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 הקדמה

ופועלת לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך ולעידוד מעורבות משמעותית של הציבור  2002)ע"ר( נוסדה בשנת  שיעור אחרעמותת 

מעניקה מסגרת מקצועית המתעלת את משאבי הידע, הכישורים והמוטיבציה של עובדי המגזר  שיעור אחרבמערכת החינוך. 

 ות משמעותית לטובת העצמתם של תלמידים במערכת החינוך. העסקי והציבורי להתנדב

היא כיום העמותה המובילה בהתנדבות המגזר העסקי והציבורי במערכת החינוך. העמותה מגייסת, מכשירה ומלווה  שיעור אחר

י שליבת אלפי מתנדבים ממגוון מקצועות ותחומי עיסוק הפעילים במספר אפיקי התנדבות במערכת החינוך הפורמאלית. כמ

את השפה העסקית, החינוכית והחברתית ויודע  שיעור אחרמגזרי, 'דובר' הצוות המקצועי של -הפעילות שלה היא החיבור התלת

 להפיק את מירב הערך המוסף מהחיבור הייחודי הזה לטובת כלל שותפיה ולרווחת התלמידים.

 סיון.ישי מקצוע מהתחום, בעלי ידע, מומחיות ונמועברת על ידי אנ שיעור אחרכל תכנית ממגוון תכניות ההעשרה של 

 מטרות העמותה

 בפעילות נחשפים התלמידים לערכים, דמויות לחיקוי, דרכי לקדם ולהעצים ילדים למימוש הפוטנציאל האישי שלהם .

 .וחלומותולפתח תמונת עתיד  הוראה ותחומי עניין חדשים המעודדים אותם לטפח שאיפות אישיות, להאמין כי עתידם בידיהם

 ולקדם קשרי עמיתות בין בתי ספר לארגונים ומתנדבים מהמגזר העסקי והציבורי. לסייע למערכת החינוך 

 ולסייע להם לתרום בערך המוסף שלהם באופן שיטתי ומשמעותי.  לעודד אזרחים להתגייס למען החינוך 

 רציונל התכנית

שונים ואף מנוגדים. מציאות מורכבת זו גוררת התנגשויות החברה הישראלית מאופיינת בריבוי קבוצות בעלות אינטרסים 

וקונפליקטים רבים, שאינם ניתנים תמיד להכרעה חד משמעית, שכן יש ושני צדי המטבע לגיטימיים ואף צודקים. השאיפה לחיים 

זדהות עם רצונותיו וצרכיו משותפים ושלווים מחייבת סובלנות, הבנה ומתן כבוד להבדלים ולשוני בין הקבוצות, וכן יכולת זיהוי וה

 של הצד האחר. רק כך ניתן להגיע לפתרון מאוזן וסובלני. 

 

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

דרך החוויה, הדיון והמשחק, את תפיסת  להנחיל בקרבם, על במטרהתלמידים למארג יחסים עדין זה, נחשפים ה תכניתהבמהלך 

העולם הדמוקרטית. התלמידים מתבקשים לנתח דילמות מחיי הכלל ומעולמם שלהם ולקבל החלטות על סמך התבוננות על 

הסוגיות מכל היבטיהן. אנו מאמינים שמתן כלים לביקורת וניתוח המציאות, יוביל לחיזוק החשיבה העצמאית של התלמידים. 

י כלים אלו יושפעו פחות מעמדות דוגמטיות קיצוניות או מסיסמאות חסרות עומק. הם יגבשו עמדה ויבחרו בדרך תלמידים בעל

 יקטים על בסיס סובלנות וכבוד.הפעולה הראויה בעיניהם, תוך מחשבה וביקורת, לצד הקשבה ואמפתיה, ויחתרו ליישוב קונפל

 טרות התכניתמ

 המשפט ולמקצוע עריכת הדין.חשיפת התלמידים בדרכים מגוונות לעולם  .1

 המחשת המורכבות של חיים בחברה דמוקרטית והצורך באיזון בין אינטרסים של קבוצות שונות. .2

 הפנמת עקרונות דמוקרטיים ודרכים ליישוב סכסוכים בעזרת תרגול קבלת החלטות במצבי קונפליקט. .3

 כלול היבטיהן.פיתוח היכולת לדון, לחשוב ולנתח באופן ביקורתי סוגיות שונות על מ .4

 יצירת תרבות שיח ודיון, המבוססת על סובלנות וכבוד הדדי. .5

 

  ו'; והשניה מיועדת לתלמידי חטיבת ביניים ותיכון.-תכנית קיימת בשתי גרסאות: האחת מיועדת לכתות ה'ה קהל היעד

 הכתיבהוות צ

-, עו"ד תמי אלמוגידורדפנה עו"ד קי, אורנה הדר, ודעי, עדי בילבס-מיכל ברק, עו"ד עידן אשר, רותי שמרוןעו"ד נטע, -גליה מנדל

הסוכנות היהודית לארץ עמית ו-הדרך שלך לתת", קבוצת מלכה –התכניות פותחו בסיוע "מתן  שולמן, אופיר איל, מיכל שגיא.

 ישראל. 
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 והמלצות נושאאשכולות 

ם מאותו אשכול יועברו בסמיכות זה לזה כדי שיעורי קבוצה של שיעורים הקשורים אחד לשני מבחינה רעיונית.הוא נושא  אשכול

להלן האשכולות לפי הסדר המוצע להעברתם. עם זאת, מדובר בהצעה בלבד, ולמעט  לשמור על הרצף הרעיוני שמגדיר האשכול.

 אשכול המבוא, אין חשיבות לסדר העברת אשכולות הנושא הבאים.

 

  21מיומנויות המאה 

 . 21נושאי העצמה הנועדו להקנות לתלמידים כלים ומיומנויות לחיים במאה המערכי שיעור בלרשותכם חוברת המציעה 

מעודדים את התלמידים להשתמש ביתרונות שהעידן החדש פותח בפניהם בצורה יעילה, ביקורתית, בחוברת מערכי השיעור 

 יות.אינטגרטיבית ויצירתית. ומזמנים אפשרויות להתבוננות פנימית וזיהוי הייחודיות והחזקות האיש

 .לחצו כאןלהורדת החוברת 

 מאשכול זה בקורס, מאחר ותלמידים משתוקקים ללמוד על עולמכם המקצועי. שיעורים 2לא להעביר יותר ממומלץ  שימו 

 

 ומושגי יסודכרות ה .1

והעולמות מהם הם באים. בנוסף לשיעור  האשכול פותח את הקורס וככזה יוצר קשר ראשוני בין התלמידים והמתנדבים

משמעות התפיסה הדמוקרטית ועל המקום שתופסות מערכות על על -אחרים נותנים לתלמידים תמונתשיעורים הההיכרות, ה

 בחיינו. החוק והמשפט

 

 ודמוקרטיה מערכת המשפט .2

תם למורכבויות המערכתיות מציג לתלמידים סקירה של מערכת בתי המשפט, על תפקידיה החברתיים, וחושף או האשכול

והאנושיות השלובות במלאכת השיפוט וחיפוש הצדק. בתחום הדמוקטי מציגים בפני התלמידים תא הגורמים שמובילים 

 ליצירת חוקים והתנהלות שלטונית.

 

 זכויות .3

האשכול חושף את התלמידים השונים לנושא זכויות האדם וחשיבותן בחברה הדמוקרטית. התלמידים לומדים ומתנסים בזיהוי 

הם לומדים שקבלת הזכויות מחייבת אותנו כבני אדם  .אינטרסים שונים ומתנגשים וכיצד אנו פועלים לשמור על איזון ביניהם

ויות של קבוצות שונות בחברה. האשכול מעודד את התלמידים לאזרחות פעילה וערבות להעניק זכויות לאחר ולשמור על הזכ

הדדית, ובשיעורים המתאימים מצייד את התלמידים בכלים מעשיים ופרטי התקשרות עם גורמים היכולים לסייע במקרי פגיעה 

 בזכויות. 

 

 פלילי  .4

ל בסיס הבנת עולם הזכויות והרצון המשותף לממשן ממשיך את התפיסה החברתית המוצגת באשכולות הקודמים, וע האשכול

ולחיות חיי חברה תקינים, לומדים התלמידים על תפקידו החברתי המגן של המשפט הפלילי. עם זאת, התלמידים מתמודדים 

עם הדילמות הקשורות בהגבלת החירות ובפגיעות נוספות שהינן אינהרנטיות בתהליך הפלילי, ולומדים, על דרך ההתנסות 

אישית ותוך הקבלה לחייהם הפרטיים, על הזהירות הרבה בה יש לנקוט בטרם מדביקים לאדם אשם. הנושאים שמועלים, ה

 בין השאר, הינם: היסוד הנפשי, ראיות, ענישה וטיפול. 

