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 כלים דיגיטליים
בתכנית זו שילבנו במערכי השיעור כלים דיגיטליים התומכים בלמידה על מנת להתאים את השיעורים לסביבה 

 היומיומית והעכשווית של התלמידים. 

Padlet  -  כלי זה מאפשר למתנדב ליצור מרחב דיגיטלי וירטואלי המאפשר לכל תלמיד לשלוח אליו   וח שיתופי:ל

ון הנייד שלו. פתק זה יכול להכיל שילוב של אמצעי מולטימדיה )טקסט, תמונה, וידאו, ות הטלפ" באמצעים/"פתק

פתקים של עמיתיו . כל תלמיד יכול להגיב על השיתופי לוחהגבי -קול(. כלל הפתקים ניתנים להצגה בכיתה על

. הדיון יכול להימשך גם ללימודים. הלוח השיתופי מאפשר ליצור בכיתת הלימוד דיון מעמיק במגוון של נושאים

 מחוץ לכיתת הלימוד במרחב הווירטואלי.

 תמונה המייצגת את רעיונותיו. חירת: בשיעור תלמיד יכול לכתוב בפתק את הרעיונות שלו לבמהלדוג

 he.padlet.com :קישור

Mentimeter - :שתמשים בטלפון סקרים מגוונים. התלמידים מ מאפשר למתנדב להעביר בכיתה כלי סקרים

. כלי הסקר מאפשר לרתום הלוח השיתופיהנייד לצורך מענה על שאלות הסקר. תוצאות הסקר מוצגות בזמן אמת על  

ברירה, -הלמידה וגורם להם להיות מעורבים. הכלי כולל מגוון של תבניות סקר: שאלת רב את התלמידים לתהליך

 ועוד. כלי סקר מתאים מאד לפתיחת שיעור.  מילים-שאלה פתוחה, ענן

מתנדב יכול לפתוח את השיעור בשאלת סקר כדי לראות את מגוון העמדות בכיתה לגבי נושא השיעור,  :מהלדוג

 ניתן גם לסיים את השיעור באותה שאלת סקר כדי לבחון האם השיעור השפיע על עמדות התלמידים.

 www.mentimeter.com קישור:

Google Form - :מאפשר למתנדב להעביר לתלמידים שאלון שניתן לבדיקה ע"י המחשב.  שאלון ממוחשב

ברירה, שאלות התאמה ושאלות השלמה. ניתן לענות על השאלון גם מהטלפון הנייד. -השאלון יכול להכיל שאלות רב

 ון.המתנדב מקבל באופן מיידי את תוצאות השאל

  המתנדב יכול לסכם את השיעור בעזרת מספר שאלות שישלח לתלמידים דרך הקישור.  :מהלדוג

 www.google.com/forms/about :קישור

ת המתנדב מאפשר לקבוצה של תלמידים לעבוד ביחד על מסמך בכל מקום ובכל זמן. ניתן לשתף א  מסמך שיתופי:

 מנת לקבל הערות והארות. מתאים במיוחד לעבודת חקר קבוצתית. ניתן גם להשתמש במצגת שיתופית. -וצר עלבת

בתור כלי לעבודה  Google Slidesבתור כלי לעבודה על מסמכים שיתופיים ועל  Google Docs -אתרים מומלצים 

 על מצגות שיתופיות. 

Lensoo - מאפשר ליצור סרטון המכיל רעיון או כלי דיגיטלי להצגת רעיון או הסבר על גבי לוח וירטואלי :

. PDFי , תמונות, צורות ומסמכטה קולית, ציור, צילוםהסבר על גבי לוחות וירטואליים. ניתן לשלב בסרטון הקל

השימוש בכלי מאפשר למתנדב ליצור סרטונים עם הסברים על תכנים שירצה להציג או שהתלמידים יכולים ליצור 

 סרטונים על תכנים שלמדו בכיתה או שחקרו, וכך ניתן לבדוק את מידת ההבנה שלהם.

 מה שלמדו במהלך השיעור. מתנדב יכול לתת משימה לתלמידים לייצר סרטון שיציג את :מהלדוג

 www.lensoo.com קישור:

משתמשים בכלי כסיכום שהתלמידים מבצעים יש לוודא מראש עם אם * הערה: שפת הממשק היא אנגלית, לכן 

 דים.מחנכת הכיתה לגבי ההתאמה לתלמי

 

 _____________________________________________ _________________________ 

 

תודה על המלצות הכלים הדיגיטליים לד"ר דובי וייס, ראש תחום פדגוגיה דיגיטלית במכללת סמינר 

 .ספר וארגונים בתחום הטכנולוגיה החינוכית-הדעת ויועץ ומרצה לבתי-הקיבוצים, המייסד של עת

 

 

https://he.padlet.com/
http://www.mentimeter.com/
https://www.google.com/forms/about/
https://www.google.com/intl/iw_il/docs/about/
https://www.google.com/intl/iw_il/slides/about/
http://www.lensoo.com/
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 תחלומו – 1מספר שיעור 

 

 מטרות השיעור 

  )לגיטימציה( לחלום לעתיד מתן הכרה ומקום  ✓

ת באמצעות אמונה  הבנה שגם כאשר הדרך לא פשוטה ניתן להגשים חלומו ✓

 ועבודה קשה. 

אנשים שההתחלה שלהם הייתה קשה או    –הכרות עם מודלים לחיקוי  ✓

 רצופת כישלונות ובכל זאת הצליחו בדרכם.

 עידוד התלמידים לחלום לעתיד.  ✓

פעולות לביצוע  

 השיעור  לפני 

 קריאת המייל שנשלח ע"י רכזת שיעור אחר, לאחר מפגש ההדרכה.  ✓

o והכנתה להקרנה.  מצגת נלווית -מעבר על ה 

   Padlet  -פתיחת לוח ה ✓

 הדרוש פתוח במחשב    סרטוןהכנת ה ✓

דגשים כלליים  

לניהול דיון  

 במהלך השיעור

כל תלמיד אחראי לעדכן את שמו )בעברית( עם כניסתו לשיעור, כך  ✓

 התלמידים בשמם המתנדב יוכל לפנות אל  

 בזום, ועם מצלמות פתוחות.  (mute)כל תלמידי הכיתה במצב השתק  ✓

   (mute)הדיבור בהצבעה, ומשחרר ממצב השתק  ש את רשותתלמיד מבק ✓

  (mute)באישורו של המתנדב / ימתין שהמתנדב יבטל את מצב השתק 

 וייתן לו את רשות הדיבור.

 

 מבנה השיעור

 

 מתודות ועזרים  זמן )דק'( נושא  

1.  

 :החלום שלי החלומות שלכם

o   החלום שלי   –הצגה עצמית 

o  תלמידים כותבים את חלומם 

 ק' ד 15
o  מצגת נלווית 

o לוח שיתופי- Padlet 

2.  

 חלומות של אחרים 

o  ך של דמויות  דרוההחלומות, הסיפור

 מפורסמות 

 דק'  15
o  מצגת נלווית 

o   דיון 

3.  

 כישלונות מפורסמים 

o   החשיבות בהתנסות 

o  למידה מטעויות ומכישלונות 

 כישלונות מפורסמיםהצגת סרטון  o דק'  10

4.  

 סיכום: 

o עיבוד חדש של החלומות 

o  ?דבר חדש שלמדתי היום 

 Google Slides  -סיכום  שיתופי   o דק'  5

  דק'  45 משך זמן סה"כ: 

 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1UiYiDkH5nnV3NBR7a3nG_bQK0Ae3Sn5J2jNDsAVg_2Q/edit#slide=id.p10
https://padlet.com/sadigtools/x3earw0k7qm8xz8f
https://www.youtube.com/watch?v=XF4p32tdIJU
https://docs.google.com/presentation/d/1UiYiDkH5nnV3NBR7a3nG_bQK0Ae3Sn5J2jNDsAVg_2Q/edit#slide=id.p10
https://padlet.com/sadigtools/x3earw0k7qm8xz8f
https://docs.google.com/presentation/d/1UiYiDkH5nnV3NBR7a3nG_bQK0Ae3Sn5J2jNDsAVg_2Q/edit#slide=id.p10
https://www.youtube.com/watch?v=XF4p32tdIJU
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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 מהלך השיעור 
 

 זמן  הנחיות נושא

 חלק א 

 חלומות

 

   (1פתיחה )שקופית 

קצת רקע על ילדותכם, מה רציתם לעשות  -את עצמכם ואת הסיפור האישי שלכםהציגו  ✓

 תם.  כשתהיו גדולים ולאן הובילו אותכם החיים, אפשר גם על חלום שטרם הגשמ

 דק'  5

 (2חלומות התלמידים )שקופית 

מה הם רוצים לעשות   –מהתלמידים לחשוב על החלום או החלומות שלהם לעתיד בקשו  ✓

 כשיהיו גדולים?  

 . Padlet -לתלמידים את הלינק ללוח השיתופי ב שילחו ✓

 ואת החלום שלו.ללוח השיתופי, לציין את שמו יף פתקית חדשה  מכל תלמיד להוסבקשו  ✓

 את המסך והציגו לתלמידים את הלוח הנוצר מתשובותיהם. שתפו  ✓

   –לחלומות התלמידים התייחסו  ✓

o  כל חלום הוא אפשרי ואין תשובות נכונות 

o  פה כדאי לספר על אנשים שאתם מכירים שלא היה להם  –גם אם אין להם חלום זה מובן

 ברור בילדותם / בצעירותם. חלום

לתלמידים כי בשיעור היום נעסוק בחלומות לעתיד ועל הדרכים שאנשים עוברים ספרו  ✓

 בחיים בדרך להגשמת חלום  והגשמה עצמית.  

 דק'  10

 חלק ב 

חלומות של  

 אחרים 

   –(  4-6את  הסיפורים מהמצגת )שקפים הציגו  ✓

שו מהתלמידים לכתוב לעצמם בק  –מהתלמידים לחשוב על הסיפור של הדמויות בקשו  ✓

החלום של הילד/ה, מה קרה לו/ה במהלך החיים? האם הגשים את חלומו   מה היה

 לדעתם?

 מתנדבים שישתפו את הכיתה בתשובותיהם.  2-3 בחרו ✓

 (. התמקדו בסיפור של הדמויות. 7-9הסיפורים מהמצגת )שקפים הציגו  ✓

 דק'  10

 -שאלות לדיון

 אמיתיים.  חשבו התלמידים לסיפורים היחד את ההבדלים בין מה ש  בחנו ✓

נכון או לא נכון. המטרה לראות לאן הדמויות הגיעו מבלי    –שאין כאן טעויות   הדגישו ✓

 לפסול את הסיפורים האפשריים שהילדים חשבו עליהם.  

שרציתם לשמוע מה הם חושבים על הדמויות, לאן עתידם ייקח אותם ולספר   הסבירו ✓

 וני שקיבלו.  ותר טוב מאשר הסיפור הראשם שהעתיד שלהם היה הרבה ילה

עם נתוני פתיחה כמו של הדמויות שהראיתי לכם, בטח   -רובכם כנראה הופתעתם 

 חשבתם שהם לא יגיעו רחוק, העתיד שלהם לא יהיה כל כך טוב. 

  למרות זאת, ראינו פה שתי דוגמאות למקרים שבהם אנשים שהתחלת החיים שלהם לא 

 .  ם שאפו, עבדו קשה והצליחוהייתה פשוטה, ובכל זאת ה

 

  כדי להגשים חלומות, צריך קודם כל לחלום אותם!  

 לא צריך לפחד לחלום, לא צריך לפחד לנסות, ולא צריך לפחד אפילו מכישלונות.

 

 

 

 

 

 דק'  5

https://padlet.com/sadigtools/x3earw0k7qm8xz8f
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 זמן  הנחיות נושא

 חלק ג 

כישלונות  

מפורסמים  

ולמידה על  

 הדרך

o מפורסמים חוו בדרכם להצלחה   את הסרטון המציג את הכישלונות שאנשים הקרינו

 https://www.youtube.com/watch?v=XF4p32tdIJU -( 9)שקף 

o לפני הצגת כל דמות ושאלו אם הם יכולים לנחש מי הדמות ומה היא עושה היום. עצרו 

o מה הניע את הדמויות בסרטון? האם הסיפורים הפתיעו? מה הפתיעשאלו  ם בסיו ? 

o  מהתלמידים להשיב בצ'אט הזום והקריאו את תשובותיהם. בקשו 

 דק'  5

   . Padlet-לחלומות התלמידים בלוח החזרו  ✓

שוב על החלום שרשמתם. האם אתם רוצים להוסיף או    מהתלמידים להסתכל בקשו  ✓

 לשנות שוב?

 קבות השיעור.לתלמידים לשתף בחלומות שלהם ובמחשבות שעלו בע אפשרו ✓

באיזו מידה הסיפורים שהכרתם היום מעוררים בכם השראה   -את התלמידים שאלו  ✓

 להגשמת חלום משלכם? 

 דק'  5

 חלק ד 

 סיכום השיעור 

-מקסימום" / ילדי בית העץ"את השיר  השמיעו ✓

v=Ps3m9lGSC9sttps://www.youtube.com/watch?h 

 -את השיעור עם התלמידיםסכמו  ✓

o   דברנו היום על החלומות האישיים שלכם ועל החלומות של אנשים אחרים, ראינו

 שגם אנשים שנחשבים למאוד מצליחים נכשלו בעברם.

o   .למדנו שגם אם ההתחלה לא פשוטה וגם אם נכשלים בדרך אפשר להצליח 

o  ולפעמים מגלים שמה שתמיד חלמנו לא  חלומות משתנים. לפעמים יש מספר חלומות

מתאים לנו. מה שחשוב הוא שאנו מגלים דברים על עצמנו, צומחים ובונים   באמת

 את עצמנו לקראת החיים כבוגרים. 

o  מויות המצוירות מיקי מאוס, דונלד דאק ועוד, נחשב  וולט דיסני, היוצר של הד

 מר פעם: לגאון שהצליח להפוך חלום לאימפריה כלכלית. וולט דסני א

 

 "אם אתה יכול לחלום את זה אתה יכול להשיג את זה".

 

 ובקשו  Google slides -מהמורה לשלוח לתלמידים לינק למצגת שיתופית ב בקשו  ✓

מחשבה / תובנה / תחושה שהוא/היא    –במצגת את תשובותיהם  ים לשתףמהתלמיד

 יוצאים איתה מהמפגש.

 דק'  5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XF4p32tdIJU
https://www.youtube.com/watch?v=Ps3m9lGSC9s
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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 שטרות ומטבעות – 2מספר שיעור 
 

 השיעור  מטרות

 התלמידים יבינו את חשיבות המטבע כסימן מזהה של המדינה.  ✓

 התלמידים יכירו את מאפייני השטרות והמטבעות בישראל ובעולם. ✓

 יחשפו לאמצעי הבטיחות החדשניים למניעת זיופים.דים יהתלמי ✓

 התלמידים יתנסו בהכנת שטרות ומטבעות כסמל למדינה.  ✓

פעולות לביצוע  

 השיעור  לפני 

 קריאת המייל שנשלח ע"י רכזת שיעור אחר, לאחר מפגש ההדרכה.  ✓

 לשיעור דפים וטושים.  כין מראשבקשו מהמורה להנחות התלמידים לה ✓

 3-1נספחים   –צגה הנספחים לה   פתיחת ✓

 . ממצאיםה לשיתוף  - Padlet  -ה לוחפתיחת  ✓

 ושמירתו במחשב Google docsדף הנחיות למשימה הקבוצתית ב  ת  יחפת ✓

פעולות לביצוע  

 השיעור  אחרי
 Padlet -ה  תשובות מלוחהמחיקת   ✓

דגשים כלליים  

לניהול דיון  

 במהלך השיעור

כל תלמיד אחראי לעדכן את שמו )בעברית( עם כניסתו לשיעור, כך  ✓

 המתנדב יוכל לפנות אל התלמידים בשמם 

 .בזום, ועם מצלמות פתוחות (mute)כל תלמידי הכיתה במצב השתק  ✓

  (mute)צב השתק תלמיד מבקש  את רשות הדיבור בהצבעה, ומשחרר ממ ✓

     (mute)באישורו של המתנדב / ימתין שהמתנדב יבטל את מצב השתק 

 וייתן לו את רשות הדיבור.

 

 מבנה השיעור

 

 עזרים מתודות ו זמן )דק'( נושא  

1. 

 המטבע  הישראלי   

o הצגה עצמית   

o  המטבע הישראלי 

o סימני שטרות ומטבעות 

 דק'  20

 

o  שקופית הצגה עצמית 

o לוח שיתופי- Padlet 

o להצגה לתלמידים  נספחים 

 

2. 

 מטבעות בעולם 

o הכנת שטרות  - פעילות בקבוצות

 ומטבעות 

o  הצגה ודיון על הסמלים והמאפיינים

 ייחודים לשטרות ה

 דק'  25

o  הכנת דפים בנספחים להצגה 

o   דף הנחיות למשימה הקבוצתית 

    Google docs -ב

o ן ודי 

3 . 
 : סיכום

o  שלמדתי היום דבר חדש 
 oogle slidesG  -סיכום  שיתופי   • דק'  5

  דק'  50 משך זמן סה"כ: 

 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1LsOoGMvJTySWx39ATacpAksHK1YgdPTGbXYqW42jljA/edit#slide=id.ga671c2d536_0_18
https://docs.google.com/presentation/d/1LsOoGMvJTySWx39ATacpAksHK1YgdPTGbXYqW42jljA/edit#slide=id.ga671c2d536_0_18
https://docs.google.com/presentation/d/1LsOoGMvJTySWx39ATacpAksHK1YgdPTGbXYqW42jljA/edit#slide=id.ga671c2d536_0_18
https://padlet.com/sadigtools/p3qh3vrj2okyoggz
https://docs.google.com/document/d/1LR6rWKS48Q5HkyYkg6r-QtsLkLEDlX9QgDwQ2pVKlIU/edit
https://padlet.com/sadigtools/p3qh3vrj2okyoggz
https://padlet.com/sadigtools/p3qh3vrj2okyoggz
https://docs.google.com/presentation/d/1LsOoGMvJTySWx39ATacpAksHK1YgdPTGbXYqW42jljA/edit#slide=id.ga671c2d536_0_18
https://docs.google.com/document/d/1LR6rWKS48Q5HkyYkg6r-QtsLkLEDlX9QgDwQ2pVKlIU/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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  השיעורהלך מ

 
 

 זמן  הנחיות נושא

 יחהפת  - חלק א' 

המטבע   

 הישראלי 

 

 פתיחה 

 ?מי אתם? מה אתם אוהבים בעבודתכם -אישי שלכםהאת עצמכם ואת הסיפור  ציגוה ✓

   ?איך הגעתם לתפקיד שלכם

 דק'  5

 

 המטבע הישראלי 

מפשט את פעולת המסחר, בהיותו אחיד ובעל ערך נקוב. ההמטבע נוצר כאמצעי חליפין  ✓

יתחה לעצמה כסף משלה. היום נכיר את  לאחר שהתפתח הכסף כמוצר אחיד, כל מדינה פ

ישראל ונדבר על ההבדלים ביניהם לאלו שבמדינות  מדינת השטרות והמטבעות של 

 אחרות. 

 :(תשובותיהם)בקשו מהם להשיב בצ'אט שבזום והקריאו את  את התלמידיםשאלו  ✓

o  קיים היום בישראל?  המהו המטבע 

o   ?אילו ערכים של שטרות ומטבעות קיימים בישראל 

 ₪    ₪10,   ₪5,  ₪2,  ₪1,   ½אג',  10 ותמטבע

 ₪   ₪200,   ₪100,  ₪50,  20 שטרות

o ישראל? אלו מטבעות היו לפניו?  בהמטבע  היה  האם תמיד השקל החדש 

 לירה < שקל < שקל חדש

 דק'  5

 

 סימנים על גבי השטרות והמטבעות הישראלים   – פעילות 

 או שטר. מטבעאחר   מכל תלמיד לקום ולחפש בבית בקשו  ✓

כמה שיותר   Padlet -בלוח השיתופי בולרשום  התבונן בשטר/מטבע,מהם ל  בקשו ✓

 . רואים, המודפסים על גביופרטים שהם 

 

 הצגה ודיון  

 . שאלות לדיון: יתופיוהציגו לתלמידים את הלוח הש בזום מסך  שתפו ✓

o  מונים על גבי השטרות/מטבעות? ים כל כך הרבה סימדוע לדעתכם קיימ 

o זהים בצורתם?  מטבעות/שטרות  ה  האם כל 

o   .)מה ההבדלים ומה משותף? )גודל, משקל, הדפס 

o  ?מדוע קיימים ההבדלים הללו 

 

 הסבר 

 שהסימונים הרבים על גבי השטרות נועדו להקשות על זיופי השטרות.   הסבירו ✓

כדי לסייע להבחין ביניהם בעת   ובעות נועדהגודל והמשקל השונה של המט ,בנוסף

 הסחר בהם ולהקל על כבדי ראייה.  

 (. 2בנספח  ) כסיכום, ניתן להציג את דף אמצעי הביטחון המשותפים לכלל השטרות

 

 

 

 

 

 

 

 

 דק'  10

https://padlet.com/sadigtools/p3qh3vrj2okyoggz
https://docs.google.com/presentation/d/1LsOoGMvJTySWx39ATacpAksHK1YgdPTGbXYqW42jljA/edit#slide=id.ga671c2d536_0_18
https://docs.google.com/presentation/d/1LsOoGMvJTySWx39ATacpAksHK1YgdPTGbXYqW42jljA/edit#slide=id.ga671c2d536_0_18
https://docs.google.com/presentation/d/1LsOoGMvJTySWx39ATacpAksHK1YgdPTGbXYqW42jljA/edit#slide=id.ga671c2d536_0_18
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 זמן  הנחיות נושא

 

 חלק ב' 

מטבעות  

 בעולם 

 

 מטבעות בעולם 

 )בקשו מהם להשיב בצ'אט שבזום והקריאו את תשובותיהם(:  את התלמידים שאלו ✓

o   עולם?   רחבי המכירים לכסף באתם אילו דוגמאות 

o ם יש לכל מדינה מטבע משלהכמדוע לדעת ? 

o ר כל מדינה?  מה מייצג המטבע עבו 

 

 את מהתלמידים: שאלו  .סוגי השטרות מהעולם - 3לתלמידים את נספח  הציגו ✓

o מטבע הישראליהאם השטרות/מטבעות דומים ל  ? 

o  .?במה הם שונים 

טבלה עם דוגמאות ליחס בין   והראו להםלתלמידים את ההבדלים בין המטבעות  הסבירו ✓

 ( בנק ישראל שערי חליפין –  2020 לאוגוסט  מעודכןהמטבעות השונים. )

 שווי השקל החדש  המטבע 

 ₪    3.4 -כ הברית ארצות  -דולר  1

 ₪    4.45 -כ בריטניה  –לירה שטרלינג  1

 ₪    4.02 -כ איחוד אירופי  -יורו  1

 ₪    0.53 -כ דנמרק  –כתר דני  1

 

כמה שקלים נצטרך  – שאלובין הדולר לשקל. לדוגמה,  הבדללתלמידים את ה המחישו ✓

   דולר? 2לשלם בארה"ב עבור חפיסת שוקולד שעולה 

 דק'  5

 שטרות ומטבעות  הכנת   -צות  פעילות בקבו 

 

   משימהבזום, את דף ההנחיות ל לפני החלוקה לחדריםלתלמידים בצ'אט,  שילחו ✓

ולהוריד  ובץ ובקשו מהתלמידים לפתוח הק כקובץ מצורף, )oogle docsG) 4בנספח  

 חשב שלהם. למ

 .תלמידים( 4-5קטנות, בזום )את התלמידים לקבוצות  חלקו ✓

 .  יחדיו מכל קבוצה לבחור נציג שישרטט על הדף את המטבע שיעצבו בקשו ✓

 

 הצגה ודיון

 שאלות מכוונות:שלה.  הלהציג את העבודקבוצה   כלמ בקשוו מליאהל חיזרו ✓

o ?מה שם המדינה שלכם? אילו סמלים בחרתם לה   

o ?איך בחרתם את מאפייני הכסף? האם היה פשוט לבחור אותם 

o  והשטרות שלכם? מדוע בחרתם בגודל זה? מה גודל המטבעות 

o   ?כמה יעלה אצלכם קרטיב 

 

 - הסבר

ניתן לראות שכל קבוצה המייצגת מדינה בחרה לעצמה סמלים וכן מאפיינים ייחודים   ✓

בו משתמשים כדי לרכוש  לשטרות. אנו רואים שהשטרות הם לא רק משהו צבעוני ש

 מוצרים, אלא הוא אחד מהסמלים של המדינה כמו דגל או המנון.  

מדינה אחרת אותו וב Xלכסף יש כמובן גם ערך כספי, כך שבמדינה אחת קרטיב עולה 

 . פחות/הקרטיב עולה יותר

 אם תהיו מוכנים לוותר על המטבע שלכם ולהתאחד עם מדינות אחרות, מדוע? :  השאלו ✓

 דק'  20

https://docs.google.com/presentation/d/1LsOoGMvJTySWx39ATacpAksHK1YgdPTGbXYqW42jljA/edit#slide=id.p
https://www.boi.org.il/he/Markets/ExchangeRates/Pages/Default.aspx
https://docs.google.com/document/d/1LR6rWKS48Q5HkyYkg6r-QtsLkLEDlX9QgDwQ2pVKlIU/edit
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מטבע הוא סמל של מדינה ולא קל למדינה לוותר על הכסף שלה, במיוחד , ינוכפי שרא

מדינות אחרות. יחד עם זאת, באירופה החליטו להתאחד  ב ם ערכו גבוה יותר מאשר א

 ויצרו כסף אחיד לכל המדינות השותפות. הכסף שלהם נקרא יורו. 

