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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 האזרחיתון תחומי וממג ,מתנדביםבין תלמידים למפגש מזמנת העמותה 

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

 החברה בישראל טיב עם כל שותפיו ומהווה מערך אחריות הדדית לקידוםימגזרי 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

 עתידה של החברה הישראלית.תלמידים והשפעה על תמונת 

 פעילות וערוצי התנדבות

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

"ס : איתור בילטפורמה מקצועית תומכתמעניקה 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, "סתבבפריסה ארצית בהפעילות נערכת 

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

למערכת החינוך. תומך  ביאים ערך מוסףמוהמגיעים מהתעשייה הרלבנטית במתמטיקה, פיזיקה, כימיה ואנגלית,  מתאים

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

 .('ט-אנגלית )כתות ו'בלימודי 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  מלמדיםאוכלוסיות מעוטות הזדמנויות. המתנדבים 

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  - התנדבות מקום עבודה: 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 התכנית מטרת הוהתנסויות. 

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 

www.shiuracher.org/laderch    

http://www.shiuracher.org/laderch
mailto:info@shiuracher.org
http://www.shiuracher.org/laderch
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  עו"ד שוקי וגמן ז"ל

 

שוקי  .2015לזכרו של חברם ועמיתם האהוב שוקי וגמן ז"ל שנפטר בשנת  גולדפרב זליגמן תכנית זו נערכה בתמיכת משרד עו"ד

 והיה מאד משמעותי בהתנדבות. הפעילויות עם הילדים, את את ההתנדבות ו דמא אהבבמשרד,  שיעור אחרהוביל את פעילות 

 מהביתשיעור בתכנית הראשונה של הנציח את זכרו שוקי היה מהמובילים הארגוניים הראשונים בעמותה וזו זכות גדולה עבורנו ל

  העוסקים בתחום המשפט.עבור הורים המיועדת 

 

לגלוש בים ולשחק כדורגל  ל,אהב שוקי לשחק כדורסהדס. כנער רוית וואח ללשרה ושמוליק בכור כבן  בנהריה 11.9.76שוקי נולד ב 

אחותו אחיו ור לועזל נהגהיה תלמיד מצטיין ו . שוקי..תמונה עתיקהפנדל ישר לתוך  הבקיעת עד שפעם אח ,בתוך הביתהדס עם אחיו 

חוקר במשטרה הצבאית. הוא שירת בצבא חמש שנים והשתחרר קצין כ התגייס שוקי לצבא ושירתהתיכון  לאחר. בשיעורי הבית

 בדרגת סרן. בתפקידו האחרון היה סגן מפקד בסיס. 

הוא סיים  אפרת. אשתול עסקים במרכז הבינתחומי בהרצליה, שם פגש את ומנהמשפטים בלימודי  לאחר השירות הצבאי החל שוקי

 כעורך דין במשרד לעבוד גולדפרב, זליגמן ושות'. לאחר ההתמחות נשארה"ד עו את לימודיו בהצטיינות והחל להתמחות במשרד

שוקי גם למשרדו יע הצר, ור אחשיעמסגרת שהתנדבה בבעקבות אפרת,  העובדים. לנה הראשונה שלו במשרד השפיע על ככבר בשו

אהב ללמד  ,במשך כשמונה שנים. שוקי היה מחובר לפעילות שיעור אחר. הוא ריכז וניהל את ההתנדבות של המשרד בלהתנדב

בכל , והתפעם מהקסם שבחיבור לילדים. הוא אהב לשתף את הילדים בנושאים שריתקו אותו ולגלות שהם תמיד מוצאים בזה עניין

 מההתעניינות, מהרצינות ומהרעיונות של התלמידים. הופתע  הואפעם מחדש 

ה כל המשפחה מרותקת למסך היית הבטלוויזימשחק של מכבי  שודרשוקי היה אוהד של ספורט ובעיקר של מכבי תל אביב. כש

. למשחקים החשוביםכדי לקנות כרטיסים שלמים בתור ב לילות נהג שוקי לעמוד. כשהיה צעיר כשכולם לבושים בבגדים צהובים

לבילוי משותף עם כל יום חמישי בערב היה הדס מגיע ברכבת מנהריה וב 15כשגדל עשה מנוי עבורו ועבור אחיו הדס שהיה אז בן 

 אחיו הגדול.

פרצה מלחמת לבנון השנייה אפרת גויסה בצו שמונה למילואים ושוקי  וכאשר . החתונה נקבעה לקיץ2006שאו בשנת יאפרת ושוקי נ

במועד המתכונן, חמישה ימים לאחר שנגמרה ם את החתונה לקיילאחר התלבטות, החליטו את כל הסידורים לחתונה בעצמו.  ערך

אבא שלא מוותר על בילוי של ערב  ,נולדה מיקה. שוקי היה איש משפחה ואבא נהדר 2011בשנת  לאחר מכןחמש שנים המלחמה. 

 של שניהם.  מייחד לה זמן שהוא רקוצוחק אתה הרבה עם בתו, 

תמיד נעים ושלו. חבריו למשרד נפעמו מכושר העבודה שלו, מכך שתמיד  ,מלא חיוניות וקסם ,טוב לבכולם אהבו את שוקי: נדיב, חם, 

שמח לקחת אחריות ואהב להוביל. ג'ינג'י עם חיוך מקסים, אוהד שרוף של מכבי תל אביב. כולם אהבו את  ,קבל על עצמו כל משימה

 אפילו עורכי הדין המתחרים. ולקוחות  שוקי: עמיתים,

נדירה ויחידה. הוא נפטר מספר חודשים לאחר שחלה. זואי, בתם  ההייתשוקי היה כל כך יחיד ומיוחד, שגם המחלה שחלה בה 

אבחון מחלתו, ביום הנישואין של אפרת ושלו. המתנה האחרונה שהשאיר. הוא ראה  לאחר כחודש השנייה של אפרת ושוקי נולדה 

 ראות עד כמה היא דומה לו, בחיוך, בג'ינג'יות ובשובבות. ל ובעיקר, לא באמת זכה להכיר אותהאת זואי מספר פעמים אך 

קבל ממנו השראה. אנחנו מקווים שגם אתם כולנו חשים בני מזל שזכינו להיות בקרבתו ול -חברים, עמיתים, קרובים ובני משפחה 

 תמצאו השראה בשיעורים ובפעילויות שבלקט הזה. 
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 שיעור מהבית: משפטים וחברה 

 

 התכנית עוסקת ברבדים שונים של עולם המשפט, תוך שימת דגש על המשמעויות הנגזרות מהיותנו פרטים בחברה דמוקרטית.

, במטרה לאפשר לתלמידים לזכות תחום עיסוקו ועולם התוכן שלוספר בכתה את מהלך חייו, נועדה לסייע למתנדב להתכנית 

בגיבוש תמונת להם לסייע הזדמנות ותחומי עיסוק וזו לעולם מקצועות צוהר הסיפור האישי פותח עבור התלמידים בהעשרה נוספת. 

  .הניסיון האישי והמקצועימתוך דוגמאות ן ככל שניתמומלץ לשלב ניתן להעביר שיעור אחד או יותר, ו .עתיד אפשרית

 מערכי השיעור מתאימים לכיתות ה' ומעלה, ומחייבים התאמות של שפה ודוגמאות בהתאם לכתה.
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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
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 תחלום -תהיה מציאותי  :1 שיעור

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

העצמית. כאשר אני חולם להיות רופא, אני מדמיין עצמי כרופא, משתעשע ברעיון, מזהה את עצמי עם רופאים, אם במקרה יש 

תי האם אגשים את החלום או לא. החשוב הוא שאני רואה את עצמי אני מתעניין יותר. פחות משמעו –הרצאה של רופא בבית הספר 

כחלק מעולם מקצועות ושואף להגיע אליו. למעשה, דרך החלומות אנו מגלים את החזקות והעוצמות שבנו, לומדים על עצמנו, מי אני 

 מו וגם כאלו שיזכרו כחלומות ילדות.ומה מתאים לי. לשם כך אנו מעוניינים לעודד כמה שיותר חלומות, קטנים כגדולים, כאלו שיתגש

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

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

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

 מטרות

 יצירת קשר בין המתנדב לבין התלמידים .1

 מתן הכרה ומקום )לגיטימציה( לחלום לעתיד .2

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

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

 עידוד התלמידים לחלום לעתיד .5

 הכנה

 לבקש מרכזת שיעור אחר )לא חובה. ניתן להעביר את השיעור גם מהמערך(. –מצגת  .1

 הדפסה וגזירת הכרטיסיות לחלוקה לקבוצות.  –( 1כרטיסיות לחלוקה לקבוצות )נספח  .2

 (2)נספח  תנדבעבורך המ –הסיפורים של הדמויות  .3

 להקרנת הסרטונים והמצגת –מחשב ומקרן  .4

 פתקים ריקים לחלוקה לתלמידים .5

 (תנדב)עבורך, המ http://sports.walla.co.il/?w=/7/2614815 כתבה על מייקל ג'ורדן  .6

 הערות

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

  בלבד ממבחר הדמויות שבכרטיסיות. תוכלו לשנות את הדמויות בהתאם לחיבור האישי שלכם.  דמויות 5-6רצוי להציג 

 קצת מידע על ילדותכם , המתנדבים. רשמו בחלק הראשון גם את הסיפורים שלכםלכרטיסיות )בנספח(  להוסיף רצוי מאוד

 והשאירו מקום לדמיון של התלמידים. בחלק השני הוסיפו תמונה שלכם וספרו מה היה החלום שלכם ואיפה אתם היום. 

 מהלך השיעור

 דקות[ 5פתיחה ] .א

 הצגה עצמית  .1

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

 שלכם כיום.

 בנימין זאב הרצל –חזון להגשמת חלומות  .2

 רשמו את המשפט הבא על הלוח והקריאו אותו:

  "כדי שהאדם יממש את רצונו עליו לחלום עליו, להרהר בו, לספר עליו ולהוציאו לפועל".

 מה דעתכם על המשפט שרשמתי על הלוח? -שאלו 

שנים לאחר מותו  44 -. כידוע הוא הגשים את חלומו ו1903זהו משפט שרשם חוזה המדינה, בנימין זאב הרצל בשנת  -הסבירו 

 חלומות מתגשמים. –זוהי מהות השיעור שלנו היום הוקמה מדינת ישראל. 

תיע ונמכר במכירה , נמצא לאחרונה במפ1903 -ב פתק נדיר שכתב חוזה המדינההמשפט הזה לקוח מתוך  תנדבמידע למ

פומבית. הפתקה נכתבה לרב הקונסרבטיבי הראשי של ברלין באותה תקופה, שפגש בהרצל באחד הקונגרסים, והשניים 

 התיידדו. 
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 דקות[ 10כמודל להגשמת חלום ] –מייקל ג'ורדן  .ב

 .מייקל ג'ורדן של תהכישלונוהקרינו את סרטון  .3

 תנדבהערה למ

שהוא "ללא כל צל נכתב  NBA-באתר השמייקל גו'רדן שהיה כוכב בתחום הכדורסל, נקרא "הוד אוויריותו", ולתלמידים ספרו 

  .של ספק, שחקן הכדורסל הגדול ביותר שנראה אי פעם"

נמוך יחסית. הוא היה כוכב כדור בסיס אבל רצה לשחק כדורסל. בגלל גובהו הנמוך יחסית הוא לא התקבל לנבחרת בילדותו היה 

מייקל .. מטר, אבל הוא לא. 2.10"הלוואי שהוא היה לחייו( ש 30 -)בשנות ה 1984 -הכדורסל. המאמן שלו רוד תורן אמר עליו ב

טין ולעולם גם לא אדרוש ממנו לעשות זאת. הוא שחקן התקפי טוב מאוד, אבל ג'ורדן לא הולך לשנות את פני הארגון שלנו לחלו

 .לא כזה שיכול לשלוט בליגה"

 מה ניתן ללמוד מהסיפור שלו?  .4

מסיפורו של מייקל ג'ורדן, אנו יכולים ללמוד שגם כאשר הדרך רצופה בקשיים ואף בכישלונות, גם כאשר דבר שאינו בשליטתנו 

אם במילים "אתה לא מוצלח"  -לעשות את מה שאנחנו רוצים, וגם כאשר אנשים שמים בפנינו מכשולים  כמו הגובה, מונע מאיתנו

עדין אנחנו צריכים להאמין בעצמינו. תמיד ניתן לפנות לדרך אחרת, לנסות להיכנס בדלת שונה. העיקר  – חווית כישלוןואם ב

 שנמשיך להאמין שאנו ראויים להצליח ולהגשים את החלום שלנו. 

בנספח ישנה כתבה המתארת את סיפור חייו. הכתבה עבורך או אם תרצה להדפיסה לכיתה לצורך העשרה.  מתנדבהערה ל

 חלק מהכרטיסיות. אינההיא 

 דקות[ 30-45לפעמים חלומות מתגשמים ]ג.   

 מתנדבה - הצגת החלום שלי .5

ים, אילו אבני דרך עברתם בחייכם עד שהגעתם ספרו איזה חלומות היו לכם כשהייתם בגילם, מה רציתם לעשות כשתהיו גדול

 למקום שבו אתם נמצאים היום. האם הגשמתם את חלומכם? האם הוא השתנה לאורך השנים? 

על חלק זה ורק אמרו שעל החלום שלכם תספרו  דלגובמידה שבחרתם להוסיף את הסיפור שלכם לכרטיסיות,  מתנדבהערה ל

 בהמשך.  

 החלום שלי .6

מה אתם רוצים לעשות כשתהיו גדולים,  –ק שעליו הוא ירשום את החלום או החלום או החלומות שלו לעתיד כל תלמיד יקבל פת

כפי שמייקל ג'ורדן רצה להיות שחקן כדורסל ולא שחקן כדור בסיס. כל חלום הוא אפשרי ואין תשובות נכונות או לא רלוונטיות. 