 

 ופעילויות שיא וםכסי .5

הפעילויות . שפט מבוייםבאמצעות חוויות מלמדות ומעצימות: סיורים לבתי משפט ולמשרד והכנת מ האשכול מסכם את הקורס

מאפשרות לתלמידים הצצה אחרונה, משמעותית ומוחשית לעולם המשפט ותפקידי שחקניו, וממחישות להם, שאם רק ירצו, 

 גם הם יכולים! 
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 טיפים לשיעור אחר מוצלח

 מתנדבים ומתנדבות יקרים,

ר בבית הספר. נשמח אם תיעזרו בו. לכל שאלה במסמך זה ריכזנו עבורכם כמה טיפים חשובים מאוד התורמים להצלחתו של שיעו

 נוספת, אל תהססו לפנות אלינו.

, האדם העומד מאחורי המקצוע והדרך שעבר לעיתים מעניינת את הסיפור שלכםהאישיות שלכם,  -סיפורכם האישי  .1

, מתחברים לסיפור האישי, לרגשות, לאתגרים ולניצחונות יותר מכל ידע תאורטי התלמידים יותר מכל תוכן אחר. התלמידים

שנוכל ללמד אותם. נסו בתחילת הסיפור למצוא נקודת חיבור בינכם לבינם )ספרו על הקבוצה שאתם אוהדים/ זמר שאתם 

 אוהבים/ חוויות מבית הספר וכו'(.

להכרות, לתיאום טכני, לעדכון ופידבק על נושא השיעור.  –פני התקשרו למורה יומיים שלושה ל -התייעצו בצוות החינוכי .2

תפקיד המורה לשמור על הסדר, לתווך את המתנדבים לכיתה, להיות הדמות הרציפה הרואה את כל הפעילות )החוט 

 המקשר( < גיסו אותה לטובתכם.

בחרו תלמיד או שניים והאירו להם על הגיעו מוכנים לפגוש את התלמידים ולא רק "להעביר שיעור"  –עודדו, שבחו, פרגנו  .3

 שבחו תשובה מעניינת, רעיון מוצלח <   -משהו שקיים בהם, חייכו אל התלמידים, פנו אליהם בשמם 

 אך הקפידו על על כך שהמחמאות שאתם נותנים תהינה אותנטיות ולא מאולצות. .4

 דרך של הפעלה, משחק או דיון.הימנעו מהרצאות/שימוש בסיסמאות, העבירו את המסרים ב -השתמשו בהפעלות  .5

 קצרות וברורות.  -מעולמם של התלמידים, הוראות  –הביאו דוגמאות  -הקפידו על הסברים בהירים וקליטים .6

חשבו על משפט קצר שיסכם אותו. כמו כן, חשוב שתשתמשו בשפה מובנת והגדירו מושגים קשים או  –בכדי להעביר מסר  .7

 מופשטים.

דברו בקול גבוה ובוטח, פנו אל כל תלמידי הכיתה )ולא רק לצד אחד של הכיתה או לתלמיד  –צמכם  היו דינאמיים ובטוחים בע .8

 אחד שמתבלט(, הסתובבו בין התלמידים והקפידו לדבר אליהם בגובה העיניים.  

ו מראש, חישבו לכמה זמן תזדקקו להפעלה, לדיון, למשחק וכיו"ב. עמדו בזמנים שהקצבתם לעצמכם. חשב -ארגנו את הזמן  .9

על מה תוכלו לוותר באם תגלו במהלך השיעור שאתם לא עומדים בזמנים שהקצבתם. תעדוף מוקדם יעזור לכם להיות 

 גמישים במהלך השיעור 

אל תוותרו על סיכום השיעור! הסיכום מחדד לתלמידים את מסר השיעור ומביא לסגירת –בכל מקרה  –סכמו את השיעור  .10

ת. שימו לב, שאתם מקדישים מספר דקות לסיכום הנושא תוך חזרה במשפטים קצרים על הפעילות בצורת שורות תחתונו

 הרעיונות המרכזיים שעלו. 

התייחסו אל השיעור כאל חוויה נפלאה שתתרום לתלמידים אך גם לכם! מתנדב שמשקיע בהכנת השיעור  –בואו כדי להנות!  .11

צפוי להדביק את תלמידיו בתשוקתו ולצאת מהשיעור בתחושת ומעביר אותו בהתלהבות ותוך יצירת עניין אצל התלמידים, 

 הצלחה, סיפוק ושמחה.

ההיכרות עם התלמידים הוא ידע שמצטבר. אם תעבירו הלאה מה עובד טוב יותר ומה פחות  -שתפו את קבוצת המתנדבים  .12

 זה יועיל מאוד לבאים אחריכם.
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 כלים דיגיטליים

 מתנדבים יקרים

ערכי השיעור שלכם כלים דיגיטליים התומכים בלמידה על מנת להתאים את השיעורים לסביבה אנו ממליצים לכם לשלב במ

היומיומית והעכשווית של התלמידים. כלים אלו יאפשרו לכם להעשיר את הלמידה, לשתף את התלמידים בצורה פעילה, לקבל 

  ודה העתידי.משוב מיידי ולהקנות לתלמידים יכולות טכנולוגיות אשר יכינו אותם לעולם העב

 יש לבדוק עם מחנכת הכיתה האם השימוש בטלפונים סלולריים מותר בכיתה. במידה ותרצו להשתמש בכלי דיגיטלי בשיעור

 .אתר משרד החינוךלהלן הסברים על מספר כלים בסיסיים אשר בחרנו לשלב במערכי השיעור שלנו, ניתן למצוא כלים נוספים ב

Padlet :ליצור מרחב דיגיטלי וירטואלי המאפשר לכל תלמיד לשלוח אליו "פתק" באמצעות  מתנדבכלי זה מאפשר ל לוח שיתופי

מולטימדיה )טקסט, תמונה, וידאו, קול(. כלל הפתקים ניתנים להצגה  הטלפון הנייד שלו. פתק זה יכול להכיל שילוב של אמצעי

גבי לוח. כל תלמיד יכול להגיב על פתקים של עמיתיו ללימודים. הלוח השיתופי מאפשר ליצור בכיתת הלימוד דיון -בכיתה על

 מעמיק במגוון של נושאים. הדיון יכול להימשך גם מחוץ לכיתת הלימוד במרחב הווירטואלי.

 רעיונותיו.ו לבחור תמונה המייצגת את הרעיונות שליכול לכתוב בפתק את  תלמיד: בשיעור ג'לדו

 he.padlet.com: קישור

Mentimeter :סקרים מגוונים. התלמידים משתמשים בטלפון הנייד שלהם לצורך  בכיתהלהעביר  מתנדבמאפשר ל כלי סקרים

לות הסקר. תוצאות הסקר מוצגות בזמן אמת על לוח הכיתה. כלי הסקר מאפשר לרתום את התלמידים לתהליך מענה על שא

מילים ועוד. כלי סקר -ברירה, שאלה פתוחה, ענן-הלמידה וגורם להם להיות מעורבים. הכלי כולל מגוון של תבניות סקר: שאלת רב

 מתאים מאד לפתיחת שיעור.

השיעור בשאלת סקר כדי לראות את מגוון העמדות בכיתה לגבי נושא השיעור, ניתן גם לסיים את  לפתוח את מתנדב יכול לדוג':

 השיעור באותה שאלת סקר כדי לבחון האם השיעור השפיע על עמדות התלמידים.

 www.mentimeter.com קישור:

Google Form יכול להכיל  השאלוןשניתן לבדיקה ע"י המחשב.  שאלוןלהעביר לתלמידים  נדבמתמאפשר ל ממוחשב: שאלון

מקבל באופן מיידי את  המתנדבגם מהטלפון הנייד.  השאלוןברירה, שאלות התאמה ושאלות השלמה. ניתן לענות על -שאלות רב

 השאלון.תוצאות 

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

 www.google.com/forms/about: קישור

-בתוצר על מתנדבמאפשר לקבוצה של תלמידים לעבוד ביחד על מסמך בכל מקום ובכל זמן. ניתן לשתף את ה מסמך שיתופי:

 ת. ניתן גם להשתמש במצגת שיתופית.מנת לקבל הערות והארות. מתאים במיוחד לעבודת חקר קבוצתי

 גות שיתופיות.בתור כלי לעבודה על מצ Google Slidesבתור כלי לעבודה על מסמכים שיתופיים ועל  Google Docsמומלץ על 

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

ליצור  מתנדב. השימוש בכלי מאפשר לPDFוירטואליים. ניתן לשלב בסרטון הקלטה קולית, ציור, צילום, תמונות, צורות ומסמכי 

התלמידים יכולים ליצור סרטונים על תכנים שלמדו בכיתה או שחקרו, וכך ניתן ש שירצה להציג אועל תכנים סרטונים עם הסברים 

 לבדוק את מידת ההבנה שלהם.

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

 comwww.lensoo. קישור:

* הערה: שפת הממשק היא אנגלית, לכן במידה ומשתמשים בכלי כסיכום שהתלמידים מבצעים יש לוודא מראש עם מחנכת 

 הכיתה לגבי ההתאמה לתלמידים.

