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תקציר:
בשיעור הזה ננסה לערב את התלמידים, להניח את הנחת המוצא לגבי הקיטוב ולנסות לאתגר אותם למצוא את הדרך שבה מייצרות 
הרשתות החברתיות את המציאות המקוטבת ואת העובדה שאלו לא בהכרח חוקי המשחק, לא מדובר בגזירת גורל וכן – יש דרכים 

אחרות לקיים שיח.

המטרה היא לעודד אותם לחשוב איך הרשתות חושבות ופועלות. הם כבר מתקדמים בחומר, אפשר להציב להם רף מחשבתי גבוה.

מהלך השיעור

שקופית 1:
הערה למנחה: לפתיחת השיעור הזה, שעוסק המחירים הפוליטיים חברתיים 

של העסקה הנסתרת בחרנו ב"שירת הסטיקר" של הדג נחש. השיר משקף 
שיח דיכוטמי בין הקבוצות השונות בחברה, שיח שמתאפיין במסרים נוקבים 

חד משמעיים ולא מעמיקים. שיעור זה יעסוק במחירים הבאים לידי ביטוי בשיח 
מקוטב, זעם והרבה פייק ניוז. ניתן להשמיע את השיר בתחילת/סוף השיעור, 

לשלוח אותו כטיזר ועוד... 

שקופית 2:
כשאומרים לכם פוליטיקה )בארץ ובעולם( –אילו אסוציאציות קופצות לכם מיד 

 בראש? 
מעניין יהיה לבחון את התשובות, כחלק מהשיח הציבורי הקיים, ניתן לצפות 

לתשובות כגון: שלילי, מושחת, חוסר הסכמה, בחירות חוזרות, חוסר אמון, 
שעמום, ניתוק מהשטח... 

שקופית 3 – אפוציונלי, לאמיצים בלבד
אפשר להעמיק את הדיון עם דעות הנגד שאינן מקובלות בכיתה כגון: 

שמאלנים/מתנחלים/ערבים/חרדים/להט"ב/רבנות ועוד.

 אורך: 
שיעור כפול

 קהל יעד: 
תלמידים בחטיבה-תיכון

  עזרים: 
מצגת, מקרן
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שקופית 4 – אפוציונלי, תלוי גיל
ניסוי בכיתה – הטרמה של המחקר שנציג בהמשך:

נבקש מהתלמידים לחשוב אם היו מוכנים לקשר קשר זוגי עם מי שבן.ת זוג 
החושב.ת בדיוק ההפך מבחינה פוליטית.

לאחר מכן נערוך הצבעה וננסה להבין את הקשיים, אפ בכלל ישנם, בזוגיות 
בעלת אידיאולוגיות או תפיסות שונות פוליטית.

שקופית 5:
מחקר כזה בדיוק נערך על ידי חוקר בשם רוברט פטנם: 

בשנות ה50, 

50% טענו כי יפריע לה ם אם מי מילדיהם יתחתן עם שחור או לבן בהתאמה

10% טענו כי יפריע להם אם מי מילדיהם יתחתן עם מישהו שונה מבחינת 
עמדות פוליטיות

שקופית 6:
בשנות ה 2010, ניחוש?

שקופית 7: 
בדיוק ההפך.

אז איך עושים את זה...? השערות!!

רמז: זה קשור לזה שלכולנו יש גישה לאינסוף מקורות ידע, חדשות, עיתונות, 
רכילות, עדכונים ודעות..

שקופית 8:
זוהי, אם כן – מציאות של קיטוב.

נחזיר את משקפי ההתבוננות בעסקה הנסתרת – כסימן לשיח אודות מחירים 
שהחברה משלמת
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שקופית 9:
ראשית נגדיר – מהו קיטוב?

הגדרת קיטוב.

לכאורה, האינטרנט והרשתות החבריות אמורות לפתוח אותנו לרעיונות, להיות 
מסוגלים להכיר, לשמוע, לקיים דיונים ולהיחשף אחד לשני.

