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הילי רצון – דוקטורנטית במחלקה לתקשורת

בעקבות התפרצות הקורונה ממים, ניתן לשים לב שממים העוסקים בוירוס זה התפשטו 

באופן ויראלי והשתלטו על הרשתות החברתיות. מם מוגדר כיחידה תרבותית שמשכפלת 

ומפיצה את עצמה באופן המקביל למם במולקולת DNA. הממים מפיצים את עצמם 

במאגר המימטי תוך דילוג ממוח למוח ובאמצעות חיקוי. בתוך ממים נכללים למשל 

משפטים קליטים, נעימות, אופנות לבוש, וסגנונות ארכיטקטורה (דוקינס, 1989). במרחב 

הדיגיטלי,  ממים מוגדרים כאסופה של יחידות תוכן דיגיטליות שהופצו על ידי משתמשים 

רבים וחולקות ביניהן מאפיינים משותפים של תוכן, צורה ומיצוב. הממים לרוב נוצרו תוך 

  .(Shifman, 2013) .מודעות לקיומן של יחידות תוכן אחרות

יצירת הממים והמסר שלהם מאפשרת לציבור להביע ביקורת וחששות מהקורונה 

וההתנהגות האנשים בזמן מגיפה. תפקידם של הממים במקרה זה הוא גם לשמש כפורקן 

של מתח דרך הומור שמקל על המתח הרב שחווים אנשים בעקבות המצב ומעניקים להם 

תחושת הזדהות וסולידריות עם אחרים. הממים מהווים כלי נוח לביטוי יצירתי שמעניק 

למשתמש הזדמנות לשחק במרחב המקוון באמצעות יצירת ממים עם מסרים ייחודיים 

ושיתופם שמבטאת את היותם כחלק תופעה חברתית נדירה ובכך אולי מקלים על תחושת 

העקה ומהווים אסקפיזם. ישנם שלושה דפוסים שתורמים להפצת הממים באינטרנט: 1. 

הומור אקסצנטרי או וולגרי, פרודיות או סאטירה. 2. אינטר-טקסטואליות עשירה 

שמתייחסת באופן סרקסטי לאירועי יומיום, סמלים או תופעות. 3. צירופים חריגים של 

.(Knobel & Lankshear, 2007) .דימויים שיש אי-הלימה ביניהם

בממים המתמקדים בקורונה בולט במיוחד הדפוס אינטר-טקסטואליות המתייחסת 

לאירועי היומיום באופן סרקסטי.  לרוב ממים אלו עוסקים בביקורת חברתית תוך שימוש 

בסרקזם ובהם נראית השוואה בין אדם חולה הנותר במיטתו כדי להחלים לחולה קורונה 

שמטייל ברחבי הסביבה למרות מצבו. ייתכן שממים אלו מאפשרים למשתמשים להביע 

את התסכול והדאגה מהתפרצותה והפצתה המהירה של הקורונה דרך תנועתם של 

אנשים ממקום למקום במטוסים. אפשרות נוספת היא הממים נועדו לבטא את האירוניה 

והכעס על כך שחולי קורונה שצריכים להיות בבידוד יוצאים החוצה למרות מצבם שמסכן 

אחרים.



ממים נוספים מבקרים אנשים שמפיצים מידע שגוי על הקורונה בקרב הציבור ובכך 

גורמים לבלבול, הטעיה ועלולים להגביר את הפצת המחלה או לגרום לבעיות כמו חוסר 

במוצרים חיוניים. 



ממים מהסוג השני מאפיינים סטודנטים למטרות בידור ומהווים כלי הומוריסטי שמסריו 

צוחקים על מצבים בחיי היומיום המושפעים מהקורונה בניסיון להפגת מתח, יצירת 

תחושת הזדהות עם אחרים הנמצאים באותו מצב ברחבי העולם. 

לסיכום, יהיה מעניין לראות את המשך התפתחות יצירת והפצת הממים כמייצגים את 

אופן התמודדותו של הציבור עם תופעה זו של פנדמיה.   

בינתיים, המשיכו לחקור, ללמוד ולצחוק והכי חשוב שמרו על הבריאות!
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