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 מבוא )מתוך חוזר מפמ"ר גיאוגרפיה(

הגיאוגרפיה היא מקצוע העוסק במכלול התופעות והתהליכים, המתקיימים 

ביניהם, ברמות  קשרי הגומליןבסביבה הטבעית ובסביבה האנושית בעולם, ובחינת 

מהמרחב המקומי )הלוקלי( אל המרחב העולמי )הגלובלי(  – מרחבשונות של ה

 .וחזרה למרחב המקומי

הגיאוגרפיה משלבת מידע  מתחום מדעי הטבע, ומדעי החברה )ותורמת להבנת 

העולם המורכב שבו אנו חיים, והידע והמיומנויות הגיאוגרפיים הינם בעלי ערך רב 

 עיל בעולם זה. רלבנטי לתפקוד י

מהפכת הטכנולוגיה והתקשורת, אשר הפכה את העולם ל"כפר קטן", מרחיבה את 

. מקצוע זה מהווה תשתית, 21-חיוניותו של מקצוע הגאוגרפיה ללומד במאה ה

 לתחומי דעת נוספים במערכת החינוך שידע גיאוגרפי חיוני להם.  

ים, ומיומנויות ייחודיות עולם התוכן של הגיאוגרפיה מעניק לתלמידים ידע, ערכ

למקצוע כמו שימוש מושכל במפות וכן מיומנויות גנריות כמו אוריינות עיונית, 

 מדעית וחזותית.  

המקצוע מזמן שילוב חדשנות בפדגוגיה שבאה לידי ביטוי בפדגוגיה דיגיטלית 

המהווה חלק בלתי נפרד בהוראה בכל שכבות הגיל ובכישורי חשיבה התורמים 

דים עצמאיים שיוכלו  לתפקד בתבונה וביעילות כאזרחים וכעובדים לפיתוח לומ

 . 21-בעולם המורכב של המאה ה

הנושא  שלפניך מייצג  את הייחודיות והדינמיות של תחום הדעת ומדגיש  את 

הלמידה המשמעותית בהוראה מעמיקה של נושאים רלבנטיים ואקטואליים בדרך 

 חויתית למורה ולתלמיד 

 הנושא  מטרות העל של 

   הבניית תשתיות ידע  להבנת תהליכים המתרחשים בסביבתו הקרובה

 והרחוקה של התלמיד 

  קוגניטיביים  -פיתוח כישורי חשיבה וכישורים מטה 

   'פיתוח כישורים אורייניים לניתוח טקסטים, הצגות גרפיות וחזותיות וכד

 ממקורות מידע מגוונים 

 יים חדשים להכרת המרחב המלצה להעמיק את השימוש בכלים דיגיטל

 הנחקר 



 טיפוח סקרנות ועניין בעין בוחנת למרחב המקומי והגלובלי 

 טיפוח אחריות אישית וחברתית, אכפתיות ומעורבות פעילה 

 חינוך לסובלנות ומתן כבוד לזולת, לאחר ולשונה 

 

 שנות לימוד  10הרכב הציון בגיאוגרפיה 

 נקודות  70מבחן= 

 נקודות  30עבודה בנושא גלובליזציה = 

 הנחיות לעבודה במסמך נפרד.

 לרשותכם מצגות מלוות למידה:

 מצגת מלווה -מצגת גלובליזציה .1

 גלובליזציה -מצגת מדדי פיתוח  .2

 גלובליזציה -מצגת פרסומות  .3

 מטח -מדדי פיתוח   pdfקובץ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נתחיל בכוח  .גלובליזציה -המניע 



היא תהליך שבו יחסי גומלין חברתיים החורגים מעבר לגבולותיה של  הגלובליזציה
מדינת הלאום הופכים ליותר ויותר משמעותיים בחייהם של חברות ופרטים. עקב 

בין מה שמתרחש בתוך גבולותיה של מדינת הלאום  -כך ההבחנה בין פנים לחוץ 
ובליזציה נעשית פחות ופחות משמעותית. בלחצו של מכבש הגל -ומחוצה להם 

 .מדינת הלאום נוטה להתמזג עם העולם שמחוצה לה“ מלמעלה”

נכון, והתשובה מורכבת: טוב  .והמחלוקת השלישית היא על השאלה האם הגלובליזציה טובה או רעה

למה? טוב למי? אם אתה מעוניין ביצירת תרבות אזרחית אוניברסלית, אז מבחינתך לגלובליזציה יש 

אבל אם יש לך בעיה עם זה שהתרבות האוניברסלית הזאת מיוצרת בבתי האופנה או  .תוצאה חיובית

העיצוב של התאגידים הגדולים, או אם אתה מעוניין לשמר את המסורת הייחודית שלך, אז 

של “ ווינרים“הגלובליזציה היא איום מבחינתך. כך גם בתחום החברתי: אם אתה נמנה עם ה

הכישורים והקשרים המתאימים, אז הגלובליזציה מתאימה לך; אבל הגלובליזציה, אלה שיש להם את 

אלה שמאבדים את פרנסתם בגלל היצף של עבודה זולה ולא מוגנת, “, לוזרים“אם אתה נמנה עם ה

אתה מדבר על  .אז הגלובליזציה רעה לך. תלוי באיזה צד של הקפיטליזם הגלובלי אתה נמצא

הגלובליזציה היא האופן שבו  ?הקשר בין שתי התופעותגלובליזציה וקפיטליזם בנשימה אחת. מה 

פועל. הקפיטליזם הגלובלי הגיע בימינו לדומיננטיות חסרת תקדים גם מבחינת “ הקפיטליזם המאוחר”

היחידה. זאת הפעם הראשונה “ הנכונה”תפוצתו ברחבי תבל וגם מבחינת התקבלותו כשיטה 

וני למדי שדווקא הקפיטליזם מחסל את התחרות. בהיסטוריה שלשיטה הקפיטליסטית אין חלופה. איר

 .אין היום חלופות מגובשות ומבטיחות“ הקפיטליזם המאוחר”למדיניות הכלכלית הניאו־ ליברלית של 

החלופה של הפונדמנטליזם האסלאמי אולי מגובשת, אך מנקודת ראות דמוקרטית היא אינה 

היא גחמנית, לא “ המאדימה”ה הלטינית מבטיחה ביותר, אם לנקוט שפה זהירה. החלופה של אמריק

מגובשת, וגם לא מבטיחה דיה. החלופה של מדינת הרווחה בצפון אירופה מבטיחה מאוד, אך אינה 

 איזה .נטולת בעיות

 

 

תרבויות משמעותה -בעולם שנראה יותר ויותר מסובך ברשתות כלכליות,חברתיות ותרבויות. האם רב

אינה אלא שליטה מולטת של תרבויות עשירות כמו זו האמריקאית? תרבותיות -רלטוויזם מוסרי? האם רב

וכך תחת מסווה של רב תרבותיות אנו זוכים לסוג חדש של אימפריאליזם? שאלות כאלה ואחרות ידריכו 

אותנו בקורס זה. בחינה של מושגים אלה והשפעתם היא קריטית למי שרוצה להיות מודע יותר למרחב 

 .מובן כרחב יותר וככולל רבדים שונים של העשייה התרבותית שבו הוא חי. מושג התרבות

 

 

 פיתוח בר קיימא

 

 השונות התרבויות הושפעו ומעולם מאז והתרבות החברה על הגלובליזציה השפעת
 ולעתים שכבשו לעמים תרבותן את הנחילו העתיק העולם של האימפריות - מזו זו

" החדש עולם"ל שהגיעו מהגרים ובעקבותיהם עולם מגלי;  עליהם אותה כפו אף
 ורעיונות חדשניות וטכנולוגיות,  וממנהגיהם חייהם מאורחות אתם הביאו

 ברחבי אחרות ותרבויות למקומות התפשטו אחד במקום שהומצאו מהפכניים
 ברחבי תרבותיים לשינויים גורמים הגלובליזציה תהליכי,  כיום,  זאת עם.  העולם



. "  הפופולרית התרבות משתנה ובמיוחד,  בעוצמתם כמוהם היו שלא העולם
 מאיצה והתקשורת התחבורה אמצעי התפתחות בעקבות" המרחק התקצרות

.  חיים ולסגנונות לערכים,  לתרבות הנוגעים וידע רעיונות,  סחורות העברת
 ונוצרת,  ל.  גד שונים במקומות תרבותיים מרכיבים בין הדמיון,  מכך כתוצאה
,  המזון,  האדריכלות,  האופנה,  המוזיקה,  השפה בתחומי תרבותית האחדה

 ההאחדה של המשמעות תיבחן זה בסעיף.  ועוד הבילוי צורות,  אכילה מנהגי
 המתרחש מנוגד ואפילו הפוך תהליך גם יוצג.  השונים וביטוייה התרבותית

 חוזרות שונות אוכלוסייה וקבוצות,  מתחזקות מקומיות תרבויות ובו,  במקביל
 התרבות" פופולרית תרבות"ל" גבוהה תרבות"  בין.  נשכחו כי שנדמה למנהגים

.  החברתית לאליטה בעיקר האופייניים תרבות לדפוסי מתייחסת הגבוהה
,  שירה,  ספרות כמו בתחומים קלסיות יצירות:  למשל כוללת הגבוהה התרבות

 ויצרניה צרכניה הקודמות במאות.  פיסול,  ציור,  תיאטרון,  פילוסופיה,  מוזיקה
 את לצרוך שיכלו,  בחברה המבוססות השכבות עם נמנו הגבוהה התרבות של

 גם מכונה הפופולרית התרבות.  החינוך באמצעות לילדיהם אותם ולהעניק תוצריה
.  רחבה לאוכלוסייה האופייניים תרבות לדפוסי מתייחסת והיא" המונים תרבות" 

 בחיי ומתבטאים חיים לסגנון הנוגעים והתנהגויות ערכים של אוסף כוללת היא
,  לבוש אופנת,  מוזיקליים סגנונות:  למשל,  רבות אוכלוסייה קבוצות של היומיום
 ה. .  די.  מהמ מאוד מושפעת זאת תרבות.  ועוד מאכלים סוגי,  קולנוע סרטי
,  שפה בנושא.  פופולרית נעשית היא ולכן,  ההמונים תקשורת באמצעות ומופצת

 תרבות?  גבוהה תרבות.  ב יחידה ראו - הגלובלי בעידן תיירות תנועות,  דת
 ומיטשטשת הולכת התחומים בין ההבחנה,  כיום?  פופולרית

 

 מבוא לתרבות: גלובליזציה

 מבוא לתרבות המערב ראה גם:

 מהי תרבות

הגלובליזציה היא ההתפתחות האחרונה בזירה הבין לאומת, שהגיע לאחר         · 

 .1989נפילת הגוש המזרחי 

מדינות  השנים האחרונות של 300-סותרת את ההתפתחות החברתית ב         ·

 הלאום.

מדובר על טכנולוגיות חדשות שיוצרות קשר באופן מיידי עם כל מקום בעולם.          ·

 כל מה שקורה בצד השני של העולם משפיע על כולם.

 עולם.לא משנה באיזה מדינה אני חיי, כל דבר משפיע על כל ה         ·

עמנואל   .היכולת להשקיע בבורסה בכל העולם –גלובליזציה כלכלית          ·

יש רק עולם אחד, המחובר   ".המערכת העולמיתפיתח את המושג " וולרשטין

מערכת  כלכלה עולמית או –באמצעות רשת מורכבת של חליפין כלכליים. כלומר 

 /עולמית
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הינה התפתחות של אחדות המערכת העולמית המתאפיינת  גלובליזציהה         ·

 סוציו אקנומיים. –ביחסים קפיטליסטיים 

 .קפיטליזםמה שמוביל את הגלובליזציה זה ה         ·

ם היא תופעה מתפשטת כי אני כל הזמן צריך לחפש שווקים חדשים הקפיטליז         ·

כדי להרוויח כסף. כשאני מחפש שווקים חדשים אני צריך להתאים את המוצרים שלי 

אליהם. בעצם נוצרת בעולם אחדות של מוצרים, שיטות ייצור, בקרת איכות. אבל גם 

 של ידע, מידע וניסיון.

שאני מתחיל לחשוב בצורה קפיטליזטית, אני צריך מאפיין את הגלובליזציה          ·

 שכל פס הייצור יתאים לשוק האמריקאי וכך כולנו מתחילים לחשוב באותה דרך.

 הגלובליזציה באה לדי ביטוי ב:         ·

o        גידול המסחר הבין לאומי בסחורות ושירותים. מתן שירותים לכל העולם. יש

 השירותים שלי אני מקבל בחלק השני של העולם.גמה של מיקור חוץ, חלק מן 

o        אנחנו פחות שולטים בבורסה שלנו, אני מושפע מבורסה  –גידול תנועות ההון

 כלל עולמית.

o       .התרחבות התפקיד שממלאות חברות רק לאומיות 

o       .ארגון מחדש של רשתות ייצור על בסיס בין לאומי 

o       ות חדשות לרבות טכנולוגיות "רכות". איך אנחנו מייצרים התפשטות טכנולוגי

 ואיך מנהלים, הכל זהה.

 גלובליזציה תרבותית         ·

o       התפתחה תפיסה שאנחנו מפתחים תרבות גכלובלית. יש תרבות  80-בשנות ה

 שהופכת לתרבות כל העולם.

o        רוצים את אותם יש לנו תרבות קפיטליסטית, תרבות הצריכה שלנו. אנחנו

 המוצרים, מתלבשים אותו דבר, מקשיבים לאותה המוזיקה.

o       כותב שהגלובליזציה נובעת מכך שאנחנו מתחילים לחשוב אותו  אטוני גדנס

 דבר. הגבולות לא באמת מפרידים בין אנשים שונים, והתרבות שלנו הופכת לאחידה.

o        מדינה אחרת.אני חיי במדינה אחת וצופה בטלוויזיה של 

o       .יש פחות חשיבות לגבולות, חצי עולם מחכה למונדיאל 

יש שתי תפיסות ששולטות בחיינו: מצד אחד יש את הלאומיות שאנו לא          ·

מוכנים לוותר על הגבולות שלנו. מצד שני יש תופעה גלובלית שכולנו רוצים להיות 

 גלובליים.