 קים. בהמשך רק מי שירצה ישתף אותנו. הכל בסדר. כרגע אין צורך לשתף. תשמרו לעצמכם את הפת

גם תוכלו גם להוסיף, ש ולגיטימי. שזה בסדרבמידה שלתלמידים מסוימים יאמרו שאין להם חלומות, אמרו להם  מתנדבהערה ל

אולי בסוף השיעור, הם יחשבו על  אבלם, רבה אנשים שלא היה להם חלום בגילם או שאתם מכירים הלא היה חלום בגיל כםל

 בדרך זו הם ימצאוקורס זה לפגוש מתנדבים שעוסקים בדברים שונים ואולי ות בהזדמנ להם כעתיש משהו שמעניין אותם וגם 

 ם.משהו שיעניין גם אות

 חלומות של אחרים  .7

 .האישי שלכםניתן לבחור חלק מהדמויות, להוסיף ולשנות, בהתאם לזמן, לכיתה ולחיבור  מתנדבהערה ל

 בשלב זה יש שתי אפשרויות, רצוי להתייעץ מראש עם המורה כדי להתאים את הפעילות לכיתה:

 )מתאימה יותר לכיתות נמוכות(עבודה בקבוצות  – 1אפשרות  .א

  כל קבוצה מקבלת כרטיסיה מודפסת )בנספח( עם סיפור של דמות כלשהי. על התלמידים לחשוב יחד מה היה החלום של

 הדמות, מה קרה לה והאם הגשימה את חלומה. 

בהתאם לזמן שלרשותכם, תוכלו להעביר את הסיפורים בין הקבוצות, לאחר מספר דקות, כדי לקבל אוסף של סיפורים 

 שונים מכל קבוצה.

 במליאה התכנסות  

 הסיפור שקיבלו ויספרו מה חשבו שקרה לדמות. הקבוצות יציגו את 

. בחנו (2)נספח  את הדמות האמיתיתלאחר מכן, הסבירו שהדמויות שקיבלו הינן דמויות אמיתיות, וכעת תציגו בפניהם 

 הקבוצות לסיפורים האמיתיים. של את ההבדלים בין הסיפורים יחד 

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

 את הסיפור שאתם רשמת. 

https://www.youtube.com/watch?v=TiSD8uhDlQU
https://www.youtube.com/watch?v=TiSD8uhDlQU
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 )מתאימה יותר לכיתות הגבוהות( פעילות במליאה – 2אפשרות  .ב

מהתלמידים לחשוב על הסיפור של הדמויות מה היה החלום של הילד/ה, מה  ומהמצגת ובקש סיפורי הילדותאת  הציגו

 קרה לו/ה במהלך החיים? האם הגשים את חלומו לדעתם?

מהמצגת. נסו להתמקד בסיפור של הדמויות כשהיו  האמיתיים את הסיפורים הציגולאחר שהתלמידים יחשבו על הדמויות 

 מי הדמות.  –ילדים ופחות בניחושים 

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

 את הסיפור שאתם רשמת. 

 דיון )משותף לשתי האפשרויות( .8

 ?האם הסיפורים האמיתיים הפתיעו אתכם? מדוע 

 ?באיזו מידה לדעתכם הדרך להגשמת החלום הייתה קלה? מה היה להם קשה 

 ?מה ניתן ללמוד מהסיפורים הללו 

 הסבר .9

כאמור, הסיפורים שאתם רשמתם התבססו על מידע חלקי בלבד. רציתי לשמוע מכם מה אתם חושבים על הדמויות, לאן עתידם 

 ייקח אותם ולספר לכם שהעתיד שלהם היה הרבה יותר טוב מאשר הסיפור הראשוני שקיבלתם. 

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

ספור חלומות שאפשר לחלום. אין חוקים או הנחיות מה צריך ומה אסור. -אלו אנשים שהעזו לממש את החלום שלהם. יש אין

גלו שהוא לא מתאים לכם. לא צריך לפחד האם החלום שלכם מעשי וגם לא צריך להיבהל מהאפשרות שתנסו להגשים אותו ות

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

 .https://www.youtube.com/watch?v=XF4p32tdIJU כישלונות מפורסמים -סרט  .10

אם לעצור לפני הדמות ולשאול רצוי ם סרטון המציג את הכישלונות שאנשים מפורסמים חוו בדרכם להצלחה. הקרינו לתלמידי

 פתיע?ה? מה סיפורים הפתיעו אתכםבסיום שאלו האם ה הם יכולים לנחש מי הדמות ומה היא עושה היום.

או לדלג עליו בהתאם לזמן ולעניין . תוכלו להחליט אם כדאי להקרינו לכיתות הגבוהותהסרט מתאים יותר  מתנדבהערה ל

 שמביעים התלמידים.

 מהו החלום שלי? .11

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

 כעת, אנחנו רוצים לדבר על החלומות שלכם.

 אל תחייבו תלמידים לשתף. כדי לא להביך אותם(מתנדבמי רוצה לשתף בחלום שלו? )ל : 

 מה גרם לכם לעשות זאת? על רעיונות נוספים במהלך השיעור חשבתם או תםהאם נזכר ? 

 ?באיזו מידה הסיפורים שהכרתם היום מעוררים בכם השראה להגשמת חלום משלכם 

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

 ולגיטימי. שזה בסדרם יאמרו שאין להם חלומות, אמרו להם שוב, במידה שלתלמידים מסוימי מתנדבהערה ל

 חשיבה משותפת על הדרכים להפיכת החלום למציאות. 12

גם היום, כתלמידים, אנו יכולים לעשות צעדים קטנים לטובת החלומות שלנו. בואו ננסה לסייע לתלמידים שהציגו את חלומותיהם 

 ומותיהם. מה עליהם לעשות? הנה מספר דוגמאות:במחשבה משותפת על הדרכים האפשריות להגשמת חל

    י בעתיד להצטרף לקבוצה מקצועיתצריך להתאמן הרבה, אולי לשחק בקבוצת נוער, אולד רוצה להיות שחקן כדורגל אם תלמי 

     כבר מהיום! צריכה להשקיע בלימודים מצריך לימודים אקדמאיים שקשה להתקבל אליהם.  –תלמידה שרוצה להיות רופאה 

  ם מנסה להתקבל ללהקות?האם לוקחת חלק במקהלת ביה"ס? האם לומדת פיתוח קול? הא –תלמיד/ה שרוצה להיות זמר/ת 

  האם לומד תפירה? אולי כדאי שתשתתף בחוג מתאים –תלמיד/ה שרוצה מעצב/ת אופנה 

חשוב להדגיש שאין חלום טוב וחלום פחות טוב, כל החלומות טובים ומוצלחים, מה שחשוב הוא להציב מטרה ולנסות להגיע 

אליה. גם חלומות כגון לעבוד במוסך, להיות בעל באסטה בשוק, להיות קוסמטיקאית הם טובים ביותר, כל עוד אתם עושים דבר 

חירה שלכם. אנחנו כאן כדי להציג בפניכם אפשרויות נוספות, כדי שתכירו שאתם רוצים לעשות, שאתם טובים בו ושהוא הב

 מקצועות נוספים, שאולי לא שמעתם עליהם קודם. 

הסבירו, כשאני חולם היום, איני מתחייב לגבי העתיד. מותר לי לשנות את דעתי עוד עשרות פעמים. אבל חשוב להבין שחלומות 

 עם זה, אפשר להתחיל כבר היום! לא מתגשמים מעצמם. צריך לעזור להם. ו

https://www.youtube.com/watch?v=XF4p32tdIJU
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 דקות[ 3חשוב מאוד לסכם את השיעור בכמה מילים ] –סיכום  .ג

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

חשוב שתדעו  שר להצליח אם מתאמצים.גם אם ההתחלה לא פשוטה וגם אם נכשלים בדרך אפלמדנו מהם שבעברם והצליחו. 

שחלומות לעתיד כגון אלו חשובים מאוד לחיים. חלומות משתנים, לפעמים יש מספר חלומות ולפעמים מגלים שמה שתמיד 

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

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

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

 אז חפשו לכם חלום ולכו איתו.
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  כרטיסיות לחלוקה לקבוצות – 1נספח 

 

 

 

 

 

 סיפורה של כנרת

כאשר  נהרג במלחמת יום הכיפורכיוון שהוא  היא מעולם לא הכירה את אביה. כנרת נולדה בירושלים

 אמה הייתה בהריון.

כל "המומחים" . הייתה מרדנית וסבלה מהפרעות קשב וריכוזהיא התקשתה להתמודד עם מסגרות, 

 .סביבה ניבאו לה חוסר סיכוי בעתיד

 חשבו יחד:

  היה החלום של כנרתמה? 

 במהלך החיים? לדעתכם  להקרה  מה 

  
 סיפורו של רחמים

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

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

העתיקה של בתפעול מריצות בעיר  14שבמסגרתו החל לעבוד בגיל , כיתה ח' עבר לבית ספר מקצועי

 .ירושלים עבור העירייה

 חשבו יחד:

  היה החלום של רחמיםמה? 

 במהלך החיים? לדעתכם  לוקרה  מה 

 

  

 סיפורה של פנינה

במרכז גרה משפחתה עלתה עם משפחתה לארץ במסגרת מבצע משה.  3. בגיל באתיופיהנולדה 

באולם  עבדה, בבית הספר היסודי במקביל ללימודיה .פתח תקווהב אחר כךקליטה בפרדס חנה, ו

  .שמחות ובעבודות ניקיון

 חשבו יחד:

  היה החלום של פנינהמה? 

 במהלך החיים? לדעתכם  להקרה  מה 
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 סיפורה של ג'ואן

 .כילדה, אהבה ג'ואן לכתוב סיפורי פנטזיה. נולדה באנגליהג'ואן 

שנות מאבק במחלה כשג'ואן הייתה בת  10חלתה אמה בטרשת נפוצה ונפטרה לאחר  15בהיותה בת 

 .לה הייתה מובטלת וחייתה מקצבת רווחה, תוך שהיא מטפלת בביתה, כאם חד הוריתכשגד. 25

 חשבו יחד:

  היה החלום של ג'ואןמה? 

 במהלך החיים? לדעתכם  להקרה  מה 

  
 סיפורו של נורמן

המשפחה בת שמונה הנפשות, . בוואדי ניסנאס בחיפה למשפחה ערביה נוצריתוגדל נולד נורמן 

 .היו משותפים עם השכניםלא היה להם מטבח בבית והשירותים . התגוררה בחדר אחד

 חשבו יחד:

  היה החלום של נורמןמה? 

  ?מה קרה לו לדעתכם במהלך החיים 

 הסיפור של יאן

יה יחיד לעקרת בית ופועל בניין, ובילדותו לא ההוא היה בן . 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

ינה. ה מהמדקצבהחל 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 

  

 סיפורו של שלומי

שלומי נולד וגדל ביהוד למשפחה מיוצאי טורקיה. הוא לא השלים את לימודיו בתיכון. בצבא שירת 

 כנהג אמבולנס בחיל הרפואה.

את אלבומו הראשון בארץ, הוא נחל כישלון  32הוציא בגיל סוף סוף החל לשיר במועדונים בניו יורק כש

 חרוץ.

 חשבו יחד:

 ?מה היה החלום של שלומי 

 ?מה קרה לו לדעתכם במהלך החיים 
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 סיפורו של שי

למד בבית ספר דתי ובגיל תיכון חזר בילדותו נולד בכפר ויתקין וגדל בבת ים להורים חילוניים.  שי

למד בישיבה התיכונית אדר"ת בבת ים, בישיבת שבי חברון ובכולל פסגות להכשרת הוא בתשובה. 

 דיינים. שירת בצה"ל במסלול הסדר בחיל החינוך.

 חשבו יחד:

  שימה היה החלום של? 

  ?מה קרה לו לדעתכם במהלך החיים 

 

 ו של יואבסיפור

וריכוז, דיסלקציה  הוא סובל מהפרעת קשב. גופו התחתון משותק משיתוק מוחין יואב נולד פג. פלג
 אחת. ועיוור בעין 

 
סיים בהצלחה בית ספר יסודי, אך התקשה להתקבל לבתי ספר תיכוניים, בשל טענה שאינם ערוכים  הוא

 . להתמודד עם תלמיד עם לקויות רבות
 

 חשבו יחד:

 ?מה היה החלום של יואב 

  ?מה קרה לו לדעתכם במהלך החיים 

 

 סיפורה של עדה

 עדה נולדה בירושלים, למשפחה דלת אמצעים. הוריה עלו מפולין וניהלו חנות מכולת בשכונה.
 נדרשה במקביל ללימודיה בבית הספר לעבוד כדי לסייע למשפחתה. 11לאחר שהתייתמה מאביה בגיל 

 

 חשבו יחד:

  עדהמה היה החלום של? 

 לדעתכם במהלך החיים? ה מה קרה ל 

  

 סיפורה של מונא

 שהינו מיעוט בתוך המיעוט הנוצרי בכפר. ,נולדה בכפר עוספיה, במיעוט מארוני
  אביה היה חקלאי ואמה עקרת בית.  .סיימו תיכון הוריה לא

 

 חשבו יחד:

  מונאמה היה החלום של? 

 לדעתכם במהלך החיים?  המה קרה ל 
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  מתנדבהסיפורים של הדמויות עבורך ה –נספח ב' 

 שטה-פנינה תמנוסיפורה של פנינה, שהרי היא ח"כ לשעבר  

כאשר נבחרה לכהן בכנסת ישראל מטעם מפלגת  ,הזכוכית תקרתשטה שברה את -תמנוח"כ לשעבר פנינה 
שהגיעה למעמד זה מקהילת יהדות אתיופיה, ובתפקידה החדש החלה מיד  שה הראשונהי'יש עתיד'. היא הא

   בעשייה למען חסרי ישע.
בתיכון למדה במסגרת תכנית למצוינות. אחר כך למדה משפטים בפקולטה למשפטים בקריה האקדמית 

וחלשות, במקביל ללימודיה, עבדה פנינה עם נוער בסיכון, הקימה מועדון לצעירים משכונות מבקריית אונו. 
בעולם התקשורת כשהייתה "האישה  פרצה דרךשאשת תקשורת גם היא . והקימה מועדון נשים למען עצמן

מעבר לחקיקה בנושאים ספציפיים, . 1בערוץ  האתיופית הראשונה שהגישה תכנית אקטואליה חדשותית"
קה מלהיות חברה שטה נחושה לדבריה, להעלות לתודעה הציבורית את העובדה כי מדינת ישראל רחו-תמנו

 . נשואה ואם לשנייםמתגוררת בפתח תקווה, שטה, -שוויונית. פנינה תמנו
 

 הנשים האתיופיות המשפיעות. 10על  במעריבומכתבה  יש עתידמתוך אתר מפלגת 

 

 סיפורה של כנרת, שהרי היא עו"ד כנרת בראשי 

  )ייצגה את א' במשפטה נגד נשיא המדינה משה קצב(

עו"ד כנרת בראשי מתמחה בתחום הפלילי וייצוג קורבנות עבירה לצד הנחיית תוכנית האקטואליה שישי בחמש 

החליטה  להילחם על מה שהיא רוצה וכך כנרתלמדה  בערוץ הראשון עם אורי לוי.מגיל מאוד צעיר

, שלה ילדותה חלוםאת גשימה וה חלמה מאז נעוריה להיות עורכת דיןהיא לעצמה מטרות ולהשיגן.  להציב

 הלכה ללמוד משפטים והייתה לעורכת דין מצליחה. לאחר 

אשונה שזכתה לכינוי "א' עו"ד בראשי ליוותה את פרשת קצב החל מיומה הראשון, עת ייצגה את המתלוננת הר

את הפרשה היא ליוותה כעו"ד צעירה שנאלצה להתמודד עם כל הגורמים שעסקו בפרשה זו,  מבית הנשיא".