______________________________________________________________________ 

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

https://ecat.education.gov.il/%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D
https://ecat.education.gov.il/%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D
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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 הכרות ומושגי יסוד

 התוכנית  והצגתהכרות  - 1שיעור 

מומלץ מאד שמספר מתנדבים יגיעו לשיעור הראשון )גם אם בפועל רק שניים יעבירו את השיעור(. יש לזה אפקט מרשים,  :המלצה

ני השיעור שיעבירו וזו הזדמנות טובה לתלמידים להכיר כמה שיותר מתנדבים והזדמנות למתנדבים להכיר את התלמידים לפ

 בהמשך.

 

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

 נושא

; חשיפה למקצוע עריכת הדין ולחשיבה המורכבת המאפיינת אותו ונגיעה שיעור אחרהכרות עם המתנדבים, המשרד המתנדב ו

 יים של התלמידים וביכולתם להגשים אותם.ראשונית בחלומות האיש

  

 מטרות 

 ותחילתו של יצירת קשר אישי ביניהם.  ולמשרד המתנדבבין התלמידים למתנדבים  ראשוניתהכרות  .1

התלמיד יכיר באופן ראשוני את מקצוע עריכת הדין, תחומי עיסוקו ואופן רכישת המקצוע ויבין כי המקצוע פתוח בפני כל מי  .2

 ללמוד.שמוכן להתאמץ ו

 התלמיד ייחשף לדילמות של המקצוע ולעובדה ש"אין אמת אחת". .3

 התלמיד יבין את מטרת "השיעור האחר" ואופיו.  .4

 

 הכנה

  .הדפסת תמונות של אנשים בהגדלה ללא שמותיהם )דוגמאות בנספח(. ניתן להחליף את התמונות בנספח 

 מכנסיים קצרים, סנדלים, נעליים, עניבה, חליפה או כל פרט  כיפה, כיסוי ראש, חצאית, משקפיים, - הבאת פריטי לבוש שונים

 נוסף שיכול להתאים לתרגיל הסטריאוטיפים )סעיף ב'(. 

 ! בתחילה תלבשו פריטים מסוימים ובהמשך תחליפו אותם בפריטים אחרים. שימו לב

  כמספר תלמידי הכיתה. –הדפסת שאלון הכרות 

 רמקולים להשמעת השיר 

 

בכיתה. בכל שבוע יסכמו התלמידים )בכל פעם  שיעור אחרכל מחנכת כיתה מתבקשת על ידנו להקים פינת  :נחהלמ חשובההערה 

 תלמיד אחר( את נושא השיעור שהועבר ויוסיפו מסקנות, הגיגים, רעיונות וכיו"ב. 

נטית לנושא המתנדב הראשון מתבקש לבדוק עם המחנכת האם הוקמה הפינה. לקראת סוף מערך שיעור זה מוצעת כתבה רלוו

 השיעור שניתן לתלות בפינה ולבקש את התייחסות התלמידים במהלך השבוע. 

 

 

 

האישי, ההכרות מפגש הה המרכזית של הפעילות הינה קנות ידע לתלמידים, אך מטרתמ שיעור אחרתכניות ההעשרה של 

כם להכירכם, תאפשרו לילדים על עצמשתספרו ם אנו ממליצי ,לפיכך .לבעלי המקצוע ולעולמם ת התלמידיםחשיפו ההדדית

 זמן לשאלות ולתשובות.ותשאירו  (ןענייהבמקצוע, תחומי  תם, מדוע בחריתםהי יםתלמידלו , איתם)היכן גדל

להרחיב לנו  ופשריא, והצעה לסיוע תרומות, ולפיכך כל תרומההתנדבות ו. פעילותנו נסמכת על זקוקה לך שיעור אחרעמותת 

 וצרו עמנו קשר. www.shiuracher.orgכנסו לאתר יאנא ה -למידע נוסף בת תלמידים נוספים. לטוהפעילות 

http://www.shiuracher.org/
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 מהלך השיעור

 דקות[ 15מתנדבים ותלמידים ] –הכרות אישית  .א

 פתיחה .1

 אל תאמרו עדין את שמכם ותפקידכם. בחלק הבא תבצע תרגיל קצר בו התלמידים יצטרכו לנחש זאת. למנחה

הזמינה אותנו לבוא  שיעור אחר)לכתוב על הלוח(. עמותת  שיעור אחר שרד, מתנדבים בעמותתשלום לכולכם. אני וחבריי למ

ולהכיר אתכם, ואנו שמחים מאד להיות פה. בתקופה הקרובה נבוא בכל שבוע בימי ___ בשעה ___, כדי להעביר לכם שיעור 

יהיו מבחנים, ואנו מבטיחים שיהיה מאד אחר, שונה ממה שאתם בדרך כלל לומדים בבית הספר. לא יהיו שיעורי בית, לא 

מעניין וכיפי. נרצה לספר לכם קצת יותר על החיים שלנו, על המקצוע שלנו, ולחשוב ביחד איתכם על כל מיני נושאים שאנחנו 

אלו הם נושאים שמתקשרים גם לחיים שלכם ביום יום, בכיתה,  –כמו שתראו בהמשך  –מתמודדים איתם ביום יום, ושבעצם 

 קות, בבית, בשכונה ועוד.בהפס

 הכרות עם התלמידים .2

ערכו סבב שמות של התלמידים. סבב כזה תמיד פותח את התלמידים ומאפשר לכל אחד לקבל כמה שניות של חסד. ניתן 

 לשאול בנוסף לשם גם על תחביב או מאכל אהוב או במה תרצו לעסוק כשתהיו גדולים. 

 

 דקות[ 15ועות ובעלי מקצוע ]סטריאוטיפים ודעות קדומות על אנשים, מקצ .א

 תרגיל .3

באותה השורה, כך שכל פרט  לאמלאו את הפרטים בטבלה בהתאם לזהות שלכם, אך  –שרטטו את הטבלה הבאה על הלוח 

 המסומנים בצהוב. הנכוניםשלכם יופיע במקום אחר. ראו בדוגמה את הפרטים 

מות של גברים / נשים ופרטים נוספים בהתאם למין, הפרטים בטבלה נועדו לשמש כדוגמה עבורך. רשמו במקומם ש למנחה

 פריטים בכל עמודה.  2-3 -אמונה ולזהות שלכם. תוכלו גם לקצר את הרשימה ל

 

 עבודה  סטטוס משפחתי אמונה גיל שם

 יערה

 רויטל

 לאה-רחל

 טל

 ירין

36 

24 

43 

30 

28 

 חילונית

 דתיה

 מסורתית

 לא יהודיה

 בודהיסטית

 4נשואה + 

 רווקה

 2 גרושה +

 נשואה עם תינוק טרי

 1אלמנה + 

 סטודנטית

 מתמחה

 עו"ד

 מובטלת

 מנהלת בכירה 

 

 דיון בטבלה .4

 התבוננו במה שרשמתי על הלוח.  -אמרו 

 שאלו את השאלות הבאות וסמנו בעיגול את התשובות שהתלמידים אומרים. 

 ?איך קוראים לי 

  ?בת כמה אני לדעתכם 

  ?מה האמונה שלי 

 י? מה הסטטוס המשפחתי של 

  ?מה המקצוע שלי 

 מדוע חשבתם כך? למה דווקא השמות הללו? הגילאים הללו?  .5

 תנו לתלמידים להביע את דעותיהם מבלי לומר מה התשובה הנכונה עדין.  למנחה
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 מדרש תמונה .6

ם לו/לה? הציגו בפני התלמידים תמונות של אנשים )בנספח(. על כל תמונה שתוצג בפני הילדים שאלו: איך לדעתכם קוראי

האם הוא/היא עובדים? במה? כמה הוא/היא מרוויחים? האם הוא/היא נשוי/אה, רווק/ה, גרוש/ה? האם היא/הוא יודע לבשל? 

 האם הוא/היא חבר/ה טוב/ה? מהן התכונות שלו/ה? האם הוא/היא חכם/ה או טיפש/ה? 

 ?והשאלה החשובה ביותר: איך אתם יודעים? מנין לכם שהוא/היא כזה/כזו

 

ל בסיס מה החלטתם לאפיין את הדמויות השונות באופן זה? מה גרם לכם להחליט שמישהו הוא עשיר? שהוא או היא ע .7

 עובדים במקצוע מסוים?  

 

 מציאות מול סטראוטיפ .8

מראש כשאתם נכנסים לכיתה היכנסו מחופשים על ידי שימוש באביזרים שאינם סממנים לזהות שלכם )כיסוי  אפשרות א':

משקפיים, כיפה, סנדלים, פריט אופנה מסויים וכו'(. כעת לאחר שהתלמידים שיערו את השערותיהם לגביכם  ראש, כובע,

 .ישל חנן בן אר ויקיפדיהאת השיר אמרו להם שאתם רוצים להשמיע להם שיר וצריכים לצאת לרגע מהכיתה. השמיעו להם 

 וצאו מהכיתה כדי להוריד את התחפושת, חזרו בבגדים הרגילים שלכם.