 

 זמן  הנחיות נושא

 

 

 

 חלק ג' 

 סיכום השיעור  

 

 

 

 

 

 

 

 כום  יס

 לוקחים מהשיעור היום?  הםמה  -את התלמידים שאלו  ✓

הכרנו היום סוגים שונים של מטבעות ושטרות בעולם ואף התנסינו ביצירת מטבעות  ✓

ואותו המוצר יכול להימכר   –משלנו. למדנו שהערך של הכסף משתנה בין מדינה למדינה  

עלות המחיה באותה  במדינה אחת במחיר זול יותר ממדינה אחרת. יש לכך השפעה על 

 המדינה לעומת מדינות אחרות. 

סף הוא בעל ערך רב בחברה שלנו, ועל כן גם מושקעת בו מחשבה רבה. מעבר ראינו שכ  ✓

ועל  הלעובדה שניתן לשלם בו, בכל מדינה וחברה רואים בכסף ערך המעיד על עצמאות

 התרבות המקומית.  

את  הציגוו oogle slidesGית שיתופהמצגת מהמחנכת לשלוח לתלמידים קישור ל בקשו  ✓

 התשובות.

 דק'  5

   

  

 

 

  

https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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 שטרות כסף ישראליים - 1נספח 

  

https://docs.google.com/presentation/d/1LsOoGMvJTySWx39ATacpAksHK1YgdPTGbXYqW42jljA/edit#slide=id.ga671c2d536_0_18
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 ל השטרותאמצעי ביטחון המשותפים לכ - 2נספח 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1LsOoGMvJTySWx39ATacpAksHK1YgdPTGbXYqW42jljA/edit#slide=id.ga671c2d536_0_25
https://docs.google.com/presentation/d/1LsOoGMvJTySWx39ATacpAksHK1YgdPTGbXYqW42jljA/edit#slide=id.ga671c2d536_0_25
https://docs.google.com/presentation/d/1LsOoGMvJTySWx39ATacpAksHK1YgdPTGbXYqW42jljA/edit#slide=id.ga671c2d536_0_25
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 תמונות של כסף מהעולם - 3נספח 

 

 

  

https://docs.google.com/presentation/d/1LsOoGMvJTySWx39ATacpAksHK1YgdPTGbXYqW42jljA/edit#slide=id.p
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 4נספח 

 

 תכנון מטבעות ושטרות –משימה קבוצתית 

מכל אזרחי המדינה נבחרתם להיות אלו שיתכננו כסף חדש עבור המדינה שלכם. עליכם לתכנן ולשרטט מטבעות 

 ושטרות שבהם ישתמשו כלל אזרחי המדינה שלכם.  

  

   חשבו מה מייצג את המדינה שלכם

 ______________ שם המדינה שלכם _________ •

 המטבע שלכם )בדומה לשקל או לדולר(? _____________ מה שם  •

 כמה יעלה לקנות אצלכם קרטיב?  ______________ •

 

 

 

 תכננו ושרטטו איך יראה הכסף החדש שלכם 

 מה יהיה הגודל שלו? )התייחסו לנוחות נשיאת הכסף לעומת כסף קטן מידי וקשה לזיהוי(. •

 השטרות.ם של החליטו על צבעים עיקריי •

 מה יהיה מודפס על גבי השטרות? )אנשים, סממן ייחודי של המדינה, אותיות וכדומה( •

 שרטטו סממנים שיקשו על זיופו.  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חישבו על היבטי הבטיחות והזיהוי של הכסף

 סימני זיהוי יחודיים  •

 שרטטו/ הדביקו סממנים שיקשו על זיופו.  •

https://docs.google.com/document/d/1LR6rWKS48Q5HkyYkg6r-QtsLkLEDlX9QgDwQ2pVKlIU/edit
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 חסכון השקעה והלוואה  – 3שיעור מספר 

 

 מטרות השיעור 

התלמידים יבינו את משמעותם של המושגים: חסכון, השקעה,  ✓

 הלוואה וריבית. 

 ים יכירו את האפיקים השונים אליהם ניתן לנתב את הכסף. מיד התל ✓

 התלמידים ידונו בחסרונות וביתרונות של האפיקים השונים. ✓

פעולות לביצוע  

 השיעור  לפני 

 שנשלח ע"י רכזת שיעור אחר, לאחר מפגש ההדרכה. קריאת המייל  ✓

פתקים ולכתוב  4בקשו מהמורה להנחות את התלמידים להכין מראש   ✓

 סכון, השקעה, הוצאה, הלוואה )מושג אחד על כל פתק(. ח  -עליהם

 פתיחת הסרטונים הדרושים להקרנה )לינקים במהלך השיעור(. ✓

  3חדר , 2חדר , 1חדר  -כרטיסיות לעבודה בקבוצות -פתיחת הנספחים ✓

 ושמירתם למחשב. 

 . המצגת הנלוויתפתיחת   ✓

דגשים כלליים  

לניהול דיון  

 יעורבמהלך הש 

כל תלמיד אחראי לעדכן את שמו )בעברית( עם כניסתו לשיעור, כך  ✓

 המתנדב יוכל לפנות אל התלמידים בשמם. 

 .בזום, ועם מצלמות פתוחות (mute)תה במצב השתק כל תלמידי הכי  ✓

  (mute)תלמיד מבקש  את רשות הדיבור בהצבעה, ומשחרר ממצב השתק  ✓

     (mute)באישורו של המתנדב / ימתין שהמתנדב יבטל את מצב השתק 

 וייתן לו את רשות הדיבור.

 

 מבנה השיעור

 

 מתודות ועזרים  זמן )דק'( נושא  

1. 

 : חיסכון

o ון? מהו חיסכ 

o  פתיחת חסכון 

 דק'  10

o שאלון 

o  בסרטוניםצפייה 

o  דיון 

2 . 

 : השקעה והלוואה

o   הלוואה, ריבית,  –הסבר מושגים

 הוצאה והשקעה 

 דק'  15
o שאלון 

o  צפייה בסרטונים 

3. 

 ההבדל בין השקעה, הוצאה וחסכון

o  תרגיל כיתתי 

o הצגת מקרה וכתיבת   -הפעלה

 טיעונים 

 דק'  15

o   ,שלטים עם המילים: חסכון

 הוצאה, הלוואה השקעה, 

o חלוקה לקבוצות 

o כרטיסיות לעבודה בקבוצות- 

 3חדר , 2חדר , 1חדר 

o  טבלה מסכמת לדיון 

4 . 
 סיכום: 

o  דבר חדש שלמדתי היום 
 oogle slidesGסיכום שיתופי    o דק'  5

  דק'  45 משך זמן סה"כ: 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1dxy7KbWhGXqa2v0GKH5HLzfCx82g3a1QcisEUwqDO9E/edit
https://docs.google.com/document/d/1dxy7KbWhGXqa2v0GKH5HLzfCx82g3a1QcisEUwqDO9E/edit
https://docs.google.com/document/d/1dxy7KbWhGXqa2v0GKH5HLzfCx82g3a1QcisEUwqDO9E/edit
https://docs.google.com/document/d/1MZ45lgXobuoidb3HqHKmJCUTpbpKBDZuQs0-ePoSN_o/edit
https://docs.google.com/document/d/1MZ45lgXobuoidb3HqHKmJCUTpbpKBDZuQs0-ePoSN_o/edit
https://docs.google.com/document/d/1MZ45lgXobuoidb3HqHKmJCUTpbpKBDZuQs0-ePoSN_o/edit
https://docs.google.com/document/d/1r2bsvwP7MqNXEA2SFEJ7wMiap6wPZUFbk6mKsZJMaqc/edit
https://docs.google.com/document/d/1r2bsvwP7MqNXEA2SFEJ7wMiap6wPZUFbk6mKsZJMaqc/edit
https://docs.google.com/document/d/1r2bsvwP7MqNXEA2SFEJ7wMiap6wPZUFbk6mKsZJMaqc/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1pcGRGa2tYE8swx7D56qzFRvVtVmahPyKNoXXaqPiLsI/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/document/d/1dxy7KbWhGXqa2v0GKH5HLzfCx82g3a1QcisEUwqDO9E/edit
https://docs.google.com/document/d/1dxy7KbWhGXqa2v0GKH5HLzfCx82g3a1QcisEUwqDO9E/edit
https://docs.google.com/document/d/1dxy7KbWhGXqa2v0GKH5HLzfCx82g3a1QcisEUwqDO9E/edit
https://docs.google.com/document/d/1MZ45lgXobuoidb3HqHKmJCUTpbpKBDZuQs0-ePoSN_o/edit
https://docs.google.com/document/d/1MZ45lgXobuoidb3HqHKmJCUTpbpKBDZuQs0-ePoSN_o/edit
https://docs.google.com/document/d/1MZ45lgXobuoidb3HqHKmJCUTpbpKBDZuQs0-ePoSN_o/edit
https://docs.google.com/document/d/1r2bsvwP7MqNXEA2SFEJ7wMiap6wPZUFbk6mKsZJMaqc/edit
https://docs.google.com/document/d/1r2bsvwP7MqNXEA2SFEJ7wMiap6wPZUFbk6mKsZJMaqc/edit
https://docs.google.com/document/d/1r2bsvwP7MqNXEA2SFEJ7wMiap6wPZUFbk6mKsZJMaqc/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1pcGRGa2tYE8swx7D56qzFRvVtVmahPyKNoXXaqPiLsI/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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 מהלך השיעור 
 

 זמן  הנחיות נושא

 ההקדמה למנח

 -הקדמה למנחה וחומר העשרה

, כולל מידע של משרד האוצר  /http://haotzarsheli.mof.gov.il האוצר שליאתר  ✓

 וסרטונים שחלקם משולבים במערך. 

, של סופי  מעריב nrgמתוך אתר   איך תלמדו את הילדים שלכם מה זה כסף?כתבה  ✓

 שולמן. 

 -הערות

o   השיעור עוסק בנושא שעלול להיות כואב לתלמידים שבאים ממשפחות ממעמד סוציו

 אקונומי נמוך המתקשות לגמור את החודש.  

o   ת מתוך  להעביר את השיעור ברגישו ישהמצוקה הכלכלית היא מציאות קיימת ולכן

   וה שהמצב עשוי להשתנות.אמפטיה, ולתת תקו

o ח ממנו. חשוב להיות קשובים לאמירות  נושא הפערים החברתיים אקטואלי ואין לברו

 בכיתה ולהתייחס לכך ברגישות הראויה.  

o  עדיף לא לשאול שאלות, שכן התלמידים עלולים להרגיש מבוכה ובושה. יתכן שאחדים

 כיתה.  יזעקו את הקושי. תלוי בהרכב ה

o  סכום כספי ו במידהחשוב שהתלמידים יכירו ביתרונות של החיסכון ושנמליץ להם לחסוך

ות ( ושגם במצב קשה יש מקום ואולי בחשיבדמי כיס, מתנה וכו'מתקבל לידיהם )שכר, 

 . עיקרי, הכרחי ובסיסי -יתרה לסדר עדיפויות

o א תמיד ניתן לחסוך אין מה ״לשים בצד״. לכן יש להסביר של בהם  לעיתים, יש מקרים ש

ים שבהן יש הוצאות גבוהות יותר )בר מצווה, חתונה וכדומה(,  ישנן תקופות בחי -

 .' מצם וכושנותרים ללא פרנסה )מפעל נסגר(, יוקר המחייה בארץ מאלץ משפחות להצט

o   .חשוב להסביר זאת ולספר על המצבים הללו מתוך אמפטיה ולא מתוך ביקורת או הטפה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ' חלק א

 חיסכון 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חיסכון פתיחת

 את התלמידים )בקשו שירימו יד בתשובה הנכונה לדעתם(:   שאלו ✓

 ₪ כמתנה לחג או ליומולדת.    100קיבלתם 

o  ?האם מיד הוצאתם אותם 

o  ?האם החלטתם לשמור אותם בצד 

 תלמידים שישתפו את הכיתה, בהרחבה.   2-3מ  בקשו ✓

 

 בר סכון? הסמה זה חי 

שמירת כסף בקופת חסכון בבית או חיסכון הוא שמירת כספים לשימוש עתידי. לדוגמה,  ✓

בחשבון בבנק. ניתן להחליט שבחלק מהכסף שלנו נשתמש מיד וחלק ממנו נחסוך 

₪, אנו יכולים להחליט שכל  10לעתיד. לדוגמה, אם אנו מקבלים דמי כיס שבועיים בסך  

 שקלים נשים בצד בקופת חיסכון.  6 -שקלים, ו  4שבוע אנו מוציאים מתוכם  

אם נחסוך את   סכון / מה נוכל לעשות עם כסף שאנו חוסכים בצד? מה היתרון של חי  •

 6הכסף, נוכל להשתמש בו לקניית פריט בעל ערך גבוה יותר. למשל עם נחסוך כל שבוע 

כל  ₪ לאחר מספר שבועות נוכל לרכוש לעצמנו לדוגמה משחק מחשב חדש, חולצה או

 המשפחתי.  פריט אחר שנרצה, בסכום שחסכנו, ונוכל אף לסייע בתקציב 

 

 )ניתן להקרין את אחד מהסרטונים הבאים(:  צפייה בסרטון על חיסכון

 דק'  10

http://haotzarsheli.mof.gov.il/
http://haotzarsheli.mof.gov.il/
http://haotzarsheli.mof.gov.il/
https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/53/ART1/809/687.html
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 חלק א' המשך 

 חיסכון 

 

חיסכון של משפחה כבר מתחילת החודש. הסרט מאתר    - דבר ראשון כסף לחיסכון ✓

חה ולא של ילדים, אך הוא  האוצר שלי, מטעם משרד האוצר )עוסק בחיסכון של משפ

 יכול לתת להם כלים וידע לחיסכון התקציב המשפחתי(. 

, אך  17ך קמפיין של בנק ישראל )מתייחס לנער בן מתו לוקחים אחריות על הכסף שלנו ✓

 א יכול לתת להם דוגמה אישית(.  הו

 

 דיון בעקבות הסרטים 

 מהתלמידים להשיב באמצעות הצ'אט בזום והקריאו חלק מתשובותיהם:  בקשו ✓

o   ?האם גם אתם חוסכים כסף למטרה מסוימת 

o  ?האם הצלחתם לעמוד במטרה שלכם 

 

 ריבית  –חיסכון בבנק  

בית? סכום כסף שהבנק ך את הכסף שלנו בבנק, הכסף יצבור ריבית. מה זו ריאם נחסו ✓

לו בחיסכון. כלומר, הכסף שאנו שמים בבנק צובר עוד משלם לנו על הכסף שהפקדנו אצ

 . כסף, הנקרא ריבית 

 זמן  הנחיות נושא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חלק ב'  

השקעה  

 והלוואה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הסבר המושגים 

שלנו במטרה להרוויח ממנו כסף נוסף. חוסכים את הכסף  נוכל להחליט שאנו -השקעה ✓

המצווה בבנק.   בת/לדוגמה, נוכל להחליט שאנו חוסכים את כל הסכום שקיבלנו בבר

כאמור, הכסף שלנו יצבור ריבית. בעוד מספר שנים, נוכל להשתמש בכסף הזה לצורך  

ם עם הכסף  שאנו עושי השקעהמקצוע, שיכניס לנו בעתיד משכורת נאה. זו י לימוד 

 שלנו. 

 - הלוואה ✓

   –מהתלמידים להצביע למצלמה, בתום הקראת השאלה  בקשו

 אגודל למעלה = כן, אגודל למטה = לא. 

o  ?)'האם מישהו מכם השאיל פעם חפץ למישהו אחר )בגד, קלפים וכו 

o   ?האם קיבלתם את החפץ שלכם בחזרה 

o  מהר?  האם נתקלתם במצב שבו השאלתם חפץ לחבר והוא לא החזיר אותו 

o איך הרגשתם?   -תלמידים להרחיב ולשתף  2-3מ  בקשו 

חזרה מהר ובמצב כפי שאתם השאלתם חפץ לחבר ורציתם לקבלו ב -לתלמידים  הסבירו ✓

 טוב, כך כאשר אדם זקוק לכסף הוא יכול לשאול אותו מאדם אחר או מהבנק.  

 . הלוואהלהשאלה זו קוראים 

שר בתום בנק או גוף פיננסי אחר( ללווה, כאהיא מתן כסף על ידי מלווה )אדם,  הלוואה ✓

ואה, התקופה שנקבעה בחוזה ביניהם על  הלווה להחזיר את כל הכסף למלווה. בכל הלו

מקבל הלווה בתחילה סכום של כסף מהמלווה, אותו הוא מחזיר, בדרך כלל תוך חלוקה  

 לתשלומים, למלווה.  

לא החזרתי אותה, הרי שאני   אם קיבלתי הלוואה אני אמור להחזירה תוך זמן מה. אם ✓

, כלומר יש לי חוב לאותו אדם שהלווה לי את הכסף. ככל שהלווינו יותר כך בעל חוב

 ₪.   ₪25 נחזיר   ₪20, אבל על  ₪12 נחזיר   10ר באופן יחסי לדוגמא על נחזיר יות

. כשם שבחיסכון יש ריבית שמגדילה את סכום ריביתלעיתים ההלוואה כרוכה בעלות של  ✓

יש להחזיר למלווה  ש בידי החוסך, כך כאשר לוקחים הלוואה סכום הכסף שהכסף שי

 גדול יותר מסכום ההלוואה.  

 

 דק'  15

https://www.youtube.com/watch?v=kWRXwe5Nq3M
https://www.youtube.com/watch?v=ceXllSvlZcA


 

19 

 

 

 

 

 

 

 חלק ב' המשך 

השקעה  

 והלוואה

 

 סרטונים הקרנת 

 לסיכום את שני הסרטונים הבאים מאתר האוצר שלי, מטעם משרד האוצר:  הקרינו ✓

o ריבית דה ריבית   

o יש חסכונות, אין הפתעות   

 

₪    ₪5 כל חודש מהתקציב המשפחתי או  20בפני התלמידים שאפשר לחסוך גם הדגישו  ✓

מדמי הכיס. לא חייבים לחסוך מאות שקלים בכל חודש. כדאי לחסוך סכום שניתן לעמוד 

אין טעם לחסוך הרבה כסף ולהיכנס לחובות   מר,כלובו מבחינת התכנון החודשי.  

 שמצריכים לקיחת הלוואות מהבנק, שעליהם כפי שלמדנו משלמים ריבית.  

 

 זמן  הנחיות נושא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חלק ג'  

 התנסות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ההבדל בין חסכון, השקעה והלוואה   –תרגיל כיתתי  

כל  בו חסכון, השקעה, הוצאה, הלוואהעם המילים:  דפיםהכין ידים ל מהתלמ  בקשו ✓

המתאים לדעתם לסיטואציה )הציגו בכל פעם סיטואציה קצרה   דףלהרים את ה  ,פעם

והתלמידים יצטרכו להחליט האם מדובר בחסכון, השקעה, הוצאה או הלוואה ולהסביר 

 מדוע(:

o   הוצאה  –קניתי ג'ינס חדש . 

o  חסכון –שקלים 5שבוע  אני שם בקופת חסכון כל . 

o השקעה –ם קניתי דלי, ספוג וסבון נוזלי לשטיפת מכוניות השכנים בתשלו . 

o   השקעה –הוריי פתחו עבורי תכנית חסכון ללימודים באוניברסיטה . 

o הוצאה  – קניתי נעלי אדידס חדשות . 

o  ביקשתי מההורים כסף לרכישת משחק מחשב. עלי להחזיר להם את הכסף תוך שנה – 

 . הלוואה

o  השקעה  –שאוכל למכור בעוד שנה במחיר גבוה יותר  תכשיט מיוחדקניתי באינטרנט. 

o   חסכון –בקשתי מהוריי שיפקידו את כספי בבנק לעת עתה. 

o  הלוואה  –ההורים שלי לקחו כסף מהבנק לצורך רכישת דירה. 

 

 דק'  15

 הפעלה 

 נס לקובץקבצים שונים( ובקשו מהתלמידים להיכ   3בצ'אט את כל קבצי המשימה )שלחו  ✓

 .לחדרים, לפי מספר החדר שאליו יצטרפולאחר החלוקה 

 קבוצות בעזרת חלוקה לחדרים בזום. 3-את התלמידים ל חלקו ✓

 מכל קבוצה לכתוב ביחד טיעונים, ככתוב במשימה שקבלו.בקשו  ✓

 שכל קבוצה תבחר נציג אחד שיציג את הטיעונים מול כל הכיתה. הסבירו  ✓

 המשך ההפעלה 

 -התלמידים למליאה, וספרו לכולםל צות, החזירו את כ בתום המשימה בקבו •

יובל חגג את בר המצווה שלו לפני כשבוע. הוא קיבל סכום כסף גדול. יובל רוצה לקנות 

עם הכסף שלו טאבלט חדש. הוא נפגש עם מבוגר משמעותי בחייו ועם דני חברו הטוב 

נשמע מה הטיעונים והם משוחחים על האפשרויות לשימוש הכי מתאים בכסף שלו. בואו 

 מציגה כל דמות.  ש

https://www.youtube.com/watch?v=98kwzlOKM-Q
https://www.youtube.com/watch?v=QQRuR3oo7Io
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 המשך  –חלק ג'  

 התנסות

 דיון

 (: 2)נספח   במצגת הנלוויתטבלה  הצגת האת הכיתה את השאלות הבאות תוך  שאלו ✓

o  סכון, השקעה ריבית. י יובל? השתמשו במונחים ח מהן האופציות העומדות בפנ 

o   ?מהם היתרונות והחסרונות של כל אופציה 

תלמידים להרחיב בע"פ או מתן תשובות והקראתן דרך   2-3חלק זה )אפשרו ל סכמו  ✓

 -צ'אט בזום(ה

o  ?כיצד אתם הייתם נוהגים במקום יובל? מדוע 

o גמאות האם יש דברים אחרים שהוא יכול לעשות עם הכסף? תנו דו 

 

 זמן  הנחיות נושא

 חלק ד' 

 השיעור סיכום 

 - סיכום 

 מה אתם לוקחים מהשיעור היום?  -את התלמידים שאלו  ✓

 ובקשו  oogle slidesG -מהמורה לשלוח לתלמידים לינק למצגת שיתופית ב בקשו  ✓

מחשבה / תובנה / תחושה שהוא/היא    –מהתלמידים לשתף במצגת את תשובותיהם 

 יוצאים איתה מהמפגש.

למדנו היום על שימושים שונים שאנו יכולים לעשות עם הכסף שלנו. ראוי וחשוב   ✓

הם  ה  ו ומשנחשוב על שיקולים שונים כאשר אנו מתכננים כיצד לנהוג עם הכסף שלנ

 היתרונות והחסרונות, כאשר אנו בוחרים באופן פעולה כזה או אחר.  

ראינו שכדאי מאוד לחסוך את הכסף שלנו או את חלקו לטווח ארוך. למדנו שהוא יכול  ✓

לצבור ריבית וכך סכום הכסף שהיה ברשותנו בהתחלה יהיה גדול יותר בעתיד ויוכל  

 לשמש אותנו למטרות שונות. 

התייעץ עם אנשים נוספים בחשיבה מה כדאי לנו לעשות לאי לנו בהם כד ישנם מקרים ש ✓

 עם הכסף שלנו לטובתנו. 

 דק'  5

  

 

 

 

  

https://docs.google.com/presentation/d/1pcGRGa2tYE8swx7D56qzFRvVtVmahPyKNoXXaqPiLsI/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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 כרטיסיות דמות - 1נספח 

 יובל

 מתנות וגם הרבה כסף. את בר המצווה שלך וקבלת הרבה אתה יובל. רק לפני שבוע חגגת 

 ש"ח.  5,000קבלת סכום מצטבר של 

 

הישן שלך ולקנות טאבלט מתקדם עם כל האביזרים הנלווים. כבר הרבה מאוד זמן אתה חולם להחליף את המחשב 

 הסכום שקבלת מספיק בדיוק לקניית הטאבלט ואתה מאוד רוצה ללכת ולקנות אותו. 

 

עם החבר הכי טוב שלך ועם מבוגר משמעותי בחייך. לא נראה להם נכון שתבזבז את הכסף על להיפגש  אתה עומד

 שעומד לרשותך למטרות אחרות.מחשב. הם רוצים שתשתמש בכסף 

 הצג את עמדתך וכתוב טיעונים בנושא. 

 

 מבוגר משמעותי בחיים של יובל

ש"ח. יובל  5,000 -כספיות שהצטברו לאת/ה מבוגר משמעותי בחייו של יובל. יובל חגג בר מצווה וקיבל מתנות 

 רוצה לרכוש טאבלט חדש מהכסף שקיבל.

 

חשב החדש יהיה ישן בעוד את/ה לא כל כך מרוצה מהרעיון של יובל. נראה לך שזה בזבוז של כסף. הרי גם המ

 אשר תצבור ריבית )עוד כסף(. שנתיים. את הכסף הזה ניתן לדעתך לשים בתכנית חסכון,

יהיה אם יובל יחסוך את הכסף וישתמש בו בעתיד ללימודים באוניברסיטה, וכך ירכוש מקצוע שיעזור לדעתך נכון 

 לו בעתיד. 