 היא החל מהמערכת המשפטית על כל דרגיה הבכירים וכן ואל מול אמצעי התקשורת הארציים והעולמיים.

 עוררה בתודעה הציבורית את כל נושא זכויות קורבן עבירה.

שסיימה את תפקידה כעורכת הדין המייצגת של א' מבית הנשיא, החליטה לפרוש ממקצוע עריכת הדין כתחום מ

 ולהעביר הרצאות. בערוץ הראשון עם אורי לוי "שישי בחמש"תכנית האקטואליה והחלה להנחות את 

 מרכז המרצים הישראליומאתר  דה מרקרלקוח מתוך אתר 

 רמי לוי -סיפורו של רחמים שהינו איש העסקים רחמים 

( איש עסקים ישראלי, בעל השליטה ברשת המרכולים "רמי לוי שיווק 1955 -ב )נולדרחמים, הרי הוא רמי לוי, 

  השקמה" וברשת הסלולרית הווירטואלית רמי לוי תקשורת. מכהן כחבר במועצת עיריית ירושלים.

בחנות קטנה ברחוב השקמה שבשוק מחנה יהודה, מחסן , את דרכו העסקית לאחר שהשתחרר מצה"להחל 

בר הפעיל סבו. מתוך התבוננות בקהל הלקוחות המקומי, זיהה לקוחות פרטיים מטר רבוע, שבע 40בגודל 

רבים שחיפשו לרכוש מוצרים אצל סיטונאי המזון, אך נדחו כיוון שלעסקים לא הייתה יכולת להתמודד עם מכירה 

ות. קמעונאית. לוי בחר לנקוט באסטרטגיה של מכירה ברמת מחירים נמוכה במיוחד ללקוחות אלו, ללא רווחי

עם הזמן יצר קשרים ישירות עם הספקים, מה שאיפשר לו להרוויח את פערי התיווך, הוא הגדיל את שטח 

 מ"ר ולאחר שנתיים החל לשווק גם למסעדות, בתי מלון ולקוחות עסקיים אחרים. 100מ"ר למעל  40-החנות מ

 הייתה הרשת השלישית בגודלה במדינה.  2011-ב

 ומויקיפדיה  גלובסהמידע לקוח מאתר 

http://yeshatid.org.il/team/pnina
http://yeshatid.org.il/team/pnina
http://www.nrg.co.il/online/55/ART2/480/238.html
http://www.nrg.co.il/online/55/ART2/480/238.html
http://www.themarker.com/law/1.432511
http://www.themarker.com/law/1.432511
http://www.hamartzim.co.il/martzim.php?id=361
http://www.hamartzim.co.il/martzim.php?id=361
http://www.globes.co.il/news/%D7%A8%D7%9E%D7%99_%D7%9C%D7%95%D7%99.tag
http://www.globes.co.il/news/%D7%A8%D7%9E%D7%99_%D7%9C%D7%95%D7%99.tag
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 )כתבה את ספרי "הארי פוטר"( , שהרי היא הסופרת ג'יי.קיי רולינגג'ואןסיפורה של 

ת מצליחה. היה זה כישוף שהפך את ג'יי קיי רולינג מאם חד הורית החיה על קצבת הרווחה לסופרת מליארדרי

. באותה שנה, נפטרה אמה בגיל 1990-רעיון סיפור הארי פוטר עלה בה בנסיעת רכבת בין מנצ'סטר ללונדון ב

 כתיבתה. צעיר מטרשת נפוצה. רולינג מספרת שמות אמה השפיע מאוד על 

מיליון עותקים ברחבי העולם. סדרת סרטים ופארק שעשועים המשיכו והגדילו  500 -ביותר מנמכרו כבר ספריה 

  סופרת מצליחה בקנה מידה עולמי.ל והפכו אותהאת רווחיה של רולינג, 

  ברשימת הנשים העשירות בבריטניה ולפי הערכות, הונה מתקרב למיליארד  13 -הרולינג נמצאת במקום

 א האדם הראשון שהפך למיליארדר מכתיבת ספרים.דולר. מגזין פורבס ציין שרולינג הי

 אפריקהב תרמה הון רב למלחמה בטרשת נפוצה ולהקלת הרעב. 

 
  פורבס ישראל מאתרהמידע מויקיפדיה ו

 

 עבודה ערבית"(סיפורו של נורמן, שהינו השחקן  נורמן עיסא )"מהסדרה 

 צבי.-ישראלי ובמאי תיאטרון, בוגר בית ספר למשחק בית-השחקן נורמן עיסא הוא שחקן ערבי

משחק את אמג'ד עליאן בסדרה עבודה ערבית. עיסא מרבה להופיע על במות התיאטרון, הטלויזיה והוא  הוא

גם מביים הצגות. זכה בפרסים, על משחקו בסדרה עבודה ערבית, על תפקידים בהצגות וכן על בימוי הצגת 

  מונה למנהל האמנותי של פסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. 2013 -יחיד שלו. ב

 (הארץהמידע מויקיפדיה ומכתבה באתר ) , נשוי ואב לשלושה.46הוא בן 

 סיפורו של שלומי שהרי הוא הזמר שלומי שבת

אחותו לאה שבת למילים  , עם הלהיט "בגלל הרוח", שהלחינה35בגיל את הפריצה הגדולה עשה שלומי שבת 

של מיכה שטרית. השיר הקדים את אלבומו השני העונה לאותו השם שיצא באותה השנה. בעקבות הצלחת 

 )ויקפדיה( האלבום בכלל, והלהיט בפרט, הפך שבת לאחד מכוכבי המוזיקה הגדולים בארץ.

 

 הסיפור של יאן, שהרי הוא יאן קום )ממייסדי ווטסאפ(

  .אחד ממיסדי אפליקציית וואטספ, כיום מליארדר, 37בן  –יאן קום 

לעבוד בתחום מיד בנעוריו התחבר להאקרים וחובבי טכנולוגיה. לא סיים את לימודיו האקדמאיים, אלא החל 

 , שהזמין אותו לעבוד ביאהו.בריאן אקטון, שותפו לווטסאפבעת לימודיו באוניברסיטה, פגש את הטכנולוגיה. 

. למזלם עולם 2009אקטון וקום פרשו מיאהו בשנת  .אחראי על תשתיות וטכנולוגיות עבד כמהנדס ביאהו והיה

 הטכנולוגיה לא קיבל אותם בזרועות פתוחות והם נדחו על ידי פייסבוק וטוויטר.

כאשר היה בחדר כושר בו אסור היה לדבר במכשיר הסלולרי,  ,אחד מהסיפורים, שקום חשב על האפליקציה

מליארד דולר ויושב  6.8 -אפשרות להודיע לחבריו שהוא כעת לא זמין. כיום הוא שווה כוהחליט שצריכה להיות 

 בדירקטוריון של פייסבוק.

 וכלכליסט ynet -המידע לקוח מכתבה ב

http://www.forbes.co.il/news/new.aspx?Pn6VQ=ED&0r9VQ=KMDG
http://www.forbes.co.il/news/new.aspx?Pn6VQ=ED&0r9VQ=KMDG
http://www.haaretz.co.il/magazine/ayelet-shani/.premium-1.2081066
http://www.haaretz.co.il/magazine/ayelet-shani/.premium-1.2081066
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4490441,00.html
http://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3624836,00.html
http://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3624836,00.html
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 סיפורו של שי, שהרי הוא שי פירון: שר החינוך לשעבר

 שהיה שר החינוך בעבר, חלם להיות שר החינוך.פירון שי 

פעל למען  . הואשת "ללכת בדרכיו"עסק בקירוב בין דתיים לחילונים, בין היתר בהקמת מדר 26בהיותו בן 

 . זכויות של אנשים עם מוגבלות והישיבה התיכונית בראשותו הדגישה את שילובם של תלמידים כאלה

תנועה הפועלת  ",הכל חינוך"היה חבר ועדת דברת לרפורמה בחינוך בישראל ובהמשך כיהן כמנכ"ל עמותת 

הצטרף למפלגת "יש עתיד" בראשות יאיר לפיד ונבחר במקום השני  2012-לקידום החינוך בישראל. ב

 ברשימתה לכנסת. 

 חמישה ילדים ובן נכה באומנה.עם נשוי . פירון משתייך לזרם האורתודוקסי המודרני בציונות הדתית

 מאקו" ומאתר יש עתידהמידע לקוח מהפייסבוק של השר פירון, ומאתר מפלגת "

 

 סיפורו של יואב, שהרי יואב קריים, פעיל חברתי למען זכויות הנכים 

 , פעיל חברתי למען זכויות הנכים. לחייו 40 -בשנות היואב קריים, 
 

התמנה ליו"ר  2012 -היה מועמד לכנסת מטעם מרצ, ו ב התפרסם כאשר היה דובר מטה מאבק הנכים.
המועצה לשיקום נכי הנפש בקהילה, במשרד הבריאות. במהלך לימודיו בתיכון ערך את עיתון בית הספר, 

מדליות זהב  14-בהצטיינות. קריים זכה בנעוריו ב שימש כיושב ראש מועצת התלמידים וקיבל תעודת בגרות
 בתחרויות ספורט נכים בארצות הברית.

 
התקבל ללימודים בתואר ראשון, אך פרש לאחר שנה משום שהמוסד לא היה ערוך להעביר את כל הקורסים 

סת שבהם למד, לאולמות נגישים לכיסאות גלגלים. לאחר שהתפרסם כדובר מטה מאבק הנכים וכמועמד לכנ
מטעם מרצ, השלים את התואר הראשון במכללות בית ברל ותל חי והתקבל לתואר שני באוניברסיטה העברית. 

 הוא המשיך להיות פעיל חברתי בעירו רמת גן.
 

 המידע לקוח מויקיפדיה

http://yeshatid.org.il/team/shaipiron
http://yeshatid.org.il/team/shaipiron
http://www.mako.co.il/news-israel/education/Article-f24d0f7aa9d8041004.htm
http://www.mako.co.il/news-israel/education/Article-f24d0f7aa9d8041004.htm
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 סיפורה של עדה, שהרי היא הפרופ' עדה יונת, כלת פרס הנובל 

 .יא ביוכימאית ישראלית, פרופסור מן המניין במכון ויצמן למדעה, 2009עדה יונת כלת פרס נובל לכימיה לשנת 
 

 לתארים ראשון ושני בכימיהלאחר שירותה הצבאי, החלה בלימודים באוניברסיטה העברית בירושלים, ולמדה 
לאחר ו דוקטורט בארצות הברית-ולאחר מכן קיבלה תואר דוקטור בהצטיינות במכון ויצמן למדע. יצאה לפוסט

 לישראל החלה לעבוד כחוקרת במכון ויצמן למדע, שם היא עובדת עד היום.שובה 
 

"לא ידעתי שיש מקצוע שקוראים לו מדען. חשבתי שלומדים מדע באוניברסיטה אבל אחר כך הולכים לעבוד 
וכבר הייתי  ..גם ידעתי שצריך ללמוד כדי להיות מורים בתיכון.… בכל מיני מעבדות, בתי חולים, בתי חרושת

. אבל לא ידעתי שיש אנשים שבאים לעבודה, עושים את מה שמעניין אותם בכיף, ועוד ..רה בבית ספר עממימו
 מקבלים על זה משכורת."

 
חברה במועצה להשכלה גבוהה, באקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, חברה זרה של האקדמיה היא 

 ויות.האמריקאית לאמנויות ולמדעים ובאקדמיה האירופית למדעים ולאמנ
 

 הידעןהמידע מויקיפדיה ומאתר 
 

 

 סיפורה של מונא, שהנה פרופ' מונא מארון 
 ראש החוג לנוירוביולוגיה באוניברסיטת חיפה

 רסיטת חיפה. לנוירוביולוגיה באוניבסגול פרופ' מונא מארון הינה ראש חוג 
 הוריה התעקשו שהיא ואחיותיה יקראו ספרים והיה להם מאוד חשוב שהבנות יהיו משכילות. 

מונא הצטיינה בלימודים והייתה קוראת ספרים רבים. אחד מהספרים שקראה, שאביה הביא לה, היה ספר 
 רת השראה עבורה. ביוגרפיה של המדענית, כלת פרס הנובל לכימיה, מארי קירי. קירי הפכה לדמות מעור

 
דוקטורט -את לימודיה האקדמאיים סיימה באוניברסיטת חיפה ולאחר מכן בחרה מונא להשלים את הפוסט

הוריה לאפשר לה בצרפת, זאת למרות שלא היה נהוג לשלוח בנות ללימודים מחוץ לכפר. למזלה, החליטו 
בזכות נסיעתה, . לדבריה והחברים , תוך התעלמות מהביקורות הרבות של השכניםבחור את מקום לימודיהל

 היא הגיעה למעמדה כפרופ' באוניברסיטת חיפה. 
 

אישה הראשונה בכפר שלה שיצאה ללימודים אקדמאיים לבדה מחוץ לישראל ופרצה דרך לנשים וכך הייתה ל
 בישראל. נוספות בכפרה. היא אף הפרופסורית הערבייה הראשונה למדעי המוח

 
לאורך כל הקריירה שלה הייתה צריכה להוכיח את עצמה, כאישה וכערביה. היא אוהבת את מה שהיא עושה 

 לאהוב את מה שעושים. –וזהו הטיפ שלה לחיים 
 

האישה הערבייה הראשונה בישראל שזכתה בתואר אשת השנה בתחום מדעי החיים והטבע פרופ' מארון היא 
 הנשים המשפיעות בישראל על ידי סקר פורבס. 50ת מבין מטעם ליידי גלובס. היא גם נבחרה לאח

 

 המידע לקוח מראיונות מוקלטים עם פרופ' מונא מארון ומשיחה שלנו בעמותה עם פרופ' מארון. 
 
