
מערכת שידורים לאומית



הצפת מידע: מדיה בימי קורונה
'ט-'תקשורת לכיתות ז

אייליקטקוקרן : שם המורה



מה נלמד היום 

/  אוטופיה מדיה
דיסטופיה

Image by Vektor Kunst from Pixabay

הצפת  
מידע
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מדיה



מדיה

ההופעה של טכנולוגיות דיגיטליות  "

חדשות מסמלת שינוי פוטנציאלי רדיקלי 

,  באשר למי ששולט באינפורמציה

". בחוויה ובמשאבים
(שאפירו. אנדרו ל)

משנה את המשמעות של מרחק גאוגרפי•

מאפשרת עליה דרמטית בנפח התקשורת•

מספקת תקשורת מהירה יותר•

מייצרת אפשרות לתקשורת אינטראקטיבית•

מאפשרת לצורות תקשורת שהיו מופרדות  •

בעבר לחפוף ולהתמזג

(ראסל ניומן. וו)



הצפת מידע

מתקשר בעיקר ללימודי  " הצפת מידע"המונח •

.  התקשורת

".הצפה"–משמעותו עודף מידע •

המתחרים על , מייחסים לאמצעי המדיה הרבים•

להצפת המידע " האשמה"את , תשומת לב הקהל

".רעש"ולעיתים קוראים לכך 

המונח גם מתייחס למצבים בהם אנחנו מקבלים מידע  •

Im.כה רב עד שהוא יוצר אצלנו תגובות שונות
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https://pixabay.com/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1989152
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מאוטופיה לדיסטופיה

משמש  " אוטופי"המונח 

לתיאור מציאות כה מושלמת  

.  עד שהיא בלתי אפשרית

–מושלמת מכל הבחינות 

,  פוליטית, כלכלית, חברתית

.מציאות ללא פגמים ובעיות

–אוטופיה תקשורתית 

כאשר לכל האזרחים יש  

,  נגישות מקסימלית לידע

והאפשרות להפיץ את  

אמצעי המדיה  . דעותיהם

,  אמורים לתרום חברתית

וליצור  , ביטחונית, כלכלית

.שיח תקשורתי בטוח



מאוטופיה לדיסטופיה

היא המציאות  דיסטופיה

–המנוגדת לאוטופיה 

מציאות קודרת של עתיד  

עולם של חוסר  . שלילי ומאיים

.שהחברה בו מפולגת, צדק

לרשתות החברתיות תפקיד  

.  מרכזי בעולם הדיסטופי

במציאות העתידית הזו 

אנשים מוותרים על הפרטיות  

ובמדיה מופץ מידע  , שלהם

,  שגוי הכולל הטיות פוליטיות

.ושיימינגאלימות 



עולם של הצפת מידע



הצפת מידע לא חדש כאילו הוא חדש



הצפת מידע כהזדמנות להעלות נושא             

בלי קשר למצב/עם

Image by aalmeidah from Pixabay

https://pixabay.com/users/aalmeidah-4277022/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4924546
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4924546


הצפת מידע בעזרת מספרים

30.3.2020, 11כאן , מהצד השני עם גיא זהר



הצפה במידע עמום וחסר ערך

https://pixabay.com/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=677407
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=677407


ב-ובעברית ,ניוזפייק• זָּ הן ידיעות המופצות באמצעי  , חדשות כָּ

ובאתרי אינטרנט באופן דומה לחדשות  ברשתות החברתיות, התקשורת

המשמשות להצפת  , הן למעשה בדיות או הסחות דעתאך; ממשיות

.  לעיתים להעברת מסרים מלחיצים או מבלבלים באופן מכוון, מידע

זָּב הפצת המידע השגוי נעשית בכוונה תחילה• לשם הטעיית  , בחדשות כָּ

ויוצרות חוסר אמון  האמיתיותידיעות אלה מתחרות עם החדשות . הקורא

.כללי לגבי מה נכון ומה לא

הצפת מידע באמצעות פייק ניוז

https://pixabay.com/users/TheDigitalArtist-202249/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2127597
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2127597


ניוזפייקהצפת מידע באמצעות 



באתר של מכון דוידסון" לעשות סדר בשמועות: נגיף הקורונה"מתוך דף האינטרנט 
/https://davidson.weizmann.ac.il/online/reasonabledoubtבשמועות-סדר-לעשות-הקורונה-נגיף

