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תקציר
הטכנולוגיה הדיגיטלית מאפשרת לנו להיות בכל מקום, לעשות כל פעולה, לתקשר עם כולם – בזמן ובעונה אחת, ללא תלות בזמן 

ומרחב. אנחנו )לרוב( לא משלמים שקל עבור השירות הנ"ל, אבל מה המחיר?

בשיעור זה ננסה להבין את העסקה הנסתרת - אנחנו מקבלים עוצמה ומשלמים במיומנויות שלנו.

הסחר לא מתבסס על הכסף שלנו, אלא על תשומת הלב של כל אחת ואחד מאתנו. 

זמן חשיפה למסך מאפשר לחברות הגדולות ביותר להתחרות על הפרסום ועל זמן האוויר במהלכו אנחנו נחשפים לתכנים שלהם. 

שיעור זה הוא שיעור ראשון מתוך יחידת שיעורים של המסלול המורחב. בשיעורים הבאים נדון במחירים הפוליטיים והרגשיים   
שאנחנו משלמים במסגרת העסקה הנסתרת, וכן בהצעות לחשיבה וניסוח כללי התנהלות נכונים עבור כל אחד מאתנו.

מהלך השיעור
שקופית 1:

הערה למורה: בשיעור זה נבקש לעורר מודעות לעסקאות הנסתרות שהן 
חלק בלתי נפרד מחיינו. הכלכלה שלנו מתבססת על העיקרון של סחר חליפין. 

במסגרתו, אנחנו מקבלים דבר מה בתמורה לדבר אחר.

המטרה שלנו היא להתמקד בעלות של השימוש בטכנולוגיה הדיגיטלית בשלל 
תחומים: לרכוש כלים להתבוננות על העסקאות השונות בכדי שנוכל להחליט 

אלו מהן נרצה לקיים, והאם יש מחירים שלא נרצה לשלם. 

שקופית 2:
נפתח עם שאלה מעוררת:

האם אי פעם קיבלתי משהו באמת באמת חינם.

מתנות - לא נחשב, מישהו שילם עליהן...

שקופית 3:
כיום, בכדי שמשהו יעבור לרשותי – אני צריכה לשלם עליו

חולצה, שווארמה או בית.

 אורך: 
שיעור כפול

 קהל יעד: 
תלמידים בחטיבה-תיכון

  עזרים: 
מצגת, מקרן, נספחים מצ"ב
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שקופית 4:
לכל מוצר יש מחיר, הצרכן חכם צריך לדעת לשאול את עצמו שתי שאלות:

 ?מה המחיר
 ?האם אני מוכנה לשלם את המחיר בעבור אותו מוצר

 Deal or ...הצעה למתודה: "משתלם או לא משתלם" )על תקן התכנית הישנה
)no Deal

נבחר מראש במספר פריטים שתלמידים שלנו חפצים בהם: האייפון החדש 
ביותר, הנעליים המעודכנות, כרטיס כניסה ייחודי ועוד....

ננסה להבין עם הכיתה מה המחיר המקסימלי שהיו מוכנים לשלם עבור המוצר:

לדוגמא: אייפון חדש – נתחיל מ500 שח. מי מוכן לשלם? )הסברה היא שכמעט כולם(

לאט ובהדרגה נעלה את המחיר עד שכבר לא יהיו לנו קונים. ננסה להבין מה השיקול שמופעל בבואנו להחליט כמה משלמים על 
מוצר כזה או אחר. נחזור שוב על המתודה עם פריט אחר.

שקופית 6:
חברות עסקיות לא יכולות להעניק מוצרים בחינם.

הן יפשטו את הרגל.

אבל עם זאת, כמעט כל השירותים שאני מקבלת דרך הטכנולוגיה הדיגיטלית 
הם חינמיים.

שקופית 5: 
נפוליאון לחייליו:  "בקשו ממני הכל, רק לא זמן"

המצביא הגדול ידע היטב מה ערכו של זמן – משאב יקר מפז, שאוזל

ככל שמתקדם.

גם ביהדות – מדובר על שינה כגזל שלא ניתן להשיבו. הזמן לינארי ואינו 
מצטבר, הוא באופן טבעי רק מתבזבז.

