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 מערך שיעור לכיתה יא

 : שפה וכוח2שער 

 נושא: ייצוג

 אירית עמר קיסוס

 

 מערך זה מלווה במצגת

 

 שלושה שיעורים -משך השיעור

  מטרת השיעור

השימוש של נושא התקשורתי של קבוצות מיעוט ונושא הייצוג הבנה טובה של 

 וטיפים במדיה.בסטריא

 מטרות דידקטיות

 (3שקף ) -  גים שונים שלווסו להציג הגדרה למושג הייצוג

ובסוף  כתבה מעיתון הארץמצורפת  )אנא ראו מטה ( 2שקף ) – דון בייצוג תקשורתיל

 (מובאת בשלימותה העבודה

 יש לקיים דיון השוואתי בין הארץ ובין ארה"ב

 

 (4-6שקף ) –ה של קבוצת מיעוט בחברה להבין את מקומ

ם המורה ר זושיעווב מיעוטוקבוצות  רובות וצקבמתבקשים להציע תלמידים  4בשקף 

 שלהם תוך כדי שיעור ודיון(רושמת את ההצעות 

סמלי לגבי קבוצות של מיעוט אלות בקשים לענות על השמתהתלמידים  – 5בשקף גם 

 והמורה משלימה את הקבוצות תוך כדי שיעור ודיון

סטריאוטיפים דמויות בטבלת האת המשמעות של עם התלמידים לברר יש  – 6בשקף 

 ...ע בתרבותומוטמושרש הוא מ ועד כמה סטריאוטיפכיצד נבנה הבין ול

 (7שקף ) – תההכחדה הסימבולית והסטריאוטיפילהבין את מושג 

 

 (8שקף ) – יישום

 :ת חקר תקשורתיתעבודבליישם את המושגים יש 

 . שלבי העבודה:8שקף בהמוצע על פי  בוצה בחברהבוחרים קם וצוותימתחלקים ל

והיחס שלה  חיים שלה, אורח הי על הקבוצהע כללמיד ובהןשתי פסקאות כותבים  – 1ב לש

 יה הכלליתבאוכלוסי
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. בכתבה מודפסתואלית ואחרת זות של ייצוג, אחת בכתבה וישתי דוגמאמאתרים  – 2שלב 

 , כיצד ממוסגרת הקבוצה.אוטיפיהוא הוגן או סטריאם  –את הייצוג ם מנתחי

 (9-10 בשקףכמו  –ת לצילום אות דוגמאואפשר לר 3לפני שלב )

המייצגת את הקבוצה צילום מקרוב רתית ובה מצלמים דמות יוצרים כרזה חב -3שלב 

 וכותבים סיסמה לכרזה. ושיות הייחודית של הדמותהמדגיש את האנ

 ילומים עם תחקיר קצר על כל דמות מצולמת.ית של כל הצתערוכה וירטואל- 4שלב 

שר כללי ולא בהק – (11שקף ) –התקשורת  יש לדון ברמות השפעתכחלק מעבודת היישום 

 סום. ניהול דיון על כל רמה של השפעה.רק בהקשר של פר

מה למד על הקבוצה וכיצד הוא מתבונן בה עכשיו, אחרי צוות כותב כל  – רפלקציה - 5שלב 

שפיעה עליך ברמה העבודה האיך  –התייחסות לרמות ההשפעה . הצילוםהתחקיר ו

מה הרגשית )מה אתה מרגיש בר ושב על הקבוצה(,יבית )מה למדת וכיצד את חוגניטהק

 ביחס לקבוצה( וההתנהגותית )כיצד תנהג כלפי נציגים של הקבוצה אם תפגוש אותם?(

 

 סיכום השיעור והנושא

ייצוג, הכחדה  לצפות בסרטונים המעוררים דיון מסכם במושגים שלרות אפש – 12שקף 

 רמות השפעת התקשורתטיפים, סימבולית, סטריאו

 

 עמ"ר לבגרות: לתשא

 11.10.20בתאריך  11גיד כאן וכנית "מהצד השני" עם גיא זוהר ששודרה בתאתצפו ב

_qcvS9Q&t=74s-https://www.youtube.com/watch?v=cOs 

ייני הישועה ח מענאי של ביה"המנהל הרפופ' מוטי רביד לשעבר בתוכנית נדונה פרשת פרו

 .קשרו והוביל לפיטוריואתו הוצא מהטע מראיון ן בו קבבני ברק והאופ

. ויש הטוענים שכל איש ציבור צריך סולפועוול ודבריו ד שה לפרופ' רבישנעטוענים יש ה

הוא נמצא  כשהוא מתייחס לקבוצות בחברה שאתןבעיקר על דבריו לקחת אחריות 

 באינטראקציה.