 כעת, הוסיפו פריטי לבוש כגון: גלימה, כיסוי ראש, כיפה, כובע, משקפיים וכדומה. אפשרות ב': 

 המשך משותף לשתי האפשרויות: 

 ?חזרו עם התלמידים על כל העמודות ובדקו אם משהו השתנה מבחינתם בזהות שלכם 

 ת התשובות החדשות על הלוח. רשמו א 

 ספרו לתלמידים מיהם האנשים בתמונות. כעת חזרו לתמונות ו .9

 האם הופתעתם? מדוע? האם חשבתם שאישה יכולה להגיע לתפקידים כל כך בכירים בתחום הכלכלה?

במטרה ליידע נשים מכהנות כמנכ"ליות של בנקים,  3 -נגידת בנק ישראל היא אישה ו – 2014ניתן לספר שבישראל בשנת 

 את הבנות בכיתה שניתן להגיע לתפקידים מרכזיים במשק, לעודדן לבחור בלימודים ריאליים. 

 

 הסבר .10

הנוגעת למאפיינים של קבוצה  הכללהנוכל להגדיר כהדבקת סטריאוטיפים. סטריאוטיפ זו בשני המקרים את מה שקרה 

טק שמרוויחים הרבה -אנחנו שומעים לעתים על אנשי היחברתית, והדבקת מאפיינים אלה על כל חבר באותה קבוצה. למשל 

 טק הוא עשיר מופלג. האומנם? -כסף, ולכן אנחנו בטוחים שכל מי שעובד בהי

אליו הם מתוודעים במהלך חייהם.  לארגן את המידע הרבסטריאוטיפ אינו בהכרח דבר בעייתי. לעיתים הוא עוזר לבני אדם 

שומרים שבת ובמשפחתנו יש אנשים דתיים, נשתדל לא לדבר בסלולארי לידם או  למשל אם אנחנו יודעים שאנשים דתיים

 להפריע למנוחת השבת שלהם. כלומר, הסטריאוטיפ הוא אמצעי יעיל ביצירת קשרים חברתיים ובהבנת העולם. 

ה מסוימת מצד שני, הסכנה היא שסטריאוטיפ יהפוך לדעה קדומה. דעה קדומה היא לקיחת המידע שברשותנו אודות קבוצ

והכלתו על אדם מסוים )לרוב בצורה שלילית(, רק משום שהוא משתייך לקבוצה זו. הדעה הקדומה מובילה פעמים רבות ליחס 

 לא נכון, שקרי, מפלה ואפילו עוין כלפי אנשים מסוימים. 

האנשים הללו הם חשוב לגבות את הדברים באמירות של הילדים על התמונות: אנחנו לא באמת יכולים לדעת האם  למנחה

 חכמים או טיפשים, טובים או רעים, עשירים או עניים וכיו"ב. שפיטה של אדם על פי חזותו עושה עימו פעמים רבות עוול. 

 

 דיון .11

לעתים יש לנו סטריאוטיפים ודעות קדומות על בעלי תפקידים ומקצועות שונים. אמנם, לא ניתן להימנע מכך, אך בואו ננסה 

  רות כתוצאה מכך שיש לנו דעה קדומה על מקצוע מסוים?מה עלול לקלחשוב: 

 

חשוב להגיע עם התלמידים להבנה שדעות קדומות שיש לנו על מקצוע מסוים יכולות למנוע מאיתנו לחשוב שאולי גם  למנחה

אין לנו סיכוי אנחנו מסוגלים להגיע למקצוע הזה. למשל: אם נחשוב, שכל הרופאים נולדו להורים עשירים, אולי חלקנו נחשוב ש

להיות רופאים ובעצם זה בכלל לא כך. דוגמא נוספת: אם אנחנו יודעים שרוב אנשי המחשבים הם גברים הדבר יכול לייאש 

 בנות שחושבות שהן יכולות להצליח אולם חוששות שלא תינתן להן אפשרות להוכיח את כישוריהן. 

https://www.youtube.com/watch?v=80GtXgCSYJw
https://www.youtube.com/watch?v=80GtXgCSYJw
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לתת לדבר להשפיע עלינו עד כדי כך שנפסול מקצועות מסוימים בשל על כן, עלינו להיות מודעים לנושא של סטריאוטיפים ולא 

טק. האנשים שונים -הדעה הקדומה שלנו עליו. חשוב שנדע שיש סוגים שונים של רופאים, רו"ח, כלכלנים, עורכי דין, עובדי הי

ממש למקצוע זה או אחר. מאוד זה מזה, יכולים להיות גברים או נשים וכיו"ב. אסור שנחרוץ דעה לפני שאנחנו מתוודעים 

 במפגשים שלנו תהיה לכם הזדמנות להכיר את אחד המקצועות לעומק. 

 

 דקות[  10סיפור רובין הוד ] -עולם המשפט: אין אמת אחת  

כעת שאנו יודעים קצת יותר על עולם המשפט ומקצוע עריכת הדין, אני רוצה לשתף אתכם בסוג החשיבה והדילמות עמם  .12

 טים. נעשה זאת דרך סיפור... מתמודדים עו"ד ושופ

)למנחה: אפשר להביא גלימת עו"ד, ולדבר קודם לכן על קוד הלבוש בבית משפט. ומשהגלימה כבר מונחת על כתפיך, 

 להמשיך ולספר את סיפור רובין הוד, המופיע להלן. מוסיף ענין ועובד מעולה!(.

 

 אלא לספר בעל פה. אין צורך לזכור את כל הפרטים(:  ריאלא להק) בקצרהספרו לתלמידים את הסיפור  – סיפור רובין הוד .13

 

, לגזול את )העשירים( הרשה לאצילי הממלכהבשם ג'ון. הוא  מושחתעריץ ו מלך ליהבאנגשלט  ,בימי הביניים, לפני כמעט אלף שנים

 עניי העם בלי רחמים.

ּוד. יער זה היה רכושו של המלך, והציד בו היה אסור. על סוסו ביער ֶשרו, שהיה ממשפחת אצילים, יום אחד רכב אדם בשם רובין הוד

רודפים אחרי איכרים שיצאו לצוד ציד ביער שרווד כדי להביא אוכל לבני משפחותיהם , רכובים על סוסיהם ,הוא ראה כיצד חיילי המלך

 הרעבים.

 הבריח אותם. את החיילים ורובין הוד הכה 

ושם הקים לו צבא , שגזר עליו גזר דין מוות. רובין ברח ליער שרווד, ג'ון ידי המלך מעשה זה הפך רובין הוד לנרדף ומבוקש עלעקב 

 והנרדפים על ידי השלטון האכזר.  המנוצליםקטן של עשרות לוחמים אמיצים שמטרתם הייתה להגן על 

בע בהתאם ליכולתו של כל ביער שרווד וגבו דמי מעבר מכל מי שרצה לחצות את היער. גובה דמי המעבר נק ולטחייליו של רובין ש

לעומת זאת,  הנזירים והכמרים, שהיו בעיניו המושחתים ביותר, לקח רובין הוד כפליים מכל עובר אורח אחר., עשירים. למשל, מהאיש

 עניים לא שילמו כלל, ואפילו קיבלו מרובין הוד מטבעות זהב שלקח מהעשירים כדי שיוכלו לקנות אוכל.ה

הוא מעולם לא לקח כסף לכיסו, אלא שייצגו בעיניו את השלטון המושחת. ,יה יעשירים, האצילים וראשי הכנסלגנוב מן הנהג גם  רובין

  .חילק את כל הכסף לעניים ולנזקקים

 רובין הוד לחם למען העניים, עודד אותם ללחום על זכויותיהם כאזרחים והציל אותם מחרפת רעב.

והאצילים באנגליה היה חזק מאד, ועדיין לא התבססו ולא הוכרו זכויות לאזרחי חשוב מאד לזכור שבאותה תקופה שלטון המלוכה 

 הממלכה )כפי שאנו מכירים כיום במשטר הדמוקרטי(.

תה אסורה לפי יעם זאת, גם באנגליה של ימי הביניים, מעשה הגניבה היה אסור לחלוטין לפי ספר החוקים. גם הקמת צבא פרטי הי

 החוק.

 

ורה פשטנית, מה דעתם על מעשיו של רובין הוד? האם מעשיו פסולים? האם הם מוצדקים? כל בתום הסיפור שאלו בצ .14

. בדקו איתם: האם הוא עבר על הציגו אתם את היפוך הטענה –אם לא האם מישהו חושב אחרת?  –תשובה שתינתן, בדקו 

ר לנו שהיינו מענישים אותו? האם ברור איסור הגניבה? אם אנחנו היינו השופטים במשפטו של רובין הוד על גניבה, האם ברו

לנו שהיינו מוצאים אותו "זכאי"? האם ברור לנו בכלל משהו בצורה חד משמעית? אפשר לעשות הצבעה בכיתה, מי בעד 

 להעמידו לדין? מי בעד להרשיעו בעבירת גניבה ולהענישו?