 הצג את עמדתך וכתוב טיעונים בנושא

 

 החבר של יובל –דני 

שקלים.  5,000 -החבר הכי טוב של יובל. יובל חגג את בר המצווה שלו וקיבל מתנות כספיות שהצטברו לאתה 

 יובל רוצה לרכוש טאבלט חדש מהכסף שקיבל.

 

ל יובל. נראה לך שזה בזבוז כסף. הרי גם המחשב החדש יהיה ישן בעוד רוצה מהרעיון שאתה לא כל כך מ

 ם בתכנית חסכון אשר תצבור ריבית )עוד כסף(. שנתיים. את הכסף הזה ניתן לדעתך לשי

לרכישת קטנוע, וכך לשניכם יהיו קטנועים,  16אתה חושב שנכון יהיה אם יובל יחסוך את הכסף וישתמש בו בגיל 

 לו לטייל יחד ואף למצוא עבודה כשליחים ולהרוויח עוד כסף יחד. תוכ

 הצג את עמדתך וכתוב טיעונים בנושא

  

https://docs.google.com/document/d/1dxy7KbWhGXqa2v0GKH5HLzfCx82g3a1QcisEUwqDO9E/edit
https://docs.google.com/document/d/1MZ45lgXobuoidb3HqHKmJCUTpbpKBDZuQs0-ePoSN_o/edit
https://docs.google.com/document/d/1r2bsvwP7MqNXEA2SFEJ7wMiap6wPZUFbk6mKsZJMaqc/edit
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 סיכום הדיון – 2נספח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ת עם מה יובל יכול לעשו

 הכסף?

 חסרונות יתרונות

 לרכוש טאבלט

ישמש אותו במקום המחשב 

 הישן 

הוצאה על דבר שהוא מחכה לו 

 זמן רב

יהיה ישן תוך המחשב 

הוא ירצה סביר שכשנתיים ו

 להחליפו שוב

 לחסוך את הכסף ללימודים
 יצבור ריבית

 השקעה לטווח ארוך

לא ניתן להשתמש בכסף 

 ידייבאופן מ

לרכישת לחסוך את הכסף 

 קטנוע

 יצבור ריבית

 השקעה לטווח ארוך 

הנאה בפעילות עם החבר הכי 

 טוב

לא ניתן להשתמש בכסף 

 די יבאופן מי

 קטנוע זה דבר מסוכן

https://docs.google.com/presentation/d/1pcGRGa2tYE8swx7D56qzFRvVtVmahPyKNoXXaqPiLsI/edit#slide=id.p
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 תקציב משפחתי  -  4שיעור מספר 

 

 
 מטרות השיעור 

של  התלמיד יתנסה בחלוקת תקציב משפחתי ויתוודע לחשיבות  ✓

 תכנון תקציבי ארון טווח. 

התלמיד יגדיר סדר עדיפויות תוך הבנה שכל בחירה הינה ויתור על  ✓

 צרכים של כלל בני הבית. בלהתחשב ברצונות ובחירה אחרת וכי יש  

התלמיד יבין כי ישנן הוצאות הכרחיות ובלתי צפויות שיש צורך לקחת   ✓

 בחשבון בעת תכנון התקציב המשפחתי. 

פעולות לביצוע  

 השיעור  ני לפ

 הורדתו למחשב ושמירתו כקובץ   Google Docs  -פתיחת הנספח  ✓

 והכנתה לשיתוף Google slidesפתיחת שקופית ההסבר ב  ✓

דגשים כלליים  

לניהול דיון  

 במהלך השיעור

כל תלמיד אחראי לעדכן את שמו )בעברית( עם כניסתו לשיעור, כך  ✓

 לפנות אל התלמידים בשמם המתנדב יוכל 

 . צלמות פתוחותבזום, ועם מ (mute)כל תלמידי הכיתה במצב השתק  ✓

   (mute)תלמיד מבקש את רשות הדיבור בהצבעה, ומשחרר ממצב השתק  ✓

  (mute)באישורו של המתנדב / ימתין שהמתנדב יבטל את מצב השתק 

 וייתן לו את רשות הדיבור.

 

 מבנה השיעור

 מתודות ועזרים  )דק'(זמן  נושא  

1. 

 מהו תקציב משפחתי? 

o  פתיחה והצגת עצמית 

o ל המשפחה מקורות ההכנסה ש 

o   הוצאות המשפחה 

o  חשיבות תכנון התקציב המשפחתי 

 דק'  15
o  דיון 

o   שקופית הסברGoogle slides 

2. 

התנסות בבניית תקציב ותיעדוף 

 הוצאות: 

o וף חלוקת התקציב  תיעד המחשת

 המשפחתי 

o  התנסות בעבודת צוות ומשא ומתן 

 

 דק'  20

o  בקבוצות קטנות עבודה 

o דף משימה ב- Google Docs   

o  דיון 

3 . 

 סיכום: 

o חזרה על נקודות מרכזיות שעלו 

 והזמנה לשאילת שאלות/ שיתוף

 מחשבות ותובנות 

 Google slides  -סיכום  שיתופי   • דק'  5

  דק'  40 משך זמן סה"כ: 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/162h39zLKJQXaFaZvShaic3XzrjaHDIQlFVC-uoZBwvE/edit
https://docs.google.com/document/d/162h39zLKJQXaFaZvShaic3XzrjaHDIQlFVC-uoZBwvE/edit
https://docs.google.com/document/d/162h39zLKJQXaFaZvShaic3XzrjaHDIQlFVC-uoZBwvE/edit
https://docs.google.com/presentation/d/145zxe20chComiDEjz85wwkpycOmQk7qd87PHVP-VhaA/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/145zxe20chComiDEjz85wwkpycOmQk7qd87PHVP-VhaA/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/document/d/162h39zLKJQXaFaZvShaic3XzrjaHDIQlFVC-uoZBwvE/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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 מהלך השיעור 
 

 ן מז הנחיות נושא

 א  קחל

 פתיחה והכרות 

עם המונח  

 משפחתי תקציב 

   פתיחה

מי אתם? מה אתם אוהבים בעבודתכם?  - אישי שלכםהאת עצמכם ואת הסיפור  הציגו ✓

 ועוד.

 דק'  5

 תקציב משפחתי 

 הם מקורות ההכנסה של משפחה? ה  מ  –את התלמידים שאלו  ✓

   בות.מהתלמידים לכתוב את תשובותיהם בצ'אט והקריאו מספר תשובקשו  ✓

פנסיה , קצבה,  -משכורת. אצל מי שלא עובד  –: אצל מי שעובד תשובות אפשריות ✓

   הכנסה משכ"ד וכד'.

 אילו הוצאות יש למשפחה?"   - נוספת שאלה ✓

תשובות אפשריות: שכ"ד/משכנתא, טלפון, גז, דלק, מוסך, חשמל, אינטרנט, חוגים,  ✓

פות, מתנות, סרטים, תכשיטים,  נסיעות, ארנונה, כבלים, גני ילדים, אוכל, ביגוד, תרו

 עיתונים, חדר כושר, קנסות, אגרת טלוויזיה, מים.בילויים, 

 

לתלמידים: בכל משפחה חשוב שיהיה תכנון של הכנסות והוצאות. לתכנון זה,  הסבירו ✓

קוראים תקציב. האם הכרחי שלמשפחה יהיה תקציב? התשובה לכך היא שאין חובה, ואף  

ולם, לאורך זמן, היעדר תכנון תקציבי עלול להביא משפחות  אחד לא בודק את המשפחה. א

א יכולת לתת מענה לצרכים שונים  למשבר כלכלי או למצב של תסכול מתמשך לל

 )השקעות, פיתוח, נופש וכד'(.

 

 דק'  10

 

 שיטה לבניית תקציב 

 - שתפו מסך והסבירו לתלמידים Google slides -פתחו את הנספח ב ✓

o  סך ההכנסות שלנו לתקופה מסוימת, וסף ההוצאות שלנו לתקופה זו.   –מסגרת התקציב 

o   התקציב לסעיפים לפי נושאים.נהוג לחלק את 

o שכר דירה לעומת ארוחה   ןשחייבים אותיש הוצאות  –סדר עדיפויות של הסעיפים  קביעת(

 במסעדה(. 

o  .לכל סעיף מקצים סכום מהתקציב, לפי הצרכים 

o  .חשוב לחשוב כיצד  ניתן לחסוך בהוצאות 

 

 ר דירה(. שכלמשל ) ןולשנות אות ןהוצאות שלא ניתן לשלוט עליה  – הוצאות קשיחות

למשל אופן מידי )מייד ואפילו להפסיק ב  ןהוצאות שניתן לצמצם אות – הוצאות גמישות

 . ארוחה במסעדה(

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/145zxe20chComiDEjz85wwkpycOmQk7qd87PHVP-VhaA/edit#slide=id.p
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 זמן  הנחיות נושא

 חלק ב 

התנסות בבניית  

תקציב ותיעדוף  

 הוצאות 

 

 משימה בקבוצות 

 לתלמידים בצ'אט, לפני החלוקה לחדרים בזום, את דף ההנחיות למשימה   שילחו ✓

קובץ מצורף, ובקשו מהתלמידים לפתוח הקובץ ולהורידו למחשב כ  )Google docsבנספח )

 שלהם. 

לתלמידים שכל קבוצה תייצג משפחה וכל חבר בקבוצה ייצג בן משפחה אחר. הסבירו  ✓

הקבוצה תתבקש להגיע להסכמה לגבי חלוקת התקציב המשפחתי תוך התחשבות בצרכים 

 בני המשפחה השונים וחשיבה על סדר העדיפויות המתאים.  של

 תלמידים(. 4-5את התלמידים לקבוצות קטנות, בזום ) חלקו ✓

 

₪ לשימוש בתקציב   500עבור בין הקבוצות וודא שהן מבינות שנשאר להן  למנחה: ✓

המשכורות של ההורים פחות ההוצאות הקבועות(. מומלץ מאד להסתייע מחנכת  המשפחתי ) 

 שלב זה. הכיתה ב

 

 דק'  20

 דיון

 - את התלמידים למליאה ושאלו נציג מכל קבוצההחזירו  ✓

o ?כיצד החלטתם מהם הדברים הראשונים בסדר העדיפויות שלכם 

o  ?איפה התלבטתם 

o  ?מי היה מרוצה? מי לא היה מרוצה? מדוע 

o  הצלחתם לשכנע את מי שלא היה מרוצה? איך 

o  יש להדגיש את מנחהי? מדוע? )להאם היו קבוצות שבחרו להקצות כסף לחסכון עתיד :

 הצורך והחשיבות בתכנון לטווח ארוך(.

 זמן  הנחיות נושא

 חלק ג 

 סיכום השיעור 

 סיכום 

 מה הם לוקחים מהשיעור היום?  -את התלמידים שאלו  ✓

את  הציגוו Google slidesמהמחנכת לשלוח לתלמידים קישור למצגת השיתופית בקשו  ✓

 התשובות.

 

התרגיל הדגים לנו את ההתמודדות של משפחה ממוצעת עם הצורך בחלוקה תקציבית וההכרח  

בבואנו   לקבוע סדר עדיפויות להוצאות השונות. אצל רוב המשפחות התקציב הוא נתון ומוגבל.

פיות של סחשוב שניקח בחשבון קודם כל את המחויבויות הכ , לעשות תכנון תקציב משפחתי

תשלומים, מזון, חשבונות( ורק אח"כ את הצרכים האישיים של כל , המשפחה )משכנתא, שכ"ד

בן משפחה בהתאם לחשיבות שלהם בסדר העדיפויות המשפחתי. תכנון תקציבי נכון צריך 

הוצאות ל הצרכים בהווה כמו גם היערכות לקראת העתיד שעשוי לזמן  להביא בחשבון את כ 

 . הוצאות בלתי צפויות, ולעיתים אף מתוכננות

 דק'  5

  

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/162h39zLKJQXaFaZvShaic3XzrjaHDIQlFVC-uoZBwvE/edit
https://docs.google.com/document/d/162h39zLKJQXaFaZvShaic3XzrjaHDIQlFVC-uoZBwvE/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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   בניית תקציב משפחתי  - נספח 
 

 מבוגרים

  יצג את המבוגרים במשפחה. מי אתה

 . 4וגלעד בן  12,הדר בת  16 -נדב בן ה :ילדים 3במשפחה שלכם יש 

 - יש מספר דברים שאתה מעוניין להכניס לתקציב המשפחתי

 ש"ח 200טלפון סלולרי:  .1

 ש"ח 70: 4-צעצוע חדש לגלעד בן ה .2

 ש"ח 200מנוי לחדר כושר:  .3

 ש"ח 500פתיחת תכנית חסכון:  .4

 המשפחה מדוע הצרכים שלךכים שונים. אתה צריך לשכנע את בני המשפחה יש צר כמוך, לכל בני

 חיוניים וחשוב שיכנסו לתקציב המשפחתי.

 

 נדב 

 .4-ה וגלעד בן 12הדר בת  -. יש לך שני אחים 16אתה נדב, הילד הבכור במשפחה, אתה בן 

 -ישנם מספר דברים להם אתה זקוק החודש

 ש"ח 50סלולרי:  .1

 "חש 100דמי כיס:  .2

 ש"ח 130משחק מחשב חדש:  .3

 ש"ח 400ממותג: מכנס ג'ינס  .4

 כמוך, לכל בני המשפחה יש צרכים שונים. אתה צריך לשכנע את בני המשפחה מדוע הצרכים שלך

 חיוניים וחשוב שיכנסו לתקציב המשפחתי.

 

 הדר

 .4-ה וגלעד בן 16 -אחיך נדב בן ה -. יש לך שני אחים 12את הדר, בת 

 -דשלהם את זקוקה החוישנם מספר דברים 

 ש"ח 50סלולרי:  .1

 ש"ח 50י כיס: דמ .2

 ש"ח 300: שינייםתקופתי ליישור טיפול  .3

 ש"ח  200: חוג התעמלות .4

 לשכנע את בני המשפחה מדוע הצרכים שלך כהכמוך, לכל בני המשפחה יש צרכים שונים. את צרי

 חיוניים וחשוב שיכנסו לתקציב המשפחתי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/162h39zLKJQXaFaZvShaic3XzrjaHDIQlFVC-uoZBwvE/edit


 

27 

 

 

 וגרים ושלושה ילדיםאתם משפחה הכוללת מב

 אסור לכם לחרוג ממסגרת תקציב זו! -ש"ח  6400 -שלכם סך ההכנסות החודשיות 

 

 להלן ההוצאות הקבועות שלכם כמשפחה:

  ש"ח 1500 -חשבונות )חשמל, מים, ארנונה, טלפון(  •

 ש"ח 300 -ביטוח ואחזקת רכב  •

 ש"ח 2100 -כלכלה/מזון/קניות בסופר  •

  ש"ח 2000 -מעון לגלעד  •

 

 צרכים שונים שיש צורך לספקם במידת האפשר.בנוסף, לכל אחד מבני הבית ישנם 

 עליכם להחליט יחד כקבוצה מה ניתן להוסיף לתקציב המשפחתי ועל מה יש לוותר. 

 לשם כך, חשבו את הסכומים הבאים:

 סך ההכנסות שלכם _________________________

 סך ההוצאות שלכם __________________________

 ________________הסכום שתוכלו להוסיף לתקציב __

 

 רשמו מה הוספתם לתקציב המשפחתי?

___________________________________________________________________ _______________

 __________________________________________________________________________________

 ___________________________________________ _______________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________ 
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 ( אלטרנטיבית)עלות חלופית  – 5מספר  שיעור

 

 מטרות השיעור 

 התלמידים יבינו שהזמן הינו משאב מוגבל ולכן יש לנצלו ביעילות.  ✓

 התלמידים יבינו שבכל בחירה של ניצול זמנם יש רווח והפסד.  ✓

התלמידים יתנסו ביישום רעיון העלות האלטרנטיבית בהפעלת תיעדוף   ✓

 משימות. 

פעולות לביצוע  

 ור השיע לפני 

 והכנתו לשליחה.  Google docsפתיחת דף המשימה ב   ✓

 . 2לוח , 1לוח  –פתיחת לוחות הפדלט והכנתם לשליחה  ✓

  ווהכנת סרטון/ ה   בנספח(פתיחת הסיפור ) –סיפור האבנים הגדולות  ✓

 לקריאה / שליחה. 

פעולות לביצוע  

 השיעור  אחרי
 תשובות מלוחות הפדלטהמחיקת   ✓

דגשים כלליים  

לניהול דיון  

 במהלך השיעור

כל תלמיד אחראי לעדכן את שמו )בעברית( עם כניסתו לשיעור, כך  ✓

 בשמם. המתנדב יוכל לפנות אל התלמידים 

 בזום, ועם מצלמות פתוחות.  (mute)י הכיתה במצב השתק למידכל ת ✓

   (mute)תלמיד מבקש את רשות הדיבור בהצבעה, ומשחרר ממצב השתק  ✓

  (mute)באישורו של המתנדב / ימתין שהמתנדב יבטל את מצב השתק 

 וייתן לו את רשות הדיבור.

 

 מבנה השיעור

 

 ועזרים מתודות  זמן )דק'( נושא  

1. 

o  של הזמן ניצול יעיל 

o   הצגה עצמית 

o חלוקת משימות   -הפעלה בקבוצות

 של יוסי אחר הצהריים

o  הצגת התוצרים 

 דק'  25

 

o  דיון 

o בקבוצות  העבוד- Google docs 

o לוח שיתופי ב- Padlet   1לוח 

 

2. 
 עלות חלופית )אלטרנטיבית(

o  הצגת המושג 
 דיון  o דק'  5

3. 

 סיפור האבנים הגדולות 

o  פור / צפייה בסרטוןיהקראת הס 

o  בחירת האבנים הגדולות בחיינו 

 דק'  10

o סרטון /   סיפור 

o  דיון 

o לוח שיתופי ב- Padlet   2לוח 

4 . 
 סיכום: 

o   היום? דבר חדש שלמדתי 
 Google slides  -סיכום  שיתופי   o דק'  5

  דק'  50 משך זמן סה"כ: 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1ewIOijCybDOB-m2w0QXYO_eqX1EslK4YAKTd2dTMrWg/edit
https://padlet.com/sadigtools/lvm198vnvl0305vy
https://padlet.com/sadigtools/lvm198vnvl0305vy
https://padlet.com/sadigtools/lvm198vnvl0305vy
https://padlet.com/sadigtools/vk8bevtz4edskfes
https://docs.google.com/document/d/18CcrcKTFA1NcHjRDPOsHkrWOEMz5Q61DjFcgg5LQKlU/edit
https://www.youtube.com/watch?v=xHSg9IjO8dg&feature=emb_logo
https://docs.google.com/document/d/1ewIOijCybDOB-m2w0QXYO_eqX1EslK4YAKTd2dTMrWg/edit
https://padlet.com/sadigtools/lvm198vnvl0305vy
https://padlet.com/sadigtools/lvm198vnvl0305vy
https://docs.google.com/document/d/18CcrcKTFA1NcHjRDPOsHkrWOEMz5Q61DjFcgg5LQKlU/edit
https://www.youtube.com/watch?v=xHSg9IjO8dg&feature=emb_logo
https://padlet.com/sadigtools/vk8bevtz4edskfes
https://padlet.com/sadigtools/vk8bevtz4edskfes
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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 מהלך השיעור 
 

 זמן  הנחיות נושא

 מושגים 

 נושאים מרכזיים בשיעור 

 אפשרויות שונות.חלופה, בחירה בין    –נטיבה  טראל ✓

נחי כסף, זמן, או כל ערך אחר עליו ויתרנו ומחירו של משהו. יכולה להימדד במ – עלות ✓

 לטובת משהו אחר. 

מושג שמבטא את המחיר של מוצר מסוים במחיר של  –עלות חלופית )אלטרנטיבית(  ✓

 ים משהו, אנו בוחרים אותו עלויתרנו לטובתו. בכל פעם שאנו עוש ןהאלטרנטיבות עליה

פני מגוון אפשרויות שונות. לרוב הבחירות שלנו נובעות משיקולים שונים והן בעלות  

השפעה הדדית על אחרים,  –שונות  השלכותעבורנו. בהתאמה, למעשינו יש  משמעות

עיצוב עצמי, ויתור על חלופות אחרות ועוד. לעיתים אנו עושים זאת מתוך מחשבה שנחזור  

ר( ולעיתים אנו נאלצים לוותר על האפשרות הזו. זהו  יהם בעתיד )מחר נשחק משחק אחאל

והוא יכול לבוא לידי ביטוי בכסף, זמן, השקעת מאמץ )פיזי,  –המחיר שאנו משלמים  

רגשי ושכלי( ועוד. דוגמה: העלות האלטרנטיבית של יציאה לסרט בערב היא לא לראות 

גרש חניה היא ויתור מ , עלות אלטרנטיבית של הקמתכנית האהובה עלי בטלוויזיהואת הת

 על פארק ציבורי באותו שטח.

 

 זמן  הנחיות נושא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חלק א 

ניצול יעיל של  

 הזמן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   שאלות פתיחה

חיבו שיר 2-3מהתלמידים להשיב בצ'אט הזום והקריאו את תשובותיהם. בחרו בקשו  ✓

 התשובות בעל פה:

o   אתם אוהבים לעשות אחר הצהריים? מה 

o  ?האם אתם עושים לפעמים דברים שלא מתחשק לכם לעשות? מדוע 

o  ?אם היו אומרים לכם כי נותר לכם פרק זמן קצוב לחיות, מה הייתם בוחרים לעשות בו 

 דק'  5

 עבודה בקבוצות 

 ת דף ההנחיות למשימה  לתלמידים בצ'אט, לפני החלוקה לחדרים בזום, א  שילחו ✓

כקובץ מצורף, ובקשו מהתלמידים לפתוח הקובץ ולהורידו למחשב  )Google docsבנספח )

 שלהם. 

 י הקבוצה.  קבוצה לבחור נציג שיכתוב ויציג את תשובות חברמכל  בקשו ✓

 תלמידים(. 4-5את התלמידים לקבוצות קטנות, בזום ) חלקו ✓

 דק'  10

 הצגה במליאה ודיון

 כיצד סידרתם את הפעילות של יוסי?  –מרכזית האת התלמידים את השאלה  שאלו  ✓

 . Padlet -לתלמידים את הלינק ללוח השיתופי ב שילחו ✓

 מכל תלמיד להוסיף פתקית חדשה ללוח השיתופי, לציין את שמו ואת התשובה שלו.בקשו  ✓

 את המסך והציגו לתלמידים את הלוח הנוצר מתשובותיהם. שתפו  ✓

 

 דיון לפי השאלות הבאות:  פתחולאחר הצגת תשובות התלמידים,  ✓

o כמו מבחן או   –ראש עם אילו פעילויות התחלתם? )לדוגמה, פעילויות שהיו נתונות מ

 ובות מאחרות( יום הולדת, אולי כאלו שנראו לכן יותר חש

o   האם היו קבוצות שהחלו לסדר את הפעילויות וגילו שחלק מהפעילויות מתנגשות עם

 ויות אחרות, מה עשיתם? פעיל

 דק'  10

https://docs.google.com/document/d/1ewIOijCybDOB-m2w0QXYO_eqX1EslK4YAKTd2dTMrWg/edit
https://padlet.com/sadigtools/lvm198vnvl0305vy
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 המשך חלק א 

ניצול יעיל של  

 הזמן

o   האם משך הזמן של כל הפעילויות שווה לדעתכם? אולי חלק קצרות / ארוכות יותר

 מאחרות? 

o לוותר על חלק מהפעילויות? על מה ויתרתם? מדוע? ם צריכיםהאם היית 

o  ?האם היה לכם קל / קשה לקבוע על אילו פעילויות צריך לוותר? מדוע 

o כמה פעילויות שמתנגשות במקביל? מה אתם עושים  האם קורה לכם ביומיום שיש לכם

 במצבים הללו?

 

   -לתלמידיםהסבירו  ✓

o לפי סדר , אנחנו יכולים להתכונן ולארגן אותן כאשר מתכננים את הפעילויות שלנו מראש

חשיבות ולפי דברים שלא ניתן להזיז, שאינם תלויים רק בנו, למשל למידה למבחן או  

 ננצל את הזמן שלנו בצורה האופטימלית ביותר. הזמנה ליום הולדת. כך 

o  במקרה והגעתם למצב בו שתי פעילויות מתנגשות, צריך לבחור על מה לוותר או למצוא

חלופות. אם לדוגמה, אתם חייבים להתכונן למבחן בתנ"ך, ובמקביל לשמור על אחיכם  

אחיכם במועד קטן יום לפני המבחן, תוכלו להסביר להוריכם מדוע לא תוכלו לשמור על ה

 זה, ולהציע לשמור עליו ביום אחר.   

 זמן  הנחיות נושא

 חלק ב 

עלות חלופית  

 )אלטרנטיבית( 

 לטרנטיבית( עלות חלופית )א 

ישנם מקרים בהם עליכם לבחור פעילות אחת ולוותר על פעילות    -לתלמידים  הסבירו ✓

הכוונה היא שבכל פעם שאנו   עלות אלטרנטיבית )חלופית(.אחרת.  לבחירה הזו קוראים 

עושים משהו, אנו בוחרים אותו על פני מגוון אפשרויות שונות. לרוב הבחירות שלנו 

עבורנו. לעיתים אנו עושים זאת מתוך  ם והן בעלות משמעותנובעות משיקולים שוני

מחשבה שנחזור אליהם בעתיד )מחר נשחק משחק אחר( ולעיתים אנו נאלצים לוותר על 

 האפשרות הזו.

