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 עמותת שיעור אחר

פעילות לקידום שוויון הזדמנויות ולעידוד מעורבות משמעותית של הציבור במערכת החינוך.  2002שנת פועלת מ שיעור אחרעמותת 

מאפשר לתלמידים להכיר אשר , עיסוק המעורים בעשייה האזרחית ון תחומיוממג ,מתנדביםבין תלמידים למפגש מזמנת העמותה 

חשף למגוון פניה של החברה הישראלית, כמו גם לתחומי ענין שעשויים לפתוח בפניהם נתיבי חיים אפשריים יולה דמויות לחיקוי

 לקידום החברה בישראלטיב עם כל שותפיו ומהווה מערך אחריות הדדית ימגזרי מ-ביןהפעולה הואופקים חדשים. שיתוף 

 חזון העמותה

 לכל ילד הזכות לחלום, להאמין בעצמו, ולקבל השראה דרך מפגש מעשיר ומשמעותי עם מודל אפשרי לחיקוי.  

החלומות של  סיון של עובדים וארגונים לטובת הרחבת מנעדישיעור אחר מעודדת מעורבות חברתית וממנפת משאבי ידע, יכולת ונ

 תמונת עתידה של החברה הישראלית.תלמידים והשפעה על 

 פעילות וערוצי התנדבות

, על ידי שיתוף אזרחים והעצמת התלמידים מתעלת את משאב הידע המצוי בקרב הציבור לטובת העשרת מערכת החינוך שיעור אחר

"ס תומכת: איתור בי לטפורמה מקצועיתמעניקה פהתנדבות. העמותה מעורבות ובמגוון ערוצי מן המגזר העסקי, הציבורי והאקדמי, 

 ליווי פדגוגי ולוגיסטי לאורך הפעילות. לצד  רכי שיעור מקצועיים וחווייתיים,מתאים, הכשרה, תכניות העשרה ומאות מע

  אלפי מתנדבים המגיעים ברובם דרך מאות ארגונים הבוחרים להציע לעובדיהם להתנדב. שיעור אחרמדי שנה מתנדבים ב

 .י, ערבי, חינוך מיוחד ופנימיות(חט"ב, תיכונים וכפרי נוער )ממלכתי, ממ"ד, חרד יסודיים, "סתבב פריסה ארציתבהפעילות נערכת 

 נשי מקצוע בעלי רקע התנדבות כתומכי הוראה המיועדת לא – מתמטיקה, מדעים ואנגליתום : תומכי הוראה לקידשיעור ביחד

למערכת החינוך. תומך  ביאים ערך מוסףמהרלבנטית והמגיעים מהתעשייה במתמטיקה, פיזיקה, כימיה ואנגלית,  מתאים

לעידוד תלמידים הפעילות נערכת בשיפור ההוראה והלמידה של מקצועות אלו. מסייע וההוראה משולב ביחד עם המורה בכיתה, 

 .('ט-ת ו'אנגלית )כתובלימודי י"א( ו-לבחור, להתמיד ולהצליח במגמה מוגברת של לימודי מתמטיקה, פיזיקה וכימיה )כתות ט'

 המתנדבים עוברים הכשרה )באתרים שונים בארץ(, מתואמים לבתי ספר שמתאימים להם ומקבלים ליווי צמוד לאורך השנה.
 

 בהוראת קורס העשרה חווייתי בבתי ספר המשרתים , דרך מקום העבודהקבוצתית, לרוב התנדבות  - שיעור אחר: קורסי העשרה

קורס העשרה בתחום עיסוקם באמצעות מערכי שיעור מקצועיים. כל מתנדב מלמדים ים אוכלוסיות מעוטות הזדמנויות. המתנדב

פעילות זו יכולה ) , בליווי מלא של צוות העמותה.מלמד שני שיעורים או יותר, ברוטציה עם חבריו לעבודה ותוך מתן גיבוי הדדי

 .(להתאים גם לקבוצות הורים בבתי ספר
 

 המועבר על במספר בתי ספרבבית ספר אחד או חווייתית -חינוכיתפעילות של יום  - עבודההתנדבות מקום : יום שיעור אחר ,

 . בנושא מעולם התוכן של הארגון המתנדב ידי קבוצת עובדים גדולה
 

 אירועים ומועדים, וכוללים הפעלות סדר היום הציבוריבנושאים העומדים על ערכי שיעור מובנים ומפורטים מ - יעור לדרךש ,

לעודד חשיבה ביקורתית ולמידת  ,וערכי רבותי, תתלמידים בתכנים בעלי ערך חינוכילהעשיר את המטרת התכנית ויות. והתנס

את על מנת לחזק  ללא תשלוםונשלחת  פורמאליות-צוותי ההוראה בבתי הספר ובמסגרות לא. התכנית מיועדת לנושא לעומקו

    www.shiuracher.org/laderchעבודתם עם אזרחי המחר של המדינה. 
 

 בתחום עיסוק חווייתיים שיעור תכניות העשרה קצרות, כל אחת כוללת מערכי  – עיםימשפו מתנדבים הורים: מהביתיעור ש

 לעולם התעסוקה, מקצועות, תחומי חשףלהיולאפשר לתלמידים  דבים אחרים להעביר בבתי הספרלהורים ומתנות המוצעמסוים, 

 ניתן להעביר מערך שיעור אחד או יותר מתוך התכנית. .ודמויות לחיקויענין 

 רוצים לבחון התנדבות גם בתכניות האחרות, באופן עצמאי או דרך מקום עבודתכם?

  פנו אלינו ונשמח להרחיב יחד את מעגלי ההשפעה החינוכית! 

info@shiuracher.org 

 ?לקבל ישירות לדוא"ל את מערכי השיעור של שיעור לדרךרוצים 

chewww.shiuracher.org/lader    

http://www.shiuracher.org/laderch
mailto:info@shiuracher.org
http://www.shiuracher.org/laderch
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  תעשיה וארגוניםשיעור מהבית: 

 

מטרת התכנית לאפשר לתלמידים להתוודע לעושר הרב  ,בתוכו מגוון רחב של מקצועות ותחומיםעולם התעשייה והארגונים מגלם 

התכנית משלבת את מגוון תחומי הפעילות של החברה/המפעל, נושאי רוחב מעולם התעסוקה )בחירת מקצוע, זה. הקיים בעולם 

כנית מקנה לתלמידים כלים ומיומנויות להתמודדות עם ניהול פרויקטים, עמידה ביעדים ועוד(, וכן היבטים סביבתיים וחברתיים. הת

 מצבים שונים בחייהם, בהווה ובעתיד, בדרך של מחשבה, ניתוח וביקורת.

 

 על העצמה, בחירה וחלומות. 1

 הם.חיילהשפיע על ם תחושת המסוגלות של התלמידים והאמונה שלהם בעצמם וביכולתעוסקים בחיזוק המערכי שיעור 

 2 .....................................................................................  זה את לעשות יכול אתה זה את לחלום יכול אתה אם: 1 שיעור

 7 ......................................................................................................................................סיפור יש אדם לכל: 2 שיעור

 11 .......................................................................................................................................... מקצוע בחירת: 3 שיעור

 

 . מערכי שיעור בתחום התעשיה והארגונים2

 מערכי שיעור העוסקים ברבדים שונים של עולם התעשיה

 21 ............................................................................................................................................ איכות בקרת: 4 שיעור

 28 ............................................................................................................................................. תקציב הכנת: 5 שעור

 35 ........................................................................................................................ חדשות המצאות – פטנטים: 6 שיעור

 43 ............................................................................................................................................. צוות עבודת: 7 שיעור

 48 .......................................................................................................................... חיינו על הפרסום השפעת: 8 שיעור

 

 56 .......................................................................................... מוצלח אחר שיעור להעברת המלצות - למתנדב עזר חומר

 57 .............................................................................................. אחר שיעור מערך לכתיבת הצעה – למתנדב עזר חומר

 

 

נושאים ותחומי מערכי שיעור במגוון רחב של מאות לך השנים בסיוע מתנדבים, פיתח ועדכן במה שיעור אחרהצוות המקצועי של 

 www.shiuracher.orgמערכי שיעור וחומרי העשרה נוספים תוכלו למצוא באתר העמותה . עיסוק

 

 

 .שיעור אחר

 .פשוט לעורר השראה

http://www.shiuracher.org/
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  אם אתה יכול לחלום את זה אתה יכול לעשות את זה )וולט דיסני( :1 שיעור

יש תפקיד משמעותי בהתפתחות ובבניית הזהות  חלומות אלושל התלמידים ושל כולנו. לבמרכז השיעור עומד נושא החלומות לעתיד 

כרופא, משתעשע ברעיון, אם במקרה יש הרצאה של רופא בבית הספר ו מדמיין עצמהוא חולם להיות רופא,  תלמידהעצמית. כאשר 

כחלק מעולם מקצועות ושואף  ורואה את עצמ ואזה שהחשוב מה שים את החלום או לא. יגשמתעניין יותר. פחות משמעותי האם  הוא

להגיע אליו. למעשה, דרך החלומות אנו מגלים את החזקות והעוצמות שבנו, לומדים על עצמנו, מי אני ומה מתאים לי. לשם כך אנו 

 מעוניינים לעודד כמה שיותר חלומות, קטנים כגדולים, כאלו שיתגשמו וגם כאלו שיזכרו כחלומות ילדות.

 ,משמשים מודל לחיקוי ,מלהיבים ,רוצה לעודד את הילדים לחלום. איך מעודדים לחלום? חושפים לדברים חדשים שיעור אחרעמותת 

דרך  ליצור לילדים חלומות ושאיפות. אנו מצליחיםמעבירים את המסר שיש הרבה דברים לעשות בעולם הזה. דרכיכם, המתנדבים, 

 נים לילדים הזדמנות לחלום את החלומות האישיים שלהם.הפעילות והסיפורים האישיים שלכם אתם נות

 מטרות

 יצירת קשר בין המתנדב לבין התלמידים .1

 מתן הכרה ומקום )לגיטימציה( לחלום לעתיד .2

 הדרך לא פשוטה ניתן להגשים את החלום באמצעות אמונה ועבודה קשההבנה שגם כאשר  .3

 אנשים שההתחלה שלהם הייתה קשה או רצופת כישלונות ובכל זאת הצליחו בדרכם –הכרות עם מודלים לחיקוי  .4

 עידוד התלמידים לחלום לעתיד .5

 הכנה

 הדפסה וגזירת הכרטיסיות לחלוקה לקבוצות.  –( 1כרטיסיות לחלוקה לקבוצות )נספח  .1

 להקרנת הסרטון –מחשב ומקרן  .2

 פתקים ריקים לחלוקה לתלמידים .3

 דלי, כדור, סוכריות, צעיפים לקשירת ידיים רגליים ועיניים .4

 הערות

 שיעור כפול עבור השיעור הראשון.מומלץ לתאם מראש דקות.  60שיעור זה ארוך מהרגיל ומותאם לשיעור של  •

 לשיעור ישנה מצגת נלוות אך ניתן להעביר את השיעור גם ללא המצגת.  •

 מהלך השיעור

 דקות[ 20פתיחה ] .א

 הצגה עצמית  .1

הציגו את עצמכם ומה אתם עושים. מומלץ לספר מעט על עצמכם, מהיכן הגעתם, אילו תלמידים הייתם, כיצד הגעתם לעבודה 

 שלכם כיום.

 חלומות שונים ]לדוגמא: להיות שחקן כדורגל, להיות נהג משאית, להיות רופא ולהיות עורך דין[ 4: הציגו לתלמידים רות א'אפש

שאלו את התלמידים מה לדעתם היה החלום שלכם כשהייתם בגילם. ספרו לתלמידים מה היה החלום שלכם, אילו אבני דרך 

 עברתם בחייכם עד שהגעתם למקום שבו אתם נמצאים היום. האם הגשמתם את חלומכם? האם הוא השתנה לאורך השנים? 

מות של אחרים[ רשמו קצת מידע על ילדותכם והשאירו מקום ]חלו 3הוסיפו את הסיפור שלכם לנספח בפעילות  אפשרות ב':

 לדמיון של התלמידים. בחלק השני ספרו מה היה החלום שלכם ואיפה אתם היום.

 החלום שלי .2

מה הם רוצים לעשות כשיהיו גדולים, כל חלום  –כל תלמיד יקבל פתק שעליו הוא ירשום את החלום או החלומות שלו לעתיד 

בות נכונות או לא רלוונטיות. הסבירו לתלמידים שכרגע אין צורך לשתף אלא  לשמור את הפתקים ובהמשך הוא אפשרי ואין תשו

 רק מי שירצה ישתף. 
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במידה שלתלמידים מסוימים יאמרו שאין להם חלומות, אמרו להם שזה בסדר ולגיטימי. תוכלו גם להוסיף,  הערה למתנדב

גילם, אבל אולי בסוף השיעור, הם יחשבו על משהו שמעניין אותם וגם יש שאתם מכירים הרבה אנשים שלא היה להם חלום ב

 להם כעת הזדמנות בקורס זה לפגוש מתנדבים שעוסקים בדברים שונים ואולי בדרך זו הם ימצאו משהו שיעניין גם אותם.

 

 חלומות של אחרים  .3

( עם סיפור של ילד מסוים. 1מחלקים את התלמידים לקבוצות של חמישה תלמידים, כל קבוצה מקבלת כרטיסיה מודפסת )נספח 

על התלמידים לחשוב יחד מה קרה לילד הזה כשהוא גדל והפך לאדם בוגר )במה הוא עובד, איפה הוא גר, איזו השכלה יש לו, 

 מליאה והקבוצות יציגו את הסיפור שקיבלו ויספרו מה חשבו שקרה לדמות. כמה ילדים יש לו וכו(. לאחר מכן מתכנסים ב

 

 דקות[ 35מיקוד שליטה פנימי ומיקוד שליטה חיצוני ] .ב

 התנסות  .5

 חלקו את התלמידים לקבוצות על פי טורי/קבוצות הישיבה ובחרו נציג מכל טור/קבוצה. 

 הציבו בכיתה דלי ובקשו מהנציגים לקלוע כדור אל הדלי.

 ניסיונות, כל קליעה לדלי מזכה את כל הטור/הקבוצה בסוכריות. 3שתתף יש לכל מ

 לאחד מהנציגים קישרו את הידיים, לאחר קישרו את העיניים, לנציג נוסף קישרו את הרגליים ואת הנציג הרביעי אל תגבילו.

 אפשרו לתלמידים להביע את מורת רוחם אך אל תגיבו בשלב זה.

 שאלו את הנציגים:דיון: 

 יך הייתה עבורכם המשימה?א 

 ?איך הרגשתם לעבוד עם המגבלה שלכם 

  ?מה גרם לכם להצליח או לא להצליח לדעתכם 

 ?איך הרגשתם עם העובדה שלא הייתה לכם אפשרות בחירה של המגבלה 

 שאלו את כל תלמידי הכיתה:

  ?האם התנאים היו הוגנים בעינכם 

  בחירה?באלו מצבים בחיים שלנו לא קיימת לנו אפשרות 

 )איך המגבלות השונות השפיעו על ההתמודדות של המשתתפים? )האם המגבלה גרמה להם לוותר או להתאמץ 

סיכום: המנחה יסכם את התחושות והתגובות השונות שעולות בדרך כלל במצבים של תנאים מקשים ומגבילים חלק חשים 

 ודווקא לדבוק במשימה.  כעס, וויתור, תסכול, חוסר אונים, וחלק עשויים לראות בכך אתגר

אין לנו שליטה על כל מה שקורה לנו בחיים, אבל יש לנו שליטה על הדרך שבה נגיב. אנחנו לא יכולים לשלוט על המגבלות 

 שהחיים יציבו לנו, אבל אנחנו יכולים לשלוט על הדרך שבה נתמודד איתן.

 

 מיקוד שליטה פנימי וחיצוני . 6

 דמויות אמתיות, וכעת תציגו בפניהם את הדמות האמתיות:הסבירו שהדמויות שקיבלו הינן 

 מנכ"ל ומייסד אפל ושותף להקמת חברת האנימציה פיקסאר ולהקמת חברת  – סטיב ג'ובסהוא  סמיNeXT. 

 בעל השליטה ברשת המרכולים "רמי לוי שיווק השקמה" וברשת הסלולרית הווירטואלית רמי לוי תקשורת.  - רמי לויהוא  רחמים 

 גדול הפיזיקאים בכל הזמנים, ממציא תורת היחסות וזוכה פרס נובל. – אלברט איינשטייןוא ה אלי 

 בחנו יחד את ההבדלים בין הסיפורים של הקבוצות לסיפורים האמתיים. 

ת נכון או לא נכון, זהו לא בוחן. המטרה כאן לראות לאן הדמויות הללו באמת הגיעו מבלי לפסול א –הדגישו שאין כאן טעויות 

הסיפור שאתם רשמת. הסבירו כי רציתם לשמוע מהם מה הם חושבים על הדמויות, לאן עתידם ייקח אותם ולספר להם שהעתיד 

 שלהם היה הרבה יותר טוב מאשר הסיפור הראשוני שקיבלו. 

אלו  ראינו שאנשים שהתחלת החיים שלהם לא תמיד הייתה פשוטה, הצליחו לממש את החלומות שלהם ולתרגמם למציאות.

ספור חלומות שאפשר לחלום. אין חוקים או הנחיות מה צריך ומה אסור. לא צריך -אנשים שהעזו לממש את החלום שלהם. יש אין
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לפחד האם החלום שלכם מעשי וגם לא צריך להיבהל מהאפשרות שתנסו להגשים אותו ותגלו שהוא לא מתאים לכם. זה מה 

 ן וחשבון מה אתם חולמים והאם הגשמתם את החלום.שיפה בחלומות, אף אחד לא דורש מכם לתת די

הסבירו לתלמידים כי קיימות שתי גישות שונות: גישה אחת אומרת שרוב החיים שלנו נקבעים על ידי תנאים חיצוניים שאין לנו 

ורים היו לנו( השפעה עליהם והם מעצבים את חיינו )איפה נולדנו, מי ההורים שלנו, מה התנאים שניתנו לנו בילדותנו, איזה מ

 .מיקוד שליטה חיצוניגישה זו נקראת 

גישה שנייה טוענת כי עיקר הכוח לעצב את חיינו נמצא אצלנו, בבחירות והפעולות שלנו. יש אמנם דברים שלא  בשליטתנו בחיים, 

 .מיקוד שליטה פנימיאך עיקר הכח טמון באיך אנו בוחרים להתמודד עם זה, ומה ליצור מזה, גישה זו נקראת 

 :דיון

 ?)עם איזו גישה אתם יותר מזדהים )מיקוד שליטה פנימי/ חיצוני 

 ?האם יש מצבים בחיים שאחת הגישות עדיפה על האחרת 

 ?באיזו גישה יותר קשה להשתמש 

הסבירו דרך הסיפור שלכם את המושגים: האם פעלתם מתוך מיקוד  אם הצגתם את הסיפור שלכם ביחד עם הדמויותדוגמא: 

 או חיצוני, תנו דוגמאות. במידה וחיצוני כיצד זה השפיע עליכם? במידה ופנימי על אילו מגבלות חיצוניות התגברתם?שליטה פנימי 

מיקוד אם לא הצגתם את הסיפור שלכם הדגימו דרך הסיפור של רמי לוי את המושגים: במקרה של רחמים אם הוא היה מונע מ

תנאים הכלכליים של משפחתו, לדיסלקציה ולכישלונותיו הלימודיים( להכתיב הוא היה נותן לתנאים החיצוניים )לשליטה חיצוני 

הוא לא נתן להם לקבוע מה ייצא ממנו ולקח את המציאות לידיים שלו, הוא  מיקוד שליטה פנימיאת חייו. אך הוא פעל מתוך 

ת הזו הפכה לרשת שמעסיקה מטר במחנה יהודה, והחנו 40עבד קשה והפך מחסן סגור של סביו לחנות מכולת סיטונאית של 

 מיליארד שקל בשנה. 2עובדים ומגלגלת מחזור של  3,000

 

 כישלונות מפורסמים  .6

המציג את הכישלונות שאנשים מפורסמים חוו בדרכם להצלחה. רצוי לעצור לפני הדמות ולשאול אם  סרטוןהקרינו לתלמידים 

 הם יכולים לנחש מי הדמות ומה היא עושה היום. 

 בסיום שאלו האם הסיפורים הפתיעו אתכם? מה הפתיע? איזה מיקוד שליטה הניע את הדמויות בסרטון?

 

 מהו החלום שלי? .7

 שמתם. האם אתם רוצים להוסיף או לשנות שוב?הסתכלו שוב על החלום שר

 כעת, אנחנו רוצים לדבר על החלומות שלכם.

 )מי רוצה לשתף בחלום שלו? )אל תחייבו תלמידים לשתף. כדי לא להביך אותם 

  ?האם נזכרתם או חשבתם על רעיונות נוספים במהלך השיעור? מה גרם לכם לעשות זאת 

 עוררים בכם השראה להגשמת חלום משלכם?באיזו מידה הסיפורים שהכרתם היום מ 

 ?האם ישנם אנשים שמעוררים בכם השראה ולא הוזכרו בשיעור? מי הם? במה הם מעוררים בכם השראה 

 דקות[ 5חשוב מאוד לסכם את השיעור בכמה מילים ] –סיכום  .ג

דברנו היום על החלומות האישיים שלכם ועל החלומות של אנשים אחרים, ראינו שאנשים שנחשבים למאוד מצליחים נכשלו 

בעברם. למדנו מהם שגם אם ההתחלה לא פשוטה וגם אם נכשלים בדרך אפשר להצליח אם מתאמצים. חשוב שתדעו שחלומות 

פעמים יש מספר חלומות ולפעמים מגלים שמה שתמיד חלמנו לא לעתיד כגון אלו חשובים מאוד לחיים. חלומות משתנים, ל

החשוב הוא שאנו מגלים דברים על עצמנו, צומחים ובונים את עצמנו לקראת החיים כבוגרים.  –באמת מתאים לנו. לא משנה 

יה כלכלית. וולט וולט דיסני, היוצר של הדמויות המצוירות מיקי מאוס ודונלד דאק, נחשב לגאון שהצליח להפוך חלום לאימפר

 דסני אמר פעם: "אם אתה יכול לחלום את זה אתה יכול להשיג את זה". 