בפועל מתקיימת מציאות של צמצום, של רצון להתכנס יותר ויותר באזורים 
המוכרים לנו, שמרגישים לנו "בטוחים" כי הם דומים לאלו שלנו.

שקופית 10:
המציאות הקיימת מטשטשת לנו את המציאות שהיתה כאן בעבר. 

אפשר אחרת, והיה גם אחרת, כפי שראינו בניסוי של פטנם.

כפי שתכף נראה, יש אנשים שעובדים הרבה מאוד בשביל שהמציאות בחברה 
תהיה בדיוק כפי שתארנו – מקוטבת. 

אנחנו רוצים לוודא שהתלמידים שלנו מבינים שהמציאות הקיימת היא  	
תוצר ידי אדם, ולא כורח המציאות. במהלך השיעור ננסה להבין איך 

מצב כזה נוצר, בשביל להבין גם אם אפשר לשקם אותו.

לנו את המרצה הזה, כי היה לו באמת מסר חשוב.

השני גם צירף תמונה, וכתב שההרצאה היתה מחדל, שאסור בשום פנים ואופן להביא דובר כזה לבית הספר ושהוא קורה לכולם 
להתמרד נגד אירועים כאלו.

איזה פוסט יזכה ליותר תשומת לב? )במידה ומתאים, אפשר להזכיר את הסדרה "שעת אפס" ולנסות להבין כיצד אירוע בכיתה  	
– שעבר לרשתות החברתיות - התפתח למימדים בלתי נסבלים 

 

זה המקום לשאול, למי אכפת? שהפוליטיקה תהיה מקוטבת כמה שהיא רוצה. 	
התשובה: שיח פוליטי וחברתי מקוטב עלול, במצב הקיצוני ביותר, להוביל להרס הדמוקרטיה והסדר החברתי הרצוי, שמאפשר שיח 

וחופש ביטוי, שוויון ופלורליזם.

שקופית 11: 
איך "עושים" קיטוב?  משוואה פשוטה:

_______________ + ______________ = קיטוב!

ניחושים? השערות? – נבקש מהתלמידים להפעיל את החוש הבקורתי שלהם, 
הם יודעים מעולה איך רשתות חברתיות עובדות, ננסה לעורר אותם לחשיבה 
על התשתית של הרשתות החברתיות, על מה עובד ומה מושך, איזה פוסטים 

סוחפים איתם הרבה טראפיק ועוד. 

שקופית 12:
נתחיל: נתון על הטבע האנושי: מתוך קשת הרגשות, מה הרגש שיוצר הכי 

הרבה סקרנות או מעורבות?

תחשבו על זה רגע. נגיד שהיתה הרצאה בבית הספר, בא מישהו ועשה 
הרצאה שלמה על נושא מסוים, הראה סרטונים, היתה גם מצגת וגם מוסר 

השכל.

לאחר מכן, שני תלמידים העלו על ההרצאה פוסט:

האחד צירף תמונה, וכתב כמה יפה ומעניין היה, וכמה טוב שבית הספר הביא 
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שקופית 13: 
זעם. 

סטטיסטית*  - פוסטים שמעוררים זעם זכו לטראפיק יותר גבוה מאשר 
פוסטים אחרים.

והרי אנחנו כבר יודעים היטב כי יותר טראפיק = יותר תשומת לב! = יותר 
פרסום = יותר רווח!

https://www.smithsonianmag.com/  :למידע נוסף אודות הנתונים*
/science-nature/what-emotion-goes-viral-fastest-180950182

שקופית 14:
מה שמביא אותנו לדבר על עוד נתון השייך לטבע האנושי:

אנחנו אוהבים להרגיש צודקים. אוהבים לשמוע את מי שחושב כמונו ומאשרר 
לנו את הטענות. פחות אוהבים לשמוע את מי שעושה ההפך. שם התופעה: 

הטיית האישור. 

