות קבועה מראש )קרי: הבגד יפה והולם מאוד(  

עושה שימוש  והטיעונים שלו נועדו לעטוף עמדה זו. המוכר מכוון כלפי מכירה, לא דיון, ו

בחנות, האינטרסים של השחקנים   הסצנהאסטרטגי בשיחה לצורך כך. במקרה של  

כאשר פרסום מתחזה לתוכן הדבר דומה למוכר בחנות המציג  ידועים וברורים. אבל 

 .   עצמו כחבר טוב, נטול עניין מסחרי. מכאן גם האופי המניפולטיבי של פרסום סמוי
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אמצעי תקשורת ההמונים הם המרחב שבו מתקיים  פרסום סמוי פוגע בנו כאזרחים.  .1

השיח הציבורי, זאת על בסיס ההנחה שה"שחקנים" במרחב הזה הם אמינים וכנים.  

זהו עניין חיוני לקיומה של כל דמוקרטיה. כאשר חלק מה"שחקנים" עסוקים  

את   "מזהמים"עשה , הם לממסרים שיש מאחוריהם אינטרס אחר, מסחריבהעברת 

 המרחב הזה במסרים בעלי אופי מניפולטיבי.  

, כאשר יבין שאין לו יכולת להבחין בין תוכן לבין מסר  שהציבור הרחבהסכנה היא 

ולא תהיה    יאבד אמון באופן כללי במסרים שאמצעי התקשורת מעביריםפרסומי, 

הפרסום הסמוי,  יכולת לקיים את שיח חופשי ואמין באותו מרחב ציבורי. לפיכך, 

כתופעה רחבה פוגע באמינות של המסרים בכלי התקשורת ובזכות של הציבור לקיים  

 . שיח משותף

. לצרכנים עומדת הזכות לזהות מסר פרסומי כדי  פרסום סמוי פוגע בנו כצרכנים .2

פן זהיר וביקורתי. זכות זו מעוגנת בחוק הגנת הצרכן. חוק  שיוכלו להתייחס אליו באו

כי "פרסומת העלולה להביא אדם סביר להניח, כי האמור  ( ( 1)ג( ) 7זה קובע )סעיף 

בה אינו פרסומת, יראו בכך פרסומת מטעה אף אם תכנה איננו מטעה". על פניו נראה  

ו של הפרסום הסמוי,  כי פעילות הפרסום הסמוי נופלת בהגדרה זו של החוק.  מטרת

בין השאר, הוא להסוות את המניע המסחרי מאחורי מסרים שמותגים מבקשים  

 לקדם. 

. ישראל ומדינות אחרות בעולם )ארה"ב ומדינות אירופה( מתמודדות עם עקרון השקיפות

השאלות הצפות כתוצאה מצמיחתה המהירה של תופעת הפרסום הסמוי והטשטוש  

וכן בכל זירות המדיה )במיוחד באינטרנט(. הסוגיה אינה  ההולך וגובר בין פרסום ות

פשוטה ושום פתרון בינתיים לא מספק מענה מושלם לבעיות הצצות. הכיוון המסתמן  

, כפי שהיה  במקום עקרון ההפרדה בין תוכן ופרסום עקרון השקיפותהוא זה של אימוץ 

 נהוג במדינות רבות במשך שנים רבות.  

שקיפות משמעה הפיכת האינטרסים המסחריים המוטמעים בתוכן לשקופים וגלויים  

לציבור. אלא שעד שיוחלט אלו גופי פיקוח צריכים להתמודד עם הבעיה בכל מדינה  

ובאלו כלים ראוי להתמודד איתה, נותר הציבור חשוף לשטף של מסרים מסחריים  

יושם בשני ערוצים מקבילים:  שאינם מזוהים ככאלה. עקרון השקיפות יכול להיות מ 

תוך שילוב של   לסימון ברור של תכנים שהופקו במימון מסחרי סימון ודיון. הכוונה היא 

, קרי פרסומים בתקשורת, פעולות חינוך וחשיפה של  ולדיון ציבורי בנושאהגורם המממן 

 מסרים מניפולטיביים )למשל ברשתות חברתיות(. 

ות אפשריים, תוך הדגשת האפשרויות העומדות  להזמין את התלמידים לדון בפתרוניש 

בפניהם לנקוט בפעולה )אקטיביזם( בעניין, הן בכובעם כאזרחים )הזכות לקיים שיח  

תוך דיון בדילמות שהנושא   חופשי ואמין( והן בכובעם כצרכנים )הזכות לזהות פרסומת( 

 .   מעלה עבור צרכנים, מפרסמים ואנשי תקשורת
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 דילמות .7

: פרסומת סמויה מאפשרת מימון ויצירת תכנים עשירים  סמויה ואמון הציבור פרסומת  .א

יותר ואפשרות להשיג רייטינג גבוה יותר, אבל המחיר יכול להיות: א. אבדן ערכים  

מקצועיים לטובת התוכן הממומן, ב. אבדן באמון הציבור שיגלה שחלק מהתכנים מקורם  

מתוכן ממומן ישמור על רמת אמון גבוהה   בשיווק ולא בתוכן מערכתי. מצד שני, הימנעות

 של הציבור, אבל רייטינג יותר נמוך. 

בצורה סטריאוטיפים ולעיתים    או קבוצות אחרות האם לדאוג לייצוג מיעוטים  – ייצוג  .ב

אז המסרים יהיו קלים להבנה ופענוח ואולי סקסיסטיים ומושכים, אבל מצד שני,    –מבזה 

יהיו מבזים ויעמיקו סטריאוטיפים או לדאוג לייצוג הולם ושוויוני, אז תהיה פעולה לחברה  

 )הצגת נשים ומיעוטים בתקשורת(  טובה יותר , אבל במחיר רווח כלכלי ויוקרה מקצועית.

מצד אחד, שילוב שיקולים   –  יים עם שיקולים מערכתייםעד כמה לשתף שיקולים מסחר  .ג

מסחריים יגביר רווח כלכלי, אבל על חשבון ערכים ושיקולים מקצועיים. מצד שני,  

היצמדות רק לשיקולים מקצועיים תניב תוכן מקצועי, אבל המחיר הכלכלי יכול להיות  

 כבד. 

 . עם הסבר מושגים מהזירה סרטון#

https://www.youtube.com/watch?v=bfhan7xz7Vs&list=PLrR8DVK1AsNIJmsrAnjfWC73Sg8Pci1dI&index=2