 
 

 

 

http://www.hayadan.org.il/to-translate-a-dream-ada-yonath-0103102/
http://www.hayadan.org.il/to-translate-a-dream-ada-yonath-0103102/
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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. מידים יפתחו תמונת עתידהתל .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 והצמם בקש מהתלמידים להציג את ש

 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.

 לשאלות ולאחר מכן שאל את התלמידים:בתום הסיפור אפשר זמן 

 ?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.שתשמח לאסוף  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


 
 

 : לכל אדם יש סיפור2שיעור 

 שיעור מהבית | הורים . מתנדבים . משפיעים | משפטים וחברה 

16 

 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 התבונןלותסכימו  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 

ם כפייבוריטי למדליית הזהב; עד לחצי הגמר לא יגיע 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. 400י גמר ריצת לחצ

בשיא הקריירה, מול קהל גדול הוא  והנפשיים היו קשים מנשוא; ם)גיד ברכו נקרע( כאביו הפיזיי הריצה והתמוטט על המסלול

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

קם על  העזרה הראשונה והם גם תכף יאספו אותו עם האלונקה ובזאת יסיים את דרכו בתחרות. אולם, ברגע אחד ספונטני, הוא

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

 הוא סיים את המרוץ ועורר השראה בכל אחד ואחת מאותם צופים 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 

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

 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

 (:ניתן להשתמש בכולו, בחלקו או כלל לא להשתמש בוהוא 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

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

 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  מקצוע. אדם יכול להיות בעל שכר

 . עיסוקוהכשרה מקצועית, ואז ניתן לומר שזהו 

 

 הסבר .5

זוי, שיש נציג כאן גישות שונות לעבודה בהיסטוריה של עמנו: אנשי העולם העתיק, ביוון וברומא, התייחסו לעבודה כאל משהו ב

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

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

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

 "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"  שנאמרשעשה מלאכה 

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

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

ֲ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-מאה הובראשית ה 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 

 –הראשי שלנו מעתה צריך להיות האידיאל 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

לפי גישה זו העבודה הינה הכרח או עול, היא אינה רצויה לעובד ויש בה נזק  – 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,  – ה עצמיתכהגשמ בעבודתו, ועושה אותה אך ורק כדי לקבל משכורת בסוף החודש. אחרים רואים את העבודה

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

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

ל . כך למשל, אם מישהו מאוד אוהב לעזור לאנשים אחרים, הוא יכולהגשים 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 והחוזקותהעבודה מאפשרת  .ג

 יכולה לממש זאת בעמדות ניהול מגוונות.

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

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

 או מקצועי, קידום אישי, התפתחות אישית ועוד. 

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

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

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

 גם לומר שהוא נגן כינור... מובטל מעבודה, ואפשר 

 

 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 ) 10י בישראל כמעט אחד מכל מגלה כ 2008בשנת 

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

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

 לצרכינו, יכולותינו ואישיותנו. 

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

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

 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: 

 

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

 

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

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

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 יבעבר היה נהוג שמקצועות עוברים בירושה ואבות לימדו את בניהם את המקצוע במקביל א

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

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

 ההתאמה לתכונותיהם או לתחומי העניין שלהם וכו'. 

 

  :דווקא בתפקיד מסוים? האם יש מישהו שרוצה לעסוק בתחום מסוים ולאושיקולים 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

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

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

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

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

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

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

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

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

או  םחרו את מקצועותיהמקצוע? בנקודה זו רצוי כי תספרו לתלמידים כיצד בחרתם את מקצועכם, וכיצד אנשים בסביבתכם ב

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

 המקצוע.

 

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

, כלומר האדם צריך התמקצעותד? מאחר והעולם מתפתח ומתקדם, ועולם העבודה איתו, בעבודות רבות נדרשת צריך ללמו

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

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

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

 בממוצע שכר גבוה יותר מאדם העוסק בעבודה שאינה מקצועית. 

 
 

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

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

עתם ונסו לנהל את הדיון בנקודות אלו ברגישות. הזכרנה את המשפט "כל עבודה מכבדת את בעליה" ושאלו את התלמידים לד

 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 

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

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

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

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

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

 והגשמה עצמית, באם היא מתאימה לרצונותיו וליכולותיו. 

 

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

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

ק האם זה קשור לדברים מהותיים )נשים לא יכולות לנהל או להבין מכונאות רכב( או כך מעודדים אותנו לחשוב )מקובל שר

 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

 נראה להם שיקול שצריך לקבל אותו בחיים שלנו.

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

 .מציאות שאינה מעודדת נשים לפתח קריירה 

  אינם הכרח המציאות. –מסרים חברתיים של מקצועות נשיים וגבריים 

 .הפיכת האישה למפרנסת משנית מאלץ את הגבר להיות המפרנס הראשי 

 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
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 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 

 חומים אלו.שהם נחשבים לגבריים ויש מעט נשים שעובדות בת

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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  איזון בין זכויות: 4 שיעור

  ותמטר

 .שזכויות הן תמיד מוגבלות ויבינו מספר זכויותהתלמידים יכירו  .1

 .המורכבות של סיטואציות בהן זכויות שונות מתנגשות אחת בשנייההתלמידים יעמדו על  .2

 .זכויות שונות ובין קבוצות שונותלחשוב על דרכים לאזן בין התלמידים ינסו  .3

 הכנה

 .דפי עבודה לכל קבוצההדפסת 

 שיעורמהלך ה

 פתיחה .א

 פתחו את השיעור בכך שהיום נעסוק במציאת פתרון למשבר.

 

 הפעלה: מיני משפט  .ב

  .ספרו שלאחרונה התרחש משבר בין ילדים ודיירי בית אבות, בשל מגרש משחקים הנמצא בסמוך לבית האבות החדש

. חלקו להן את התלמידים למספר זוגי של קבוצות. חצי מן הקבוצות תומכות בילדים וחצי תומכות בדיירי בית האבותת חלקו א

כל קבוצה צריכה להכין נימוקים שתומכים בעמדתה על מנת לשכנע את הכיתה. התלמידים הכרטיסיות )מצ"ב בנספח(. הסבירו ש

 . עליהם להכין לו שאלות.ד או שניים שיעידו במשפט שלהםאחיכולים לבחור ב

 

 הצגה במליאה .ג

 ציג בפני הכיתה את טיעוני קבוצתו. קודם נציגי קבוצות דיירי בית האבות ולאחר מכן נציגי קבוצות ינציג מכל קבוצה ש בחרו

 הילדים. לאחר מכן ניתן להעלות את העדים ולשאול אותם שאלות. 

 תבו על הלוח מצד אחד את טענות הילדים ומצד שני את טענות דיירי בית האבות. נסו להשתמש בשפה של זכויות. כ 

 

 על פתק את הפתרון שהוא חושב שצריך למצוא במקרה זה.  לרשוםכל תלמיד בקשו מ .ד

 הצדדים.לפשר בין המאפשרים הפתרונות שהוצעו. כמה תמכו בכל צד והאם הוצעו פתרונות אחרים בררו מהם 

 דיון .ה

 זכויות הילדים וזכויות דיירי בית האבות. נסו להכליל ולהוסיף מינוח כמו "חירות" "חופש התנועה"  ?אילו זכויות נדונו במקרה

 "הזכות לאיכות חיים" וכדומה. 

  מוחלטות. הזכות של במקרה זה ראינו שזכויות יכולות להתנגש אחת בשניה. זה קורה לעתים קרובות בחיים שלנו. זכויות אינן

 של אחר או של הכלל. ואחד תמיד מוגבלת על ידי זכות

 .בקשו מהתלמידים לחשוב על מקרים נוספים של זכויות מתנגשות מחיי היומיום שלהם 

  במקרה של התנגשות זכויות כדאי למצוא דרך לאזן בין הזכויות, באופן שכל זכות תיפגע מעט ככל האפשר אבל כל צד יתחשב

 . אילו פתרונות של איזון ניתן למצוא במקרה זה?בצד האחר

 

  (חשוב מאד לסכם את השיעור בכמה מלים) סיכום השיעור .ו

החברה הדמוקרטית בה אנו חיים היא חברה המבטיחה לחבריה זכויות רבות. יחד עם זאת, כפי שראינו ועוד נראה בשיעורים 

ויות של כולנו, קיים מתח תמידי בין הזכויות הללו, המחייב איזון. רבים, היות שכולנו חיים ביחד ורוצים לממש במקביל את הזכ

פעמים רבות נוצרים מצבים בהם זכות אחת נאלצת "לוותר", "לסגת" ולו באופן חלקי, על מנת שזכות אחרת תמומש. במקרים 

 אלו "פשרה" ו"התחשבות" הם שם המשחק.  
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 כרטיסייה: נציגי הילדים

ה שטחים שמיועדים למשחק עבור ילדי השכונה. בשכונת "יפה נוף" אין הרב

גן המשחקים הקרוב הוא מחוץ לשכונה במרחק של חצי שעה הליכה. יש רק 

סוע באופניים. נמגרש ריק אחד שבו הילדים יכולים לשחק בכדור, להשתולל ול

לאחרונה בנו ליד מגרש זה בית אבות חדש. בבית האבות מתגוררים קשישים 

ישים לגור בבית האבות לא מפסיקות להגיע תלונות רבים. מאז שעברו הקש

לועד השכונה. דיירי בית האבות מתלוננים על הרעש הנוראי שעושים הילדים 

המשחקים במגרש הסמוך. הם מתלוננים שהרעש מפריע להם באופן כללי, 

, או לעשות שתיים לארבעובעיקר כאשר הם מנסים לנוח בצהריים בין השעות 

ם )הרצאות, סרטים, חוגים(. בערב, כשדיירי בית האבות פעילות אחר הצהריי

מנסים ללכת לישון, מתחילות צעקות ההורים שקוראים לילדיהם לחזור 

 .םלהירדהביתה ומפריעות לדיירים 

שתיים דיירי בית האבות מבקשים מועד השכונה לאסור על הילדים את הכניסה למגרש הריק החל מהשעה 

 בצהריים.

 להחליט מה לעשות.ועד השכונה צריך 

אתם מייצגים את הילדים בשכונה. אתם מתנגדים מאוד לכך שהמגרש ייסגר. הסבירו את הטענות שלכם. 

נסו לשכנע את הועד להשאיר את המגרש פתוח. אתם יכולים להזמין עד אחד או שניים לפי בחירתכם 

 ולשאול אותו שאלות כדי לחזק את הטיעונים שלכם. 

 

 הטענות שלכם

 

 

 

 

 

 

 העדים שתזמינו

 

 

 

 

 

 

 שאלות לעדים
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 כרטיסייה: נציגי דיירי בית האבות

בשכונת "יפה נוף" אין הרבה שטחים שמיועדים למשחק עבור ילדי 

השכונה. גן המשחקים הקרוב הוא מחוץ לשכונה במרחק של חצי שעה 

הליכה. יש רק מגרש ריק אחד שבו הילדים יכולים לשחק בכדור, 

סוע באופניים. לאחרונה בנו ליד מגרש זה בית אבות חדש. נלהשתולל ול

בבית האבות מתגוררים קשישים רבים. מאז שעברו הקשישים לגור בבית 

האבות לא מפסיקות להגיע תלונות לועד השכונה. דיירי בית האבות 

מתלוננים על הרעש הנוראי שעושים הילדים המשחקים במגרש הסמוך. 

להם באופן כללי, ובעיקר כאשר הם מנסים הם מתלוננים שהרעש מפריע 

, או לעשות פעילות אחר הצהריים )הרצאות, סרטים, חוגים(. שתיים לארבעלנוח בצהריים בין השעות 

בערב, כשדיירי בית האבות מנסים ללכת לישון, מתחילות צעקות ההורים שקוראים לילדיהם לחזור הביתה 

 .םלהירדומפריעות לדיירים 

שתיים מבקשים מועד השכונה לאסור על הילדים את הכניסה למגרש הריק החל מהשעה  דיירי בית האבות

 בצהריים.

 ועד השכונה צריך להחליט מה לעשות.

אתם מייצגים את דיירי בית האבות. נסו לשכנע את הועד לסגור את המגרש. הסבירו את הטענות שלכם. 

 ו שאלות כדי לחזק את הטיעונים שלכם. אתם יכולים להזמין עד או שניים לפי בחירתכם ולשאול אות

 

 הטענות שלכם

 

 

 

 

 

 

 העדים שתזמינו

 

 

 

 

 

 

 שאלות לעדים
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 : חופש הביטוי באמצעות האינטרנט 5 שיעור

 מטרות

 התלמידים יכירו בשימוש באינטרנט כדרך למימוש חופש הביטוי. .1

 שברשת האינטרנט.התלמידים ילמדו את היתרונות ואת החסרונות בצורות הביטוי  .2

 התלמידים יחשבו על השפעת אנונימיות על אופן ותוכן הביטוי. .3

 הכנה

 ה( )בנספח(.ישני סוגי השאלונים בכמות תלמידי הכיתה )סוג שאלון אחד עבור מחצית כתה וסוג שני עבור המחצית השני. 1

 מעטפה גדולה )להכנסת השאלונים(.. 2

 הערה

 ולתאר את ההפעלה המתוכננת על מנת לזכות בשיתוף הפעולה שלה מראש. מומלץ לשוחח עם המורה לפני השיעור

 מהלך השיעור

 דקות 15 -הפעלה ודיון  –השפעת אנונימיות על אופן הביטוי . א

יפתח ויספר לתלמידים שמשרדו עוזר למשרד החינוך במחקר לגבי שיטת המבחנים הנהוגה בכל בתי הספר. משרד החינוך  מתנדבה

רוצה לבדוק עד כמה מבחנים יכולים לתת תמונה אמיתית לגבי רמת הידיעות של התלמידים לאור תופעת ההעתקה במבחנים. משום 

בדיקה כמה תלמידים מעתיקים במבחנים. ייתכן ולפי תוצאות  –ההעתקה  כך, הנושא העיקרי הנבדק במחקר הוא היקף תופעת

המחקר ישנו את שיטת בדיקת ידיעות התלמידים בכלל ובמבחני המיצ"ב בפרט. לשם כך, הם מתבקשים לענות ברצינות לשאלונים 

תמונת המצב האמיתית. כמו  אותם תחלקו. הסבירו לתלמידים שלנתונים שיתקבלו מהשאלונים יש משמעות רבה בניסיון לקבל את

 כן, למשרדו חשוב להציג בפני משרד החינוך נתונים נכונים וקרובים למה שקורה בבתי ספר. 

