
 

 רשתות חברתיות ומערכות יחסים

 מטרות:

 1.     החניכים יכירו את ההשפעה של רשתות חברתיות על מערכות יחסים.

 2.    החניכים יבינו שרדיפה אחרי ריגושים שונה בין אדם לאדם.

 

 חלוקת זמנים:

 
 עזרים:

 מחשב+ מקרן

 קטעי צפייה ממראה שחורה, עונה 3, פרק 1

 טקסט של שחיקת הרגש של גדי טאוב - נספח א'

 טקסט על מגיפת הבדידות - נספח ב'

 

  מהלך הפעולה:

 

 פתיחה - (15 דקות)1.

צרכים שונות- חברתיות אפליקציות/רשתות דרך לאפיין וננסה וירטואלית זהות המושג על             נדבר

  שונים שהזהות הוירטואלית עונה עליהם.

איך לעצמם לשקף היא שהמטרה לחניכים (נבהיר בתמונה. כמו קולאז' להכין מהחניכים              נבקש

 הם רוצים להצטייר בפני העולם ברשתות חברתיות שונות)

 15 דקות פתיחה - קולאז'

 15 דקות מתודה 1 - מראה שחורה

 15 דקות קטע קריאה - שחיקת הרגש מאת גדי טאוב

משפיעה החברתית שהרשת דרכים 5       סרטון
 על המוח

 10 דקות

 15 דקות מתודת תיאטרון סימולציות

 15 דקות קטע קריאה - מגפת הבדידות

 5 דקות סיכום



 

 
 

 מתודה 1 - מראה שחורה (15 דקות)2.
 

 נפתח בשאלה: איך הרשתות החברתיות משפיעות על התקשורת/ אינטרקציה שלכםן?
 

 נצפה בקטעים מתוך מראה שחורה, עונה 3, פרק 1
https://www.youtube.com/watch?v=oLc2E4P87QE&feature=youtu.be&ab_channel=fa

uxalias 
https://www.youtube.com/watch?v=4hK4fG3rcHA&ab_channel=hoyi 
https://www.youtube.com/watch?v=tyUi6-Opzzw&ab_channel=hoyi 

.https://www.youtube.com/watch?v=LC5Ds3UftEE&ab_channel=Mr.Robot 
 

  נשאל את החניכים:
 

 איך נראים היחסים בין האנשים בסדרה?●
 

 מה הקודים והנורמות האלה יוצרים בין האנשים?●
 

 אתם מזדהים עם חלק ממה שראינו? איפה הדירוג הזה פוגש אתכם בחיים שלכם?●
 

 קטע קריאה- שחיקת הרגש של גדי טאוב+ דיון (15 דקות)3.
 

 3. נקרא קטע מתוך שחיקת הרגש של גדי טאוב (נספח א')

   דיון בחלוקה לחדרים:

 ●   איפה אתן רואיםות את זה אצלכן?

 ●   מדוע אנחנו נמשכים לריגוש?

היכולת את חוסמת לרגש ההתמסרות במה ריגושים? אחר רדיפה של הרוח הלך עם הבעיה מה ●                

 להרגיש?

עצמו? אל אדם של ההתייחסות את מעצב זה איך ריגושים? אחרי רדיפה של העמוקות ההשלכות מהן ●                 

 איך המצב הזה משפיע על מערכות היחסים בין אנשים? תנו דוגמאות.

 

https://www.youtube.com/watch?v=oLc2E4P87QE&feature=youtu.be&ab_channel=fauxalias
https://www.youtube.com/watch?v=oLc2E4P87QE&feature=youtu.be&ab_channel=fauxalias
https://www.youtube.com/watch?v=4hK4fG3rcHA&ab_channel=hoyi
https://www.youtube.com/watch?v=tyUi6-Opzzw&ab_channel=hoyi
https://www.youtube.com/watch?v=LC5Ds3UftEE&ab_channel=Mr.Robot


 

 4. סרטון על 5 דרכים שהרשת החברתית משפיעה על המוח+ דיון (10 דקות)
 

Five Crazy Ways Social Media Is Changing Your Brain Right Now נצפה בסרטון 
https://www.youtube.com/watch?v=HffWFd_6bJ0&ab_channel=AsapSCIENCE 
 

 נשאל את החניכים ונעשה רפלקציה משותפת:
 

 מה הסרטון עורר בכםן?●
 

 מזדהים? עם איזה קטע בסרטון?●
 

 5. מתודת תיאטרון סימולציות (10 דקות)
 

 הצגות תיאטרון עם הורים או סבא וסבתא על הביקורת שלהםן על הרשתות החברתיות.
 סיטואציות אפשרית להמחזה:

 מבקשים ממך לא להיות בנייד בזמן שיושבים לאכול בשולחן.
 סבתא מבקשת ממך להניח את הנייד בצד ולענות על השאלות שלה.

