
מערך שיעור בנושא תקשורת ותרבות

גבי יונס וטליה ג'קסון

מטרות המערך:

התלמיד ייחשף למושג התרבות.●

פופולרית, המוניםהתלמיד ידע להבחין בין סוגים שונים של תרבות: אליטיסטית,●

ועממית.

תרבות על פי סוידלר).התלמיד יכיר את התפיסה של תרבות כארגז כלים (דימוי של●

על ידי דוגמאות הוא ידע ליישם אותו.

חקר תרבות, רבהתלמיד יכיר את המודל של קלנר לניתוח תרבות (על פי מאמרו●

).תרבותיות ותרבות התקשורת

הניתוח של אתרהתלמיד ילמד ליישם את שלושת המרכיבים של המודל על פי●

הצעירים פרוגי (מקרה בוחן).

הסבר מושג התרבות על ידי השאלה: תרבות מהי?)1

הסמלי שאנו חיים בו,כדי להבהיר את התפיסה של תרבות כמה שמבנה את כל התחום

,Swidler(סוידלראןשלבמטאפורהלהתבונןכדאי התרבותאתמדמהאשר)1986

מסוים.לארגז כלים, שאפשר להוציא מתוכו את הכלי המתאים לצורך

או לשיחה.על פי החוקרת התרבות הינה מקור, או מאגר משותף למחשבה

אלמנטים (סמלים, מטבע לשון,ארגז הכלים כמטאפורה מאפשרת בחירה אינדיבידואלית של

קונוטציה, ברגע מסוים).

סוגים שונים של תרבות

תרבות גבוהה או קלאסית – תרבות היא לא רק שייקספיר:)1

למורשת אליטיסטית שלעד לפני זמן לא רב, המונח תרבות בחברה המערבית כוון

מוצרט, התנ"ך ביןטקסטים שהוגדרו כתרבות גבוהה או קלאסיקה (שייקספיר,

(אנשים בעלהיתר). האליטות ראו בכלל בתרבות הגבוהה את התרבות עצמה

תרבות, אנשים חסרי תרבות...).



בתקופה האחרונה חלו שתי התפתחויות שהרחיבו את ההגדרה של תרבות. עם

העמקת השוויוניות החברתית (אידיאולוגית ומעשית) התפשטה גם הנגישות של כל

אפשרה זאתשכבות החברה לכל סוגי ההתבטאות היצירתי. תקשורת ההמונים

של מוצרט, בטהובן.במידה רבה. כיום אנו יכולים להאזין לרדיו ולשמוע יצירות

מוצרט כדי לפתח אתכשהייתם ילדים השמיעו לכן (אולי?) את הקלטות של בייבי

לשמוע יצירות אלו.המוח שלכם. בעבר רק מי שהיה בעל טעם תרבותי "גבוה" יכל

תרבות עממית – שבטית)2

ואילו לגביכאמור, החברה המערבית ייחסה את המושג תרבות בעיקר לאליטות,

רחב ששימש לתארחברות מרוחקות ושבטיות, תרבות הייתה מאז ומתמיד מושג

אופייה של החברה הנחקרת (על ידי אנתרופולוגים) .

שבה מתנהלים כלמנקודת מבט אנתרופולוגית, המושג תרבות כולל את הדרך

יחסים משפחתיים וכו').החיים החברתיים (המסורות והמנהגים האופייניים, אמונות,

האומנותייםתרבותם של "אחרים", מנקודת מבטו של החוקר, כללה את הביטויים

התבגרות והפולחןשל כל עם ועם: שירים, אגדות, מנהגים, דפוסי חברות, טקסי

הדתי. היא מופקת על ידי חובבים (שבטים, קבוצות).

תרבות המונים:)3

תקשורת המונים (עיתונות,ההגדרה כללה בעיקר מחקרים שהתמקדו באמצעי

קולנוע

ובכתב, הגדירה את הצופים כקהליםוכדומה) אך התעלמה מתחומי השיח בעל פה

התקשורת. לפי רימונד וויליאמס,המונים והתמקדה בעיקר בהשפעות של אמצעי

תקשורת

דיבור (איך הצעירים מדבריםהמונים היא מערכת של עשייה, מוסכמות, דפוסי

לעומת

החדשות (וואטסאפ ועוד?)המבוגרים?)  וכתיבה (איך כותבים כיום בפלטפורמות

(תרבות

משיוצרת באופן תעשייתי)