ישנם שני סוגי שאלונים. השאלות עצמן זהות, אך בראש סוג אחד של שאלונים התלמידים מתבקשים למלא את  :מתנדבהסבר ל

. המטרה תהיה להראות להם בהמשך אין לספר עובדה זו לתלמידים מראשונימי. שמם, ואילו בראש הסוג השני נכתב כי השאלון אנ

 כיצד השפיעה אפשרות האנונימיות או דרישת ההזדהות על התשובות שניתנו לאותן השאלות.

 מהלך הפעילות:

התלמידים  חלקו לתלמידים משני סוגי השאלונים. מחצית מהכיתה תקבל את השאלון האנונימי והחצי השני את השאלון בו  .1

מתבקשים למלא את שמם. בדקו שהתלמידים לא "מציצים" לשאלונים השונים של חבריהם. בזמן שהתלמידים עונים של השאלון 

ציירו על הלוח טבלה עם חלוקה לעמודות "א, ב, ג" ולשורות לפי מספר התשובות האפשריות )כמספרי אופציות התשובות 

 יאסוף אותם.  מתנדבעל השאלונים הבשאלון(. לאחר שהתלמידים סיימו להשיב 

ירשום על הלוח את התשובות שהתקבלו מהשאלונים )אפשר להזמין את אחד התלמידים שירשום את התשובות,  מתנדבה .2

עצמו יקריא לו מהשאלונים, מבלי שיציין את שמות התלמידים(. על הלוח יוצג, בסופו של דבר, פירוט תשובות  מתנדבשה

 התלמידים כפי שהם רשמו לגבי כל אחת משלושת השאלות. 

ישאל את התלמידים האם הם מצליחים לזהות קבוצות עיקריות של תשובות. סביר שהתשובות שיתקבלו יתפלגו  מתנדבה .3

שובות הקיצוניות. הזכירו לתלמידים מה אומרת כל תשובה ומה ניתן ללמוד מזה על הדרך בה ילדי הכיתה חושבים בעיקר לת

 על העתקות במבחנים.

 )ויבקש בשקט שלא לעבור על השאלונים(.  רצוי בתוך מעטפהיגיש את ערימת השאלונים למחנכ/ת הכיתה,  מתנדבה .4

יסביר שהשאלון היה רק דוגמא ושהמשרד שלו לא בודק את נושא ההעתקות עבור משרד החינוך.  מתנדבלאחר הצגת הנתונים ה .5

 יגלה שחלקם קיבלו שאלונים בהם נדרשו לרשום את שמם וחלקם קיבלו שאלון אנונימי.  מתנדבה

 

בין השוני בתשובות ימשיך וישאל: האם אתם חושבים שיש קשר בין ההבדל בין השאלונים בנוגע לדרישת מילוי השם ל מתנדבה .6

ימשיך: האם אתם חושבים שמי שענה על השאלון  מתנדבשניתנו על ידי תלמידים שונים? לאחר שמיעת תשובות התלמידים, ה

האם יתכן שמי שענה באופן  –באופן אנונימי היה כנה יותר בתשובותיו ממי שענה על השאלון תוך חשיפת שמו? ואולי להפך 

 , כיוון שידע שגם כך לא ידעו שזה הוא?מסוימתאף 'דווקא', בצורה אנונימי ענה 'סתם', ואולי 
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אנונימיות מאפשרת לנו לחשוש פחות מלהציג את דעותינו הפרטיות בנושאים שונים, בעיקר בנושאים רגישים. דרך האנונימיות  .7

נחנו. מצד שני, זה גם אנחנו פחות חוששים לחשוף את עצמנו ואת הדעות שלנו מכיוון שהאנשים סביבנו לא יודעים שזה א

מאפשר לנו להביע עמדות קיצוניות או סתמיות שאנו לאו דווקא באמת מאמינים בהם. אולי אפילו לא לומר אמת. כי איננו נדרשים 

 לקחת אחריות על צורת הביטוי שלנו.

 היכן?ישאל: האם נתקלתם פעם באפשרות להביע את דעתכם באופן אנונימי, מבלי לחשוף את זהותכם?  מתנדבה .8

 

 דקות  30 –אנונימיות ברשת האינטרנט .  ב

ישאל את התלמידים מה הם חושבים על דיונים שמתקיימים  מתנדביסביר לתלמידים שהיום השיעור עוסק באינטרנט. ה מתנדבה .9

שם? ברשת האינטרנט על ידי אנשים ששומרים על אנונימיות  בפורומים, בטוקבקים וכדומה? האם אפשר לסמוך על מי שכותב 

ומאידך, כאשר מישהו כותב את שמו, האם אנחנו יכולים להיות בטוחים לגבי זהותו? האם הם בעד או נגד מתן אפשרות 

 לאנונימיות ברשת האינטרנט?

 את תשובות התלמידים כדאי לרשום על הלוח על ידי חלוקתו ל"בעד" ו"נגד" האנונימיות. תשובות אפשריות של התלמידים: .10

ביע את דעתו האמיתית, לא ניתן לאיים עליו והוא לא חושש להביע את דעתו, התייחסות שווה לדעתו ללא אדם יכול לה – בעד

 דעות קדומות או סטריאוטיפים ועוד.

לא ידוע מי אומר את הדברים, מדוע הדברים נאמרים, על בסיס מה נאמרים הדברים: האם הם נכונים או שקריים, לא  – נגד

 ניתן לבקש לקבל הסבר לדעתו או כיצד הגיע למסקנתו ועוד.

קרים על מנת להעמיק את הדיון אפשר לתאר לתלמידים מקרה בו אדם שמתמודד על רשות העירייה מגלה שמישהו מפיץ עליו ש .11

של פגיעה בזכויות הפרט )הוצאת דיבה(,  –באינטרנט. ההשפעה של מעשה שכזה יכולה להיות משמעותית גם בהיבט האישי 

וגם בהיבט של טוהר השיח הציבורי, בעקבותיו יקבל קהל הבוחרים את החלטותיו. לשיח הציבורי, בחברה הדמוקרטית, יש 

 על.  -חשיבות

שהוא מיספר את השאלונים האנונימיים מבלי שידעו והרשימה עם המספור נמצאת עכשיו יספר לתלמידים  מתנדבה :"עוקץ" .12

 אצל המורה. כלומר ניתן עכשיו לדעת כיצד כל אחד מהתלמידים ענה על השאלות מכיוון שאף אחד לא באמת אנונימי. 

מצא אצל המורה. אם אכן זה סביר להניח שבשלב זה מספר תלמידים יילחצו מעצם הידיעה שהשאלון שלהם נ :מתנדבהערה ל

 :דיוןהמצב, זו הזדמנות נהדרת לפתח 

ישאל את התלמידים: מדוע הידיעה שהשאלונים אצל המורה מטרידה אותם? במידה ומנהל ביה"ס יבקש לקרוא את  מתנדבה

ב את המורה לחיי לדעתםהשאלונים ולקבל את שמות התלמידים שענו עליהם, האם זה יהווה מבחינתם בעיה? האם ומתי צריך 

להעביר את פרטי התלמידים שמילאו את השאלונים האנונימיים? במקרה והתלמידים מתקשים להשיב ניתן להציג בפניהם את 

 האם צריך לחייב את העברת הפרטים: -הדוגמאות הבאות 

  מעתיק במבחניםכאשר המנהל מבקש לדעת מי מהתלמידים? 

  מי כתב עליו דברים פוגעים בשאלון? כאשר המנהל מעוניין לדעת 

  כאשר התשובות באחד השאלונים האנונימיים מרמזות על קושי גדול של אחד התלמידים בהבנת הנקרא, באופן המחייב

 מציאתו ומתן עזרה אישית על מנת לאפשר לו להתקדם ולהצליח בלימודים?

  עיתוןרוצה לפרסם את הדעה המוצגת בשאלון בכתבה ב( מתנדב)הכאשר אני?  

 מתפרסמים דברים באינטרנט. למשל כאשר מישהו  שמקרים כאלו מתרחשים במציאות כאשר תלמידיםיסביר ל מתנדבה

 נפגע מהדברים המתפרסמים ורוצה לתבוע את הדוברים האנונימיים על הוצאת דיבה או פגיעה בזכויות הפרט. 

-את כתובת ה לרשויות להעביר. הם יכולים אינטרנטהספקי המידע מצוי אצל  גולשים אנונימיים?הכיצד ניתן לגלות מי הם   .13

IPהזיהוי האישית של המשתמש באינטרנט. ישנם מקרים שהגיעו לדיון בבית משפט בנושא זה, ובחנו את השאלה  , כתובת

 ת.האם ומתי צריך בית המשפט להתיר )לאפשר( את פרסום זהותם של גולשי האינטרנט, שבחרו להביע את עמדתם באנונימיו

 בדקו עם התלמידים את עמדתם בשאלת הצדקת פרסום הזהות, באמצעות השאלות הבאות: 

 ?האם זה משנה אם הדברים שפורסמו פוגעים במי שמתלונן 

 ?האם זה משנה אם חשיפת פרטי הכותב עלולה לפגוע בכותב עצמו 

 ?האם זה משנה אם הדברים שנאמרו מותרים או שיש בהם פגיעה מכוונת 

  מי הנפגע? אם זה אדם פרטי או גוף ציבורי?האם זה משנה 

 ?האם זה משנה היכן הדברים פורסמו? האם פרסום באתר חדשות דומה לפרסום באתר לחברים בלבד או אתר מקומי 
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 ניתן להציג בפני התלמידים את הפסיקות הבאות ולהראות להם כיצד הדברים הוכרעו בבימ"ש:   

: רמי מור מבקש לחשוף את זהותם של גולשים וחברת תקשורת ברק YNETנגד : רמי מור 1632/07ע "בר-ו 850/06ע "בר .1

בפורום שפרסמו דברים שפוגעים בשמו הטוב. הערעור נדחה מתוך מחשבה שיש בבקשה זו של אדם פרטי חוסר תום לב. 

 המדובר אכן מהווה עבירה פלילית. ביהמ"ש הציע לתובע להגיש תלונה למשטרה וזו תחקור אם המקרה

: יוסף נבות תבע את אלי גור על פרסומים באינטרנט )באתר "חבר'ה"( שפגעו בו על יוסף נבות נגד אלי גור 007667/03 א .2

בסיס לשון הרע. בהוראת צו בית משפט ניתן זיהוי המשתמש ששלח את ההודעות משרת האינטרנט ועל סמך זה בימ"ש קבע 

שהם  -וי כספי ליוסף נבות. גור טען כי ההודעות, לא נרשמו על ידיו, ובכלל כי אלי גור הוא שכתב את ההודעות. על גור הוטל פיצ

 לא לשון הרע אלא הלצות.

: לכתבה שפורסמה באינטרנט התקבלו תגובות ורמיזות פוגעניות על גבול פלונית נגד ברק ובזק בינלאומי 004995/05בש"א  .3

פקים טענו על מחויבותם לשמור על סודיות המשתמשים לאור לשון הרע עם כוונה לפגוע והוצאת דיבה כלפי קטינה ואימה. הס

 חופש הביטוי והאנונימיות של האינטרנט. ביהמ"ש מחייב את הנתבעים, ספקי האינטרנט, לגלות את זהות שולחי התגובות. 

 

 דקות[ 5] (חשוב מאוד לסכם את השיעור בכמה מילים) סיכוםג. 

אינטרנט. היתרון העיקרי בדרך רשת הו באה לידי ביטוי בנשלנו להביע את דעת בשיעור זה למדנו כיצד חופש הביטוי והיכולת

ם זאת, באנונימיות יש גם חסרונות. חשוב לשים לב מה אנשים כותבים בצורה אנונימית באינטרנט עהוא האנונימיות. זו ביטוי 

תמיד לחשוב האם מה פרסום דעתם. לגלות את זהותם או את הסיבות למ כשהם נמנעיםזאת  אומריםולנסות לחשוב מדוע הם 

שגם אנחנו צריכים לקחת אחריות ולדעת  שנאמר מייצג את דעת הדובר או שהוא סתם ניסיון למשוך תשומת לב. חשוב שנזכור

על  פגיעה באחר. עלינו לשמור תעיחופש הביטוי היא מנשמירה על שהדברים שנאמרים באינטרנט עלולים לפגוע באחר וחלק מ

 זכויותינו לביטוי אך מוטלת עלינו האחריות לשמור על זכויות הפרט של הסובבים אותנו.  

 

 )תוך הבהרה לכיתה כי השאלונים לא נקראו ולא ייקראו ללא רצונם(.יאסוף מהמורה את ערימת השאלונים  מתנדבה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ת מערך השיעור.יסיוע בבניעל הרעיון וה גורניצקיממשרד  תודתנו לעו"ד יניב בלחסן
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 שאלון תלמידים אנונימי בנושא חשיבות מבחנים בבית הספר

 ך.שאלון זה בעילום שם. אין צורך לכתוב את שמניתן לענות על 

 :ותהבא ותאנא סמנו את התשובה המתאימה לכם ביותר מבין האפשרויות המוצעות לשאל

 

המבחנים בבית הספר. כל תלמיד ניגש למספר רב משרד החינוך מעונין לשמוע את דעתך לגבי שיטת 

של מבחנים במהלך לימודיו. בשאלון זה אנחנו רוצים לקבל תמונה לגבי היקף תופעת ההעתקה במבחנים, 

 על מנת להבין עד כמה מציגים מבחנים את רמת הידע האמיתית של התלמידים.

 נודה לך אם תענה/י ברצינות לשאלון. 

 ?למבחנים שנערכים בבית הספרא. האם את/ה מתכונן/ת 

 . כן, לכל המבחנים.1

 . כן, אבל לפעמים אין לי זמן ואני ניגש/ת למבחן בלי ללמוד.2

 . לא, ולכן לפעמים אני מצליח ולפעמים לא.3

 . לא, אין צורך. אני תמיד מעתיק במבחנים.4

 

 ב. האם יצא לך להעתיק במבחנים?

