בס"ד

שם התלמיד________:

מבנה הפסקה או המאמר
מה אתה יודע על האינסטגרם?
האם יש לך אינסטגרם? כמה עוקבים יש
לך?

קרא את המאמרים הנלווים ומלאו בעזרתם את הטבלה
מבנה:

הכללה ופירוט

בעיה
ופתרון

השוואה
ועימות

טיעון

כרונולוגי

תרשים:

מאפיינים
לשוניים:

סוג
הטקסט:

הגדרות,
טקסט מידע

מחקרים

מיזוג
מידע

מאמרי
דעה
בלוגים

סיפורים,
ספר
היסטוריה,
התנ"ך

מקור מספר  :1הגדרה לאינסטגרם מויקיפדיה

אינסטגרם (באנגלית )Instagram :הוא יישום חינמי לשיתוף תמונות וסרטוני
וידאו קצרים של עד דקה ,כל שיתוף נקרא "פרסום" (.)Post
היישום מאפשר מגוון פעילויות למשתמש :לצלם תמונות או סרטונים ולאחר
מכן לשתף אותם ברשתות החברתיות כמו :פייסבוק ,טוויטר ,פליקר
וטאמבלר ,כמו כן ניתן "לעקוב" אחרי משתמשים אחרים באמצעות הרשת
החברתית של אינסטגרם ,ובנוסף לצפות ולהגיב על פוסטים של אחרים.
עוד מאפשר היישום הוספה של מסננים גרפיים שונים המשדרגים את חזות
הפוסטים ומעניקים להם מראה שונה.
מה המבנה של הפסקה? _________________________________
סמן את מילות הקישור וסימני הפיסוק המאפיינים מבנה זה

מקור מספר  :2אינסטוש בא לעולם

1

אינסטגרם נוצרה בשנת  2010בסן פרנסיסקו ,קליפורניה ,מפתחיה ,קווין
סיסטרום ומייק קריגר ,פיתחו תחילה יישום חדשני שתוכנן לספק מגוון שירותים
מבוססי מיקום .בשלב מסוים במהלך הפיתוח החליטו השניים כי  burbnכבד
מדי ומסורבל וכי אם ברצונם להצליח ,עליהם להתמקד בתחום אחד בלבד
מתוך שלל האפשרויות שמציע היישום .מייד הם החלו בפיתוח אבטיפוס
המתמקד באפשרויות הצילום בלבד שהציעה  burbnוהחליטו לקרוא לה בשם
"אינסטגרם" ( )Instagramמלשון "מיידי" באנגלית ( )instantו־- telegram
מברק .פיתוח היישום החדש ,אינסטגרם ,ארך  8שבועות בלבד ,זאת לאחר
שהתשתית כבר הייתה קיימת.
בדצמבר  2010דיווחה אינסטגרם על מיליון משתמשים רשומים לאינסטגרם.
כעבור חצי שנה ביוני  2011דווח על חמישה מיליון

מה המבנה של הטקסט?

משתמשים ,ובאותה שנה בחודש ספטמבר דיווחה

___________________

החברה על עשרה מיליון משתמשים .במרץ  2012מנתה
הרשת החברתית  25מיליון משתמשים רשומים .במרץ
 2014דיווחה החברה כי הגיעה ל 200-מיליון משתמשים
רשומים.

סמני את מילות הקישור
ומקדמי הארגון המאפיינים
מבנה זה

באפריל  2012הודיעה פייסבוק כי היא קונה את חברת אינסטגרם ,שבה 13
עובדים בלבד ,תמורת מיליארד דולר .ביוני  2013הודיעה פייסבוק על שדרוג
האפליקציה שמעתה תוכל לתמוך ביצירת סרטונים קצרים בני  15שניות.
באוגוסט  2016הושק פיצ'ר "( "Instagram Storiesסיפורי אינסטגרם)
המאפשר למשתמשים לשתף "רגעים" שנמחקים בתוך  24שעות .ובהמשך
הורחבו האפשרויות בפיצ'ר זה .בנובמבר  2017נוספה לאפליקציה תמיכה
מלאה לעברית .בספטמבר  2018הודיעו מייסדי אינסטגרם ,קווין סיסטרום
ומייק קריגר ,על החלטתם לפרוש מהחברה .במקומם מונה אדם מוסרי
לעמוד בראש פעילות אינסטגרם.
 1מתוך ויקיפדיה

