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?'מה קורה כשילדים פוגשים לראשונה אדם חרדי': 'חלק א

צפייה בסרטון



בעקבות הסרטון: 'חלק א/

מענה על שאלות

:אט על השאלות הבאות'חשבו והשיבו בצ

מה ההבדלים בין השאלות ששאלו הילדים שאמרו שהם יודעים מה זה חרדי  
?ובין השאלות של הילדים שאמרו שהם לא יודעים מה זה חרדי

אילו  ? על מה מתבסס הידע של הילדים שיודעים מה זה חרדי לדעתכם
?מה המקור להנחות אלו? הנחות יסוד עומדות בבסיס הידע



בעקבות הסרטון: 'חלק א/

מסרים מרכזיים

הסרטון מדגים כיצד ידע מוקדם מעצב את התפיסה שלנו לגבי קבוצות  
אחרות שאין לנו איתן הכרות  

שמשפיעים על תפיסת  , אחד המקורות לצבירת ידע הוא כלי התקשורת
המציאות שלנו ועל היחס שלנו לקבוצות אחרות

המידע שאנחנו מקבלים על האם –עולות שאלות חשובות, לאור זאת
אופן חברי הקבוצה מוצגים  באיזה ? קבוצות אחרות תמיד יהיה שלם ומקיף

נקודת המבט שמוצגת לנו מחזקת סטריאוטיפים או  האם ? ומיוצגים
?מחלישה אותם

באופן ספציפי בחברה  ונתמקד  , הללובמהלך השיעור נתייחס לשאלות 
החרדית ובאופן שבו היא מוצגת בכלי התקשורת הישראליים בתקופת  

הקורונהמשבר 



נבין את תפקיד  
התקשורת  

בהבניית המציאות

נחשוב באופן  
ביקורתי על הצגת  
קבוצות חברתיות  
שונות בתקשורת

?מה נעשה בשיעור

5

נפחית תפיסות  
סטריאוטיפיות 
ביחס לציבור 

החרדי



.  חפשו כתבה המתייחסת לציבור החרדי בזמן משבר הקורונה בכלי התקשורת
.  אט הקבוצתי'כתבו את כותרות הכתבות שמצאתם בצ

(:בלינק שיישלח אליכם)קראו את הכתבות והשיבו על השאלות הבאות בפאדלט 

?כיצד מוצג הציבור החרדי בכתבה

ן הילדים היו שואלים היום על הציבור החרדי בעקבות משבר  /אלו שאלות לדעתכם
?  הקורונה

?  ן הייתם שואלים היום אנשים מהחברה החרדית/מה אתם

1משימה : 'חלק ב
חיפוש כתבות



2משימה : 'חלק ג
עיון בכתבות ביקורתיות  

מובאות לפניכם שלוש כתבות בהן הכותבים מתייחסים לאופן בו מוצג הציבור  
.  החרדי בתקשורת במשבר הקורונה

:קראו והשיבו בפאדלט על השאלות הבאות

?מהן טענות הכותבים לגבי ייצוג הציבור החרדי

?מה בכתבה התחבר למה שאני מכיר ויודע

?מה פתח לי כיווני חשיבה חדשים או חשף אותי למידע חדש

?אלו שאלות הייתי רוצה לשאול בעקבות הקריאה



1' כתבה מס

" גורם בכיר בסביבת מקבלי ההחלטות"דנה וייס ציטטה הערב ' 12חדשות 'הפרשנית המדינית הבכירה של 
הממשלה חוששת כי בשל התמונות החוזרות מהחברה החרדית של אי קיום הוראות משרד "שאמר כי 
זאת בעקבות תמונות מחתונה  . שכידוע סופרת אלפי הרוגים, "ישראל תגיע למצב של איטליה–הבריאות 

.בודדת בה הפרו באופן בוטה את ההנחיות
אם נהיה איטליה זה בגלל ההתנהגות של חלק מהציבור החרדי שלא  ", הגורם הבכיר אמר כי, לדבריה