תרבות פופולרית:)4

ידי הטלוויזיה,מתייחסת בעיקר לביטוים של תרבות כמו התרבות שמופצת על

הראפ).  אם לקוחיםיצירות של קבוצות כאלו ואחרות (תרבות המתבגרים, מוזיקה

מכוונת ומשפיעה עלכמקרה בוחן את הטלוויזיה וכל ביטויה, היא מעצבת, משנה,

לנו בספרות אוהחברה. אנחנו "מתחנכים", תרבותנו משתקפת בסיפורים המסופרים

על התרחשויות יום-יומיותדרך הטלוויזיה (היום גם דרך האינטרנט), על ידי פרשנות

תעודה), על ידי דמויות(חדשות), על ידי גילוי אירועים חשובים או ייחודים (תכניות

המתרחש יום יום, באופן לאמוכרות וכוכבים המבדרים אותנו. זהו אופיו של החינוך

זהו חלק מהמרקם שלמודע, ובמידה רבה ללא הערכה ביקורתית מצדם של הצופים.

חיינו. (מופקת על ידי מקצוענים.

המודל של קלנר

לנו במה להאמין,השקפת עולם, מעמד, מיניות. כלומר, התקשורת מלמדת/אומרת

לסגל לעצמנו, כחוקרים,מה להרגיש על עצמנו, על אחרים המצבים שונים. ולכן צריך

קריאה עשירה ומורכבת יותר של תוצרי התקשורת.

ובעיקר אתקלנר מאזכר בתחילת עבודתו את פעולתה של אסכולת בירמינגהאם

נוער שנחשבו בשולייםעבודתם של חוקרי נוער ממעמד הפועלים הבריטי, קבוצות

הכדורגל) תרבות פנאי(גלוחי הראש, האדוארדים, הפנקיסטים החוליגנים של מגרשי

החוקרים ניסושהיה בה כדי לקרוא תגר על ההגדרות הדומיננטיות של החברה.

התרבות שללהבין מה מבטאת צריכת התרבות שלהם. המחקרים ייראו שצריכת

וניהלה משאאותם בני נוער שנחקרו הייתה כזו שהתנגדה לתרבות הדומיננטית

שלהם. בעקבות כך,ומתן עם התרבות הדומיננטית כחלק מהפגנת הזהות הייחודית

לנו לזהות הרבהניתן לראות שהגישה היא ביקורתית ורב תרבותית, כזו שמאפשרת



קולות בתרבות, בתקשורת ובחברה. הגישה מזהה את המסר שבתכנים, גם נותנת

כלפי מבנה הכוחמקום לריבוי פרשנויות ובעיקר מעודדת חשיבה ביקורתית

שבחברה וכלפי האידיאולוגיה הדומיננטית או הזרם המרכזי.

:ממדים3ב-להיעשותצריךהתרבותשחקרטועןקלנר

והתרבות.התקשורתתוצרישלהייצורתהליכיעלמדברים–הפקהמחקרי)1

לתהליךהמגבלותומהןיופקותוצריםאלובד"כקובעתהייצורשמערכתהעיקריתהטענה

הייצור.

פילוחהמוצרים,שללשיווקרבהחשיבותישולכןהרווחאינטרסזהוהמרכזיהאינטרס

התכנים,שבתוךהמשמעויותשלבדיקהשאיןהואהזה,במימדשהחיסרוןטועןקלנרהשוק.

אלא רק התייחסות להפקה.

מורכבתקריאההחוקראתמחייביםהתקשורתשתוצריטועןקלנר–תכנים/טקסטים)2

שבתוכםשבמסגרתה יש לנתח גם את הצורה של התכנים וגם את האידיאולוגיה

:הניתוח יכול להיעשות בשתי דרכים

מבודדמחפש,שהואמסוימיםאלמנטיםמגדירהחוקרבו,מצב–כמותיתוכןניתוחא)

אותם

וסופר אותם (כמה פעמים הם מופיעים בתוך הטקסט).

משמעות. כאן אנחנו מדברים על– מתמקד באופן בו הטקסט מייצרב) ניתוח תוכן איכותני

כלשהי והחוקר מנסה להביןהסמנטיקה, הטקסט מלא בסימנים כלשהם שיוצרים אידיאולוגיה

מה גורם לנו להבין את הטקסט כמו שאנחנו מבינים אותו.