בהם נאלצו בעצמם לוותר על משהו   בדוגמאות למקרים תלמידים לשתף  2-3מ  בקשו  ✓

 בשביל לקבל משהו אחר. 

 תתפות בחוג שאתם אוהבים.  חברים על חשבון הש לבחור ללכת לים עם  –לדוגמה 

 

 עלות אלטרנטיבית מתייחסת גם ברמה הכלכלית של משפחה, עיר או מדינה. לדוגמה   ✓

o  .עלות אלטרנטיבית של הקמת מגרש חניה היא ויתור על פארק ציבורי באותו שטח 

o   בחירה לצאת לחופשה משפחתית במקום סיום תשלום המשכנתא על הבית.  –משפחה 

o להקים מרכז מסחרי במקום להקים בית חולים באותו השטח. בחירה  –ר עי 

o   הבחירה להקצות תקציב לביטחון במקום להקצות את אותו הסכום לחינוך.  –מדינה 

 

 מי קובע במקרים הללו באיזו אלטרנטיבה כדאי לבחור?   -את התלמידים שאלו  ✓

 ממשלה(  )המבוגרים במשפחה, ראש העיר / חברי העירייה, שר האוצר / ה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דק'  5
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 זמן  הנחיות נושא

 

 

 

 

 

 

 חלק ג 

האבנים  

 הגדולות בחיינו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סיפור האבנים הגדולות  

 לתלמידים את הסיפור "האבנים הגדולות בחיינו" )בנספח(.  ספרו  ✓

רצוי מאוד לספר אותו בדרמטיות ולא רק להקריא מהדף. עצרו במקומות  - הערה למנחה ✓

 אלו את הכיתה מה הם חושבים שקרה. המסומנים בצהוב וש

-אופציה נוספת )במקום הקראת הסיפור(, הקרנת הסרטון הבא  ✓

youtube.com/watch?v=xHSg9IjO8dg&feature=emb_logottps://www.h 

 דק'  10

האבנים הגדולות   2מהן  –את התלמידים  שאלו  ,סרטון/ הצפייה ב  הסיפורלאחר הקראת  ✓

 בחייהם? 

 . Padlet -ופי בלינק ללוח השיתלתלמידים את ה שילחו ✓

האבנים   2להוסיף פתקית חדשה ללוח השיתופי, לציין את שמו ואת מכל תלמיד בקשו  ✓

 .הגדולות בחייו

 את המסך והציגו לתלמידים את הלוח הנוצר מתשובותיהם. שתפו  ✓

 

ישנן אבנים גדולות יותר ואבנים קטנות יותר בחייו.  ל אחד מאיתנו  לכ -לתלמידים הסבירו  ✓

כדאי שתבחנו כל אחד ואחת מכם מהן האבנים הגדולות של חייכם ולמה אתם מקדישים את  

מירב זמנכם. בדקו, האם שיעורי הבית גוזלים יותר זמן ממה שתכננתם )אולי משום  

מחשב במקום  בים לתוך משחק, האם אתם נשאשבחרתם לעסוק בדברים אחרים במקביל(

לשחק עם חברים שהזמינו אתכם, והאם קורה לכם שאתם מדברים בווטסאפ או בפייסבוק 

. זכרו, שלכל פעילות שתבחרו ללכת לפעולה בתנועה או לחוג שאתם אוהביםבמקום 

אתם מרוויחים את ההנאה ממנה / הצלחה בעתיד וכדומה, אך   .לעשות יש רווח והפסד

עשיתם משהו שונה באותו הזמן, שהיה מביא לכם גם  סידים מכך שלאבמקביל אתם מפ 

 רווח לדוגמה, יצירת קשרי חברות. 

לכן, חשוב תמיד, שתבחנו עם עצמכם מהן האבנים הגדולות של חייכם, ותנסו לתעדף את  

 המשימות והפעילויות שלכם לפי הדברים החשובים והמשמעותיים באמת, מבחינתכם. 

 זמן  הנחיות אנוש

 חלק ד 

 סיכום השיעור 

 סיכום 

 מה הם לוקחים מהשיעור היום?  -את התלמידים שאלו  ✓

את  הציגוו Google slidesמהמחנכת לשלוח לתלמידים קישור למצגת השיתופית בקשו  ✓

 התשובות.

 

 - נקודות אפשריות לסיכום

 הזמן הוא מוצר מתכלה לכן כדאי מאוד לתכנן את הזמן שלכם מראש.   ✓

תזכרו שבבחירה בדבר מסוים לעתים יש ויתור על משהו אחר. צריך  - "לחיות עם הוויתור"  ✓

 לדעת לקבל את הבחירה עם הוויתור ולנסות להפיק את המקסימום מהבחירה.  

דים בבי"ס, חוגים, קריאה,  אם תבחרו להשקיע היום בדברים כמו: לימו - לעתידהשקעה  ✓

 תפתחו לעצמכם יותר אפשרויות בעתיד!  -העשרה, פגישות עם אנשים מעניינים 

לעתים אני מוותר על  .הבחירות היומיומיות משפיעות על עתידכם -טווח קצר וטווח ארוך  ✓

 על מנת להשיג דבר אחר, שחשוב לי יותר משהו בטווח הקצר )משחק, בילוי, טלוויזיה(

 רוך, כגון הצלחה בלימודים. בטווח הא

כך  – חשבו מהן האבנים הגדולות בחייכם והשקיעו בהן את מירב הזמן והמשאבים שלכם  ✓

 הוויתור על דברים אחרים יהיה פחות דרמטי. 

 

 דק'  5

  

https://www.youtube.com/watch?v=xHSg9IjO8dg&feature=emb_logo
https://docs.google.com/document/d/18CcrcKTFA1NcHjRDPOsHkrWOEMz5Q61DjFcgg5LQKlU/edit
https://www.youtube.com/watch?v=xHSg9IjO8dg&feature=emb_logo
https://padlet.com/sadigtools/vk8bevtz4edskfes
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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 משימה קבוצתית - 1נספח 

 יוסי לא מצליח לסדר את שעות אחר הצהריים שלו. 

 עזרו ליוסי לארגן את השבוע שלו בטבלת השעות, לפי רשימת הפעילויות שבהמשך.  •

 ן הפעילויות החשובות ביותר עבורו.עליכם להחליט מה ה •

 ק לבצע את הפעילויות החשובות יותר. לק מהפעילויות, כדי שיספידונו האם עליו לוותר על ח •

 

 חמישי רביעי שלישי שני ראשון שעה

16:00-16:30      

16:30-17:00      

17:00-17:30      

17:30-18:00      

18:00-18:30      

18:30-19:00      

 רשימת הפעילויות של יוסי

 ם שלישי להתכונן למבחן בתנ"ך שיתקיים ביו •

 19:00-17:00ללכת למסיבת יום ההולדת של דני, חברו הטוב, ביום רביעי בשעה  •

 לקנות מתנה ליום ההולדת של דני •

 16:00-17:00לשמור על רועי, אחיו הקטן, בימים ראשון וחמישי בשעה  •

 כדורגל עם חברים פעמיים בשבועלשחק  •

 פעמים בשבוע 3לשחק במחשב  •

 להכין שיעורי בית כל יום •

 17:00לחוג טניס ביום שני בשעה  כתלל •

 ללכת לסרט עם שני חברים מהכיתה •

 לראות טלוויזיה •

 ללכת לים •

 לעדכן את הסטטוס בפייסבוק, ווטסאפ, אינסטרגם ורשתות חברתיות נוספות •

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1ewIOijCybDOB-m2w0QXYO_eqX1EslK4YAKTd2dTMrWg/edit
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 האבנים הגדולות בחיינו - 2פח סנ

יום אחד הוזמן מרצה זקן בבית הספר למנהל ציבורי בארה"ב לשאת הרצאה על הנושא "תכנון זמן יעיל" בפני 

מנהלים בכירים בחברות הגדולות ביותר בארה"ב. ההרצאה הייתה אחת מתוך חמש הרצאות ביום  15קבוצה של 

י קבוצת האליטה הזו, שהיתה חת "להעביר את החומר". בעמדו בפנהעיון שאורגן עבורם. למרצה ניתנה שעה א

מוכנה לרשום כל מילה שתצא מפיו, העביר המרצה הזקן את מבטו עליהם באיטיות ולאחר מכן אמר: "אנו עומדים 

 לערוך ניסוי". 

לאחר מכן הוציא   מתחת לשולחן שהפריד בינו לבין מאזיניו הוציא המרצה מיכל זכוכית גדול והניחו בעדינות לפניו. 

יסר אבנים, כל אחת בגודל של כדור טניס, והניחן בעדינות, אחת אחת, בתוך המכל. כאשר מתחת לשולחן כתר

"האם המכל  התמלא המכל לגמרי ולא ניתן היה להוסיף עוד אבן אחת, הרים המרצה את מבטו באיטיות ושאל: 

  מלא?"

 ?" האמנם:"המרצה המתין מספר שניות ושאל "אכן". כולם השיבו 

א מתחת לשולחן כלי מלא אבני חצץ. בקפדנות שפך את החצץ מעל האבנים וניער מעט את ואז שוב התכופף והוצי

 המכל. אבני החצץ הסתננו בין האבנים הגדולות עד שירדו לתחתית המכל. 

 " האם המכל מלא?שוב הרים המרצה הזקן את מבטו ושאל את הקהל: "

 ".כנראה שלא"השיב  להבין את כוונתו. אחד מהם עתה החלו מאזיניו המבריקים

" השיב המרצה הזקן. חזר והתכופף, והפעם הוציא מתחת לשולחן סיר מלא בחול. בתשומת לב שפך את החול נכון"

האם  אל תוך המיכל. החול מילא את החלל בין האבנים הגדולות ובין החצץ. פעם נוספת שאל המרצה את תלמידיו: "

 " המכל מלא?

" השיב להם המרצה הזקן. וכפי שציפו נכון!". "לאים המחוננים: "היסוס ובמקהלה השיבו התלמיד ללא הפעם

 תלמידיו רבי העוצמה והיוקרה, הוא נטל את כד המים שעמד על השולחן ומילא בהם את המכל עד לשפתו. 

 " וי זה?איזו אמת גדולה יכולים אנו ללמוד מניסהמרצה הזקן הרים את מבטו אל הקהל ושאל: "

 ( ". לאחר שישיבו המשיכו בסיפוראיזו אמת גדולה יכולים אנו ללמוד מניסוי זה?שאלו את התלמידים "  למנחה)

אנו למדים שככל שנראה לנו שהיומן בחושבו על נושא ההרצאה, השיב אחד הנועזים והזריזים שבין מאזיניו: "

", השיב לא". "ת ומטלותהוסיף עוד משימושלנו גדוש ומלא התחייבויות, אם באמת מתאמצים תמיד ניתן ל

האמת הגדולה שמוכיח לנו הניסוי היא זו: אם לא מכניסים למיכל קודם כל את האבנים המרצה הזקן. "

 ." הגדולות, לעולם לא נוכל להכניס אותן אחר כך

 דממה עמוקה השתררה באולם, כאשר כל אחד מנסה לתפוס את מלוא המשמעות של דברי המרצה. 

 

מהן האבנים הגדולות בחייכם? בריאותכם? המשפחה? ידידיכם? הגשמת ואמר: " ונן בשומעיוהתב הזקן

 " לעשות מה שאתם באמת אוהבים? להילחם למען מטרה נעלה? להינפש? לקחת זמן לעצמכם??  חלומותיכם

נעשה זאת, מה שחייבים לזכור הוא, שחשוב ביותר להכניס קודם כל את האבנים הגדולות בחיינו, כי אם לא  "

לולים לפספס את החיים. אם ניתן עדיפות לדברים הקטנים )החצץ, החול( יתמלאו החיים בדברים אנו ע

הקטנים, ולא יישאר די מהזמן היקר שלנו כדי להשיג את הדברים החשובים באמת בחיים. משום כך, אל  

ן ותן, הכניסו אותתשכחו לשאול את עצמכם את השאלה: מהן האבנים הגדולות בחיי? וכאשר תזהו א

 ". בתנועת יד ידידותית בירך המרצה את מאזיניו ויצא באיטיות מן האולם. ראשונות למיכל החיים שלכם

 

 

https://docs.google.com/document/d/18CcrcKTFA1NcHjRDPOsHkrWOEMz5Q61DjFcgg5LQKlU/edit
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 הפנים של הארגון –מתן שירות  – 6שיעור מספר 

 
 מטרות השיעור 

התלמיד יבין את החשיבות של מתן שירות מקצועי ואמין כבסיס   ✓

 ה והישרדותה בשוק.  לשיווק נכון של החברה וכתרומה לקיומ

 התלמיד ייחשף לתכונות משמעותיות למתן שירות יעיל.  ✓

פעולות לביצוע  

 השיעור  לפני 

 .קריאת המייל שנשלח ע"י רכזת שיעור אחר, לאחר מפגש ההדרכה ✓

 מיסטר בין בחנות חרסינה   -פתיחת והכנת הסרטון  ✓

,  3חדר ,  2חדר ,  1חדר ה ושמירה כקבצים של המשימה הקבוצתית ) יח פת ✓

 ( 4ר חד

   חהציור לשלי פתיחת והכנת ה  ✓

בקשו מהמורה להנחות התלמידים, להכין מראש לשיעור דפים חלקים, עט  ✓

 וטוש צהוב.

דגשים כלליים  

לניהול דיון  

 לך השיעורבמה

כל תלמיד אחראי לעדכן את שמו )בעברית( עם כניסתו לשיעור, כך  ✓

 המתנדב יוכל לפנות אל התלמידים בשמם. 

 .בזום, ועם מצלמות פתוחות (mute)כל תלמידי הכיתה במצב השתק  ✓

  (mute)תלמיד מבקש  את רשות הדיבור בהצבעה, ומשחרר ממצב השתק  ✓

     (mute)בטל את מצב השתק באישורו של המתנדב / ימתין שהמתנדב י

 וייתן לו את רשות הדיבור.

 

 מבנה השיעור

 

 מתודות ועזרים  זמן )דק'( נושא  

1. 

 נותן השירות

o מחלקות בארגון 

o  מחלקת שירות לקוחות 

o  איש השירות האידיאלי 

 

 דק'  20

o חרסינה מיסטר בין בחנות   -סרטון 

o עבודה בקבוצות 

o קבצים לעבודה בקבוצות - 

 ( 4חדר  , 3חדר , 2חדר , 1חדר )

o   דיון 

2. 

 שירותתכונות חשובות לנותן 

o תרגיל המחשה לתכנות חשובות 

o  כיצד אפשר להשיג כימיה וליצור

 תקשורת ואמון בעת מתן שירות? 

o טיפים לשירות לקוחות טוב 

 דק'  20

o עבודה בקבוצות 

o ציור לשליחה   

o  דיון 

3 . 
 סיכום: 

o תובנות/ דעות/ תחושות מהמפגש 
 Google slides  -סיכום שיתופי   o דק'  5

  דק'  45 משך זמן סה"כ: 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lmFXThtn014
https://docs.google.com/document/d/1qjeww7z54G5MleQYYnyqCBUUbFectQ-fE7n-Wr5Cw6c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qjeww7z54G5MleQYYnyqCBUUbFectQ-fE7n-Wr5Cw6c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qjeww7z54G5MleQYYnyqCBUUbFectQ-fE7n-Wr5Cw6c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1bZ0s1wrzzHgy5A02calO3QXzLUlIQ1h3SgUet0BsRaM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1bZ0s1wrzzHgy5A02calO3QXzLUlIQ1h3SgUet0BsRaM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1bZ0s1wrzzHgy5A02calO3QXzLUlIQ1h3SgUet0BsRaM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13Pd8gEQmEN7V5NJjVM4foU9VNWwYDvPzhhVk_C4qDwg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13Pd8gEQmEN7V5NJjVM4foU9VNWwYDvPzhhVk_C4qDwg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13Pd8gEQmEN7V5NJjVM4foU9VNWwYDvPzhhVk_C4qDwg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wwjHFonSJDGCd5EE1BTIAuayWK7krrfPKkOB5SUDees/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wwjHFonSJDGCd5EE1BTIAuayWK7krrfPKkOB5SUDees/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1oywAlPe5F0J7iwDXO7B7A7HyZtIegNlQqgDRrs_vHO8/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1oywAlPe5F0J7iwDXO7B7A7HyZtIegNlQqgDRrs_vHO8/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1oywAlPe5F0J7iwDXO7B7A7HyZtIegNlQqgDRrs_vHO8/edit#slide=id.p
https://www.youtube.com/watch?v=lmFXThtn014
https://www.youtube.com/watch?v=lmFXThtn014
https://www.youtube.com/watch?v=lmFXThtn014
https://docs.google.com/document/d/1qjeww7z54G5MleQYYnyqCBUUbFectQ-fE7n-Wr5Cw6c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qjeww7z54G5MleQYYnyqCBUUbFectQ-fE7n-Wr5Cw6c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qjeww7z54G5MleQYYnyqCBUUbFectQ-fE7n-Wr5Cw6c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1bZ0s1wrzzHgy5A02calO3QXzLUlIQ1h3SgUet0BsRaM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1bZ0s1wrzzHgy5A02calO3QXzLUlIQ1h3SgUet0BsRaM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1bZ0s1wrzzHgy5A02calO3QXzLUlIQ1h3SgUet0BsRaM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13Pd8gEQmEN7V5NJjVM4foU9VNWwYDvPzhhVk_C4qDwg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13Pd8gEQmEN7V5NJjVM4foU9VNWwYDvPzhhVk_C4qDwg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13Pd8gEQmEN7V5NJjVM4foU9VNWwYDvPzhhVk_C4qDwg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wwjHFonSJDGCd5EE1BTIAuayWK7krrfPKkOB5SUDees/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wwjHFonSJDGCd5EE1BTIAuayWK7krrfPKkOB5SUDees/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wwjHFonSJDGCd5EE1BTIAuayWK7krrfPKkOB5SUDees/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1oywAlPe5F0J7iwDXO7B7A7HyZtIegNlQqgDRrs_vHO8/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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 מהלך השיעור 
 

 זמן  הנחיות נושא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חלק א 

 נותן השירות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -פתיחה: מחלקות בארגון

לתלמידים: בכל ארגון כל המחלקות חיוניות וחשובות מאוד, אבל היום אני  הסבירו  ✓

ה לשוחח אתכם על מחלקה ספציפית. לפני שנכנס לנושא השיעור עצמו, ולפני  רוצ

ראו  ומר לכם על איזו מחלקה נשוחח, אני רוצה שנראה ביחד איך בנוי מפעל. שא

 לדוגמא את העט הזה )ניתן לבחור כל חפץ שתרצו(. 

 אם נרצה לבנות מפעל רווחי לייצור עטים כאלו:  -את התלמידיםשאלו  ✓

o ?איך הוא יראה   

o  ?איזה מחלקות חשובות מרכיבות אותו 

מחלקות לדוגמא: פיתוח, ייצור, תפ"י, שיווק, אבטחת איכות, רכש, ח"ג, מחסן  

 תצורה גמורה, לוגיסטיקה, ייבוא, ייצוא, הנהלת חשבונות, שירות לקוחות. 

o  התלמידים מה החשיבות של כל מחלקה במפעל לייצור עטים.שאלו את 

תלמידים   3-4הזום ובחרו תשובותיהם בצ'אט של  מהתלמידים לכתוב את בקשו  ✓

 שירחיבו בע"פ. 

היום נתמקד במחלקת שירות הלקוחות, שהיא מחלקה חשובה מאוד   -לתלמידיםהסבירו  ✓

 קוח למפעל. והיא בעצם הפנים של הארגון. היא אחראית על הקשר בין הל

צבא הן   בעתיד תצטרפו אל שוק העבודה. רוב העבודות אליהם הולכים צעירים אחרי

ם בדוכנים או בחנויות עבודות של נותני שירות כמו מלצרות, שליחים, מתדלקים, מוכרי

שונות. חשוב שתלמדו מהו שירות לקוחות טוב, כדי שתוכלו להיות מקצועיים עד כמה  

 שרו לכם להתקדם ולהתפתח. שניתן ואולי דרך כך יאפ

ח הוא חייב לדעת לתת  כדי שעסק יצלי –מי מכם, שיש לו חלומות לפתוח עסק משלו 

 וא צריך ללמד אותם לתת שירות טוב ולפקח על כך. ה –שירות טוב, ואם יש לו עובדים 

 דק'  5

 - מחלקת שירות לקוחות

 את הסרטון על מיסטר בין בחנות החרסינה.   הקרינואת המסך שלכם ו שתפו ✓

www.youtube.com/watch?v=lmFXThtn014/https:/   

מומלץ לעצור את הסרטון מיד לאחר שמיסטר בין יוצא מן החנות. בקשו  למנחה: ✓

 מהתלמידים לתאר מה הפריע להם בסרטון. 

את הסרטון פעם נוספת והפעם בקשו להתמקד בהתנהגות המוכרת: נסו למצוא  הקרינו  ✓

 וח המסכן שלה.  כמה שיותר בעיות בהתנהגות המוכרת כלפי הלק

חוסר תשומת לב, גסות רוח, לעיסת מסטיק, חוסר כבוד, העברת   תשובות אפשריות:

חשק לעזור ללקוח, חוסר מוכנות לעזור ללקוח,  -מסר שהלקוח מפריע לה, הבעת אי

 ניסיון לסלק את הלקוח במהירות מהחנות ועוד.

 את המקרה הזה? מה היה אומר הבוס של המוכרת לו היה רואה   -את התלמידיםשאלו  ✓

שון שאתם פוגשים כאשר אתם נכנסים לחנות או לכל מקום אחר  : האדם הראהסבירו ✓

אותו אדם מהווה את המראה של המקום. ניתן לדמות  –שאתם אמורים לקבל בו שירות 

אותו למעין חלון ראווה בחנות: הלקוח עומד ומעיף מבט. אם מה שהוא רואה מוצא חן  

ש מוצרים. אם, לעומת  משיך להסתכל, להתעניין ואף לרכובעיניו הוא נכנס פנימה ומ 

זאת, הוויטרינה מלוכלכת ולא מעניינת, הוא ממשיך הלאה, לחנויות מוצלחות יותר. יכול 

להיות שהסחורה בשתי החנויות זהה לגמרי אבל אם החזית לא נעימה, הלקוח לא יטרח  

 להיכנס. 

 דק'  5

https://www.youtube.com/watch?v=lmFXThtn014
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 המשך  -חלק ב 

 נותן השירות

 

 - איש השירות האידיאלי 

אופי של אותו נותן שירות אידיאלי אותו יותר תכונות לרשום כמה שאת הקבוצות הנחו  ✓

 יקבלו.

קבצים שונים( ובקשו מהתלמידים להיכנס   4בצ'אט את כל קבצי המשימה )  שלחו ✓

 לקובץ לאחר החלוקה לחדרים, לפי מספר החדר שאליו יצטרפו.

 קבוצות בחדרי זום שונים.  4- את הכיתה לחלקו  ✓

 היותר. דקות לכל  5-7לתרגיל הקצו   ✓

ר בין החדרים ולסייע לקבוצות, ניתן ורצוי להיעזר במחנכת הכיתה  חשוב לעבו :למנחה ✓

 בשלב זה. 

 -תכונות

 את התלמידים מהחדרים למליאה.  החזירו ✓

 בזום.  (white board)את המסך שלכם ובחרו באופציה של לוח לבן שתפו  ✓

 בקבוצה. מנציג מכל קבוצה לספר לכיתה מהן התכונות המרכזיות שעלו  בקשו ✓

על הלוח את התכונות העיקריות שעולות מן הקבוצות: אדיבות, נימוס, סבלנות, רשמו  ✓

הקשבה, אמפתיה, תושייה, אמינות, יכולת ליצור כימיה, פתיחות, סובלנות, נכונות  

 לעזור, מקצועיות, יכולת לפתור בעיות ועוד.

10 

 זמן הנחיות נושא

 

 

 

 

 

 

 

 

 חלק ג  

תכונות חשובות 

 רותלנותן שי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - תרגיל 

לתלמידים כי מיד יחזרו לעבודה בקבוצות )בחדרים( ויתבקשו לבחור ראש  הסבירו  ✓

אבל אסור ל ראש קבוצה יתאר להם בפרטי פרטים את הפרפר המצויר שקיבל קבוצה. כ

כל תלמיד יצטרך לנסות לצייר על דף ציור של פרפר  לו להראות לכם את התמונה! 

 שיהיה דומה ככל האפשר לתמונה שראש הקבוצה קיבל.  

 את הכיתה שוב לאותם החדרים בזום. קו חל ✓

  ציור של פרפרשל המחנכת(   ת עזרתה)בקשו אבאופן פרטי לכל ראש קבוצה   שלחו ✓

 )בנספח(. 

 - דיון בעקבות התרגיל

 את התלמידים שוב למליאה.  קבצודקות   7- חר כלא ✓

הם התקשו   להם להנחות את הקבוצה, איפה מראשי הקבוצות לספר איך היה בקשו ✓

 ומדוע? 