 . לא, אף פעם.1

 . כן, אבל רק מעט.2

 ן, אבל רק כדי לבדוק את התשובות שלי.. כ3

 . כן, תמיד.4

 

 ג. מה את/ה חושב/ת על העתקה במבחנים?

 . אסור, זו רמאות.1

 . אסור, אבל לפעמים אין ברירה.2

 . מותר, אבל לא כל הזמן.3

 . מותר תמיד, גם המורים לא יודעים את הכל בעל פה.4
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 שאלון תלמידים בנושא מבחנים בבית ספר

 התלמיד/ה: ________________ )יש לכתוב את שמך המלא(שם 

 :ותהבא ותאנא סמנו את התשובה המתאימה לכם ביותר מבין האפשרויות המוצעות לשאל

 

משרד החינוך מעונין לשמוע את דעתך לגבי שיטת המבחנים בבית הספר. כל תלמיד ניגש למספר רב 

לקבל תמונה לגבי היקף תופעת ההעתקה במבחנים,  של מבחנים במהלך לימודיו. בשאלון זה אנחנו רוצים

 על מנת להבין עד כמה מציגים מבחנים את רמת הידע האמיתית של התלמידים.

 נודה לך אם תענה/י ברצינות לשאלון. 

 ?א. האם את/ה מתכונן/ת למבחנים שנערכים בבית הספר

 . כן, לכל המבחנים.1

 מבחן בלי ללמוד.. כן, אבל לפעמים אין לי זמן ואני ניגש/ת ל2

 . לא, ולכן לפעמים אני מצליח ולפעמים לא.3

 . לא, אין צורך. אני תמיד מעתיק במבחנים.4

 

 ב. האם יצא לך להעתיק במבחנים?

 . לא, אף פעם.1

 . כן, אבל רק מעט.2

 . כן, אבל רק כדי לבדוק את התשובות שלי.3

 . כן, תמיד.4

 

 ג. מה את/ה חושב/ת על העתקה במבחנים?

 אסור, זו רמאות.. 1

 . אסור, אבל לפעמים אין ברירה.2

 . מותר, אבל לא כל הזמן.3

 . מותר תמיד, גם המורים לא יודעים את הכל בעל פה. 4



 
 

 : שוויון פורמאלי ושוויון מהותי6שיעור 

 שיעור מהבית | הורים . מתנדבים . משפיעים | משפטים וחברה 

37 

 מהותי ושוויון: שוויון פורמאלי 6שיעור 

 ותמטר

 הבנת ההבדל בין שוויון פורמאלי )חלוקה שווה בין כולם(, לבין שוויון מהותי )חלוקה שונה המתבססת על קריטריונים לחלוקה(.  .1

 הבנה של מהם קריטריונים רלבנטיים שיוצרים אבחנה ראויה ומהי אפליה פסולה. .2

 הכנה

 יבה בצבעים שונים(.)ניתן להחליף את המדבקות בכלי כתדפי עבודה )בנספח( ומדבקות צבעוניות 

 הערות

 דקות. עם זאת, לאור מורכבותו, ייתכן והפעילות תמשך יותר מהזמן שהוקצב.  70 -שיעור זה מצריך זמן ארוך מן הרגיל ומתוכנן ל

 דקות. 90לאור זאת כדאי לוודא מול המחנכת שיש אפשרות להעביר שיעור ארוך, עד לכל היותר 

 נים בין הקבוצות השונות מומלץ ששני מתנדבים או יותר יגיעו להעביר שיעור זה בשל המורכבות של ההפעלה וחלוקת הזמ

 )בהתאם למספר התלמידים בכיתה ומספר הקבוצות הצפויות(.

 שיעור מהלך ה

 דקות[ 2] פתיחה. א

כאים במדינה ובכלל נרשום על הלוח את המילה "שוויון". נזכיר לילדים שבשיעורים האחרונים דובר על זכויות. אחת הזכויות לה אנו ז

בעולם היא הזכות לשוויון. נשאל את הילדים מה זאת אומרת שוויון. הכוונה להוביל את הילדים לכך שיגידו בצורה פשטנית שכל אחד 

 שווה לשני.

 

 דקות[ 20] יה של כפר נוה הדר בין שלוש קבוצות שחיה מקומיותיחלוקת שעות פעילות בריכת השח –הפעלה . ב

 שוויון פורמלי – 1דף עבודה מס' 

. הקבוצות הן מועצות של כפר נווה הדר 1הכיתה תחולק לקבוצות בנות כשבעה תלמידים. כל קבוצה מקבלת את דף עבודה מס' 

ועליהן להחליט כיצד יחולקו שעות השימוש בבריכת השחייה המקומית בין שלוש קבוצות שחיה. בדף העבודה כתובות ההנחיות לגבי 

 לות של השימוש בבריכה. המגב

 שעות אימון בשבוע. 4חלוקה לפי שוויון פורמאלי. כל קבוצה, ללא הבחנה, מקבלת   - 1פתרון דף עבודה מס' 

 

 יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון 

 דולפינים   כרישים   10:00 -12:00

  כרישים   דולפינים  14:00-16:00

   לוויתנים   18:00-20:00

   לוויתנים    20:00-22:00

 

 דקות[ 25] שוויון מהותי – 2דף עבודה מס' 

)תלמיד( וכרטיסיות ההסברים  מנחה, ההוראות ל2דף עבודה מס'  :לאחר שהילדים מסיימים את דף העבודה הראשון נחלק להם את

 אודות הקבוצות. 

, בו לא היה כל תיאור או מאפיין לקבוצות וכולן היו שוות, כעת, כל קבוצה מתוארת אחרת, 1בניגוד לדף עבודה מס'  מתנדבלהסבר 

 באופן המדגיש מאפיין ייחודי של הקבוצה. מאפיין זה מצדיק לדעת הקבוצה קבלת שעות אימון רבות יותר מהיתר. 

 קבוצות שאינן זהות ואשר לכל אחת מהן צרכים אחרים.הפעם, תצטרך מועצת הכפר להתמודד עם חלוקת השעות בין 

התנסות זו תלמד אותם להבחין בין שוויון פורמאלי לבין שוויון מהותי, ולהבין כי המשמעות של שוויון מהותי הינה שחלק מקבלים 

 יותר מאשר אחרים, לעיתים גם על חשבונם, אך שיש לזה סיבות מספיק מוצדקות בעיני החברה.
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, המעלים ההשחייהרכבים של כרטיסי אפיון של קבוצות  2ין, לרשותכם )בנספח( מוצעים ילמען הגיוון והענ –ם לתשומת לבכ

דילמות מתנגשות אחרות. אתם מוזמנים לעשות שימוש בהרכבים כרצונכם: לחלק רק את אחד ההרכבים לכל קבוצות 

הרכב א',  -)לנוחיותכם, סימנו הרכב אחד של קבוצות כהתלמידים, או לחלק באופן ספורדי את ההרכבים השונים בין הקבוצות 

 הרכב ב'. עליכם לשים לב שכל התלמידים באותה הקבוצה מקבלים כרטיסיות מאותו ההרכב, א' או ב'(. -והרכב שני כ

 

ה, אלא שהפעם, הקבוצות אינן זהות בהרכבים, ברמה ובצרכים יכעת, עליכם לשבץ שוב את קבוצות השחי הסבר לתלמידים

השעות בלבד שהוקצו להן. כל קבוצה תבקש מכם, לאור מאפייניה הייחודיים, שתתנו  4 -להן ואינן רוצות להסתפק כל אחת בש

לה זמן רב יותר )כמובן, על חשבון שעות יתר הקבוצות(. כמו בפעם הקודמת, גם עתה יהיה עליכם להחליט על סדר שיבוץ 

ת קשה יותר. הקשיבו היטב לטענות הצדדים וחשבו למי מגיעה תוספת הזמן יה, אולם הפעם צפויה ההחלטה להיויקבוצות השח

 ה.יעל חשבון הקבוצה השני

 

ה מייצג קבוצת שחיכעת, בכל קבוצה תלמיד אחד יהיה מנחה הדיון. יתר התלמידים יחולקו לזוגות, וכל זוג  ?איך נעשה את זה

יר לשאר חברי המועצה האחרים מדוע מגיעות להם יותר . על התלמידים להסבא' או ב'( –)בהתאם להרכב הקבוצות  אחרת

שעות בבריכת השחייה. לבסוף על כל חברי המועצה להחליט כיצד תחולקנה שעות הבריכה. על התלמידים לשבץ את הקבוצות 

 בבריכת השחייה בדף העבודה על ידי הדבקת מדבקות בצבעים שונים: צבע לכל קבוצה )אפשר לבקש מהילדים לכתוב כל שם

 . קבוצה בצבע שונה(

 

 דקות[ 10] דיון .12

אספו את לוחות השיבוץ שהכינו התלמידים ותלו אותם על הלוח. בקשו מהמנחים בכל קבוצה להסביר החלטת הקבוצה. קיימו 

 דיון:

  מדוע לא?  –האם החלוקה בשלב השני הייתה שונה מזו שבשלב הראשון? כיצד? אם לא 

 אחת ופחות שעות לקבוצות אחרות? מה היו הסיבות לתת יותר שעות לקבוצה 

 פי מה החלטתם על חלוקת השעות: מה היו הקריטריונים לחלוקת שעות? האם אילו קריטריונים ראויים? -על 

 ?האם היו קריטריונים שקבוצות מסוימות העלו שאינם רלוונטיים 

 מהחלוקה השניה שעשו?  האם החלוקה הראשונה שעשו, כשכל הקבוצות קיבלו שעתיים אימון, היא יותר שוויונית 

 

 דקות[ 10] הסבר .13

 הסבירו את ההבדל בין שוויון פורמאלי לשוויון מהותי )כתיבת המושגים על הלוח(.

במדינה דמוקרטית הזכות לשוויון הנה זכות יסוד בסיסית וחשובה מאוד. פירושה שאין אדם אחד עדיף על אחרים ואין להפלות 

. החלוקה הראשונה נעשתה ברוח השוויון הפורמאלי: כל קבוצה שוויון פורמאליין. זהו אדם זה או אחר מטעמים של דת, גזע ומ

 קבעו קריטריונים. בחלוקה השנייה חברי המועצה שוויון מהותיקיבלה זמן אחיד ושווה לאחרות. לעומת השוויון הפורמאלי, קיים 

 ן הרלבנטי. לקבלת שעות בריכה. שוויון מהותי משמעו שוויון בין מי שהם שווים במוב

 

דוגמא הממחישה מהו קריטריון רלבנטי: לכל בני האדם מגיע באופן שווה אוכל וקורת גג. לעניין זה אין הבדל בין בוגרים לילדים.  .14

לעומת זאת לעניין זכות בחירה בכנסת, רק בוגרים יכולים לבחור. לכל הבוגרים יש זכות בחירה. ההבדל הרלבנטי כאן הוא 

 ע, הכישורים וההבנה לקבל את ההחלטה הנדרשת לצורך בחירות לכנסת.שלילדים אין את היד

 

  מתי משתמשים בשוויון מהותי? .15

השוויון המהותי חותר להשגת שוויון בתוצאות, ולשם כך נותן "עמדות זינוק" שונות, כדי לצמצם פערים ראשוניים שהיו בין 

המשתתפים. למשל, בחלק השני של ההפעלה, הכרנו מקודם את קבוצת הכרישים, שהיא קבוצת שחיינים חלשים. אם נותנים 

וויון פורמאלי(, הרי שאין להם סיכוי להתקדם. אולם אם מקצים להם שעות לשחיינים חלשים אותו מספר שעות כמו לחזקים )ש

 נוספות, הם עשויים להשתפר ולהגיע לרמת החזקים )שוויון מהותי(. 

 

 בקשו מהתלמידים דוגמאות נוספות למצבים בהם יש משאב מוגבל שצריך לחלק, ומה הקריטריונים לחלוקתו. .16
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 (בהתאם לזמן שנותר) אפשרות להרחבה .17

רו לתלמידים שהוחלט לפתוח את הבריכה גם בשבת וכך נוספו שעות רבות של שימוש בבריכה. קבוצה אחת היא של שחיינים ספ

דתיים. הם אינם מעוניינים לשחות בשבת. במקום השעות שכל הקבוצות האחרות מקבלות כתוספת בשבת, מבקשים חברי 

תם? מדוע? ניתן לדון בשלב זה בסוגיה של מיעוט בתוך קבוצת קבוצה זו שעות נוספות במשך השבוע. האם יש להיעתר לבקש

רוב ולבקש מהתלמידים לחשוב על מצבים שבהם הם נמצאים במיעוט. חשוב לעמוד על כך שאנחנו לעתים נמצאים במיעוט 

 בעניין מסוים וברוב בעניין אחר. 

 

 דקות[ 3( ]חשוב מאוד לסכם את השיעור בכמה מילים) סיכום השיעור .18

הבנו שלמרות שערך השוויון הוא ערך מרכזי בחברה דמוקרטית, ערך המתבטא בעקרון הבסיסי שכל בני האדם הינם היום 

שווים, ולמרות שאנו שואפים ליצור את השוויון ולעגן אותו בהסדרים שונים, בכל זאת לעיתים מתעוררות סוגיות מורכבות ביחס 

ומההבנה שלעיתים יש ליצור  ,ובעת מהרצון ליצור חברה הוגנת וצודקתנ ,למושג זה. האבחנה בין שוויון פורמאלי למהותי

קריטריונים בכדי להביא לתוצאות, שהן בעיני החברה, צודקות. מאידך, לא תמיד כולם יסכימו, למשל, שיש להעדיף שחיינים 

חיים בחברה  –עה. כלומר חלשים על פני חזקים, על מנת ליצור שוויון בתוצאות ויאמרו שבכך מופלים השחיינים החזקים לר

דמוקרטית הם חיים מורכבים ומלאי שאלות ודילמות. על ידי דיון ציבורי, כפי שעשינו היום, ניתן להגיע להסכמות ולהבנות לגבי 

 .אופן הפעולה הנכון והצודק ביותר
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 1דף עבודה מס'  –מועצת הכפר 

 אתם מועצת הכפר נווה הדר. 