לפרשנויותנתוןתקשורתתוצרכלטקסט,שכלהיאהמוצאנק'–התקבלותמחקרי)3

אלא,היוצר,כוונתלפיבהכרחלאהתקשורתתכניאתמפרשיםהאנשיםכלומר,רבות,

(הקהלנמצאיםהםבהםהסובייקטלעמדתבהתאםאותולדחותאוהטקסטאתלקבליכולים

אתמעצביםהמאפייניםשלו).החברתיים/התרבותייםהמאפייניםלפיטקסטיםלהביןיכול

האופן בו אנו מבינים/מקבלים את הטקסט.

אתרואיםהם–הסוףעדנשאריםולאלמערבוןשהולכיםהאינדיאניםעלדוגמאנותן(קלנר

לא רואים את הקטע הזה).הסרט עד שהאינדיאנים מנצחים ובהמשך כשהם מגורשים – הם



צרכנימצדמודעותלעוררנועדהתרבותשחקראומר,קלמנרהממדים,שלושתלסיכום

להעצמהלהובילוצריךיכולשבוהביקורתיוהממדעליהםהאפשריותלהשפעותהתקשורת

בקרב קהלי התקשורת.

על האתר פרוגי

שנוצרהממוחשבתמיומנותעלהמבוססלתוצרמובהקתדוגמאמהווה"פרוגי"אתר

לאהדהוזכהשצלחאינטרנטאתרבבנייתהתנסותשלתוצרהינוזהאתרנוער.בניעל-ידי

נכוןכאמור,הדיגיטלבתחוםהוריהםעלנוערבנישלחזקתםבישראל.נוערבניבקרברבה

קטגוריהתחתלראותניתןבאתר."דיגיטל"בקטגורייתביטוילידיבאהלכךדוגמאכיום,גם

הדיגיטליים,בפיתוחיםולהתנסותלהיכנסנוערלבניהמוצעותהאפשרויותשללאתזו

בתוכנות, אפליקציות, משחקים ועוד המשאיר

עבורםשמוצעתהמגוונתצרכנותםעלהמעידחייהםבסגנוןלראותניתןזוהתפתחותאת

המאפשריםועודהבידורהמוזיקה,והסלולר,הגאדג'טיםהאופנה,בתחומי"פרוגי"באתר

להם להתעדכן,

טכנולוגייםקודיםומסגליםמיישמיםרקאינםנוערבני"פרוגי"האינטרנטבאתר

ומבניםהמארגניםנוערבנישליצירתםהינוזהאתראותם.היוצריםאלוהםאלאוויזואליים,

היחסים,יצירתאתזו.לקבוצההשתייכותםתוךנוער,בניעבורהווירטואליתהרשתזירתאת

אווטריםוסרטונים,תמונותבאמצעותלראותניתןזהבאתרהקיימותוהפעילויותהמשמעויות

בניעבורומיועדנוערבניבידיהנוצרנעוריםמרחבשליצירתועלהמעידיםמילולייםוביטויים

גילם.

ברשת,הקיימיםהמבניםשינויבאמצעותביטוילידיבאהה'עצמי'בהצגתהדגשתם

יחסיםלפתחאותםמעודדלנוער,המוכריםלמשל,איקונוגרפייםבסמליםהשימוש

בקבוצתההשתתפותשלהאטרקטיביהיסודאתהמגדילהיצירתיתחוויהעלהמתבססים

נוער,בניבקרבהחברתיוהאמוןהאחווההסולידריות,אתמדגישזהאתרבנוסף,השווים.

"לפניכמוואמירותלמשלבסלנגהשימושבאופןורטוריקהסמלימערךתחתאותםהקושר

בפרוגי!זהעלקוראיםבוואטסאפזהעלשמדברים

https://www.youtube.com/watch?v=o3fPfVCZxig,"השתייכותםעלהמעידים



הפנימיוהריבודהגבולותהגדרתהנורמות,אתיצירתםכן,כמוהווירטואלית.השוויםלקבוצת

של בני הנוער .של מרחב הנעורים, מדגיש את הבניית היחסים והאינטראקציה

ומשמעויותיחסיםיוצריםבוהמתבגרים,שלהווירטואליהדיאלקטאתמייצגזהאתר

אתהיוצריםנוערבנישלמעורבותםאתואףשפתםאופיים,זהותם,אתהמבניםתרבותיות

הסדראתהמאפייניםונורמותערכיםמסורות,משמרתבהכרחשאינההנעוריםתרבות

החברתי הקיים.