היא  תרבות הצריכה. של גלובליזציה היא אחד האלמנטים המשמעותיים         ·

משלבת את הגלובליזציה הכלכלית והתרבותית. המעמד התרבותי חברתי שלנו נקבע 

ע"י המותגים שלנו, שאנו רוכשים. מה שמוכר זה המותגים שמחדירים לנו ע"י 
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פרסומת גלובלית, הרצון שלנו להדמות למשהו אחר. הרדיפה שלנו אחר מותגים מרא 

 ים הרבה מעבר ליכולות שלנו, מעבר גם למה שאנו צורכים.שאנו רוכש

הגלובלי מוכר לנו מיתוגים.  פיטליזםנעמי קליין מדברת בספרה על איך הק         ·

כל אנשים קונים מעבר הביקורת הגדולה כלפי זה היא הפניה לקהלי יעד מסויימים, 

 ליכולות שלנו.

אנו כל הזמן ברדיפה אחרי סמלי סטטוס גלובליים מרגילים אותנו לצריכה מגיל          ·

 צעיר.

 השפעות תרבות הצריכה

תרבות הצריכה מנצלת את המשאבים האנושיים. אם כל  – הרס סביבתי         ·

כדורי ארץ כדי לספק  4ים העולם היה מתלבש לפי התרבות האמריקאית היינו צריכ

 מהמשאבים של כדור הארץ. 83%מאוכלוסיית העולם צורכת  20%את התרבות הזו. 

אנו מודדים את הקידום החברתי ביחס לאנשים אחרים, על פי  –הרב חברתי          ·

מותגים. אני תמיד רוצה יותר, אנשים נשארים מתוסכלים והפער בין העשירים לעניים 

 גדל.

אנו כל הזמן רצים אחרי הכסף כדי שנוכל לקנות יותר. זה יוצר  –מחסור בזמן          ·

 הרס של משפחות שרצות כל הזמן אחרי הכסף.

כל מה שילדים רוצים זה ללכת לקניון ולקנות מותגים  –ילדים חומרניים          ·

 חדשים

לקדם את עצמי ,  עולם אינדווידואליסטי יותר ויותר. אני רוצה –מות הערכים          ·

 אין חשיבות לערכים הומוניסטיים.

 יותר ויותר חובות. –אוברדרפט          ·

העולם המנוצל, והעולם המנצל. יש לא  –הגלובליזציה יוצרת שתי מעמדות גלובליים 

רק ניצול כספי אלא יש הבדל בתוחלת החיים, בהכנסה. יש מדינות שחיות על פחות 

 מדולר ביום.

יוצרת תופעה חדשה שכל אחד יכול לצור את התרבות שלו. לאורך כל הגלובליזציה 

התרבות בנו בישבילינו את סולם התרבות. בעולם הגלובלי אנחנו יכולים לצור את 

 סולם התרבות שלי.

ברגע שזה קורה אני לא מחוייב לתרבות המקומית. אני יכול להחליט שהתרבות 

 בית.הלאומית מובילה אותי או תרבות של מדינה ער

 לא משנה איפה אני חיי אני יכול להתחבר לכל העולם.

 בעולם הגלובלי לאליטות קשה לשלוט בתרבות שלנו כי אין תרבות אחידה.
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 ?מה טוב יותר -דילמה: ייחוד תרבותי או האחדה תרבותית 

 

 גלובליזציה 

 מושגי יסוד

תהליך בו הופך העולם ל"כפר גלובלי" )כלל עולמי( אחד  -)גלובל = כלל עולמי(  גלובליזציה

קטן, בו לזרימת המידע והמסחר אין גבולות. התוצאה תרבות אחת )דפוסי התנהגות, ערכים, 

 שפה, סגנון חיים( שמשתלטת על העולם.

תופעה המדגישה את ההיבטים המקומיים, הנוגעים למדינה  -)לוקאל = מקומי(  לוקאליזציה

 ולתושביה ולא לכלל העולם.

תהליך שבו הופך העולם ל"כפר גלובלי"  אחד קטן שבו לזרימת המידע  – גלובליזציה

והמסחר אין גבולות. תהליך שבו מתרחשות פעולות כלל עולמיות מבחינה תקשורתית אך גם 

רות: כלכליות תרבותיות ועוד. הגלובליזציה מתאפשרת בזכות טכנולוגיות מבחינות אח

תקשורת חדשות )לוויינים, אינטרנט, פקס וכו'( המעבירות מידע למרחקים גיאוגרפיים  

נרחבים מעבר לגבולות המדינה למקומות רבים באותו הזמן. התוצאה היא ההשפעה של 

גם הזהות התרבותית של כל מדינה הגבולות בין המדינות הולכת ומצטמצמת ועימה 

שנעלמת לטובת תרבות אחת אחידה לכל העולם. תהליך של צריכת מוצרי תרבות 

גלובאליים בידיי קהלים מקומיים הנטועים בהקשרים תרבותיים ספציפיים ויוצרים את 

המשמעויות המשרתות את הצרכים שלהם. למשל חשיפה של צעירים לערוצי מוזיקה 

( אינה סותרת את הערכתם לסגנונות מוזיקה מקומיים כמו מוזיקה  MTV גלובאליים )למשל

מזרחית בארץ או אתנית במדינות שלהם. )תרבות = דרכי התנהגות, ערכים, שפה, סגנון 

 חיים(

 

 אלמנטים המבטאים את תהליך הגלובליזציה:

, CNN( גדול יותר ממספר הערוצים המקומיים )CNN. מספר ערוצים גלובליים )1

ESPN,BBC,EUROSPORT) 

http://textologia.net/?p=11711
http://textologia.net/?p=11711
http://geo.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=e940799d-482f-468a-8a79-537e5d91c76c&lang=HEB
http://geo.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=e940799d-482f-468a-8a79-537e5d91c76c&lang=HEB


. מספר התוכניות הקניות גדול יותר ממספר הפקות המקור )יש יותר סדרות מחו"ל מאשר 2

 סדרות ישראליות (

 שעות ביממה.  24. השידורים בערוצים הגלובליים נמשך 3

 נסחר במרבית מדינות אירופה מטבע אחד שמאחד סביבו הרבה מדינות  –. מטבע היורו 4

ר לעשות עסקים ולקבל מידע מכל מקום ובכל זמן דרך רשת האינטרנט מאפש –. אינטרנט 5

 EBAY ,AMAZONוהסלולר אתרים כמו 

 . McDonald, kfc ,h&m, gap. רשתות מזון ומותגי אופנה בינלאומיים 6

 

 

 

ההשפעה התרבותית שיש לארה"ב על תרבות של מדינות אחרות, תרבות זו  –אמריקניזציה

ים לדוגמא שוויון בין המינים,חופש ביטוי,  ליברליזציה לדוגמא: מאופיינת בתכנים דמוקרטי

חשיפת גוף ופיתויים מיניים ואלימות.תכנים אלה נתפסים ע"י תרבויות אחרות כדוגמת 

 מדינות אסלאמיות, אפריקה המזרח הרחוק כאיום על סולם הערכים שלהם.

 

האימפריאליזם היא שיטה מדינית שכוונתה השתלטות על ארצות אחרות  - אימפריאליזם

לשם שעבודן וניצול אוצרותיהן, תוך כוונה של המעצמה האימפריאלית להביא כביכול את 

הקדמה, התרבות והדת הנוצרית אל אזורים אלו. תהליך זה קרה במחצית השנייה של 

 (. 1850-1899)  19המאה ה 

תרבות המצוידת באמצעים טכנולוגיים משופרים, משאבים כלכליים  - אימפריאליזם תרבותי

והשפעה פוליטית, יכולה, באופן מכוון ולא מכוון, להעביר מידע וסגנון חיים לתרבויות חלשות 

יותר. כתוצאה מכך, תרבות אחת, למשל האמריקאית,  משתלטת על תרבויות אחרות. בעידן 

צורך בכוחות צבאיים כדי לכבוש מדינה אחרת. של אמצעי התקשורת ההמוניים אין עוד 

בעזרת שידורי טלוויזיה וקולנוע, תרבות אחת כובשת תרבות אחרת. ארה"ב היא ספקית 

התכנים הגדולה בעולם. תכנים אלה מכילים ערכים אמריקאיים ומערביים. בשעה שתרבויות 

וגמא כמה סרטים חלשות יותר, שאינן יכולות לייצר תכנים המוניים באופן כה גדול )לד

ישראלים יש לעומת אמריקאיים, בבתי הקולנוע(, נפגשות עם תכנים אלה, הן מתחילות 

לוותר על התרבות והזהות הלאומית וההיסטורית שלהן, ולוקחות לעצמן את התרבות 

 החדשה. 

 

 גלובליזציה-אנטי

כלה הגלובלית אנטי גלובליזציה היא השם הנפוץ למגוון הארגונים והפעילים המוחים נגד הכל

לגלובליזציה. למעשה, הפעילים משתמשים באמצעים  לא מתנגדיםוהשלכותיה. הפעילים 



גלובליים כמו רשת האינטרנט כדי לתאם העברת רעיונות, או עריכת הפגנות, ושואפים לצדק 

גלובליים הם בעיקר בנושאי זכויות עובדים, זכויות בעלי -גלובלי, כלל עולמי. המאבקים האנטי

, איכות סביבה, חופש ההגירה, שימור תרבויות, מזון בריא וסיום או שינוי השיטה חיים

 הקפיטליסטית )צבירת הון לטובת הפרט(. 

: כדי להגדיל את הרווחים, חברות ענק, מעבירות את הייצור למדינות בחו"ל, שם לדוגמה

 כוח העבודה זול יותר, תוך כך שהן פוגעות בעובדים. 

על כך שהתנאים  בחברת הנעליים נייקי 1997הוטחה החל בשנת למשל ביקורת חריפה 

 שהיא מספקת לעובדיה במפעלים במדינות כמו הודו, וייטנאם, תאילנד, ואינדונזיה ירודים, 

 

 

במיוחד בהשוואה לאלו של עובדים במערב, וכונו "סדנאות יזע". לפי הטענות, הועסקו בהם 

ותנאי העבודה,  לשקל לשעה בלבדאם הגיע , שכר העבודה במפעלים בוייטנ9ילדים בני 

 התזונה והרפואה אינם מספקים.

הואשמה בכך שהדרישה שלה לכמויות אדירות של בשר בקר, גורמות לכך  מק'דונלדס

בשם  להכושחקלאים בדרום אמריקה כורתים יערות כדי להכשיר שטחי מרעה לפרות. 

 הרווח. 

 

 

יות / לוקאליזציה / גלוקליזציה:  בִּ

. התקשורת המקומית "מבייתת" התרחשויות הלוקאליזציההתהליך ההפוך לגלובליזציה הוא 

גלובליות על ידי כך שהיא מסקרת אותן מזווית מקומית )כלומר מתמקדת במה שקשור לבית 

למדינה(. או כאשר תוכניות טלוויזיוניות גלובליות או ערוצים גלובליים מקבלים גרסה  -

מה של טקסט תרבותי מתרבות זרה, לתרבות מקומית ולצרכים מקומית. ביות הוא ההתא

ליצור מעורבות של הצופים בבית ולעורר עניין  -של קהל הצופים בתרבות המקומית. המטרה 

 ולהגדיל את מספר הצופים.

 דוגמאות:

: אירועים אלה משודרים בשידור חי ברחבי העולם.  ביות אירועי ספורט גלובליים

עולם בכדורגל, מרוץ המכוניות ראלי פריס דקאר ועוד. בכל האירועים האולימפיאדה, גביע ה

, המגישים המקומיים אבלהאלה משתתפים מתמודדים רבים ממדינות שונות ברחבי העולם. 

את הסיקור, ומתמקדים בספורטאים של אותה המדינה   מבייתיםשל כל מדינה ומדינה, 

 ינת ישראל למשל( יהיה יותר עניין. ובהישגים שלהם. זאת כדי שלצופים המקומיים )במד

 

 ביות חדשות גלובליות :



, רשתות תקשורת גלובליות ) למשל רשת בתאילנד יצונאמכאשר יש רעידת אדמה בסין, 

CNN מדינות בעולם!!( יסקרו את האירוע באופן כללי. לעומת  212-שניתן לקלוט אותה ב

, כלומר תעסוק במטיילים הישראלים תביית את האירועזאת התקשורת הישראלית 

שנמצאים שם, במחלצים הישראלים שנשלחו לעזור וכו'. הצופה הישראלי מחפש לדעת על 

מה שמתרחש בעולם, אך ההתעניינות מתעצמת כאשר מעורבים בכך דמויות מהבית, 

 מישראל.

 

 

 

 

 ביות של תכנים טלוויזיוניים:

תוכניות הריאלטי: "כוכב נולד", "הישרדות", "סופר הביות מתבצע במגוון של סדרות. למשל 

נני", "לרדת בגדול" ו"מי רוצה להיות מיליונר" הם בעלות רייטינג גבוה, וכולן בויתו מתוכניות 

מקורית בחו"ל. לעומת זאת, יש מעט צופים בישראל, שרואים באופן קבוע את התוכניות 

ברוב מארה"ב, אבל גם מאירופה המקוריות מחו"ל. בישראל, משתמשים בתבנית הזרה )

ודרום אמריקה( ולתוכה "יוצקים" עלילה ותכנים לוקליים )מקומיים(. למשל ב"כוכב נולד" יש 

רק שירים ישראלים, ב"הישרדות" הדמויות היו ישראליות עם הווי ישראלי. השאלות ב"מי 

פי התבנית -רוצה להיות מיליונר" קשורות לישראל. הטלנובלה "אסתי המכוערת" נבנתה על

בעלת תכנים ודמויות מקומיות. הצופה הישראלי היה מאבד  ההייתשל "בטי המכוערת", אבל 

 לוקליים. -היו מתעסקים בתכנים מקומיים אם לאעניין 

 

 התמודדות עם השלכות הגלובליזציה:

האימפריאליזם התרבותי, אמריקניזציה. ארה"ב ספקית התכנים הקולנועיים  – תרבות

והטלוויזיוניים הגדולה בעולם, משפיעה על שאר התרבויות בעולם. סדרות אמריקאיות 

)הסימפסונים, נמלטים, מסע בין כוכבים ועוד( הפכו להיות לקלאסיקות ברחבי העולם. 