 

זה היה יכול להסתיים לגמרי הפוך! )סוף  שבאותה המידה, –: לאחר הדיון ספרו להם את סוף הסיפור אך הבהירו הסבר .15

הסיפור: כשחזר המלך הטוב הוא שמע את מניעיו הטובים של רובין הוד ולכן סלח לו על מעשיו וביטל את גזר דין המוות. רובין 

 הוד פיזר את צבאו וחזר לחיות חיים נורמאליים(. 
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להוביל למסקנה, שאין  קצרת מסיפור רובין הוד, אלא בזמן לקיים דיון מעמיק בסוגיות השונות העולו אינההמטרה  –שימו לב  .16

אמת ברורה אחת; שאין בחיים האמיתיים תשובות חד משמעיות של "נכון" או "לא נכון", "צודק" או "לא צודק"; שהחיים הם לא 

בה 'באמצע', בעצם תמציתו של עולם המשפט: חשי ; שלא תמיד ברור כיצד נכון לשפוט את המצב הנתון; ושזהושחור ולבן

 בתחום האפור. לבדוק כל דבר מכל הכיוונים האפשריים, ולחשוב, לחשוב, לחשוב... 

 

ספרו לתלמידים שבמהלך השנה תדונו במקרים שונים שמזכירים את הדילמות שבמקרה  סיכום )חשוב לסכם בכמה מילים(: .17

פתור אותם. בכל מקרה נדע שיש שיקולים לכאן רובין הוד: מקרים מורכבים ומסובכים, שלא תמיד אנחנו יודעים איך צריך ל

 ולכאן. ננסה לחשוב עליהם יחד ולבסוף להגיע לפתרון שינסה לתת מענה הגיוני לכל הצדדים. 

 

" )כפי שהופיע בעיתון(: ילדה שאמה החד 13נתפסה "רובין הוד בת  2006: ניתן לספר לתלמידים כי בשנת הערה למנחה

ובבית לא היה הרבה אוכל. אותה הילדה, יחד עם בן דודה, נהגה לפרוץ לבתים ולגנוב הורית התקשתה לכלכל את ביתם, 

 . דודה ןעבורה ועבור באוכל 

על אחד הקירות. הם  שיעור אחרנת )המופיעה בנספח( ואמרו להם שהמחנכת תתלה אותה בפי כתבההראו לתלמידים את ה

 מוזמנים לעבור ליד הכתבה, לקרוא אותה ולהעיר הערות בהתייחס לדברים שלמדו בשיעור היום..

 כותרת הכתבה מופיעה בהמשך הנספח, בצירוף המלצה לספר העוסק בנושא. יש לתלות דף זה ב"פינת שיעור אחר".

 ה ולספר עליה למתנדב שיגיע בשבוע הבא. אנא המלץ למחנכת לעודד את התלמידים להגיב לכתב

 

 דקות[ 10-15"לפעמים חלומות מתגשמים" + סיכום השיעור ] 

מה ארצה להיות כשאהיה גדול? כיצד אני מתכוון בנספח נמצא דף לחלוקה לתלמידים המציג את השאלות הבאות:  .18

שאלות לעודד חלומות ולקיחת . מטרת הלהגשים את השאיפה שלי? מה אני עושה היום כדי לממש את החלום שלי?

 אחריות על הנסיון להגשמתן )במגבלות הקיימות(. 

 

כל ילד בתורו יקריא את תשובותיו.  -חלקו לתלמידים את הדף. עברו ביניהם לוודא הבנת השאלות ולאחר מכן, אם יש זמן  .19

ש לעבור על השאלות ולבקש ניתן להציג בפניהם את השאלות ושכל אחד יענה בע"פ. במידה והזמן קצר, י –לחילופין 

מהתלמידים לענות עליהם במהלך השבוע ולהביא לשיעור הבא )ניתן לבקש מהמחנכת לאסוף ולשמור את הדפים(. יש לומר 

 למתנדב הבא לפתוח את שיעורו עם הדפים, כהיכרות עם התלמידים. 

 

 בין אם התלמידים מילאו את הדף או לא, יש לומר את הדברים הבאים:  .20

. כך למשל, אם תלמיד רוצה להיות שחקן כדורגל , כילדים, אנו יכולים לעשות צעדים קטנים לטובת החלומות שלנוגם היום

מקצועי, ניתן לשאול אותו כמה פעמים בשבוע הוא משחק כדורגל? האם הוא רוצה להצטרף לקבוצה מקצועית? מה צריך 

ים אקדמאיים שקשה להתקבל אליהם. צריך ציוני בגרות זה מצריך לימוד –לעשות למען זה?. תלמיד שרוצה להיות רופא 

האם לוקחת חלק במקהלת ביה"ס? האם לומדת  –טובים... להיות תלמיד טוב....כבר מהיום! תלמידה שרוצה להיות זמרת 

 פיתוח קול? האם מנסה להתקבל ללהקות נוער שונות?. 

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

 מתגשמים מעצמם. צריך לעזור להם. ואת זה, אפשר להתחיל כבר היום! 

 בתקופה הקרובה תפגשו בכל שבוע אדם בוגר אחר שיוכל אולי לסייע בידכם לחשוב על דרכים למימוש שאיפתכם.

 קצוע עריכת הדין אך גם על החיים, בכלל.נצלו את המפגשים האלה כדי ללמוד כמה שיותר, גם על מ

 

 : )חשוב לסכם במספר מילים( סיכום השיעור .21

שמחתי מאוד להיות עימכם היום. חברי ואני נשמח ללמד אתכם על העולם שלנו ואנו פתוחים לכל שאלה או קושיה שתעלה 

 מפשרת.-משפטית לכם. תוכלו גם להביא בפנינו סכסוכים שיש ביניכם שאתם רוצים לפתור בדרך צודקת,

, שאין בהכרח נכון ולא נכון, שלכל סיטואציה שתלמדו יש מכלול של כל הדעות נשמעותחשוב לנו לומר שבשיעור שלנו 

שיקולים, אינטרסים, טיעונים, תשובות. נשמח שכמה שיותר תלמידים ישתתפו בשיעורים, יביעו דיעות וישאלו שאלות. בשבוע 

 ______. אני מקווה שהוא ייהנה כפי שאני נהנתי.הבא יגיע מתנדב אחר ששמו _____

http://www.mifalchaim.org/image/news/2006/news15_ext.htm#200
http://www.mifalchaim.org/image/news/2006/news15_ext.htm#200
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 נספחים:

 

 תמונות לפעילות בנושא סטריאוטיפים
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 מקרא דמויות
 

וסף שם תמונה נ דע   מי

 עו"ד רוני פאלוך 

 

 

 

 

 

 

מספר שמשרדי עו"ד לא העסיקו אותו 

ים בכתבה בגלל הלבוש חרדי. פרט

 כיכר השבתמאתר 

 

 

 

 

 

 סלים ג'ובראן

 

ן  ו י בית המשפט העל פט   שו

 עו"ד כנרת בראשי  

 

 

 

 

א שי הנ בפרשת  א'  את  צגה  י  י

קצב  לשעבר 

 

 

 

 

 עו"ד אמריה אמרה 

 

ת ההגנה מ ו ו בצ ת  רי ו ג כסנ שמשת 

אולמר  טשל 
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 מה ארצה להיות כשאהיה גדול?

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ני מתכנן להגשים את השאיפה שלי? מה אני עושה היום למען החלום שלי?כיצד א

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  
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 13רובין הוד בת 

 

מא שלה הייתה נרדמת, נהגה ש' לצאת למסע פריצות ברחבי קריית גת. את יכל לילה, בחצות, אחרי שא

קרים מא בלי שתרגיש. אתמול נתפסה וסיפרה לחויהכסף שגנבה הייתה משלשלת לארנק של א

 ההמומים: "רציתי את הכסף רק לאוכל, לא לשום דבר אחר".

זה סיפור שמתאים למדינת עולם שלישית. אבל לא. זה קורה כאן, בישראל, בקריית גת, מתחת לאף של 

כולנו מבלי שאף אחד יודע. מדי לילה בחצות, במשך ארבעה חודשים נהגה ש', לצאת למסע התפרצויות 

 מטרה אחת בלבד: להשיג כסף לאוכל לה ולמשפחתה. לבתים ולבתי עסק בעיר, ב

 תלמידים יקרים! 

 הביעו את דעתכם על סיפורה של ש'. האם לדעתכם יש להעניש אותה על התנהגותה? נמקו!

 

 שעת סיפור: 

אם השיעור שלנו עניין אתכם, ואתם רוצים לדעת עוד על נושאים של צדק, 

הילדה רובין הוד" מאת נורית חוק וחברה אולי תשמחו לקרוא את הסיפור: "

 זרחי. 