 אז חפשו לכם חלום ולכו איתו.

https://www.youtube.com/watch?v=XF4p32tdIJU.
https://www.youtube.com/watch?v=XF4p32tdIJU.
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  כרטיסיות לחלוקה לקבוצות – 1נספח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

  

 הסיפור של יאן

יה הוא היה בן יחיד לעקרת בית ופועל בניין, ובילדותו לא ה. יליד אוקראינה, היה מהגר צעיר וחסר כל

, שנה לאחר קריסת ברית המועצות ואביו 1992-היגר לארה"ב עם אמו ב. חשמל או מים חמים בביתו

 . והוא לימד את עצמו לתכנת כשהיה נער. נשאר מאחור

ה מהמדינה. קצבהחל לעבוד כדי לסייע בפרנסה. הם קיבלו  16-יאן, בן האימו עבדה כמנקה וגם 

 ונפטרה. אימוחלתה  בשנות העשרים לחייו

 חשבו יחד:

  היה החלום של יאןמה? 

 במהלך החיים? לדעתכם  לוקרה  מה 

  

 אליסיפורו של 

ובתחילת דרכו כאדם , בבית הספר המורה שלו אמר שלא ייצא ממנו שום דבר 4כילד אלי לא דיבר עד גיל 

 נולד", עדיף היה שלא הייתי בוגר כשלא מצא עבודה אמר "אני מהווה רק נטל על בני משפחתי

 חשבו יחד:

 ?כילד, מה היה החלום אלי 

  יש לו? איזו הכשלה יש לו? כמה הוא משתכר?כאדם בוגר, איפה הוא גר? בבמה הוא עובד? כמה ילדים 

 

 

 _______סיפורו של 

 ]הסיפור שלך[ 

 

 ?__________  כילד, מה היה החלום 

 יש לו? איזו הכשלה יש לו? כמה הוא משתכר? כאדם בוגר, איפה הוא גר? בבמה הוא עובד? כמה ילדים 

 

 

 סיפורו של רחמים

 . אמו הייתה עקרת בית וגידלה את רחמים וחמשת אחיו. נולד למשפחה שמוצאה מטורקיהרחמים 

סוף כאשר נכשל במבחן הסקר ב. עקב הדיסלקציה שממנה סבל, הושאר רחמים בכיתה ד' שנה נוספת

ל מריצות בעיר עבור העירייה בתפעו 14שבמסגרתו החל לעבוד בגיל , כיתה ח' עבר לבית ספר מקצועי

 .ירושלים העתיקה של

 חשבו יחד:

 ?כילד, מה היה החלום רחמים 

 ?כאדם בוגר, איפה הוא גר? בבמה הוא עובד? כמה ילדים יש לו? איזו הכשלה יש לו? כמה הוא משתכר 

 

 

  

 ו של סמיסיפור

 סמי נולד לאמא קתולית ואבא מוסלמי שלא רצו בו ולכן נמסר לאימוץ.

מהאוניברסיטה הוא פרש אחרי סמסטר אחד ונאלץ למחזר בבית הספר הוא לא התעניין בלימודים ו

 בקבוקים תמורת הפיקדון כדי לקנות אוכל.

 חשבו יחד:

 ?כילד, מה היה החלום סמי 

 ?כאדם בוגר, איפה הוא גר? בבמה הוא עובד? כמה ילדים יש לו? איזו הכשלה יש לו? כמה הוא משתכר 
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 לכל אדם יש סיפור: 2 שיעור

שיעור זה שונה משאר השיעורים בחוברת בכך שהוא מתמקד במתנדב, במפגש זה התלמידים יילמדו על עצמם דרך תהליך החקירה 

 מהלך השיעור( 2אותו המתנדב עובר בבית ) מהלך אישי( 1האישי שהמתנדב עובר בעצמו. לכן המפגש מתחלק לשני חלקים: )

 אותו המתנדב מעביר בכיתה.

 מטרות השיעור 

 דרך סיפורו האישי של המתנדב. התלמידים יפתחו תמונת עתיד .1

 .חלומותהכישלונות הם חלק בלתי נפרד מתהליך הגשמת ו התלמידים יבינו שקשיים .2

 התלמידים ילמדו לזהות חוויות מפתח בסיפור האישי שלהם.  .3

 הכנה

 ומילוי מחוון הסיפור האישי על ידי המתנדב נאומו של סטיב גובסצפייה לפני השיעור ב .1

 משפטי אמת ושקר למהלך הפתיחה כנתה .2

 מספר התלמידים*  2נספח  הדפסת .3

 מקרן ורמקולים עבור הסרטון במהלך הסיוםהכנת  .4

 מהלך השיעור

 דקות[ 15הכרות ] –פתיחה א. 

 הצגה עצמית .1

לתלמידים שאחד מתוך ארבעת המשפטים הוא  ורמשפטים לתלמידים. אמ 4על ידי הצגת  העוש הומה את ךג את עצמהצ

 .משפט שקר ועליהם לנחש מהו

 .ךשהשגת בחיי המתארים הישגים גדולים אמת משפטי 3בחר 

 הכרות ראשונית עם התלמידים .2

כי  ת התלמידיםמקד א -ע למי שרוצה להציג את עצמו דרך משפט אמת ומשפט שקר מם והצמהתלמידים להציג את שבקש 

 צריכים לעסוק בהצלחות שחוו בחייהם.שהם מציגים משפטי האמת והשקר 

 

 דקות[ 15]ב. לכל אחד יש סיפור 

 ספר לתלמידים את הסיפור האישי שלך שבנית על פי ההנחיות במהלך האישי.

 תום הסיפור אפשר זמן לשאלות ולאחר מכן שאל את התלמידים:ב

 ?האם מישהו חווה דברים דומים לדברים שאני חוויתי 

 ?מה בסיפור הייתם עושים כמוני ומה אחרת ממני 

 ?מה מתוך הסיפור שלי אתם יכולים לקחת לחיים שלכם 

 

 דקות[ 10]ג. לחבר את הנקודות 

קטן שלהם < אירוע גדול או על אירוע בחיים שלהם שהיווה עבורם נקודה בסיפור  לתאר םבקש מהו 1חלק לתלמידים את נספח  .3

שבזמן אמת אולי נראה שולי אך בראיה לאחור ניתן להבין כיצד הוא השפיע על חייהם והוביל אותם למקום שבו הם נמצאים 

 היום. 

 ולקרוא את הסיפורים ממי שירצה לשתף.סוף שתשמח לא תלמידיםלהקריא את הסיפור שכתב ואמור ל שמעוניין בכךהצע למי  .4

  

https://www.youtube.com/watch?v=wGNSoGIgg0E&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=wGNSoGIgg0E&t=7s
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 דקות[ 5]ד. סיכום  

ברנו היום על החלום שלי והדרך שלי להשיג אותו, אני מקווה שגם אתם תלכו אחרי החלומות שלכם ותיצרו לעצמכם את יד

 תוכלו התבונןלו ותסכימ תוותרואם לא  נתם,בדיוק מה שתכנהמציאות שאתם רוצים ושתזכרו שגם אם המציאות היא לא תמיד 

 והם חשובים בדיוק כמו השגת המטרה. כםעל הדרך ועל עצמתכם לראות שהקשיים והכישלונות מלמדים א

לא מוותר אתה לא יכול היכשל אני רוצה לסיים עם  כדי להדגים בצורה הטובה ביותר למה אני מתכוון כשאני אומר שכשאתה

 .מונדדדרק רהסרטון על 

למדליית הזהב; עד לחצי הגמר לא  ם כפייבוריטייגיע למשחקים האולימפיה  27-רק רדמונד בן ה: דתקציר הסרטון עבור המנחה

מ' והגיע ראשון ברבע הגמר.  400-השיג את התוצאות המהירות ביותר במוקדמות של ריצת ה היו הפתעות, האצן הבריטי כצפוי

שניות לאחר תחילת המרוץ קורה הבלתי צפוי, רדמונד האט את  15 המטרים מגיע כשהוא בטוח בניצחונו. 400לחצי גמר ריצת 

בשיא הקריירה, מול קהל גדול הוא  והנפשיים היו קשים מנשוא; ם)גיד ברכו נקרע( כאביו הפיזיי תמוטט על המסלולהריצה וה

שרוי בתסכול עמוק, לאחר אימונים מרובים ועבודה רבת שנים לזכות במדליית זהב אולימפית. הוא במרכז המסלול, מוקף באנשי 

קם על  נקה ובזאת יסיים את דרכו בתחרות. אולם, ברגע אחד ספונטני, הואהעזרה הראשונה והם גם תכף יאספו אותו עם האלו

ות הוא דידה לסיים את הריצה. בתמיכתו של אביו רוץ בצליעה על מנת להשיג תוצאה כלשהי, באפיסת כוחרגליו וממשיך במ

 מאותם צופים הוא סיים את המרוץ ועורר השראה בכל אחד ואחת אלף צופים 60לקול מחיאות הכפיים הרמות של ו

רק רדמונד: "עם תשוקה ונחישות רבה, הוא קם על רגליו והמשיך במסע למרות שהוא אובמה  באחד מנאומיו הזכיר את ד ברק

מבטאת יותר מכל,  העובדה שנשיא ארה"ב רואה בו סמלידע שהוא כבר הפסיד, הוא עשה זאת, רק כדי לסיים את המשימה" 

 את משמעות האירוע הנדיר הזה.

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=KPq50Xca440
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 מחוון הסיפור האישי – 1נספח 

 ענה על השאלות הבאות בכתב, תוך הקדשת תשומת לב לפרטים: שלב א':

אם היו כותבים ספר על חייך, מה הייתה כותרת הספר? מה היה תוכן העניינים של הספר? )החלוקה לתוכן עניינים צריכה לייצר 

 או בעלת מכנה משותף(.הגיון עבורך בלבד, היא אינה צריכה להיות כרונולוגית 

 נאומו של סטיב גובסצפה ב שלב ב':

נעזר במבנה נאומו של סטיב ג'ובס ובתשובות שענית בשלב א' בכדי לספר לתלמידים את הסיפור האישי שלך )המבנה המוצע  כעת

 (:תמש בכולו, בחלקו או כלל לא להשתמש בוניתן להשהוא בגדר הצעה בלבד, 

 
 

 היום אני רוצה לספר לכם שלושה סיפורים מהחיים שלי:

 : לחבר את הנקודות1סיפור 

הסיפור הראשון עוסק ב"חיבור הנקודות", אתם מכירים את הציורים האלו שנותנים לילדים שיש בהם הרבה נקודות קטנות עם 

מספרים? כשמסתכלים על ציור כזה בפעם הראשונה הוא נראה כמו דף מלא בנקודות לא קשורות, אבל כשמתחילים לחבר בין 

רק במבט לאחור אפשר להבין איך כל נקודה אקראית הובילה אותנו לאן שאנחנו  המספרים בסוף נגלת תמונה. ככה גם החיים שלנו,

 נמצאים היום. 

 }ספר סיפור מהחיים שלך אשר בזמן אמת נראה שולי, אך בראיה לאחור ניתן להבין כיצד הוביל אותך למקום שבו אתה נמצא{

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

אתם לא יכולים לחבר את הנקודות במבט קדימה, אתם יכולים לחבר אותן רק במבט לאחור. אז אתם חייבים לבטוח בכך  סיכום:

באומץ שלכם, בייעוד, בחיים, קארמה, או במה שתבחרו, מכיוון -שהנקודות יתחבר איכשהו בחיים שלכם. אתם חייבים לבטוח במשהו

ללכת בעקבות הלב שלכם, אפילו כשהוא מוביל אתכם אל מחוץ  ןנה שהנקודות יתחברו בהמשך הדרך תיתן לכם את הביטחושהאמו

 לשביל הסלול.

 בדרך להצלחה ת: קשיים וכישלונו2סיפור 

 הסיפור השני שלי עוסק בכישלונות.

 מה השגת בזכותו ואיך הפך אותך למי שאתה{}ספר סיפור על כישלון גדול שחווית ולסיום ספר כיצד הכישלון הזה בנה אותך, 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

אני בטוח שכל מה שהשגתי לא היה קורה ללא הכישלון הזה. זו הייתה חוויה מאוד קשה אבל היום אני מבין שהיית חייב  סיכום:

 אל תאבדו אמונה, אל תתפשרו, תעלו על הסוס מחדש ותמשיכו לרכב. -לפעמים אתם הולכים ליפול מהסוס לחוות אותה. 

 : אירוע מכונן3סיפור 

 באירוע משמעותי שהשפיע עלייהסיפור השלישי שלי עוסק 

ל ג'ובס הוא סיפר בדוגמא ש –כיצד הוא השפיע עליך ועל האירועים בחייך תאר ו אירוע משמעותי שהשפיע עליך}ספר סיפור על 

 קרא בעיתון את המשפט " אם תחיה כל יום כאילו הוא יומך האחרון, קרוב לוודאי שיום אחד תיהיה צודק{ 17שבגיל 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=wGNSoGIgg0E&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=wGNSoGIgg0E&t=7s
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  2נספח 
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 מקצוע בחירת :3 שיעור

 נושא

 (.רבי מנחם מנדל מקוצק" )אל תאמין למי שאומר שיגע ולא מצא, מפני שהיגיעה בעצמה היא מציאה גדולה"

השיעור עוסק במושג העבודה, חשיבות העבודה בחיינו וגישות חברתיות שונות לעבודה, עולם העבודה והמקצועות, ושיקולים 

 עתידיים בבחירת מקצוע. 

 מטרות

 הבנת חשיבות העבודה בחיינו. .1

 ית. היכרות עם גישות חברתיות שונות לעבודה, ובעקרן הגישה לעבודה כעול לעומת הגישה לעבודה כהגשמה עצמ .2

 . עיסוקו מקצועהיכרות עם המושגים  .3

 הבנה כי עולם העבודה רחב ומגוון, ומאפשר מענה על מגוון צרכים של עובדים.  .4

 הבנה כי ישנם דברים שכדאי לעשות כבר היום, כתלמידים, כדי שיתאפשר להם לעבוד בעתיד בעבודה שתענה על צרכיהם.  .5

 מקצוע.מודעות להבדלים בין נשים וגברים בבחירת  .6

 הכנה

 יש לגזור את כרטיסיות המקצועות המופיעות בנספח.  .1

 מומלץ להביא עיתוני דרושים לשם המחשה והרחבת הדיון.  .2

 ההער

 לתלמידי הכיתות הגבוהותמתאים 

 

 מהלך השיעור

 דקות[ 5פתיחה ] .א

 הצגה עצמית .1

הציגו את עצמכם ומה אתם עושים. מומלץ לספר מעט על עצמכם, מהיכן הגעתם, אילו תלמידים הייתם, כיצד הגעתם לעבודה 

 שלכם כיום. 

 תרגיל פתיחה .2

 מאפשרויות הפתיחה הבאות: אחתבחרו 

 : רשמו על הלוח את המשפט הבא: אפשרות א' לפתיחה .1

בקש מהתלמידים לומר את כל האסוציאציות העולות להם סביב המלה "עבודה". כתוב את האסוציאציות על הלוח סביב למלה 

עבודה, כל עבודה -"עבודה". אסוציאציות שיש להניח שיעלו בכתה: פרנסה, משכורת, כסף, אוכל, שמות של מקצועות, לחם

 מכבדת את בעליה, מפעל, פועלים. 

ארבע לעבודה" בביצועו של אריק איינשטיין. הנה הבית הראשון מתוכו: -: ניתן להשמיע את השיר "שלושהאפשרות ב' לפתיח .2

"הבוקר בא, הבוקר בא אז תגיד תודה/ שלוש ארבע, שלוש ארבע ולעבודה/ אתה חייב את זה לעצמך/ אתה חייב למשפחה/ 

למה צריך להגיד תודה שהבוקר  –התלמידים מה כוונתו אתה חייב לשפוך הרבה זיעה/ אז שלוש ארבע ולעבודה"... ולשאול את 

 בא? למה "אתה חייב את זה לעצמך"?

 ". )בחרו אחת מהגרסאות שבקישור(משל הצרצר והנמלה: ספרו לתלמידים בקצרה את "אפשרות ג' לפתיחה .3

סיפור שהרבה מאתנו שומעים בגן הילדים. ראה דרכיה, וחכם. זהו  –מוסר ההשכל בסופו של הסיפור הוא: לך אל הנמלה עצל 

 כבר מגיל צעיר מחנכים אותנו שחשוב לעבוד ולא להתעצל. מדוע?  

  

http://www.ariela-k.co.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%A6%D7%A8%D7%A6%D7%A8-%D7%95%D7%94%D7%A0%D7%9E%D7%9C%D7%94-%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA/
http://www.ariela-k.co.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%A6%D7%A8%D7%A6%D7%A8-%D7%95%D7%94%D7%A0%D7%9E%D7%9C%D7%94-%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA/
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 דקות[ 10מושג העבודה, חשיבותה וגישות שונות לעבודה ] .ב

 הגדרה .4

? עבודה בהגדרתה המצומצמת היא פעולה שהאדם עושה תמורת בעיניהם מהי עבודהבקשו מהתלמידים לנסות ולהגדיר 

תחום פעילות שהוא מתמחה בו ומתפרנס ממנו, או לעסוק בעבודה שאינה דורשת  –מסוים  מקצועשכר. אדם יכול להיות בעל 

 . עיסוקוהכשרה מקצועית, ואז ניתן לומר שזהו 

 

 הסבר .5

שי העולם העתיק, ביוון וברומא, התייחסו לעבודה כאל משהו בזוי, שיש נציג כאן גישות שונות לעבודה בהיסטוריה של עמנו: אנ

להשאיר למעמד בעלי המלאכה, העבדים ולאנשי השכבות הנמוכות בעם. אנשי השכבות הגבוהות התהדרו בעיסוקיהם כאנשי 

יון שהנחיל בורא על העבודה היא ערךצבא והתפרנסו מעמלם של בני המעמדות הנמוכים. חכמי התלמוד, לעומתם, טענו כי 

 העולם לאדם הראשון, ואף היתה קיימת קודם לבריאתו, וכך אמרו:

 "ולהתבזות. אומרים לו: שוטה, כבר קדמך  שמא יאמר אדם: בן אבות העולם אני, ממשפחה גדולה, איני ראוי לעשות מלאכה

אם אדם כלשהו  –כלומר  )מדרש נעלם(. שנאמר: "מכל מלאכתו אשר עשה" ,יוצרך, שעשה מלאכה קודם שבאת לעולם

מחליט שאינו ראוי לעבוד, וכי הוא בן למשפחה מבוססת ואמידה, שיידע כי העבודה היא חלק מהחיים, והיא הייתה קיימת 

 עוד לפני בריאת האדם. 

  אף אדם הראשון לא טעם כלום עד  אמר: (האגדה בארץ ישראל מגדולי בעלי)שהיה מן התנאים ורבי שמעון בן אלעזר"

אבות דרבי נתן " )ו( ואחר כך "מכל עץ הגן תאכל", ט'בראשית ב)"וינחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה"  מלאכה שנאמרשעשה 

 לאכול.  –קודם כל יש לעבוד )לעבוד בגן העדן ולשמור עליו(, ואחר כך ניתן להנות מהפרות, כלומר  –(. כלומר י"א

 זָכֹור י"ד(: "-היא מופיעה בין עשרת הדברות )שמות, כ', ב'בתרבות היהודית נחשבת העבודה לערך משמעותי עד כדי כך ש

ֲעבֹדֶאת יֹום ַהַשָבת ְלַקְדׁשֹו.  ת יִָמים תַּ שֶׁ י ַׁשבָ  שֵׁ יעִׂ יָת ָכל ְמַלאְכֶתָך, וְיֹום ַהְשבִׂ " העבודה, וגם המנוחה מהוות .ֱאֹלֶהיָך 'ת ַלהוְָעשִׂ

 מצוה. 

. א.ד. גורדון, עבודה כגאולה אישית ולאומיתהתפתחה תפישת ה 20-אשית המאה הובר 19-בימי ראשית הציונות בסוף המאה ה

ולחזרת העם היהודי לארצו. הוא פעל לחדש את  הדרך להתחדשותמחנך והוגה דעות מאנשי העליה השניה באה בעבודה את 

 –האידיאל הראשי שלנו מעתה צריך להיות הקשר עם האדמה ועבודת האדמה, ראה בעבודה פיזית אתגר וזכות וקבע כי "

 ". עבודה

 : לא חובה להעביר סעיף זה בכתה במלואו אך רצוי להזכיר שבמסורת ישראל היחס לעבודה ולעובדים הנו חיובי ביותרמתנדבל

 

 למה לעבוד בכלל?  .6

בה נזק  לפי גישה זו העבודה הינה הכרח או עול, היא אינה רצויה לעובד ויש – כעול העבודה אל םישנם אנשים המתייחסי

לעובד. הוא בכל זאת עובד בשביל להשיג תועלת שעולה על הנזק, כמו שכר או מעמד. דוגמא לכך היא אדם שאינו מרוצה 

לפי גישה זו,  – כהגשמה עצמית בעבודתו, ועושה אותה אך ורק כדי לקבל משכורת בסוף החודש. אחרים רואים את העבודה

 הצרכים הגשמיים )שכר, מעמד(:  העבודה מספקת צרכים נפשיים של האדם, מלבד

 לחברה ולעולם.  להיות יצירתי ולתרום את חלקוהעבודה מאפשרת לאדם  .א

. כך למשל, אם מישהו מאוד אוהב לעזור לאנשים אחרים, הוא יכול להגשים את אמונותיו ורצונותיובעבודה יכול האדם  .ב

 בעבודה שעיקרה עזרה לאנשים )להיות רופא, למשל(.  לבחור

של האדם. כך למשל, אם ניחנת ביכולת ארגונית טובה, את  לממש את היכולות, הכישורים והחוזקותמאפשרת העבודה  .ג

 יכולה לממש זאת בעמדות ניהול מגוונות.