בנוסף, תהיתם פעם מה הקטע של שלטים על האוטובוס?

או על בניינים, גשרים ועמודי פרסום ברחוב? מישהו באמת חושב שהפרסומת 
הזאת משכנעת?

לא, אבל היא מצטברת. 

שקופית 15:
הכוונה היא, שהמוח האנושי עובד כך- שככל שמסר נשמע שוב ושוב ושוב, 

הוא נתפס אצלנו כאמת.

בפשטות: הפרסום בשלטי חוצות )דיגיטליים או פיזיים(, נועד כדי להשפיע 
על האופן בו אנחנו חושבים ומה אנחנו תופסים כאמת מוחלטת לעומת דעה, 

למשל.

 עד כאן יש לנו שלושה נתונים על האופן בו אנחנו חושבים או פועלים: 

הזעם הוא רגש שיוצר עניין, להט, סקרנות ומעורבות.  	
אנחנו אוהבים להיות צודקים, אוהבים את הדעות שלנו 	
מסרים שחוזרים על עצמם – משתרשים במוח שלנו כאמת. 	

שקופית 16: 
הבעיה היא שהטכנולוגיה הדיגיטלית מודעת לזה.  	
כמו שאמרנו, טובי וגדולי המוחות עובדים על יצירת מציאות כזאת.  	

למה?
כמובן! תעשיית תשומת הלב... 	

https://www.smithsonianmag.com/science-nature/what-emotion-goes-viral-fastest-180950182/
https://www.smithsonianmag.com/science-nature/what-emotion-goes-viral-fastest-180950182/
https://www.smithsonianmag.com/science-nature/what-emotion-goes-viral-fastest-180950182/
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שקופית 17: 
נמשיך, נתון נוסף: 

כל אחד מאיתנו נחשף לאינטרנט קצת אחר.

רגע, מה?

תרגיל: בחרו שני משתתפים, או יותר. חשוב שיהיו בעלי תחומי עניין שונים.

בקשו מהם לתאר את הפרסומות שקופצות להם במהלך השימוש בפלאפון 
)רשתות חבתריות, משחקים, אתרי קניות(.

כך נגלה כי בהכרח האלגוריתם ממפה את השימוש ותחומי העניין של כל אחד מאיתנו, ובהתאם יודע לשלוח לנו את  	
הפרסומות הכי רלוונטיות עבורנו. אבל פרסומת זאת רק דוגמה. אותו הדבר קורה גם בחדשות או...פוליטיקה.

הקונספציה המרכזית שכולנו מחזיקים בה, וכבר דיברנו עליה בעבר היא: שהאינטרנט פותח בפנינו את העולם. הוא מייצר לנו 
היכרויות וחברויות חדשות, ומאפשר לנו לדעת-לשמוע-להבין הכל בכמה לחיצות או נקישות על המסך.

זה נכון. אבל באופן חלקי ביותר.

שקופית 18: 
המציאות הזאת, של כל העולם בכף ידי והשימוש הרב – מאפשרים 

לאלגוריתמים לעקוב אחרי ההעדפות שלי )תרבותיות, פוליטיות ועוד(, 
ולפיהן לבחור מה להראות בתוצאות החיפוש בגוגל. 

https://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_
)Filter Bubbles הקישור המילים –( filterbubbles#t-512326

לראות עד 4:25 – ולשאול את התלמידים: מה הבעיה עם זה? )אפשר 
להמשיך את הסרטון, הוא פחות מ9 דקות סה"כ(

הבעיה היא שהמציאות שלנו, העובדות והחדשות שאני צורכת – הם לא בהכרח העובדות והחדשות שזה שלידי צורך. 