 תוךניין ונמקו עם בכונאית העולה בכתבה זו. הציגו את עמדתילמה העיתאת הד הסבירו

 מהמושגים הבאים:עה בארשימוש ב

בחברה, השפעה  בוצותגור, בולטות, סר יום תקשורתי, ייצוג, הצגה סטריאוטיפית של קמס

לב השמירה על הדמוקרטיה, כי, ות העיתונאן הרע, הגנקוגניטיבית, חוק לשוהתנהגותית ו

 אובייקטיביות, סובייקטיביות, אתיקה עיתונאית. ,זירה של עימותים

 

 

 המותמעיתון הארץ בשלתבה הכ –בעמוד הבא 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cOs-_qcvS9Q&t=74s
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 בסי־אן־אן יצרו דרך מעוררת קנאה לדון במיעוטים. נותר לנו רק להעתיק

The Color of COVID,  ,03:00משדר מיוחד, סי־אן־אן, שישי 

 אריאנה מלמד
   מלמד אנהארי מ כתבות עבור שלך קטרוניהאל הדואר בתיבת התראות קבל

 20.12.20-פורסם ב

מאז חודש אפריל, בעוד שהערוצים המקומיים מתבחבשים בשאלה כמה חרדים וכמה ערבים 
חתונות מבהילות ובלתי חוקיות, בסי־אן־אן משודרת סדרה של ות בהפרו סגרים והגבל

דנים בבעיות החברתיות שצפות מעל מי תוכניות אקטואליה בהגשתו של דון למון, שבהן 
אזרחים, שמוקדשת לקושיות ששיגרו צופים פה העכורים. השיא: תוכנית בנוסח אסיפת המג

צרני התוכן בסי־אן־אן. ישראל של יבווידאו. הצפייה מעוררת קנאה עזה במצע המחשבתי 
 .ר אצלנוהטלוויזיוניות רחוקה שנות אור ממה שנראה על המסך בשישי, שלוש לפנות בוק

בוע בערוץ, ועימם הרופא ו סנג'אי גופטה, רופא ופרשן קראשית, הניראות. המנחה, ולציד
"ר ם. דכולם לא אנשים לבני -הממשלתי וראש מינהל הרפואה במעמד שר בממשלת טראמפ 

בן למהגרים  -אנתוני פאוצ'י, יועצו ומתנגדו של טראמפ לענייני הקורונה, אף הוא במשדר 
יל את שיעור המתחסנים מקרב ניסיון להגד -למשימה לאומית  מאיטליה. כולם התגייסו

 .ילות אפרו־אמריקאיות ולטיניות בארה"בקה

פי ארבעה מהאוכלוסיה פוז ואמריקנים־ילדים מצויים בסיכון לאש מדווח שהיספנים CDC-ה
מן השחורים בארה"ב  35%כמעט פי שלושה. לפי הסקרים, לפחות  -הכללית ולתמותה 

ל, במיוחד על רקע התסיסה החברתית יסרבו להתחסן. הם רוחשים אי־אמון גורף לממש
ות נגד שחורים, כולל עוולות בעקבות רצח ג'ורג' פלויד וההצפה החוזרת של עוולות הגזענ

יאות דם שהן חלק מן ההיסטוריה בחצר האחורית של אמריקה: ניסויים בבני מקפ רפואיות
אדם שחורים, ממניעת תרופות למחלות מין ועד לסירוס ועיקור כפוי, היו גם היו בעבר. והנה, 

בחיסונים,  שר הבריאות, ד"ר ג'רום אדמס, אומר בפה מלא: "כדי לקדם ביטחון של אזרחים
של ניצול והתעללות במיעוטים". לא רק ההיסטוריה חשובה  וריהעלינו להכיר תחילה בהיסט

כאן, גם ההבנה שקהילות מיעוטים בארה"ב יותר עניות ומסוגרות, חיות בצפיפות עם 
שירותים רפואיים פחות טובים, ומוכנות להקשיב רק למובילי דעה בתוך הקהילה. סי־אן־אן 

בים אלא חלק ממארג חברתי גדול, אוי תוך כבוד אנושי עילאי, ולא רואה בהםפונה אליהם מ
 .מגוון, מסובך לעילא

 מעולם לא - וחולות יותר שתי אוכלוסיות עניות, צפופות -ואצלנו? תודה לאל, חרדים וערבים 
ו לאויבי העם בתוכניות החדשות. ממארס הם הפכ היו קורבן להתעללות רפואית, אבל כן

הוצגו כפורעים מסוכנים ל"כולנו", הפריווילגים מהאולפנים ומהכורסאות בבית. דיברו עליהם 
כמושא עקיף בלבד. מעולם לא ראינו דבר כזה על המסך: כל המומחים בסי־אן־אן הם בני 

וגמה אישית וכו'. בכוח מו דדברים, כמו גם המנחה. אומרים שאין כהאוכלוסיות שעליהן מ
הערוצים המקומיים להתגייס למאמץ דומה, אם רק ירצו סוף סוף לאכלס את המסך בייצוג 
הולם לחרדים וערבים, במקום להפכם לנוכחים־נפקדים מהדיון, ולאויבים. סי־אן־אן לא גובה 

 .כסף על הפורמט, פשוט תעתיקו, בבקשה
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