
 נושאי האלכוהול ב לקבלת החלטות חוכמת ההמונים כמוטיבציה 

 , מדריכה ביחידה למניעת שימוש בסמים, אלכוהול וטבקשלווה אש -עיבוד הפעילות 

 .ההמונים בחוכמת  השימוש  בעזרתלבחון שאלות כמותיות ואיכותיות בנושא אלכוהול  :ותמטר

 .ליצור מוטיבציה בקרב  התלמידים לבחון את השאלות והדילמות בעזרת חשיבה שיתופית            

 בעזרת מחקרים  ולהגיע לקבלת החלטות רצויה בנושאים. ולבדוק את התוצאות מהשטח              

 כלי של "חוכמת ההמונים"  ל התלמידים . חשיפת 1: הפעילות מהלך 

 . בנייה במשותף שאלות כמותיות ואיכותניות בנושא 2                           

 . הפניית  השאלות  לרבים )ברשת /במציאות(3                           

 . עיבוד התוצאות  ובדיקתן במחקר. 4                            

 . הבהרה וחידוד המסרים 5                            

                             

             "  ההמונים חוכמת" של לכלי התלמידים  חשיפת  -1חלק 

 פחות לא להיות יכולה ההמון של המשולבת חוכמתו מסוימים שבתנאים טוען ההמונים חוכמת רעיון
 שבו בניסוי באנגליה בכפר שנה 111-כ לפני התגלתה התופעה. היחיד המומחה של מחוכמתו מדויקת

 הוא המשתתפים של התשובות חציון כי נמצא בניסוי. שלו המשקל מה אותם ושאלו שור לאנשים הראו
 TED העולמית ההרצאות בימת מעל חיה בהופעה זה ניסוי צורף ליאור שיחזר, מאז. השור משקל בדיוק

 .האלפיים שנות ב גם עובד שהרעיון והוכיח

 תפיסת "חוכמת ההמונים" –ניתן לצפות בכתובות הבאות 

https://www.youtube.com/watch?v=_hGI71u1BUY 

https://www.youtube.com/watch?v=n5Cyf8w85i0 

- https://www.youtube.com/watch?v=8s8A4sV0crU 

 האמריקני העיתונאי ידי על בהרחבה תואר, העסקים בעולם התמקדות תוך, ההמונים חוכמת מושג
 .2114 בשנת לאור שיצא" ההמונים חוכמת" בספרו, סורוביצקי יימס'ג

 לייצר יכולה, מסוים בנושא מומחים שאינם אנשים של גדולה קבוצה כי סורוביצקי טען המכר-ברב
 המומחים שינפקו מהתשובה ,יותר הרבה אף מהמקרים ובחלק ,פחות לא וחכמה מדויקת תובנה

 .בתחום ביותר הגדולים

 כל את לקיים עליה, מיטבית בצורה אפקטיבית תהיהוש, סורוביצקי פי המונים על חכמת לקיום תנאים
 :הבאים התנאים

 של קיומה את המאפשרות שונות פרספקטיבות - שונה חשיבה להבטחת( הטרוגניות) דעות מגוון
 .החוכמה

 בין תלות ואי עצמאות על לשמור שמצליח, מגוון קהל הנו חכם קהל -( אנשים בין תלות אי) עצמאות
 . האנשים



 המאפשר באופן אותו ומציג מסוים בתחום הדעות מגוון כל את האוסף מנגנון קיום –( צבירה) אגרגציה
 .החלטות קבלת

 :המונים חוכמת של היבטים לשלושה מתייחס סורוביצקי

 ופחות יותר אמין, יותר מהיר להיות יכול תושלטענ, השוק של שיפוט, מידע ועיבוד חשיבה - קוגניציה
 .להיות יכולים מומחים וועדות שדיונים כפי, מפוליטיקה מושפע

 על רבים רגל להולכי בדומה זורמת בתנועה התנגשויות וללא בגמישות לתמרן היכולת - קואורדינציה
 .מתנגשים שאינם מדרכות

 .בהתנהגותם השולטת מערכת ללא אמון יחסי ליצור אנשים קבוצת של היכולת - פעולה שיתוף

  :לשימוש בחוכמת ההמונים דוגמאות

 המדעי המחקר את וייצר ההמונים חוכמת תופעת את גייס, קוואנטי פיזיקאי בעברו, נילסן מייקל
 לפתח מנת על, שלהם והרעיונות הידע את לשתף לאנשים שיאפשרו כלים לפתח היא המטרה. האזרחי

 של סיפורו ידי על הרעיון את מציג נילסן. לבדם המומחים זאת שיעשו מאשר יותר מהר המדע את
 והזמין במיוחד קשות מתמטיות בעיות להעלות כדי שלו בבלוג שהשתמש גאוורס טים המתמטיקאי