על בני אדם אחרים, והוא לא עובד רק בשביל לספק את הצריכה  יתרונות יחסייםהעבודה מאפשרת לאדם להשיג לעצמו  .ד

כוח שמגולם בכסף ובמעמד חברתי  –סיים מקנים לאדם כח וסיפוק. דוגמאות ליתרונות כאלו הבסיסית שלו. היתרונות היח

 או מקצועי, קידום אישי, התפתחות אישית ועוד. 

בעבודה יכול האדם להגשים ולקיים את הערכים של החברה שבה הוא חי. דוגמא לכך היא אנשי העליות הראשונות לארץ  .ה

רו לזנוח את לימוד התורה, לעבוד את האדמה, לייבש ביצות ולהקים יישובים חדשים. ישראל או אנשי היישוב החדש, שבח

 זו היתה עבודה קשה, שביטאה את החזון והאידאולוגיה החלוצית והסוציאליסטית שלהם. 
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 במידה ובחרתם באפשרות ג' לפתיחה ניתן לדבר על מקצוע ועיסוק דרכו .7

אם היינו מתרגמים את המשל על "הצרצר והנמלה" לימינו, יכולנו לומר שהנמלה היא פועלת חרוצה, ויכולנו להגדיר את תחום 

העיסוק שלה הוא "מחסנאית" או "מלקטת מזון". איך הייתם מגדירים את עיסוקו של הצרצר? אפשר לומר שהוא "בטלן" או 

 ר... מובטל מעבודה, ואפשר גם לומר שהוא נגן כינו

 

 הסבר .8

שעות, כלומר שליש מן היממה! במחקר שנערך בישראל  8בני האדם מבלים חלק גדול מזמנם בעבודה. יום עבודה ממוצע נמשך 

שעות ביום. מחקר שפורסם  10-לפני מספר שנים התגלה שבישראל מצוי מספר גדול מאוד של אנשים שעובדים למעלה מ

שעות בשבוע  60אדם שעובד מעל  – workaholic( הוא 8.4%עובדים ) 10 מגלה כי בישראל כמעט אחד מכל 2008בשנת 

שעות בשבוע(, ולמעשה נקרא "מכור" לעבודה. בכך מגיעה ישראל למקום השלישי בעולם עם  45-)שבוע עבודה רגיל מוגדר כ

ודה או במקצוע מתאימים מספר הוורקוהליקים שבה אחרי ארה"ב ויפן. מאחר ואנו מבלים שעות רבות בעבודה, חשוב לבחור בעב

 לצרכינו, יכולותינו ואישיותנו. 

זה אולי נראה מוזר, אבל זה קריטי לדבר ידוע שכבר בגיל שלכם בחט"ב ובתיכון מונחים היסודות לבחירת המקצוע בעתיד! 

טובה יותר עכשיו על המקצוע שלכם לעתיד כדי שלא תאבדו הזדמנויות ותפספסו מקצועות שאולי תוכלו להצליח בהם בצורה 

 מאשר במקומות אחרים.

 דקות[ 15העבודה והמקצועות ושיקולים בבחירת מקצוע ] עולם .ג

 הבה ונכיר מקצועות ועיסוקים נוספים .9

פזרו בין התלמידים )או אם ניתן על שולחן במרכז הכתה או על הרצפה( כרטיסיות עם מקצועות. בקשו מהתלמידים לבחור 

 לעצמם כרטיסיה שתפסה את עיניהם. 

 לאחר שכל תלמיד בחר כרטיסיה ובה שם של מקצוע, ערכו דיון עם התלמידים על פי הנקודות הבאות: 

 

  :האם היה תהליך הבחירה היה קל? קשה? מעניין? תהליך הבחירה 

 

  :מי בחר מקצוע או עיסוק שהוא היה רוצה לעסוק בו בעתיד? שיקולים בבחירת מקצוע 

למידים לפרט מדוע. המשיכו והרחיבו את הדיון לעיסוק בשיקולים בבחירת מקצוע לאחר שיישמעו מספר תשובות, בקשו מהת

המורה כי אימא שלי מורה וגם אני הייתי רוצה להיות מורה. ספרו לתלמידים כי  תלדוגמא: בחרתי בכרטיסיי –על פי התשובות 

מהות למדו את עבודת משק הבית יא בעבר היה נהוג שמקצועות עוברים בירושה ואבות לימדו את בניהם את המקצוע במקביל

לבנותיהן. ניתן לראות שרידים לכך בשמות משפחה. כך למשל בני משפחת "חדד" עסקו בנפחות ברזל ומסגרות, ובני משפחת 

"לידרמן" עסקו בסנדלרות. בתשובות נוספות עשויים התלמידים לציין שבחרו במקצוע בגלל השכר, העניין, שעות עבודה מועטות, 

 לתכונותיהם או לתחומי העניין שלהם וכו'. ההתאמה 

 

  :האם יש מישהו שרוצה לעסוק בתחום מסוים ולאו דווקא בתפקיד מסוים?שיקולים בבחירת סביבת עבודה 

 מלונאות, תעשיה, כספים, משא"נ, בנקאות. –הראו כי היו מספר כרטיסיות עם עיסוקים ולאו דווקא מקצוע מסוים 

 הסבירו כי בחלק ממקומות העבודה ניתן להתחיל מלמטה ולצמוח בארגון. לדוגמה במלונאות. 

בוי )נושאי המזוודות(, פקידת קבלה וכדומה. לאט -לדוגמה במלונאות חלק מהמנכ"לים החלו את תפקידם במלון כשפים, בל

לתפקיד הכי בכיר. כלומר, אנו רואים  לאט הם התקדמו באמצעות עבודה קשה ולאחר שהוכיחו את עצמם הם הצליחו להגיע

שלא תמיד חייבים לדעת מה אני רוצה לעשות, לפעמים אפשר להיכנס לארגון מסוים כי סביבת העבודה מוצאת חן בעיני ושם 

 להתקדם ולהיבנות. דוגמאות נוספות לכך בנקים, חברות סלולר וכדומה. 

נם. בדרך כלל בתמורה לחתימה על תקופת התחייבות לעבודה. בנוסף לכך, ישנם מקומות עבודה שההכשרה נעשית על חשבו

האם שמעתם על ארגונים ששולחים להכשרה אקדמאית על חשבונם? תנו דוגמה את הצבא. בצבא ישנם מסלולים 

 שחותמים למספר שנות קבע בתמורה לתואר אקדמאי. 
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  :לו מסקרן? כיצד ניתן להשיג מידע נוסף על האם יש מי שבחר מקצוע שאינו מכיר? מדוע? האם נשמע תעוזה וסקרנות

המקצוע? ספרו לתלמידים כי בעבר עולם המקצועות היה מצומצם יחסית, ואילו היום ישנם אלפי מקצועות אפשריים )בארה"ב 

אלף מקצועות בשוק העבודה(. שפע המקצועות מאפשר לנו לבחור במה נעסוק בעתיד. איך בוחרים  20-פרסמו כי יש למעלה מ

או  םע? בנקודה זו רצוי כי תספרו לתלמידים כיצד בחרתם את מקצועכם, וכיצד אנשים בסביבתכם בחרו את מקצועותיהמקצו

עבודתם. ניתן להזכיר כי אפשר לקבל ייעוץ לפני בחירת המקצוע מגורמים מקצועיים. ספרו על הסיבות והשיקולים שלכם בבחירת 

 המקצוע.

 

 ועות המופיעים על כרטיסיות מקצועות שצריך ללמוד משהו על מנת לעסוק בהם? מה : מי יכול לציין מבין המקצהתמקצעות

, כלומר האדם צריך התמקצעותצריך ללמוד? מאחר והעולם מתפתח ומתקדם, ועולם העבודה איתו, בעבודות רבות נדרשת 

ת להשיג עבודה, ואילו היום, אם ללמוד באופן מסודר על מנת שיוכל לבצע אותן. בעבר מספיק היה לסיים בית ספר תיכון על מנ

רוצים להתקדם בעולם העבודה, דרישות הסף כוללות פעמים רבות לימודים אקדמיים או מקצועיים. ניתן להראות לתלמידים 

שלוש מודעות על מנת שיראו מהן דרישות הסף. אדם הרוכש מקצוע לאחר שלמד יקבל -מדור דרושים בעיתון, ולהקריא שתיים

 ה יותר מאדם העוסק בעבודה שאינה מקצועית. בממוצע שכר גבו

 
 

  ?שאלו מי ראה בין הכרטיסיות מקצוע שלא היה רוצה לעסוק בו? מדוע? מה לא מתאים 

שכר נמוך, עבודה קשה, אין קידום... שימו לב כי זהו נושא רגיש בקרב אוכלוסיות מסוימות,  –התלמידים עשויים לציין סיבות כמו 

קודות אלו ברגישות. הזכרנה את המשפט "כל עבודה מכבדת את בעליה" ושאלו את התלמידים לדעתם ונסו לנהל את הדיון בנ

 מהי הכוונה במשפט? האם הם מסכימים עם כך? –

הסבירו: ישנם אנשים שעובדים בעבודה שאינם אוהבים או שאינה מתאימה לכישוריהם, או בעבודה שיש לה "תדמית" פחות 

 רופא" נחשב בחברה שלנו יותר מ"מוכר פרחים". מדוע? טובה. כך למשל מקצוע כמו "

רופא הוא בעל מקצוע. אילו מוכר פרחים הוא בעל עיסוק, כלומר לא למד לשם העבודה  –ישנן סיבות רבות ואת חלקן הזכרנו 

קצועי שהוא עושה )לא מחייב לימודי תעודה לשם התחלת העבודה, אך אין ספק שככל שילמד וישתלם יותר יוכל להפוך למ

יותר(. חלק ממעמדו ויוקרתו של אדם בעיני עצמו ובעיני החברה נובע מתחום עיסוקו, וזוהי משמעות המשפט. ציינו כי כמובן 

שקיימים הבדלים בין אנשים ובעוד שבעיני אדם אחד עבודה כלשהי נחשבת כלא מתאימה, עובד אחר יכול למצוא בה סיפוק 

 ותיו וליכולותיו. והגשמה עצמית, באם היא מתאימה לרצונ

 

 ?האם היו ניסוחים של זכר/נקבה שהפתיעו אתכם )למשל מנהלת מוסך או מעצב פרחים(?  מקצועות נשיים ומקצועות גבריים

האם היו ניסוחים שהרגיזו אתכם? מסתבר שיש מקצועות שנחשבים למקצועות עבור נשים ויש כאלו עבור גברים. מדוע זה כך? 

ים )נשים לא יכולות לנהל או להבין מכונאות רכב( או כך מעודדים אותנו לחשוב )מקובל שרק האם זה קשור לדברים מהותי

 הגברים מתעסקים בנושאים טכניים ונוטים לקבל סמכות של גברים יותר מאשר של נשים בעמדות ניהוליות(?

 

 תרגיל העצמה .10

מהתרגילים הבאים. בכל אחד מהם אפשר  אחדבהתאם למידת הזמן הנותר ולמידת הנוחות שאתם מרגישים בכיתה ניתן לערוך 

 לבקש ממספר מתנדבים להשתתף.

: בקשו ממספר מתנדבים "לפרגן" לחבר/ה מקצוע שהוא/היא יכולים להיות סיפור הצלחה בו. חשוב להבהיר לפרגן מקצוע .א

 שזו מתנה שרוצים לאחל ולהקפיד להיצמד לאמירות חיוביות או בונות.

פר תלמידים שיבחרו מקצוע אחד שהם היו רוצים מאוד לנסות, אבל אולי לא מעיזים או : בקשו ממסלהעז לחלום מקצוע .ב

 בטוחים שאין להם סיכוי בו )בגלל ציונים, תנאי פתיחה, חוסר אמונה בעצמם וכד'(.

בקשו ממספר מתנדבים לבחור את המקצוע ה"בלתי אפשרי" עבורם. לאחר מכן בקשו מכל הכיתה לתת  איך אני מתאים? .ג

במה הם טובים שיוכל לעזור להם להצליח באותו  –ותר פידבקים חיוביים מדוע המקצוע הזה מתאים למתנדב/ת כמה שי

 מקצוע, תכונות אופי מוצלחות, הישגים, יתרונות יחסיים וכד'.
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 הבדל בין גברים ונשים בבחירת מקצוע .11

לחיים. בכדי לחסוך בזמן התארגנות, מומלץ חלקו את כרטיסיות העמדות ביחס להבדל בין נשים וגברים בבחירת המקצועות 

לחלק לזוגות או קבוצות עבודה לפי סדר הישיבה של הכיתה ולכל צוות עבודה כזה לתת כרטיסייה אחת בלבד )מספר צוותים 

יקבלו כרטיסייה דומה(. בקשו מכל צוות עבודה לקרוא את הכרטיסייה ולרשום בשוליים מה דעתם על מה שנאמר ועד כמה זה 

 ה להם שיקול שצריך לקבל אותו בחיים שלנו.נרא

 ערכו דיון בכיתה כאשר יש להתמקד בעיקרי הדברים ולא בהכרח לאפשר לכולם לדווח בפורום הכללי:

 .מציאות שאינה מעודדת נשים לפתח קריירה 

  אינם הכרח המציאות. –מסרים חברתיים של מקצועות נשיים וגבריים 

  את הגבר להיות המפרנס הראשי.הפיכת האישה למפרנסת משנית מאלץ 

  אנו בוחרים מקצוע שהוא פשוט יותר נוח. –במקום לבחור מקצוע בו נוכל להיות מאושרים או להצטיין 

 

 דקות[ 5)חשוב לסכם בכמה מילים( ] סיכום .ד

לעבודה כאל דבר שלילי, קשה ובזוי, ויש המתייחסים לעבודה  םבמהלך השיעור ראינו כי ל"עבודה" פנים רבות. יש המתייחסי

באופן חיובי, ומפיקים ממנה סיפוק והנאה, הגשמה, מימוש עצמי ומרחב המאפשרים להם לבטא את יכולותיהם ורצונותיהם. 

ג שתהיה לכם בעולם של היום קיימות אלפי סוגי עבודות, ויש דברים שאתם יכולים לעשות כבר היום, כתלמידים, כדי לדאו

בעתיד עבודה מספקת שתאפשר לכם להתפתח ושתהא עבודה טובה עבורכם. בעבר היה נהוג לרשת את העיסוק מהאב 

ומהאם, ולהתמיד בו לאורך החיים. היום מרבית האנשים חופשיים לבחור לעצמם עבודה כראות עיניהם, ורבים מחליפים עבודה 

העונה על כל הציפיות והצרכים של האדם, אך מגוון העבודות ואפשרויות  מספר פעמים במהלך החיים. אין עבודה מושלמת

העיסוק מגדילים את הסיכוי שתמצאו את העבודה הנכונה, ומי שלומד מקצוע מגדיל את סיכוייו למצוא עבודה כזאת. כמו כן, 

נאות או בנקאות. בתחום זה נוכל למדנו שלעתים ניתן לבחור עיסוק שמעניין אותנו מבלי לבחור עדין מקצוע מסוים כדוגמת מלו

ראינו שלעיתים קרובות תפישות חברתיות מנתבות אותנו לבחור להתנסות במגוון תפקידים ולהחליט אם הוא מתאים לנו. 

. לתת לעצמנו את האפשרות האמיתית להתנסות ולבחור דברים שמעניינים אותנו, מגרים את את המקצוע שלנו לעתיד

נו. גם אם זה במחיר שבהתחלה עלולים לצחוק עלינו או להסתכל עלינו קצת עקום. אתם בדיוק בגיל סקרנותנו או מלהיבים אות

 בו בחירת המקצוע שלכם מתעצבת. האם תתנו ללחץ חברתי היום לקבוע לכם את העתיד?
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 [3Aכרטיסיות מקצועות ]מומלץ להגדיל לדף  –נספח 

 שחקן דייל אויר עורכת דין

 לדרמה מורה שוטר מעצב אופנה

 מוזיקאי רואה חשבון מורה לאמנות

 פסיכולוגית מכונאית רכב עורך חדשות

 טייס קונדיטור אח מוסמך

 מנהלת מוסך טכנאי מעבדה שדרנית רדיו

מנהלת מכירות 

 והזמנות

מאלפת בעלי 

 חיים
 מדריך טיולים

 מגשר כתב בעיתון מנהל בית ספר

 

 



 
 

 : בחירת מקצוע3שיעור 

 שיעור מהבית | הורים . מתנדבים . משפיעים | תעשיה וארגונים 

17 

 חוקרת פרטית אופה משאית תנהג

 חשמלאי  סנדלר חקלאי

 מנהלת חשבונות רופאה צוללנית

 כלכלנית
מורה 

 למתמטיקה
 שפית

 חזאי רוקח אח סיעודי

 אופטיקאית ארכיאולוג מהנדסת חשמל

 צורף תכשיטים מעצב גרפי פיזיקאי

 סופר אדריכל מעצבת פנים

מדריכת חדר 

 כושר

מטפל 

 בקשישים
 קוסמטיקאי
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 פיזיותרפיסט פקיד בנק עובדת סוציאלית

 טכנאי תאורה מוכר נעליים אחראי תחזוקה

 מנהלת מלון
מדריך נוער 

 במתנ"ס
 נהגת אמבולנס

 רופאת שיניים סוכנת ביטוח נציג מכירות

 מחסנאי איש מחשבים דואר תפקיד

 מנכ"לית
 תמהנדס

 כבישים
 וטרינר

 מזגנים תטכנאי
טכנאי מעבדת 

 צילום

מהנדס 

 אלקטרוניקה

 מעצב פרחים אירועיםמפיק  ספרן
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 כרטיסיות של עיסוקים -נספח 

 מלונאות

 בנקאות

 כספים

 תעשייה

 משאבי אנוש
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 ות על ההבדל בין נשים וגברים בעולם העבודהכרטיסיות עמד

 

 

 

 

  

הגברים נתפסים כמפרנסים ראשיים במשפחה ואילו הנשים מפרנסות משניות. גם כאשר אישה וגבר 

כיוון שיש סיכוי גבוה יותר בעלי אותם כישורים וניסיון ייגשו לאותה משרה, יעדיפו לקחת את הגבר 

שיקדיש יותר זמן לעבודה )שעות נוספות, לא ייקח חופשת לידה, לא צריך לצאת לאסוף את הילדים 

 (.16:00בשעה 

צים לקחת עבודה הביתה לשעות הלילה. לשוק העבודה היום מאוד תובעני וחמישית מהעובדים נא

 אלו עם ילדים בבית. -נשים ובעיקר ןה םמה 55%

לא מעט נשים מעדיפות להישאר בבית מכיוון שלא שווה להן כלכלית לצאת לעבוד ולשלם עבור 

בשנים אלו הן תוכלנה להתקדם ולהתפתח במגוון מצומצם יותר מטפלות או מסגרות חינוך לילדים. 

 של עיסוקים ומקצועות )בעיקר עבודות חופשיות שניתן לעסוק מהבית(.

ממה שגברים  83%נשים קבלו  2005נשים מקבלות פחות שכר עבור אותה עבודה כמו גברים! בשנת 

 קבלו לשעת עבודה.

נשים מצטיינות יותר מגברים בתחומים מדעיים, אבל לא יבחרו ללמוד ולעבוד במקצועות אלו בגלל 

 בתחומים אלו.שהם נחשבים לגבריים ויש מעט נשים שעובדות 

עולם העבודה מאוד תחרותי, תובעני ולא מאפשר תמיד לעשות קריירה ולגדל משפחה ביחד. לעיתים 

צריך לוותר את האפשרות להתקדם קרובות אחד מההורים צריך לוותר על הנוכחות בבית והשני 

בקריירות מסוימות. לעיתים קרובות האישה תוותר על הקריירה שלה ועל האפשרות להרוויח שכר 

 גבוה והיא תדאג לבית ולילדים.
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 בקרת איכות :4ר שיעו

 על הרעיון והסיוע בבניית מערך השיעור. Mentor Graphicsמחברת  מירב חזותתודתנו ל

 

 מטרות

 התלמידים יבינו את המושג בקרת איכות .1

 איכות-התלמידים ייחשפו להשלכות ולעלות של אי .2

 התלמידים יכירו את המושג בקרת איכות בעולם המחשבים והתוכנה .3

 

 הכנות

 ייצר בעוגיות(. הכנת עוגיות לפני השיעור )בנספח תמצאו מתכון אחד והנחיות לתקלות שעליכם ל .1

 לחלוקה לקבוצות -עוגיות עם כל התקלות שהכנתם  4-5-שקיות או קופסאות קטנות ובהן מדגם של כ 6-7הכנת  .2

 הדפסת כרטיסיות משימה לחלוקה לקבוצות )בנספח( .4

 הערה

 רכיז או להוסיף מלחניתן במקום העוגיות להביא מצרכים אחרים לדוגמה תרכיז, מים וכוסות ובכל פעם למזוג יותר מים או יותר ת

 

 מהלך השיעור

 למה צריך הבטחת איכות .א

 הקדמה .1

(. רק מהשם אפשר להבין שיש כאן בקרה, אולי אפילו QAהיום נדבר על בקרת איכות ועל מי שעוסק בזה )שלרוב נקראים אנשי 

במקצוע הזה, בואו נחשוב רגע איך אני דואג שדברים יהיו איכותיים? לפני שנסביר מה עושים  -ביקורת ויש כאן עניין של איכות 

 אילו דברים אתם מכירים שכדאי או צריך לבדוק אותם? להלן מספר דוגמאות:

 שוקולד 

 (חטיפים )במבה, בייגלה, ביסלי 

 )יין )טועמי יין 

 (בש-משחקים )טאקי, שש 

 משחקי מחשב 

 ...מוצרים שבאגים בהם עלולים לעלות בחיי אדם כמו מטוסים, כלי רכב, תרופות 

 

  כיוון שלא הצליחו לעלות על התקלות לפני שיצאו לשוק. מה דוגמאות של מוצרים שהורדו מהמדפיםכ ןישנ

 ה הורידו מוצרים שנדף מהם ריח רע. מוצרים שמודיעים בכלי התקשורת שהציבור קול-קוקה. לדוגמה: לפני שנגרם נזק

 נדרש להחזירם.