האוסקר, שבה  –, וכמובן התחרות היוקרתית סרטים אמריקאיים הם הנצפים ביותר בעולם

מתחרים גם סרטים מרחבי העולם, על הסרט הזר הטוב ביותר. כדי להתמודד עם עוצמה 

השידור  –תרבותית זו, ישראל חוקקה חוקים ברורים לעידוד יצירה מקומית )ראו סעיף חלון 

ל שידורים מקומיים, ש 50%הציבורי והמסחרי(. כלומר, חברות טלוויזיה חייבות לשדר כמעט 

לקנות יצירה מקומית ולהזרים כסף לטובת יצירה מקומית בתחומי הקולנוע. כך נוצרו סרטים 

ישראלים כמו : "בופור", "אושפזין" ועוד רבים המדברים על החברה הישראלית ועוזרים 

 לשמר את התרבות המקומית.



האנגלית חודרות לתוך השפה האנגלית הפכה להיות שפה גלובלית. מילים מהשפה  – שפה

השפה העברית, במיוחד ע"י אנשי תקשורת שמרבים להשתמש במונחים מהשפה האנגלית. 

האקדמיה ללשון )הגוף האחראי על שמירה ותחזוק השפה העברית(, מוצאים מילים חדשות 

הוא מיסרון. ספין )מונח בתקשורת( הוא  smsבכל פעם לכל מיני מילים לועזיות. למשל 

מהמילים מתקבלות וחלק לא. מעבר לכך, ניתן לראות את ההשפעה של  סחריר. חלק

הגלובליזציה והאמריקניזציה במיוחד על שמות של מותגים או עסקים. כאשר במקום להציג 

 את שם העסק בעברית, הוא מוצג בשמות לועזיים. 

ם ראשית, ענפי ספורט מסוימים שהם מסובכים מדי )בייסבול ופוטבול(, או שה – ספורט

 איטיים מדי )גולף, טניס( או שהם גסים מדי )אגרוף, וסומו ביפן( יורדים ממרקעי הטלוויזיה, 

 

 

לטובת משחקים קלים להבנה ומהירים. כדורגל וכדורסל. שני משחקים אלה, גם היו נושאים 

לסרטים ותוכניות טלוויזיה שונות )למשל "האלופה"(. קבוצות כדורגל וכדורסל בעולם, 

אביב כדורסל -ר ויותר זרים שישחקו בהן )ראו למשל כמה זרים יש במכבי תלמחפשות יות

וגם כדורגל(. כך, כאשר יותר מיליונרים שרוצים להרוויח קונים קבוצות, פחות מעניין אותם 

לטפח את הנוער המקומי. בארץ מנסים להתמודד עם תופעה זו, בעזרת מכסה של שחקנים 

היות עם מספר שחקנים ישראלים. וזאת, כדי לעודד את זרים שקבוצה יכולה לשתף, ועליה ל

 הזהות המקומית. אך ישראל, כמו מדינות אחרות, נכשלת בניסיון לפתח עוד ענפי ספורט. 

 

 תקשורת גלובלית - המתח שבין הגלובלי ללוקאלי

השידורים באמצעות לוויינים וכבלים לכל העולם והתפתחות האינטרנט, גורמים להתנגשות 

מדינות פותחות  מצד אחדכוחות מנוגדים הגלובלי )כלל עולמי( והלוקלי )המקומי(.  בין שני

את שעריהן )מרצונן או שלא מרצונן( לתרבות המערבית באמצעות הטכנולוגיה המפותחת 

של אמצעי תקשורת ההמונים )קולנוע, טלוויזיה ואינטרנט(, כי הן רוצות להיות חלק מכלל 

, הן "נשטפות" בערכים ובתכנים גלובליים. התוצאה היא איבוד אבל מהצד האחרהעמים. 

 הזהות המקומית הייחודית, כמו שפה, היסטוריה, דת, ערכים ומנהגים. 

מתרחשים בתקשורת העולמית שינויים דרמטיים ומהירים כאשר השיא  80מאז שנית ה

יטאלית באה הטכנולוגיה הדיג 21-שלהם הגיע המהפכה הטכנולוגית הדיגיטאלית של המאה 

 לידי ביטויי במושגים

אוטוסטראדת המידע, מיזוג בין  ,כמו: העידן הדיגיטאלי, עידן המידע, טלוויזיה גלובלית

 טכנולוגיות אינטרנט אינטראקטיביות. 



העובדה שהעולם נמצא בשלט רחוק שבידנו נראות לנו טבעית ומובנת מאליה. המנויים של 

לים לצפות בנוסף על הערוצים הישראלים בשידורים הטלוויזיה בכבלים ובלווין בארץ יכו

 בעולם.ממדינות רבות 

נכנס העולם לשלב חדש של עידן המידע הייתה זו הפעם הראשונה שבה  1991בינואר 

הועברה מלחמה ושידור חיי לכל העולם, משמעות הדבר היא שהלוויינים והכבלים חוצים 

כולות לפקח ביעילות על הזרימה החופשית גבולות גיאוגרפיים ופוליטיים. הממשלות אינן י

ושל רשתות גלובליות אחרות יכולים לצפות ידידים ואויבים  CNNשל המידע.בשידורים של ה

כאחד הטכנולוגיות החדשות המשולבות של וידאו טלפון ומחשב יאפשרו לקבל שירותים 

השירותים הללו מכווננים של ידע בידוק חינוך ומידע. מערכות דיגיטאליות יספקו לנו את 

 בצורה ויזואלית קולית וטקסטואלית והם יהיו גלובליים כלומר בהישג יד של כל אחד ובכל 

 

 

 

מקום. החידוש האמיתי הוא בכך שהמערכות האלה בעתיד יהיו אינטראקטיביות כלומר 

 הצופה לא יהיה פסיבי כמו בטלוויזיה המסורתית אלא יוכל להיות משתתף ומעורב.

 משבר כמו במלחמות יש מספר השפעות: לשידורים בזמן

 הם עלולים לסכן חיי אדם. .1

מקבלי ההחלטות כמו ראשי מדינות שואבים מידע מהשידורים ומסתמכים עליהם אך גם  .2

 אם עברו צנזורה.

קיימת אפשרות להעביר  מידע מהתקשורת הגלובלית למי שמנותק ממנה באמצעות  .3

 טלפון או רדיו בזמן אמת 

חוצים גבולות גיאוגרפיים ופוליטיים, ומקשים על ממשלות לפקח על  הלוויינים והכבלים .4

 זרימת המידע.

 

 

כוחות, הגלובלי והלוקאלי מצד  2השידורים באמצעות לווינים וכבלים גורמים להתנגשות בין 

אחד המדינות  פותחות את שעריהן לתרבות המערבית באמצעות הטכנולוגיה של אמצעי 

חלק מהכפר הגלובלי והן מושפעות מערכים ותכנים של  התקשורת. מדינות אלה רוצות

תרבות זו באמצעות הטלוויזיה הגלובלית. מרכזיותה של ארה"ב במתח הזה נובע לא רק 

בגלל כמויות הסרטים וערוצי הטלוויזיה. אלא בכוחה להכתיב אורח חיים הנותנת לצעירים 

איבוד הזהות המקומית  בעולם שייכות לתרבות גלובלית מצד שני התוצאה עלולה להיות

הייחודית התרבותית מדינות רבות כגון : השלטון בסין, מלזיה וכו' מאוימות מתרבות 

הגלובליזציה במיוחד לאור העובדה שאין הדדיות, אין השפעה מצד המדינה החלשה מדינות 

 אלה מנסות להתגונן עם השפעות הגלובליזציה במספר דרכים :



 הקצבת מחסות של הפקת מקור.הגבלת מחסת התוכניות הזרות ו .1

 1994מדינות מחייבות שימוש בשפה הרשמית ואוסרות על שימוש בשפה האנגלית ) .2

 צרפת(

הגבלת התכנים המשודרים לתכנים המעודדים את הערכים המסורתיים המקובלים  .3

באותה מדינה והתרבות המקומית )ניסיון של ממשלת תורכיה לקיים טלוויזיה גלובלית 

 ות בעולם(.לקהילות תורכי

הקמת רשת תמיכה כלכלית )קרנות( שמטרתן לתמוך בתוכניות העוסקות בתכנים  .4

 הרצויים 

 התלת מיסים גבוהים על תכנים מיובאים. .5

הספורט הוא עסק כלכלי רחב היקף שמכניס רווחים עצומים לארגוני הספורט ולארגוני  .6

 ט אטרקטיביים גם התקשורת. ומקדם את האינטרס הכלכלי של המפרסמים. שידורי הספור

 

 

למפרסמים )סופרבול, ווימבלדון, ליגת האלופות(. שכן רוב הצופים בשידורי הספורט הם 

 גברים בעלי כוח קנייה 

מאחר וארגוני התקשרות משלמים סכומי עתק על שידורי הספורט הגלובליים מרקיעים  .7

הסופרבול נמכרה שניות בעת שידור  30שחקים גם מחירי הפרסומות כל למשל פרסומת בת 

 מיליון דולר. 1.6ב

 

 

  הספורט בשידור הגלובאלי

תחרויות הספורט בדומה לחדשות הוא תחום אטרקטיבי במיוחד לשידורי הטלוויזיה. 

 הספורט מהווה מרכיב מרכזי בשידורים הגלובליים כבר שנים רבות ,וצפוי כי 

אולימפיים, משחקי טניס, וגביע חלקו בשידורים יתרחב בעתיד. אירועי ספורט כמו משחקים 

האמריקאים   NBAהעולם בכדורגל נצפים ע"י מיליונים בעולם, אפילו משחקי כדורסל  ב

מדינות. חובבי ספורט ברחבי העולם מכירים את שמות הקבוצות והשחקנים  175משדרים ל

 ויודעים את תוצאות המשחקים לא פחות משהם יודעים על הליגות המקומיות שלהם.

 הפכו שידורי הספורט למוצר גלובלי מצליח ? מדוע

 הן זולות יחסית וקלות להפקה. .1

הספורט נולד עבור המדיום הטלוויזיוני אירועי ספורט מצטלמים יפה בטלוויזיה יש בהם  .2

 גיבורים יש להם קבל מעריצים הם תחרותיים ויוצרים דרמה בשידור חי 

פרשנות, תאור ותמונה טובים יותר הספורט מספק בידור טוב ומאפשר לצופים בבית לקבל  .3

 מאשר במגרש.



 שידורי הספורט הפכו לשידור גלובלי מצליח גם מפני שהם מעניקים לצופים תחושה של ביחד  .4

הספורט מספק חוויה חיובית בן ברמה הבינלאומית והן ברמה הלאומית פטריוטית מכיוון  .5

 שהוא מאפשר להזדהות עם גיבורים לאומיים ובים לאומיים.

ורט אינו שנוי במחלוקת ולכן הוא לא מעורר ויכוחים על רקע פוליטי ולפיכך גם לא מרגיז הספ .6

 פוליטיקאים

 הפועל מפ"י מול חירות(–איראן, ברלוסקוני באיטליה, בית"ר -) לא מדויק ,ישראל  

התכנים הטובים ביותר לבניית ערוצים גלובליים הם אלה שיש להם שפה אוניברסאלית )בן  .7

כאלה שי בהם רעיונות בינלאומיים ערוצי חדשות מספקים מידע על הנעשה בעולם לאומית( או 

בכל זמן נתון. בכל פעם שהצופה מבקש מידע חדשותי ערוצי הספורט מדברים בשפה 

בינלאומית, אפשר לצפות בהנאה בכדורסל, בכדורגל, או בסקי וללא כל פרשנות כמו ערוצי 

 בכולם.המוזיקה הבריטית שמדברים בשפה שמובנת 

 

 

 אירועי ספורט גלובאליים

הוא מרוץ מכוניות, אופנועים ומשאיות שנתי, המתחיל באירופה ומסתיים  - דקארפריז ראלי 

סיבולת בשטח קשה, לרבות  למרוץפתוח לחובבנים ולמקצוענים, ונחשב  המרוץבאפריקה. 

ימים. בראלי האחרון היו אמורים  16-ק"מ ומשכו כ 9,000מדבריות ודיונות. אורכו מעל 

עיתונאים  800-מדינות שונות, כולל ישראל. יותר מ 50-צוותים בסך הכל, מ 570להיות 

פים מיליון צו 150מדינות שונות, עם  185-שיסקרו את האירוע, שאמור היה להגיע לשידור ב

 באירופה בלבד, מדי ערב.

 

אולימפיאדה - המשחקים האולימפיים הם אירוע עולמי של תחרויות ספורט מענפים שונים, 

הנערך אחת לארבע שנים. במשחקים האולימפיים משתתפים טובי הספורטאים מכל 

המדינות בעולם, והם נחשבים ברוב הענפים האולימפיים לאירוע השיא. המשחקים 

ם גם האירוע התקשורתי הגדול ביותר בעולם. הסמל האולימפי הוא חמש האולימפיים ה

טבעות שלובות המסמלות את האיחוד של חמש היבשות. שידורי האולימפיאדה הם המימוש 

המלא ביותר של השידור הגלובלי מיליארדי אנשים צופים בהם בו זמנים בכל מקום בעולם. 

בשידורים שנוגעים להם )התמקדות  עם זאת בכל אחת מהמדינות מעוניינים הצופים

בספורטאים נציגי המדינה שלהם במשלחות ובדגל( נוסף על השידורים הכללים אפילו כאשר 

 אלה מגיעים 

למקומות האחרונים או מתחרים בענפי ספורט לא כל כך פופולאריים. מובן שאם הספורטאים 

גלובליזציה של מנצחים תשומת לב הטלוויזיונית אליהם תגיע לשיא כלומר בצד ה

האולימפיאדה שמאחדת את כל העולם ובצד השני מופעי הפתיחה והסיום והתחרויות 



המסתוריות הקלאסיות קיימת דרישה להראות את הספורטאים המקומיים ולמלא את הצורך 

 בהזדהות עם הגיבורים שנשלחו לאולימפיאדה לייצג את המדינה.