רובין היא נערה החיה בישראל של שנות השמונים. היא קצת על הספר: 

-השוויון שהיא רואה סביבה במשפחה, בבית מתקוממת נגד אי הצדק וחוסר

רובין הוד, מגן החלשים,  הספר ובחברה. רובין, הזוכה לכינויה על שם

יוזמת את הקמתו  היא .ה לא נכוןמחליטה לשנות ולתקן את כל מה שנראה ל

 ידי בני נוער בלבד. שם תקום חברה צודקת שבה-של יישוב כפרי שינוהל על

כולם שווים. במהלך הסיפור מתמודדת רובין עם שאלות הקשורות בעצמה 

המעסיקות את החברה בישראל כגון הפער העדתי,  ובמשפחתה, ובשאלות

  .חוסר השוויון ועוד

העוסק בנושאים הנמצאים על סדר היום. זהו גם  ,של נערה בישראל של ימינו הו סיפור התבגרותהז

עולם מבלבל, עולם שבו הגבולות בין ילדים למבוגרים  מאבקה של רובין להגדיר את עצמה בתוך

 .שרובין נלחמת למענם עלולים לפגוע בה מטושטשים מעט, עולם שבו אלה
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 ורסמים שעשו היסטוריהכוחו של עולם המשפט: משפטים מפ - 2שיעור 

 

 נושא

 עולם המשפט ככלי לשינוי חברתי. מקרים משפטיים מפורסמים שהניעו תהליכים חברתיים ושינויים במערכת החוק. 

 

 מטרות

 התלמידים ייחשפו למשפטים ופסקי דין מפורסמים בעלי השפעה על תהליכים חברתיים. .1

 ינוי חברתי.התלמידים יבינו שעולם המשפט משמש ככלי עזר ליצירת ש .2

 התלמידים ידונו במקרים של אפליה בהם התערב בית המשפט.  .3

 

 הכנה

תלמידים יקבלו את אחד המקרים  2-3תיאורי מקרה: "מקדולנדס בכותרות"; "אליס מילר"; "משפחת קעדאן והישוב קציר" )כל  .1

 עותקים מכל מקרה מתואר( )בנספח(. 8 -כך שסה"כ יש להכין כ

 עותקים מכל כרטיסיה( )בנספח(. 8 -המקרה )ככרטיסיות הסבר לתיאורי  .2

 מקרן ואינטרנט )לא חובה( .3

 

 הערה

ישנה אפשרות להרחיב את מקרה האפליה המתואר בארה"ב לאפליה בישראל בדוגמאות שונות, כדוגמת מקרה  6לאחר סעיף 

ל ואחר כך לקיים דיון על היישוב עמיאל. כדאי לספר לתלמידים על מורכבות החלטת בג"צ במקרה ועל הקושי בהוצאתה לפוע

 אפליה בכלל ודרכים לפעולה כנגדה. אין טעם להרחיב בכך, משום שיש שיעורים אחרי שעוסקים באפליה וזהו אינו נושא השיעור. 

 

 מהלך השיעור

 פתיחה .1

  לכל ילד יש זכות ללכת לביה"ס? לדעתכם האם 

  ?האם יש לאפשר לכל ילד בעולם, בכל ארץ ללכת לביה"ס 

 כמה בתי ספר, האם זכותנו לבחור לאיזה בי"ס נרצה ללכת? במידה ויש 

 

 הסבר .2

שאמורה להיות מובטחת לכל ילד וילדה. כמובן שיש עוד עבודה רבה כדי לוודא שהכל נהנים  הזכות לחינוך היא זכות יסוד

נפגוש סיפורי מקרה בהם ילד וילדה אכן מגיע חינוך הולם. היום  שלכלמזכות זו, אולם לצערנו היו זמנים בהם לא כולם חשבו 

הכרעות מפורסמות של בתי משפט הצליחו לשנות דברים במציאות, ואפילו לחולל מהפכות. מקרה אחד כזה התרחש בדיוק 

 סביב המאבק על הזכות לחינוך.

  בראון נגד מועצת החינוך של טופיקה, קנזס - סיפור מקרה .3

 (.פה ולא לקרוא מהדף-ספרו את המקרה הבא )מומלץ לספר בעל

אשר נולדה וגדלה בקנזס שבארצות הברית. כל בוקר צעדה לינדה מרחק רב ביותר  בכיתה ג' היתה ילדה צעירהלינדה בראון, 

דרך שכונות שאינן בטוחות עד שהגיעה לתחנת האוטובוס שלקחה אותה לבית הספר היסודי בו למדה. בשכונתה של לינדה 

ובו  יו בטוחה אך לינדה לא הורשתה ללמוד בו כיוון שלינדה הייתה שחורהקרוב יותר, והדרך אל אחר, היה בית ספר יסודי

 ילדים לבנים. רק  למדו

 

 דיון .4
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  ?האם המצב הוגן לדעתכם 

 ?האם זה בסדר שילד/ה ילמד בבית ספר רחוק רק בגלל צבע עורו, מינו, לאומו, דתו וכדומה? מדוע 

 ולים לעשות מעשה שישנה את המצב עבור ילדיהם? ואם ההפרדה הזו נהוגה בכל המדינה, האם וכיצד ההורים יכ 

 

 המשך הסיפור .5

כתוצאה מכך, היו בתי ספר שסרבו בין השחורים ללבנים. של ארה"ב הייתה הפרדה מוחלטת במערכות החינוך  50 -בשנות ה

לוותר על מסגרת  להכניס אליהם תלמידים שצבע עורם אינו לבן. תלמידים אלה אולצו לפנות למערכות חינוך מרוחקות יותר או

הלימוד. אביה של לינדה, אוליבר בראון, עתר בשם בתו לבית המשפט המחוזי בדרישה כי יאפשרו לבתו ללמוד בבית הספר 

פסק בית המשפט העליון של ארצות הברית כי ההפרדה הגזעית שהייתה נהוגה עד אז זו הקרוב למגוריה. בעקבות עתירה 

שעד ספר  יאמריקנים לבת-ילדים אפרו יםרשמיו החלו נבעקבותה מהפכני ויצר תקדים שפסק הדין הי בבתי ספר אינה חוקית.

 אז למדו בהם לבנים בלבד.

 

 הסבר .6

פסיקה זו הייתה ראינו שכדי לעמוד על זכותם של ילדים בכל העולם ללכת לבית הספר היה דרוש שינוי חברתי מהותי. 

עולם המשפט סייע יחסות פחות מפלה נגד שחורים בארצות הברית. משמעותית ביותר ונאמר עליה שיצרה שינוי מהותי בהתי

  נתנה תקווה ומוטיבציה לאנשים בכל העולם.והוציא פסיקה שליצירת השינוי החברתי 

המקרה של לינדה בראון אינו היחיד. ישנם מקרים רבים בהם זכויות שאנו מתייחסים אליהן כנתון וודאי לא היו כאלה בעבר, 

משפט סייעה ליצירת שינוי. למערכת המשפט יש נגיעה משמעותית לזכות של כל אדם לחיות בשוויון, והתערבות בית ה

 בבטחה ורווחה. 

 

 אפליה במערכת החינוך במדינת ישראל והתערבות בג"צ –אפשרות להרחבה  .7

חרדים או אפליית ניתן להתייחס בקצרה למקרים דומים בארץ, כדוגמת בתי הספר המופרדים בין אשכנזים ומזרחיים בקרב ה

יוצאי אתיופיה. )ישנם שיעורים נוספים שמרחיבים בנושא, ולכן אין צורך להתעמק בו. זהו אינו נושא השיעור(. כדאי להתייחס 

ולאחריו לקיים  2010 -מ 2. ניתן להקרין את הקטע מחדשות ערוץ ויקיפדיהלפסיקת בג"צ בנושא זה בפרשיית עמיאל מתוך 

  דיון על אפליה בישראל.

https://www.youtube.com/watch?v=zXGPK2K5nlM  

 ?האם לדעתכם צריך לאחד בין הספרדים לאשכנזים בבתי הספר החרדיים, מדוע 

  ?אם משני הצדדים לא מעוניינים בכך מדוע צריך לאחד ביניהם 

 )האם אתם מכירים אוכלוסיות נוספות שסובלות מאפליה דומה? )למשל יוצאי אתיופיה 

 ת במקרה שחשים אפליה? )עצומות, הפגנות, פניה לבג"צ ועוד(.מה ניתן לעשו 

 

 הפעלה .8

מקדונלדס תלמידים דף עבודה מתוך שלושת דפי הפסיקות המצורפים ובו תיאור אחד המקרים הבאים:  2-3חלקו לכל 

ות כל זוג/קבוצה יתבקשו לקרוא את המקרה ולענות על השאל משפחת קעדאן והישוב קציר. ;אליס מילר ;בכותרות

 דקות(. 15עד  10 -המצורפות )הקצו לפעילות זו כ

 

  הערה למנחה

 אין לחלק לתלמידים בשלב זה את כרטיסיות ההסבר, על מנת לאפשר עבודה וחשיבה עצמאית. .א

 יש לעבור בין התלמידים ולוודא שהטקסטים השונים ברורים. כמו כן, מומלץ לסייע להם בחשיבה על השאלות. .ב

יש לעזור לכוון את התלמידים לזכות השוויון הבסיסית )כמו גם לעובדה שבית המשפט בעצמו  מקרה קעדאן אינו פשוט. .ג

 מצא סוגיה זו קשה במיוחד...(.