 רי מוות של תינוקות עקב שינוי בהרכב התזונתי.גרמו למספר מק רמדיה. לדוגמה: מוצרים של אחרי שנגרם נזק 

הוא לבדוק את המוצר מבחינת המראה שלו, נוחות השימוש, האם עושה את מה שהוא אמור לעשות,  תפקיד בודק האיכות .2

הקלות להבנת המטרה, הטעם וכדומה. על בודק האיכות לדווח על הבעיות שמצא ולבדוק שוב לאחר התיקון. בנוסף עליו גם 

 על בדיקות שביצע שעברו בהצלחה. לדווח

 

 דוגמאות לבעיות .3

 . להיות במשחק מחשבאו בעיות שעלולות משחקים במשחקי מחשב? תנו דוגמאות לבאגים אתם  האם

 ניתן לבחור דוגמה אחרת במקום משחקי מחשב. הערה למנחה

 להלן מספר דוגמאות: 
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  מה המטרה? לא ברור מה צריך לעשות במשחק, איך להפעיל או –קשים להבנה 

  לא יפים 

   צריך לעבור הרבה מסכים כדי לשחק –תפעול קשה 

  נפסלים בקלות מדי ויותר מדי 

 המשחק כל הזמן נעצר או נכבה מעצמו 

  לא תמיד אפשר להמשיך לשחק למרות שלא עברנו את כל הפסילות 

  בעיות במעבר בין השלבים 

 

 ?מה אתם עושים אם אתם משחקים במשחק שיש בו כאלו תקלות .4

 תשובות אפשריות: מפסיקים לשחק בו, מנסים כמה פעמים אולי זו הייתה תקלה חד פעמית, מדווחים למפתח המשחק וכו'.

 

 מדוע? שפיתח את המשחק מעוניין ששחקנים יפסיקו לשחק במשחק בגלל תקלות?מי האם  .5

מו שבעל אתר אינטרנט מעוניין מי שפיתח את המשחק רוצה שהמשחק שלו יהיה מוצלח ושכמה שיותר שחקנים ישחקו בו, כ

שכמה שיותר גולשים יגלשו באתר שלו ולא יתקלו בכל מיני תקלות. שניהם לא רוצים לאבד לקוחות רק בגלל תקלות שניתן היה 

 למנוע מראש. 

 

של החברה שיצרה את המשחק, לוודא שכל התקלות והבעיות הללו לא יתרחשו כשהמשחק כבר  תפקיד בודק האיכותאם כן,  .6

ווק לצרכנים. עליו לוודא שאין תקלות. במידה שאנשים או ילדים שמשחקים במשחק זה, מגלים בעיות ומדווחים לכך לחברה מש

 שיצרה את המשחק, בודק האיכות צריך לבדוק את התלונות ולהעביר את התרשמויותיו למפתחי המשחק, כדי שיתקנו אותו.

 

 כיצד עורכים בקרת איכות .ב

 חשיבה מקדימה .7

 טובה יותר של המושג בקרת איכות והתנסות בעניין בעצמנו נבצע בקרת איכות על עוגיות.  לשם הבנה

 את השלבים על הלוח. סדרו ה?ייצירת העוגיבמה הם השלבים 

 יצירת המתכון .ד

 איסוף המרכיבים .ה

 יצירת העיסה ולישה .ו

 יצירת הצורה של העוגייה .ז

 אפייה .ח

 אריזה .ט

 משלוח .י

 

 תרגיל בקבוצות .8

קבוצות, כאשר כל קבוצה מקבלת  4-5צד עושים ביקורת איכות ובמה זה תורם לנו. חלקו את הכיתה ל הסבירו שעתה נראה כי

 חבילת עוגיות וכרטיס משימה )בנספח(.

 

 במליאההצגה  .9

באיזה שלב לדעתכם בתהליך ייצור העוגייה התרחשה  -בקשו מכל קבוצה להציג תקלה אחת שמצאה בעוגיות שקיבלה. שאלו 

 התקלה. 

 

 תכם ניתן היה להימנע מהתקלות הללו? איך לדע .10

תשומת לב בעת הכנת הבצק, טעימת הבצק לפני הכנסתו לתנור, תשומת לב מדויקת לחום התנור ולמשך  -תשובות אפשריות 

 זמן האפייה וכדומה.

 

 ם, איזה נזקוהלקוחות היו קונים אות -שרופות, מלוחות מדי, מתוקות מדי וכדומה  -אם חברה הייתה משווקת כאלו עוגיות  .11

 היה יכול להיגרם לחברה?
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אדירים עבור מפעל שמייצר טונות של עוגיות. ככל שמאתרים תקלות  בנזקים כלכלייםהסבירו שכל תקלה כזו יכולה להסתכם 

 מוקדם יותר, כך עלות התיקון נמוכה יותר. 

ל בפייסבוק שלהם( או אפילו יתבעו אותם, מאוד גדול, שכן אם לקוחות יפרסמו זאת )למשנזק תדמיתי בנוסף, יכול להיווצר לה 

השם של החברה יכול להיפגע. נזק לתדמית של החברה יכול להסב נזקים גדולים, שכן לקוחות עלולים להפסיק לקנות את 

 מוצריה. 

 יטין.כל תקלה שלא אותרה עלולה להוביל להוצאות כמו פיצוי לקוחות, איסוף מוצרים פגומים, תביעות ייצוגיות ופגיעה במונ

 

 ניתן להיכנס לאתר משרד הבריאות ולהביא משם דוגמאות עדכניות לאזהרות בנושא מזון הערה למנחה

http://www.health.gov.il/NewsAndEvents/Recall/Pages/default.aspx  

 או להציג את אחת מהתקלות המופיעה בנספח )מטוסים או טויוטה(.

 

 הסבר .12

אפילו לאחר שהמוצר שלנו כבר יצא לשווקים והגיע ללקוחות. בקרת איכות היא  – תהליך בקרת איכות הוא תהליך מתמשך

 מגוונת ודורשת שימוש בכישורים רבים וחשיבה יצירתית כיצד אפשר לוודא שאכן אנו מספקים את האיכות לטובת המשתמשים.

 

 בדיקות תוכנה .ג

 תהליך תכנון .13

 התהליך של יצירת תוכנה חדשה. בדומה לחשיבה שערכנו על ייצור עוגיות, בואו נחשוב מה 

 מהם השלבים לדעתכם ליצירת תוכנה להכנת שיעורי בית? -לדוגמה 

 להלן השלבים:

 תכנון .א

 ביצוע )כתיבת הקוד( .ב

 בדיקות .ג

 תיקון באגים בדרך כלל .ד

 בדיקות .ה

 

 ?תהליך הבדיקה שצריכה החברה לבצע, אם נמצאו באגים בתוכנהמה  .14

 (יעורי בית בזמן או שתקבלו תשובות שגויות לא תספיקו להכין ש –)מבחינתכם זה ברור 

 חקירת הבעיה 

 תיקון הבעיה 

 בדיקת התיקון 

 בדיקת המערכת כולה כדי לוודא שלא נכנסו באגים חדשים בזמן התיקון 

  הבנה איך פספסנו את הבעיה ומה נעשה בעתיד כדי שלא יקרה שוב -הפקת לקחים 

 

 הסבר .15

ו לאחר שהמוצר שלנו כבר יצא לשווקים והגיע ללקוחות. בקרת איכות היא אפיל –תהליך בקרת איכות הוא תהליך מתמשך 

 מגוונת ודורשת שימוש בכישורים רבים וחשיבה יצירתית כיצד אפשר לוודא שאכן אנו מספקים את האיכות לטובת המשתמשים.

עמים, להוריד ולהעלות לפתוח ולסגור את הדלתות אלפי פ –, בבדיקות רכבים צריך לבדוק כל אחת ממערכות הרכב לדוגמה

את החלונות החשמליים מאות פעמים. לבדוק את כריות האוויר בזמן תאונה ולעשות מבחני התנגשות כדי לבדוק את מידת 

 הבטיחות של הרכב. רק תדמיינו איך בודקים מטוס.
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 )חשוב לסכם את השיעור במספר מילים(סיכום  .ד

ה זה אומר לעבוד בתחום זה. בקרת איכות היא דבר שכל אחד מאתנו היום דברנו על נושא בקרת איכות ועל קצה המזלג מ .16

קורא שוב את המבחן לפני שהוא מעביר למורה, מבקש הגהות על עבודה, טועמים את התבשיל במהלך הבישול ועוד.  –עושה 

יותרות ולהבטיח בעולם העסקי למדו וראו שכדאי לבדוק שוב ושוב את המוצר החל מהשלבים הראשונים כדי לחסוך בהוצאות מ

 לנו, הלקוחות, מוצר תקין וטוב. 

יצירתיות, יסודיות, הפעלת  –דרך החוויה של בדיקת העוגיות ניסינו להראות את מגוון הכישורים שדורשת עבודה בבקרת איכות 

 הגיון, חשיבה מחוץ לקופסא וחשיבה ניתוחית )לאיתור תקלות או בעיות אפשריות(.
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 תקלות להצגה בכיתה

 

ג במחשביםאב  

 האם אתם יודעים למה קוראים לבעיה במחשבים באג?

ולכן , בזמן מלחמת העולם השניה היה גנרל שידע לעבוד עם מחשבים יותר מכולם

הוא ניסה וניסה ולא . שהמחשב של החיילים לא עבד מיד קראו לו לפתור את הבעיה

המחשב ואז על עד שהוא החליט לפתוח את  הצליח ולהבין מה קרה ומה גורם לבעיה

 ( שגרם לתקלה.BUGחרק )אם מצא -הלוח

מאז קוראים לבעיות במחשבים  ברגע שהוא הוציא אותו וניקה את הלוח המחשב חזר לעבוד בצורה תקינה

 באגים

 

 

 AIRBUSמטוסי 

תה צריכה לצאת לדובאי אך י, היה למשל סיפור על טיסה שהיAIRBUSלא מזמן היו בעיות במטוסי 

שעות כדי לתקן בעיה שהתגלתה בטנק הדלק. אם המטוס היה ממריא בלי לדעת על  8התעכבה למשך 

 הבעיה, הוא היה עלול להתרסק עם כל נוסעיו!

היו כאלה שאפילו החליטו לבטל ומצאו טיסות . מבחינת הנוסעים, זה הכניס בהם פחדים וחוסר בטחון

מון כסף על לינה בבתי חברת התעופה הפסידה ה אחרות במטוסים אחרים כדי להגיע ליעדם.

 .מלון לצוות והנוסעים בזמן שחיכו, על הביטולים וכמובן מוניטין

 

 

 

 טויוטה

הבעיות . ת ברקסיםיהיו לטויוטה כל מיני בעיות שגרמו להם להפסדים רבים. למשל בעי בשנים האחרונות

 .סיכנו את חיי הנהגים, הנוסעים הנוספים ברכב ורכבים אחרים

 לגשת,מכוניות בעלי לאלפי  הטויוטה קראחברת ננו, הבעיה נמצאה ובעקבות זה לאחר שנהגים התלו

בעיה נוספת התגלתה ברכבים החשמליים . ית החומרה שהתגלתה ברגלית הברקסילבדוק ולתקן את בע

 ית תוכנה.ישל טויוטה שגרמה לחברה להחזיר חלק גדול מהמכוניות החשמליות כדי לתקן בע

ירדו בצורה מאוד משמעותית בעקבות מקרים אלא שגרמו ירי הרכבים של טויוטה חמ

 ללקוחות תחושת חוסר בטחון ואמון בחברה וברכבים.
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למנחה -מתכון לעוגיות   

עליך לאפות את העוגיות שבמתכון )ניתן לבחור כל מתכון אחר. חשוב שכמות העוגיות תהיה לפחות ככמות  -למנחה 

 פות לחלוקה של עוגיות "תקינות" לכל התלמידים בסוף ההפעלה. התלמידים בכיתה(. רצוי לאפות עוגיות נוס

 חלקים שווים ולאפות כל חלק לפי ההסבר הבא: 4 -לאחר שהעיסה מוכנה עליך לחלק את העיסה ל

 להוסיף עוד מלח.  -עוגיות עם מלח   .1

 לשרוף חלק מהעוגיות -עוגיות שרופות  .2

 להוסיף עוד סוכר -עוגיות מתוקות מדי  .3

 העוגיות תקינות, אך יש להכין אותן בצורה אחרת ולא עגולה -ת לא נכונה צורת העוגיו .4

 

 

 תכון לעוגיות שוקולד צ'יפסמ

 מצרכים:

 ק"ג קמח קונדיטור 1

 כוס קוקוס 1

 כוס סומסום 1

 סוכר כוס 2

 אבקת אפייה 1

 מחמאהגר'  200

 כוס שמן קנולה 1

 ביצים 4

 שוקולד צ'יפס

 

 אופן ההכנה:

 עיגול. ליצור עוגיות בצורת . ם יחדלערבב את כל החומרי

 .יפס במרכז העוגייה'להוסיף שוקולד צ

 דקות 25לאפות 
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לחלוקה לקבוצות –כרטיסיית בקרת איכות   

 

 משימה לבקרי האיכות 

 נבחרתם להיות בקרי האיכות של חברה לייצור עוגיות.

צורתן יפה  במסגרת תפקידכם עליכם לוודא שהעוגיות שתקבלו תקינות: ראויות למאכל,
 ואסטטית, הן טעימות, פריכות וכדומה. 

 כדי לבצע את תפקידכם כראוי עבדו לפי השלבים הבאים:

 בחנו את העוגיות בעין בלבד  .1

 טעמו את העוגיות  .2

 בדקו אותן בצורות נוספות )מישוש, שבירה, מעיכה וכדומה( .3

 זהו אלו תקלות קיימות בעוגיות ורשמו זאת לפניכם .4

 (וכו'כנת העוגיות נפלו התקלות )למשל באפייה, בהכנת הבצק חשבו באיזה שלב בה .5

 

 בהצלחה!
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 הכנת תקציב: 5שעור 

 מטרות

 היכרות עם תהליך של בניית תקציב  התלמיד יערוך. 1

 המורכב של בניית תקציב יבין את השיקולים השונים העומדים בתהליך . התלמיד 2

 ר עדיפויותת שיקול דעת ובירור סדהתלמיד יבצע תהליך של קבלת החלטות תוך הפעל. 3

 הכנה

 כרטיסיות מידע מתאימות.  . כרטיסיות משימת תכנון תקציב )משפחתי, שכבתי ועירוני( +1

 . דף תכנון תקציב משפחתי ]אפשרות להפעלה[.2

 . דף בדיקה עצמית לתקציב המשפחתי בבית ]אפשרות להפעלה[.3

 הערה

 יעץ עם מחנכת הכיתה לגבי התאמת הדוגמאות לכיתה. ההפעלה מדגימה תקציב ברמה משפחתית, שכבתית ועירונית. יש להתי

 ניתן לחלק לכל הקבוצות רק את התקציב המשפחתי.

 

 מהלך השיעור

 א.   פתיחה

 אלו הוצאות לדעתכם ישנן במפעל?  אותםאמור לתלמידים את שמך ושאל .   1

חומרים מתכלים כמו צבעים, רכוש  דוגמאות לתשובות אפשריות: שכר, ביטוח, רווחה, חשמל, שכר דירה, מים, חומרי גלם,

 קבוע כמו ציוד, ציוד משרדי, ארוחות, מחשוב, תקשורת, שילוח/הובלה, אחסנה, יעוץ, הסעות לעובדים, הוצאות מימון.

 

 הסבר .2

לנהלו בתבונה.  פי שניתן לראות, למפעל ישנן הוצאות רבות ומגוונות. ניהול תקציב של מפעל הוא עניין מסובך ומורכב שישכ

היום ננסה לראות כיצד מנהלים תקציב באופן מושכל וחכם. ציין שבשיעור זה לא נבנה תקציב של מפעל, אלא נלמד על 

 תקציבים של תחומים הקרובים יותר לליבכם. 

 

 האם ישנם דברים שהייתם רוצים להוציא עליהם יותר כסף. אילו דברים? מדוע?  .3

 ת אפשריות: לבקש מההורים, לעבוד, לחסוך על ידי צמצום צריכתם של מוצרים אחרים(.כיצד ניתן לעשות זאת? )תשובו

א איננו יכולים לצרוך בלי סוף ועל כן אנו בוחרים על מה אנחנו רוצים להוצי -צריכת מוצרים הינה תמיד )או לרוב( עניין של בחירה 

 את כספנו, היכן לצמצם והיכן לא.

 

 'אפשרות א –ב.   תכנון הוצאות 

: חלקו את הכיתה לשלוש קבוצות: "משפחה", "שכבה", "עיר" )כיתה גדולה ניתן לחלק לשש קבוצות כאשר כל שתי הפעלה .4

 משפחות(. 3-קבוצות יהיו משפחה / שכבה / עיר. ניתן גם לחלק ל

 שותם לפי הקבוצות תקבלנה "דפי תכנון תקציב" )בנספח(. הנחו את התלמידים לדון ולהחליט מה נכנס בתקציב שיש לר

 סדר העדיפויות שרשמו. 

  לאחר שיסיימו, תנו לכל קבוצה את הספח המתאים ובקשו מהם לשנות את הסכומים של סעיפי התקציב לאור המידע החדש

 כך שיתכנסו לאותה מסגרת תקציב, כלומר עליהם לחשוב על מה לוותר כדי לממן את התוספת.

 לפני ואחרי השינוי. שעשתה, בתום ההפעלה תציג כל קבוצה את הבחירות 

 

שימו לב שבתוך כל קבוצה הסעיפים מתומחרים בצורה אחידה ולא מציאותית. כמו כן, בין הקבוצות הסכומים  הערה למנחה

לאפשר השוואה נוחה בין הקבוצות לאחר מכן. ההבדל בתוצרי הדיון בכל קבוצה יהיו שונים ויעידו על סדרי  10מוכפלים פי  

 שזה הדגש החשוב כאן. –לים שונה עדיפויות ומערכת שיקו
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 דיון .5

  ?כיצד בחרתם במה כדאי להשקיע? איך קובעים סדר עדיפויות 

  ?האם יש ההבדל בין סדר עדיפויות בתקציב משפחתי לעומת תקציב עירוני? מהם ההבדלים 

 ?האם לכל המשפחות/כיתות/ערים הממוצעות אותם צרכים? מדוע 

  הייתם מחליטים בדרך שונה? ממה נובעים ההבדלים בין הילדים?אם הייתם צריכים להחליט לבד האם 

 ?האם לאור המשחק היית משנה את סדרי העדיפויות האישיים שלך? במה כן ובמה לא, ומדוע 

 מובנים לכם יותר?  האם כעת הקשיים שבתכנון התקציב המשפחתי, או הכיתתי 

 

 אפשרות ב' –תכנון הוצאות 

ותנו לכל קבוצה דף חלוקת תקציב משפחתי )בנספח(. כל קבוצה מהווה משפחה ועליהם  : חלקו את הכיתה לקבוצותהפעלה .6

 להחליט כיצד לחלק את סעיפי התקציב.

 

: חלוקת התקציב מפושטת בכך שהסכומים קבועים ויש להתאים את ההוצאה לסדר גודל הסכום שנראה לנכון הערה למנחה

 יות והדוגמאות קרובות יותר למציאות אותה חיים התלמידים.להוציא עליה. זו היא דרך אחרת להציג סדרי עדיפו

 

 דיון .7

 ?מה הקשיים שעמדו בפניכם בקבלת ההחלטה על התקציב 

  ?האם כולם הסכימו על חלוקת התקציב? מי התנגד ומדוע 

 ]כיצד ידעתם לבחור עבור מה להקציב כסף? ]להסביר את המושג סדר עדיפויות ולראות מה עיצב אותו 

 אם לא הייתם מקבלים החלטה על התקציב? מה חשיבות קבלת ההחלטה בסופו של דבר? מה היה קורה 

 

  )חשוב מאוד לסכם את השיעור בכמה מילים( סיכום .8

כמה אנחנו רוצים להקדיש לכל דבר  –היום נחשפנו לנושא של חלוקת התקציב. התקציב הוא למעשה תכנון ההוצאות שלנו 

את רשימת ההכנסות  –ודבר. כדי לבנות תקציב אנחנו צריכים לערוך את רשימת הצרכים שלנו מצד אחד ולא פחות חשוב 

והמקורות שלנו בצד השני. תכנון טוב יאפשר לנו להוציא כספים באופן חכם ומבוקר וללא חריגה מסך ההכנסות והמקורות 

. איך עושים זאת? חושבים מהו סדר העדיפויות שלי! מה הכי חשוב לנו להשיג ומה קצת פחות חשוב וכך העומדים לרשותנו

הלאה. לעיתים קרובות אנו לא יכולים להשיג מיד את כל מה שאנו רוצים, ולכן צריך לבחור במה להשקיע קודם. תכנון תקציב 

 העיר עד לתקציב המדינה. מתחיל מדמי הכיס שלי, התקציב המשפחתי, תקציב ביה"ס, תקציב

במעבר מהתקציב האישי לתקציבים של מפעלים ומדינה נשמרים אותם עקרונות בסיסיים של סדרי עדיפויות, הכנסות והוצאות. 