 

אולימפיים את החוויה הגלובליתכיצד מדגיש הסיקור הטלוויזיוני במשחקים ה : 

 שידור משחקים של מדינות זרות בענפי ספורט גם כאשר ישראל אינה מיוצגת  .1

 פרשנויות וכתבות על כוכבי ספורט זרים  .2

 דיווחים על התרחשויות במקומות שונים בעולם כתוצאה משידור המשחקים האולימפיים  .3

חקים אלו מעניק לצופה תחושה הסיקור הטלוויזיוני על מדינות העולם שמשתתפות במש .4

 של היותו אזרח העולם, עולם שהוא בבחינת "כפר גלובלי"

 

 

 

 

גביע העולם בכדורגל, הידוע גם בתור המונדיאל, הוא  - גביע העולם בכדורגל )מונדיאל(

החשוב שבמפעלי הכדורגל הבינלאומי. הטורניר, המאורגן על ידי פיפ"א, הגוף הבינלאומי 

הממונה על ענף הכדורגל. זהו אחד מאירועי הספורט הסוחפים והנצפים בעולם. צופים בו 

הצליחו להעפיל לטורניר, מאמצים כמעט בכל מדינות העולם, ולרוב אוהדים ממדינות שלא 

 לעצמם את אחת הקבוצות לאורך הטורניר.

 לוקאליהיבט  גלובליהיבט  



 

 

 

 גלובליזציה מול תרבות בת קיימא

 במליאה –חלק ראשון 

ודונו בו בעזרת השאלות  מגדל בבל המופיע בפרשת נח, סיפורלהלן את   קראו

 :הנלוות

 עמדו על חלוקת הקטע לשני חלקים ועל התקבולת הכיאסטית ביניהם. 

  " 'נסו לדמיין מציאות שבה  –ַוְיִהי ָכל ָהָאֶרץ ָשָפה ֶאָחת ּוְדָבִרים ֲאָחִדים

 ?מה היה לדעתכם מבנה החברה האנושית אז –פסוק זה מתקיים 

חופש 

 מידע

הצופה יכול לשאוב מידע ממספר רב של ערוצים. 

מה שלא מפרסמים בתחנות טלוויזיה מקומיות 

יתפרסם בתחנות טלוויזיה גלובליות. לפרט יש 

את היכולת להרחיב את הידע, ולגלות את 

 האמת. 

מידע רגיש שנאסר לפרסום בארץ, בגלל 

שיקולים שונים, יכול להתפרסם בערוצים 

גלובליים, ולפגוע באירועים הפנימיים במדינה. 

למשל פעולות צה"ל סודיות  וחקירות משטרה 

 שיש עליהן צו איסור פרסום. 

חשיפה 

 לתרבויות

נפתחת האפשרות להיחשף לתרבויות שונות. 

נות לאורח החיים הצופה מקבל אלטרנטיבות שו

שלו. במיוחד כאשר מדובר בהעברת ערכים 

דמוקרטיים. אך גם סובלנות כלפי קבוצות 

מיעוטים, כמו הומוסקסואלים ושחורים. ופתיחות 

 כלפי דעות ואידיאולוגיות שונות.  

קשה יותר לשמר את הזהות התרבותית 

הייחודית ולא לאפשר השפעה גורפת של 

ל העולם. ערוצים התרבות המערבית הגלובלית ע

ואפילו נשיונל ג'אוגרפיק,  MTVגלובליים, כמו 

מעבירים מידע מנקודת מבט מערבית. המדינה 

הבודדת לא יכולה לפקח על טלוויזיה של מדינה 

אחרת. מעבר לכך, אפשר להוריד באינטרנט, את 

 מה שעובר צנזורה בטלוויזיה. 

העברת 

 מסרים

ולפנות  ניתן להעביר דיווח ומסרים חוצי עולם

לאוכלוסיות עצומות. דיווח על אסון במדינה 

רחוקה ובקשה לעזרה. דיווח על מלחמות 

והסכנה שבהגעה למדינה זו. העברת הודעות של 

מנהיגים חשובים בעולם וגם דיווח על אירועי 

 ספורט בעולם. 

התקשורת יכולה לשרת גורמים עוינים כמו 

טרוריסטים המקבלים הוראות מרחוק. למשל 

לאדן. רשתות גלובאליות, כמו -טות של בןהקל

ג'זירה הפכו להיות יותר חזקות מאשר -אל

מנהיגי המדינות. הרשת בוחרת מה לסקר 

במדינה ואיך להעביר את המסר, וכך לשנות את 

 הלך הרוח בעולם הערבי כולו למשל. 



 מה לדעתכם רצו בני דור הְפלגה לבנות את המגדל? על איזה צורך אנושי ל

 ?הוא ענה? איזו אלגוריה ניתן למצוא למגדל בחברת ימינו

  מדוע לדעתכם מנע הקב"ה את בניית המגדל? מה הקשר בין התגובה

 ?האלוהית לעשייה האנושית כאן

  להסביר?  מה הוא מנסה –מה מקומו של הסיפור בין שאר סיפורי בראשית

 ?איך הוא קשור להיווסדות הדת היהודית

 נסו להשליך אסוציאטיבית מן הסיפור לחברת ימינו. 

א( ַוְיִהי ָכל ָהָאֶרץ ָשָפה ֶאָחת ּוְדָבִרים ֲאָחִדים. )ב( ַוְיִהי ְבָנְסָעם ִמֶקֶדם ַוִיְמְצאּו ִבְקָעה )
ְשבּו ָשם. )ג( ַויֹּאְמרּו ִא  ִנים ְוִנְשְרָפה ְבֶאֶרץ ִשְנָער ַויֵּ הּו ָהָבה ִנְלְבָנה ְלבֵּ עֵּ יש ֶאל רֵּ

ֶמר. )ד( ַויֹּאְמרּו ָהָבה ִנְבֶנה ָלנּו  ָמר ָהָיה ָלֶהם ַלחֹּ ָנה ְלָאֶבן ְוַהחֵּ ָפה ַוְתִהי ָלֶהם ַהְלבֵּ ִלְשרֵּ
י ָכל  ם ֶפן ָנפּוץ ַעל ְפנֵּ ֶרד ה' ִעיר ּוִמְגָדל ְורֹּאשוֹּ ַבָשַמִים ְוַנֲעֶשה ָלנּו שֵּ ָהָאֶרץ. )ה( ַויֵּ

ן ַעם ֶאָחד ְוָשָפה  ִלְראֹּת ֶאת ָהִעיר ְוֶאת ַהִמְגָדל ֲאֶשר ָבנּו ְבנֵּי ָהָאָדם, )ו( ַויֹּאֶמר ה' הֵּ
ֶהם כֹּל ֲאֶשר ָיְזמּו ַלֲעשוֹּת. )ז( ָהָבה  ר מֵּ ַאַחת ְלֻכָלם ְוֶזה ַהִחָלם ַלֲעשוֹּת ְוַעָתה ֹלא ִיָבצֵּ

ְרָדה ְוָנְבלָ  הּו. )ח(ַוָיֶפץ ה' אָֹּתם ִמָשם ַעל נֵּ עֵּ ה ָשם ְשָפָתם ֲאֶשר ֹלא ִיְשְמעּו ִאיש ְשַפת רֵּ
ן ָקָרא ְשָמּה ָבֶבל ִכי ָשם ָבַלל ה' ְשַפת ָכל  י ָכל ָהָאֶרץ ַוַיְחְדלּו ִלְבנֹּת ָהִעיר. )ט( ַעל כֵּ ְפנֵּ

י ָכל הָ   .ָאֶרץָהָאֶרץ ּוִמָשם ֱהִפיָצם ה' ַעל ְפנֵּ

 ט-בראשית פרק יא, פסוקים א

 לימוד בחברותא –חלק שני 

 : לפניכם שני טקסטים המציגים פנים שונות של הגלובליזציה

  מהו "מגדל בבל" בכל אחד מהמקורות? ממה הוא בנוי ? מה המאפיין

 ?היחודי שלו

   נסו לצייר באופן אישי את מיקומכם במגדל בבל, כפי  –אפשרות להעשרה

 .ם אותו. שתפו את הקבוצה בציור ודונו בשאלה זושאתם רואי

  כיצד הפתרון האלוקי לסיפור מגדל בבל יכול להוות פתרון לתיאורים

 ?בטקסטים שלפניכם

 מעבר עמוד

 חזון איילון / אגי משעול

ִלי נוֶֹּטה ָיִמיָנה א ֶאת ִמְגַדל ַעְזִריאֵּ רֵּ  ּוַבֲחלוִֹּמי ָואֵּ
 ְכָמט ִלְנפֹּל

ַלי ְבָלהְוָהָיה ְדַבר ֲאדוֹּ   ַגְרִדָיה, ֲאָדר, ָתיו-ַני אֵּ

ית ְבָנְסִעי ִמֶקֶדם ָצפוָֹּנה  .ִשין נּון טֵּ



ת ַהָיִמין ִנית ּוְבֶיֶתר ְשאֵּ  ַבֲהָלָכה ִנְגָלה ִלי שֵּ
ק ֻכלוֹּ ַבֶשֶמש ְבַמְרַאת ַהַצד  בוֹּהֵּ

ד ץ ָברּוַח ִמְתנוֹּדֵּ  ְוָהָיה ְכעֵּ
ְרִשים ְכטּוָרא  ְנטּוָיה ַעל ָהִעיר ְוַעל ַהֲחלּוִמים ַהחֵּ

י ָיְטָבָתה י ַקְניוֹּן, ְמֻפְטמֵּ  ֶשְסָבבּוָה, אוֹּי ְמשוְֹּטטֵּ

 .ַהּׂשוְֹּבִעים ַבֲחלוֹּנוֹּת ָהַרֲאָוה

 ַבְשִליִשית ְנָשַאִני ֲחלוִֹּמי ִלְרחוֹּב ֶהָחָרש
ִנים ְוַהחֶֹּמר, ִמָשם ְרִאיִתיו שּו  ב ְבַתְקִריבְרחוֹּב ַהְלבֵּ

ין זֹּאת ִכי ָיַרד ֱאֹלִהים ְכָבר ִלְראוֹּת ס נוָֹּרא הוֹּד, אֵּ  ִמְתנוֹּסֵּ

 .ֶאת ַהֲחלוֹּנוֹּת ַהְמַחִקים ֶאת ָשָמיו

הּו  ְוָהרּוַח ַמְצִליף ַבִמְגָדל ְלָבְקעוֹּ ּוַמְראֵּ

 ,ִכְקַלף ַה"ִמְגָדל" ַבֲחִפיַסת ַהָטארוֹּט
 ְבָקְרסוֹּ ַעל ִקבּוץ ָגלֻיוֹּת ָקְדרּו ֶהָעִבים ַעל רֹּאשוֹּ 

 עוִֹּדי ִנָּׂשא ֶאל קוַֹּמת ַהַגג ַלפוֲֹּעִלים ַהָזִרים ָשם
 ִחיל ּוְרָעָדה ֲאָחזּוִני, ִפיְזָדָמִטי ָאנּו ִנְתִלים ַבִפגּוִמים

ְרִתי ֶבר, אוֹּי ָמה ֶשָיגֹּ נּו ְוָנפּוץ ְלָכל עֵּ  ִכי ִנְבְלָלה ְכָבר ְשָפתֵּ
ְרִשים ְבִמְגְדלֵּי ַהָשלוֹּםֲחלּוִמי  ם חֵּ

יִלילּו יִלילּו הֵּ  .הֵּ

 2003אגי משעול, חזון איילון, מבחר וחדשים, מוסד ביאליק, הקיבוץ המאוחד, 

 www.acum.org.ilזכויות יוצרים שמורות למחברת ולאקו"ם ©

 

 

להורים ניצולי שואה. היא  1947אגי משעול נולדה בהונגריה בשנת -  אגי משעול
העברית, מתגוררת בכפר מרדכי  בעלת תואר שני בספרות עברית מהאוניברסיטה

ועוסקת בחקלאות ובהוראת ספרות במכללת עלמא ובמסלול היצירתי של 
גוריון. נוסף על כך, מנחה משעול סדנאות כתיבה של כתב העת -אוניברסיטת בן

  .הליקון, שבו היא משמשת גם כחברת מערכת
עמיחי  אגי משעול זכתה בפרסים רבים, ביניהם פרס ראש הממשלה, פרס יהודה

ופרס קוגל. שיריה תורגמו לשפות שונות וראו אור באנתולוגיות וכתבי עת בחו"ל. 
 בין ספריה: 'שריטה של חתול', 'יונת פקסימיליה', 'מחברת החלומות' ועוד

 גלובליזציה/ דב חנין

את העולם החברתי שלנו ניתן לדמות לגורד שחקים . זהו גורד שחקים הנמצא 
ה הורסת את התשתית שהבניין הזה עומד עליה בבנייה מתמדת כאשר הבני

 .ומערערת את יסודותיו

http://midreshet.org.il/www.acum.org.il
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בפסגת גורד השחקים החברתי נמצא פנטהאוז מפואר. כאן מתגוררים אנשים 
מעטים, אבל הם עשירים מאוד. לשלוש מאות האנשים העשירים בעולם יש יותר 

יים עושר מאשר לשלושה מיליארד האנשים העניים בעולם...בפנטהאוז העולמי ח
מעט מאוד אנשים , אך משתמשים בו בהמון משאבים. החלום על ההגעה 

לפנטהאוז הזה מופץ בעוצמה רבה בכל קומותיו של גורד השחקים ומשפיע על 

 .התנהגותם של המיליארדים שאינם נמצאים שם

בקומות הביניים של גורד השחקים החברתי העולמי נמצאים מרבית בני החברות 
המרוץ הגדול. המרוץ כאן קשה. אנחנו רצים, כי מי שאינו  המערביות. זהו עולם

פשוט ייפול וידרדר אחורה. המרוץ קשה כי הוא מתנהל במעלה מדרגות נעות -רץ
יורדות. המרוץ מבוסס על אתוס שלפיו מי שרץ גם מגיע. אבל רבים מאיתנו 

לומדים יום יום מנסיוננו שהמציאות רחוקה מכך. יותר ויותר אנשים נותרים 

 ...מאחור במרוץ הזה

קשור  –בקומות הביניים של גורם השחקים החברתי  –מה שקורה במערב 
במישרין למתרחש בקומות התחתונות של הבניין , בסדנאות היזע העצומות של 

 ...."עולם הרוב, אותו עולם שאנחנו קוראים לו לעתים "העולם השלישי

 2007משרד הביטחון, גלובליזציה, ספריית האוניברסיטה המשודרת, הוצאת 

 במליאה -חלק שלישי

 .דבר אחד שהתחדש לה בלימוד כל חברותא מוזמנת להציג

 ?תובנות אלה לחיי היומיום שלנו כיצד אפשר לתרגם

 מעבר עמוד

 העשרה

היא השקפת עולם דמוקרטית אופטימית, ששמה  (sustainability) קיימות  
שכולנו חלק ממארג החיים במרכז את כבוד האדם וחירותו מתוך הבנה עמוקה 

המזין ומקיים את כל היצורים על פני כדור הארץ. קיימות היא לגלות מחדש את 
הערך של הדברים המקיימים אותנו: האוויר והמים הנקיים, השקט של המדבר 

והמגוון של החורש הים תיכוני, שכונה בה ילדים משחקים בחוץ בבטחה, או 

 .למצוא שכן הנכון לעזורקהילה בה קשיש הזקוק לעזרה יכול 

לפני מאתים שנה, בתחילת המהפכה התעשייתית, מוצרי הצריכה היו במחסור 
ואילו הטבע היה שופע. ההתקדמות הטכנולוגית והמדעית האדירה שחלה מאז 
הפכה את היוצרות. כיום אנו חיים בעידן של עודף עצום של מוצרי צריכה ואילו 

סיק להיות כיצד לייצר מספיק דברים הטבע הולך ונעלם. האתגר הכלכלי הפ
לאנשים וכעת האתגר הוא כיצד לשכנע אותם לקנות את כל מה שמייצרים. 