 תלמידים ושאלו אותם:  2-3בחרו  ✓

o   ?האם חששו/חשבו שלא יצליחו בתחילת התרגיל ומדוע 

o  להצליח? מה עזר להם להצליח במשימה / מה היה חסר להם על מנת 

תשובות אפשריות למתן מענה לחששות: אמר לי כל רגע מה לעשות, כיוון אותי בצורה  

 ברורה, הסביר לי במילים פשוטות, היה סבלני וכו' 

 - לתלמידיםהסבירו  ✓

התרגיל הזה מבהיר לנו עד כמה חשובה התקשורת והכימיה בין אנשים בכלל, ובפרט  

א נעימה או סבלנית ופגעתי פעם בצורה ל נותן שירות. אם דברתי-בסיטואציות של לקוח

אחת בלקוח שלי, הוא לא יאמין בי יותר ולא יהיה מוכן לחזור ולקבל את השירות שלי. 

בנוסף, הכימיה, כלומר יצירת קירבה ומגע אישי עם הלקוח, חשובה מאוד, כי ככל שאני  

ות, ביתר קל מכיר יותר את הלקוח וההתקשרות שלי איתו טובה יותר כך אוכל להסביר לו

לדבר בשפה שלו, לגרום לו להבין ולשתף פעולה עמי. האמון בו והכימיה שנוצרה עמו 

 מאפשרים את הקשר ביניהם. 

 דק'  10

https://docs.google.com/presentation/d/1oywAlPe5F0J7iwDXO7B7A7HyZtIegNlQqgDRrs_vHO8/edit#slide=id.p
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 המשך - חלק ג 

תכונות חשובות 

 לנותן שירות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   -את התלמידים )בקשו מהם להשיב בצ'אט והקריאו את תשובותיהם(שאלו  ✓

 כיצד אפשר להשיג כימיה וליצור אמון והקשבה בעת מתן שירות? 

 -תשובות אפשריות ✓

של הלקוח, חיוך ומתן הרגשה שנותן השירות מעוניין לסייע, הבהרה כי   שימוש בשמו

שביעות רצונו של הלקוח, שיתוף הלקוח וקבלת הסכמתו  –המטרה של שניהם משותפת 

 למהלכים של נותן השירות.  

 

 - הקשבה 

בדרך כלל אנשים המנהלים שיח ואינם מסכימים זה עם זה, נוטים להיות נוקשים יותר, 

ד מהם מתמקד בדאגותיו ופחדיו ובדעותיו המוקדמות. לרוב, למרות שחלקנו כאשר כל אח

יכולים להיות בעלי כוונות טובות, רובנו נוטים לנצל את זמן השיחה להמתנה להזדמנות 

או דעתנו. כשהשיחה מתלהטת נעשה קצב השיחה דומה  הראשונה, להביע את תגובתנו 

ה לא נכון!" "אני צודק!" הקשבה היא לא  לקרב אקדוחנים במערב הפרוע: "אתה טועה!" "ז

 פשוטה כל כך כמו שנראה לנו. 

 מה זו הקשבה? 

 . 3בנספח  לתלמידים את הטבלה הציגו  ✓

 ם מהי הקשבה ומה ההבדל בינה לבין שמיעה. לחשוב יחד עם התלמידי נסו  ✓

 -הסבר והקשר למתן שירות  ✓

ל הקשבה יעילה. נותן השירות חייב  כאשר אנחנו דנים במתן שירות, אנחנו מדברים ע

תמיד לנטרל הפרעות, להתרכז בלקוח ולתת לו את ההרגשה שהוא אינו מתנגד לו או 

ניין לשמוע את דבריו עד הסוף קוטע את דבריו על מנת להגיד מה שהוא רוצה, אלא מעו

 ולסייע לו במידת האפשר.  

 דק'  5

 -טיפים לשירות לקוחות טוב 

 את התלמידים למי יש רעיון לטיפים שיעזרו לכל נותן שירות להיות הטוב ביותר? שאלו ✓

 תלמידים שירחיבו בע"פ. 2-3מהם לכתוב את תשובותיהם בצ'אט של הזום ובחרו בקשו  ✓

 חרו באופציה של לוח לבן. את המסך שלכם ובשתפו  ✓

ם כשקופית את הטיפים הבאים על גבי הלוח/ אופציה נוספת היא להכין את הטיפיכתבו  ✓

 במצגת ולהציג לתלמידים: 

 

 היו אדיבים ומנומסים   -  1טיפ  ❖

לאדיבות ולכבוד תמיד יהיה משקל רב בקביעת חווית השירות עבור הלקוח. שימרו כל הזמן  

 דידותי. לדוגמא: על טון מקצועי, מנומס אך י 

לשוחח שיחות  ראינו את זה גם בסרטון של מר בין, לא  –לא לדבר ללקוח עם מסטיק בפה 

 פרטיות ארוכות בנוכחות לקוח, לא לאכול מול הלקוח. 

 

 היו מתחשבים וסבלניים ותנו תחושה שאתם כאן לעזור   -  2טיפ  ❖

ה פשוט לעבוד איתם. כדי להסיר ספק, לא כל הלקוחות שלכם יהיו נעימים ולא תמיד יהי

וא לא. אם יש לכם גם כשהוא יודע בוודאות שה –אבל מוכר נבון מבין שהלקוח תמיד צודק  

לקוח שאינו מרוצה, היו סבלניים ונסו להקשיב. הבינו מהי הבעיה ועשו הכל כדי לפתור 

אותה. אל תסתפקו רק בהתנצלות ללקוחות לא מרוצים. נסו לתקן את המצב ולהפוך אותם 

 צים.  למרו

ת בסרט שראינו על מיסטר בין הוא מחפש סט מסוים של כלים עם גרפיקה ספציפית שהמוכר

אבל מה ניתן לעשות כדי לתת לו תחושה    –טוענת בתוקף שאין. אולי היא צודקת שכרגע אין 

 דק'  5

https://docs.google.com/presentation/d/1j5hTx7tysZ2MKGG73Ee7O1M3BzRACaaRR8SAkv9LUII/edit#slide=id.p
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טובה יותר? לדוגמא: להסתכל במחשב האם ישנה הזמנה ומתי תגיע, לבדוק האם תוכל 

 האם יש בסניף אחר של הרשת. להזמין עבורו, לבדוק 

 

 היו מעורבים ואכפתיים ושדרו אמינות  -  3טיפ  ❖

לקוח מגיע לחפש מוצר מסוים, תראו מי הבן אדם, תבינו מה הוא רוצה, תהיו אמינים  

והוגנים אל תנסו למכור לו סתם משהו שהוא לא צריך. כשלקוח מתעניין במוצר מסוים 

של אותו מוצר, אם מוכר יודע לומר לכל מוצר   ושואל שאלות, תדעו לומר גם מה החסרונות

הוא משדר מקצועיות ואמינות   –ו עבור אותו לקוח מה היתרונות ומה החסרונות של

ואכפתיות מהלקוח מולו. לקוח כזה, ירצה לחזור עוד פעם לקנות באותה החנות כי הוא 

 מרגיש שלא יעבדו עליו שם. 

  –יד בכל שאלה או בעיה, וכשיפנו אליכם הזמינו את הלקוחות שלכם ליצור אתכם קשר תמ

תנים להם לחוש אמון כלפיכם. הם סומכים על בית העסק  עזרו להם ברצון. בצורה כזו אתם נו

 ומרגישים שקיבלו תמורה הוגנת לסכום ששילמו.  

 

 היו זמינים  -  4טיפ  ❖

הדרישה הבסיסית ביותר היא לספק ללקוחות שלכם כתובת אימייל או דרך תקשורת  

פון, נטית אחרת כדי לאפשר להם ליצור אתכם קשר. אם תציגו בנוסף לכך גם מספר טלאינטר 

אימייל, או אפשרות לצ'אט תתנו ללקוחותיכם יותר בטחון באמינות שלכם. היום לכל בית 

עסק שרוצה להיות מתקדם חייב שיהיה לו אתר אינטרנט או עמוד פייסבוק בו מופיעים פרטי 

נטרנט. אם זה עסק מתקדם, יהיה לו אתר מזמין ונוח שניתן קשר טלפון, כתובת, אתר אי 

 ליצור קשר דרכו.  

צלצולים(, כאשר שולחים   3-4כאשר מתקשרים, עסק שנותן שירות טוב ייתן מענה מהיר )

 מייל, בדר"כ כותב המייל יקבל מייל תשובה שפנייתו התקבלה ובטיפול. 

 © הטיפים נלקחו מתוך אתר גלזר הדרכה. 

 זמן הנחיות נושא

 חלק ד 

 סיכום השיעור 

 - סיכום 

דיברנו היום על חשיבות מתן השירות לארגון. חשוב לדעת שללא שירות טוב, מקצועי,  ✓

ארגונים    –יעיל וללא אנשי שרות גמישים, אדיבים, סבלניים, אמינים ונכונים לעזור 

עשרים רבים אינם מצליחים להחזיק מעמד ולשרוד בעולם העסקי התחרותי של המאה ה

 ואחת.  

"שירות, שירות ושוב שירות". ממש כמו שברמה האישית הסיסמא בארגונים רבים היא:  ✓

של בן אדם לחברו נשיג תוצאות טובות אם נהיה חביבים ומאירי פנים אחד לשני, כך גם 

ברמה העסקית: חשיבות האמינות, ההקשבה והכימיה הן קריטיות לארגון, לתפקודו 

 ולהישרדותו בשוק. 

מה שנרצה ללמוד ומעניין אותנו נוכל  כום, יש המון אפשרויות תעסוקה בארגון וכללסי ✓

מהנדסים למיניהם, משפטנים, כלכלנים, ניהול עסקי ועוד, ובכל אחד   –להגשים גם שם 

מהתפקידים האלו נוכל להשתמש בעקרונות שלמדנו )גם אם הם לא עוסקים באופן ישיר 

 בשירות לקוחות(. 

 מה אתם לוקחים מהשיעור היום?  - את התלמידיםשאלו  ✓

בקשו  ו Google slides -לתלמידים לינק למצגת שיתופית ב   מורה לשלוחמהבקשו  ✓

 מהתלמידים לשתף במצגת את התשובות.

 דק'  5

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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   –  1נספח  

 - כרטיסיות נותני שירותים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ונות נסו לחשוב על כמה שיותר תכ

כדי לתת  לפקידת בנקשחשוב שיהיה 

 את השירות הטוב ביותר האפשרי.

 

נסו לחשוב על כמה שיותר תכונות 

כדי לתת  לנהגת אוטובוסשחשוב שיהיה 

 את השירות הטוב ביותר האפשרי.

נסו לחשוב על כמה שיותר תכונות 

כדי לתת את  למתדלקוב שיהיה שחש

 השירות הטוב ביותר האפשרי.

נסו לחשוב על כמה שיותר תכונות 

כדי לתת את  וכר מזוןלמשחשוב שיהיה 

 השירות הטוב ביותר האפשרי.

 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1lN7dooZ7aKSdEwdmrx9WYUhTJXMAWlzx
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 תמונה של פרפר  –  2נספח 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1oywAlPe5F0J7iwDXO7B7A7HyZtIegNlQqgDRrs_vHO8/edit#slide=id.p
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 הקשבה  –   3נספח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1j5hTx7tysZ2MKGG73Ee7O1M3BzRACaaRR8SAkv9LUII/edit#slide=id.p
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 ניהול פרויקטים  – 7פר שיעור מס

 

 מטרות השיעור 

 בניהול פרויקטים. התלמידים יכירו את השלבים הכרוכים  ✓

 התלמידים יתנסו בהפקת אירוע כמקרה בוחן לניהול פרויקטים מורכבים.   ✓

התלמידים יבינו שנדרשים אנשים רבים ושילוב של מיומנויות שונות  ✓

 להצלחת פרויקט גדול כגון הפקת אירוע. 

יצוע  פעולות לב

 השיעור  לפני 

 .ההדרכהקריאת המייל שנשלח ע"י רכזת שיעור אחר, לאחר מפגש   ✓

 Mentimeter -פתיחת הקישור ב -אופציה למי שיש הכרות עם הכלי  ✓

 מתשובות(.   והכנתו לשליחה )בדקו שהלוח ריק

 , הורדתם ושמירתם למחשב Google Docs -פתיחת הנספחים ב ✓

פעולות לביצוע  

 השיעור  אחרי
 Mentimeter -מחיקה התשובות מה –במידה ונעשה שימוש בכלי   ✓

דגשים כלליים  

לניהול דיון  

 במהלך השיעור

כל תלמיד אחראי לעדכן את שמו )בעברית( עם כניסתו לשיעור, כך  ✓

 המתנדב יוכל לפנות אל התלמידים בשמם 

 .עם מצלמות פתוחותבזום, ו (mute)כל תלמידי הכיתה במצב השתק  ✓

  (mute)תלמיד מבקש  את רשות הדיבור בהצבעה, ומשחרר ממצב השתק  ✓

     (mute)באישורו של המתנדב / ימתין שהמתנדב יבטל את מצב השתק 

 וייתן לו את רשות הדיבור.

 

 מבנה השיעור

 

 מתודות ועזרים  זמן )דק'( נושא  

1. 

 ניהול אירוע 

o התנסות בתכנון אירוע 

 

 דק'  25

o מילים ב ענן- Mentimeter  או

 בלוח הלבן בזום 

o  עבודה בקבוצותGoogle Docs    

o   דיון 

2. 

 דיון וניתוח

o הנקודות המרכזיות בניהול פרויקט 

o חשיבה על התפקידים בפרויקט 

 דיון  o דק'  15

3 . 
 סיכום: 

o  מהמפגשתובנות/ דעות/ תחושות 
 Google slide  -סיכום שיתופי   o דק'  5

  דק'  45 משך זמן סה"כ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mentimeter.com/s/85e27b61b4e5d96ceaaf1b320642794a/293812691970/edit
https://docs.google.com/document/d/1MbH_0qds3uDHESJ-ppsYKbmolFgQ95SsCawiAgNRV8g/edit
https://www.mentimeter.com/s/85e27b61b4e5d96ceaaf1b320642794a/293812691970/edit
https://www.mentimeter.com/s/85e27b61b4e5d96ceaaf1b320642794a/293812691970/edit
https://docs.google.com/document/d/1MbH_0qds3uDHESJ-ppsYKbmolFgQ95SsCawiAgNRV8g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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 מהלך השיעור  

 

 זמן  הנחיות נושא

 חלק א 

 ניהול אירוע 

 

 ניהול אירוע 

 -את התלמידים )בקשו מהתלמידים לענות בצ'אט הזום והקריאו את תשובותיהם(שאלו  ✓

o  ?במשפחה?אילו אירועים יש לכם בכיתה? עם חברים 

 תשובות אפשריות: בר מצווה, מסיבות כיתה, חתונות, בריתות וכדומה.   

תחליטו מה יהיה  היום תהיה לכם הזדמנות לכך. אנו עומדים להפיק מסיבה שאתם 

 אופייה, מי יוזמן וכד'. 

 את הלוח הלבן בזום.ופתחו  את מסך המחשב  : שתפו1אופציה   ✓

 -למידים בצ'אט את הלינק לענן המילים בלת)למי שמכיר את הכלי(: שילחו  2אופציה  ✓

Mentimeter. ,מסך והציגו את ענן המילים שנוצר   שתפו לאחר שסיימו להשיב

 מתשובותיהם. 

 - מהם לענותבקשו  ✓

o  ?מה לדעתכם כוללת המסיבה 

 

 גיל בקבוצותתר

לתלמידים שמיד תחלקו אותם לקבוצות בחדרי הזום. על כל קבוצה לתכנן מסיבה.   הסבירו ✓

על פי  –עליהם להחליט מה יהיה נושא המסיבה, מי המוזמנים, איזה כיבוד יזמינו ועוד 

 ההסברים הרשומים בדף המשימה.  

צויים להם  ₪. עליהם לבחור את כל הדברים הר 2,000לרשותם תקציב נתון על סך  

ל פי כמות המוזמנים והעלות הצפויה, תוך עמידה במסגרת התקציב, בעזרת למסיבה ע

 טבלת המחירון.  

לאחר החלטותיהם, על ראש הצוות למלא את דף סיכום פרטי האירוע. במידה והם חורגים 

 אסור להם לחרוג מהתקציב.   -ממסגרת התקציב עליהם להחליט על דרכים לכיסוי ההוצאות

  Google Docs  מה הקבוצתית ואת דף סיכום פרטי האירועבצ'אט את קובץ המשי שלחו  ✓

 מהתלמידים לפתוח הקובץ ולשמור אותו על המחשב. בקשו ✓

. בקשו מראש, שימנו ראש צוות לכל ות בחדרי זום שוניםאת הכיתה לקבוצות קטנחלקו  ✓

 קבוצה, שיסכם את תשובותיהם בקובץ שנשלח.  

עברו בין החדרים וסייעו לקבוצות במהלך המשימה, בעיקר בכיתות הנמוכות.  :למנחה ✓

 אפשר להיעזר במחנכת הכיתה לשם כך. 

 

 הצגת התוצרים

 אה. דקות( את התלמידים בחזרה למלי  10-)לאחר כ כנסו ✓

מכל ראש צוות להציג את דף סיכום פרטי האירוע. כדאי לבקש מהצוותים השונים  בקשו ✓

 שותפת. לספר על העבודה המ

 

 

 

 

 

 

 דק'  20

https://www.mentimeter.com/s/85e27b61b4e5d96ceaaf1b320642794a/293812691970/edit
https://docs.google.com/document/d/1MbH_0qds3uDHESJ-ppsYKbmolFgQ95SsCawiAgNRV8g/edit?usp=sharing
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 זמן הנחיות נושא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חלק ב 

 דיון וניתוח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הסבר ודיון

שלמעשה הם התנסו עכשיו בניהול פרויקט. וכעת, תנסו ביחד להבין מה זה אומר   הסבירו ✓

 ואיך התנהלו הדברים.  

דיון בעזרת השאלות הבאות והסוגיות הבאות. בכל פעם רשמו על הלוח הלבן בזום, קיימו  ✓

 את המושג הרלוונטי. 

הדיבור בהצבעה.  פיד על כללי רשות זכרו שכיוון שהשיעור מתקיים בזום יש להק -למנחה ✓

מומלץ מאד להשתיק את כל המשתתפים מראש ולהעניק את רשות הדיבור לתלמיד אחד  

 בכל פעם.

 

 - יוזמה ✓

o  ?איך החלטתם על אופי המסיבה 

o  ?של מי היה הרעיון 

לתלמידים: בעלי הרעיון נקראים "יזמים". הם הציעו ויזמו את הרעיון הראשוני.   הסבירו ✓

מידים שפיתחו את הרעיון והוסיפו עליו, אולם הראשונים שבהמשך היו עוד תליכול להיות 

 שהציעו הם היזמים. 

 - ניהול ✓

o   ?האם לדעתכם היה חשוב שיהיה צוות מנהל 

o  ?מה חשיבותה של חלוקת התפקידים 

חלוקת התפקידים בצוות מאוד חשובה. יש צורך שלכל אדם יהיה תפקיד מוגדר,  הסבירו: ✓

חד בסופו של דבר. החלוקה מאפשרת עבודה יותר מסודרת, שיטתית  גם אם כולם עובדים י

ונוחה לביצוע. המנהלת, המסתכלת על כל התהליך מלמעלה, עשויה להצביע על בעיות 

כל בעל תפקיד לבצע את המוטל עליו  ולתקן מבעוד מועד. תפקיד המנהלת מאפשר ל

 בצורה מקצועית מבלי להיות טרוד בתפקידים של האחרים בצוות.

 -תכנון ✓

o   ?האם ניסיתם לתכנן מראש שילוב של כל הפתרונות ביחד או שכל אחד פעל בנפרד 

o   ?מדוע חשוב לתכנן מראש 

o  ?באילו בעיות נתקלו אלו שלא תכננו מראש 

תכנון. בכל דבר שאנו עושים כדאי לנו לתכנן מראש, אנו למדים על חשיבות ה הסבירו: ✓

 ". כדי שלא ניתקל בבעיות מאוחר יותר או "ניתקע

 - תקציב ✓

o  ?איך הסתדרתם עם התקציב 

o  ?האם נתקלתם בבעיות להחליט על העלויות של המסיבה 

o  ?האם חרגתם ממסגרת התקציב? אם כן, איך בחרתם לממן את עלויות המסיבה 

להוציא דבר מה אל הפועל, אנחנו תמיד חייבים לבדוק מהו כשאנחנו רוצים  הסבירו: ✓

קל כלל ועיקר! כמעט בכל דבר שאנו עושים או  התקציב שלנו ולפעול בהתאם. אין זה דבר

מפיקים בחיים שלנו, אנחנו מתמודדים עם תקציב מוגבל. אם לא נתחשב במגבלות 

דתנו או לא נשיג את לא נשלים את עבו  –התקציב שלנו אנחנו עלולים לשלם מחיר כבד 

 מטרתנו. על כן יש חשיבות עצומה בניהול התקציב. 

 

)לכתוב על הלוח הלבן( ולהסביר: ביצוע  רה תקציביתבק אפשר להוסיף את המושג  ✓

הפרויקט שלנו חייב להתחשב במגבלות התקציב שלנו. מעניין להיווכח שתקציב מוגבל 

יכול ליצור אצלנו מצב בו אנו חושבים על רעיונות יצירתיים לניצול משאבים קיימים או 

 דק'  15
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 המשך  -חלק ב 

 דיון וניתוח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פתרונות  ם לחשוב עללהיעזר במשאבים שניתן להשיג ללא כסף. פעמים רבות אנו נאלצי

חלופיים או יצירתיים מאוד כדי להסתדר עם תקציב מוגבל. עלינו לדעת שתקציב מוגבל 

לא חייב להיות מכשלה או משוכה בלתי עבירה. עלינו לחשוב על כל כשרון או משאב  

 העומד לרשותנו, כולל הכרויות אישיות, כדי להוציא לפועל פרויקט מוצלח.  

 

 - עבודת צוות ✓

o יניכם? חילוקי דעות, התנגשויות, פירגון, תמיכה... הל הדיון באיך התנ 

o  ?האם חילקתם ביניכם את העבודה או שכולם עשו הכל 

חשוב להבדיל בין חילוקי דעות לבין ריב. בכל צוות שעוסק בביצוע פרויקט  הסבירו: ✓

עשויים להתגלות חילוקי דעות. בעוד שחילוקי דעות הן דבר טבעי, חשוב ומפרה הרי  

 שעלול להכשיל ולהפריע בדרך להגשמת המטרה.  יב הוא דברשר

 

 - ביצוע  ✓

o  ?באילו קשיים נתקלתם במהלך העבודה 

o  ?האם חשבתם תוך כדי התהליך, כיצד להימנע מקשיים 

דיברנו כעת על שלב הביצוע. ראינו שבשלב זה עלולים להיווצר קשיים ו/או  הסבירו: ✓

די שניערך לקראתן מראש או ות שלנו בכבעיות. עלינו לקחת בחשבון מראש מה יהיו הבעי

 נמנע אותן וכך שלב הביצוע יתנהל בצורה מוצלחת. 

  

 - בקרת איכות ✓

o המסיבה שתכננתם(?  -האם אתם מרוצים מהתוצר שלכם )קרי 

לאחר הביצוע או תוך כדי אנחנו מבצעים בקרת איכות כדי להיות בטוחים שאנו   הסבירו: ✓

כים לערוך בקרת איכות עוד במהלך העבודה בכדי  עומדים ביעדים שלנו. לעיתים אנו צרי

 לוודא שאנו עובדים נכון ולא מבזבזים את זמננו ואת המשאבים העומדים לרשותנו. 

 

 - מסקנות ולקחים ✓

o המשימה הזו פעם נוספת, האם הייתם עושים משהו באופן  אם היו נותנים לכם את

 שונה? אם כן, מה? 

והלקחים שלכם. בחשיבה לאחור אנו   הדברים שהעליתם כעת הם המסקנות הסבירו: ✓

 לפעמים חכמים ומבינים יותר, ויכולים לכן להשתפר להבא.

 

 - הסבר

בשפה מקצועית כל התהליך הזה שבו הפקתם מסיבה נקרא "ניהול פרויקט". כשאנחנו  ✓

מעוניינים להוציא פרויקט אל הפועל אנחנו מנהלים אותו בצורה חכמה. המילה "פרויקט" 

ולי אפילו מרתיעה, אולם למעשה "פרויקט" יכול להיות כל דבר,  נשמעת מרשימה וא

יצרנו רשימה המפרטת ממה מורכב ניהול פרויקט.   ואפילו קטן, שאנחנו מבצעים. על הלוח

כל אחד מהמושגים הללו יכול להתקשר לתפקיד או מקצוע. תנו לתלמידים מספר דוגמאות: 

  ועוד.  QAתקציב = תקציבאית, בקרת איכות = איש  

 

 האם אתם יכולים לחשוב על דוגמאות מהחיים שלכם לניהול פרויקטים? ✓

-הסתכלו על המרכיבים שמנינו על הלוח בניהול הפרויקט ונסו לתת דוגמאות למקרים יום

 יומיים בהם תוכלו להשתמש בכלי זה )קנייה בסופר, הכנה למבחן ועוד(.  
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 זמן הנחיות נושא

 חלק ג 

 סיכום השיעור 

 סיכום 

לפני שתסכמו את מה אתם לוקחים מהפעילות שעשינו היום? )תנו לתלמידים להתבטא  ✓

 השיעור(

 -סכמו ✓

o   היום למדנו על ניהול פרויקט. לקחנו דוגמה של הפקת מסיבה או אירוע. התפקיד של

 מפיק אירועים מורכב מהרבה היבטים וראינו שעליו להתחשב בהרבה גורמים. 

o כל משימה, קטנה כגדולה, יכולה להוות עבורנו  הדוגמאות שנתנו אכן מוכיחות כי

עזר בשלבים שהגדרנו היום, נוכל להצליח בניהול הפרויקטים של  "פרויקט". אם ני

 חיינו.  

o   כאשר דיברנו על כל שלב ראינו שיש להקדיש לו מחשבה מעמיקה מראש ולהבין את

צלח.  המשמעויות השונות בכל שלב. כדאי שנדע שבדרך כלל לא מספיק רעיון מו

ישא פרי. אם למשל, לא עלינו לחשוב כיצד ליישם את הרעיון באופן מוצלח בשביל שי

נעסוק בתכנון תקציבי אנו עלולים להכניס את עצמנו למצב בעייתי. כך גם בשלבים 

 האחרים.  

o  חשוב שנדע! עלינו להשקיע מחשבה בכל דבר שאנו עושים. כך נגיע לתוצאות טובות

 יותר ואיכותיות יותר.  

o מה אתם לוקחים מהשיעור היום?  -את התלמידים אלו ש 

o  מהמורה לשתף את המצגת השיתופית  בקשוGoogle slide    ומהתלמידים לשתף את

 תשובותיהם.