הם לא מבינים מול  . מקיים חתונות ומצטופף בישיבות, נדחס באוטובוסים, ממשיך בחיים, מפנים את המצב
".שבועיים זה עלול להתפוצץ לכולנו בפרצוף-מה אנחנו עומדים פה ובעוד שבוע

שאמר , הכתב לענייני חרדים יאיר שרקי, מי שהיה שם כדי לענות לה בזמן אמת הוא הפרשן דתי של הערוץ
אי אפשר להכליל ציבור . רובם הגדול פועל לפי כל ההוראות וההנחיות. יש יותר ממיליון חרדים בישראל"כי 

משפחות גדולות  "עוד ציין כי ". הם סגרו את כל הישיבות–בניגוד לפרסומים . שלם בגלל חלק קטן ושולי
ללא אינטרנט שמאפשר פתרונות למידה ופנאי , וברוכות ילדים יתקשו מאד להסתגר בבית צפוף לאורך זמן

.  זה ציבור גדול ומגוון: "עוד הוסיף כי". מרחוק וללא רכבים פרטיים שמאפשרים לוותר על תחבורה ציבורית
בעיקר כי הן לא מודעות ולא , יש בו קהילות שמחמירות אף יותר מדרישת המדינה ויש כאלו שעדיין מזלזלות

גם אם מישהו כבר מתכונן , אי אפשר להכליל ציבור גדול כזה במשפט. חשות אמון כלפי רשויות המדינה
".לוועדת החקירה

פורסם ". אם נהיה איטליה זה בגלל התנהגות חלק מהחרדים: "אנטישמיות בשידור חי, יעקב אבוביץ: מתוך)
(20.3.20–בחדשות היהדות החרדית 



2' כתבה מס

נסגרו רבים ממקוואות הגברים , ובהתאם להנחיות מרבית הרבנים, בשל התפשטות נגיף הקורונה
.שונים ומשונים' פתרונות'והיו שמצאו , אך היו שהשאירו את שעריהם פתוחים. בישראל

ששימשו  , וזיהמו את המים בו הטבילו אחר כך כלים, אני מדבר על אלו שנכנסו לטבול במקווה כלים, כן
ובגללך נדבק אדם מבוגר שחלה ואולי  , והיה אם יתברר שאתה נשא של נגיף הקורונה. אחר כך למאכל

האם עשית  ? נראה לך שתעלה למדור השביעי בגן עדן בזכות מסירות נפשך לטבול בערב שבת. גם מת
על הוראות הרבנים והעדפת את טובתך , נחת רוח לבוראך כאשר צפצפת על הנחיות גורמי הרפואה

?האישית תוך סיכון חיי אדם
להתקלח תחת זרם מים חזק  : הנה כמה דרכים. בהחלט? רוצים להוסיף טהרה לכבוד שבת קודש

או ליטול ידיים ארבעים פעמים כפי , דקות עד שיישפכו עליך תשעה קובין מים שאובין4במקלחת למשך 
.שמטהר כמו מקווה, שלימד הבן איש חי

ַאל ", שלמה המלך כבר הזהיר אותנו בקהלת? מי התיר זאת לכם? אבל לסכן חיים של אנשים של אחרים
ה ב ֵּ יק ַהרְּ ִהי ַצד ִ ר, ת ְּ ם יֹותֵּ ַחכ ַ תְּ ַאל ת ִ םָמָל, וְּ ֹומֵּ ש   שמסכנים חיים כדי למלאות  , על רוצחים בפוטנציאל".   ה ת ִ

עוד  , רק שהשרץ הזה-ל של טובל ושרץ בידו "מתאים לומר את הביטוי של חז, את סיפוקם הרוחני האישי
.יהרוג את כולנו

–" כיכר השבת"-פורסם ב. טור דעה/ טובלים ושרץ בידם: אל תהי צדיק הרבה, שלומי זייבלד)
30.3.20(



3' כתבה מס

זו , הזו שמדברים עליה עכשיו במדיות" האוכלוסייה החרדית"הם ממש לא -בעצם , רוב המגזר-רבים חרדים 
אכפת לנו . איש בדרכו-איש–אנחנו כן מחוברים ומעודכנים . שצריכה טיפול מיוחד בהתגוננות מפני נגיף קורונה