 

 ודיון הצגה במליאה .9

 בקשו מנציג כל אחד מהאירועים להקריא בפני הכיתה את תיאור המקרה שלו )ללא הקראת השאלות והתשובות(.

 לושת המקרים? האם תוכלו לראות מכנה משותף בין ש 
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 ?האם תוכלו לראות משותף בין שלושת המקרים למקרה של בראון עליו דיברנו בתחילת השיעור 

 

  הסבר .10

  .בכל המקרים מתוארות פניות לבית המשפט עקב עוול חברתי מסוים 

  ל בתקופה מסוימת אך למעשה הייתה בו פגיעה בזכויות או ברווחה ש מקובל ונהוגבכל המקרים מתואר מצב שהיה

 האדם. 

 .בכל המקרים המצב השתנה בזכות אדם שאזר אומץ להתנגד לאותם נהלים או מנהגים שהיו מקובלים 

 .בכל המקרים האדם הנפגע פנה לעזרת בית המשפט 

 

מה החשיבות במקרים השונים בכך שהאדם פנה לבית המשפט ולא ניסה לפתור את הבעיה בעצמו? איזה יתרון יש לפסיקה  .11

 פט?רשמית של בית המש

 

השאירו כרטיסיות אלה תלמידים שיקריאו אותן בפני הכיתה.  3 -חלקו לתלמידים את כרטיסיות ההסבר השונות ובקשו מ .12

 . לתלייה על לוח שיעור אחר

 

 (חשוב מאוד לסכם את השיעור בכמה מיליםסיכום השיעור ) .13

הזכות ללמוד או הזכות לבריאות. עם זאת, מבט בחיינו פעמים רבות אנו לוקחים כמובן מאליו זכויות מסויימות שיש לנו, כמו 

בית המשפט. ייתכן ובית  -בהיסטוריה מגלה שלא תמיד כך היה המצב. מה סייע בשינוי? אנשים אמיצים, בהחלט, ולצידם

המשפט נראה לנו לעיתים רחוק ועוסק בעניינים גבוהים שאינם קשורים אלינו אך ראינו היום שחלק מהזכויות הכי בסיסיות 

נו הושגו באמצעותו. לכל אחד מאיתנו יכולת להשפיע ובמקרה שנעשה לנו עוול יש לנו יכולת נקודתית לטפל במקרה. עם של

זאת, פנייה לבית המשפט היא בעלת השפעה והדים נרחבים יותר. בכוחו של בית המשפט להביא לשינוי שאינו נקודתי אלא 

רבים שלא פשוט להכריע בהם, במיוחד כאשר מדובר בסוגיות שמאוד  רחב, מחייב, מכובד ומעוגן בחוק. ראינו שיש מקרים

 מקובלות חברתית. עם זאת, בית המשפט מונחה על ידי הצדק והתערבותו היא שפעמים רבות יוצרת את השינוי. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 על ההערות שסייעו בעדכון מערך השיעור. בית המשפט המחוזי באר שבע מתודתנו לעו"ד חנן רביב 
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 נספחים:

 מקדונלדס בכותרות

קילו,  77אשלי שקלה  -בעלות משקל עודף (, היו שתי נערות מניו יורק19 בת) וג'זלין( 14 בת)אשלי 

 ילו.ק 122וג'זלין 

. הבנות מקדונלדסאשלי וג'זלין היו נערות רגילות, עם תחביבים שגרתיים, שמאוד אהבו לאכול 

 בסניפיה השונים לעיתים קרובות.היו לקוחות קבועות של הרשת ונהגו לאכול 

 רשת ההמבורגרים אחראית לכך שהן שמנות.כי שתי הנערות על אף אהבתן למקדולנדס, טענו 

מזון  נערותשמקדונלדס מכרה לשתי הבנות פנו אל עורך דין שתבע בשמן את הרשת וטען כי בכך 

 להשמנתן. אחראית, יש לראות בה משמין ולא הזהירה אותן ואת הוריהן בצורה ברורה

 האם לדעתכם ניתן לומר שמקדונלדס אחראית לבעיית ההשמנה של שתי הבנות? מדוע? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 -כתבו על מי מהגורמים הבאים יכולה להשפיע תביעה כזו ובאיזו דרך 

הנערות?_______________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

מקדונלדס?_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_עליכם?_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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 אליס מילר

 . הוד השרוןבגיל שש וגדלה ב דרום אפריקהמ ישראלאליס מילר עלתה ל

אליס הייתה נערה ספורטיבית ומוכשרת, ובעת שהתגייסה לצה"ל היה חלומה להפוך 

 לטייסת בחיל האוויר. 

מספר נשים במלחמת העצמאות ואחת  –ירתו מעט מאוד טייסות בהיסטוריה של צה"ל ש

חיל ב צוות אוויר(, אולם מאז לא הוכשרו נשים לתפקידי 1956) מבצע קדשב נוספת

 .האוויר הישראלי

 גם את אליס סרב צה"ל לקבל למיונים לקורס הטיס. 

שאמר  ,עזר ויצמן, ו()בזמנ נשיא המדינהאפילו מ שוביניסטיבאותם ימים, נתקלה מילר ביחס מזלזל ו

? ראית פעם אישה כירורגית או מנצחת על גרבייםסורג  גברלה: "תשמעי מיידלע, את ראית פעם 

 תזמורת? נשים לא מסוגלות לעמוד בלחצים הדרושים מטייסי קרב".

 אליס התרעמה על האפליה ועתרה לבית המשפט העליון.

 

 האם לדעתכם פנייתה של אליס לבית המשפט מוצדקת? .1

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 האם יכלה אליס לפתור את הבעיה בדרך אחרת?  .2

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 מה היתרונות של פנייה לבית המשפט במקרה כזה? .3

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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 משפחת קעדאן והישוב קציר

 באקה אל גרבייה, הסמוך לישוב היהודי קציר.ד"ר עאדל ועימאן קעדאן היו תושבי הכפר 

 מבחינת שירותים וחינוך, בישוב היהודי התאפשרה רמת חיים שלא הייתה זמינה בכפר העני.

עדאל, רופא שעובד בבית החולים הלל יפה בתור ראש צוות מחלקה כירורגית, ביקש לספק למשפחתו 

 ישוב קציר.סביבת מגורים טובה יותר ולכן הגיש בקשה לעבור לגור ב

 הישוב דחה את בקשתם בשל היותם ערבים.

בתגובה, פנו בני הזוג לבית המשפט העליון, שעקב מורכבות המקרה החליט לדון בבקשתם בהרכב 

 שופטים. 5מיוחד ומורחב של 

הפרשה עוררה דיון ציבורי סוער. נשיא בית המשפט העליון זימן דיון מיוחד ובו הציע לכל הצדדים למצוא 

בדרך של פשרה לבעיה. הוא ניסה להימנע מהכרעה משפטית שכן  פתרון

 לדבריו, זו אחת ההכרעות השיפוטיות הקשות ביותר בה נתקל.

לאחר חודשים ארוכים של נסיונות גישור שלא צלחו, התבקש בית 

 המשפט להכריע בעתירה.

 

 ?האם לדעתכם לבני הזוג קעדאן יש זכות לעתור )=לפנות( לבית המשפט בנושא זה 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 ל בני הזוג קעדאן ועל הישוב קציר. על מי עוד?החלטת השופטים בפרשה תשפיע ע 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 תוכלו לחשוב על סיבות שבגינן יש להרשות למשפחת קעדאן לגור בישוב?האם  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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 למקרה של שתי הנערות יש השפעה משמעותית על הרגלי הצרכנות והבריאות של כולנו. 

ל האחרון של התיק החליט והתביעה נדחתה בהתחלה התובעות ערערו במספר ערכאות נוספות בגלג

ת הנדרשים לצורך הגשת תביעה ייצוגית והתובעו םהקריטריוניעל בית המשפט כי התיק לא עונה 

 .החליטו לוותר על התביעה

בעקבות תביעה זו ותביעות דומות נוספות, הופעל על הרשת לחץ ציבורי אדיר שגרם לה להוסיף אך 

 לתפריט המזון שלה סלטים, פירות ורטבים בריאים. 

 בנוסף, הוסיפה הרשת למוצריה סימון המאפשר לכל לקוח לדעת כמה קלוריות יש במנה שבחר. 

 תי הנערות ליצור שינוי שיש לו השפעות חיוביות על הבריאות של כולנו.עולם המשפט עזר לש

כיום כל חברה מחוייבת לחשוף בפני הלקוחות  -בנוסף, התערבותו של בית המשפט סייעה לנו כצרכנים

שלה את כל המידע אותו עליהם לדעת כשהם קונים מוצר מסוים, במיוחד כשהמוצר עלול להזיק 

 לבריאותם. 