משפחה שלא מנהלת נכון את התקציב שלה, עלולה להיקלע לחובות ואף לסבול חרפת רעב. גם מפעל שלא מנוהל נכון מבחינת 

 הניהול התקציבי שלו עלול לקרוס ולהיסגר. 

ן חשוב שתמיד, אם אנחנו מנהלים מפעל או אפילו אם אנחנו אחראים אך ורק על עצמנו, נהיה מחושבים ונקבע מהו סדר לכ

 העדיפויות שלנו ואיך אנחנו מסתדרים עם התקציב שעומד לרשותנו.  

 

המתנדב הבא ניתן לסכם במתן תרגיל אישי לבדיקה עצמית של כל תלמיד במשפחתו )בנספח(. ניתן לתאם עם המורה או 

 להתייחס לתוצאות הבדיקה שהתלמידים ערכו בביתם. התרגיל נועד לעורר מודעות אישית ומשפחתית לנושא.
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 משפחה

 תקציב משפחתי

אתם משפחת יוספי, יושבים בשיחה משפחתית וחושבים מהו סדר 

העדיפויות של המשפחה בחודש הקרוב. מה חשוב יותר ומה חשוב 

 פחות?

 הבאות לפי סדר עדיפויות: סדרו את ההוצאות

 

לכם  יש 

  ד כדאי לחלק את הכסף בחודש הקרוב.כיצעליכם להחליט  .לחודש₪   1,000תקציב של 

 

 

 

 

 שכבה

 תקציב שכבתי

. עם תחילת שנת הלימודים "אליהו"אתם רכזי שכבת כתות ו' בבית ספר 

בשנה הקרובה. תקציב אתם מקיימים ישיבה שבה תחליטו כיצד יחולק ה

 לפניכם מספר פעילויות אפשריות לתלמידי השכבה. 

  ם:בעיניכן חשיבות פי סדרהוצאות הבאות לסדרו את ה

 

לכם  יש 

החליט אילו מהפעילויות אותן דרגתם יתקיימו לעליכם  למימון פעילויות השכבה.₪  10,000תקציב של 

 במהלך השנה ואילו לא. 

 סכום )ש"ח( הוצאה עדיפות

 200 שכר דירה 

 200 אוכל וביגוד 

 200 תרבות: טלויזיה, עיתון, קולנוע, הצגה 

 200 חשבונות: חשמל, מים, טלפון  

 200 ספרי לימוד, מחברות וחוגי העשרה 

 200 מחשב חדש 

 סכום )ש"ח( הוצאה עדיפות

 2,000 טקס סיום השנה של תלמידי השכבה 

 2,000 תלמידים המצטיינים של השכבההמימון תוכנית מחוננים לעשרים  

 2,000  שאינם יכולים לקנות בעצמםתלמידים רכישת ספרי לימוד עבור  

 2,000 במוזיאון(פעילות תרבות לתלמידים )סרטים, הצגות, סיורים  

 2,000 לתלמידי השכבה תיאטרוןפתיחת מגמת  

 2,000 עזרה בשיעורי בית לתלמידים לאחר שעות הלימודים 
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 עיר

 עירוניתקציב 

אתם חברי מועצת העיר. אתם מקיימים ישיבה, בה עליכם להחליט כיצד לחלק 

מספר פעילויות אפשריות לפניכם את עוגת התקציב של העיר לשנה הקרובה. 

 . קידום העירל

  לפי סדר החשיבות שלהן בעיניכן. סדרו את הפעילויות

 

 סכום )ש"ח( הוצאה עדיפות

 20,000 שיפור חזות פני העיר 

 20,000 תשתית הכבישיםשיפור  

 20,000 השקעה במערכת החינוך 

 20,000 השקעה בתיאטרון העירוני 

 20,000 טיפוח קבוצת הכדורגל 

 20,000 סיוע לעניי העיר 

 

להחליט אילו מהפעילויות שאותן למימון הפעילות העירונית. עליכם ₪  100,000לרשותכם תקציב של 

 דרגתם יתקיימו במהלך השנה ואילו לא. 
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 נספחים לפי קבוצה 

 

 

 תקציב משפחתי

כיצד תחלקו את ₪.  200במקום ₪  250התבשרתם שיש עליית מחירים ועלות כל סעיף הוצאה היא כעת 

נוספות שאתם חושבים שהן  הוצאות ם. אתם יכולים להוסיף כהחלטתאת הסבירו  הכסף בחודש הקרוב?

 .למשפחה חשובות ורצויות

 

 

 

 

 תקציב שכבתי

החליטו אילו פעילויות ₪.  2,000במקום ₪  2,500התבשרתם שיש עליית מחירים וכעת כל פעילות עולה 

ם. אתם יכולים להוסיף פעילויות נוספות שאתם חושבים שהן חשובות כהחלטתאת הסבירו תקיימו השנה. 

 ורצויות.

 

 

 

 עירוניקציב ת

כיצד תחלקו את ₪.  20,000במקום ₪  25,000התבשרתם שיש עליית מחירים וכעת כל פעילות עולה 

נוספות שאתם חושבים פרויקטים או פעילויות ם. אתם יכולים להוסיף כהחלטתאת הסבירו התקציב כעת? 

 .לעיר שהן חשובות ורצויות

 



 
 

 : הכנת תקציב5שעור 

 שיעור מהבית | הורים . מתנדבים . משפיעים | תעשיה וארגונים 

33 

 כסף ?יהול התקציב המשפחתי: על מה הכי חשוב להוציא נ

 נא לדרג את האפשרויות הבאות לפי סדר העדיפות שלך:

 חסכון|    תחבורה|    חינוך|    דיור|    פנאי|    חשבונות|    בריאות|    ביגוד|    מזון

 : יש הוצאות שחייבים לשלמם.זיכרו

 

 

 ₪ 10,000סה"כ התקציב המשפחתי: 
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 בדיקה אישית: הוצאות המשפחה שלי

 ___שם: ______________

 נראה לי שהמשפחה שלי מוציאה הכי הרבה כסף על: ________________

 : __________________כסף על שהמשפחה מוציאה הכי הרבהאומרים אבא / אמא 

 

 כסף על: ________________ מעטנראה לי שהמשפחה שלי מוציאה הכי 

 __________________: מעט כסף עלשהמשפחה מוציאה הכי אומרים אבא / אמא 

 

 האפשרויות לבחירה )רק הוצאות אחזקה שוטפת, לא כולל קניית רכוש קבוע(:

 פנאי תחבורה דיור חינוך חשבונות בריאות ביגוד מזון

 בגדים אוכל
רופא 
 שיניים

 ביה"ס גז
שכר 
 דירה

 מסעדה אוטובוס

 פיצה דלק משכנתא גנים חשמל תרופות נעליים שתיה

 

 גלידה תיקונים תיקונים מטפלת מים טיפוח תיקים

  

 חוגים טלפון

 

 טיולים טיפולים

 הסעות מסים

 

 הצגה

 

 שיעור פרטי
משחקי 
 מחשב

 קייטנה

 ספרים 

מכשירי 
 כתיבה
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 המצאות חדשות –: פטנטים 6שיעור 

ציגלברג מהרשות ניירות ערך על הרעיון -, לביני אלחנן מחברת מנטור ולאיקה ארנוןתודתנו לעו"ד אד לנגר ממשרד שבלת

 והסיוע בבניית מערך השיעור.

 מטרות

 מושג "פטנט". התלמידים ייחשפו ל1

  הפטנט לממציא. התלמידים יבינו את הרציונל במתן זכויות בלעדיות 2

 בחשיבה יצירתית והמצאת פטנטיתנסו התלמידים . 3

 דים ייחשפו למקומה הנכבד של ישראל בזירת ההמצאות העולמית. התלמי4

 הכנה 

עגבניות שרי, מסטיק, דיסק און קי. ניתן  –. אם אפשר רצוי להביא דוגמאות לפטנטים ולדברים שאינם פטנטים, להדגמה בכיתה 1

 ורצוי להוסיף דוגמאות נוספות לפטנטים

 (2. הדפסת דף משימות לקבוצות וגזירתן )נספח מספר 2

 , מגזינים וכו'קרטון ביצוע, בריסטול, טושים, דבק, מספרייםדפים,  –. חומרי יצירה לבניית דגמים לפטנטים וליצירת כרזות 3

 הערה

  כדי לאפשר לתלמידים מספיק זמן להמציא את ההמצאות. יחד עם זאת, במידה שלא ניתן לקיים שיעור  שיעור כפול,רצוי לקיים

 (.9( ואת משך ההפעלה )סעיף 1כפול, ניתן לקצר את החידון בתחילת השיעור )סעיף 

 מהלך השיעור

 דקות[ 20פתיחה ] .א

 היום נעסוק בהמצאות.  .1

 ?המצאהמה זו  -ושאלו  המצאהרשמו על הלוח את המילה 

י חידוש שאינו מהפכנובלתי צפוי לבעיה או קושי קיימים. יחד עם זאת, המצאה עשויה גם להיות פתרון חדש היא  המצאה

 )לקוח מויקיפדיה( הבנוי מרעיונות קיימים

 אלו המצאות אתם מכירים? .17

לן המצאות בעלות השפעה רבה. המחשב, טלפון נייד, הטלוויזיה, הרכב. כו –לאחר תשובותיהם ניתן לתת מספר דוגמאות כגון 

 הקובייה ההונגרית, אפליקציית ווטסאפ, מברשת השיניים ועוד.  -ניתן גם לתת המצאות רלוונטיות לילדים כגון 

 להמציא המצאה זה תהליך פשוט לדעתכם? האם .18

, שהמציא בין יתר המצאותיו את הנורה, תיאר תומאס אלווה אדיסוןהסבירו שזהו תהליך מורכב ביותר. אחד מגדולי הממציאים 

 "המצאה מורכבת מאחוז אחד של כישרון ומתשעים ותשעה אחוזים של זיעה".  -זאת יפה 

ח לחשוב על המצאה שאף יע כספים, ובסוף הצליניסויים, השק ךע שנים של מחשבה, עריהשקמישהו תחשבו על מקרה שבו  .19

 שמחקה אתשקמה חברה  המגל הוא, ואת ההמצאה שללאחר שהוא מפרסם  אחד אחר לא חשב עליה קודם. ופתאום, שנה

 . ממנוכולם מעדיפים לקנות את המוצר ממנה ולא ובגלל המחיר כאילו הייתה שלה. ותה בזול ומוכרת א וההמצאה של

 את ההמצאה?  המגלהוא לפני ש ושיבטיחו להיה רוצה  הממציאמה  לדעתכם הוא ירגיש?כיצד 

 הסבר .20

חולק את הידע וההמצאה שלו עם ולאחר מכן  משקיע מחשבה, יצירתיות, זמן, כסף וכו' כדי ליצור המצאהשאדם לשהסבירו 

 פטנט. הזו קוראיםלבלעדיות  .אותה ההמצאה על בלעדיותהחברה נותנת החברה, באופן שבו החברה כולה נהנית מכך, 

על כל הקשור  בלעדיות )מונופול(אתו, המקנה לו על המצ פטנטרושמים לממציא כלומר, כאשר מישהו ממציא מוצר חדש, 

  שנה. 20למשך  בהמצאה
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 המצאה יכולה להירשם כפטנט? איזו מחליטים לדעתכם יך א .21

המסדיר את כל התנאים , זהו חוק 1967 –חוק הפטנטים, תשכ"ז  שנקראכדי להסדיר את הנושא הוחלט בישראל על חוק 

 . ""המצאה כשירת פטנטשהמצאה תחשב כדי  שעל ממציא לעמוד בהם

 )רשמו על הלוח( מהם הכללים לדעתכם?כללים שלפיהם מחליטים איזו המצאה תירשם כפטנט.  4ישנם 

 ההמצאה חדשנית 

 ההמצאה טרם פורסמה, ונושא ההמצאה לא קיים עדיין במאגר הידע המקצועי של אותו התחום.

 יש בהמצאה התקדמות המצאתית 

רגליים. מבחינת החידוש  5הידע הקיים באותו התחום. דוגמא: אדם בונה כסא עם  ל פיעההמצאה אינה דבר מובן מאליו, 

לטענתו, הכסא עתה יותר יציב. אך ברור  - התקדמותמבחינת רגליים.  5היות שטרם נבנו כסאות עם  ,יתכן ומתקיים –

 .טנטשהוספת רגל תייצב יותר את הכסא. זה מובן מאליו! אין בכך התקדמות המצדיקה רישום פ

  מועילהההמצאה 

 יהיה שימוש בהמצאה לאחר ייצורה. 

 ההמצאה ישימה 

אחרת, למשל, כל תסריטאי  .ההמצאה אינה רק בגדר רעיון או חלום. על הממציא להראות כי זה בר יישום ולהוכיח זאת

 הוליווד היו זוכים בפטנטים על הרעיונות שלהם כיצד ניתן לשגר אדם ממקום למקום או חזרה בזמן.

 דקות[ 10איזו המצאה היא פטנט? ] -חידון  .22

האם לדעתכם ההמצאה  –תאמרו לי מה דעתכם על הדוגמאות הבאות אציג בפניכם כעת מספר דוגמאות להמצאות ואני מבקש ש

 )היעזרו בטבלה שלהלן(. היא בגדר פטנט ומדוע

 : למנחההערות 

  מדוע ההמצאה יכולה להירשם כפטנט, מדוע לא?  –( ושאלו אותם 2על כל המצאה ספרו את הסיפור של ההמצאה )עמודה

 האם זו באמת המצאה חדשה לדעתכם? האם ההמצאה ישימה? במה היא תועיל לנו?

  המצאה ישראליתופירוט נוסף בנספחים( והדגישו שזו  3לאחר התשובות הסבירו בקצרה על ההמצאה )עמודה . 

 ני התלמידים.אם הבאתם דוגמאות לפטנטים הציגו אותם בפ 

 האם ההמצאה היא פטנט, מדוע? הסיפור של ההמצאה ההמצאה

לפני שהיו עגבניות שרי היו רק עגבניות רגילות.  עגבניות שרי

ומי שהמציא אותן חשב על חטיף בריא מול 

 הטלוויזיה

פרופ' נחום קידר , זוהי המצאה ישראלית של כן

מהפקולטה לחקלאות ברחובות בשיתוף פעולה עם 

 . ראו הרחבה בנספחחברת "הזרע"

מסטיק בטעם 

 אגוזים

הממציאה של המסטיק הזה מאוד אוהבת 

אגוזים וחשבה שהשילוב עם מסטיק יכול להיות 

 מאוד טעים

 לא פטנט

טפטפות 

 להשקיה

אביזר בצינור ההשקיה מונח בסמוך לשורשי 

. לפני הצמח, וממנו מטפטפים המים ישר לצמח

 או בממטרות.כן, היו משקים בצינורות 

 המהנדס הישראלי שמחה בלאס, זוהי המצאה של כן

מפעל נטפים בקיבוץ חצרים. ראו הרחבה המיוצרת ב

 בנספח(

קפסולת 

וידאו 

המצלמת את 

 פנים הגוף

כדור שנלקח בבליעה ובו מצלמה שמצלמת את 

 הגוף מבפנים, מבלי צורך לנתח

כן, קפסולת הוידאו )תרופה בבליעה( המצלמת את המעי 

ק היא המצאה ישראלית של חברת גיוון אימג'ינג הד

בשיתוף פרופ' רמי אליקים )פירוט בנספח(. הסבירו 

 שבתחום התרופות ישנן הרבה מאוד המצאות חדשניות.

כדורגל 

 מרובע

שחקן כדורגל מפורסם המציא כדורגל בצורת 

 ריבוע. 

 משום שאין בה תועלת במשחק כדורגל, פטנט לא

, שפיתחה חברת אוסם המצאה ישראליתכן, והיא  אוהביםהחטיף שילדים  במבה

. שם המוצר נבחר בגלל דמיונו למילים 60 -בשנות ה

 הראשונות שהתינוק הוגה "אמא" ו"אבא"

 .סיסטמס-אםשל חברת  המצאה ישראליתכן, והיא  מכשיר זעיר לאחסון נתונים למחשב דיסק און קי
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 ?שהכרנו עכשיו פטנטיםהמשותף לכל ה שמתם לב למכנה .23

רק ארה"ב, בריטניה ואוסטרליה , מהם רפואיים 49% -פטנטים  1,000 -ככל שנה נרשמים בישראל  .ישראליותכולם המצאות 

 )ראו כתבה "הראש היהודי ממציא לנו פטנטים" בנספח(.  לפנינו

אלפית, כלומר ישראל היא מעצמה של מיליארד, כלומר  7-מיליון מתוך כ 7.5מה גודלה היחסי של ישראל לפי מספר תושבים? 

 המצאות ורישום פטנטים.

 

 . אתם יכולים לחשוב על הסיבות לכך?להירשם כפטנט ראינו שלא כל המצאה יכולה .24

שנה עד שנפתח משהו דומה או זול יותר. מצד שני,  20לחכות  מחויביםנהיה כולנו  –רוצים שעל כל המצאה הכי קטנה  אנו לא

להשקיע את כל זמנו וכספו לפיתוח המצאה מיוחדת, אם הוא ידע שברגע שיספר על כך לעולם, כולם  ברור שאף אחד לא ירצה

 דומיהםיתחילו לחקותו. לכן, אם לא נבטיח זכויות מיוחדות ונעניק בלעדיות, נפגע במוטיבציה של מדענים, אנשי טכנולוגיה ו

  מאזנים!לנסות ולקדם את העולם בתחומים השונים. אז מה עושים? 

 סיכום ביניים .25

עד כה עסקנו בהגדרה לפטנט וראינו מה נכלל תחת ההגדרה הזו ומה לא. למדנו על חוק הפטנטים והבנו שקיימים קריטריונים 

הכללים של חוק  4ברורים שקובעים מתי המצאה נחשבת כפטנט. עכשיו אנחנו עומדים להמציא פטנטים בעצמינו. זיכרו את 

 זר בהם בחלק הבא של השיעור. הפטנטים, כי אנו עומדים להיע

 דקות[ 30המצאת המצאות ] .ב

 הסבר  .26

כעת אנחנו עומדים להמציא המצאות בעצמנו. אתם תתחלקו כעת למספר קבוצות וכל קבוצה תצטרך לחשוב יחד על רעיון 

 .המצאתית התקדמותמועילה, ישימה ויש בה , חדשה -לפטנט שעומד בקריטריונים של חוק הפטנטים כלומר ההמצאה 

 

 ות[דק 20-15]המצאת הפטנט בקבוצות  .27

 :על כל קבוצהחומרי יצירה ודף משימה )בנספח( לכל קבוצה  ותלמידים, וחלק 6הכיתה לקבוצות בנות את  וחלק

 על המצאה חדשנית לחשוב יחד (1

 להצגה בפני הכיתה – לשרטט אותו על גבי הבריסטוללבנות דגם שלו או  (2

 לחשוב על שם לפטנט (3

 בפני הכיתהלהכין את הצגתו  (4

 עברו בין הקבוצות, סייעו להם בחשיבה על רעיונות, עודדו אותם לחשוב על רעיונות יצירתיים ומקוריים.  למנחה

כדאי לחשוב מראש על בעיה אחת הקיימת באותו התחום, ואז לחשוב על  , לכןאנו עוסקים בפתרון בעיותתוכלו להסביר להם ש

  ., תחבורה ועודנכויות שונות, איכות הסביבהמחשבים,  :שונים לתחומיםדוגמאות  דרך אפשרית ומקורית לפתרונה.

כדי להפוך את ההתנסות למעניינת יותר ומסייעת להבנת נושא זכויות יוצרים והצורך ב"פטנט", ניתן לפנות בשקט  – "מרגלים"

דווח לקבוצה מה ההמצאה לאחת הקבוצות ולהציע לה לשלוח מרגל/ים מטעמה לאחת הקבוצות האחרות. על המרגל לשוב ול

שהקבוצה השניה בונה, ועל הקבוצה לשרטט המצאה דומה/זהה. כמובן שיש להדגיש לקבוצה שעליהם לשמור על דיסקרטיות...! 

בשלב הצגת ההמצאות, יש לפנות ראשית לקבוצה "המזייפת". סביר שהקבוצה "המקורית" תתעצבן, אך הבטיחו להם שגם 

 שלהם.  להם יינתן זמן להצגת ההמצאה

 התכנסות במליאה  .28

 תוצריה.  כל קבוצה תציג בקצרה את

נסו לאתגר אותם ושאלו האם ההמצאה שלהם חדשנית, האם יש בה התקדמות המצאתית, האם ניתן לדעתם ליישם  למנחה

 אותה במציאות? )לפי חוק הפטנטים(.