 מקצועית. לאחרונה נפתחה בכפר בריכת שחיה 

 הבריכה פתוחה לציבור הרחב רוב שעות היום. 

שעות בשבוע הבריכה סגורה לקהל. בשעות אילו  12במשך 

 יכולות להתאמן בבריכה קבוצות השחייה של הכפר. 

 בכפר שלוש קבוצות שחיה: הלוויתנים, הכרישים והדולפינים. 

 עליכם לחלק את שעות השימוש בבריכה בין הקבוצות השונות.

 :ו לבשימ

 השעות בהן הבריכה פתוחה רק לאימוני קבוצות השחייה הן: .1

  אחר הצהריים,  16:00-14:00ימים ראשון ורביעי בין 

  בבוקר, 12:00-10:00ימים שני וחמישי בין 

  בערב. 22:00-18:00יום שלישי בין 

 קבוצת הלווייתנים אינה יכולה להתאמן בבוקר בשום אופן. .2

 להתאמן בערב בשום אופן.קבוצת הכרישים אינה יכולה  .3

 קבוצת הדולפינים יכולה להתאמן רק בימים ראשון, שלישי וחמישי. .4

 כל אימון של קבוצת שחייה נמשך שעתיים בדיוק. .5

 אסור שקבוצה תתאמן בבריכה יומיים ברציפות. .6

 טבלת שיבוץ

 יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון 

12:00- 10:00       

14:00-16:00       

18:00-20:00      

20:00-22:00       
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 2 דף עבודה מס' –חברי המועצה 

 מועצת הכפר נווה הדר. חברי אתם 

 לאחרונה נפתחה בכפר בריכת שחיה מקצועית. 

 הבריכה פתוחה לציבור הרחב רוב שעות היום. 

שעות בשבוע הבריכה סגורה לקהל. בשעות אילו יכולות  12במשך 

 להתאמן בבריכה קבוצות השחייה של הכפר. 

 בכפר שלוש קבוצות שחיה: הלוויתנים, הכרישים והדולפינים.

לפניכם עומדים להופיע נציגים של שלוש קבוצות השחייה של הכפר. כל נציג ינסה לשכנע אתכם מדוע 

)יותר מארבע שעות בשבוע(.  רבות יותר מאשר יתר הקבוצותשעות  בבריכה מגיע לקבוצתו להתאמן

עליכם להקשיב לטיעוני הנציגים ולבסוף להגיע להחלטה משותפת בדבר שיבוץ מחדש של הקבוצות. 

  בצבע שונה בטבלת השיבוץ לפי שעות האימון של הקבוצות. כל קבוצה הציגו

 

 טבלת שיבוץ

 

 יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון 

10:00- 12:00       

16:00-14:00       

20:00-18:00      

22:00-20:00           

 

 

 2דף עבודה מס'  – קבוצה מנחה

את/ה מנחה את ישיבת מועצת הכפר. במועצה נציגים של שלושת קבוצות השחייה בכפר. עליכם להחליט 

מחדש על שיבוץ שעות האימון בבריכה. בטבלת השיבוץ המצורפת מסומנות השעות בהן הבריכה פתוחה 

מן לאימונים של  הקבוצות. עליך לאפשר לנציגי הקבוצות להסביר מדוע לדעתם מגיע לקבוצתם להתא

שעות נוספות בבריכה )יותר מארבע שעות בשבוע(. עליך להנחות את הדיון. בסופו של הדיון עליכם 

להחליט כיצד לשבץ את האימונים בבריכת השחייה. לכל קבוצה מדבקות בצבע שונה. הדביקו את 

 המדבקות בטבלת השיבוץ לפי שעות האימון של הקבוצות. 
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 הרכב א' –ת עם מאפייני הקבוצות כרטיסיו – 2בהמשך לדף עבודה מס' 

 א' םקבוצת לווייתני

ביותר בכפר. בכל אימון שלכם משתתפים עשרים  הגדולהאתם נציגי קבוצת לווייתנים. אתם הקבוצה 

שחיינים. לדעתכם מגיע  15שחיינים כך שכל שחיין צריך לחכות זמן רב לתורו. בכל שאר הקבוצות יש עד 

יכה על חשבון הקבוצות האחרות. הסבירו לשאר חברי המועצה מדוע לכם לקבל יותר שעות אימון בבר

 עליכם לקבל יותר זמן בבריכה משאר הקבוצות. 

 

 

 קבוצת כרישים א'

מאוד. כדי שתוכלו להשתפר ולנצח בתחרויות בעתיד  חלשהאתם נציגי קבוצת הכרישים. אתם קבוצה 

אתם חייבים להתאמן הרבה. לדעתכם מגיע לכם לקבל יותר שעות אימון בבריכה על חשבון הקבוצות 

 האחרות. הסבירו לשאר חברי המועצה מדוע כדאי לכפר להשקיע דווקא בכם.

 

 

 קבוצת דולפינים א'

השנה. לשאר הקבוצות יש הרבה פחות תחרויות.  חרויותהמון תאתם נציגי קבוצת הדולפינים. יש לכם 

אתם רוצים שבכל פעם שיש לכם תחרות תקבלו שעות נוספות להתאמן בבריכה על חשבון הקבוצות 

 האחרות. הסבירו לשאר חברי המועצה מדוע כדאי לכפר להשקיע דווקא בכם.
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 ב'הרכב  –כרטיסיות עם מאפייני הקבוצות  - 2בהמשך לדף עבודה מס' 

 ב' םקבוצת לווייתני

ביותר בכפר. אתם מקצוענים אמיתיים ויש לכם סיכוי  הטובהאתם נציגי קבוצת לווייתנים. אתם הקבוצה 

טוב לזכות בגביע ארצי בתחרויות שחייה. לדעתכם מגיע לכם לקבל יותר שעות אימון בבריכה על חשבון 

 ר להשקיע דווקא בכם.הקבוצות האחרות. הסבירו לשאר חברי המועצה מדוע כדאי לכפ

 

 

 קבוצת כרישים ב'

להקמת הבריכה. לדעתכם מגיע  שתרמו את הכסףאתם נציגי קבוצת הכרישים. חברי הקבוצה שלכם הם 

מהבריכה יותר שעות מאשר לשאר הקבוצות כי רק בזכותכם הבריכה קיימת. הסבירו לשאר  תלכם ליהנו

 חברי המועצה מדוע כדאי לכפר להשקיע דווקא בכם.

 

 

 קבוצת דולפינים ב'

. חלקכם מרותקים לכסא מוגבלויות פיסיותאתם נציגי קבוצת הדולפינים. אתם קבוצה של ילדים עם 

גלגלים. השחייה בבריכה מועילה לכם מאוד מבחינה בריאותית ועוזרת לכם להבריא. בנוסף, כל אימון 

אתם רוצים לקבל יותר שעות כנס לבריכה ולצאת ממנה. יבבריכה לוקח לכם המון זמן כי קשה לכם לה

אימון בבריכה על חשבון הקבוצות האחרות. הסבירו לשאר חברי המועצה מדוע כדאי לכפר להשקיע דווקא 

 בכם.
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 : מהי אחריות? מהי רשלנות?7 שיעור

 מטרות

 התלמיד יבין את המשמעות של תוצאות הנובעות ממעשים. .1

 ממעשים.התלמיד יחשוב מראש על התוצאות הצפויות  .2

 התלמיד יכיר את המושגים זהירות, רשלנות ואחריות. .3

 התלמיד יחשוב כיצד ניתן למנוע תוצאות מזיקות. .4

 הכנה

 שני דפי עבודה )בנספח(.

 הערות

 . בשיעור מקוצר ניתן לבחור ולהדגיש חלקים ממנו.שעה וחציהשיעור כולל דיונים והפעלות לשיעור של 

 מהלך השיעור

 התוצאות של מעשיי .א

 כתוב "ואז קרה דבר נורא....".בסוף הסיפור (. 1תלמיד יקבל דף ועליו התחלה של סיפור )דף עבודה מס' כל 

 סוף לסיפור. בקשו מהתלמידים להמציא .1

הקריאו חלק מהסופים. ערכו רשימה של כל הנזקים שעלולים לקרות כתוצאה מהסיטואציה שבסיפור )למשל: מישהו יכול ליפול  .2

 פצע מהקרשים, מישהו יכול להיפצע ממסמר על הקרש, מישהו יכול להיבהל מהבור(.לבור, מישהו יכול להי

בקשו מהתלמידים לחשוב על דרכים למנוע את הנזקים שהועלו )למשל: לגדר את אזור הבור, לתלות שלט מזהיר ליד הבור,  .3

 להציב שומר ליד הבור, להחביא את הקרשים במקום אחר(. 

 דיון

  ערכו בכיתה דיון העוסק ביתרונות ובחסרונות של הפתרונות השונים )למשל: שלט יכול לפנות רק למי שקורא. מי שלא יודע

 לקרוא לא יוזהר. הצבת שומר דורשת מחויבות גדולה. החבאת הקרשים עלולה להיות מסובכת בגלל משקל ומרחק(. 

  מדוע חשוב לחשוב על התוצאות של מעשי? סטנדרט של זהירות, סטנדרט של התנהגות בחברה. כאנשים החיים בחברה, אנו

כל הזמן שמים לנגד עיננו את רצוננו לחיות בבריאות, בטחון, רווחה ושלום האחד לצד השני. לטובתנו האישית ולטובתו של כל 

חשבו גם על אחרים כשהם פועלים ויחשבו מה עלול לקרות כתוצאה ממעשיהם. אחד מהפרטים בחברה. לכן, חשוב לנו שאנשים י

אנו רוצים לקבוע סף התנהגות זהירה שכולם צריכים לעמוד בו. להיות אחראי משמעו לחשוב מה יכול לקרות כתוצאה מהמעשה 

 ולנסות למנוע תוצאות מזיקות. 

 גיעות. ": מחשבה קדימה, מניעת פאחריותלכתוב על הלוח את המונח "

 

 "סיפור בהמשכים": אפשרות להפעלה נוספת

יחלק את הכיתה למספר קבוצות. כל קבוצה מקבלת דף שעליו משפט ראשון בסיפור, אותו ימשיכו התלמיד עצמם. אחד  מתנדבה

המשפט  –התלמידים מתחיל. הוא כותב )מבלי שהאחראים יראו( משפט המשך לפתיח, מקפל את המשפט הקודם לו )בשלב זה 

הראשון( ומעביר לתלמיד הבא וכן הלאה. כל תלמיד רואה רק את המשפט האחרון בסיפור אך לא את השתלשלות הסיפור מתחילתו. 

הסיפור יהיה על תעלול שעשו תלמידים וכיצד התגלגל ויצא משליטה. דוגמא להתחלות לסיפורים: "בהפסקה החלטתי לשגע את רוני, 

לעבוד על יעל, סיפרנו לכל הכיתה שהיא נכשלה בבחינה בלשון...". קראו יחד את הסיפורים משכתי את הכסא שלה....",  "החלטנו 

 בכיתה. עמדו על השתלשלות העניינים החל מהתעלול ועד לתוצאות הסופיות שלו.
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 יים לעומת דיבוריםסמעשים פי .ב

לב מי עובר במסדרון, משיכת כסא הבחנה בין מעשים פיסיים הגורמים לנזקים )פתיחת דלת הכיתה במהירות מבלי לשים 

כשחבר מנסה להתיישב עליו, מעשי אלימות( לבין סיטואציות לא פיסיות כגון הוצאת דיבה, רכילות, הגורמות לנזקים. התלמידים 

 יתבקשו לתת דוגמאות למקרים שבהם דיבורים התגלגלו וגררו תוצאות קשות ופוגעות.

טוי ומגבלותיו. אין צורך להרחיב בשלב זה, היות שסביר להניח שהתלמידים יעברו הערה: נושא זה עשוי לגלוש לנושא חופש הבי

 שיעורים מורחבים בנושא )בהקשר זה, כדאי לבדוק מראש עם רכז הפעילות שלכם בארגון(.

 

 ניסוח כלל התנהגות .ג

מהמחנכת לכתוב את הכללים בקשו מהתלמידים לנסח כלל התנהגות שיחייב אזרחים להיות זהירים. אספו את הדפים ובקשו 

על בריסטול ולתלות בכיתה. אם ידוע לכם שהילדים יוצאים לטיול בזמן הקרוב ניתן לחשוב יחד איתם על קביעת כללי התנהגות 

 ובטיחות בטיול דוגמת שתיית מים, חבישת כובע, קרם הגנה, הליכה רק בשביל וכד'.

 רגש מפרקליטות מחוז ת"א ומרכז()תודה להצעתן של עו"ד אורלי מוראל ועו"ד אורנה פו

 

 על מה צריך לחשוב? מהי התנהגות זהירה וסבירה? .ד

שבו המשכים אפשריים לסיפורים שהמציאו.  2חלקו לתלמידים את דף עבודה מס'  -המשך הפעלת "ואז קרה דבר נורא.." 

אים לפציעות. יש להבחין בין אחריות לגבי כל מקרה התלמידים צריכים להחליט אם לדעתם יוצרי הסיטואציה המסוכנת עדיין אחר

לבין אשם. השאלה אינה אם הילדים אשמים או לא, אלא רק אם הם היו צריכים להימנע מלעשות את המעשה ואם היו הם 

 צריכים לחשוב על התוצאות הפוגעות של מעשיהם ולמנוע אותן.

 דיון

האחריות שלנו? האם נועם תרם במעשיו לפציעה מתי אנחנו אחראים למעשינו ולתוצאות האפשריות שלהם? מתי מפסיקה 

שלו? האם הילדים היו צריכים לחשוב גם על אפשרות שמישהו ירוץ מהר ולא יקרא את השלט, או שמישהו יוריד את השלט 

 ?2שלהם? האם כלל ההתנהגות שהמציאו קודם חל גם על המקרים שבדף עבודה מס' 

 

 כמה מילים( סיכום השיעור )חשוב מאוד לסכם את השיעור ב .ה

תוצאות. חשוב להפנים את הידיעה כי אנו אחראים -מה למדנו היום? חזרה על מושגים מרכזיים: אחריות, רשלנות, מעשים

למעשים ולהתנהגויות שלנו. תמיד. גם כילדים. לא בכל מצב או התרחשות ברורה לחלוטין מידת האחריות שלנו, אך עלינו לנקוט 

 למנוע התרחשויות מזיקות. תמיד בזהירות מירבית על מנת 

 

הוא להציג בפני התלמידים  רעיון נחמד נוסף שניתן לסכם איתו את השיעור )באדיבותו של צבי וינשטיין מפרויקט שיקום שכונות(

 "אחריות":את הניתוח הבא של אותיות המילה 

 קודם כל אני צריך לקחת אחריות על עצמי '.אני'כוונה היא לה - א. 