והייצור הזה אינו נטול מחירים. בעוד כולנו שמחים לקנות מוצרים בזול, הרי אנו 
על פי רוב עיוורים למחיר היקר לבריאות האדם והסביבה של תהליך היצור הזול 

 .ים מפועלי הייצורולשכר הרעב של רב



תפיסת הקיימות אומרת שהאתגר כיום צריך להיות כיצד לייצר את מה שבאמת 
שיקום המערכות האקולוגיות  -נמצא במחסור. ואין מדובר רק בשיקום הטבע 

תומכות החיים של כדור הארץ. אלא גם ביצירת סביבות חינוכיות משמעותיות 
ניעה והדרכה לא פחות משהיא ונטולות אלימות, מערכת בריאות המשקיעה במ

משקיעה בטיפול וריפוי, ערים תוססות בקנה מידה אנושי, מזון המעיד על עונות 
השנה, אורחות חיים המאפשרים לאדם ליצור ולהתבטא במקום לצנוח על הכורסה 

מול הטלוויזיה לאחר עוד יום עבודה לצרכי פרנסה בלבד, ופנאי לבלות עם 
ילו אותנו לשם, אלא יציקת תוכן חדש בדמוקרטיה כך הילדים.לא מוצרי צריכה יוב

שיתאפשר לאנשים להביע את העדפותיהם לא רק דרך בחירותיהם האישיות 
כצרכנים בשוק המחפשים מחיר זול, אלא דרך השתתפות בפורומים אזרחיים 

שיאפשרו להם להביע גם את העדפותיהם כאזרחים בחברה לגבי התרבות 
יפים לחיות. יש פער בלתי נתפס בין הערכים של צדק והערכים על פיהם היו מעד

והוגנות שרובנו ככולנו מאמינים בהם, לבין המציאות בה אנו חיים. אנו חיים 
בתקופה ההיסטורית העשירה ביותר בה חיו אנשים אי פעם ובכל זאת מדי יום 
מתים בעולם עשרים וארבעה אלף ילדים מרעב ומאות מיליונים הולכים לישון 

חלקם גם בחצר האחורית שלנו. כולנו היינו מעדיפים שלא כך יהיו פני  – רעבים
אך איבדנו את האמונה שאפשר גם אחרת. תפיסת הקיימות מוכיחה כי  –הדברים 

 .דרך אחרת היא לא רק אפשרית אלא היא גם חיונית ובלתי נמנעת

תוך שני עשורים הפכה הקיימות לתנועה בינלאומית הולכת וגדלה המצליחה 
למצוא את המכנה המשותף הגבוה ביותר בין אזרחים מרקעים שונים ותרבויות 

 .שונות, המדגימים באלפי צורות שונות שאפשר גם אחרת

 מרכז השל, על הקיימות

 כיצד מתמודדת תפיסת הקיימּות עם גלובליזציה נוסח 'מגדל בבל'? 

 מהי חשיבות התרבות המקומית לתפיסת הקיימות המוצגת כאן? 

  מה מקום מורשת ישראל והתרבות העברית בכינון חברה בת קיימא  –חשבו

 ?בישראל

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהי גלובליזציה -1-2שיעור 

 מטרות השיעור:

 להכיר את המושג גלובליזציה .1

 להבין את הגורמים העיקריים לתופעת הגלובליזציה  .2

 להבין את המושג באמצעות דוגמאות מתחום הספורט  .3

 

 גלובליזציה

GLOBALIZATION – .מלטינית גלובוס, כדור הארץ 

 
 לפניך תצלומים. התבונן בהם וענה:



 ציין שלושה דברים משותפים שזיהית בתצלומים?  .1

 מה תוכל לומר על העולם כפי שהוא בא לידי ביטוי בתצלומים? .2

 בחר תצלום אחד המוצא חן בעיניך, נמק מדוע בחרת בו. .3

ומים מהי נסה להגדיר על פי התצל .4
 גלובליזציה? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=eF1_MgMW0Zg 

 דקות  4גלובליזציה  7מאני טיים פרק 

 נגדיר ביחד את המושג  גלובליזציה ....

http://www.youtube.com/watch?v=eF1_MgMW0Zg
http://www.youtube.com/watch?v=eF1_MgMW0Zg


 שמשמעותה עולמי. "גלובלי"הגלובליזציה נגזרת מהמילה 

 שבו עוברים: ל"כפר גלובלי קטן". תהליך הגלובליזציה מציין את הפיכת העולם 

אנשים. הכול עובר במהירות  -4חומרי גלם ומוצרים, -3הון, -2מידע ידע ורעיונות, -1
ממקום למקום, הכול מתרחש בו זמנית, המידע עובר במהירות ואנחנו נחשפים אליו 

 בזמן אמת. 

 איך זה קורה? מי אחראי לתהליך הזה? 

-4תחבורה, -3 , תקשורת-2, הטכנולוגיי-1גורמים:  בתהליך זה חברו והשתלבו מספר
 פוליטיים.כוחות -7תרבותיים, כוחות  -6חברתיים, כוחות -5כוחות כלכליים, 

 מהו כפר גלובלי קטן? למה הכוונה במושג זה? 

 לכפר קטן אחד.הכפר הגלובלי הוא מושג המדמה את העולם 

 עולמי. אז כיצד מיישבים פרדוכס זה?  =ישוב קטן, גלובלי=כפר -זהו מושג פרדוכסלי

ניתן להסביר את תופעת ה"כפר הגלובלי" באמצעות שידורי האולימפיאדה. זהו 
אירוע כלל עולמי שנערך במקום מסוים על כדור הארץ, אך השידורים ממנו סובבים 

ושותפים לחוויה זהה כאילו ישבו ביחד  ,נית במתרחשעולם, וכך כולם צופים בו זמ
 , סביב אותו מסךבכפר קטן אחד

 

 

 

 

 

   

 האם תוכל לתת דוגמה נוספת לכפר גלובלי?

 

 

 

 

 

  ?גורמים להתפתחות הגלובליזציהמהם ה



הוזילה עלויות מעבר  ,שינתה את משמעות המרחק והזמןא.המהפכה הטכנולוגית:  
 סחורות, הון מידע ואנשים ברחבי העולם. 

הביאה ליצירת קשרים והעברת מידע בזמן קצר ובזמן  – פיתוח מערכות התקשורת
אמת בעלות נמוכה לכל מקום בעולם. שינויים טכנולוגיים : בתחום המחשוב 

ט( , טלפון סלולארי ורשת אינטרנלווייניםוהתקשורת )מחשב אישי, תקשורת 
 שמאפשרים תקשורת בין יבשות ומדינות.

תחבורה אווירית, פיתוח רכבות המאפשרים להגיע ממקום התפתחות התחבורה:  ב.
 בזמן קצר ובמחיר נמוך יותר מאשר בעבר.  למקום,

התפרקותה של ברית המועצות והגוש  פוליטיות: –ג. התפתחויות כלכליות 
ת היחסים בין שתי מעצמות העל הקומוניסטי, סיום המלחמה הקרה שהביא להפשר

 ארה"ב וברה"מ ויצר תנאים מתאימים לשיתוף פעולה כלכלי ותרבותי.  –

 עוצמתה הפוליטית של ארה"ב קידמה את עמדתה     
 )השוק נשלט ע"י היצע וביקוש,"שוק חופשי" הליברלית שמתאפיינת בין היתר ב 

 תוך חתירה מתמדת לשווי משקל ללא התערבות חיצונית(. 

 שינויים כלכליים שתרמו לגלובליזציה

 שכללו: רפורמות כלכליותבמדינות רבות נערכו 

   .תהליך שחשף את המשק המקומי  -הסרת מכסים והגבלות על הייבוא א
 לייבוא מתחרה מכל העולם.

   .תהליך זה הביא לזרימת  –הסרת ההגבלות על הסחר במטבעות חוץ ב
 ומעבר הון ממדינה למדינה.

  .תהליך בו נכסים שהיו בבעלות ציבורית ממשלתית )תשתיות,   -הפרטה ג
נדל"ן, שירותי בריאות, שירותים פיננסיים ועוד( עוברים/נמכרים לבעלות 

 פרטית.

 מתן סובסידיות ותקציבים  -. צמצום והפסקת התמיכה הכלכלית ד
  למפעלים ולמגזרים שונים בחברה.

     שוק אחד גדול ללא  -אירוגוש ה -באירופה קם השוק האירופאי המשותף
. אנשים, סחורות, הון, מוצרים, ידע נעים בתוך מחסומי גבולות מדיניים

 השוק ללא מגבלות.

 התרחבות הסחר העולמי

הסחר העולמי קיבל תנופה גדולה, בנוסף גדל והתרחב מאוד הסחר הפיננסי )  •
 המסחר בכספים( והוא מתנהל ברובו באמצעות בורסות. 

התקשורת המחשבים והאינטרנט מאפשרת לכל תושבי העולם להשתתף  •
 במסחר המתנהל בבורסות ברחבי העולם . 



התפתחות הסחר העולמי, התרחבות השירותים והסחורות  והסחר הפיננסי  •
בין המדינות תלות כלכלית העלו את רמת החיים במדינות רבות , ויצרו גם 

 בעולם.

 

 ברות ותאגידים רב לאומיים.הפעילות הכלכלית נשלטת בידי ח

בעידן הגלובאלי, חברות רב לאומיות, הנקראות גם תאגידים בין לאומיים, הן 
 חברות כמו קוקה קולה, נייקי ועוד.... המובילות את הגלובליזציה.

 רשום בתבניות כיצד כל אחד מהתחומים הללו השפיע וקידם את הגלובליזציה

  התפתחות התקשורת                     תחבורתית התפתחות          התפתחות טכנולוגית

 

 טט

 

 

 

 

  ננסה להדגים את הגלובליזציה דרך אירועי ספורט  גלובאליים )עולמיים(

מכוניות, אופנועים ומשאיות שנתי, המתחיל באירופה  מרוץהוא  - דקאר ראלי

סיבולת  ומסתיים באפריקה. המירוץ פתוח לחובבנים ולמקצוענים, ונחשב למירוץ

 ימים. 16-ק"מ ומשכו כ 9,000אורכו מעל  בשטח קשה, לרבות מדבריות ודיונות.

מדינות שונות, כולל  50-צוותים בסך הכל, מ 570בראלי האחרון היו אמורים להיות 

-עיתונאים שיסקרו את האירוע, שאמור היה להגיע לשידור ב 800-ישראל. יותר מ

 פים באירופה בלבד, מדי ערב.מיליון צו 150מדינות שונות, עם  185

https://www.youtube.com/watch?v=0NPf7oKOvIA 

 2012דקר  -דוגמה לסרטון של הצוות הישראלי מראלי

המשחקים האולימפיים הם אירוע עולמי של תחרויות ספורט  - אולימפיאדה

נערך אחת לארבע שנים. במשחקים האולימפיים משתתפים טובי ה מענפים שונים,

עולם, והם נחשבים ברוב הענפים האולימפיים לאירוע המדינות בהספורטאים מכל 

השיא. המשחקים האולימפיים הם גם האירוע התקשורתי הגדול ביותר בעולם. 

https://www.youtube.com/watch?v=0NPf7oKOvIA
https://www.youtube.com/watch?v=0NPf7oKOvIA


הסמל האולימפי הוא חמש טבעות שלובות המסמלות את האיחוד של חמש 

 . היבשות

גביע העולם בכדורגל, הידוע גם בתור המונדיאל,  - גביע העולם בכדורגל )מונדיאל(

הוא החשוב שבמפעלי הכדורגל הבינלאומי. הטורניר, המאורגן על ידי פיפ"א, הגוף 

 הסוחפים והנצפיםהספורט  יאירועאחד מ הוז הכדורגל. הממונה על ענףהבינלאומי 

עולם, ולרוב אוהדים ממדינות שלא הצליחו . צופים בו כמעט בכל מדינות הבעולם

 להעפיל לטורניר, מאמצים לעצמם את אחת הקבוצות לאורך הטורניר. 

https://www.youtube.com/watch?v=QKcET6V4DVg 

 שיר המונדיאל

https://www.youtube.com/watch?v=cCXEdAZuZbo –  ישראלים באומנויות
 דקות 1.5הלחימה 

 איזה מאירועי הספורט מענין אותך? אתה יכול לבחור אירוע ספורט אחר

 מה מה עולמי באירוע שבחרת?  .1

 מי משתתף? מי צופה? מה קורה סביב האירוע מבחינה עולמית?  .2

 תיירות, מסחר, תקשורת טלביזיה וכתובה .3

 איך הגלובליזציה באה אם כך לידי ביטוי באירוע הספורט שבחרת?     .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 אופנה בינלאומית 

http://www.nrg.co.il/online/55/ART1/846/331.html 

 מה דעתך עד כה, האם תופעת הגלובליזציה טובה לאדם? 