מקור מספר  :3גמילה מאינסטגרם
מאת :איילת בן-ארי מומחית לגמילה מהתמכרויות

https://www.tafuralay.co.il/

אין ספק שהמדיה החברתית ,על כל גווניה השונים ,יכולה
להיות ממכרת .כפי שמחקרים ומאמרים מראים ,פסייבוק,
אינסטגרם ורשתות חברתיות אחרות יודעים היטב עד כמה
ממכרים מוצריהם ,ודואגים לנצל זאת עד הסוף.
מהצד של המשתמש ,התמונה הרבה יותר מלחיצה ומפריעה .כאשר
האינסטגרם הוא כלי חברתי ובידורי כללי ,כזה אשר תמיד אפשר להניח בצד
ולעשות משהו אחר ,הכול טוב ויפה .אבל לפעמים האינסטגרם יכול להפוך
להרבה יותר מכך – למוצר ממכר שאי אפשר להפסיק להשתמש בו ,אשר
מלווה בחרדה עצומה בזמן השימוש וגם בין שימוש

מה המבנה של הטקסט?

לשימוש .לפעמים זה כל כך אינטנסיבי ובבלתי נסבל עד

___________________

שאפילו רוצים כבר להפסיק ,רוצים ולא מצליחים]...[ .

סמני את מילות הקישור

הפתרון להתמכרות הוא לעבור תהליך הגמילה

ומקדמי הארגון המאפיינים

מאינסטגרם ,כמו גם מרשתות חברתיות אחרות.

מבנה זה

בבסיס השיטה המהפכנית של בן ארי עומד עיקרון אחד שלכאורה נשמע פשוט
מאוד – גמילה .זה נשמע פשוט ,אבל ממש לא כך .הבעיה העיקרית
בהתמכרות היא בדיוק התחושה שתיארנו ,אותה תחושה שיש משהו חזק ממך,
שולט עליך ,כופה עליך לעשות דברים .בפועל זה לא בדיוק נכון… כי מי שעושה
את הדברים זה עדיין אתם .זה נשמע מלחיץ אולי ,אבל למעשה זה מאוד
משחרר להבין שמי שיש לו את כוח הבחירה ,את כוח ההחלטה – זה אתם .או
במילים אחרות ,הבחירה בידיים שלכם.
במהלך התהליך אתם לומדים כיצד להחזיק במושכות על החלטותיכם ,כיצד
לשנות את אורך חייכם סביב ההתמכרות .במובנים רבים ,השיטה היא הדרך
להשיב שליטה על עצמכם ועל חייכם .ואם זה נשמע בלתי אפשרי אז ממש לא
– זה אפשרי ,זה נעשה על ידי אחרים בעבר ,וזה יכול לקרות גם לכם ,אם רק
תחליטו.

מקור מספר  :4אינסטגרם בישראל ובעולם
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הישראלים משתמשים באינסטגרם  12פעמים ביום במשך כל ימות השבוע,
הישראלים מייצרים וצורכים תוכן באינסטגרם יותר מהממוצע העולמי.
בדומה לממוצע העולמי ,הישראלים עוקבים אחרי מספר גדול יותר של
משתמשים מאשר מספר העוקבים שלהם
בישראל  53%מהמשתמשים הם נשים ,לעומת הממוצע העולמי שבו
למשתמשות באינסטגרם יש רוב של .56%

מה מבנה הטקסט?___________
מה תפקידן של המילים המודגשות?
הוסיפי מילות קישור נוספות המציינות קשר
לוגי זה_________________________.

 2מחקר עולמי 2017

מקור מספר  :5מבנה טיעוני פטנב"ס (פתיחה טענה נימוקים ביסוס סיום)
מאת התלמיד______________:
אינסטגרם (או "אינסטה" או אפילו "אינסטוש" אם אתם ממש מתעקשים) כבר
מזמן חלחלה כמעט לכל תחום בחיינו ,בין שתרצו ובין שלא .התמונות
הריבועיות המעוצבות שינו בעשור החולף את האופן שבו אנחנו אוכלים,
מטיילים ,מעריצים מוזיקאים ושחקנים ,צורכים אמנות ,מתעמלים ומתעדים את
עצמנו ואת חיינו.
במובן העמוק יותר ,האפליקציה השפיעה על האופן שבו אנחנו חווים את חיינו,
כשמצלמת הסמארטפון מתווכת בינינו לבין המציאות והביאה לשיא את
האקסיומה של העשור החולף שאם משהו אינו מתועד  -הוא פשוט לא קרה,
המרדף אחר התמונה המושלמת גורם לנו להתרכז בתיעוד האירועים והחוויות
במקום בחוויה עצמה.
באינסטגרם כולם נראים יפים ,שמחים ומאושרים וכך היא גורמת לנו לחשוב
שאולי רק אצלינו המציאות לא מושלמת.
כתוב מאמר ובו הביע את עמדתך ביחס למציאות זו ,נמק את דבריך והדגם.