 סבא מבקש ממך להסביר לו על ווטאספ ואומר שבדור שלו לא היה את זה.
 

 6. קטע מתוך כתבה "מגיפת הבדידות" (20 דקות)
 

 נקרא קטעים מתוך מגפת הבדידות, כתבה במאקו (נספח ב')
https://www.mako.co.il/weekend-articles/.htm :הכתבה המלאה 

 
  נשאל את החניכים ונעשה רפלקציה משותפת: מזדהים? עם מה?

 
 the social dillema .7- דופמין/ אושר ועל ההתמכרות לרשתות חברתיות ( דקות)

 
 8. סיכום (5 דקות)

 

ריגושים, על מושתתים חברים עם בילוי ואפילו הדיגיטלים החברה חיי העבודה, עולם הלהט"ב,               תרבות
חשוב ברשת. שמתקבלת ואהדה דירוגים בסיס על עצמית תפיסה לאחר,עיצוב אחד מדבר מהיר               מעבר
חברות עם שלנו היחסים את מעצבות אנחנו בהם הדרכים על ולחשוב זו תרבות עם ולהתמודד                 לחשוף

 וחברי הקהילה, השותפות בעבודה, מערכות היחסים האינטימיות שלנו והמשפחה.
 

 

 
 

 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HffWFd_6bJ0&ab_channel=AsapSCIENCE
https://www.mako.co.il/weekend-articles/Article-0307cbffc7ac741006.htm


 

 נספח א'

 שחיקת הרגש - גדי טאוב/ המרד השפוף
  

 הריגוש – באומנות כמו בחיים – הוא מין קיצור דרך את המידות הגדולות של ההתרגשות, הוא מגיע
 לעוצמות מיידיות שגם דועכות מייד כשההתקפה על החושים נגמרת. אין לו את תכונות העמידה והיציבות
 שאנחנו נוטים ליחס לרגש .רגש מתקשר לחוויות שהן עמוקות, שיש מאחוריהן איזו מערכת יותר מורכבת
 ויותר מסורבלת של תחושות, שיש מאחוריהן סיפור – או מה שבאומנות קוראים לו מבנה עומק – וקשרים

 שלוקח זמן לבנות אותם, כשם שאי אפשר פשוט להינתק מהם בבת אחת.

 הריגוש נגיש יותר וקל יותר, אבל גם יציב פחות. סמים, למשל, כמו כל סוג של התקפה על החושים,
 מספקים חוויות דומות לחוויות רגשיות באופן סינתטי. תענוג שאין לו סיבה ואין לו על מה להישען, או

 קירבה פתאומית שאין מאחוריה יחסים, או אנרגיות שכאילו באות משום מקום וגם נעלמות באותה
 מהירות. הם בונים את הקומות העליונות של מגדל שאין לו יסודות ואין לו קומות תחתונות.

  אלא שהמתקפות על החושים, הריגוש הפתאומי, הם לא רק תחליף לרגשות, הם במידה מסויימת הפרעה
 בדרך אליהם. השיאים המסחררים משתמשים בבת אחת בכל פוטנציאל האנרגיה אבל משאירים את
 המרווחים הגדולים ביניהם תשושים וריקים. הריגוש הוא בו בזמן סוג של פיצוי על תחושת ריק קשה –

 מעין ניסיון להכות בבשר המת כדי להחיותו –  ומצד שני יש לו את הניואנסים ואת היכולת ליהנות הנאות
 מתונות, באור אפור ומייאש. הייאוש הזה הוא מאפיין של קבע בתרבות הצעירה כולה. איזו קהות רגשית,

 תחושה של תפלות וחוסר משמעות, שבה רק לצבעים חזקים, למהלומות רבות עוצמה, לגירויים עזים, יש
 כוח מספיק כדי להשכיח לרגע את אבק הייאוש המכביד על הכל ומרוקן את הכל מתוכן.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 נספח ב' - מגפת הבדידות

 בדידות זה העישון החדש
 אלה הנתונים: 40 אחוז מהאמריקאים הצהירו כי הם בודדים, פי שניים מאשר לפני 35 שנה. 16 אחוז

 מהאוסטרלים דיווחו על בדידות, והבודדים ביותר היו בני 30 ומטה. לשכת הסטטיסטיקה של ניו זילנד
 מצאה ש-40 אחוז מבני ה-15-29 במדינה חשו בדידות בחודש האחרון, יותר מכל קבוצת גיל אחרת. 60
 אחוז מהצעירים הבריטים מרגישים בודדים, ובני ה-18-34 בבריטניה בודדים לעתים קרובות יותר מאשר

 בני 55 פלוס, ועוסקים בבדידות יותר מאשר פנסיונרים. גם בלי מחקרים, כל מי שהתקין את אפליקציית
 סיקרט בשבועות האחרונים ראה אותה עולה על גדותיה מווידויים על בדידות. באנגליה הבדידות כבר

 זכתה לשם "המגפה השקטה".