 הכוונה למעגל הקרוב אלי -יכול לקחת אחריות על אחי  ניריות על עצמי אי אחלאחר שלקחת - אח. 

 והכוונה היא לכל אדם -השלב הבא הוא לקיחת אחריות על האחר  -אחר. 

 ריחשת המעגלים הראשונים אני יכול להוביל אוברגע שלקחתי אחריות על של - אחרי. 

 אמונה. יש כאלה שיגדירו אלוהים, יש כאלו שיגידו הבריאה, אנרגיה קוסמית - אחריו. 

  אחריות –לבסוף. 

 אדם אינו יכול להיות אחראי על אחר לפני שהוא אחראי על עצמו  :א שיש חשיבות לסדרומה שעוד לומדים ה
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 1דף עבודה מספר 

 

 המציאו סוף לסיפור שלפניכם:

 

החליטו לחגוג את סוף שנת הלימודים במדורה ענקית. במשך  '3ילדי כיתה ו

שבועיים הם חיפשו קרשים ואספו אותם 

במגרש הריק שליד גן המשחקים בשכונה. הם 

אספו ערימה גדולה של קרשים. כדי שאף אחד 

לא יקח את הקרשים שלהם, החליטו הילדים 

לחפור בור ולשים בו את הקרשים. בערב, 

לו לחפור ביחד בור גדול. ילדים והתחי 5נפגשו 

הם הניחו בתוכו את כל הקרשים )שבחלק 

מהם היו קצת מסמרים חלודים( והלכו לביתם 

 שמחים ועייפים.

 דבר נורא.... אבל אז קרה
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 2דף עבודה מספר 

 

 אחראים לתוצאה הקשה? 3לפניכם כמה המשכים לסיפור שלנו, האם לדעתכם הילדים מכיתה ו'

 

לא לקחת את הקרשים  –החליטו הילדים לשים שלט שבו יהיה כתוב "זהירות בור  לפני שעזבו את המגרש,

שלנו". בשעת ערב מאוחרת, מיהר נועם לאוטובוס שעמד בתחנה ליד המגרש. הוא רץ, רץ, לא הספיק 

 לקרוא את השלט, ונפל לבור. נועם נחבל בערימת הקרשים ונפצע קשה.

 

לא לקחת את הקרשים  –לפני שעזבו את המגרש, החליטו הילדים לשים שלט שבו יהיה כתוב "זהירות בור 

שגר בשכונה החליט להוריד את השלט. למחרת, עברה במגרש נורית, היא  10שלנו". אדם, ילד שובב בן 

 לא הבחינה בבור ונפלה לתוכו. נורית נחבלה בערימת הקרשים ונפצעה קשה.

 

 

לא לקחת את הקרשים  –ו את המגרש, החליטו הילדים לשים שלט שבו יהיה כתוב "זהירות בור לפני שעזב

עבר שם בערב. הוא קרא את השלט והיה סקרן לראות כמה קרשים אספו ילדי  2שלנו". יואל מכיתה ו

 הכיתה המקבילה. הוא התקרב לבור ומיד נפל לתוכו ונפצע.
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 חשובה? )משפט מבוים קצר( : רצח מול הריגה: למה הכוונה8 שיעור

 מטרות 

 תרגול הנושא של יסוד נפשי.

 הכנה

 תיאור המקרה, סעיפי החוק, תיאור העדים והנחיות לתביעה ולהגנה )בנספח(.. 1

 ידים(.גלימות עו"ד )כמה שיותר כך תתעצם חווית התלמ. 2

 שלטים: תביעה, הגנה, עדים, שופטים.. 3

 נחמד להביא פריטים שעשויים לשמש את התלמידים במשפט )כגון: פמוט(. –ליצירת אוירה . 4

 הערות

  דקות( ולוודא כי אין  90מומלץ לשוחח מראש עם מחנכ/ת הכיתה אודות השיעור, על מנת לתאם משך זמן ארוך יותר )עד

 רגישות כלשהי בכיתה בנוגע לנושא המשפט המבויים או תיאור המקרה שלו. 

 .מומלץ להעביר שיעור זה בזוג, על מנת לאפשר סיוע צמוד יותר לכל אחת מקבוצות התלמידים 

 מת לבכם: אין צורך להיכנס עם התלמידים בשלב זה לכל כללי הטקס ולהקפיד על סדרי הדין )וסגנונות החקירה(. החשוב לתשו

הוא לאפשר להם לחוות את החוויה, ליהנות, ולהתעצם מעצם ההתנסות בהפעלת חשיבה מורכבת ומשפטית והפשטתה לכדי 

 טיעונים סדורים.

  מתאים לתלמידי הכיתות הגבוהות 

 השיעור מהלך

 . אדישות –טעות )שוגג(  –את המושגים: כוונה  הסבירועל נושא היסוד הנפשי.  הסבר קצרערכו  .1

הסבירו לתלמידים שהיום יש להם הזדמנות להרגיש עו"ד ולתרגל את נושא היסוד הנפשי, המהווה אבן יסוד בכל משפט פלילי,  .2

 באמצעות משפט מבויים. ממש כמו בבית משפט אמיתי!

  

 .את הכתה לשתי קבוצות, שייצגו את שני הצדדים, וערכו משפט מבוים קצרחלקו  .3

 

מתוך כל קבוצה( שישחקו תפקידים של עדים במשפט,  2תלמידים מתנדבים ) 4על מנת ליצור אווירת בית משפט מומלץ לבחור  .4

גם באפשרות התלמידים. עודדו  על פי התיאורים שבנספח )באפשרותכם כמובן גם להמציא סיפורים ועדויות שונים לחלוטין, וכך

 אותם ליצירתיות!(. כל קבוצה תחליט מי מהם יכול להועיל לטענתם ותוסיף אותם לרשימת עדיה. 

 

לאחר העלאת טיעוני הקבוצות, חקירת העדים והחלטת השופטים )שיכולים להיות המתנדב, המחנכת או גורם אחר בבית הספר(,  .5

ים. יש לעמוד על מורכבות הקביעה מהו היסוד הנפשי ועל החשיבות שבנקיטת את ההתנסות שחוו התלמיד מתנדביסכם ה

 זהירות והתחשבות בכל הצדדים במקרה שכזה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מפרקליטות המדינה )המחלקה הכלכלית( על הרעיון והסיוע בבניית מערך השיעור. תודתנו לעו"ד ערן זלר
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 משפט מבוים

 תיאור המקרה

 ראובן ושמעון הם שכנים. ביום ראשון נפגשו השניים לשיחה על כוס קפה בבית של שמעון. 

 במהלך השיחה פרץ בין השניים ריב חריף שהתדרדר לקללות, צרחות ואיומים. 

 שמעון ניסה להוציא את ראובן מהדירה שלו וצעק עליו שיעזוב מייד. 

 ראובן שהתעצבן נשאר לשבת במקומו. 

 תך אם לא תצא מפה!!" צעק שמעון. "אני אהרוג או

אז אמר לו ראובן המחומם שישתוק ושכל השכונה יודעת שהוא עצבני בזמן האחרון כי הוא פוטר מהעבודה 

 ולא מחזיר כספים. 

 שמעון לקח את פמוט הנחושת שעמד על שולחן קטן לצידו והניף אותו לכיוון ראובן. 

 ת מהדירה. בדיוק באותו הרגע התרומם ראובן בכוונה לצא

 הפמוט פגע בראשו וראובן מת במקום.

 

 עדים למקרה

רופאה שהוזעקה להציל את חיי ראובן כתבה דו"ח רפואי שמתאר חבלה )מכה( חזקה מאד. לדעתה, מי 

 שלא מתכוון להרוג לא היה מניף את הפמוט בצורה חזקה שכזו.

רר. כשחקר את שמעון הוא טען שוטר שהגיע לזירה ראה את שמעון היסטרי וצועק לעבר ראובן שיתעו

שלא התכוון לפגוע בראובן אלא ניסה להוציא את העצבים שלו על ידי זריקת הפמוט לעבר הקיר. ראובן 

פשוט קם פתאום באותו הרגע! הוא ממש לא יודע איך הוא יחיה בלי החבר שלו. השוטר טוען שדברי 

 שמעון נשמעו אמיתיים וכנים.

קיים איתו יומיים לפני האירוע שמעון אמר לו שקשה לו לראות את ראובן חבר של שמעון סיפר שבשיחה ש

מצליח ואת עצמו בלי כסף ולפעמים ממש בא לו להרוג אותו כשהוא בא אליו הביתה ומשוויץ בהצלחה 

 שלו.

שכנה ראתה את הויכוח מחלון דירתה. מהמקום שלה היא ראתה ששמעון הניף את הפמוט ובדיוק באותו 

 ן. אם ראובן לא היה קם הפמוט היה נזרק לעבר הקיר.הרגע קם ראוב
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  הנחיות לתביעה

ברצונכם להרשיע את שמעון ברצח. ההגנה תטען שמדובר בגרימת מוות ברשלנות או מקסימום בהריגה. 

בחוק העונשין. מה ההבדל בין העבירות? מדוע יש כזה  304, 300, 298קראו את העבירות לפי סעיפים 

כחת הבדל משמעותי בעונש שמוצמד לכל עבירה? כתבו כתב אישום נגד שמעון והכינו טיעונים להו

אשמתו של שמעון. אתם יכולים לזמן עדים ולחקור אותם. אתם יכולים גם לחקור את העדים שתזמן 

 ההגנה. העבירו להגנה את רשימת העדים שלכם. 

 סעיפי החוק

מאסר עשרים  –הריגה: "הגורם במעשה או במחדל אסורים למותו של אדם, יאשם בהריגה, ודינו  – 298

 שנה."

( גורם בכוונה 2מאסר עולם ועונש זה בלבד: ) –ה אחת מאלה יאשם ברצח ודינו רצח: ")א( העוש – 300

 מותו של אדם."לתחילה 

גרימת מוות ברשלנות: "הגורם שלא בכוונה למותו של אדם מחוסר זהירות או במעשה פזיז או לא  – 304

 מאסר שלוש שנים". –אכפתי, שאינם עולים כדי התרשלות פושעת, דינו 

 

 

 ההנחיות להגנ

התביעה מאשימה את שמעון ברצח. עליכם לנסות לשכנע שמדובר בגרימת מוות ברלשנות או מקסימום 

בחוק העונשין. מה ההבדל בין  304, 300, 298בהריגה, אך לא ברצח. קראו את העבירות לפי סעיפים 

שמעון העבירות? מדוע יש כזה הבדל משמעותי בעונש שמוצמד לכל עבירה? כתבו כתב טענות להגן על 

)כתב הגנה( והכינו טיעונים לטובתו. אתם יכולים לזמן עדים ולחקור אותם. אתם יכולים גם לחקור את 

 העדים שתזמן התביעה. העבירו לתביעה את רשימת העדים שלכם. 

 סעיפי החוק

מאסר עשרים  –הריגה: "הגורם במעשה או במחדל אסורים למותו של אדם, יאשם בהריגה, ודינו  – 298

 "שנה.

( גורם בכוונה 2מאסר עולם ועונש זה בלבד: ) –רצח: ")א( העושה אחת מאלה יאשם ברצח ודינו  – 300

 תחילה למותו של אדם."

גרימת מוות ברשלנות: "הגורם שלא בכוונה למותו של אדם מחוסר זהירות או במעשה פזיז או לא  – 304

 מאסר שלוש שנים". –אכפתי, שאינם עולים כדי התרשלות פושעת, דינו 
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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 

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

 א שמע לפני כן בבית.  פן אחר, שיתכן של

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:

התלמידים "מתמסרים" למדריך שנותן שבח על תשובה   - םעודדו, שבחו, פרגנו, חייכו אל התלמידים, פנו אליהם בשמ .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 

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

 העדיפו תמיד להעביר את המסרים בדרך של הפעלה, משחק או דיון.  -  אהאל תתנו הרצ .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.  

וקת הכיתה לקבוצות, בעבודה פרטנית עם תלמידים. בקשו ממנה להיות בעזרה למתקשים, בחל – 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.

 כיו"ב. עמדו בזמנים שהקצבתם לעצמכם. אם יש צורך, חישבו לכמה זמן תזדקקו להפעלה, לדיון, למשחק ו - 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. 

התייחסו אל השיעור כאל חוויה נפלאה שתתרום לתלמידים אך גם לכם! מתנדב שמשקיע בהכנת השיעור  – בואו כדי ליהנות .1

 הצלחה, סיפוק ושמחה.ומעביר אותו בהתלהבות ותוך יצירת עניין אצל התלמידים, צפוי לצאת מהשיעור בתחושת 
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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

 רת נושא השיעור. תפקידן:הגדרת מטרות היא הפעולה הראשונה שחשוב לעשות לאחר בחי

 "?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 

  לניסוח המטרות:כללים 

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

 סדרי העדיפויות בעת חלוקת תקציב"(.

o  של התלמידים.חשוב שהמטרות יתאימו לגיל וליכולות 

 

 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 

 מידה(.חלקים עיקריים )לכל חלק בשיעור יוגדרו זמן מומלץ ושיטת ל 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  -חשוב שגוף השיעור יכלול מתודות למידה שונות שאינן הרצאה פרונטאלית )לדוגמה 

 בקבוצות, עבודה בזוגות, סרטונים, עבודה עצמאית, סימולציה וכו(. 

 לאחר הפעילות יש לרכז את התלמידים במליאה ולערוך דיון שסוגר את הפעילות ומחבר למטרות השיעור.

o מהווה חזרה על התובנות המרכזיות שנלמדו במהלך השיעור.  םסיכו 

 

 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 

  מיומנות כלשהי בכל שיעורשילוב של לימוד 
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 תבנית למערך שיעור .6
 

 שם השיעור

  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[ 

 קטן ואחריהם חיבור לנושא השיעור()הפתיחה יכולה לכלול חידה, שאלה, סיפור אישי, תרגיל 

 חידה, שאלה, סיפור אישי .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 מיליםחשוב לסכם את התובנות החשובות ש
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