 

 דק'  5

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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 משימה קבוצתית

 .  ראש צוותהחלטתם לארגן מסיבה. בחרו 

לכיסוי  ל דרכים יצירתיות  במידה שתחרגו מהסכום תוכלו להחליט ע₪.    2,000לצורך הפקת האירוע לרשותכם תקציב על סך  

 גביית תשלום מהמוזמנים למסיבה(. –ההוצאות )לדוגמה  

 

 לצורך ארגון המסיבה עליכם להחליט יחד על הדברים הבאים: 

 )האם לקראת חג, סיום שנה?(  נושא המסיבה .1

 )האם בבית של מישהו, אולי באולם?(   מקום המסיבה .2

 )האם פיצות, חטיפים או פיתות וחומוס?(  כיבוד .3

 סיקה תרצו שתושמע במסיבה? איזו מערכת הגברה?( )איזה סוג מו סיקהמו .4

 )האם ריקודים, משחקים, קריוקי?(  תוכן .5

 )מי המוזמנים ומה כמות המוזמנים?(  מוזמנים .6

 

 טבלת מחירון

 היעזרו בטבלת המחירון לבחירת המוצרים והכמות הרצויה לכם, לפי מספר המוזמנים ותוך עמידה במסגרת התקציב. 

 סה"כ  כמות העלות / המוצר  התחום

   ₪   40 משולשים(  8פיצה משפחתית )

   ₪   6 בקבוק שתייה קלה  

   ₪   5 שקית חטיפים )תפוצ'יפס, בייגלה וכדומה( 

   ₪   10 פיתות  10

   ₪   10 ק"ג( 1קופסת חומוס גדולה )במשקל 

   ₪   5 קופסת חמוצים  

   ₪   300 מערכת הגברה פשוטה 

   ₪    800 ה מערכת הגברה רגיל 

   ₪   1,200 מערכת הגברה משוכללת 

   ₪   1,800 אולם אירועים 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1MbH_0qds3uDHESJ-ppsYKbmolFgQ95SsCawiAgNRV8g/edit
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 דף סיכום פרטי האירוע

 

 עלויות/הוצאות  פירוט  התחום

   נושא

   מקום האירוע

   כיבוד

   מוסיקה 

   תוכן

   מוזמנים

   סה"כ הוצאות  

 

 וצאות: ההבמידה שאתם חורגים ממסגרת התקציב, רשמו כיצד תכסו את 

 ___________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________ 
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 מהם צרכים? – 8שיעור מספר 

 
 

 מטרות השיעור 

 שג צורך. המוהתלמידים יבינו את  ✓

התלמידים יבינו שהצרכים שלהם יכולים לבוא לידי ביטוי באופנים שונים   ✓

 בהתאם לסיטואציה. 

התלמידים יבחנו את סדרי העדיפויות שלהם בחיים, וידונו בדרכים  ✓

 למימוש צרכיהם בהתאם לסדר העדיפויות שלהם. 

פעולות לביצוע  

 השיעור  לפני 

 לאחר מפגש ההדרכה. שיעור אחר, קריאת המייל שנשלח ע"י רכזת  ✓

 ושמירתו למחשב.  Google docs  -פתיחת דף המשימה ב ✓

   etPadl  -פתיחת לוח ה ✓

 פירמידת הצרכים קופית להצגת פתיחת ש ✓

פעולות לביצוע  

 השיעור  אחרי
 Padlet  -מחיקת התשובות מאתר ה ✓

דגשים כלליים  

לניהול דיון  

 במהלך השיעור

כל תלמיד אחראי לעדכן את שמו )בעברית( עם כניסתו לשיעור, כך  ✓

 המתנדב יוכל לפנות אל התלמידים בשמם. 

 .בזום, ועם מצלמות פתוחות (mute)כל תלמידי הכיתה במצב השתק  ✓

  (mute)תלמיד מבקש  את רשות הדיבור בהצבעה, ומשחרר ממצב השתק  ✓

     (mute)באישורו של המתנדב / ימתין שהמתנדב יבטל את מצב השתק 

 וייתן לו את רשות הדיבור.

 

 מבנה השיעור

 

 מתודות ועזרים  זמן )דק'( נושא  

1. 
 : פתיחה

o  קרוזו הסיפור על רובינזון 
 הקראת הסיפור o דק'  10

2. 

 מה לקחת לאי בודד?  - עבודה בקבו' 

o עבודה בקבוצות 

o  הצגת הקבוצות  –דיון במליאה 

 דק'  10

o  חלוקה לחדרים בזום 

o דף עבודה ב- Google docs 

o  לוח שיתופי- Padlet   

3. 

 : ם צרכי

o  מה אנחנו צריכים בחיים? אילו

 צרכים יש לנו?

o   תיאוריית סולם הצרכים של אברהם

 מאסלו

 דק'  15
o   לוח לבן בזום –לוח שיתופי 

o  פירמידת הצרכיםהצגת   

4 . 
 סיכום: 

o  דבר חדש שלמדתי היום 
 Google slides  -סיכום  שיתופי   • דק'  5

  דק'  50 משך זמן סה"כ: 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1xF9G56cXjJrgCR2JXDb9BS_ehrJI2FUJxjPlEv1DJC4/edit
https://padlet.com/sadigtools/o9s8ghdqqr0qivi2
https://docs.google.com/presentation/d/1LU4lrx5izSK2aI994E39L_br6CeHBTMsS5EDRrW9QOQ/edit#slide=id.p
https://padlet.com/sadigtools/o9s8ghdqqr0qivi2
https://docs.google.com/document/d/1xF9G56cXjJrgCR2JXDb9BS_ehrJI2FUJxjPlEv1DJC4/edit
https://padlet.com/sadigtools/o9s8ghdqqr0qivi2
https://docs.google.com/presentation/d/1LU4lrx5izSK2aI994E39L_br6CeHBTMsS5EDRrW9QOQ/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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 מהלך השיעור 
 

 זמן  הנחיות נושא

 

 - ים מרכזיים בשיעורמושג

בחיינו אנו זקוקים למגוון דברים שאנו צריכים על מנת לחיות חיים מלאים  -צורך בסיסי   ✓

ושלמים כבני אדם. הצרכים הבסיסיים שלנו מתחילים ממזון, אוויר, מים, אבל ממשיכים 

גם למקום מוגן, כיסוי גוף וסביבה ראויה לחיים. יש המחשיבים גם ביטחון רגשי, חום 

 הערכה עצמית וכד' כצרכים בסיסיים. בה, קשר עם בני אדם,ואה

הרעיון הוא שיש מדרג בין הצרכים השונים שלנו, ושעל פי רוב לא נחפש   – מדרג צרכים ✓

למלא צרכים מסוימים לפני שנספק צרכים קודמים להם. לדוגמה: אם נהיה רעבים ללחם  

נו נתקלים  ו מדויק לכל מקרה. אלא נהיה פנויים ללמוד ולהתפתח. המדרג אינו מוחלט ואינ

 בתופעות רבות בהן בני אדם מתעלים על חסכים והעדר סיפוק צרכים בסיסיים. 

 

 

 

 

 

 

 

 חלק א' 

 פתיחה 

 פתיחה 

o את תחילת הסיפור על רובינזון קרוזו   ספרו–   

רובינזון קרוזו חי באי קסום ופורח אי שם בים הגדול. כל בוקר התעורר עם דגדוגה של 

ממי הנחל הצלולים ואכל פירות אשר נשרו מהעצים  , רחץ בנחל, שתה השמש על פניו

 היישר לתוך ידיו. 

כל הצרכים וכל הרצונות שלו סופקו לו על ידי מוצרים שהיו על האי: סחורות כמו מים, 

פירות. שירותים כמו: אויר טוב, רוח קרירה, שמש נעימה, ללא צורך בכל מאמץ מצדו או 

 חיה, ספורט וציור.כל זמנו לפנאי: שהשקעת זמן. לכן הפנה את 

בוקר אחד, הופתע רובינזון לגלות כי הפירות נותרו על העצים, והבין כי על מנת להשיגם 

 . עליו לטפס על העצים, עבודה שתגזול מזמנו הפנוי

 - את התלמידיםשאלו  ✓

o   ?מה כדאי לרובינזון לעשות, להמשיך בתחביביו או לטפס על העץ לקטוף פירות 

o  ייתם עושים?  מה אתם ה 

 - ך הסיפורהמש ✓

הוא ישב למרגלות העץ וחשב: באיזה אופן כדאי לטפס על העץ כדי לקטוף יותר פירות 

בזמן יותר קצר? כמה זמן כדאי להשקיע בטיפוס? כמה זמן פנוי יוותר לו? וכך לראשונה  

ע מאז הגיע לאי, החל רובינזון לערוך שיקולים כלכליים. הצורך לעסוק בשיקולים אלה נב

ק צרכיו למזון עליו לוותר על צרכים אחרים, שאותם מימש בזמנו הפנוי.  מכך שלמען סיפו

 לראשונה, הרגיש רובינזון קרוזו מהו מחסור. 

 דק'  5

 זמן  הנחיות נושא

 

 

 חלק ב' 

 עבודה בקבוצות 

 

 

 

 

 

מצורף ובקשו מהם לפתוח  ( כקובץ 1לתלמידים בצ'אט את דף העבודה )נספח שילחו  ✓

 במחשב. 

עליכם, כקבוצה, להמליץ לחבר שלכם מה לקחת איתו לאי בודד. שימו לב  – הסבירו ✓

פריטים. אתם יכולים גם להוסיף פריטים שאינם כלולים ברשימה, אך  5שמותר לבחור רק 

 פריטים בסך הכל.   5  -לא יותר מ

יציג את הדברים במליאה וכדאי שירשמו שיחליטו מראש מי יהיה נציג הקבוצה שבקשו  ✓

 ם שבחרו. את הפרטי

 תלמידים בקבוצה(.   5-את הכיתה לקבוצות בחדרי הזום )כ חלקו ✓

 דק'  5
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 המשך  -חלק ב'  

 עבודה בקבוצות 

 

 חזרה למליאה –הצגה ודיון  

כל קבוצה   –חת מה הם בחרו לק  Padlet -מהתלמידים לרשום על לוח ה בקשו ✓

 בפתקית/עמודה נפרדת.  

 -את התלמידים שאלו ✓

o  ?על פי מה החלטתם מה לקחת? איך קובעים מה חשוב יותר ומה פחות 

 רצוי לשאול את הקבוצות שאלות לחשיבה נוספת. לדוגמה:  -הערה למנחה  ✓

o  יה צורך אם קבוצה בחרה לקחת כסף, ניתן לשאול האם יהיה לכסף שימוש באי? אולי יה

 ם יתברר שיש שם אנשים או אם יבואו לחלץ אתכם? בכסף א

לתלמידים שכסף הינו דבר חשוב, אך הוא אמצעי בלבד. אין לו ערך אם לא ניתן הסבירו  ✓

לעשות בו שימוש. אם לקחנו כסף לאי בודד, ואין לנו אפשרות להשתמש בו, הוא מיותר, 

ש בכסף מוצרים או בהם ניתן לרכו והיה עדיף שניקח פריט אחר. לעומת זאת, במקרים

 שירותים, יש לו ערך. הדגישו כי הכסף הוא רק אמצעי תשלום, הוא אינו מטרה.  

o  אם קבוצה בחרה לקחת טלפון סלולרי חכם ניתן לשאול האם יהיה לו שימוש, שכן באי

 בודד אין רשתות סלולריות וגם הסלולה שלו תיגמר ללא אפשרות לטעון בלי חשמל.  

o  ים באי? האם ג'ינס ממותג או טלפון סלולרי הכי חדשני יסייעו לנו לנו צורך במותגהאם יש

 באי בודד? מדוע?

o   ?מי בחר לקחת חבר/ה? מדוע בחרתם זאת? האם עדיף להיות לבד או בזוג באי בודד 

 דק'  5

 זמן  הנחיות נושא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המשך  –חלק ג'  

 צרכים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, בקשו מהתלמידים להשיב על השאלות  white board)מסך ובחרו בלוח הלבן ) שתפו ✓

 הבאות, בלוח השיתופי. 

 מחוץ לאי הבודד, מה אנחנו צריכים בחיים? אילו צרכים יש לנו?  –את התלמידים שאלו  ✓

צרכים שהכי חשובים לו. הסבירו  5 -מכל תלמיד להכין לעצמו בדף רשימה של כ בקשו ✓

שהם יכולים להיעזר ברשימה שיצרו ביחד בלוח המשותף. הדגישו שהרשימה היא רק 

 שלהם ושאין צורך לשתף אם לא רוצים.  

מה הצרכים הכי   –שיסדרו את הצרכים שלהם לפי סדר עדיפויות וירשמו על הדף   בקשו ✓

 לדעתם ומה הכי פחות חשובים.  חשובים

 דק'  10

 הצגה במליאה ודיון

איזה צרכים הכי חשובים לו ואילו   –מעוניינים לשתף ברשימה שלו מתלמיד/ה ה  בקשו ✓

 פחות חשובים. אל תחייבו אותם להשתתף.  

אילו צרכים עלו מספר פעמים ונסו לברר עם כל התלמידים מדוע לדעתם אלו   בדקו ✓

 הצרכים שעלו אצל מספר תלמידים 

 (. 2נספח  את התיאוריה של אברהם מאסלו )שתפו את  הציגו  ✓

התיאוריה מניחה כי קיימים צרכים אוניברסאליים המשותפים לכל בני האדם המניעים   

ציה התרבותית  עשויים לבוא לידי ביטוי באופנים שונים, בהתאם לסיטוא אותם. צרכים אלו

 סוגים של צרכים.    5המסוימת. מאסלו הגדיר 

 בלי צרכים יסודיים אלו לא נוכל להתקיים.  –מזון, שתיה, שינה, היגיינה   צרכים ביולוגיים •

 זקוק לתחושת בטחון, בית, שגרה, הגנה.   צרכי בטחון האדם •

 להיות שייך למסגרת, חלק מקבוצה, לאהוב ולהיות נאהב.   צורך השתייכות •

צורך במעמד, בהערכה מצד הסביבה, בהכרה   -ברמה החברתית  רך בהערכה חברתיתצו •

 בטחון עצמי, הישגיות, תחרותיות, שאפתנות.  -בבי"ס, להיות מקובל. ברמה האישית 

מימוש הפוטנציאל, לדוגמא: לדעת מה אני רוצה להיות ולפעול בכיוון  מוש עצמיצורך במי •

 ם עוסקים בצורך הזה.  )כדורגלן, עו"ד, זמר וכד'(. רק מעטי

 

 

 

 

 

 

 דק'  5

 

 

 

 

 

 

https://padlet.com/sadigtools/o9s8ghdqqr0qivi2
https://docs.google.com/presentation/d/1LU4lrx5izSK2aI994E39L_br6CeHBTMsS5EDRrW9QOQ/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1LU4lrx5izSK2aI994E39L_br6CeHBTMsS5EDRrW9QOQ/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1LU4lrx5izSK2aI994E39L_br6CeHBTMsS5EDRrW9QOQ/edit#slide=id.p
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 חלק ג' 

 צרכים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - מדרג הצרכים

פי -שעל פי התיאוריה של מאסלו, קיימת היררכיה של צרכים, אשר מאורגנים על  הסבירו ✓

סדר חשיבות. התיאוריה מניחה כי רמה מסוימת של צורך עשויה לבוא לידי מימוש ואז לא  

ת, האדם  תפעל עוד כגורם המניע את האדם. עם זאת, כאשר רמה מסוימת של צורך מסופק

ה. כלומר, רק כאשר עונים על צרכים בסיסיים פונה להגשמת הרמה הגבוהה הבאה במעל

 ניתן לרצות גם צרכים יותר מורכבים.

 

 חיבור התיאוריה לעולם התלמידים 

 על מנת לחבר את התלמידים לתאוריה תנו דוגמאות מעולם שלהם. לדוגמה:  ✓

o למוד למבחן? מדוע? )צורך ביולוגי כאשר אתם מאוד רעבים האם אתם מסוגלים להתרכז ול

 בסיסי לשרוד( 

o  האם הייתם מסוגלים לחיות על אי בודד לאורך תקופה? לבד לחלוטין? מדוע? )לאדם יש

 צורך בהשתייכות( 

o  כאשר אתם מעוניינים לרכוש מותג כמו הטלפון החכם )סמארטפון( הכי חדשני ומתקדם או

 ( תיאוריה הזו? )צורך בהערכה חברתיתג'ינס ממותג על איזה צורך זה עונה לכם לפי ה

 

 עם התלמידים האם ישנה התאמה בין הצרכים שאתם העליתם לצרכים של מאסלו.בדקו  ✓

o ?מדוע לדעתכם יש דמיון / שוני   

o   ניתן להסביר שמכיוון שהתיאוריה הזו אוניברסלית, היא עשויה להתאים להרבה מאוד

ם שונים שבהם צרכים מסוימים מצבים והרבה מאוד אנשים. יחד עם זאת, ישנם מצבי

למשל באי בודד הכסף או המותגים פחות חשובים מאשר  –ם יותר ממצבים אחרים חשובי

 בחיי היומיום.  

 את התלמידים מה ניתן לעשות על מנת לממש את הצרכים שלהם?  שאלו  ✓

o  .חשוב לדעת מהם הצרכים החשובים לכם ביותר, לייצר סדרי עדיפויות ולפעול לפיהם

שמאוד חשובה לו השתייכות חברתית יכול ללכת למסיבות וחוגים, לייצר קשרי  מישהו 

 קרבה ברשתות החברתיות ובחיים האמיתיים וכדומה.  

o שהו בר חלוף. כדאי לחשוב האם רכישת מותגים מקדמת אתכם מבחינה חברתית או שזהו מ

ום זה,  כדאי שירשם לחוג בתח –מישהו שחשוב לו לממש את עצמו למשל בספורט כלשהו 

 יילמד על התחום, אולי יפתח קשרים חברתיים עם אנשים שונים מהתחום וכדומה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דק'  5

 זמן  הנחיות נושא

 

 

 

 

 

 חלק ה' 

 סיכום השיעור 

 

 

 

 

 

 - סיכום 

 מה אתם לוקחים מהשיעור היום?  -את התלמידים שאלו  ✓

 ובקשו  Google slides -ורה לשלוח לתלמידים לינק למצגת שיתופית ב מהמבקשו  ✓

מחשבה / תובנה / תחושה שהוא/היא    –מהתלמידים לשתף במצגת את תשובותיהם 

 איתה מהמפגש.יוצאים  

 

לתלמידים כי ראינו היום שלכל אחד מאיתנו יש שלל צרכים, שעלינו לפעול על הזכירו  ✓

מנת לספקם. ראינו גם שבמצבים שונים יש חשיבות שונה לצרכים שלנו. לדוגמה לאי בודד 

ניקח דברים שיסייעו לנו בהישרדות היומיומית )כמו אולר, ירקות, מים( שמהווים את  

ח דווקא את הדברים, שמאוד חשובים לנו ביומיום לקיומנו ואולי לא ניק  הצורך הבסיסי

 )כמו כסף או טלפון סלולרי חדשני(, שכן שם לא יהיה להם שימוש וצורך. 

 דק'  5

https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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 המשך  - חלק ה' 

 סיכום השיעור 

אנו משחקים ומספקים צורך של אתגר וצורך של   –הצרכים מניעים אותנו ללא הרף בחיינו  ✓

ושליטה  ש עצמי, תחושת ביטחון חברה והנאה; אנו לומדים ומספקים את הצורך של מימו

 וכד'; אנו מתנדבים במטרה לחוש משמעות, לחוש הערכה עצמית ולחוש מוערכים.  

ראינו שהצורך שלנו למשל במותגים נובע מהרצון להשתייך חברתית ולאו דווקא משום 

שאנו באמת צריכים את המותג היקר. יתכן שנוכל להסתפק במכשיר זול יותר פחות חדשני  

וא לא יענה לנו על הצורך הבסיסי של הרצון להיות מקובל נו את כל הצרכים, אך השיספק ל 

 חברתית.  

לכן, לפני שאתם הולכים לרכוש לעצמכם חפץ חדש )חולצה, מכנס, טלפון סלולרי וכדומה(   ✓

בררו עם עצמכם מה אתם צריכים באמת והאם תוכלו להסתפק במוצר זול יותר גם אם אינו  

 ממותג. 
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  נגן מוסיקה 

  כלי כתיבה 

  רשת 

 אולר 

  זרעי ירקות 

  כסף 

  שמיכות 

 

 דף לאי בודד - 1נספח 

 

 פריטים מתוך הפריטים הבאים: 5באי בודד. מותר לו לקחת רק  חבר שלכם עומד לצאת למסע מאתגר

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ? ומדוע?דברים תמליצו לו לקחת איתו 5אילו 

 פריטים.      5ניתן לבחור גם פריטים שאינם כלולים ברשימה, אך סה"כ מותר לקחת 

 

   ספר קריאה 

  סוללות 

  חוט ברזל 

  חוט ניילון 

  מספריים 

  גפרורים 

  קרם הגנה 

  ג'ינס ממותג 

 

  מעיל גשם 

  קופסאות שימורים 

  פותחן קופסאות 

 חבל 

  פטיש 

 מים  בקבוק 

   טלפון סלולרי חכם 

  חבר/ה לאי הבודד 

https://docs.google.com/document/d/1xF9G56cXjJrgCR2JXDb9BS_ehrJI2FUJxjPlEv1DJC4/edit
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 תיאוריית הצרכים של מאסלו  -  2נספח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1LU4lrx5izSK2aI994E39L_br6CeHBTMsS5EDRrW9QOQ/edit#slide=id.p
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 הקשר בין עושר לאושר  – 9שיעור מספר 

 
 מטרות השיעור 

מידת העושר הכספי לבין מידת  התלמידים יבחנו את הקשר בין  ✓

 האושר של הפרט. 

התלמידים ייחשפו למידת השפעת הפרסומות עלינו כצרכנים בקשר שבין   ✓

 עושר לאושר.

 התלמידים ירכשו כלים לצרכנות נבונה ומודעת.  ✓

פעולות לביצוע  

 השיעור  י לפנ
 קריאת המייל שנשלח ע"י רכזת שיעור אחר, לאחר מפגש ההדרכה.  ✓

 מתאימים )לינקים במהלך השיעור(  Padletפתיחת לוחות  ✓

 הכנת הסרטונים הדרושים פתוחים במחשב )לינקים במהלך השיעור( ✓

פעולות לביצוע  

 השיעור  אחרי
   Padlet -מחיקת התשובות מלוחות ה   ✓

דגשים כלליים  

לניהול דיון  

 במהלך השיעור

כל תלמיד אחראי לעדכן את שמו )בעברית( עם כניסתו לשיעור, כך  ✓

 המתנדב יוכל לפנות אל התלמידים בשמם. 

 .בזום, ועם מצלמות פתוחות (mute)במצב השתק כל תלמידי הכיתה  ✓

  (mute)תלמיד מבקש  את רשות הדיבור בהצבעה, ומשחרר ממצב השתק  ✓

     (mute)באישורו של המתנדב / ימתין שהמתנדב יבטל את מצב השתק 

 וייתן לו את רשות הדיבור.

 

 מבנה השיעור

 

 מתודות ועזרים  זמן )דק'( נושא  

1. 

 : מעגל ההשוואה

o  האושר שלי   –עצמית  הצגה 

o ?מה עושה אותנו מאושרים 

o השפעת החברה על האושר שלנו 

 דק'  20

 

o זום או   -לוח שיתופיPadlet 

o  כרטיסיות / חלוקה לקבוצות

 ( 1)בנספח 

 

2. 

 : חווית האושר וכוחו של הרגל

o ר?האם אדם עשיר מאושר יות 

o ?איך להיות מאושר 

 דק'  10

o  איך להיות צפייה בקטע מתוך"

 11:00-6:30מדקה   – מאושר" 

o  כום ביניים סי -דיון 

3. 