 האם ניתן להאט, לשלוט, למנוע את תופעת  הגלובליזציה? 

https://www.youtube.com/watch?v=QKcET6V4DVg
https://www.youtube.com/watch?v=QKcET6V4DVg
https://www.youtube.com/watch?v=cCXEdAZuZbo
https://www.youtube.com/watch?v=cCXEdAZuZbo
http://www.nrg.co.il/online/55/ART1/846/331.html
http://www.nrg.co.il/online/55/ART1/846/331.html


 רק לא בישראל: למה גם אצלנו אין שבוע אופנה
שבוע האופנה הוא אירוע חשוב בערים כמו פריז ומילאנו, אבל גם בביירות ובניו 

 דלהי. ואצלנו?

 

שבוע אופנה, במהותו, אמור להיות אירוע תקשורתי בינלאומי - כך קורה בכל 
העולם. האם יש הצדקה לאירוע כזה בישראל. הטיעונים: השוק לא מספיק גדול, 
אין פה מספיק תשתיות, אבל בעיקר אין קבלת החלטה עקרונית למנף את האופנה 
 הישראלית ולייצאה לחו"ל בצורה מאורגנת.

 הציגו טיעונים בעד קיום שבוע האופנה הבינלאומי בישראל

 

 

 

 

 שבוע האופנה בסין

 

.  

 

.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 שבוע האופנה בהולנד, בתיאלנד 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 AIFWצילום באדיבות שבוע האופנה בהולנד."

  
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 שבוע האופנה באפגניסטן ופקיסטן

 



 

 חפיסת שוקולד  באמצעותהדגמת הגלובליזציה  -3-4שיעור 

 מה כתוב על עטיפת השוקולד? מהם מרכיביו?

 רשמו כל מרכיב ונבדוק מהיכן הוא מגיע? 

 

 

 

 

 

 

 שאלות

 ציין מהם המרכיבים הרשומים על חפיסת השוקולד?  .1

 מהיכן בעולם מגיע כל מרכיב?  .2

 מיהן המדינות המייצרות כמות גדולה של שוקולד?  .3

 לפניך סרטונים המספרים על ייצור השוקולד 

 מאיפה מגיע השוקולד  .1

https://www.youtube.com/watch?v=Qx5iz_ELLo8 

 סרט קצר על עץ הקקאו .2

youtube.com/watch?v=P2wMkpLOYOohttps://www. 

 דקות 4יצור שוקולד  .3

https://www.youtube.com/watch?v=Sg5ed8LfR08 

 דקות 2.5שטראוס.  -ייצור שוקולד 

https://www.youtube.com/watch?v=Qx5iz_ELLo8
https://www.youtube.com/watch?v=Qx5iz_ELLo8
https://www.youtube.com/watch?v=P2wMkpLOYOo
https://www.youtube.com/watch?v=P2wMkpLOYOo
https://www.youtube.com/watch?v=Sg5ed8LfR08
https://www.youtube.com/watch?v=Sg5ed8LfR08


https://www.youtube.com/watch?v=Nljxul7OlAs 

 

 שוקולד

 (24.6.99–)מבוסס על מאמרה של אירית שנקר מוסף "כסף" של עיתון "גלובס" מ 

אולי  מזג האוויר הוא ההסבר לכך שאנו, הישראלים, שכל כך אוהבים לאכול 

ק"ג לנפש בשנה, בשעה  2.5 -ממעטים לאכול שוקולד. לא יותר מ –מתוקים 

 ק"ג בשנה לנפש. 9.5)מלכת השוקולד, לפחות בזלילה( צורכים בממוצע  ץשבשווי

 קולומבוס זרק אותו מהאוניה

, מקור חומר הגלם. ב עץ הקקאומקובל לחשוב שהאצטקים הם שהכירו לעולם את 

ת לנו כיום( לאירופה, ליתר דיוק לספרד, הגיע השוקולד )לא בצורה המוכר 1519 –

עם הרננדו קורטס ששב ממסע במקסיקו. היה זה כמעט ארבעים שנה לאחר מסעו 

 של קולומבוס, שבמהלכו גילה את אמריקה ואת טעמו של השוקולד.

 קיבלו את פניו עם משקה עשוי מפולי הקקאו.  GUANAJAהמקומיים באי 

 עץ הקקאו.קולומבוס היה הראשון שנתקל בפרי 
( הוא הגיע לחופי הונדורס ופגש באצטקים. בחילופי 1502במסעו הרביעי והאחרון )

הסחורות ביניהם הם הציעו לו שק מלא בפולי קקאו ואף הדגימו בפניו כיצד הם 
 הופכים את הפולים למשקה.

קולומבוס שתה בשקיקה מן העיסה הסמיכה והמרה שהם נתנו והקיא את נשמתו 
 כל הלילה.

ר כל כך מגעיל אני לא יכול להביא למלכה שלי " הוא חשב וזרק את השק "דב
 בתחתית האוניה מבלי לייחס לו כל חשיבות.

( פגש דון הרננדו קורטז את האצטקים וטעם גם הוא 1519שנה מאוחר יותר ) 17
מאותה עיסה סמיכה ומרה, גם בעיניו היא הייתה מגעילה, רק שבניגוד לקולומבוס , 

, הבחין קורטז שהאצטקים משתמשים בפולים ככסף, הבין את שבע המסעות
לו מייחסת הפוטנציאל הכלכלי הטמון בפרי זה והביא איתו בחזרה שקים מלאים. 

 .ההיסטוריה את גילויו של הקקאו
 על נחש האלוהים, קצלקוטל, שהיה מלך אהוב וטוב. האגדה האינדיאנית מספרת 

ווחים וגדולים ומכוסים בזהב, אבני כל הרחובות בארצו ובתי הממלכה היו מר
ברקת וצדפים יקרות. הגנים היו מלאים בפרחים ריחניים וציפורי שיר צבעוניות של 

 עדן. –גן 
 יום אחד מכשף קנאי ובוגדני, החליט שהוא רוצה למלוך במקום המלך.

הוא טיפס אל ארמון המלך והציע לקצלקוטל שיקוי קסמים שיעניק לו נעורים וחיי 
 ותו הכין מקקאו, שהיה הטעם האהוב ביותר על המלך.נצח, א

קצלקוטל שמח מאוד על השיקוי , שהבטיח לו למלוך תמיד, ולדאוג תמיד לאנשי 
 ממלכתו.

https://www.youtube.com/watch?v=Nljxul7OlAs
https://www.youtube.com/watch?v=Nljxul7OlAs


 הוא שתה את המשקה בנשימה אחת ו.....השתגע מיד.
הוא ציוה על משרתיו להשמיד את העיר עד האפר, להרוס הכול, ולקבור את כל 

 האוצרות.
 הלך אל הים עלה על רפסודה עשויה כולה מנחשים ונעלם באופק. אחר כך הוא

 רגע לפני עזיבתו הוא עוד הספיק לצעוק: "אני עוד אשוב".
 ( הגיע אדם מוזר אל החוף ממנו הפליג קצלקוטל. 1519ביום יפה אחד )בשנת 

קשקשי השריון שלו נראו כמו טבעות עורו של הנחש, והקסדה שלו הייתה מעוטרת 
 האם נחש האלוהים, המלך האהוב , חזר! בעוניות.בנוצות צ

הקיסר, מונטזומה, שלח לקרוא לו אל ארמונו פתח בפניו את דלתו והשקה אותו 
 כך אהב.-במשקה הקקאו. המשקה שהמלך כל

אך אוי, לא היה זה המלך האהוב, ועד אשר הבין הקיסר מונטזומה מי הוא באמת 
 ות של דון הרננדו קורטז על ממלכתו.אותו זר שירד אל החוף, כבר החלה ההשתלט

 אבל ככה גילנו אנו את הקקאו, שהוביל אותנו אל השוקולד.
 

, משיקולים של משקל המטען, קולומבוס לא הביא דוגמאות כשחזר סיפורלפי ה)

ליבשת הישנה, ולא סתם לא הביא, הוא אף זרק את המטען לים מסיפונה של 

 .("סנטה מריה", ספינתו

כשהגיע ליבשת. המקומיים כיבדו אותו את המשקה  םטעטס קורבכל מקרה, 

ר ווניל, מוגש בכלי מוזהב. במשך שנים רבות אחר כבמשקה מוקצף, עשוי קקאו, סו

כך זו הייתה הדרך לניצול פרי עץ הקקאו למזון. אבל זה לא היה השימוש היחיד.  –

חליף לאור האהבה הרבה שרחשו לפרי, השתמשו בו גם כמטבע עובר לסוחר. ת

גילה את הדרך למיצוי  LOUTED, הולנדי בשם 17 -לכסף. רק במחצית המאה ה

 השומן מפולי הקקאו וכיצד ליצור ממנו אבקה.

זו הייתה פריצת דרך שהובילה, רק לאחר שני עשורים, לייצור השוקולד האכיל 

הראשון. מאז ועד היום לא נשתנה רבות בדרך הייצור, להוציא את גילוי היכולת 

הוספת חלב לתערובת, כדי ליצור שוקולד חלב. הפלא הזה התרחש רק באמצע  לבצע

 המאה הקודמת, בשוויצריה.

קורטס הביא עימו ממקסיקו שלושה ארגזים של פולי קקאו. כיום  16 -במאה ה

 הסחר במוצר עומד על שלושה מליון טון בשנה.

 לכל היותר.  4,3שוקולד הוא אחד מהמזונות המכילים הכי מעט מרכיבים 

בשוקולד רגיל יש חמאת קקאו. אבקת קקאו וסוכר. ובשוקולד חלב נוסף רק מרכיב 

 זו כל התורה.אבקת חלב.  –אחד

  היכן מגדלים עצי קקאו? 



, גדל במדינות רבות באפריקה, דרום  THEOBOMAעץ הקקאו, ששמו הבוטני 

אמריקה ואסיה. חוף השנהב, גאנה, אידונזיה, ברזיל, קמרון, מלזיה ואקוודור הן 

מכלל היבול העולמי(.תנאי האקלים  85% -המגדלות הגדולות )הן מרכזות כ

מעלות מצפון ומדרום לקו המשווה. שם יש  10האידיאליים לעץ הקקאו נמצאים 

 ורות גבוהות.תנאי לחות וטמפרט

הנפוץ בעיקר באמריקה המרכזים ובאסיה,  – קריולושלושה זנים עיקריים יש לעץ: 

מכלל היבול העולמים,  70% -הנפוץ באפריקה ברזיל ואקוודור ומהווה כ – פורסטרו

מהמטעים, זן המשלב את תכונות שני האחרים ונטוע בכל רחבי  20% – וטרינטריו

 העולם.

תבגר" ורק אז הפרי יהיה ראוי לעיבוד. צורתו של הפרי עשר שנים לוקח לעץ "לה

ס"מ קוטר )בערך בגודל של אננס( ומשקלו  15 -ס"מ אורך ו 25 -דומה לאגוז גדול, כ

"אגוזים" שכאלה. כל אחד מהם מכיל  200גרם. על כל עץ יהיו  600 –ל  300ינוע בין 

 גרעינים קטנים. 30

 –ם הבשלתם. אז, צבעם הופך מירוק הקאבוסים )שמם של האגוזים( ייקטפו בסיו

אדום לצהוב. כדי לפצח את האגוז יש לייבשו )בדרך כלל, פשוט בשמש( ואז הוא 

מתפצח מאליו. אחרי התבקעות האגוז מפזרים את הגרעינים שבתוכו על בדים, 

 בשמש, כדי שיתססו בחום.

כל התסיסה תוביל לפיצוחה של הקליפה הקשה והחומצית העוטפת כל אחד מהם. 

התהליך  אורך חודש ימים )ניתן לקצר אותו על ידי שימוש באוויר חם לייבוש(. 

 בסיומו  יש בידינו פולי קקאו.

בשלב הזה עוברים הפולים למפעלים, להפיכתם לשוקולד. תהליכי עיבוד הפולים 

בוצעו בדרך כלל בארה"ב, בצרפת, בהולנד ובשוויץ, לא במדינות המגדלות. בשנים 

 בוד עובר יותר ויותר אל מדינות המקור.האחרונות העי

לאחר הגעתם למפעל עוברים הפולים מיון, ניקוי משאריות וקליפות, ועתה הכל 

מוכן לתחילת תהליך הקלייה, שבמהלכו משתחרר השומן שבפולי הקקאו ומתקבל 

 "טעם" השוקולד.

, דקות 30עד  10מעלות צלזיוס, למשך  140 – 120הקלייה נעשית בטמפרטורה של 

תלוי בזן ובתוצאה הרצויה. עם סיום הקלייה נטחנים הפולים עד דק. המסה נכנסת 



למלחצה הידראולית ודרך הפילטרים מתבצעת הפרדה בין החומר השומני, שומן 

 הקקאו, והחומר המוצק, שייטחן אחר  כך לאבקת קקאו.

 הסוכר, חמאת –כל שנותר עתה הוא לערבב למקשה אחת את כל מרכיבי השוקולד 

הקקאו ושומן הקקאו. הערבוב מתרחש במשך יממה עד שלוש, בחלק מהזמן 

 בוואקום, והוא שאחראי למרקם החלק של המוצר הסופי.

במהלך השעות הרבות של הערבוב מתקיים "משחק" בין הטמפרטורות של המסה 

 מעלות. 50 -ל 25שנעות בין 

 32-שמעל לעם סיומה של הבחישה מעבירים את נוזל השוקולד )בטמפרטורה 

 מעלות עיסת שוקולד הופכת לנוזל( לתבניות, ויוצקים ממנו קוביות גדולות.

ק"ג  5אחת הצורות היותר מקובלות היא של "מטילי" שוקולד. משקל כל מטיל 

 וצורתו זהה לזו של מטילי זהב.