 איך אומרים "אני לבד" באימוג'י?

 שילוב של נסיבות הפך את דור הצעירים של היום לדור הכי בודד בעולם. כדי להבין את זה צריך להעיף
 מבט בעוד כמה סטטיסטיקות: למשל, זה שמספר הרווקים בקרב האוכלוסיה היהודית בישראל בגיל

25-29 הכפיל את עצמו מאז שנות ה-70 – מ-28 ל-63 אחוז. מספר הרווקות שילש את עצמו, מ-13 ל-
  46 אחוז.

 פייסבוק וואטסאפ, כמו שכולנו מרגישים, לא חבשו את הפצעים האלה, אלא העמיקו אותם. מחקרים הראו
 שאנשים המבלים שעות ארוכות בפייסבוק הם עצובים יותר. במשך כל המחצית השנייה של המאה ה-20

 סיפרו לנו שהבדידות היא תוצאה של הניכור העירוני, ושרע לחיות בעיר גדולה מוקפים באנשים זרים, היום
 אנחנו יודעים שרע עוד יותר לחיות בעיר גדולה מוקפים באנשים זרים עם סמארטפון.

 "המקור של כל מה שאת רואה הוא הטכנולוגיה, ואם נדייק – הסמארטפון", חורץ תמיר ליאון, אנתרופולוג
 יישומי וחוקר תרבות צעירה ממכון אתוס. "תקשורת מלאה בני שני בני אדם היא כשהם עומדים זה מול זה,

 מביטים זה בזה, מדברים, קוראים את שפת הגוף, מפענחים את טון הדיבור - זה 100 אחוז של תקשורת
 בין שני אנשים. הפנים שלנו אחראים על 80 אחוז, הם מעבירים 80 אחוז מהתקשורת, אז ברגע שאת לא

 רואה את הפנים - את נמצאת ברמת תקשורת של 20 אחוז. אם את מקבלת רק טקסט, יש פה 14 אחוז
 של תקשורת מתוך 100 אחוז ואז גם אם את מקבלת 100 וואטסאפים ביום, ברמת התקשורת הזו - זה לא
 עובד. זה לא מספיק. ילד שפגשתי סיפר לי על החבר הכי טוב שלו - הוא מדבר איתו במחשב הרבה, אבל

 הוא לא יודע איך הוא נראה. הוא לא יודע איך הוא נראה, ועבורו זה החבר הכי טוב שלו בעולם".

 הפתרון הוא הבעיה

 ד"ר ברקן סבורה שהטכנולוגיה דווקא מנסה לגשר על הפער, לעזור לנו לתקשר עם אנשים ועונה על
 הצורך הבסיסי הזה שלנו. "הטכנולוגיה באה לכפר על הניכור והבדידות ומציעה לך פתרון לבעיה הזו:

 טלפון לדבר עם האהובים מעבר לים, סקייפ כדי לראות אותם. אין לך משפחה? צרי חברים חדשים
 בפייסבוק". המחקר שמצא קשר בין אנשים לא מאושרים לבין הזמן שבילו בפייסבוק, אומרת ד"ר ברקן,

 מראה פשוט שככל שאתם פחות מאושרים – כך תבלו בפייסבוק יותר, בחיפוש אחר קשרים אנושיים.
 הטכנולוגיה יכולה לתת לכם המון - הבעיה, היא מסבירה, שהיא חסרה את המרכיב שאנחנו זקוקים לו
 יותר מכל: "הטכנולוגיה לא יכולה לפצות על הדבר הכי חשוב והוא המגע, המבט, זה שמאשר שאנחנו

 מכירים ואוהבים אותך".

 האם באמת נגזר עלינו לחיות בבדידות הולכת וגוברת? המחקר האופטימי ביותר בנושא הזה נערך
 באוניברסיטת קיימברידג' ב-2010: מערכת יחסים חזקה העלתה את אחוזי השרידות של אנשים ב-50

 אחוז. הנתון הזה נכון לכל גיל ומין, ולאנשים בכל מצב בריאותי התחלתי וסיבת מוות. לעצור את הקדמה או
 לשנות את העולם אולי לא נוכל, וגם לא צריך – אבל אפשר פשוט לצאת מהבית.