הנוערבניעבוראינטרנטיחדשותכפורטלהמשמשישראליאינטרנטאתרהינו"פרוגי"

עםבדיאלוגהמתקיימתישראלייםצעיריםבקרבהנעוריםתרבותאתמשקףהואהישראלים.

באיםהישראליתהתרבותשלרביםמאפייניםהישראלית.מהתרבותאינטגרליחלקהיותם

שלוהחיהדינמיאופיואתמבטאחדשותכפורטלהגדרתוראשיתזה.באתרביטוילידי

ורובשעהבכלמשודרותה"חדשותבההישראליתהתרבותשללאופייהבדומההאתר

חפיפהישכינראה[...]ביוםמספרפעמיםלפחותבהןצופיםאולהןמאזיניםהישראלים

מרובה בין רשתות חברתיות למיניהן.

בעידןהישראלית,לחברהביחסהישראליםהמתבגריםשלחווייתםאתמשקףפרוגיהאתר

הואאישי,התוךבתחוםשונים.בתחומיםביטוילידיהבאיםהחדשים,והמדיההגלובליזציה

היותםהעצמיתוהערכההעצמיהביטחוןבגיבושהאימננטית,זהותםבהגדרתלהםמסייע

הפגנתהחברתי,בתחוםעבורם.המיועדתממערכתחלקונוטליםפועליםיוצרים,

מדים""עלבקטגורייתביטוילידיהבאיםהצבאיוהשירותהמדינהכלפייהןהקונפורמיות

העצמית,ההגשמהוערכיהקהילתיותאתהמדגישיםהכללייםהערכיםכלפייוהןבאתר

התקשורתערוציבפיתוחגםהמשומרהישראליתמהחברהאינטגרליחלקהיותםעלמעידים

העובריםהנוערבנישלהתפתחותםעלהמעידההתפתחותי,הרצףתחוםכן,כמובמדיה.

הןהמושפעחייהםוסגנוןעולמםתפיסתזהותם,עיצובעלהמשפיעיםהתבגרותתהליכי

הלאוםלמדינתהשתייכותםאתמבטאהגלובליתמהספירהוהןהלוקאליתמהספירה

יכוליםמהםגאוגרפיים,גבולותהחוציםנוספיםערוציםבפניהםפותחאךהישראליתולחברה

אחרות.ללמוד על תפיסות עולם וסגנון חיים של בני גילם ממדינות

תרגול בכיתה:

מקרה מבחן: ליל הסדר בתרבויות שונות

אלובביתו,רווחיםמנהגיםאלובביתו.הסדרלילנחגגכיצדיתארתלמידכל●

מאכלים, לבוש, שירים וכיוב'.



כל תלמיד יתאר במילים שלו מהי המשמעות של האירוע בעיניו ובעיניי משפחתו.●

והאםבילדותםנחגגהסדרלילכיצדלתארוסבותיוסביומהוריו,יבקשתלמידכל●

חלושינוייםאלולתארוכן,במידההעבר?לעומתכיוםהחגציוןבאופןשינוייםחלו

ומדוע להערכתם.

מקרה מבחן: מצעד הגאווה

ההפקה,שלמזוויתקלנרשלתפיסתועל-פיהגאווהמצעדאתיבחנוהתלמידים

התוכן וההתקבלות.

למצואישמטרות?לאלואותו?יזם/הפיקמיהאירוע?מאחוריעומדמיהפקה:

תגובות של מארגני האירוע או לחפש ציטוטים שלהם בתקשורת.

בעיתונותהגאווהמצעדאירועיסיקוראתלנתחישואיכותני):כמותי(ניתוחתוכן

אופיתמונות,היקפה,בעיתון,הידיעהמיקוםהדתית:העיתונותלעומתהחילונית

הלהט"ביתהקהילהיוצגהכיצדמוסגר.הואבולאירוע/האופןההתייחסות

בתקשורת?

הגאווה?מצעדעלדעתםמהאותםולשאולשוניםלאנשיםלפנותישהתקבלות:

תושבלעומתאביבתלתושבערבי,דתי,אדםבוגר,לנער/ה,לפנותניתןמדוע?

הפריפריה, סטרייט לעומת חבר/ת הקהילה הלהט"בית ועוד.