  זה המקום לחזור על המתודה "על המרבה במחיר", אבל הפעם
לשאול על סיטואציות של תיעדוף:

למשל- לקראת למידה למבחן אני יכולה להציע לכם עסקה:

 .80 תלמדו במשך שעתיים, תקבלו
  .98 במידה ותלמדו 7 שעות, תקבלו
 ?במה תבחרו? האם תעדיפו את הזמן או את הציון? ומה מוביל כל אחד מאתנו בבואו להכריע בסוגיה

ההצלחה של המתודה תהיה כשתלמידים יענו: "זה לא משתלם"
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שקופית 7:
זה הזמן להיות חשדנים ולהציע התבוננות ביקורתית:

מה אנחנו כן משלמים-

"אם אתה לא משלם על המוצר, כנראה שאתה המוצר" טים קוק – מנכ"ל אפל

שקופית 8:
זוהי קריאה והזמנה להתבוננות ביקורתית שתלווה אותנו לאורך כל השיעורים.

נשתמש בדימוי של משקפיים "עסקיים" ונבקש לשאול לאורך הדרך: מה 
קיבלתי, מה שילמתי. 

שקופית 9:
*עבור המתודה הזאת נשתמש בפלאפון ומראש נגדיר שמיד לאחר סיום 

המשימה, יש להכניס אותו פנימה*

שלב א - נבקש מהתלמידים שלנו לערוך על דף )נספח #1( רשימת 
אפליקציות שיש להם. בתחתית הרשימה יש לסכום מספר אפליקציות סה"כ 

+ מספר אפליקציות בשימוש על תקן שבועי.

 .מי שסיים להכניס פלאפונים
  רק לאחר שכל הפלאפונים בפנים, שאלו- האם חוץ מלערוך את

הרשימה או שגם נכנסתם לעוד אפליקציות? 
אם כן? זה לא במקרה. תעשיית תשומת הלב וגדולי המוחות שלה כל הזמן מנסים )ומצליחים( לחשוב איך אפשר למשוך אותנו 

פנימה: פושים, באנרים, נוטיפיקשיין, הודעות, תזכורות ועוד..

שקופית 10:
שלב ב- בחרו 7 אפליקציות שימושיות במיוחד. 

  רשמו מה השימוש, מה הערך שאתם מקבלים מכל אחת
מהאפליקציות שבחרתם.

 ?בנוסף: בחרו אפליקציות שאינן בשימוש: מה הן עושות שם
 ?האם יש אפליקציות שגוזלות ממני יותר מאשר מעניקות

שלב ג- שיתוף בכיתה:

סדר גודל מספר אפליקציות עבור תלמיד, שימושים שחוזרים על עצמם, 
מספר אפליקציות פעילות ומוזנחות,

 .שאלה חשובה: מה היה לפני שהיו לנו את האפליקציות האלו? למשל: מחשבון, מזג אויר, יומן ועוד
Fun Fact: חוקרי מוח מזהים שינויים במבנה של המוח. שינויים שלוקחים היסטורית אלפי שנים מתקיימים בתקופה זו במהירות. 

הסיבה: הטכנולוגיה הדיגיטלית )פלאפון( עושה הרבה עבורנו.
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שקופית 11:
הרחבה, ניתן לכיתה לשתף, מה אנחנו מרוויחים ומקבלים מהטכנולוגיה 

הדיגיטלית: 

נוחות, זמינות, כיף! הרחבת אופקים, היכרויות, שיתוף ועד ועוד ועד

שקופית 12:
הבנו מה קיבלנו, השאלה היא מה שילמנו. 

במיוחד כשכמעט כל האפליקציות האלו הן חינמיות < זוכרים?

נקודה למחשבה: אנחנו מחפשים בגוגל בחינם. גם משתמשים ללא הגבלה 
ברשתות החברתיות ללא עלות. 

מהצד השני – תחשבו על המשרדים של גוגל? שווה, לא? מי מממן את כל 
זה? )תשובה: החברות שמשלמות עבור הפרסומות שאנו נחשפים אליהן(

שקופית 13:
נשארים עם אותה השאלה

המטרה: לתת לתלמידים את האפשרות לחזור שתי השאלות ששאלנו קודם:

 ?מהו בכל זאת המחיר
 ?האם אני מוכנה לשלם את המחיר הזה

שקופית 14:
בשביל להגיע לתשובה, ניקח שתי דוגמאות:

אחת מהאפליקציות שיש לכולנו הן שעון ומחשבון.

כשאני משתמשת בשעון/מחשבון אני מרוויחה, וגם משלמת.

תזכורת: לא משלמים פה בכסף.

אני מקבלת חישובים פשוטים, זמינים ומהירים, וגם לדעת בכל רגע נתון, בכל 
מקום בעולם – מה השעה.