 דיון .29

 ?מה הייתה התחושה כאשר המצאתם רעיונות משלכם? האם היה לכם קל 

  הייתה העבודה בקבוצות על הכנת התוצרים?איך 

 ?האם אתם מרוצים מהתוצאה 



 
 

 המצאות חדשות –: פטנטים 6שיעור 

 שיעור מהבית | הורים . מתנדבים . משפיעים | תעשיה וארגונים 

38 

  בצורך בהגנה על זכויות יוצרים, במשמעות של רישום פטנט ובתנאים לזכאותו דיון .30

את הקבוצה "המקורית": כיצד הרגישו כשהקבוצה השניה הציגה את ההמצאה שאלו  –הופעלה קבוצת "מרגלים" במידה ש

 שלה? למה זה כל כך מעצבן אותם?  שלהם כאילו היתה

שאלו את התלמידים, כיצד היו מרגישים אם מישהו מכתה אחרת היה מתגנב לכתה, מעתיק  –אם לא היתה קבוצת "מרגלים" 

 את אחת ההמצאות שלהם, וזוכה בפרס כספי גדול בתחרות ההמצאות לבני נוער בארץ עם ההמצאה שלהם? מדוע?

, והוא היחיד הרשאי להחליט מה לעשות שלור, פסל וכו', הוא מבטא בכך את עצמו. היצירה היא שיר, ציו –כשאדם יוצר משהו 

למכור אותה או אולי פשוט להשאירה בתוך המגירה. בכל אופן, זו זכותו הפרטית של היוצר, ופלישה לזכות , לפרסם אותה: עמה

 ." שירים באינטרנט(, היא הפרת "זכות היוצרים" שלוחיקוי או הפצה ללא תשלום וללא קבלת רשות )כמו ב"הורדת ל ידיזו ע

 

שנה,  20רישום המוצר כפטנט מקנה לאדם שהמציא אותו בלעדיות )מונופול( למשך לכן, כפי שהסברנו בתחילת השיעור, 

 באמצעות חוק הפטנטים. 

 

 דקות[ 2] סיכום .31

נה שזה מקנה לממציא, על חשיבות הגנה זו, אך היום הרגשנו קצת מה זה להמציא המצאות. למדנו על רישום פטנטים, על ההג

גם על הבעייתיות שלה. ראינו שכדי לאזן בין האינטרסים של הממציא והחברה הוחלט שלא כל המצאה תחשב "פטנט", ושבעצם, 

 ראינו שיש המון המצאות ישראליות ופטנטים שנרשמו עבורןזה בכלל לא פשוט להמציא פטנט כי צריך לעמוד בהרבה תנאים. 

 וגם הזכרנו המצאות בולטות שהצליחו בכל העולם.

אחר כך התנסינו בחשיבה על רעיונות מקוריים להמצאות חדשניות ובתכנון דגם / שרטוט שלהם. דיברנו גם על הצורך במתן 

 בלעדיות להמצאות כדי שהם לא יצטרכו להיפרד מהמצאותיהם לטובת מישהו אחר. 

 נטים שנרשמו עבורן וגם הזכרנו המצאות בולטות שהצליחו בכל העולם.ראינו שיש המון המצאות ישראליות ופט
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 המצאת פטנט -משימה קבוצתית  

 עליכם להמציא פטנט לפי השלבים הבאים:

  המצאה חדשניתל רעיון יחד על חשבו (1

 בעזרת חומרי היצירה שקיבלתם על גבי הבריסטול את הרעיון ושרטטדגם או  בנו (2

 שלכםלמוצר על שם  חשבו (3

 הכינו את הצגתו בפני הכיתה  (4

5)  

 המצאת פטנט  -משימה קבוצתית  

 עליכם להמציא פטנט לפי השלבים הבאים:

 המצאה חדשניתרעיון ליחד על  חשבו (1

 בעזרת חומרי היצירה שקיבלתם על גבי הבריסטול את הרעיון ושרטטדגם או  בנו (2

 למוצר שלכםעל שם  חשבו (3

 הכינו את הצגתו בפני הכיתה  (4

5)  

 המצאת פטנט -משימה קבוצתית  

 עליכם להמציא פטנט לפי השלבים הבאים:

 יחד על המצאה חדשנית חשבו (1

 בעזרת חומרי היצירה שקיבלתם אותו על גבי הבריסטול ושרטטדגם שלו או  בנו (2

 למוצר שלכםעל שם  חשבו (3

 הכינו את הצגתו בפני הכיתה  (4

5)  

 המצאת פטנט -משימה קבוצתית  

 פטנט לפי השלבים הבאים:עליכם להמציא 

 יחד על המצאה חדשנית חשבו (1

 בעזרת חומרי היצירה שקיבלתם אותו על גבי הבריסטול ושרטטדגם שלו או  בנו (2

 למוצר שלכםעל שם  חשבו (3

 הכינו את הצגתו בפני הכיתה  (4

5)  
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 הראש היהודי ממציא לנו פטנטים

 25.7.13, בישראל היוםמאת זאב קליין, פורסם 

 

"הראש היהודי ממציא לנו פטנטים": על פי נתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה, כי 

 .פטנטים 1,000-כל שנה נרשמים בישראל לא פחות מ

 8,100פטנטים בשנה, בריטניה עם  38,367בראש עם את ישראל מקדימות רק שלוש מדינות: ארה"ב צועדת 
פטנטים. ואולם, בשקלול גודל האוכלוסייה, מספר הפטנטים בישראל זהה  2,623פטנטים ואוסטרליה עם 

  למספר הפטנטים בארה"ב.
 

עוד מתברר מהנתונים, כי בשנים האחרונות יותר ויותר מדענים, מפתחים, מתכנתים ויזמים מעדיפים לרשום 
מהמדענים  28%מהפטנטים הם רפואיים. כמו כן,  49%פטנטים שלהם בארה"ב. בנוסף, מתברר כי את ה

והמפתחים הישראלים שרושמים על שמם פטנטים באים מתחום מדעי החיים והרפואה. הפטנטים גם מניבים 
 1.68-הסתכמו ב 2011כך למשל סך התמלוגים שהתקבלו מפטנטים והמצאות בשנת  –הכנסה מכובדת 

  הנתונים על היקף ההמצאות והפטנטים מתקבלים בפיגור של שנה עד שנתיים.  ליארד שקלים.מי

 

 

 

 

 עגבניות שרי: המצאות ישראליות ששיגעו את העולם

 ,ynet-ב " פורסםהמצאות ישראליות ששיגעו את העולםלקוח מתוך הכתבה "

שנה בכמה מכוני  15-כן, כן, עגבניות השרי הן פרי )תרתי משמע( פיתוח ישראלי. למעשה הן פותחו לפני כ

ידי פרופ' נחום קידר מהפקולטה לחקלאות ברחובות -מחקר בארץ. הקבוצה הבולטת ביותר הונהגה על

חטיף בריא  , כי חשבו עליהן בתורtv tomatoesבשיתוף פעולה עם חברת "הזרע". בהתחלה קראו להן 

 מול הטלוויזיה. 

ידי הכלאה של זנים שונים של עגבניות עם עגבניות הבר הקטנטנות. -עגבניות השרי הראשונות נוצרו על

כך הגיעו לשילוב המדויק של מתיקות, חמיצות וננסיות, עם חיי מדף ארוכים. בנוסף דאגו שכל זה יתאים 

נשמע מסובך? כנראה שלא למדענים שהביא אלינו לגידול בחממה, תוך שימוש בכמה שפחות כימיקלים. 

 את סיפור ההצלחה הזה. 

שנים, והיו קצת יקרים, אבל  10-הזנים הראשונים של הקטנות המתוקות האלה יצאו לשוק לפני למעלה מ

 5-לאחר מספר שנים הם תפסו נתח שוק יפה. מישראל עברו עגבניות השרי לאיטליה ואנגליה, ולפני כ

 מאד גם על הצרכנים במרכז אירופה וארה"ב.  שנים הן התחבבו

דרך אגב, לא רק העגבניה היא פיתוח ישראלי, אלא גם השם שלה בארץ, "עגבניית שרי", הוא ייחודי 

 לישראל. בעולם הן ידועות בכלל כעגבניות צ'רי, על שום דמיונן לדובדבן, שזה כמובן "צ'רי" באנגלית. 

 

 

http://www.israelhayom.co.il/article/104309
http://www.israelhayom.co.il/article/104309
javascript:;
javascript:;
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 טפטפות : המצאות ישראליות ששיגעו את העולם

 ,ynetב  " פורסםהמצאות ישראליות ששיגעו את העולם לקוח מתוך הכתבה "

 

שנה. מפעל נטפים שבקבוץ  40ידי המהנדס הישראלי שמחה בלאס לפני כמעט -הטפטפת הומצאה על

שבע, היה המפעל הראשון בעולם לייצור טפטפות, מסוג ההמצאות הגאוניות של "איך -חצרים, ליד באר

י לא חשבו על זה קודם???". הרעיון מאחורי הפטנט פשוט: אביזר בצינור ההשקיה מונח בסמוך לשורש

הצמח, וממנו מטפטפים המים ישר לצמח. כך משיגים מינון מדויק של כמות המים והדשן לצמח, וגם 

נֹוי, והפכה ללהיט  חיסכון במים. ההמצאה גרמה למהפכה עולמית בשיטות ההשקיה והדישון בחקלאות ובַּ

 היסטרי בארץ ובעולם. 

)!( מדינות 109-כיום נטפים הוא תאגיד, המשווק טפטפות ל

ם, ומחזיק, בנוסף לארבעת המפעלים בארץ, גם מפעלים בעול

בארה"ב, באוסטרליה, בהודו, בדרום אפריקה, בברזיל ובסין. 

 232-היה כ 2002היקף המכירות העולמי של "נטפים" בשנת 

מיליארד  40-מיליון דולר בשנה, הרוב מייצוא. כיום פועלות כ

 העולם. מיליון דונם שטח ברחבי  20-טפטפות נטפים, ביותר מ

למדינה הוענק לטפטפת נטפים התואר  50-ביום העצמאות ה

  "המצאת היובל", ועל זה אנחנו אומרים: "מברוק".
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וון אימג'ינג  כמו בסרט: קפסולת וידאו של גי

 "םמנהל המכון הגסטרואנטרולוגי ברמב –בשיתוף פרופ' רמי אליקים אימג'ינג  גיווןעל הגלולה של  doctoros.co.ilכתבה מאתר 

 

כמו בסרט כך גם במציאות היומיומית: בדיקה באמצעות קפסולת וידאו 

 .נבלעת, תספק מידע מדוייק על מצב הושט

 שיטה חדשה לצילום האיזור הפגוע

שלוש שנים לאחר השקת הקפסולה המהפכנית המצלמת את המעי הדק, 

 PillCam ESOמשיקה השבוע, החברה המפתחת, גיוון אימג'ינג, את 

 ..קפסולה המצלמת את הוושט.

"זמן האבחון באמצעות הקפסולה הוא קצר באופן משמעותי, ללא תופעות לוואי ואינו מצריך חומרים ...

"הקפסולה החדשה משפרת באופן ניכר את האיכות והדיוק של אבחון בעיות בוושט" מציין . מטשטשים"

. "הבדיקה מאפשרת אבחון לא פולשני של הוושט בפרק זמן קצר במיוחד. בבדיקה פרופ' רמי אלייקים

יש צורך בצום של מספר שעות, בקבלת חומרי הרדמה מטשטשים לצורך ביצוע הבדיקה  הקונבנציונלית

ובהתאוששות ארוכה לאחריה. זמן האבחון באמצעות הקפסולה הוא קצר באופן משמעותי, ללא תופעות 

 ריך חומרים מטשטשים. ההכנה היחידה הדרושה היא צום של שעתיים".לוואי ואינו מצ

 איך זה עובד? ואיך נוכל להיבדק?

מכילה מצלמת וידאו זעירה, תאורה, סוללה ומשדר. הקפסולה נבלעת  -פטנט רשום  -קפסולת הווידאו 

עיים בקלות, מוצאת את דרכה למערכת העיכול, נדחפת קדימה על ידי התנועתיות הטבעית של המ

גרם.  4 -מ"מ ומשקלה כ 11מ"מ, רוחבה  26ומופרשת מהגוף באופן טבעי. אורכה של הקפסולה הוא 

הקפסולה מצופה חומר סינתטי חלקלק, עמיד בפני לחצים ופירוק ע"י מיצי העיכול. תהליך המעבר והצילום 

נייה. ניצול יעיל של הקפסולה בגוף, נמשך כתשע שעות, בהן מצלמת הקפסולה שתי תמונות צבעוניות בש

 CMOS Complementary Metalזה של אנרגיה מתאפשר כתוצאה משימוש במצלמה בטכנולוגית 

Oxide Semiconductor .וטכנולוגיות מזעור מתקדמות 

חגורה, המצוידת במקלט אלחוטי, קולטת את המידע המשודר ע"י הקפסולה באמצעות מספר חיישנים 

 שרת לחולה להמשיך בשגרת יומו לכל אורך הבדיקה. המוצמדים לגוף החולה. החגורה מאפ

תחנת עבודה כוללת תוכנת מחשב מתקדמת מתרגמת אותם לסרט וידאו. תחנת העבודה מאפשרת 

לרופאים לצפות בסרט הווידאו, לשמור תמונות רלוונטיות, לשלוח אותן בדואר האלקטרוני ואף להדפיס 

ב כוללת אלגוריתמים שפותחו במיוחד לקיצור משך דו"ח הכולל תמונות ומידע אבחוני. תוכנת המחש

 הצפייה בקטע הווידאו ואיתור מקום הנגע במעי הדק.
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 עבודת צוות :7שיעור 

 

צוותים. כולנו "עובדים"  השיעור עוסק במיומנויות שונות של שיתוף פעולה ועבודה בצוות הנדרשות לשם ייעול ושיפור העבודה של

במסגרת המשפחה, הגן, בית הספר, קבוצת הכדורסל או הריקוד שלנו ועוד. החל ממשחק  –ומתנהלים בתוך צוות מגיל קטן מאוד 

כשאנו גדלים,  .אנו משחקים בהפסקה שעמה" בארגז החול של גן הילדים ועד לצוות עבודה בכתה או חבורת החברים וחולה"רופא 

. במסגרת עבודת צוות ישנם כמה עקרונות ויכולות שהכרות איתם ושיפורם יכול להועיל לנו בצוות ם במקום העבודה שלנורובנו עובדי

 .לשפר ולייעל את הדרך שלנו להשיג את מטרותינו. כעת נכיר לעומק חלק מהעקרונות והיכולות האלו, מאוד ולסייע לנו

חד בניית תקשורת טובה, קשב ודיוק, תיאום ציפיות וקבלת אחריות אישית עבודת צוות מגלמת את הטוב שבשני העולמות: מצד א

בזמן ליהנות ממגוון הדעות של חברי הצוות, להיתרם מנקודות המבט השונות, להגביר את ההזדמנות לחשיבה אחרת -וקבוצתית; בו

 ויצירתית ולאפשר למידה מאחרים.

 

 מטרות השיעור

 ם בצוות בעולם העבודה. מיומנויות שונות הדרושות לעובדי הכרת 

  במשמעויותיהם.  והתנסות חוויתיתחשיבותם של עקרונות ויכולות העבודה בשיתוף בצוות הבנת 

  .חשיפה להבדלים בין בנים ובנות בעת עבודת צוות 

 

 הכנה

 ומטפחת לקשירת העיניים.  חבילת קוביות סוכר 

 2  ,)לפחות יחידות 10שבכל אחת סטים זהים של קוביות לגו )או אחרות. 

  וחבילות סיכות כמספר הקבוצות המתוכנן. השתייקשיות 

 

 הערות

מהלך השיעור בנוי כך שניתן לבחור להעביר חלקים נבחרים בהתאם לצורך  דקות. 80-90השיעור מתאים למסגרת זמן בת מערך 

 וליכולת, כאשר כל חלק עוסק בהיבט אחר של עבודת הצוות ושיתוף פעולה. 

 

 מהלך השיעור

 דקות[ 10] פתיחה .א

: הציגו את עצמכם ומה אתם עושים. מומלץ לספר מעט על עצמכם, מהיכן הגעתם, אילו תלמידים הייתם, כיצד הצגה עצמית .1

 הגעתם לעבודה שלכם כיום. 

 

. כל מתנדביםזוגות  2בקשו  .לתלמידים כי נפתח את השיעור בהדגמה שתמחיש לנו את נושא השיעור הסבירו: פתיחהתרגיל  .2

דבים מתבקש לשבת משני צדי שולחן אל מול הכיתה בצורה כזו שכולם יוכלו לראות אותם מן הצד. הסבירו ששני הזוגות זוג מתנ

. מנו בכל זוג תלמיד אחד שעליו לבנות את המגדל דקה וחציהגבוה ביותר תוך  מגדל קוביות סוכריתחרו האחד מול השני בבניית 

מאחורי הגב והוא יכול  לשלב ידייםשתיים לבחירתו(. השותף בכל זוג צריך )מותר להשתמש ביד אחד או  בעיניים עצומות

 . לכל זוג יש מלאי גדול של קוביות סוכר לידו. אסור לתרגל או לסדר את הקוביות לפני התחלת התרגיל.להנחות את הבונה

 .חזרו על ההנחיות וצאו לדרך עם התרגיל

 

וג בנות לזוג בנים. ההשוואה יכולה להיות מעניינת לאחר מכן במה נבדלו ניתן לבצע את התרגיל כתחרות בין ז הערה למנחה

 הזוגות בתהליך ובביצוע המשימה.
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ההדגמה הזו למעשה קשורה לנושא השיעור שלנו היום. מי יכול לשער או להעלות רעיונות על מה אנחנו  מהו נושא השיעור? .3

 ה למטרה, שיתוף פעולה, תחרות, עבודת צוות וכד'.הולכים לדבר היום? רשמו את ההצעות על הלוח כדוגמת: הגע

 

ובדיוק על כך אנו רוצים לדבר היום. זה  –בתחרות בין הזוגות היה מצב של תלות שחייב שיתוף פעולה ועבודת צוות : הסבר

מתמקצעים  אולי נשמע מוזר, אבל בארגון כמו שלנו, היכולת לעבוד בצוות היא תכונה חיונית והכרחית בשביל להצליח. אנשים

 והופכים למומחים בתחומם, אבל רק היכולת לחבר ולשלב בין הידע והיכולות של כולם מאפשרת את ההצלחה.

 

 : בואו נראה מה ניתן ללמוד מההדגמה הקצרה שראינו:דיון .4

 מר על האופן שבו עמדו במשימה? ומה תוכלו ל 

 .הצלחה/נכשלו בביצוע וכו'תשובות אפשריות: בצעו את המשימה על פי ההוראות, עמדו במשימה ב

  ?מה ניתן ללמוד מאופן ביצוע המשימה 

תשובות אפשריות: בדרכנו להשגת מטרה אנו תלויים זה בזה תלות הדדית, עלינו להשתמש ביכולות התיאום והתקשורת 

 .שלנו, השלם גדול מסך חלקיו ועוד

  ?אילו יכולות נדרשו להם לשם השגת המטרה 

 .קשורת, קשב, שיתוף פעולה, אחריות, תכנון, דיוק, חלוקת תפקידים ועודתשובות אפשריות: תיאום ות

 

במסגרת המשפחה, הגן, בית הספר, קבוצת הכדורסל או הריקוד  –כולנו "עובדים" ומתנהלים בתוך צוות מגיל קטן מאוד : הסבר

תה אנו יאו חבורת החברים שא" בארגז החול של גן הילדים ועד לצוות עבודה בכתה וחולהשלנו ועוד. החל ממשחק "רופא 

. במסגרת עבודת צוות ישנם כמה כםצוות במקום העבודה שלב ועבדת כם, רובכשתגדלו או לומדים למבחן. משחקים בהפסקה

עקרונות ויכולות שהכרות איתם ושיפורם יכול להועיל לנו מאוד ולסייע לנו לשפר ולייעל את הדרך שלנו להשיג את מטרותינו. 

 .לולחלק מהעקרונות והיכולות ה כעת נכיר לעומק

 

 דקות לכל הדגמה[ 7-10היבטים בעבודת צוות ] .ב

 עתה נבחן מספר היבטים ועקרונות בעבודת הצוות ונראה כיצד לממשם במידה הסבירה והנכונה. 

 

תיות, כך תי: מופיעים להלן מספר עקרונות ויכולות, בשילוב רעיונות להמחשה, הדגמה והפעלה. חלק מן ההפעלות הן כלמנחה

תתיות ניתן לערוך כהדגמה של זוג בפני כל הכתה. בכל יהן הדגמה לפני כל הכתה. את ההפעלות הכ ןשכולם משתתפים וחלק

 .מקרה, ניתן לבחור וכדאי להתאים את ההפעלה/ההדגמה לאופי הכתה, לגודלה ולמספר המתנדבים

 הדגמה.בסיום כל הדגמה רשמו על הלוח את מרכיבי עבודת הצוות שנדונו ב

 

 

 תרגיל המראה –קשב ודיוק  .5

או זו מול  בקשו מן התלמידים להסתדר בזוגות בעמידה, זה מול זהלתרגיל הבא נזדקק לזוג מתנדבים או שני זוגות מתנדבים. 

. בקשו מהם לקבוע מי מהם יהיה הראשון ומי השני. התלמיד הראשון צריך לבצע תנועות, והתלמיד השני צריך לעקוב אחר זו

התלמידים להתחלף בתפקידים, והקצו להם דקה נוספת  הנחו אתעות במדויק, כאילו הוא המראה של הראשון. לאחר דקה התנו

 לאחר שהתחלפו. 

