יחידת לימוד לבתי ספר בחינוך הדתי

מבוא
בפתחה של המאה העשרים ואחת ,שאנו מצויים בה ,ממלאת "תקשורת ההמונים"
ִ
תפקיד רב עוצמה .באמצעות שלוחותיה השונות והרב-גוניות  -הרדיו ,העיתונות,
הטלוויזיה ,האינטרנט ועוד  -אנו "מוצפים" במידע ,בסוגים שונים של מראות,
קולות ,ומילים כתובות.
קשה למצוא אדם בתקופתנו שאינו נזקק לתקשורת ,ולוּ במידה מינימלית;
עם זאת ,בקרב הציבור ולפחות בקרב חלקים גדולים של הציבור הדתי ,יש תחושה
שהתקשורת גורמת נזק רב.
שאלות בענייני צניעות ,לשון נקייה ,לשון הרע ורכילות ,עיתונות "צהובה" ,מידע
שקרי ומגמתי ועוד ,מטרידות את הציבור ומעסיקות אותו תכופות.
עם זאת יש לשאול מה הוא ערכה של התקשורת? האם אפשר למצוא בה צדדים
חיוביים? האם היא יכולה למלא את תפקידיה באופן הולם יותר?
אין אנו באים לעסוק בתפקידים הבסיסיים ביותר של "תקשורת ההמונים" דהיינו
בתקשורת כאמצעי להעברת מידע שהרי מי בר-דעת ויציע שנחזור לאמצעי תקשורת
כגון יוני דואר או חצוצרות ושופרות?
תקשורת חופשית היא בבחינת תנאי הכרחי בחברה פתוחה ודמוקרטית .חופש הביטוי
ואמצעי התקשורת הם ה"שומרים" על זכויות האדם והאזרח.
מי יספר לציבור מה עושה השלטון? מי ימנע מהשלטון מלהשחית את דרכו באין
רואה?
באמצעות חשיפת פעולות השלטון ועוולותיו ,אם יש כאלה ,לידיעת הציבור ,נפתח
הפתח לתקן את העוולות ובעת הצורך אף לגרום להחלפת השלטון.
הנושא רחב מכדי שנוכל להקיפו ביחידת לימוד אחת ועל כן ביחידה זו בחרנו
להתמקד בנקודה אחת ,והיא "תפקיד התקשורת בביקורת השלטון" .ביחידה זו נבחן
אפוא את הדרך הראויה שבה התקשורת צריכה לבקר את השלטון.
כדרכנו לא הסתפקנו בבירור הנושא לגופו ובלימודו ,אלא ביקשנו גם לבדוק מה יחס
היהדות לנושא.
אנו מאחלים לכם לימוד פורה ומעניין
צוות יסודות

יחידת לימוד והפעלה בנושא תקשורת
מטרות חינוכיות
להכיר בכך שאחד מתפקידי התקשורת הוא לבקר את רשויות השלטון באמצעות דיון ציבורי
באמצעי התקשורת ,ובהמשך לכך להשפיע על השלטון לערוך את השינויים הנדרשים;
ללמוד מקור יהודי שיש בו ביטוי לעקרון ביקורת השלטון )=המלוכה( ולריסון עוצמתו;
לדון בקושי שגלום בתפקיד התקשורת :כיצד מאזנים בין הצורך בביקורת השלטון לבין חובת
כיבוד הפרטיות של נבחרי הציבור ושל בני משפחותיהם.
מבנה היחידה
שיעור ראשון
תקשורת ושלטון  -מה
הקשר?
דף "שייטת "13
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להכיר בכך שאחד מתפקידי התקשורת הוא
לבקר את רשויות השלטון באמצעות דיון
ציבורי באמצעי התקשורת ,ובהמשך לכך
להשפיע על השלטון לערוך את השינויים
הנדרשים
סידור אירועים לפי סדר
דיון

שיעור שני
ביקורת השלטון ביהדות
דף קומיקס "כרם נבות"

ללמוד מקור יהודי שיש בו ביטוי לעקרון
ביקורת השלטון )=המלוכה( ולריסון עוצמתו
לימוד סיפור
השלמת היגדים
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שיעור שלישי
תקשורת מבקרת
ותקשורת מכבדת
דף "תקשורת מבקרת
ומכבדת"
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לדון בקושי שגלום בתפקיד התקשורת :כיצד
מאזנים בין הצורך בביקורת השלטון לבין
חובת כיבוד הפרטיות של נבחרי הציבור ושל
בני משפחותיהם.
ניתוח אירוע
הכנת כתבה

