
  היום הבינלאומי נגד  גזענות
 ויום המאבק באנטישמיות

27/1/14

אופן הייצוג בתקשורת - מצגת מלווה שיעור



יום המאבק הבינלאומי באנטישמיות ובגזענות - 27.1

 עצרת האו"ם החליטה לקבוע יום זיכרון בינלאומי להנצחת
 קרבנות השואה. העצרת בחרה ביום ה-27 בינואר כתאריך

 זיכרון בין-לאומי להנצחת קרבנות השואה משום שזהו יום כניסת
 הצבא האדום אל אושוויץ, המחנה המסמל יותר מכול את הניסיון

 להשמדה טוטאלית של העם היהודי. משמעותה של החלטה זו
 היא כי השפעת השואה לא פחתה ולא התעמעמה, שכן העולם

 עדיין מחפש את הדרך להגיע לכך שהשמדת עם לא תוכל
להתרחש שוב

 



.…בישראל

 במדינת ישראל מצוין יום הזיכרון לשואה ולגבורה ב-כ"ז
 בניסן. לפיכך החליט משרד החינוך להקדיש את התאריך
 ה- 27 לינואר לעיון ולהעמקה בהיבטים האוניברסליים
 של השואה. היבטים אלו אפשר ללמוד רק מתוך לימוד
שואת העם היהודי ונושאי הגזענות והאנטישמיות



אינויקטוס - הסרט
ניתן ללחוץ על הכותרת לכניסה לסרטון

סיפורו של נלסון מנדלה
ושחרור אפריקה מהאפרטהייד 

http://www.youtube.com/watch?v=U1UxHaW6f5s
http://www.youtube.com/watch?v=U1UxHaW6f5s


גזענות בישראל ובעולם

מה היא גזענות?
 גזענות היא עמדה והתנהגות המפלה בין בני אדם על
 רקע צבעם או על רקע השתייכותם האתנית, הלאומית

.או הדתית



לגזענות פנים רבות



 הדוגמה האיומה ביותר של הגזענות היא
תורת הגזע

 תורת הגזע פותחה בגרמניה על ידי התנועה הנאצית
 הנאצים העמידו את עצמם בראש המדרג האנושי (הגזע
 הארי/הצפון אירופי), וכל האחרים נחשבו לנחותים מהם



במקום הנמוך ביותר דורגו היהודים

 היום נחשבת הגזענות לאחד הפשעים המרכזיים נגד
 האנושות. נוסח האמנה הבין-לאומית בדבר ביטול אפליה

גזעית על כל צורותיה אושרר על ידי ישראל



ומה אצלנו ?

 ישראל חתמה על האמנה נגד גזענות
כבר במרס 1966



 אמנה בדבר ביעור כל הצורות של
אפליה גזעית, 1965

 באמנה זו המונח "אפליה גזעית" משמעו יהא כל
 הבחנה, הוצאה מן הכלל, הגבלה או העדפה המיוסדים
 על נימוקי מין,גזע, צבע, יחוס משפחתי, מוצא לאומי או

 אתני, שמגמתם או תוצאתם יש בהן כדי לסכל את
 ההכרה, ההנאה והשימוש, או לפגום בהכרה, בהנאה או

 בשימוש, על בסיס שווה, של זכויות האדם וחירויות
 היסוד בחיים המדיניים הכלכליים, החברתיים,
התרבותיים, או בכל תחום אחר בחיי הציבור



מה הן הצורות של האפליה הגזעית? 



ומה בתקשורת?
 ככל שאנו קרובים יותר לקבוצה אנו מכירים אותה ויכולים

 להיות אמפתיים ולתת לה לגיטימציה ככל שאנו
מתרחקים ממנה אין לנו אלא להאמין לתקשורת

כיצד מוצגות קבוצות בתקשורת?�
האם כך נראה יהודי?  נסו להקיש "יהודי" בגוגל 

האם כך נראה פלסטיני? נסו להקיש "פלסטיני" בגוגל

https://www.google.co.th/search?hl=en&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1438&bih=708&q=%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99&oq=%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99&gs_l=img.3..0l10.2146.3299.0.5107.5.5.0.0.0.0.243.743.1j3j1.5.0....0...1ac.1.31.img..2.3.333.5iprjWkI2uA
https://www.google.co.il/search?rlz=1C1OPRB_enIL539IL539&hl=en&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=667&q=%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99&oq=%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99&gs_l=img.3..0l7j0i5l3.2427.4762.0.5409.4.4.0.0.0.0.137.502.0j4.4.0....0...1ac.1.31.img..0.4.501.f-bGLe_jC4w#hl=en&q=%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99&spell=1&tbm=isch


 החיפוש בגוגל - יהודי כדוגמא
 דימויים חזותיים נפוצים

 של “היהודי” ברשת
 מעלים  ייצוגים הלקוחים
 מתעמולה נאצית.  ייצוג

       זה הוא גזעני. מדוע?
 נסו להסביר על פי

 הגדרת המושג, כיצד
 המדיה מחזקת

 סטראוטיפים ודעות
   קדומות



לסיום

מה מסתתר מאחורי הכותרות בתקשורת
ניתן ללחוץ על הכותרת לכניסה לסרטון

http://www.youtube.com/watch?v=L6Q6mQSlEEI&feature=youtube_gdata&noredirect=1
http://www.youtube.com/watch?v=L6Q6mQSlEEI&feature=youtube_gdata&noredirect=1