צורתו אובאלית המזכירה כדור רוגבי,  CABOSSA פרי הקקאו נקרא קבוסה

פולים, שזו כמות שוות ערך ל  40 –ל  20והוא מכיל בממוצע בין ס"מ  20 –אורכו כ 

 פרלינים. 5 –

מחירי הקקאו בעולם נקבעים בבורסות הגדולות לקקאו, וכמו בכל בורסה הם 

 מושפעים ממצבים פוליטיים ותנודות כלכליות.

 

 עץ ופרי הקקאו 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

היצע הקקאו 

העולמי נע לקראת 

 המחסור הממושך

שנה 50ביותר מזה   
טון על ההיצע בשנה הקרובה, והגירעון  70,000-הביקוש העולמי לקקאו יעלה ב

 2014 בסוף לטון דולר 3,200-ל 15%-ב יעלו המחירים ■ 2018יימשך עד סוף 
פאסיפי, שבו מתגוררת יותר ממחצית מאוכלוסיית העולם אך -באזור האסיאני

הוא רק 12%, גדל. כל תושב בעולם יאכל בממוצע 200 גרם  הביקוש לשוקולד
  - 2004-, כמות כפולה מזו שהוא צרך ב2014-שוקולד ב

משמעות הדבר היא שהיצע הקקאו העולמי נע לקראת המחסור הממושך ביותר ב-
השנים האחרונות לפחות, כאשר הביקוש לשוקולד גואה באסיה 50  

טון  70,000-הביקוש העולמי לקקאו, חומר הגלם העיקרי לייצור השוקולד, יעלה בכ
 6, רצף של 2018באוקטובר, והגירעון יימשך עד סוף  1-ההיצע בשנה שהתחילה ב על

, על פי ארגון 1960-שנים, שיהיה הממושך ביותר מאז שהחל איסוף הנתונים ב
, לפי 2014דולר לטון בסוף  3,200-ל 15%-הקקאו הבינלאומי. המחירים יעלו ב

לשיא  2.1%-ה יעלו בהתחזית המכירות העולמיות של ממתקי שוקולד בשנה הבא
השנה. המכירות בסין הוכפלו ויותר בעשור  2%מיליון טון, אחרי עלייה של  7.3של 

האחרון, אם כי מערב אירופה נשארה הצרכנית הגדולה ביותר. הידוק ההיצע של 
הקקאו יגדיל את העלויות של יצרניות כמו נסטלה, בארי קולבו ולינדט אנד 
 שפרינגלי

http://www.globes.co.il/news/%D7%A9%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%93.tag
http://www.globes.co.il/news/%D7%A7%D7%A7%D7%90%D7%95.tag


השנהב ובגאנה, מגדלות הקקאו הגדולות בעולם, גרם לעליית  אוויר יבש בחוף-מזג
המחירים השנה, מול ירידת מחירי רוב הסחורות האחרות. ירידת יבולי הקקאו 

טון,  100,000במערב אפריקה עלולה להעלות את הגירעון העולמי בהיצע אל מעל 
מעל האומדן של ארגון הקקאו הבינלאומי 43%  

לשיא של  6.9%-רות ממתקי השוקולד בסין עלו השנה בלהערכת יורו מוניטור, מכי
בשנה הבאה. עם זאת, הביקוש האסיאתי  6.6%-טון, וימשיכו לעלות ב 193,000

מיליון  2.2-לשוקולד מתגמד מול הביקוש במערב אירופה, שהגיע בשנה שעברה ל
 טון

 10ק"ג בשנה, כמו לפני  4.5הצריכה האישית של שוקולד במערב אירופה נותרה 
0.6%-ובשנה הבאה ב 0.5%-שנים, אך היא צפויה לעלות השנה ב  

 כעת זה רשמי: ברוכים הבאים לעידן של חפיסת השוקולד  המכורים לשוקולד
 המתכווצת

 כך אמר   בכנס הקקאו "או להעלות מחירים, או להקטין את גודל החפיסות"
 מנכ"ל ארגון הקקאו העולמי

 -הסיבה לכך היא הביקוש הגובר מן המעמד הבינוני החדש בהודו, סין ורוסיה 
בשילוב גידול  -ספרתי באחוזים -דומדינות שבהן צריכת השוקולד גדלה בקצב שנתי 

חלש בייצור השוקולד, כתוצאה ממחסור בחומר הגלם העיקרי, הקקאו מחיר 
דולר לטון. 3,000שנים, מעל  3הקקאו הגיע לשיא של   

גאנה וחוף השנהב במערב אפריקה, שבהן מופקים 60% מפולי הקקאו בעולם, 
למזיקים ולמחלות. יש  מתמודדים עם מטעים מזדקנים שחשופים לעיתים קרובות

גם בורות בכל הנוגע לשיטות גידול חדשניות, ומשקים רבים אינם יכולים להרשות 
 לעצמם לקנות חומרי הדברה ודישון

אקשן", מאמץ מתואם שבו יצרניות שוקולד -פורום הקקאו העולמי יזם "קקאו
כימו מובילות, לרבות נסטלה, מארס, מונדלז וחברות סחר כמו אולאם וקרגיל, הס

לשתף פעולה בתוכניות סיוע מקצועי וחברתי למגדלי קקאו, ולחלוק מידע  היוזמה 
ידי ממשלות גאנה וחוף השנהב, תאחד כמה תוכניות סיוע נפרדות. -הזו, שאומצה על

ולגרום לקקאו להיות גידול  2020המטרה היא להכפיל את יבול הקקאו עד שנת 
 הבחירה של האיכרים

 

 שאלות

 מהו מחיר הקקאו? היכן אפשר לבדוק את המחיר העדכני?  .1

 מיהן המדינות העיקריות המגדלות קקאו? .2

 מדוע צופים שמחיר הקקאו יעלה? .3

 שאלות לקטע  2כתבו עוד  .4

 

  

 כיצד השוקולד מדגים את  הגלובליזציה?

http://www.globes.co.il/news/%D7%A9%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%93.tag
http://www.globes.co.il/news/%D7%A7%D7%A7%D7%90%D7%95.tag


 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=bMNpIvAhQOA 

 דקה 1 -חדר במלון עשוי כולו משוקולד

 

 

 מושגים הקשורים לגלובליזציה 4-5שיעור 

 מטרות:

 נלמד ונכיר את המושגים הבאים:

 גלובאלי, לוקאלי האחדה תרבותית )עולמקומיות( גלוקאלי, אמריקניזציה

 שגלובאלי = עולמיאת המושג גלובליזציה אנו מכירים. ומכאן 

תהליך בו הופך העולם ל"כפר גלובלי" )כלל  - )גלובל = כלל עולמי( גלובליזציה

עולמי( אחד קטן, בו לזרימת המידע והמסחר אין גבולות. התוצאה תרבות אחת 

 )דפוסי התנהגות, ערכים, שפה, סגנון חיים( שמשתלטת על העולם.

 היכן מגדלים

 עצי קקאו

היכן מגדלים  
 סוכר

היכן נמצאים מפעלי  
 השוקולד

אילו חברות 
משווקות את 

 השוקולד בעולם

אילו מדינות       
 צורכות שוקולד  

https://www.youtube.com/watch?v=bMNpIvAhQOA
https://www.youtube.com/watch?v=bMNpIvAhQOA


תופעה המדגישה את ההיבטים המקומיים,  - )לוקאל = מקומי( לוקאליזציה

הנוגעים למדינה ולתושביה ולא לכלל העולם. לוקאלי= מקומי. משהו המיוחד רק 

 לנו, ואינו משותף לכל העולם.

בעידן בו אנו חיים העולם הוא כפר גלובאלי אחד. תחבורה ותקשורת מחברים את 

ים, לבוש ורעיונות כל המקומות בזמן אמת. מנהגים, מאכלים, מוסיקה, ריקוד

 עוברים ממדינה למדינה וממקום למקום.

במדינות המערב ניתן למצוא מסעדות מגוונות לאוכל הודי, סיני, תאילנדי, מסגרות 

ללימוד תורות מהמזרח כמו יוגה, ג'ודו, טאי צ'י, שיטות ריפוי כמו דיקור סיני או 

 ונים בעולם. שיאצו. בחנויות ניתן למצוא מוסיקה וכלי נגינה ממקומות ש

או  האחדה תרבותיתבשל הגלובליזציה אנו נחשפים לתופעה חדשה הנקראת 

 )גלובלי=עולמי, + לוקאלי = מקומי(  גלוקאלי  -ובשמו הלועזי עולמקומיות

 העולם הופך להיות דומה מבחינה תרבותית. 

י" מקומ" )גלובלי( ו" עולמימושג המורכב מצרוף המילים " – עולמקומיות

ומתאר את התהליכים העולמיים והשפעתם, ובמקביל את  )לוקאלי(

התהליכים המקומיים החוזרים לייחוד, למסורת ולמקורות ולתרבות 

 המקומית.

במדינות העולם ניתן למצוא בגדים בסגנון מערבי )ג'ינס, חולצות טריקו(, 

מזון מערבי ורשתות מזון מהיר כמו מקדונלד, פיצה האט, קוקה קולה, 

 יזיה רואים סדרות אמריקאיות, שומעים מוסיקה מערבית. ברשתות הטלוו

השפעת התרבות האמריקאית על שאר  - אמריקניזציהלתופעה זו קוראים 

 העולם.

לתרבות האמריקנית השפעה גדולה על אוכלוסיית העולם. רעיונות, שוק 

 חופשי, וכול מה שיש בארצות הברית מתפשט בעולם. 

קניונים, פרסומות, רכבי שטח, מכנסי ג'ינס, וולט דיסני, פרסי אוסקר, 

מקדונלד'ס,וקוקה קולה... מוזיקה, סרטים, מזון, אלה רק חלק מהמוצרים 

 האמריקאים

שימוש בכרטיסי אשראי, שימוש במילים אנגליות כחלק משפת היום יום 

 שימוש והצמדת שמות אמריקניים למסעדות ולחנויות.

 צריך הכול!!! –יכה תרבות הצר



חלק גדול מהמוצרים שאנו רוכשים אינם מיועדים לצרכים בסיסיים כדוגמת 

מזון, אלא לצריכה אישית מוגזמת שאין בה צורך אמיתי. אנו צורכים מעבר 

 לצרכים, מעבר ליכולתנו הכספית, יוצרים כמויות אדירות של "פסולת"  

 מדוע אנחנו מקדישים הרבה זמן לקניית מוצרים 

 שאנחנו לא צריכים? איך משכנעים אותנו לכך? 

https://www.youtube.com/watch?v=5Pxg_KnBxkY 

 שניות על גלובליזציה 60

https://www.youtube.com/watch?v=g2Sei7F61U8&list=PLZROk8A0Vj

4WV6A62fA3pWTi-AgvE4hXj 

 דקה  1-סרטון מדגים ב

?v=c7KnQnjNKo8&list=PLZROk8A0Vjhttps://www.youtube.com/watch

4WV6A62fA3pWTi&index=5-AgvE4hXj 

 דקה 1סרטון 

I-https://www.youtube.com/watch?v=P8rvbitfD 

 דקות 4תלמידים מציגים מושגים 

 

באמצעות רשת ציה? הדגמה זמה הקשר בין מקדונלד'ס לגלובלי

 המזון מקדונלד'ס

 אז איך הכול התחיל?

ריי קרוק, מייסד הרשת וממציא המולטי מיקסר )מכשיר לייצור  – 1954 •

מספר מילק שייקים בו זמנית( פוגש את האחים מקדונלד במסעדת 

המבורגרים שהקימו בקליפורניה ומציע להם להשתמש במכשיר כדי לזרז 

 את השירות במסעדה.

$ מיליון דולר ומקים את 2.7קונה את זיכיון השם תמורת קרוק  – 1955

 המסעדה הראשונה של מקדונלד'ס בפרבר בצפון שיקגו.

https://www.youtube.com/watch?v=5Pxg_KnBxkY
https://www.youtube.com/watch?v=5Pxg_KnBxkY
https://www.youtube.com/watch?v=g2Sei7F61U8&list=PLZROk8A0VjAgvE4hXj-4WV6A62fA3pWTi
https://www.youtube.com/watch?v=g2Sei7F61U8&list=PLZROk8A0VjAgvE4hXj-4WV6A62fA3pWTi
https://www.youtube.com/watch?v=c7KnQnjNKo8&list=PLZROk8A0VjAgvE4hXj-4WV6A62fA3pWTi&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=c7KnQnjNKo8&list=PLZROk8A0VjAgvE4hXj-4WV6A62fA3pWTi&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=P8rvbitfD-I
https://www.youtube.com/watch?v=P8rvbitfD-I


הביג מק הראשון כבר נכנס לתפריט )המצאה  1966-שנים מאוחר יותר ב 11

יוצאת הרשת לראשונה מגבולות ארה"ב  1970-של אחד הזכיינים( וב 

 ופותחת סניף בקנדה.

 דונלד'ס בעולם:כמה עובדות על מק •

-מדינות ברחבי העולם )יותר מ 118סניפים הפזורים ב  34,000 -כיום יש כ •

 מתוכם רק בארצות הברית(. 13,000

 מיליון לקוחות. 69 –סניפי מקדונלד'ס משרתים מידי יום יותר מ  •

 מיליון עובדים ברחבי העולם. 1.8 –למקדונלד'ס יש יותר מ  •

 בסין נפתח כל יום סניף חדש. •

מוכרים  -ו אין המבורגרים מבשר בקר בגלל הפרות הקדושותבהוד •

 המבורגרים צמחוניים.

 תואר ראשון. -בפיליפינים תנאי קבלה לעובדים בסניפים •

מדד הביג מק העולמי המפורסם הוא אחד הפרמטרים המרכזיים לקביעת  •

 רמת איכות החיים במדינה.

יון איילון ב סניף מקדונלד'ס הראשון במזרח התיכון נפתח בישראל בקנ •

14.10.1993. 