שוב נחזור על הפרדוקס שהבנו עכשיו: התחושה שהאינטרנט נותנת לי היא שאני פתוחה לעולם, הידע בכף ידי, יש שקיפות  	
מלאה וכל מה שאני זקוקה בשביל ללמוד או להבין את מה שקורה ו/או קרה – זמין בכל עת. בפועל: אני כלואה בתוך בועה 

שיצרו במיוחד למעני. 

שקופית 19: 
איסוף הנתונים:

הזעם הוא רגש שיוצר עניין, להט, סקרנות ומעורבות. 	
האינטרנט משייך אלי מידע שמותאם ספציפית אלי 	
דעתי תתחזק תמיד בעזרת אנשים שחושבים בדיוק כמוני 	
הטכנולוגיה הדיגיטלית מודעת לזה. 	

שקופית 20: 
מה התוצאה של הנתונים האלו?

תיבת תהודה.

בה אני משוטטת בעולם זועם, וכזה שמוכיח שאני צודקת. 

מה זה אומר על השאר?  שהם טועים. 

מהנקודה הזאת, כבר מאוד קשה לצאת – תיבת תהודה זה דבר שקשה 
מאוד לסדוק. 

https://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles#t-512326
https://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles#t-512326
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שקופית 21:
 )המדריך למסכסך(

_______________ + ______________ = קיטוב!

שקופית 22: 
זעם מותאם אישית + הטיית האישור = קיטוב!

סגירת פינות: אנשי תעשיית תשומת הלב רוצים להרוויח כסף. את 
האלגוריתמים של חברות אלו לא מעניינים ערכים כמו: "אמת", "אושר", 

"חברות", "צדק" ועוד. הם שואלים רק שאלה אחת: מה ימשוך יותר קשב? 

כי: יותר קשב = יותר צפייה בפרסומות = יותר כסף.

זעם, פייק ניוז, הטיית האישור היוצרות תיבות תהודה – מושכים את הקשב 
שלנו בצורה מקסימלית. 

באופן מצער ובלתי נתפס – ככל שאנחנו שונאים וזועמים יותר, התעשייה הזאת פורחת ומשגשגת יותר. חברות משוסעות ומקוטבות 
משרתות את האינטרסים של תעשיית תשומת הלב. להרחבה מומלץ לצפות בסרט מסכי עשן, החל מדקה 54.

זה קצת מפחיד. אפשר להילחם בזה? איך?

שקופית 23:
הבעיה < תיבת התהודה > הפתרון.

ככל שנסדוק אותה, ככל "שנבלבל" את האלגוריתמים, לא נהיה לכודים בתוך 
עצמנו וננצל את המשאב הרצוי של האינטרנט – פתיחות, עושר רוחני נגישות 

למידע ועוד ועוד.

שקופית 24:
כרטיס יציאה- Exit ticket נפצו את תיבת התהודה!! 

נתחיל במפגש בין אישי. חשוב כעת, בכיתה על דמות שעל דעותיה יש לכם 
מחלוקת.

דמות שנעים לדבר איתה, שנמצאת בעולמות הקרובים אליכם.

הערה למורים: כוונו את השיח לצוות בית הספר, להורים, מדריכים או קבוצת 
שווים.

כמובן שאפשר לעודד שיחות עם נציגי ציבור, אך המטרה היא לקיים שיח פיזי.

נושאים אפשריים: תלבושת אחידה, מחירים בקפיטריה, תחבורה ציבורית בשבת וכל תחום אחר.

לאחר מכן, בחרו כלי טכנולוגי לחשיפה לרעיונות שונים משלכם:

עקבו אחרי בן אדם שלא חושב כמוכם פוליטית, חברתית. ערכו שיחה אם מישהו שזר לכם, או האזינו לפודקסט או צפו בסרט המציג 
דעות או השקפות אליהם אתם בדרך כלל לא נחשפים ועוד. 

בשבוע הבא: הצגה של דעה אחת טובה של "הצד השני" שלקחתי איתי.


