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ישראלמדינת

החינוךמשרד

מדיה בימי קורונה

התמודדות עם הצפת מידע: נושא השיעור

אייליקטקוקרן : עם המורה
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?היוםנעשהמה

מדיה

אוטופיה  
מציאות מושלמת

דיסטופיה  
מציאות קודרת
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מאוטופיה לדיסטופיה

משמש לתיאור מציאות כה מושלמת עד שהיא בלתי  " אוטופי"המונח •
מציאות ללא  , פוליטית, כלכלית, חברתית–מושלמת מכל הבחינות . אפשרית

.פגמים ובעיות

,  כאשר לכל האזרחים יש נגישות מקסימלית לידע–אוטופיה תקשורתית •

,  אמצעי המדיה אמורים לתרום חברתית. והאפשרות להפיץ את דעותיהם

.וליצור שיח תקשורתי בטוח, ביטחונית, כלכלית
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מציאות קודרת של עתיד  –היא המציאות המנוגדת לאוטופיה דיסטופיה•

.שהחברה בו מפולגת, עולם של חוסר צדק. שלילי ומאיים

במציאות העתידית  . לרשתות החברתיות תפקיד מרכזי בעולם הדיסטופי•

ובמדיה מופץ מידע שגוי הכולל  , הזו אנשים מוותרים על הפרטיות שלהם

.ושיימינגאלימות , הטיות פוליטיות
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.  פאניקהניוז הרבה -ופייקהמרחב האינטרנטי יכול ליצור בעזרת הצפת מידע 

צילום מסך
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!ניוזפייק–זהירות 

צילום מסך

צילום מסך

צילום מסך
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–דרכים שונות להתמודד עם הפאניקה 
?ן/איזה טיפוס אתם

בעזרת מידע מדעי( הצדקות הגיוניות)המחפשים רציונליזציה •

....ה/האם את

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

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762130
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–דרכים שונות להתמודד עם הפאניקה 
?ן/איזה טיפוס אתם

המצייתים ומתמקדים בענייני השגרה•

....ה/האם את
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–דרכים שונות להתמודד עם הפאניקה 
?ן/איזה טיפוס אתם

הכל שטויות ויש לי הוכחות–הלא מאמינים •

....ה/האם את
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–דרכים שונות להתמודד עם הפאניקה 
?ן/איזה טיפוס אתם

המאמינים בתיאוריות קונספירציה•

....ה/האם את
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–דרכים שונות להתמודד עם הפאניקה 
?ן/איזה טיפוס אתם

שבודקים ולא לוקחים כל דבר כמובן מאליו, המהססים•

? ? ....ה/האם את?

?
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–דרכים שונות להתמודד עם הפאניקה 
?ן/איזה טיפוס אתם

העושים למען האחר•

....ה/האם את
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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•
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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•
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?אז איזה טיפוס אני

ישנן כמה  . למעשה אין אף אדם שמתמודד רק באופן אחד עם מידע חדש•
ובדרך כלל אחת מהן דומיננטית יותר אצל כל , דרכי התמודדות אופייניות

.ת/אחד

נוכל להתמודד בצורה טובה יותר עם המידע  , אם נדע לזהות ולאפיין אותה•
במיוחד בזמנים לא רגילים כמו  –הצפת מידע–הרב שעובר במדיה 

.בתקופה הנוכחית

.לא נוסיף לתחושת עולם דיסטופי, כך•
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אז לסיכום...

השיעור הוכן בשיתוף עם מחלקת החינוך באגודה לזכויות האזרח

הצפת מידע, ניוזפייק, ניוז, דיסטופיה, אוטופיה, מדיה–למדנו מושגים •

ראינו דוגמאות עכשוויות  •

דרכי התמודדות שונות עם מידע/ זיהינו טיפוסים •

מה הטיפוס הדומיננטי שלנו בהתמודדות עם  –התנסינו באבחון עצמי •

?מידע
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למשימה  ממשיכים
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נסו לאפיין את הטיפוס הדומיננטי של כל אחד מבני  

:משפחתך בהתמודדות עם מידע חדש

הכנו רשימה של בני המשפחה•

ליד כל שם ציינו את שם הטיפוס הדומיננטי  •

מתאיםי'אימוגה והוסיפו /המאפיין אותו

ניתן כמובן להמציא ולהוסיף                                                 •

☺טיפוסים חדשים 
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