 

 דונו עם התלמידים על התחושות במהלך התרגיל:  –לסיכום 

  ?איך הרגשתם כאשר הייתם המובילים 

  ?איך הרגשתם כאשר הייתם מובלים 

 

 הסבר

. עלינו לבצע לעתים בקשות שלהם פועליםבצוות עלינו לשים לב לבקשות ולתשדורות של האנשים שעמם אנו כאשר אנו עובדים 

או להורות להם לבצע עבודות שונות. לשם כך עלינו לפתח את יכולתנו להקשיב, להיות מרוכזים בתוכן הבקשה ולעקוב אחר 
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ות שלנו ומצליח לעמוד בקצב שלנו ועוד. ראינו דוגמא לכך מולנו מבין את הסימנים והבקששהאדם שמילויה במדויק, לשים לב 

לבצע את המשימה בהצלחה ולשים  כדיבהדגמה הראשונה שערכנו, שבה שני המתנדבים היו צריכים להיות קשובים זה לזה 

 , למכשולים בדרך ועוד. ואחת לב למגבלות של כל אחד

בעבודה, ההבנה  הםפים כמו היכולות של מי שעובד אתי, הקצב שלהקשב צריך להיות מופנה לא רק למלים, אלא גם לדברים נוס

ועוד. שתי יכולות חשובות נוספות שניתן ללמוד מן התרגיל הן היכולת לקבל הוראות או לתת הוראות ויכולת הדיוק בביצוע.  הםשל

 בקשו מהתלמידים לחשוב לאילו דברים שמו לב או הקשיבו במהלך התרגיל. 

 

 ותרגיל הלג – הבעה, תקשורת, משוב .6

כל אחד ליד שולחן, אך כאשר הם ישובים . הושיבו לתרגיל הבא נזדקק לזוג מתנדבים שיבואו עם הכיסא שלהם לקדמת הכיתה

כך שצד הגוף שלהם מופנה אל הכתה וניתן יהיה לראותם. תנו בידי כל מתנדב סט של קוביות לגו שונות גב אל גב. חשוב שישבו 

ת הקוביות ולבנות מבנה. על אחד המתנדבים לבנות מגדל מן הקוביות, תוך שהוא מנחה את השני ולוח שעליו ניתן להציב א

יש קשר עין.  בניהםשלא יהיה  הקפידולבנות את אותו המגדל במלים בלבד. לתלמיד הבונה אסור לשאול שאלות או לדבר. 

 מגדלים. דקות. בסיומה בקשו מן התלמידים להראות לכתה את ה 2-3להדגמה זו  להקצות

 

 הבניה הראשונים.  יבמרבית המקרים יתגלו פערים כבר בשלב

 שאלו את התלמידים איך הרגישו במהלך התרגיל: 

 איזה קושי הם חוו בתרגיל ? 

  ת? והיו ברור ? האם ההנחיותההנחיותכיצד הבנת את 

  הנחיות? איך זה לקבל / לתת 

  .האם הרגשת שהמתנדב השני קשוב אליך? וכן הלאה 

 

 דיון

ודא שאלו הנחיות ברורות, תוך והנחיות לאחר, עלי ל ןדונו עם התלמידים בחשיבות התקשורת בין עובדים בצוות. כאשר אני נות

כי המטלות שהטלתי עליו  ביצוע המשימהודא במהלך ושימוש במושגים שמובנים לו. אם אני אחראי עליו ועל עבודתו, עלי ל

ולתקן  ביצוע המשימהמר אם משהו לא ברור או לעדכן בהתפתחויות במהלך ות למבוצעות כראוי. על השותף מוטלת האחריו

. תהליכים יעילים אנשיםבמידת הצורך. הבדיקה והעדכון ההדדי האלו נקראים משוב והם חלק חשוב ומפרה בתקשורת בין 

 ק ואיכותי. , לפחות תקלות ולביצוע משותף מדויהופורייוברורים של תקשורת ומשוב יובילו לעבודה משותפת 

 

 תיאום ציפיות ורף ציפיות .7

ניתן לשפר את התקשורת בצוות ולהגדיל את התפוקה על ידי תיאום בין הציפיות של אנשי הצוות. נוכל להדגים את הדבר 

הם מונחים וציפיות לפני תחילת בניית המגדל, סביר להניח יאם היה ניתן למתנדבים זמן לתאם בינ –בעזרת התרגיל הקודם 

 יו מצליחים לבנות מגדלים דומים או זהים. שהם ה

. עזרו להם הם ציפיות לפני תחילת ביצוע התרגילימומלץ להזמין זוג מתנדבים נוסף, ולאפשר להם לתאם בינ –יש זמן במידה ו

 סוכרקוביות השתבנה כך שכל  נתשתסביר לי לאט/ אנא חזור פעמיים על כל הוראה/ אני מתכוו כה/: אני צריךבתיאום הציפיות

 יוצבו לאורך וכו'. 

 

 הסבירו לתלמידים כי עצם החזרה על התרגיל, לאחר שכבר ראו זוג אחד מבצע אותו, מאפשר תיאום ציפיות ויוצר רף ציפיות

 לשפר את הביצוע.  בשביל הם שואפים במשותף לאחר שראו מהי המשימה המשותפת. כדאי להסכים עליה מראש ושאלי

 

 תלות הדדית .8

ההדגמה הקודמת על מנת לדון בתלות ההדדית ובשותפות בין אנשי צוות. בצוות אנו עובדים יחד ותלויים גם כדאי לנצל את 

כחבר בצוות? שאלו את התלמידים ודונו עמם בסוגיות של  עבוריבמעשיהם ובביצועיהם של האחרים. מה המשמעות של כך 

 דים ותיאום. אחריות על ביצוע תקין ומוצלח, דיוק, עזרה לחברים, חלוקת תפקי
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 ושיתוף פעולה קבלת אחריות אישית וקבוצתית .9

. בקשו מהם וסיכות לתלמידים כי יצטרכו לבנות מגדל מקשיות שתיה אמרותלמידים.  4-5את התלמידים לקבוצות בנות  חלקו

נות לפחות קומה כמה קומות הם מתכננים לבנות וכיצד. כל התלמידים צריכים להשתתף בבניה, וכל אחד צריך יהיה לב –לתכנן 

 אחת לבדו. 

 

דקות.  5את התרגיל ניתן לבצע בשני שלבים: פעם אחת עם הגבלת זמן ופעם שניה ללא הגבלת זמן. מומלץ להקצות לתרגיל עד 

 ודונו בשאלות הבאות:  עם התלמידים על מידת האחריות בעת ביצוע מטלה , שוחחות התוצריםבחנו יחדיו א

  ?איך הרגשתם במהלך הבניה 

 ם עמדתם בתכנון המקורי שלכם? הא 

 שלון של קבוצתכם? ימי אחראי להצלחה/כ 

  המחויבות שלקח על עצמוואת  םאת תפקיד ובצעואחת האם כל אחד ? 

  ?האם אתם מרגישים שיישמתם משהו מהעקרונות שעליהם דברנו עד כה 

 

ליף את המשימה לבניית דבר מה אחר ניירות למשל, או להח –ניתן להחליף את הקשיות בבניה בחומר אחר  הצעה לחלופה

 מטוסי נייר.  כמו

 

 שיתוף פעולה מיםהמדגי יםקצר ניםהקרנת סרטו .10

בשלב זה ניתן להקרין את אחד מהסרטונים הבאים או את שניהם. הסרטונים מצחיקים ומסבירים את הכוח של הקבוצה בעבודה 

 משותפת. 

 yoo.co.il/watch.php?film=689-http://movies.yo 

 

 yoo.co.il/watch.php?film=688-http://movies.yo 

 דקות[ 10דיון וסיכום ] .ג

 האם לדעתכם יש הבדלים בין בנים ובנות בתחום של עבודת צוות?  .11

חן את רשימת המרכיבים המאפיינים עבודת צוות טובה וננסה לראות האם ניתן לומר היכן יש יתרון לבנים והיכן יש יתרון בואו נב

 לבנות.

 

הסבירו שמחקרים מראים שלנשים יש יתרון בתחום של עבודת צוות מכיוון שהן לרוב מתורגלות יותר בנושא של הקשבה, יכולת 

-התמודד עם מצבי תלות ובעלות תחושת מסוגלות גדולה יותר בכל הקשור לתקשורת ביןתיאום, יכולת נפשית גדולה יותר ל

אישית. גברים מחונכים להיות יותר הישגיים ולעבוד יותר לבד, או לשתף פעולה בכל מקרה לגופו ופחות ליצור שותפויות ארוכות 

 טווח.

נו לבין התכונות שאנו מפתחים בחיינו. במילים המחקרים מראים קשר ישיר בין מה שהחברה והמשפחה משדרת לכל אחד מאת

כל אחד ואחת מאתנו יכולים להפוך לאנשי או נשות צוות מובחרים אם רק נדע להבין מה נדרש מאיתנו וכיצד ניתן  –אחרות 

 לעשות זאת בצורה המקצועית והטובה ביותר.

 

 )חשוב לסכם את השיעור בכמה מילים( סיכום .12

דת צוות שזורה בחיים של כל אחד מאתנו מגיל צעיר. כולנו יודעים לעבוד בצוות ומשתמשים במהלך השיעור נוכחנו כי עבו

ביכולותינו השונות בעת העבודה בצוות. כאשר אנו מצויים בתוך מסגרת או שעלינו להשיג מטרות משותפות עם אנשים נוספים, 

 ישנן דרכים לשפר את עבודת הצוות ואת התנהלותנו האישית בתוך הצוות. 

מהם היכולות  –סיכום  וערוכנהשאלו את התלמידים על החוויות והלמידה שלהם מהתרגילים וההדגמות במהלך השיעור 

והעקרונות של עבודת צוות? כיצד ניתן לייעל ולשפר את עבודת הצוות ואת עבודתנו האישית בתוך צוות? ראינו כי יש לנו סגנונות 

ביל ולתת הנחיות וחלקנו מרגישים נוח להיות מובלים ולקבל הנחיות, חלקנו סבלניים אישיים שונים בעבודתנו: חלקנו אוהבים להו

ומדויקים, וחלקנו קצרי רוח ופועלים בשטחיות, חלקנו זקוקים להוראות ברורות מאוד וחלקנו מסתדרים גם עם הוראות עמומות 

http://movies.yo-yoo.co.il/watch.php?film=689
http://movies.yo-yoo.co.il/watch.php?film=688
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לדבר, להקשיב ולהבין את האנשים האחרים ועוד. המפתח לעבודה משותפת יעילה הוא תקשורת טובה: היכולת שלנו להסביר, 

 הפועלים אתנו, לתת להם משוב ולתאם עמם ציפיות. 

בכל עבודה משותפת ישנם ממדים של תלות ושותפות הדדיות, וביצוע מסודר ומדויק של התפקיד האישי של כל אחד מוביל 

ה, שאותה ניתן להגדיר כשלם העולה יוות פורילביצוע מועיל ואיכותי של המשימה הכללית הצוותית. כך אפשר להגיע לעבודת צ

מחברי כל אחד  לשבזכות השימוש בכישורים הייחודיים  –כמו בהדגמה הראשונית שערכנו בתחילת השיעור  –על סך חלקיו 

 לבדם.  הלהשיג מטרה משותפת שהיו מתקשים מאוד להשיג הצוות הם הצליחו
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 ל חיינושפעת הפרסום ע: ה8שיעור 

 .על הרעיון והסיוע בבניית מערך השיעור עוזי בלומנזון ותומר לוילעדי כהן מהרשות לניירות ערך וכן לתודתנו 

 מטרות

 התלמידים ידונו בהבדלים בין דרכי הפרסום השונות. 1

 התלמידים יבחנו את השפעות הפרסום על חיינו. 2

 התלמידים ייחשפו לפרסומות הסמויות. 3

 ירכשו כלים לצרכנות נבונה של פרסומותהתלמידים . 4

 הכנה

 ציוד להכנת פרסומות: בריסטולים, ניירות, טושים )ניתן לבקש מהמורה להכין לקראת השיעור(. 1

 .)כרטיסיות הפעלה לקמפיין פרסומי )בנספח. 2

 .)עדיף בצבע ובכמה עותקים לחלוקה לקבוצות )בנספח -הדפסת תמונות של פרסומות סמויות . 3

 פשרות להביא חטיפי שוקולד כמספר התלמידים בכיתה )לא חובה(. א. 4

 לבוש, עט וכדומה )לא חובה(.  –אפשר להגיע לפני השיעור ולשתול פרסומות בכיתה וכן להגיע עם מותגים  –לפעילות פתיחה . 5

 מחשב ומקרן וחיבור רשת להקרנת פרסומות וסרטון קצר. . 6

 כל הסרטים נמצאים גם במערך השיעור(. –יש לבקשה מרכז/ת שיעור אחר )לא חובה  –מצגת הכוללת סרטוני פרסומות . 7

 הערות 

 יש לתאם מראש שיעור כפול. דקות 90 -משך השיעור כ . 

  ניתן לקיים פעילות בה התלמידים מחפשים פרסומות באינטרנט. במקרה זה, רצוי לקיים את השיעור בכיתת מחשבים או לאפשר

 ים הניידים. לשם כך, יש לתאם מראש את הדברים הללו עם המורה. גישה לאינטרנט בטלפונ

 .במערך השיעור משולבים קישורים לפרסומות שמופיעים גם במצגת. ניתן לבחור פרסומות אחרות עדכניות יותר 

 מושגים מרכזיים בשיעור

 וף וליידע את הצרכנים, לשכנע שיטת שיווק המיועדת להעביר מסר לקהלי יעד רחבים. מטרתו העיקרית היא לחשגלוי  פרסום

על פי רוב, המוצר או השירות מובאים לידיעת הצרכנים באמצעות ערוצי התקשורת  אותם ולהניע אותם לפעולה )רכישת המוצר(.

 מודעה, פוסטר, שלט וכו'.  -המסחריים )רדיו, טלוויזיה, עיתונות, אינטרנט וכו'( או בשטחים המיועדים לכך 

 וק מתוחכמת יותר, שבה "שותלים" את המוצר בתוך משהו אחר. המטרה היא לגרום לצרכן לחשוב על שיטת שיו פרסום סמוי

המוצר מבלי לשים לב לכך, כך שבבוא הזמן יבחר לקנות את המוצר בלי לזכור שראה את הפרסומת כלל. הפרסום הסמוי אסור 

 מספקת. בישראל על פי חוק, אך בכל זאת קיימות פרסומות סמויות בשל אכיפה לא 

 באמצעות הפרסום מנסים לשכנע אותנו שאנחנו צריכים דבר מה במספר דרכים עיקריות: בהסברים; להפעיל  השפעת הפרסום

חברים, אהבה, הערכה   -פחד, חשש, שמחה, התלהבות, סקרנות ועוד; לתת תחושה שזה יענה לנו על צורך  -אצלנו רגשות 

 חברתית, יופי, ביטחון עצמי ועוד.

 
 השיעורמהלך 

 דקות[ 15פתיחה ] .א

 הפעלת פתיחה .1

עט של חברה, פוסטר מסוים, ללבוש חולצה ממותגת  - לשתול בכיתה פרסומות גלויות וסמויות לדוגמה ניתן לפני השיעור

 בגדים, טלפונים סלולריים, תיקים וכדומה.  –ניתן גם לבחון את ה"פרסומות" שהתלמידים עצמם מביאים עימם לכיתה וכדומה. 

לערוך תחרות בין קבוצות שיתבקשו לאתר את כל הפרסומות הללו ואחר כך לדון איתם במגוון הפרסומות הקיימות סביבנו ניתן 

 ביומיום ועל השפעתם עלינו. 

 



 
 

 : השפעת הפרסום על חיינו8שיעור 

 שיעור מהבית | הורים . מתנדבים . משפיעים | תעשיה וארגונים 

49 

פרסומת בטלוויזיה? ברדיו? כרזה? מה מצא חן  ההאם ראיתם לאחרונה פרסום שמצא חן בעיניכם במיוחד? האם זו היית .2

פועלים  )הנחו את התלמידים להתייחס לאמצעי הפרסום השונים, לאופן בו המוצר מפורסם, וכיצד אלו בעיניכם בפרסומת זו?

 ?בפרסומות "תפס" אתכם? מה הלהיב או עניין אתכםהמשכנעות שבפרסומות היה מה  ומשפיעים עלינו(.

 

 ?כשאתם נתקלים בפרסומותמה אתם עושים  .3

  מזפזפים לתכנית אחרת? צופים בהן –בטלוויזיה? 

  האם אתם קוראים / צופים בהן? נכנסים לאתר שהן מפרסמות? האם זה מפריע לכם או שאתם נהנים מהן? -באינטרנט 

 מטרת השאלות לבחון עד כמה הפרסומות הללו משפיעות על התלמידים. למנחה

 

 אלו אמצעי פרסום אתם מכירים?  .4

 לפניכם טבלה מתומצת. שלטי חוצות, עלונים וגלויות, חסויות. , רדיו, עיתונות, אינטרנט, קולנוע, הטלוויזיתשובות אפשריות: 

 עיתון פייסבוק אינטרנט רדיו טלוויזיה הנושאים

חוש פעיל 

 מרכזי

ראיה, מישוש,  ראייה, שמיעה ראיה, שמיעה שמיעה  ראיה, שמיעה

 ריח

דגשים 

בפרסום 

 בכלי זה

צבע, קול, שעת 

בזמן הפרסום, 

תכניות עם רייטינג 

לדוגמה  -גבוה 

תכניות , חדשות

ריאליטי, תכניות 

 ילדים 

קול סמכותי, שיר 

קליט, סאונד יוצא 

בסמוך דופן, , 

לתכניות עם 

רייטינג גבוה 

לדוגמה חדשות 

 מבזקי תנועה או 

ים עם גולשים אתר

צבע, תזוזה, רבים, 

בכניסה למשחקים, 

לפני שמתחיל סרט 

ביוטיוב, בדף 

צאות של גוגל, התו

בדוא"ל למשל של 

Gmail ועוד 

 –לייקים, פרסום ויראלי 

להגיע לכמה שיותר 

חברים, פרסום בדפים 

שלנו ובקיר שלנו, תגובה 

של החברה לדברים 

שהצרכן כותב כלפי 

 החברה המפרסמת

גודל, צבע, יכולה 

להתפרס על 

מספר עמודים, 

באיזה חלק של 

העיתון )חדשות, 

 מוסף(

 פאסיבי אקטיבי אקטיבי פאסיבי פאסיבי הצרכן

 

 דקות[ 30תרגיל בפרסום ] .ב

 הפעלה .5

  ?)...שאלו את התלמידים איזה מותג הם הכי אוהבים )פוקס, דיזל, קסטרו, אייפון, גלקסי 

  4-5מותגים במגוונן תחומים ורשמו אותם על הלוח אחד ליד השני. חלקו את הכיתה ל  4-5מתוך שלל התשובות בחרו 

 מכל קבוצה לבחור את אחד המותגים על הלוח.קבוצות ובקשו 

  ,כל קבוצה תקבל כרטיסיה ובה מטלה: הקבוצות יתבקשו לפרסם את המותג בו בחרו באחד מאמצעי הפרסום )רדיו

 טלוויזיה, פייסבוק וכדומה(. 

 

 הצגה במליאה .6

 ספח(. כל קבוצה תציג את הפרסומת שלה בפני הכיתה ותציין באיזה אמצעי פרסום בחרה ומדוע )בנ

 

 דיון .7

  ?מה בפרסומות השונות שהוצגו יגרום לדעתכם לאנשים לנסות את המוצר שלכם 

 ?מדוע פרסומות מצליחות ומשכנעות אותנו לקנות דברים מסוימים 

תשובות אפשריות: מודעות, תדמית טובה למוצר, משכנע שהמוצר יתרום לנו, נראה מלהיב, כולם מדברים על זה, שימוש 

 קה, רגשות ועוד.במפורסמים, מוזי
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 פרסומות צפייה ב .8

)ניתן לבחור דוגמאות  תופרסומה כדאי להציג פרסומות מהטלוויזיה או האינטרנט. להלן קישורים למספר דוגמאות לבשלב ז

 שקיבלתם מרכז/ת שיעור אחר. מהמצגתאחרות לפרסומות יותר עדכניות(. תוכלו להציגם 

 Yes https://www.youtube.com/watch?v=3cGlyr_CD0E  

 'אורנג https://www.youtube.com/watch?v=60p2Fqan964  

  יוטבתהhttps://www.youtube.com/watch?v=Gxu8G3EZSU0  

  ויסוצקי ירוקwww.youtube.com/watch?v=qDb94r34EVYhttps://  

 

 דיון בפרסומות .9

  ?האם הפרסומות הללו שכנעו אתכם לקנות את המוצר 

  מלהיב בהן, מה מושך? באילו אלמנטים המפרסמים השתמשו כדי לשכנע אתכם? )ילדים, משחקי ילדות, משפחה,  מה

 רגשות, בריאות, מוזיקה, צבעוניות, אנשים מפורסמים וכדומה(.