. שוטפים ידיים והכול, לא מתקהלים, לא יוצאים מהבית ככה סתם, אנו שומרים על הכללים, מעניינים של חיים ומוות
אנחנו לא כאלה פסיכים ומטומטמים , תשמעו, היי: "אני כועסת על המצב הזה שמביא אותי לערוך הסברה ולומר

".אנחנו נורמליים. כמו שראיתם בחדשות

?  האם גלי השנאה יתעצמו, איך יסתכלו עלינו? איך ייראה הקיטוב המגזרי: אבל אני ממש מפחדת מהיום שאחרי
הם הראויים -" צאו טמאים ממחננו"או " קים החוצה"חרד"אותם אלה שאחראיים בשגרה על פשקווילים בסגנון 

לפי חוקי , במדינת הלכה היפותטית. הם רודפים. הם רוצחים. אם לא חריפות יותר, כעת לקריאות בסגנון הזה בדיוק
כמה מהציבור הכללי  -אנחנו החרדים כועסים וזועמים פי-אז האמינו לי . הם היו זוכים לעונש החמור ביותר, התורה

רוב המגזר החרדי יעמוד מאחורי משטרת ישראל אם זו תתחיל להכניס לכלא את פורעי . על הפושעים שבתוכנו
עילית שנמצאות בקבוצת  -הראשונים להיפגע מהאספסוף הזה הן החברות שלי בבני ברק או במודיעין.. החוק הללו

.הראשונים להיפגע הם קרובי המשפחה שלי, סיכון

גם לרב גדול רוב המגזר לא מציית  ".זה רבנים גדולים אצלכם. זה המיינסטרים, אבל זה לא אספסוף", עכשיו יגידו לי
הורים רבים בחרו שלא לשלוח את -למרות ההנחיות , גם כשיצאה הוראה שיש להמשיך וללמוד בחיידר. בהכרח
רבנים  : וחשוב שתדעו, יש משהו היסטורי שקרה וקורה בימים אלה. לא כולם מצייתים לכל דבר בעיוורון. ילדיהם

ליטאי לדבר  -כי יש פחד לא נורמלי במגזר החרדי, וזה מטורף. התחילו לדבר בקול נגד הציות העיוור" פחות גדולים"
ומוריד קצת את האמון  , לכן דווקא בזמן שבו המגזר החרדי מגביר את האמון שלו ברשויות המדינה. נגד הממסד

,  לדעת להפריד, דווקא עכשיו הכי חשוב להנכיח את הגיוון ואת המורכבות-מגזריות רקובות -שלו במערכות פנים
כועסיםוגם אנחנו , רובנו שומרי חוק ותקנות. לא להכליל

)ynet29.3.20-בפורסם. אנחנו כועסים עליהם יותר מהחילונים: פושעים בתוכנו. אביגיל היילבורן)
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דיון
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הבנו שעלינו מוטלת  
האחריות להיחשף  
לעוד מקורות מידע  
ולהתבונן בחומרים  
שמוצגים בפנינו בעין  

ביקורתית

שכלי  ראינו
התקשורת לא רק  
משקפים מציאות  
אלא גם מעצבים  
אותה ואת האופן  
שבו קבוצות שונות  

נתפסות

למדנו להיות מודעים  
לשאלה האם המידע  
המוצג לנו מעצים  
סטריאוטיפים או  

?מחליש אותם

סיכום השיעור
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מטלת סיכום/

חזרו לכתבות שמצאתם במשימה הראשונה בשיעור הנוכחי וכתבו להן תגובה קצרה  
(.  טוקבק)שורות 5-10בת כ

:  אפשר להתייחס לשאלות
?כיצד הכתבה השפיעה עליך•
?ת אחרת על החברה החרדית/ה חושב/אתהאם •
. ..  ועוד? ת/איזה שאלות היית רוצה להפנות לכתב•



!להתראות בשיעור הבא