...כמה דוגמאות להצפת מידע

https://davidson.weizmann.ac.il/online/reasonabledoubt/%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A3-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%93%D7%A8-%D7%91%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA


הסיבות להצפת מידע

תחושה שסוף העולם  , יצירת פאניקה–דיסטופיה •

. חוסר אונים, פחד, הגיע

מידע המשבש את תהליך קבלת ההחלטות ולכן עדיף •

. שמשהו אחר יחליט עבורי

.  גם לגבי מידע אמין, יצירת חוסר אמון כללי•

.  העברת מסרים על ידי בעלי אינטרסים•

. אסורים/לעיתים מתוך מניעים זדוניים•

Im.לצחוק והומור•
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דרכים להתמודדות עם הצפת מידע



?איזה טיפוס אתם

בעזרת מידע מדעי( הצדקות הגיוניות)המחפשים רציונליזציה 

.במחלותמבוסס על מידע גולמי של המקרים שנלקח מהמרכז הסיני לשליטה ובקרה, Journal of the American Medical Association-על גבי תרשים מפוואיוניתוח של תומאס : מקור

....ה/האם את

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762130


?איזה טיפוס אתם

המצייתים ומתמקדים בענייני השגרה

....ה/האם את



?איזה טיפוס אתם

הכל שטויות ויש לי הוכחות–הלא מאמינים 

....ה/האם את



?איזה טיפוס אתם

המאמינים בתיאוריות קונספירציה

....ה/האם את



?איזה טיפוס אתם

שבודקים ולא לוקחים כל דבר כמובן מאליו, המהססים

....ה/האם את

? ? ??



?איזה טיפוס אתם

העושים למען האחר

....ה/האם את



רגע של מחשבה

?  האם זיהית את עצמך באחד מהטיפוסים שהוצגו קודם לכן•

?אולי בכמה מהם•

מהו הטיפוס הדומיננטי שמאפיין אותך בהתמודדות                                   •

?עם מידע חדש

?לכל מצב? לכל זמן? האם זה נכון לגבי כל סוג מידע•

Image by Clker-Free-Vector-Images from Pixabay

https://pixabay.com/users/Clker-Free-Vector-Images-3736/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=28741
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=28741


?אז איזה טיפוס אני

ישנן כמה דרכי התמודדות  . למעשה אין אף אדם שמתמודד רק באופן אחד עם מידע חדש•

.ת/ובדרך כלל אחת מהן דומיננטית יותר אצל כל אחד, אופייניות

נוכל להתמודד בצורה טובה יותר עם המידע הרב שעובר , אם נדע לזהות ולאפיין אותה•

.במיוחד בזמנים לא רגילים כמו בתקופה הנוכחית–הצפת מידע –במדיה 

,  קליטה–מושג שמתייחס ליכולת שלנו להשתמש באופן יעיל במדיה –אוריינות מדיה •

.התמודדות ומסירה, הבנה, עיבוד



הצפת מידע לשם איסוף מידע



הצפת מידע לשם איסוף מידע

טריילר רשמי| אנליטיקה' פרשת קיימברידג: פרטיות ופוליטיקה



לסיכום

?אז מה היה לנו

,                    הצפת מידע, דיסטופיה, אוטופיה, מדיה–למדנו וחידדנו מושגים •

.אוריינות מדיה, ניוזפייק

.  שיטות ודרכים שונות להצפת מידע, ראינו דוגמאות•

.דרכי התמודדות שונות עם הצפת מידע/ זיהינו טיפוסים •

?מה הטיפוס הדומיננטי שלנו בהתמודדות עם מידע–התנסינו באבחון עצמי •

השיעור הוכן בשיתוף עם מחלקת החינוך באגודה לזכויות האזרח



,  א לחוק זכות יוצרים27השימוש ביצירות במהלך שידור זה נעשה לפי סעיף 

באפשרותך לבקש  , אם הינך בעל הזכויות באחת היצירות. 2007-ח"תשס

ל  "זאת באמצעות פנייה לדוא, מאיתנו לחדול מהשימוש ביצירה

rights@education.gov.il

נוהל שימוש ביצירות מוגנות בזכויות יוצרים ואיתור בעלי זכויות 


