
אוטופיה ודיסטופיה



אוטופיה ודיסטופיה - הקדמה



אוטופיה ואוטופיה טכנולוגית
המונח אוטופיה מתייחס 
במקורו לחברת בני אדם 

אידיאלית ומושלמת, 
המסבה אושר למי שחבר 

בה. 

אוטופיה טכנולוגית 
משמעה התקדמות 

לקראת אידיאל כזה. 
התקדמות למצב שבו 

פיתוחים במדע 
ובטכנולוגיה מיטיבים עם 

בני האדם.



אוטופיה טכנולוגית - הכפר הגלובלי

הטלוויזיה והמדיה 
החדשים מאפשרת 
לבני האדם לחוות 

את הכפר 
הגלובאלי — כפר 

שהיקפו עצום 
ומתקיימים בו יחסי 

אחווה ורעות בין 
אנשים, כמו בכפר 

השבטי.



אוטופיה והמדיה החדשים

השימוש במדיה החדשים 
 מעוררת חשיבה אישית - 
אינדיבידואליסטית. היא 

מאפשר בחירה חופשית ואת 
שחרורם של בני האדם 

מכפייה פוליטית ומחשבתית. 

בשל התפתחות המחשב 
האישי ובעיקר התפתחות 
הטכנולוגיות הניידות, בני 

אדם יכולים לצרוך מידע 
מכל מקום ולפנות לכל אדם 

בלא תלות במקום ובזמן 
שהם נמצאים בו.



אוטופיה והמדיה החדשים
המדיה החדשים 

מאפשרים להשתחרר 
מהכפייה הבלתי 

לגיטימית של מערכות 
החקיקה וההסדרה 

הממשלתיות המוטלות על 
הרדיו והטלוויזיה.

המדיה החדשים משחררת 
את עורכי החדשות 

לפרסם אך ורק מידע 
שעומד בקריטריונים של 
"ערך חדשותי", אלא גם 

מידע שיש לו "ערך 
בידורי". 



אוטופיה והמדיה החדשים

לבני אדם מוענקת היכולת 
להשמיע את קולם, וכל 

קול שווה לקולו של אדם 
אחר. 

הטכנולוגיות החדשות 
מטפחות את הטוב 
שבנפש האדם. הן 

מאפשרות שיתופיות, 
עזרה הדדית ואת יצירתן 

של קהילות.
הן מגבירות תהליכים של 

דמוקרטיזציה בחברה ואף 
יכולות לכונן מהפכה 

חברתית. 



אוטופיה ודמוקרטיה

באמצעות הרשת בוחרים 
ונבחרים יכולים לשוחח 

ללא תיווכם של המוסדות 
כמו מפלגות שמארגנות 

כנסים, או כלי התקשורת 
שמארחים מועמדים 

ונציגים שונים באולפן. 

לאזרחים קל יותר 
להשתתף בפעולות שונות, 

כגון משאלי עם או 
בחירות באמצעות הצבעה 

מרחוק.



אוטופיה ודמוקרטיה

המדיה החדשים מאפשרים 
לפעילים חברתיים ופוליטיים 

להעביר מידע רב לגבי 
 הקהילות שהם חברים בהן. 

זה גורם להגברת תחושת 
הקהילתיות — תחושה של 

אחריות לזולת ולקבוצה 
כולה. דבר זה מוביל לרצון 

לקחת חלק בפעילויות למען 
הכלל. 



אוטופיה ודמוקרטיה

המדיה החדשים 
מאפשרים באופן 

מוצלח את כינונה של 
זירת שיח שוויונית. 

ההשתתפות בה אינה 
כפופה לתנאים מגבילים 

כמו הפגנות הדורשות 
רשיון או דיון במקומות 

פומביים המאפיינים את 
המדיה הוותיקה. 



עולם דיסטופי



מציאות עתידית קודרת, שלילית 
ומאיימת.



תנאי הקיום החברתי גרועים



שימוש בטכנולוגיה כדי לעקוב אחרי 
האנשים ולשלוט על תודעת בני האדם



שינוי תפיסת המציאות



שיבוש המושגים של מציאות, 
הזיה, אמיתי, שקרי



פגיעה בקשרים החברתיים 
ובמרקם המשפחתי



תקשורת בין אישית לקויה



הפרטיות אינה קיימת



מסירת המידע שקרי



הפצת הטיות פוליטיות, 
כלכליות, וחברתיות



משחקי זהויות מסוכנים



בריונות ואלימות מילולית



shaming ביוש



ניצול ופשיעה תחת מעטה של 
אנונימיות



איסוף מידע לצרכים כלכליים 
ופוליטיים ללא ידיעת האזרחים