המחיר? בעבר הרחוק, האדם השתמש בשמש/ירח וכוכבים בשביל לבין פחות 
או יותר מה השעה. למי יש את היכולת הזאת כיום? )כנ"ל לגבי חישובים או 

אפילו זכירת מספרים בעל זה. זוכרים את המוח שנמצא בתהליך של כיווץ...?(
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שקופית 15: 
זוהי – העסקה הנסתרת. אנחנו בקושי מודעים לה, אבל יש כאן

עסקה:

שקופית 16:
הטכנולוגיה הדיגיטלית מאפשר לנו להגיע לעוצמות מטורפת, יכולות חסרות 

תקדים!

אבל היא לוקחת מאיתנו את המיומנות הכרוכות בעשייתן.

)אפשר לחזור שוב לדוגמת השעון, היומן והמחשבון ועוד אינספור דוגמאות 
אחרות(

שקופית 17: 
זיגמונד פרויד, אבי הפסיכואנליטיקה דיבר על העוצמה האנושית כבר ב1930  

ותיאר אותה כקרובה לעוצמתו של אלוהים. הוא שאלה את השאלה הבאה:

האם עם העוצמה בא אושר גדול?

ניתן לתלמידים לענות ולנמק לפי דעתם ולבסוף נשתף את תשובתו של פרויד: 
לא. 

שקופית 18:
מצויידים במושג העסקה הנסתרת, וכן במשקפיים שלנו, ננסה לבחון שתי 

דוגמאות קצת יותר מורכבות:

וואטספ ואינסטגרם. מה אני מרוויחה – איזו עוצמה נוספת לחיי אל מול מה 
אני משלמת, מה המיומנות שנלקחת ממני.

המטרה: להניח בצד את המחשבון והשעון לכוון לשיח מחובר אישית, רגשי 
- ביקורתי: אנחנו מתקשרים בקלות, זמינים ונגישים אבל אנחנו פחות נוכחים 

פיזית. הקשב שלנו יורד.

אנחנו משתפים הרבה חוויות ורגעים, רובם מאושרים ויפים. אולי על חשבון 
ואולי בניגוד למה שאנחנו מרגישים באמת...

זה המקום לברר עם הכיתה אם יש עוד דוגמאות ונדגים: קשר עין, אמפתיה, 
נוכחות.
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שקופית 19:
זוכרים את פרויד? בשנת 1930 הוא כבר דימה את העצמה האנושית לעצמה 
אלוהית. תחשבו איפה היינו אז ואיפה אנחנו היום. בימינו, העוצמה האנושית 
היא אדירה., אנחנו חיים בתקופה של עושר, מגוון ושפע. פחות מלחמות מאי 

פעם, פחות מגפות, רעב ועוני.  

ועם זאת, מדדי בריאות הנפש מעידים על כך שפרוייד צדק- מפלס האושר 
לא עלה בהתאם. ואפילו להפך – יותר ויותר אנשים חווים את המציאות כלא 

פשוטה ומתמודדים עם קשיים מנטליים: הקושי להיות לבד, הקושי להיות 
בכאן ועכשיו, תחושות דיכאון, חרדה, מחסור באמפתיה, קושי ביצירת קשר 

עין, התמודדות עם מבוכה ואינטימיות. 

סרטון – על הרגלים והשפעות שימוש במכשירי הטכנולוגיה הדיגיטלית

לקראת סיום נחדד את השאלות הגדולות ששאלנו: כמה העוצמה הזאת עולה לנו, והאם יש דבר יקר יותר מכסף?

  .הערה למנחה: במערך "בריאות הנפש" – יוצג מחקר על אושר, ניתן ואף כדאי להזכיר שעוד נדבר על איך ניתן להשיג אושר
במובן מסוים פרויד הכין אותנו למשברים הפסיכולוגיים שעוד נלמד עליהם ונרחיב בהמשך. 

שקופית 20:
כרטיס יציאה:  

בשביל לגייס ולא להרתיע, נקרא לכיתה "לנסות", לבדוק לכמה ימים איך 
הולך ולא בהכרח להתחייב לדברים הבאים:

את השיעור הבא נפתח בשאלה – איך הלך לנו.

 למחוק אפליקציות שאין בהן שימוש
  לעקוב אחרי נתוני שימוש, ומה המחירים של השימוש במהלך

היממה.

https://www.youtube.com/watch?v=dRl8EIhrQjQ
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נספח #1: רשימת אפליקציות