 הדגל הבולט שמניפים מתנגדי הגלובליזציה בהפגנות -מקדונלד'ס  •

באירופה, יום מחאה עולמי נגד      

 מקדונלד'ס 

הטענות נגד המותגים  •

 האמריקניים/גלובליים:

  סמל לדחיקת התרבות

  המקומית

 פגיעה בקהילה ובמשפחה 



 המוניזציה" של התרבות ואבדן הייחודיות" 

  סמל להשתלטות התאגידים הבינלאומיים 

 תאגידים מעסיקים בתנאי עבודה מחפירים 

 פרסום אגרסיבי 

 הרס משאבי הטבע  

המחאה, באירופה היא גם נגד ה"פלישה  האמריקנית" הכוללת מותגים  •

 אחרים כמו: קוקה קולה, דיסני ...

 

 

 

 

 

 

 

 ונגד מקדונלד'ס מה דעתך למחאות ולהתנגדות למקדונלד'ס הצג שני טיעונים בעד 

 והבע את דעתך האישית

 טיעונים בעד                                                      טיעונים נגד             

 

 

 

 

 



 

 

 

 כיצד משפיעה הגלובליזציה על תרבויות מקומיות?

מצד אחד מתרחשת אמריקניזציה והאחדה תרבותית, ומצד שני יש מגמה של 

 שמירה על הייחודיות התרבותית. 

 עולמקומיות האחדה תרבותית

 כל העולם נעשה דומה.

 אמריקניזציה

חלקי העולם מעשירים זה את זה בידע 

 ומגוון תרבותי.

 אנשים.מכנה משותף וחיבור בין  מכנה משותף וחיבור בין אנשים.

 

אבדן תרבויות ייחודיות, מנהגים 

 ולשונות.

שמירה על הייחודיות התרבותית לצד 

 שדרוגים בתחומים מסוימים .

 

 

 

 

 משימה: ערכו רשימה של דוגמאות הלקוחות מחייכם ל:

 עולמקומיות האחדה תרבותית

דברים שיש לי /אני  -אמריקניזציה 

מכיר, שאפשר למצוא ולראות כמעט בכל 

 בעולםבית 

 

 

 

 

ידע ותרבות שהגיעו לחברה שלנו 

 ממקומות אחרים בעולם 

 

 מכנה משותף ביני לבין בני גילי במקומות אחרים בעולם

 



 

 

 

 

 

 

 מנהגים שהולכים ונעלמים בתרבות שלי

 

 

 

 

 

 

מנהגים וסמלים מהתרבות שלי שחשוב 

 בעיני לשמור עליהם

 

 

 כיצד היא משפיעה עלינו?מהי תרבות הצריכה המערבית, מה מאפיין אותה, 

 מערבית צריכה תרבות

התנהגות צרכנית, בה הדגש הינו על חומרנות ועל קניית מוצרים שהם מעבר לצורך 

הקיומי. מה שמעורר בנו את הצורך לקנות הוא הפרסום והשיווק של החברות 

והתאגידים שרוצים למכור. תרבות הצריכה מתאימה להגדרה "לחיות בשביל 

 אנחנו קונים מוצרים אשר לא בכולם יש לנו צורך. -לקנות" 

מקורה של תרבות הצריכה המערבית הוא בארצות הברית לפני כמאה וחמישים 

שנה עם התפתחות הקפיטליזם והמסחר החופשי. הגלובליזציה מאפשרת מעבר 

רעיונות, תרבויות, סחורות וכך "היגרה" תרבות הצריכה למקומות רבים בעולם. 

 יךזהו חלק מתהל

 האמריקניזציה עליו קראתם ביחידה על הקניון.

 האם תרבות הצריכה משפיע על הדרך בה אנו קונים? בהחלט!

מבלי שנדע היא משפיעה על ההחלטה שלנו אם לקנות ברחוב או בקניון, מותג או 

 מוצר ללא שם ידוע, פריט אופנתי עכשווי או בגד סתמי.

 

 מהם המאפיינים של תרבות הצריכה?

 ראשון: שפע! שפע! שפע! הרבה סוגים, הרבה מגוון מאותו דבר.מאפיין 

מכירים את הסיפורים של ההורים או הסבים שפעם.... היה רק לחם שחור או לחם 

 לבן, וביום שישי חלות.



 מה קורה היום על המדפים של הלחם?

 . מנה את כל סוגי הלחם שאתם מכירים )כולל פיתות, לחמניות וכד'(.1

 סוגי דגני הבוקר שאתם מכירים.מנה את כל . 2

 . מנה את מספר יצרני הטלפונים הסלולאריים החכמים שאתם מכירים.3

שימו לב שלכל מוצר, המגוון רחב ויש הבדלים במחירים, באיכות, במרכיבים, בארץ 

 לזה קוראים שפע!!! הייצור.

ל למשל, לחם אחיד פרוס שעד כמה משמעותיים ההבדלים בין המוצרים השונים?  

מאפיית אנג'ל, מאפיית בדש, מאפיית ברמן, מאפיית עינת או לחם קל או לחם 

 דגנים? סביר להניח שההבדלים קטנים מאוד, כמעט חסרי משמעות. 

 אז למה יש כל כך הרבה סוגים של לחם אחיד? למה כל כך הרבה חברות?

 כי כולם מנסים להרוויח כמה שיותר. -התשובה פשוטה מאוד 

כלכלה המערבית מבוססת על סחר חופשי. כל אחד יכול לייצר, ה -סחר חופשי 

למכור ולנסות להתעשר. לחם הוא מוצר שהרבה מאוד אנשים קונים אותו, וכל 

החברות מתחרות על הכסף של הקונים. כך גם לגבי מוצרים אחרים. חיוניים יותר 

 ופחות.

 

 

 

 

 

 

 



 חברות רוצות למכור ולהרוויח

 

 ,הן מייצרות מגוון רב של מוצרים

 משנות אופנה בתדירות גבוהה  

 

משקיעות משאבים רבים בפרסום 
 ושיווק

 מעוררות את הצורך שלנו לקנות

:  אנחנו קונים וצורכים כי אנחנו רוצים
מוצרים  , להיות באופנה, להיות כמו כולם

 שיראו שיש לנו, משוכללים יותר

 

 

 איך זה עובד?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עלינו היא:ההשפעה של תרבות הצריכה 

 * אנחנו צורכים יותר ממה שאנחנו צריכים.

 אנחנו מחליפים מוצרים בתדירות גבוהה לפני שהתבלו או התקלקלו.  *

 אנחנו מחשיבים קניין וכוח קנייה כסמל סטאטוס. *



 קניין וכוח קנייה כסמל סטאטוס. מאפיין שני:

 :קישור לפעילות המדגימה את השפעות תרבות הצריכה

  

                                                              http://money.ort.org.il/?p=2059  

בראי הגלובליזציה: תרבות הצריכה והשפעתה על                                                   

 כלל העולם

א תופעה חברתית וכלכלית המעודדת אותנו לקחת נתח הגון תרבות הצריכה הי

 ממשאבי כדור הארץ מבלי להתחשב בתוצאות. היא גורמת לכך ש:

 מכלל המשאבים. 83%מאוכלוסיית העולם שחיה במערב משתמשת ב 20% *

אינם מגדלים, מספקים או מייצרים לבדם את כל המשאבים הללו,  20%אותם  *

ים של עמל העולם כולו ומנציחים את הפערים בין אלא שולטים בחלוקת התוצר

 מדינות הרווחה והמדינות המפתחות.

 ממנו. 30%מאוכלוסיית העולם, צורכת  6%* ארה"ב בלבד, שבה 

 כדורי ארץ רק כדי לספק  4* אם כל העולם יצרוך כמו החברה האמריקאית, יידרשו 

 משאבים לאוכלוסייה הקיימת.  

שפירושה מרכזי קניות ענקיים המעודדים  –ובליזציה * תרבות הצריכה מעודדת גל

את   הציבור לקנות )גם מה שלא צריכים( ומנציחה את הניכור החברתי והפער 

 הכלכלי. 

http://old-)לקוח מתוך: 

amit.org.il/mabasviva/kislev/mithabrim2.html) 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://money.ort.org.il/?p=2059
http://old-amit.org.il/mabasviva/kislev/mithabrim2.html
http://old-amit.org.il/mabasviva/kislev/mithabrim2.html
http://old-amit.org.il/mabasviva/kislev/mithabrim2.html


 גלובליזציה-אנטי

אנטי גלובליזציה היא השם הנפוץ למגוון הארגונים והפעילים המוחים נגד הכלכלה 

לגלובליזציה. למעשה, הפעילים  לא מתנגדיםהגלובלית והשלכותיה. הפעילים 

משתמשים באמצעים גלובליים כמו רשת האינטרנט כדי לתאם העברת רעיונות, או 

גלובליים הם -עריכת הפגנות, ושואפים לצדק גלובלי, כלל עולמי. המאבקים האנטי

בעיקר בנושאי זכויות עובדים, זכויות בעלי חיים, איכות סביבה, חופש ההגירה, 

מזון בריא וסיום או שינוי השיטה הקפיטליסטית )צבירת הון  שימור תרבויות,

 לטובת הפרט(. 

: כדי להגדיל את הרווחים, חברות ענק, מעבירות את הייצור למדינות לדוגמה

בחו"ל, שם כוח העבודה זול יותר, תוך כך שהן פוגעות בעובדים. למשל ביקורת 

כך שהתנאים שהיא על  בחברת הנעליים נייקי 1997חריפה הוטחה החל בשנת 

מספקת לעובדיה במפעלים במדינות כמו הודו, וייטנאם, תאילנד, ואינדונזיה 

ירודים, במיוחד בהשוואה לאלו של עובדים במערב, וכונו "סדנאות יזע". לפי 

לשקל , שכר העבודה במפעלים בוייטנאם הגיע 9הטענות, הועסקו בהם ילדים בני 

הואשמה  מק'דונלדסהרפואה אינם מספקים. . ותנאי העבודה, התזונה ולשעה בלבד

בכך שהדרישה שלה לכמויות אדירות של בשר בקר, גורמות לכך שחקלאים בדרום 

 ל בשם הרווח. ואמריקה כורתים יערות כדי להכשיר שטחי מרעה לפרות. הכ

 

 

 

 

 

 

 

 

Made in china  -  6שיעור                     



 

 

 

 באופן סין כלכלת צומחת הרחב, לעולם סין כלכלת נפתחה אז ,1978 שנת מאז

 כלכלי, גידול קצב על סין כלכלת שומרת האחרונות בשנים למעשה, תדהמה. מעורר

 הצמיחה בעלות המדינות אחת להיות אותה מובילה זו עובדה ספרות, שתי בעל

  בעולם. הגבוהה הכלכלית

 כוח גם כמו הגלם וחומרי מאחר זאת מובילה. סין ייצור, עלויות של מהיבט אף

 גם אך המתועשות למדינות בהשוואה בוודאי בסין, להפליא זולים הינם העבודה

כמעט כל מה שאנו קונים וצורכים מגיע  . אחרות מתפתחות למדינות בהשוואה

 ממדינה זו!  זוהי סין

סין לחלקי העולם התבוננו במפות, מה ניתן ללמוד מהן על מגמת היצוא והמסחר מ

 השונים? 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 נתונים: 

 טריליון $  2 -  2011יצוא מסין שנת 

 ליון $ יטר 1.7יבוא לסין עומד על 

 ציין שלושה דברים שיש לך שיוצרו בסין? 

 ? 2011האם יש נתון המפתיע אותך בעוגת נתוני היצוא מסין 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ציינו שני אזורי עולם אליהן מייצאת סין, באילו אחוזים! 

 

 

 

 אשת תורס –דקות יגאל צור  6 -טיול בסין

http://www.youtube.com/watch?v=6kXqq50ET6k 

 למדת  מהסרטון שדברים חדשים  2

הסבר מהי רמת הפיתוח של סין כפי שנראית  -לאחר לימוד נושא מדדי פיתוח

 בסרטון? 

http://www.youtube.com/watch?v=YKlzKiT6Pqs 

 דקות  7 –חבל יונאן 

 למדת  מהסרטון שדברים חדשים  2

הסבר מהי רמת הפיתוח של סין כפי שנראית  -לאחר לימוד נושא מדדי פיתוח

 בסרטון? 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=6kXqq50ET6k
http://www.youtube.com/watch?v=6kXqq50ET6k
http://www.youtube.com/watch?v=YKlzKiT6Pqs
http://www.youtube.com/watch?v=YKlzKiT6Pqs


 מדדי פיתוח ורמת פיתוח

 מקובל לסווג את מדינות העולם למדינות "מפותחות" ומדינות "מתפתחות".

קביעת רמת הפיתוח  של מדינות העולם מתבססת על מספר רב של מדדי פיתוח : 

ם, טכנולוגיים, חברתיים ותרבותיים, באמצעותם ניתן מדדים כלכליים, דמוגרפיי

   .ללמוד על המצב הכלכלי ורמת החיים במדינה

 לרשותכם: 

 . ה למידהקובץ העוסק במדדי פיתוח ומצגת מלוו

 העוסק במדדי פיתוח  pdf -קראו את קובץ ה .1

 פתחו ועברו על המצגת העוסקת במדדי פיתוח .2

 בחרו חמישה מדדי פיתוח אותם תלמדו. .3

  משימת לימוד

 התלמיד יבחר שלושה מבין חמישה מדדים אותם למד .4

כיצד כל מדד מראה ומלמד על רמת לתאר מהו כל מדד, ועליו להסביר  .5

 .הפיתוח של מדינה

התלמיד יבחר שלוש מדינות ויתאר את רמת הפיתוח לשלהן בעזרת המדדים  .6

  . 4שבחר בסעיף 

 

 למורים: נקודות לדיון ושיח בלמידה

  ?באילו אמצעים נשתמש להדגים ולהראות את המדדים שבחרתם 

  ?כיצד נעורר יכולת להעריך את מה שעבורנו הוא מובן מאליו 

  ?כיצד נפתח מודעות לחוסר השוויון ואי הצדק הקיימים בעולם 

  ?כיצד נעורר אותם לזווית ראייה מעבר לעולמם 

 

nNOZGkg-http://www.youtube.com/watch?v=7wg 

 דקות 2מדדי פיתוח 

 

 למדו בהנאה!

 

http://www.youtube.com/watch?v=7wg-nNOZGkg
http://www.youtube.com/watch?v=7wg-nNOZGkg