 :פרסומות

o  ?המוצר או המסר 

o זיהוי האושר כמוצג בפרסומות 

 דק'  15

o צפייה בפרסומות - 

o פרסומת , סלקום, מים מינרלים

 לפלאפון

4 . 
 סיכום: 

o  דבר חדש שלמדתי היום 
 Google slides  -סיכום  שיתופי   • דק'  5

  ק' ד 50 משך זמן סה"כ: 

 

 

 

 

 

https://he.padlet.com/sadigtools/803qifsxdumxq8jw
https://he.padlet.com/sadigtools/803qifsxdumxq8jw
https://he.padlet.com/sadigtools/803qifsxdumxq8jw
https://www.mako.co.il/mako-vod-keshet/howtobehappy#/mako-vod-keshet/howtobehappy-s1/VOD-daeb3364f137221004.htm?sCh=53a7e884b04b3210&pId=957463908
https://www.mako.co.il/mako-vod-keshet/howtobehappy#/mako-vod-keshet/howtobehappy-s1/VOD-daeb3364f137221004.htm?sCh=53a7e884b04b3210&pId=957463908
https://www.youtube.com/watch?v=BkQZwmMDDKM
https://www.youtube.com/watch?v=g6Lrcl0tQjc
https://www.youtube.com/watch?v=Pdfw-8NMWwM
https://www.youtube.com/watch?v=Pdfw-8NMWwM
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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 מהלך השיעור 
 

 זמן  הנחיות נושא

 חלק א' 

 מעגל ההשוואה 

 

 פתיחה 

 מי אתם? מה אתם אוהבים בעבודתכם? -את עצמכם ואת הסיפור האישי שלכם הציגו ✓

 דרך הסיפור תספרו לתלמידים מה עושה אתכם מאושרים )משפחה, חברים, חוויה, טיול(.

 דק'  5

 אושר ועושר

 אושר? ומהו עושר?  מהו  –את התלמידים שאלו  ✓

 :הצגת התשובות ✓

בקשו מכל תלמיד   – white board)שתפו מסך ובחרו בלוח השיתופי בזום ) –  אופציה א' 

 התשובות(.  2לשתף בתיבת הטקסט בלוח השיתופי )לציין את שמו ואת 

 -מהו אושר? / מהו עושר?( -)עמודה שונה לכל מושג letPad -טבלה ב –  אופציה ב' 

 שלחו לתלמידים לינק בצ'אט.

 , דרך שיתוף המסך, כל תוצר בנפרד. הציגו ✓

וק ספרו לתלמידים כי בשיעור היום נעס  -מה עושה אתכם מאושרים?    -את התלמידים  שאלו   ✓

 ת הרצון שלנו. בקשר שבין מה שיש לנו או מה שהיינו רוצים לקנות לבין האושר ושביעו

 דק'  5

 . ישמרו את מה שקיבלו בסודלתלמידים שאתם הולכים לחלק להם מתנות ושבבקשה ספרו  ✓

העזרו  –(  1לכל תלמיד, בשליחה פרטית בצ'אט הזום, את המתנה שקיבל )נספח שילחו  ✓

   במחנכת הכיתה. 

מה   בקשו מהתלמידים לדרג בינם לבין עצמם, עד כמה הם שבעי רצון - תרגיל שלב א'  ✓

 מרוצה מאוד(.    – 5כלל לא מרוצה,  – 1)  5- ל 1"מתנה" שקבלו, בין 

המספר שבחרו, כך שכולם יוכלו לראות מהתלמידים לסמן בעזרת האצבעות, את   בקשו ✓

 במסך . 

 בקשו ממספר תלמידים לספר אילו מתנות קיבלו.   - תרגיל שלב ב'  ✓

לאור העובדה שהם  מכולם לדרג בשנית את מידת שביעות רצונם, הפעם  בקשוכעת,  ✓

 יודעים מה שכניהם לכתה קבלו. ערכו שוב את הסקר. 

 דק'  5

 -שאלות לדיון

האם לאחר    –האם חל שינוי במדד שביעות הרצון בין שלב א' לשלב ב' של התרגיל? כלומר   ✓

שכניהם, תחושתם השתנתה? האם מידת שהתברר לכולם מהן המתנות שחולקו ומה קבלו 

דה? אפשר גם לבקש מהתלמידים להרים יד לפי השאלה שלכם. שביעות הרצון עלתה או יר

 כדוגמה כל אלה שהתחושה השתנתה להרים יד. 

מה אתם חושבים על תוצאות התרגיל? קרה לכם שהייתם מרוצים מהטלפון החכם שלכם  ✓

 כיתה רציתם להחליף אותו?אבל כשראיתם את הטלפון המשוכלל של חבר ל

 בלים? האם זה באמת משנה מה האחרים מק •

 האם ההבדל עושה אותנו מוצלחים פחות? או יותר?  •

שניתן לצמצם את ההשוואה העצמית לאחרים ולהיות שלמים עם ההחלטה האישית   הסבירו ✓

והראשונית. למשל, תמיד יהיה מישהו שירוויח יותר מכם ולכן לא כדאי להתמקד  

ספיק לכם כדי אות הללו משום שהם רק יתסכלו אתכם. כדאי לבחון האם השכר מבהשוו

למלא את הצרכים שלכם. אם אתם מצליחים להגשים את החלומות שלכם אינכם חייבים 

 להיות עשירים או להרוויח שכר גבוה, האושר יגיע מדברים אחרים. 

 

 

 

 דק'  5

https://he.padlet.com/sadigtools/803qifsxdumxq8jw
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 זמן  הנחיות נושא

 חלק ב' 

חווית האושר  

 הרגל של 

יותר מאושרים האם לדעתכם אנשים מאוד עשירים הם בהכרח   -את התלמידים  שאלו ✓

 מאנשים אחרים? 

שנראה עכשיו קטע קצר מתוך סדרה של מיקי רוזנטל שבדק מה עושה אותנו   הסבירו ✓

מאושרים. נראה בפרק את עו"ד יוסי שגב שהוא אדם עשיר מאוד וכן את פרופ' יורם יובל 

 האם יש קשר בין עושר לאושר.  –ה להבין מהם את התשובה לשאלה  שהוא פסיכולוג וננס

 של הסדרה "איך להיות מאושר"  1-חלקים מהפרק ה 2-ב והקרינ ✓

 (.06:30-11:00)הקרינו מדקה 

את התלמידים בסופו, האם הם מכירים את התחושה של לקנות משהו   שאלו – חלק א'

ם יותר? האם פעם קיבלו משהו  ואחרי תקופה הדבר שקנו כבר לא מעניין או מספק אות

 ילדים לשתף.   2-3-וונטי? תבקשו משמאוד שימח אותם והיום הוא כבר לא רל

את הסרטון בסופו, כך שהתלמידים יראו את המשפט המופיע )דקה    עצרו –  חלק ב'

11:00  .) 

 האם אתם מסכימים עם המשפט הזה, מדוע? ואלו דברים אי אפשר לקנות בכסף?  - שאלו ✓

 דק'  5

 - שאלות דיון

o ?האם הופתעתם מהדברים שנאמרו בקטע? ממה הופתעתם 

o  האם יש קשר בין עושר לאושר? האם אדם עשיר הוא בהכרח אדם   –הקטע הזה  מתוך

 מאושר?

 דק'  5

 - סיכום ביניים

, אבל עליה רגעית במידת האושר או הסיפוקכאשר מצבנו הכלכלי משתפר, אנו מרגישים  ✓

אז מתרגלים לרמה החדשה ודרוש משהו טוב עוד יותר כדי לחזור ולהרגיש תחושת סיפוק 

 וריגוש. 

 ף יכול להביא להרבה דברים חומריים, אך לא תמיד הוא מביא גם לאושר רב.  כס ✓

תרבות הצריכה והפרסומות מעודדות אותנו לקנות עוד ועוד, בדרך כלל תוך הבטחה שמה   ✓

קניות לא הופכות אותנו למאושרים יותר בטווח ושרים. בפועל, שנקנה יעשה אותנו מא

 , אבל כן גוזלות מאתנו כסף.   הארוך 

   

 

 

 

 

 חלק ג' 

 פרסומות

 

 

 

 - ממספר תלמידים לשתף )בהצבעה( בקשו  ✓

o   ?איזו פרסומת אתם אוהבים 

o  שהתלמידים יגידו את שם המוצר(. מה מוכרים בפרסומת? )סביר 

 -הצגת פרסומות דק'  10

בהן לא רואים כמעט  מספר דוגמאות לפרסומות. להלן מספר דוגמאות לפרסומות הקרינו ✓

את המוצר )תוכלו לבחור פרסומות אחרות(. כדאי לעצור אותן רגע לפני הסוף ולשאול את  

 התלמידים אם הבינו מה המוצר הנמכר. 

 פרסומת לפלאפון, סלקום,  מים מינרלים

https://www.youtube.com/watch?v=BkQZwmMDDKM
https://www.youtube.com/watch?v=g6Lrcl0tQjc
https://www.youtube.com/watch?v=Pdfw-8NMWwM
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 המשך  -חלק ג'  

 פרסומות

 - בצ'אט הזום והקריאו את תשובותיהם()בקשו מהתלמידים להשיב שאלות לדיון 

o  ?מה ראינו בפרסומות הללו 

o   ?איזה מוצר נמכר בהן 

o   ?האם היה קשר בין המסרים בפרסומת למוצר עצמו 

o המסר העיקרי? )אושר( מה היה 

o   ?מדוע לדעתכם בוחרים הפרסומאים להעביר את המסרים הללו ולא להתמקד במוצר 

 - הסבר

ניתן לראות, כי בפרסומות רבות, המוצר עצמו אינו מוצג או מוצג רק בסוף, והמסר שמחליף את  

ומר, המוצר ומידת השימושיות בו הוא מסר פרסומי אודות האושר שייגרם מקניית המוצר. כל

לנו שאם נקנה את המוצר נהיה מאושרים. הן פונות לרגש שלנו ופחות הפרסומות מוכרות 

להיגיון ולצורך האמיתי שלנו במוצר. הפרסומאים מבינים את הדברים שעליהם דיברנו היום.  

אנשים רוצים להרגיש מאושרים והם גם עושים השוואות לאחרים ולכן הם משתמשים ברגש כדי 

 אותו נהיה מאושרים כמו הדוגמן / שחקן בפרסומת.  אם נקנה –ות את המוצר  לגרום לנו לקנ

 דק'  5

 - סיכום נושא

 לפי הפרסומות הללו איך נוכל להיות מאושרים? -את התלמידים )תשובה בהצבעה( שאלו  ✓

תשובות אפשריות: זיכרונות מחוויות ילדות טובות שלנו, הערכה והוקרה, אהבה, מערכות 

 שרים, בריאות.  יחסים, משפחה, ק

האם יש קשר בין הדברים שעלו בפרסומות לבין הרשימה שעשינו יחד  - שאלה נוספת ✓

 בתחילת השיעור בנושא האושר? האם יש קשר ביניהם? איך אתם מסבירים זאת?  

 - מסקנות

לא להתפתות לקניית מוצר שמוכרים לנו שבזכותו נהיה מאושרים, אלא   –כדאי לזכור זאת  

ות רק את הדברים ההכרחיים לכם, ופחות  מיתי שלנו במוצר. כדאי לקנלהתמקד בצורך הא 

הרבה פעמים נרצה לקנות את הטלפון  –להתמקד בהשוואות לאחרים. זה נכון לגבי מותגים  

רק משום שלאחרים  –החכם הכי משוכלל וחדיש, למרות שיש לנו טלפון חכם מוצלח למדי 

תזכרו שגם כאן,  כמוהם, כדי להיות מאושרים.בכיתה יש את אותו המכשיר ואנו רוצים להיות 

יצרני המותגים ביניהם הטלפונים החכמים בונים על ההשוואות הללו ועל הצורך להיות מקובל 

חברתית ולכן מוציאים כל כמה חודשים טלפון חכם משודרג, שיגרום לכם להוציא עוד כסף, גם 

 אם השינויים שנעשו בו הם מינוריים ביותר.  

 יותר מאושרים לטווח הארוך.  ם דבר חומרי לא יעשה אתכם שו -תזכרו 

   

 חלק ד' 

 סיכום השיעור 

 - סיכום 

 מה אתם לוקחים מהשיעור היום?  -את התלמידים שאלו  ✓

 ובקשו  Google slides -מהמורה לשלוח לתלמידים לינק למצגת שיתופית ב בקשו  ✓

מחשבה / תובנה / תחושה שהוא/היא    –מהתלמידים לשתף במצגת את תשובותיהם 

 יוצאים איתה מהמפגש.

. בראשיתו של השיעור עסקנו במעגל שר בין אושר ועושרהקלתלמידים כי דברנו על  הזכירו   ✓

לנו לבחון את עצמנו: ההישגים שלנו ומה שברשותנו בהשוואה ההשוואה, במנגנון שגורם 

עושר אינו הופך כדי להחליט מהי מידת האושר או שביעות הרצון שלנו. נוכחנו כי    –לאחרים  

ושר או להצלחה כספית ואז  , כי בני אדם מתרגלים במהרה לעאנשים למאושרים יותר

מסרים  פקים ומאושרים. דנו במחפשים משהו אחר ברמה גבוהה יותר, על מנת לחוש מסו

קניה וצריכה של מוצרים עשויה להפוך , ונוכחנו כי הם מכוונים לשכנע אותנו כי פרסומיים

  . לסיכום, שוחחנו אודות דברים שעשויים לעשות אותנו מאושרים, ואינם אותנו למאושרים

 . עולים כסף, אינם מושפעים מפרסומות ואינם מושפעים מתחרות או מהשוואה לאחרים

 דק'  5

  

https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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 לפעילות פתיחה מתנות לפעילות פתיחהרשימת  – 1נספח 

 קיבלת טלפון סלולרי חכם במתנה!  ✓

 קיבלת אופניים חשמליים במתנה! ✓

 במתנה! פלייסטיישן קיבלת משחק  ✓

 במתנה! מופע של נועה קירל בזוםקיבלת זוג כרטיסים ל  ✓

 כושר במתנה! קיבלת מנוי שנתי לחדר  ✓

 קיבלת ספר חדש מתנה! ✓

 במתנה!לחנות בגדים  ₪ 200גיפטכארד בסך  יבלתק ✓

 במתנה! ר לחדר כוש שנתי קיבלת מנוי  ✓

 ללק ג'ל במתנה! קיבלת שובר ✓
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 המצאות חדשות  –פטנטים  – 10שיעור מספר 

 
 

 מטרות השיעור 

 התלמידים ייחשפו למושג "פטנט"  ✓

 התלמידים יבינו את הרציונל במתן זכויות בלעדיות לממציא הפטנט   ✓

 התלמידים יתנסו בחשיבה יצירתית והמצאת פטנט  ✓

 התלמידים ייחשפו למקומה הנכבד של ישראל בזירת ההמצאות העולמית  ✓

 

לביצוע   פעולות

 השיעור  לפני 

 קריאת המייל שנשלח ע"י רכזת שיעור אחר, לאחר מפגש ההדרכה.  ✓

 ליחה והכנתם לש 2לוח , 1לוח   - Padlet  -פתיחת לוחות ה -אופציה ✓

ניתן ורצוי להוסיף   פטנטים להצגה - Google slides -פתיחת המצגת ב ✓

 דוגמאות נוספות לפטנטים. 

 ושמירתו במחשב.  Google Docs -פתיחת הנספח ב ✓

דגשים כלליים  

לניהול דיון  

 במהלך השיעור

כל תלמיד אחראי לעדכן את שמו )בעברית( עם כניסתו לשיעור, כך  ✓

 המתנדב יוכל לפנות אל התלמידים בשמם. 

 בזום, ועם מצלמות פתוחות.  (mute)הכיתה במצב השתק   כל תלמידי ✓

   (mute)תלמיד מבקש את רשות הדיבור בהצבעה, ומשחרר ממצב השתק  ✓

  (mute)באישורו של המתנדב / ימתין שהמתנדב יבטל את מצב השתק 

 וייתן לו את רשות הדיבור.

 

 

 מבנה השיעור

 

 מתודות ועזרים  זמן )דק'( נושא  

1. 

 מה זו המצאה: 

o ילו המצאות אנחנו מכירים?א 

o  פטנטים 

 דק'  20

o   לוח לבן בזום או לוחות שיתופיים

 - Padlet -ב

o  1לוח 

o  2לוח 

o  מצגת הפטנטיםGoogle Slides 

o אתר להצגת המצאות לפי שנים- 

histography.io   

o  דיון 

o  חידון 

2. 

 המצאות: המצאת 

o  התנסות בתהליך ההמצאה 

o  פטנט וזכויות יוצרים 

 

 דק'  20

o עבודה בקבוצות 

o Google Docs  -    כרטיס משימה

 לקבוצות

o  דיון 

3. 
 סיכום: 

o תובנות/ דעות/ תחושות מהמפגש 
 Google slides -מצגת שיתופית ב o דק'  5

  דק'  50 משך זמן סה"כ: 

 

https://padlet.com/sadigtools/98hkb0bpxy0hj1v6
https://padlet.com/sadigtools/98hkb0bpxy0hj1v6
https://padlet.com/sadigtools/98hkb0bpxy0hj1v6
https://padlet.com/sadigtools/xe2desvt9owoq1ew
https://padlet.com/sadigtools/xe2desvt9owoq1ew
https://padlet.com/sadigtools/xe2desvt9owoq1ew
https://docs.google.com/presentation/d/1bT8I7daWACgtLmDczRCW94OiJFfu4U7BfHAMLvFn1wI/edit#slide=id.g53dcd05b4b_0_44
https://docs.google.com/document/d/1jmxxu6Ri7-TYoujkEqskfpm5MsNFA9XEdBXysgvh3Q8/edit
https://padlet.com/sadigtools/98hkb0bpxy0hj1v6
https://padlet.com/sadigtools/98hkb0bpxy0hj1v6
https://padlet.com/sadigtools/xe2desvt9owoq1ew
https://padlet.com/sadigtools/xe2desvt9owoq1ew
https://docs.google.com/presentation/d/1bT8I7daWACgtLmDczRCW94OiJFfu4U7BfHAMLvFn1wI/edit#slide=id.g53dcd05b4b_0_44
http://histography.io/
https://docs.google.com/document/d/1jmxxu6Ri7-TYoujkEqskfpm5MsNFA9XEdBXysgvh3Q8/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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 מהלך השיעור 
 

 זמן  הנחיות נושא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חלק א  

 מהי המצאה? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהי המצאה? 

את הלוח הלבן בזום. בקשו מהתלמידים להוסיף  ופתחו  את מסך המחשב: שתפו 1אופציה   ✓

 את תשובתם על הלוח: 

o  מהי המצאה?  –  1שאלה 

o  אלו המצאות אתם מכירים?   –נקו את הלוח ושאלו שאלה נוספת 

 1לוח  - adletP  -לתלמידים בצ'אט קישור ללוח ה: שלחו 2אופציה  ✓

 מהי המצאה?  –מהתלמידים להוסיף את תשובתם, ללוח המשותף, לשאלה  בקשו  ✓

המצאה היא פתרון חדש ובלתי צפוי לבעיה או קושי קיימים. יחד עם זאת,  -הסבירו ✓

 בנוי מרעיונות קיימים )לקוח מויקיפדיה( עשויה גם להיות חידוש שאינו מהפכני ההמצאה 

 2לוח  Padlet -לתלמידים קישור ללוח שיתופי נוסף בשלחו  ✓

אות אלו המצ   –מהתלמידים להוסיף את תשובתם, ללוח המשותף, לשאלה נוספת בקשו  ✓

 אתם מכירים?  

 

המחשב, טלפון נייד, הטלוויזיה,   –תן לתת מספר דוגמאות כגון לאחר תשובותיהם ני  ✓

 -הרכב. כולן המצאות בעלות השפעה רבה. ניתן גם לתת המצאות רלוונטיות לילדים כגון 

 הקובייה ההונגרית, אפליקציית ווטסאפ, מברשת השיניים החשמלית ועוד.  

אשר ממחיש בצורה  histography.io -יגו לתלמידים את אתראת המסך שלכם והצ שתפו ✓

ויזואלית המצאות, תגליות ואירועים שונים שקרו בכל יום במהלך ההיסטוריה החל משנת  

 . ניתן ללחוץ על נקודות אקראית במסך ולגלות מה התרחש באותו תאריך. 1600

 דק'  10

 - פטנטים

 וט לדעתכם?סקר: האם להמציא המצאה זה תהליך פש ערכו ✓

 מתלמידים שחושבים שזהו תהליך פשוט להרים את ידם. בקשו  ✓

 להרחיב את תשובתם. 1-2מ  בקשו ✓

לתלמידים שזהו תהליך מורכב ביותר. אחד מגדולי הממציאים תומאס אלווה   הסבירו ✓

"המצאה מורכבת מאחוז   -זאת יפה  אדיסון, שהמציא בין יתר המצאותיו את הנורה, תיאר

 מתשעים ותשעה אחוזים של זיעה".  אחד של כישרון ו

חישבו על מקרה שבו מישהו כמו תומאס אדיסון השקיע שנים של מחשבה, ערך ניסויים, 

השקיע כספים, ובסוף הצליח לחשוב על המצאה שאף אחד אחר לא חשב עליה קודם.  

ופתאום, שנה לאחר שהוא מפרסם את ההמצאה שלו, הוא מגלה שקמה חברה שמחקה את  

שלה. ובגלל המחיר כולם מעדיפים לקנות ו ומוכרת אותה בזול כאילו הייתה ההמצאה של

 את המוצר ממנה ולא ממנו.  

את התלמידים: כיצד לדעתכם הוא ירגיש? מה הממציא היה רוצה שיבטיחו לו לפני   שאלו ✓

 שהוא מגלה את ההמצאה?  

 : הסבירו

ה ולאחר מכן חולק את  לאדם שמשקיע מחשבה, יצירתיות, זמן, כסף וכו' כדי ליצור המצא ✓

ה שלו עם החברה, באופן שבו החברה כולה נהנית מכך, החברה נותנת  הידע וההמצא 

בלעדיות על אותה ההמצאה. לבלעדיות הזו קוראים פטנט. כלומר, כאשר מישהו ממציא  

מוצר חדש, רושמים לממציא פטנט על המצאתו, המקנה לו בלעדיות )מונופול( על כל 

 שנה.  20הקשור בהמצאה למשך 

 דק'  15

https://padlet.com/sadigtools/98hkb0bpxy0hj1v6
https://padlet.com/sadigtools/98hkb0bpxy0hj1v6
https://padlet.com/sadigtools/98hkb0bpxy0hj1v6
https://padlet.com/sadigtools/xe2desvt9owoq1ew
https://padlet.com/sadigtools/xe2desvt9owoq1ew
https://padlet.com/sadigtools/xe2desvt9owoq1ew
http://histography.io/
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 המשך  -חלק א 

 מהי המצאה? 

 

ל לתת לממציא או לממציאים לנסות ולהרוויח מההמצאה, עשרים שנה זה הזמן שמקוב ✓

ובכך לכסות ואולי אף יותר את ההוצאות שהיו כרוכות בדרך להמצאה. זה נכון שהרבה 

מדענים, חוקרים וממציאים הם אנשים שמעניין אותם לפתור בעיות ולהצליח להתגבר על 

הם חלון ההזדמנויות  שנה  20להתפרנס ולקיים את עצמם.  קשיים, אבל כולם צריכים גם 

של הממציאים לנסות ולתרגם את ההמצאה שלהם לרווחים. לא תמיד ולא כל המצאה  

 מחזירה את עצמה, אבל לעיתים גם יוצא שהרווחים גבוהים בהרבה מאוד על ההשקעה. 

,  1967 –תשכ"ז על מנת להסדיר את הנושא הוחלט בישראל על חוק שנקרא חוק הפטנטים,  ✓

כל התנאים שעל ממציא לעמוד בהם כדי שהמצאה תחשב "המצאה    זהו חוק המסדיר את

 כשירת פטנט".  

 

מסך ורשמו על גבי  שתפוכללים שלפיהם מחליטים איזו המצאה תירשם כפטנט,  4ישנם  ✓

 - הלוח הלבן

o ההמצאה טרם פורסמה, ונושא ההמצאה לא קיים עדיין במאגר הידע  -ההמצאה חדשנית  

 המקצועי של אותו התחום. 

o ההמצאה אינה דבר מובן מאליו, על פי הידע הקיים   -יש בהמצאה התקדמות המצאתית

יתכן ומתקיים,  –רגליים. מבחינת החידוש  5באותו התחום. דוגמא: אדם בונה כיסא עם 

לטענתו, הכיסא עתה יותר  -רגליים. מבחינת התקדמות  5היות שטרם נבנו כסאות עם  

ברור שהוספת רגל תייצב יותר את הכיסא. זה מובן מאליו! אין בכך התקדמות יציב. אך 

 המצדיקה רישום פטנט. 

o יהיה שימוש בהמצאה לאחר ייצורה.    -ההמצאה מועילה 

o ת כי זה בר ההמצאה אינה רק בגדר רעיון או חלום. על הממציא להראו  -ההמצאה ישימה

 יישום ולהוכיח זאת.  

 

 נט?  איזו המצאה היא פט -חידון 

 ( 1)הרחבה בטבלה בנספח   המצגת הנלוויתלתלמידים מספר דוגמאות בעזרת הציגו  ✓

חושבים שההמצאה היא פטנט הם  במידה והם -מהתלמידים להציג את ידם למצלמה בקשו ✓

אגודל   -(, במידה והם חושבים שההמצאה אינה פטנטLIKEדל כלפי מעלה )יסמנו עם האגו

 ( DISLIKEכלפי מטה )

לאחר מתן התשובות על כל המצאה, ספרו את הסיפור של ההמצאה   הערות למנחה: ✓

 צאה ישראלית.  ופירוט( והדגישו שזו המ 3( והסבירו בקצרה על ההמצאה )עמודה 2)עמודה 

 

 את התלמידים: האם שמתם לב למכנה המשותף לכל הפטנטים שהכרנו עכשיו?  שאלו ✓

 : הסבירו ✓

מהם  49%  -פטנטים  1,000 -כולן המצאות ישראליות. כל שנה נרשמים בישראל כ

 . ישראל היא מעצמה של המצאות ורישום פטנטים  רפואיים.