 .כיעילה הוכחה והשיטה, במלואן נפתרו הבעיות בלבד ימים 33 תוך. אותן ולפתור לנסות אנשים

. ההמון חוכמת ליצירת האינטרנט בתשתית שימוש של הפוטנציאל את רואים המדע בתחום רק לא
 למעבדת החברתית הרשת בין שילב כאשר דומה מהלך עשה, אינוסנטיב חברת ל"מנכ, ספרדלין דוויין

 לפתור מצליחים שאינם בבעיה שנתקלו גופים בין להפגיש כדי האינטרנטית בזירה השתמש הוא. ענק
 את באתר מפרסמים תלחבר הפנו הארגונים. שלהם החשיבה שירותי את להשכיר שרוצים אנשים לבין

 .אותן לפתור שיצליח למי כספיים פרסים הציעוו בעיותיהם

 הם הגולשים בהם, והבלוגים YouTubeה כמו תוכן שיתוף אתרי על ברובה מבוססת האינטרנט רשת
, חכם המון ליצירת התנאים ארבעת את כוללת הרשת. ולערוך להגיב, לשתף ויכולים התוכן את שיוצרים

 המידע מאגר ליצירת ההמונים של הידע את רותם אשר ויקיפדיה של המיזם הקמת את פשרשא מה
 . ביותר הגדול

 לניהול מערכת הוא, החיזוי משוק מיינסטרים ליותר שנחשב, ההמונים חוכמת ליישום נוסף כלי
 בשיחות או במיילים למנהלים שזורמים אקראיים רעיונות ברצינות ולוקחת שמאגדת כזאת, רעיונות
 או מאות של מוחות בסיעור מתחיל, באינטרנט פורום של התנהלות מעט שמזכיר, הזה הכלי. מסדרון

 לא בכך אך, שבועות מספר במשך מסוימים בנושאים רעיונות להזרים שמתבקשים, משתתפים אלפי של
 .העניין תם

  .נוךיהחהכלכלה ו, הבידור, סקיםהע, החברה, המדע בתחום לסייע יהעשו -ברשת ההמונים חוכמת

 בנושא אלכוהול כמותיות ואיכותניות הצגת  שאלות   -2חלק 

דילמות שברצונם להפנות להורים, למורים המומלץ לבנות במשותף עם התלמידים את השאלות ו
 :לשאלות דוגמאותוהחברים. 

 ?ומה השפעתו? אכוהולב החומר המצוי  ומה

 בחטיבה /בתיכון? שותים אלכוהולמה אחוז  התלמידים ה

 למה הצעירים שותים? 

 מה השפעתם של החברים ושל  ההורים על שתיית אלכוהול?



 ?אלכוהול לשתות םלילדי לאפשר ניתן בו הגיל הוא מה

 מתבגרים. התנהגות על האלכוהול שתיית של ההשלכות

 ניתן למנוע   שתיית אלכוהול בגלאים  הצעירים? איך 

 (במציאות/ ברשת) לרבים  השאלות  הפניית -3חלק 

את השאלות והסוגיות שנבחרו לבדוק או לערוך סקרים בסביבה הקרובה )ביה"ס, ברשת לשלוח 
 .משפחה חברים(

 .במחקר ובדיקתן  התוצאות . עיבוד4חלק 

לבדוק את הממצאים במקורות מידע מחקריים )האם קיים ובמקביל   את התשובות שהתקבלו אסוףל
 חשוב להנחות מהם מקורות מידע אקדמיים ואמינים.  פער(?

 שיח שיתופי. –לפרסם את הממצאים  ולקבל תגובות 

 המסרים וחידוד . הבהרה5חלק 

 החלטות בהתאם למידע, לעמדות ולערכים. קבלת לנהל שיח על 

  -בהתייחס למטרות

 . באלכוהול שימוש המזמנים וסיכון חיים מצבי עם להתמודדות  וידע כלים ומתן, חוסן לפתח*

 להגברת וכן, בפרט אלכוהול ושתיית, בכלל אקטיביים פסיכו בחומרים שימושלגבי   עמדות  לגבש *
: כגון סיכון מצבי לבין אלכוהול צריכת בין ולקשר אלכוהול בשתיית הטמונות לסכנות המודעות

 . ומינית פיזית אלימות

 .אלכוהול שתיית סביב מתבגרים עם רלוונטי שיחליצור    *

 בני בהם בזירות השווים קבוצת בקרב וחברתית אישית אחריות הגברת -"סף שומרי"  להעצים את*
 חבריך של וביטחונם לשלומם אחראי אתה -אלכוהול רווית חברתית בזירהנוער חשופים לסיכון. 

 . לשלומם אחראים לא והם היות -ששותים

 

                           

 

 