  מצליחים לזהות את המוצר המפורסם? )ניתן לקיים דיון על כך שלעתים הפרסומאים כל כך מתרכזים בסיפור  אתםהאם

 הפרסומת, שבסופו של דבר הצרכן אינו מבין איזה מוצר מפרסמים(.של 

 ?)האם יש בעייתיות בפרסומת )מפלה אוכלוסייה מסוימת, פוגענית וכדומה 

 

 דקות[ 20פרסומת סמויה ] .ג

 האפשרות להפעל .10

או כל חטיף אחר. אפשרות נחמדה לדיון בנושא זה היא לחלק לתלמידים לפני הדיון בנושא הפרסומת הסמויה שוקולדה מקופלת 

יש להדגיש בפניהם שאנחנו ממשיכים בדיון, רק שמעכשיו יהיה קצת יותר טעים... תוך כדי שהתלמידים אוכלים ונהנים המדריך 

ידון עימם בשאלות מהי פרסומת סמויה ומדוע היא אסורה. לאחר מכן ישאל אותם: אני חילקתי לכם מקופלת. האם לדעתכם יש 

אם יש סיכוי שמי שלא הכיר את המוצר יקנה אותו בעתיד? לו הייתי עובד בחברת עלית והייתי מעביר בכך פרסום של המוצר? ה

לכם את השיעור האם בכך למעשה קידמתי את מכירת המוצר שלי? )יש לכוון את התלמידים לכך ש"אין מתנות חינם". גם 

נה לפרסם ולהפיץ מוצר כזה או אחר ולהבין כי זו כשמחלקים להם בחינם צ'ופר כלשהו, עליהם לדעת שיש מאחורי הדברים כוו

 דרך נוספת לפרסום ולהשפעה על הרגלי הצריכה שלנו(.

 ]תודתנו לעדי כהן מהרשות לניירות ערך על הרעיון היצירתי[

 

 שאלות לדיון .11

 .האם יש פרסום שהוא לא בהפסקת הפרסומות? תנו דוגמאות 

 עים שונים, חסויות בתכניות טלוויזיות(.האם זה משפיע עליכם? )תחרויות קוקה קולה,  מבצ 

 קולה, האם זו פרסומת? איזה סוג של פרסומת?-אם שחקן שאנחנו מעריצים מופיע בסרט ושותה קוקה 

 

 פרסומת סמויה .12

שיטה לפרסום מוצר ולהפצת שם מותג. השיטה פועלת בקולנוע ובטלוויזיה במקביל או בנוסף לשיטה של פרסומות גלויות זוהי 

הפרסומת הסמויה היא למעשה עוד כלי ביד המפרסמים לחשוף את המוצר עוד  הקהל שצופה בהן מודע למהותן.וברורות ש

 ועוד. יש שיטות ידועות לפרסומת סמויה:

משתמשים אנשים במוצרים שונים, והמצלמה מתמקדת במוצר או על שם מותג  במהלך סרט קולנוע או תכנית בטלוויזיה .א

 על המוצר עצמו.  שרשום

במהלך סרט קולנוע או תכנית בטלוויזיה מוקרן שם המוצר או תמונה שלו למשך זמן קצר מאוד  הכרתית-פרסומת תת .ב

 .אותה בתת מודע)פחות משנייה(, זוהי למעשה פרסומת שהקהל קולט 

 למשל תכנית שעוסקת בשיפוץ בתים ותמיד משתמשים בצבעים של טמבור. מתן חסות לתכנית .ג

את בתוך כתבה, למשל בנושא בריאות, כאשר המרואיין הראשי בכתבה הוא רוקח מקופ"ח פרסומת שמתחב באינטרנט .ד

 מסוימת, או עצות בנושא מזון כאשר בסוף הכתבה מופיע לוגו של רשת מזון )שלכאורה אינה קשורה לכתבה(

 

https://www.youtube.com/watch?v=3cGlyr_CD0E
https://www.youtube.com/watch?v=60p2Fqan964
https://www.youtube.com/watch?v=Gxu8G3EZSU0
https://www.youtube.com/watch?v=qDb94r34EVY
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 הקרנת סרטון "גורילה" להמחשת ההשפעה של פרסומת סמויה .13

 במצגת. 6או משקף  http://www.youtube.com/watch?v=vJG698U2Mvoהקרינו את הסרטון מהקישור הבא 

 לומר לתלמידים את המילה גורילה בשלב הראשוני.  לאשימו לב 

  זורקים ביניהם את הכדור. לבנה חולצהבקשו מהתלמידים לספור כמה פעמים הילדים הלובשים , 

  (.15כמה פעמים הכדור נזרק לאוויר? )התשובה  -ושאלו  שניות 00:39עצרו את הסרטון לאחר 

  ?תשובות אפשריות: לא, התרכזנו בזריקת הכדורים. כן, גורילה(. )האם שמתם לב למשהו מוזר במהלך הסרט 

 סביר להניח שרוב התלמידים לא יראו את הגורילה.  למנחה 

  האם כעת אתם רואים גורילה?הציגו את המשך הסרטון ושאלו  

 

 איך לדעתכם הסרטון קשור לפרסומת סמויה? .14

כפי שלא שמתם לב לגורילה שעברה בין התלמידים, כך פרסומות סמויות נכנסות לנו לתת מודע בלי שאנו שמים לב. במקרה 

, לפעמים אנחנו לא שמים של הגורילה, מי שלא שם לב אליה, לא ידע שהייתה שם גורילה, כך לפעמים גם בפרסומות סמויות

 לב אליהן במהלך תכנית הטלוויזיה או הרדיו, אך המידע נקלט אצלנו בתת מודע, דבר שמשפיע עלינו אחר כך כצרכנים. 

 

 חיפוש פרסומות סמויות – הפעלה בקבוצות .15

כניות טלוויזיה בקשו מהתלמידים לחזור לקבוצות מתחילת השיעור. חלקו לכל קבוצה תמונות של פרסומות סמויות מתוך ת

 )בנספח(. הנחו אותם למצוא את כל הפרסומות הסמויות הקיימות בקטע המצולם.

 

 הצגה במליאה .16

 בקשו מנציגי הקבוצות להציג תמונה אחת שברשותם ואת כל הפרסומות הסמויות שמצאו בה. 

מה, הפרסומות של מוצרי מזון )שמן ראו כמה פרסומות סמויות ישנן בתכניות הטלוויזיה, לעתים מבלי שנשים לב לכך כלל. לדוג

 זית, גבינה מסוימת( או מכשירי מטבח )מיקסר, סכין( בתכניות בישול.

 

 באינטרנט? היכן? סמויות האם נתקלתם בפרסומות  .17

הסבירו שגם באינטרנט יכול להיות פרסום סמוי למשל בקליפים או בסדרות המיועדות לאינטרנט וגם בכתבות שמתיימרות 

 חדשותית, אך למעשה הן מפרסמות גוף מסוים שמממן אותם.להיות ידיעה 

 

 באינטרנט  לפרסום סמוי דוגמא .18

שעשה דיאטה, לאחר שהשמין  על ליאור כלפון Ynet 4535956,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,Lמאתר 

בסדרה "רמזור". הכתבה מתארת את הדיאטה ואת תכנית האימונים האינטנסיבית שליאור עבר, אך היא לא מציינת שהתוכן 

ממומן על ידי מכון כושר מסוים שאף מוזכר בכתבה באור חיובי מספר פעמים וגם סיפק לה תמונות של ליאור מתאמן במכון 

 ונועדמסוג זה ידיעות ם שהכתבה נעשתה בשיתוף המכון, אך לא צוין התוכן בה ממומן. הסבירו שעצמו. בסוף הכתבה רשו

 .להעביר לקרוא מסרים פרסומיים במסווה של ידיעה חדשותית תמימה

  העשרה למנחה

  http://www.themarker.com/advertising/1.2452742 מרקר על פרסום סמוי בנושא זה-כתבה מדה

 

 מת סמויה בישראלסור על פרסויא .19

 בישראל אסורה הפרסומת הסמויה, אך בשל פיקוח מועט המפרסמים ממשיכים לפרסם מוצרים בתוך התוכניות. 

 מדוע לדעתכם אסורה הפרסומת הסמויה? 

הכרתית(. בנוסף, ברגע שמתירים פרסומת -התשובה היא שפרסומת סמויה משפיעה עלינו בלי שנרגיש )בעיקר השיטה התת

סמויה, מה שקורה הוא שהמפרסמים מתחילים להשפיע על התוכן של הסרטים והתוכניות עצמן. כלומר, התוכניות והסרטים 

ניינים שהמוצר שלהם יתפרסם כמה שיותר. לכן הם דורשים משתנים בהתאם לרצון של המפרסמים. הם משלמים כסף ומעו

 שתהיה להם שליטה בתוכן של התוכנית עצמה. זוהי פגיעה בחופש היצירה. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=vJG698U2Mvo
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4535956,00.html
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 דקות[ 5צפייה מודעת ] -סיכום  .ד

 איך אנו יכולים להתמודד עם הלחץ הפרסומי הזה?  .20

 תנו לי עצות כיצד לנהוג. מתוך התשובות התמקדו בנקודות הבאות:

  שמנסים למכור לנו משהו בדרכים גלויות וסמויות.להבין 

 .לא להתפתות לכל דבר שמפרסמים 

 לחשוב תמיד האם אנו באמת זקוקים למוצר 

לבחון עם עצמינו האם לאפשר לפרסומת להפריע לנו בעיסוקינו. למשל: באינטרנט, האם כדאי לעזוב את קריאת הכתבה 

 וללחוץ על הפרסומת )אם היינו קוראים עיתון, הרי לא היינו מתפתים בכזאת קלות(. 

 

 יזיה, רדיו או אינטרנט בלי פרסומות?והאם היינו מוכנים לשלם עבור טלו .21

תרגלנו שאלו ניתנים בחינם. למעשה הכסף שעולה ליצור את תכניות הטלוויזיה, הרדיו ואתרי האינטרנט הוא רב, סביר שלא. ה

 וההכנסות של העסקים האלה באות מפרסום. לכן, זו הדרך העקיפה שבה הצופים משלמים על התכנים במדיות השונות.

ט יחל לגבות תשלום עבור הקריאה בו באתר האינטרנט. התפרסם שהחל ממרץ עיתון "הארץ" באינטרנ 2013דוגמה: בפברואר 

הטענה של העיתון, שהוצאות העיתון גדולות והפרסום אינו מספיק לכסות אותן. משום כך, הוחלט לעשות תקדים ולגבות תשלום 

 עבור התכנים שעד היום ניתנו בחינם. 

 גמה פייסבוק?לדו –האם אתם הייתם מוכנים לשלם עבור תכנים שאתם אוהבים באינטרנט 

 

 לסכם את השיעור בכמה מילים( סיכום )חשוב .22

חשוב לשים לב להשפעת הפרסום הגלוי והסמוי על חיינו, ולבדוק האם אנחנו שמים לב, וכמה אנחנו עצמאים בהחלטות הצרכניות 

יש יתרונות, אך יש  שלנו. ראינו הרבה דוגמאות לדרכים שמפרסמים מנסים להגיע אלינו ולשכנע אותנו לקנות מוצרים. לפרסום

לו גם חסרונות וחובה עלינו לדעת להבחין מתי ואיך מנסים לשכנע אותנו לרכוש דברים בכדי שנוכל לקבל החלטה באופן עצמאי 

 ובוגר מה אנו צריכים ומה מיותר.
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 הכנת קמפיין פרסומי

תר אנשים ירצו אתם אנשי השיווק והפרסום של החברה בה בחרתם. תפקידכם לדאוג לכך שכמה שיו

 לקנות את המוצרים של החברה שלכם. 

עליכם לבחור באמצעי מדיה אחד )לדוגמא: פרסומת בטלוויזיה, שלט חוצות, פרסום ברדיו, פייסבוק, 

 אינטרנט, קטלוג, חסות לתחרות ספורט וכו'( ולפרסם את אחד המוצרים של החברה שלכם.

 

 

 

 הכנת קמפיין פרסומי

אתם אנשי השיווק והפרסום של החברה בה בחרתם. תפקידכם לדאוג לכך שכמה שיותר אנשים ירצו 

 לקנות את המוצרים של החברה שלכם. 

עליכם לבחור באמצעי מדיה אחד )לדוגמא: פרסומת בטלוויזיה, שלט חוצות, פרסום ברדיו, פייסבוק, 

 ד המוצרים של החברה שלכם.אינטרנט, קטלוג, חסות לתחרות ספורט וכו'( ולפרסם את אח

 

 

 

 הכנת קמפיין פרסומי

אתם אנשי השיווק והפרסום של החברה בה בחרתם. תפקידכם לדאוג לכך שכמה שיותר אנשים ירצו 

 לקנות את המוצרים של החברה שלכם. 

עליכם לבחור באמצעי מדיה אחד )לדוגמא: פרסומת בטלוויזיה, שלט חוצות, פרסום ברדיו, פייסבוק, 

 רנט, קטלוג, חסות לתחרות ספורט וכו'( ולפרסם את אחד המוצרים של החברה שלכם.אינט
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 פרסומות סמויות בתמונות הבאות? להתחבאהיכן יכולות 
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 להעברת שיעור אחר מוצלחהמלצות  - מתנדבעזר ל חומר

 התורמים להצלחתו של שיעור בבית הספר.  מספר טיפיםבחלק זה ריכזנו עבורכם 

 
מהווה חידוש ומקור לעניין.   מבחינתם של התלמידים כניסתו של אדם שאינו מצוות ההוראה של בית הספר – הכניסה לכיתה .1

נצלו את העובדה הזו והציגו את עצמכם בפני התלמידים. כדאי ורצוי שתספרו על עצמכם בכמה מילים ובכך תאפשרו לתלמידים 

הציץ לעולמכם ולהתקרב אליכם, מעבר להיותכם הורה של תלמיד הכיתה. זו גם הזדמנות של הבן/בת שלכם לשמוע עליכם ל

 פן אחר, שיתכן שלא שמע לפני כן בבית.  

המתנדב הוא שמוביל את הכיתה אל המטרה שהציב בתחילת השיעור. חשוב שתבהירו לתלמידים את  – היו "מנהיגי" השיעור .2

 נושא השיעור ותעוררו אותם לפעילות ולהשתתפות בשיעור. זאת ניתן לעשות בכמה דרכים:

תשובה  התלמידים "מתמסרים" למדריך שנותן שבח על  - עודדו, שבחו, פרגנו, חייכו אל התלמידים, פנו אליהם בשמם .א

טובה, מילה טובה על רעיון מוצלח, יוצר עימם קשר אישי ופשוט מאיר להם פנים. כל אלה משרים אווירה נעימה ומכשירים 

 נהנים מאוד. –את התנאים לשיעור מוצלח בו התלמידים רוכשים ידע, מיישמים אותו וכמובן 

תנו צריכים להיות בהירים וקליטים, ההסברים שת – הקדישו מחשבה לאופן בו אתם מעבירים מסרים לתלמידים .ב

חשבו על משפט קצר שיסכם אותו.  –קצרות וברורות. בכדי להעביר מסר  וההוראות מעולמם של התלמידים –הדוגמאות 

 כמו כן, חשוב שתשתמשו בשפה מובנת וכמה שפחות במושגים קשים או מופשטים.

 הפעלה, משחק או דיון. העדיפו תמיד להעביר את המסרים בדרך של  -  אל תתנו הרצאה .ג

דברו בקול גבוה ובוטח, פנו אל כל תלמידי הכיתה )ולא רק לצד אחד של הכיתה או  – היו דינאמיים ובטוחים בעצמכם  .ד

 לתלמיד אחד שמתבלט(, הסתובבו בין התלמידים, אל תשבו.  

. בקשו ממנה להיות בעזרה למתקשים, בחלוקת הכיתה לקבוצות, בעבודה פרטנית עם תלמידים – השתמשו במחנכת .ה

השיעור על מנת לשוחח עם המחנכת לספר לה מהו נושא השיעור  שותפה והיעזרו בה. רצוי להגיע מספר דקות טרם

 ולהגדיר מראש במה תרצו להיעזר בה.

 חישבו לכמה זמן תזדקקו להפעלה, לדיון, למשחק וכיו"ב. עמדו בזמנים שהקצבתם לעצמכם. אם יש צורך,  - ארגנו את הזמן   .3

 בקשו מהמורה להקדיש שיעור כפול )שני שיעורים ברצף(. במקרה זה יש לפנות אל המחנכת כמה  ימים מראש.

 הסיכום חשוב ממש כמו הפתיחה והגוף של השיעור. שימו לב, תוך כדי ארגון הזמן, שאתם מקדישים  – סכמו את השיעור   .4

 מספר דקות לסיכום הנושא תוך חזרה במשפטים קצרים על הרעיונות המרכזיים שעלו. 

כנת השיעור התייחסו אל השיעור כאל חוויה נפלאה שתתרום לתלמידים אך גם לכם! מתנדב שמשקיע בה – בואו כדי ליהנות .1

 ומעביר אותו בהתלהבות ותוך יצירת עניין אצל התלמידים, צפוי לצאת מהשיעור בתחושת הצלחה, סיפוק ושמחה.
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 לכתיבת מערך שיעור אחרצעה ה –חומר עזר למתנדב 

 מערך שיעור משלכם. אם תרצו להכין בחלק זה ריכזנו עבורכם הנחיות שיסייעו לכם 

 

 השיעור נושא .1

  (. רשתות חברתיותשבו יתמקד השיעור שלכם )למשל " אחדבחרו נושא" 

  חשוב להחליט על נושא אחד או שניים הקשורים זה בזה, ולא להתפרס יתר על המידה, כדי לא לפספס את המסר העיקרי

 שאתם מעוניינים להעביר. 

 .ניתן לחלק את נושא השיעור לתתי נושאים המובילים בהדרגה ללמידת הנושא כולו 

 
 מטרות .2

 הגדרת מטרות היא הפעולה הראשונה שחשוב לעשות לאחר בחירת נושא השיעור. תפקידן:

 "?להגדיר את תרומתו המרכזית של השיעור עבור הלומדים, ובמלים אחרות: "מדוע מעבירים שיעור זה 

  מהם הידע, המיומנויות והמסרים המרכזיים שירכוש התלמיד במהלכו.  -לקבוע את תפוקות השיעור 

 מסגרת בעת הכנת השיעור ובמהלך העברתו. מתנדבלקבוע ל 

 :כללים לניסוח המטרות 

o )"ניסוח מנקודת מבטם של התלמידים )לדוגמה: "התלמידים יתארו", "התלמידים יישמו 

o  ניתן  להגדיר מהו המסר המרכזי עימו רוצים שהתלמיד יצא מן השיעור )לדוגמה: "התלמידים יתמודדו עם קביעת

 חלוקת תקציב"(.סדרי העדיפויות בעת 

o .חשוב שהמטרות יתאימו לגיל וליכולות של התלמידים 

 

 הכנות .3

 חשבו אילו עזרים עליכם להכין לפני השיעור )הדפסת כרטיסיות, ברקו ומחשב בכיתה, ניירות, בריסטולים, טושים וכיו"ב(.

 
 בניית מתווה השיעור .4

  .מתווה השיעור מפרט את מהלך השיעור 

 עיקריים )לכל חלק בשיעור יוגדרו זמן מומלץ ושיטת למידה(. חלקים 3 -השיעור מתחלק ל 

o לתלמידים ולחיבור לנושא השיעור. מתנדבנועדה לשבור את הקרח, להכרות ראשונית בין ה פתיחה 

o מהווה את הבסיס המרכזי של השיעור. מחולק למספר חלקים בהתאם למטרות השיעור גוף השיעור 

משחק, הפעלה, יצירה, עבודה  -ה שונות שאינן הרצאה פרונטאלית )לדוגמה חשוב שגוף השיעור יכלול מתודות למיד

 בקבוצות, עבודה בזוגות, סרטונים, עבודה עצמאית, סימולציה וכו(. 

 לאחר הפעילות יש לרכז את התלמידים במליאה ולערוך דיון שסוגר את הפעילות ומחבר למטרות השיעור.

o נלמדו במהלך השיעור. מהווה חזרה על התובנות המרכזיות ש סיכום 

 

 נספחים .5

 הכינו מבעוד מועד כרטיסיות עבודה לקבוצות, קטעי מידע וכדומה

 

 כללי אצבע לכתיבת השיעורים

  דקות )רצוי להגדיר זמן לכל חלק בשיעור( 45משך השיעור 

 הכל אפשרי" חיזוק תחושת המסוגלות" 

  יסודי או חט"ב ותיכון –רלוונטיות לגיל התלמידים 

  מתן הסברים ברורים ומקיפים –לא לקחת ידע כמובן מאליו 

  הרבה הפעלות ופחות דיבורים ומצגות -גיוון במתודות ושילוב של כמה שיותר חושים 

 )"שימוש בשאלות פתוחות שלא בוחנות ידע )"כיצד לדעתכם" במקום "האם 

 שילוב של לימוד מיומנות כלשהי בכל שיעור 
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 תבנית למערך שיעור .6
 

 השיעורשם 

  מטרות

1.  

2.  

 להלן מספר דוגמאות( -צריך להכין לקראת השיעור  מתנדב)מה ה הכנה

 הדפסת כרטיסיות מהנספח .1

 ברקו + מחשב בכיתה .2

 

 מהלך השיעור

  פתיחה ]משך הזמן בדקות[ 

 )הפתיחה יכולה לכלול חידה, שאלה, סיפור אישי, תרגיל קטן ואחריהם חיבור לנושא השיעור(

 סיפור אישיחידה, שאלה,  .1

 תוכן 

 תוכן 

 חיבור לנושא השיעור .2

 תוכן 

 תוכן 

 

 נושא מרכזי בשיעור ]משך הזמן בדקות[ 

 )העברת התוכן המרכזי בצורת הפעלות, סימולציות, משחקים וכדומה ולאחריהן דיון(

 הפעלה בקבוצות / סימולציה / עבודה בזוגות .3

 תוכן 

 תוכן 

 דיון .4

 תוכן 

 תוכן 

 

 סיכום ]משך הזמן בדקות[ 

 נלמדו בכמה מיליםלסכם את התובנות החשובות שחשוב 
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