 

 סיכום ביניים  ✓

ההגדרה הזו ומה לא. למדנו על חוק  ו מה נכלל תחת עד כה עסקנו בהגדרה לפטנט וראינ

הפטנטים והבנו שקיימים קריטריונים ברורים שקובעים מתי המצאה נחשבת כפטנט. עכשיו 

הכללים של חוק הפטנטים, כי אנו עומדים   4אנחנו עומדים להמציא פטנטים בעצמינו. זכרו את 

 להיעזר בהם בחלק הבא של השיעור.

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1bT8I7daWACgtLmDczRCW94OiJFfu4U7BfHAMLvFn1wI/edit#slide=id.g53dcd05b4b_0_44
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 זמן  ותהנחי נושא

 חלק ב 

המצאת  

 המצאות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -התנסות בתהליך ההמצאה 

: כעת אנחנו עומדים להמציא המצאות בעצמנו. אתם תתחלקו כעת למספר קבוצות הסבירו ✓

וכל קבוצה תצטרך לחשוב יחד על רעיון לפטנט שעומד בקריטריונים של חוק הפטנטים 

 המצאתית.  חדשה, מועילה, ישימה ויש בה התקדמות  -כלומר ההמצאה 

 - המצאת הפטנט בקבוצות

 - ( ששמרתם, כקובץ מצורף בצ'אט. המשימהGoogle docsאת קובץ המשימה ) שלחו  ✓

o  חצר בית הספר, כלי הלימוד, לחשוב יחד על המצאה חדשנית בתחום בית הספר )כיתת

 כתיבה, ציוד לתלמיד ועוד(. 

o   להצגה בפני הכיתה   –לשרטט דגם של ההמצאה 

o לחשוב על שם לפטנט 

o  להכין את הצגתו בפני הכיתה  

 מכל קבוצה לבחור נציג שישרטט / יכתוב את פרטי ההמצאה. בקשו  ✓

 תלמידים בחדרי הזום. 5-6את הכיתה לקבוצות של חלקו  ✓

הקבוצות, סייעו להם בחשיבה על רעיונות, עודדו אותם לחשוב ברו בין ע הערות למנחה: ✓

 על רעיונות יצירתיים ומקוריים. 

להם שאנו עוסקים בפתרון בעיות, לכן כדאי לחשוב מראש על בעיה אחת הקיימת  הסבירו  ✓

באותו התחום, ואז לחשוב על דרך אפשרית ומקורית לפתרונה. דוגמאות לתחומים שונים: 

 נות, איכות הסביבה, תחבורה ועוד.  כויות שומחשבים, נ 

 

 התכנסות במליאה  

 דקות, מחדש למליאה.  10-את התלמידים, לאחר כ  כנסו ✓

 מנציג מכל קבוצה שיציג בקצרה את תוצריה.  בקשו  ✓

נסו לאתגר אותם ושאלו האם ההמצאה שלהם חדשנית, האם יש בה התקדמות  למנחה: ✓

 )לפי חוק הפטנטים(. המצאתית, האם ניתן לדעתם ליישם אותה במציאות? 

 את נציגי הקבוצות:שאלו  ✓

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

o  ?איך הייתה העבודה בקבוצות על הכנת התוצרים 

o  תם מרוצים מהתוצאה?האם א 

 דק'  15

 - פטנט וזכויות יוצרים

ישום פטנט ובתנאים  עם התלמידים בצורך בהגנה על זכויות יוצרים, במשמעות של ר דונו ✓

 - לזכאותו

 -את התלמידים )בחרו תלמיד או שניים שמצביעים ותנו להם את זכות הדיבור(שאלו  ✓

o  מכיתה אחרת היה מתגנב לכתה,  שאלו את התלמידים, כיצד היו מרגישים אם מישהו

מעתיק את אחת ההמצאות שלהם, וזוכה בפרס כספי גדול בתחרות ההמצאות לבני  

 אה שלהם? מדוע? נוער בארץ עם ההמצ

שיר, ציור, פסל וכו', הוא מבטא בכך את עצמו. היצירה   –: כשאדם יוצר משהו  הסבירו ✓

אותה, למכור אותה או אולי  היא שלו, והוא היחיד הרשאי להחליט מה לעשות עמה: לפרסם 

פשוט להשאירה בתוך המגירה. בכל אופן, זו זכותו הפרטית של היוצר, ופלישה לזכות זו 

קוי או הפצה ללא תשלום וללא קבלת רשות )כמו ב"הורדת" שירים באינטרנט(, על ידי חי 

 היא הפרת "זכות היוצרים" שלו.

 

 

 דק'  5

https://docs.google.com/document/d/1jmxxu6Ri7-TYoujkEqskfpm5MsNFA9XEdBXysgvh3Q8/edit
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 זמן  הנחיות נושא

 חלק ג 

 השיעור סיכום 

   -סיכום 

למדנו על רישום פטנטים, על ההגנה שזה מקנה לממציא, על חשיבות הגנה זו, אך גם על  ✓

 הבעייתיות שלה.  

אזן בין האינטרסים של הממציא והחברה הוחלט שלא כל המצאה תחשב  ראינו שכדי ל ✓

קריטריונים.  "פטנט", ושבעצם, זה בכלל לא פשוט להמציא פטנט כי צריך לעמוד בהרבה 

ראינו שיש המון המצאות ישראליות ופטנטים שנרשמו עבורן וגם הזכרנו המצאות בולטות 

 שהצליחו בכל העולם. 

 מקוריים להמצאות חדשניות ובתכנון דגם / שרטוט שלהם. התנסינו בחשיבה על רעיונות ✓

דיברנו גם על הצורך במתן בלעדיות להמצאות כדי שהם לא יצטרכו להיפרד מהמצאותיהם   ✓

 לטובת מישהו אחר.  

ראינו שיש המון המצאות ישראליות ופטנטים שנרשמו עבורן וגם הזכרנו המצאות בולטות  ✓

 שהצליחו בכל העולם. 

 

  Google slides -לוח קישור למצגת השיתופית של הקורס במהמורה לשבקשו  ✓

 מהתלמידים לשתף במצגת במחשבה/ תובנה /תחושה שהם יוצאים איתה מהמפגש.בקשו  ✓

 דק'  5
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 מצגת נלווית  –  1נספח  

 

 

 האם ההמצאה היא פטנט, מדוע? הסיפור של ההמצאה  ההמצאה 

עגבניות  

 שרי

ו עגבניות שרי היו רק לפני שהי

רגילות. ומי שהמציא אותן  עגבניות 

 חשב על חטיף בריא מול הטלוויזיה 

כן, זוהי המצאה ישראלית של פרופ' נחום קידר  

מהפקולטה לחקלאות ברחובות בשיתוף פעולה עם 

 חברת "הזרע". 

מסטיק  

בטעם  

 אגוזים 

הממציאה של המסטיק הזה מאוד  

אוהבת אגוזים וחשבה שהשילוב עם 

 טעיםמסטיק יכול להיות מאוד 

 לא פטנט 

טפטפות  

 להשקיה 

אביזר בצינור ההשקיה מונח בסמוך 

לשורשי הצמח, וממנו מטפטפים 

המים ישר לצמח. לפני כן, היו 

 משקים בצינורות או בממטרות.

כן, זוהי המצאה של המהנדס הישראלי שמחה בלאס  

 המיוצרת במפעל נטפים בקיבוץ חצרים. 

קפסולת  

וידאו  

צלמת  המ

את פנים  

 הגוף

כדור שנלקח בבליעה ובו מצלמה  

שמצלמת את הגוף מבפנים, מבלי  

 צורך לנתח 

כן, קפסולת הוידאו )תרופה בבליעה( המצלמת את  

המעי הדק היא המצאה ישראלית של חברת גיוון 

אימג'ינג בשיתוף פרופ' רמי אליקים. הסבירו שבתחום  

 התרופות ישנן הרבה מאוד המצאות חדשניות. 

כדורגל  

 מרובע

כדורגל מפורסם המציא  שחקן 

 כדורגל בצורת ריבוע. 

 לא פטנט, משום שאין בה תועלת במשחק כדורגל.

כן, והיא המצאה ישראלית, שפיתחה חברת אוסם בשנות   החטיף שילדים אוהבים  במבה

. שם המוצר נבחר בגלל דמיונו למילים  60 -ה

 הראשונות שהתינוק הוגה "אמא" ו"אבא". 

 סיסטמס. - כן, והיא המצאה ישראלית של חברת אם זעיר לאחסון נתונים למחשב מכשיר   און קי דיסק 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1bT8I7daWACgtLmDczRCW94OiJFfu4U7BfHAMLvFn1wI/edit#slide=id.g53dcd05b4b_0_44
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 2נספח 

 

  המצאת פטנט -משימה קבוצתית

 י השלבים הבאים:עליכם להמציא פטנט לפ

תלמיד חשבו יחד על המצאה חדשנית בתחום בית הספר )כיתת הלימוד, חצר בית הספר, כלי כתיבה, ציוד ל ✓

 ועוד(.

 כדאי לחשוב מראש על בעיה אחת הקיימת בתחום זה, ואז לחשוב על דרך אפשרית ומקורית לפתרונה. ✓

 חשבו על שם לפטנט שלכם ✓

 הכיתהבחרו נציג שישרטט הפטנט ויציג בפני  ✓

 הכינו את הצגתו בפני הכיתה ✓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1jmxxu6Ri7-TYoujkEqskfpm5MsNFA9XEdBXysgvh3Q8/edit
https://docs.google.com/document/d/1jmxxu6Ri7-TYoujkEqskfpm5MsNFA9XEdBXysgvh3Q8/edit
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 חיינוהשפעת הפרסום על  -  11שיעור מספר 

 

 מטרות השיעור 

 התלמידים יבחנו את השפעות הפרסום על חיינו  ✓

 התלמידים ייחשפו לפרסומות סמויות  ✓

 התלמידים ירכשו כלים לצרכנות נבונה של פרסומות  ✓

פעולות לביצוע  

 שיעור ה לפני 

 הכנת הסרטונים הדרושים פתוחים במחשב )לינקים במהלך השיעור( ✓

 והכנתה לשיתוף  מצגת נלוויתפתיחת   ✓

דגשים כלליים  

לניהול דיון  

 במהלך השיעור

מיד אחראי לעדכן את שמו )בעברית( עם כניסתו לשיעור, כך כל תל ✓

 לפנות אל התלמידים בשמם המתנדב יוכל 

 .בזום, ועם מצלמות פתוחות (mute)כל תלמידי הכיתה במצב השתק  ✓

  (mute)תלמיד מבקש  את רשות הדיבור בהצבעה, ומשחרר ממצב השתק  ✓

     (mute)באישורו של המתנדב / ימתין שהמתנדב יבטל את מצב השתק 

 וייתן לו את רשות הדיבור.

 

 מבנה השיעור

 

 מתודות ועזרים  )דק'(זמן  נושא 

1. 

 פתיחה 

o  הצגה עצמית 

o  אילו פרסומות  -סבב הכרות

 מכירים/אוהבים? 

 דיון  o דק'  10

2. 

 פרסומות

o  צפייה בפרסומות 

o  דיון בנושא 

 דק'  10
o  הקרנת הפרסומות - 

• Yes    'ויסוצקי   יוטבתה   אורנג 

3. 

 פרסומת סמויה 

o הסבר   -ים מושגים חדש 

o  חיפוש פרסומות סמויות 

o איסור על פרסומת סמויה בישראל 

o  צפייה מודעת  –סיכום הנושא   

 דק'  20

o נספח תמונות ב 

o גורילה"  סרטון" 

o פרסומות  סרטון -חלוקה לחדרים

 סמויות 

o סיכום נושא  שקופית 

4 . 
 סיכום 

o  ?דבר חדש שלמדתי היום 
 Google slides  -סיכום  שיתופי   • דק'  5

  דק'  45 משך זמן סה"כ: 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1JCUQnY2IJhGn0F0-xPOwzJ8VGK4SpzGADuzAfa3Fv94/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=krqdi673BQE
https://www.youtube.com/watch?v=krqdi673BQE
https://www.youtube.com/watch?v=krqdi673BQE
https://www.youtube.com/watch?v=60p2Fqan964
https://www.youtube.com/watch?v=jdus6nOgv40
https://www.youtube.com/watch?v=Q_3tKmziClc
https://docs.google.com/presentation/d/1JCUQnY2IJhGn0F0-xPOwzJ8VGK4SpzGADuzAfa3Fv94/edit?usp=sharing
http://www.youtube.com/watch?v=vJG698U2Mvo
https://www.youtube.com/watch?v=yCNhWNdHHDg&feature=youtu.be
https://docs.google.com/presentation/d/1ZdoF6EiHq1_6IWNBNh5nSNGR3YLvrCdaPHu12PdnbvY/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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 הלך השיעור מ
 

 זמן  הנחיות נושא

מושגים  

מרכזיים  

 בשיעור

באמצעות הפרסום מנסים לשכנע אותנו שאנחנו צריכים דבר מה במספר    -  השפעת הפרסום ✓

 דרכים עיקריות:  

o כמו פחד, חשש, שמחה, התלהבות, סקרנות ועוד. הפעלת רגשות 

o ה חברתית, יופי, ביטחון  חברים, אהבה, הערכ   -תחושה שזה יענה לנו על צורך    מתן

 עצמי ועוד. 

להעביר מסר לקהלי יעד רחבים. מטרתו העיקרית היא    שיטת שיווק המיועדת  -  פרסום גלוי ✓

לחשוף וליידע את הצרכנים ולשכנע אותם ולהניע אותם לפעולה )רכישת המוצר(. על פי 

חריים  רוב, המוצר או השירות מובאים לידיעת הצרכנים באמצעות ערוצי התקשורת המס

 ודעה, פוסטר, שלט וכו'. מ  -)רדיו, טלוויזיה, עיתונות, אינטרנט( ובשטחים המיועדים לכך  

שיטת שיווק מתוחכמת יותר, שבה "שותלים" את המוצר בתוך משהו אחר.   -  פרסום סמוי ✓

המטרה היא לגרום לצרכן לחשוב על המוצר מבלי לשים לב לכך, כך שבבוא הזמן יבחר  

י לזכור שראה את הפרסומת כלל. הפרסום הסמוי אסור בישראל על פי  לקנות את המוצר בל

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

 

 חלק א 

 פתיחה 

 

   פתיחה

 ?מי אתם? מה אתם אוהבים בעבודתכם - אישי שלכםהאת עצמכם ואת הסיפור  הציגו ✓

 ם במיוחד. ועוד. בנוסף, ספרו לתלמידים על פרסומת שאתם אוהבי

 דק'  5

 סבב הכרות

)בקשו מהם להשיב בצ'אט שבזום מהתלמידים לשתף איזו פרסומת הם אוהבים בקשו  ✓

 והקריאו את תשובותיהם(. 

 תלמידים לענות ולהרחיב בע"פ(.  2-3מוכרים בפרסומת? )בחרו מה    את התלמידיםשאלו  ✓

 דיון קצר •

 את התלמידים : שאלו ✓

o  ?מדוע בחרתם את הפרסומות האלה 

o בפרסומות השונות שהוצגו יגרום לדעתכם לאנשים לנסות את המוצרים?  מה 

o  ?מדוע פרסומות מצליחות ומשכנעות אותנו לקנות דברים מסוימים 

 דק'  5

 זמן  הנחיות נושא

 

 

 

 

 חלק ב 

צפייה  

 בפרסומות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 צפייה בפרסומות  

o   יזיה או האינטרנט. להלן קישורים למספר דוגמאות  לתלמידים מספר פרסומות מהטלווהציגו

 : (דוגמאות אחרותבלפרסומות )ניתן לבחור 

o 'אורנג  

o Yes   

o  יוטבתה 

o ויסוצקי 

 דק'  10

 דיון בנושא

 את התלמידים: שאלו  ✓

o וצר?  האם הפרסומות הללו שכנעו אתכם לקנות את המ 

מהתלמידים שהשתכנעו לרכוש המוצר להישאר עם מצלמות פתוחות וממי שלא  בקשו 

 השתכנע לסגור מצלמות. 

o   ?מה מלהיב בהן, מה מושך? באילו אלמנטים המפרסמים השתמשו כדי לשכנע אתכם 

 דק'  5

https://www.youtube.com/watch?v=60p2Fqan964
https://www.youtube.com/watch?v=jdus6nOgv40
https://www.youtube.com/watch?v=jdus6nOgv40
https://www.youtube.com/watch?v=jdus6nOgv40
https://www.youtube.com/watch?v=jdus6nOgv40
https://www.youtube.com/watch?v=Q_3tKmziClc


 

70 

 

 חלק ב המשך 

צפייה  

 בפרסומות 

o   האם אתם מצליחים לזהות את המוצר המפורסם? )ניתן לקיים דיון על כך שלעתים

זים בסיפור של הפרסומת, שבסופו של דבר הצרכן אינו מבין  הפרסומאים כל כך מתרכ

 איזה מוצר מפרסמים(. 

o מפלה אוכלוסייה מסוימת, פוגענית וכדומה(?   האם יש בעייתיות בפרסומת( 

תלמידים, בכל  2-3מהתלמידים להשיב בצ'אט שבזום והקריאו את תשובותיהם. בחרו בקשו 

 פעם, להרחיב בע"פ(.

  זמן הנחיות נושא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חלק ג 

פרסומת  

 סמויה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פרסומת סמויה 

   –את התלמידים שאלו  ✓

o  ?האם יש פרסום שהוא לא בהפסקת הפרסומות? תנו דוגמאות? האם זה משפיע עליכם

 (. הת טלוויזי )תחרויות קוקה קולה / מבצעים שונים, חסויות בתכניו

o קולה, האם זו פרסומת? איזה סוג  -שחקן שאתם מעריצים מופיע בסרט ושותה קוקה

 מת? של פרסו

o  מפורסמים שאתם עוקבים אחריהם באינסטגרם, מצטלמים עם מוצרים שהם משתמשים

 האם זו פרסומת?   ,מרכך כביסה, מוצר מזון, מוצר קוסמטי( –בהם )לדוגמא  

 

 - לתלמידים בקצרההסבירו  ✓

o היא שיטה לפרסום מוצר ולהפצת שם מותג. השיטה פועלת בקולנוע  סומת סמויהפר

ובטלוויזיה במקביל או בנוסף לשיטה של פרסומות גלויות וברורות שהקהל שצופה בהן  

 מודע למהותן. 

o  :יש שתי שיטות ידועות לפרסומת סמויה 

במהלך סרט קולנוע או תכנית בטלוויזיה משתמשים אנשים במוצרים שונים,   •

 מקדת במוצר או על שם מותג שרשום על המוצר עצמו.  והמצלמה מת 

במהלך סרט קולנוע או תכנית בטלוויזיה מוקרן שם המוצר   הכרתית-פרסומת תת •

או תמונה שלו למשך זמן קצר מאוד )פחות משנייה(, זוהי למעשה פרסומת  

 שהקהל קולט אותה בתת מודע.

o משתמשים בצבעים של   בתים ותמידלמשל תכנית שעוסקת בשיפוץ  מתן חסות לתכנית

 טמבור.

o פרסומת שמתחבאת בתוך כתבה, למשל בנושא בריאות, כאשר המרואיין הראשי   באינטרנט

בכתבה הוא רוקח מקופ"ח מסוימת, או עצות בנושא מזון כאשר בסוף הכתבה מופיע לוגו 

 . של רשת מזון )שלכאורה אינה קשורה לכתבה(

 

 . בנספחתמונות מסך והציגו לתלמידים את השתפו  ✓

 מהם לזהות את הפרסומת הסמויה. בקשו  ✓

 

, לבנה  חולצהם לספור כמה פעמים הילדים הלובשים  מהתלמידי  בקשוו  הסרטוןאת  הקרינו   ✓

 זורקים את הכדור ביניהם.  

כמה פעמים הכדור נזרק לאוויר?  - ושאלושניות  00:39את הסרטון לאחר   עצרו ✓

 (. 15)התשובה 

 סביר להניח שרוב התלמידים לא יראו את הגורילה.   - הערה למנחה

 

 

 

 דק'  10

https://docs.google.com/presentation/d/1JCUQnY2IJhGn0F0-xPOwzJ8VGK4SpzGADuzAfa3Fv94/edit?usp=sharing
http://www.youtube.com/watch?v=vJG698U2Mvo
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 חלק ג המשך 

פרסומת  

 סמויה 

 לך הסרט?  את התלמידים האם שמו לב למשהו מוזר במה שאלו ✓

האם כעת הם רואים את שאלו את המשך הסרטון ו הציגולאחר שתקבלו מספר תשובות,  ✓

 הגורילה. 

 התלמידים איך לדעתם הסרטון קשור לפרסומת סמויה? את  שאלו  ✓

כפי שלא שמתם לב לגורילה שעברה בין התלמידים, כך פרסומות סמויות נכנסות   הסבירו: ✓

קרה של הגורילה, מי שלא שם לב אליה, לא ידע לנו לתת המודע בלי שאנו שמים לב. במ 

חנו לא שמים לב אליהן במהלך גם בפרסומות סמויות, לפעמים אנשם גורילה, כך  שהייתה

תכנית הטלוויזיה או הרדיו אך המידע נקלט אצלנו בתת מודע, דבר שמשפיע עלינו אחר 

 .  כך כצרכנים

 

 ויות חיפוש פרסומות סמ –הפעלה בזוגות  

 בצ'אט שבזום )מתוך תכנית הבישול של קרין גורן(. סרטוןלתלמידים את הקישור לשלחו  ✓

מציאת כל    – המשימהלתלמידים כי מיד תחלקו אותם לעבודה בזוגות, בחדרי הזום. ספרו  ✓

)לא חייבים לצפות  וצריםיצירת רשימה של כל המ ,ימות בסרטוןהפרסומות הסמויות הקי

 בכל הסרטון, אפשר לדלג על קטעים(. 

את הכיתה לזוגות בחדרים שונים, ועברו מחדר לחדר למתן עזרה לפי הצורך )אפשר  חלקו ✓

 להיעזר גם המחנכת הכיתה(. 

 . את תלמידי הכיתה למליאה החזירו  דקות  7- לאחר כ ✓

ם מהזוג ע  בקשומכל זוג לכתוב בצ'אט את מספר המוצרים שמצאו. לאחר מכן, בקשו  ✓

 מספר המוצרים הגבוה ביותר להקריא את רשימת המוצרים.

 

   -את התלמידים שתפו  ✓

o  בישראל אסורה הפרסומת הסמויה, אך בשל פיקוח מועט המפרסמים ממשיכים לפרסם

 מוצרים בתוך התוכניות.  

o הכרתית(.  -פרסומת סמויה משפיעה עלינו בלי שנרגיש )בעיקר השיטה התת -הסיבה

פרסומת סמויה, מה שקורה הוא שהמפרסמים מתחילים להשפיע על בנוסף, ברגע שמתירים 

תוכניות עצמן. כלומר, התוכניות והסרטים משתנים בהתאם לרצון של התוכן של הסרטים וה 

המפרסמים. הם משלמים כסף ומעוניינים שהמוצר שלהם יתפרסם כמה שיותר. לכן הם 

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

 

 צפייה מודעת    –סיכום הנושא  

 - השקף המצורףלתלמידים את הציגו  ✓

 

 איך אנו יכולים להתמודד עם הלחץ הפרסומי הזה?  

o  למכור לנו משהו בדרכים גלויות וסמויות. מודעות לכך שמנסים  הבנה ו 

o  .לא להתפתות לכל דבר שמפרסמים 

o  לחשוב תמיד האם אנו באמת זקוקים למוצר 

o  לבחון עם עצמינו האם לאפשר לפרסומת להפריע לנו בעיסוקינו. למשל: באינטרנט, האם

ים עיתון, הרי לא כדאי לעזוב את קריאת הכתבה וללחוץ על הפרסומת )אם היינו קורא

 יינו מתפתים בכזאת קלות(. ה

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yCNhWNdHHDg&feature=youtu.be
https://docs.google.com/presentation/d/1ZdoF6EiHq1_6IWNBNh5nSNGR3YLvrCdaPHu12PdnbvY/edit#slide=id.p
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 זמן  הנחיות נושא

 חלק ד 

 סיכום השיעור 

 סיכום 

 מה הם לוקחים מהשיעור היום?  -את התלמידים שאלו  ✓

את  הציגוו Google slidesמהמחנכת לשלוח לתלמידים קישור למצגת השיתופית בקשו  ✓

 התשובות.

 

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

צרכניות שלנו. ראינו הרבה דוגמאות לדרכים שמפרסמים מנסים  אנחנו עצמאים בהחלטות ה

ו ולשכנע אותנו לקנות מוצרים. לפרסום יש יתרונות, אך יש לו גם חסרונות וחובה להגיע אלינ

עלינו לדעת להבחין מתי ואיך מנסים לשכנע אותנו לרכוש דברים בכדי שנוכל לקבל החלטה  

 ותר. מה אנו צריכים ומה מי - באופן עצמאי ובוגר

 דק'  5

  

  

https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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 נות הבאות?היכן  יכולות להתחבא פרסומות סמויות בתמו – 1נספח  .1
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