 

 

 

 

יבל את תביעתה של אליס, והיא הורשתה לגשת למיוני הטיס, אך למקרה זה הייתה השפעה בג"ץ ק

 -גדולה אף יותר

בעקבות התביעה של אליס הורה בג"ץ לצה"ל ליצור זכויות שוות לגברים ונשים. תפקידים צבאיים, שעד 

קורסים שונים בחיל  נשים יכלו לגשת לקורס טיס, קורס חובלים, -אז היו סגורים בפני נשים, כעת נפתחו

 תותחנים ועוד.

אליס עצמה לא עברה את המיונים אך מאז שהתקבלה תביעתה ושערי קורס הטיס נפתחו לנשים, 

 התקבלו מספר נשים לקורס וכך הפכה רוני צוקרמן לטייסת הקרב הראשונה בצה"ל.
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ודית ודמוקרטית, בפרשת קעדאן השאלה שעמדה על הפרק היא האם מדינת ישראל,  שהיא מדינה יה

 זאת אומרת, האם מותר שלא כל האזרחים יקבלו זכויות שוות. -יכולה לתת יד לאפליה

, התקבלה תביעת בני הזוג. פסק הדין קבע שבמדינת ישראל ערך 2000בפסק הדין שניתן במרץ 

או השיוויון הוא חשוב ביותר. נקבע שאי אפשר למנוע מאדם להתיישב במקום מסוים רק בגלל מוצאו 

 דתו.

לאחר פסק הדין חזרו בני הזוג לועדת הקבלה של הישוב קציר אך בכל זאת קיבלו תשובה שהם "אינם 

 מתאימים".

שנים לאחר שהחלו במאבקם, קבלו  10 -האגודה לזכויות האזרח התערבה ופנתה לבג"ץ ובסוף, יותר מ

 בני הזוג קעדאן את האישור לבנות את ביתם ביישוב קציר.

"ר עדאל קאדאן כי העיקר מבחינתו זה לקחת את הילדים למקום יותר טוב. "זה החלום בתגובה אמר ד

 שלי".
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 מערכת החוק ומטרותיה –חוקי המשחק  - 3שיעור 

 נושא

 התנסות חוויתית בחקיקה, בצורך ובאתגר שבה והיכרות ראשונית עם עקרונות שלטון החוק ועקרון החוקיות.  –מערכת החוק 

 מטרות

 בינו את הצורך בקיומם של חוקים בחברה דמוקרטית.התלמידים י .1

 התלמידים יתנסו בחקיקת חוקים. .2

 התלמידים יבינו את חשיבות הפעלת שיקול דעת בעת חקיקה. .3

 התלמידים יבינו את ההשלכות של החקיקה על יכולת היישום שלה וזכויות כל חברי הקבוצה.  .4

 התלמידים ילמדו עקרונות יסוד הקשורים בשלטון החוק. .5

 הכנה

 ערכות של: לוחות משחק )בנספח(, חיילים, קוביה, כלי כתיבה ודפי טיוטה. מומלץ להביא עותקים נוספים של לוח המשחק. 4

 מהלך השיעור

 דקות[ 15]ממציאים משחקים!  - הפעלה .א

 תלמידים. 4חלוקת הכיתה לקבוצות של  .1

 ספח(.כל קבוצה מקבלת לוח משחק ריק עם הנחיות, חיילים וקובייה )ראה בנ

לנסות לשחק את  –על הקבוצה להמציא משחק המתאים ללוח הריק, לרשום על הדף את חוקי המשחק ולבסוף  הנחיה:

 המשחק שהמציאו.

יש להסביר לתלמידים בכל קבוצה שעליהם להמציא ביחד משחק חדש. הם יחליטו ביחד מה הם חוקי המשחק שלהם ואיך 

להמציא כל חוק העולה על רוחם. למשל: מנצח מי שמגיע ראשון/אחרון )צריך  מנצחים או מפסידים במשחק הזה. הם יכולים

צעדים; מי  4חוזר  4לוודא שנקבע היכן מתחילים והיכן מסיימים(; מפסיד מי שמגיע אחרון/ראשון; מי שיוצא לו בקוביה המספר 

ר "ניצחתי" מנצח; מי שמגיע לנקודה מנצח; מי שאומר את המילה "יש" בזמן המשחק נפסל; הראשון שאומ 6שיוצא לו בקוביה 

 צעדים לאחור וכד'.  2בה כבר יש שחקן אחר יורה לשחקן שכבר שם לחזור 

 

לאחר שהתלמידים קבעו את כללי המשחק עליהם לנסות ולשחק בו. יתכן ויגלו שיש מצבים להם לא החליטו מראש על חוק; או  .2

אותו אחרת(; או שאולי יתקלו במצבים בהם לתחושתם החוק  שיש חוקים מתנגשים )המתייחסים לאותו המצב, אך פותרים

 שהחליטו עליו מראש אינו הוגן בנסיבות הענין.

 

לנסות לשנות ולשפר את חוקי המשחק. תוך כדי הניסוי והתעיה, יבקש  במהלך הנסיון לשחק את המשחק מותר לתלמידים .3

כאלה שמקדמים את המשחק( ומהם חוקים גרועים המנחה מהתלמידים בכל קבוצה לנסות ולהגדיר: מהם חוקים טובים )

 )כאלה שאינם מאפשרים את המשחק(. 

 

לסיום, על חברי הקבוצה לרשום על הדף את חוקי המשחק בצורה מסודרת וברורה, כפי שהחליטו עליהם בסוף תהליך הניסוי.  .4

 אם יש זמן ניתן לתת לתלמידים לשחק את המשחק שהמציאו, לאחר כל השינויים.

האישי, ההכרות מפגש הה המרכזית של הפעילות הינה קנות ידע לתלמידים, אך מטרתמ שיעור אחרתכניות ההעשרה של 

כם להכירכם, תאפשרו לילדים על עצמשתספרו אנו ממליצים  ,לפיכך .לבעלי המקצוע ולעולמם ת התלמידיםחשיפו ההדדית

 זמן לשאלות ולתשובות.ותשאירו  (ןענייהבמקצוע, תחומי  תם, מדוע בחריתםהי יםתלמידלו , איתם)היכן גדל

להרחיב לנו  ופשריא, והצעה לסיוע יכך כל תרומהתרומות, ולפהתנדבות ו. פעילותנו נסמכת על זקוקה לך שיעור אחרעמותת 

 וצרו עמנו קשר. www.shiuracher.org כנסו לאתר יאנא ה  -למידע נוסף לטובת תלמידים נוספים. הפעילות 

http://www.shiuracher.org/
http://www.shiuracher.org/
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 דקות[ 5ם! ]משחקי .ב

הקבוצות מחליפות ביניהן את המשחקים יחד עם רשימת חוקי המשחק, כאשר הפעם, בתוך כל קבוצה ממנה המנחה את  .5

. על השופט להקריא לחברי קבוצתו את כללי המשחק שקיבלו והקבוצה מתחילה לנסות לשחק. השופטאחד התלמידים להיות 

קדם או שמתעורר ביניהם ויכוח, ההחלטה עוברת באופן בלעדי לשופט, אם מגיעים לצומת בו לא ברור לשחקנים כיצד להת

 , כיצד לפתור את הדילמה. בהתבסס על החוקים שבידיושמחליט בעצמו, 

  

 דקות[ 25משחקים במגרש של הגדולים ] .ג

 דקות[ 10] דיון בעקבות ההפעלה .6

 ילו לא? )קבוצה שהמציאה משחק המנחה יברר עם התלמידים אילו קבוצות הצליחו לשחק את המשחק של חבריהן וא

 שקבוצה אחרת הצליחה לשחק תזכה בשבח מהמנחה ואולי אף בפרס... לשיקולכם(.

  מדוע? מה קרה במשחק? האם החוקים עצמם לא היו ברורים? האם היו מצבים שהצריכו  –אלו שלא הצליחו לשחק

אחד התלמידים אולי  –ה "כל דאלים גבר" חוקים שלא היו קיימים? מה הם עשו במצב כזה? )למנחה: יתכן ובמצב שכז

החליט על דעת עצמו להתקדם. זו הזדמנות להרחבת השיח בשאלה מה קורה כשאין חוקים או כשאין רשות שופטת 

 המרסנת פורעי חוק(.

  ?כיצד חוקקו התלמידים את החוקים? כיצד הם קיבלו החלטות בקבוצה? האם בשיתוף או שמישהו אחד החליט 

 טובים' או 'רעים'? האם היה להם ברור מראש אלו חוקים יהיו מקדמים ואלו מעכבים? –חוקים נחקקו  אלו סוגים של' 

  מה היה עוזר להם לשפר את החוקים? )תשובה: לשחק כמה פעמים ולהבחין בכל הסיטואציות האפשריות, ומתוך הנסיון

 ך, אינם סותרים האחד את השני(.המצטבר, לבנות רשת של חוקים שמחד נותנים פתרונות לכל המצבים, ומאיד

 ?מדוע בכלל היו הם זקוקים לקביעת חוקים למשחק? היו להם כבר לוח, חיילים וקוביה. זה לא מספיק 

  האם היה מישהו שהתעלם מהחוקים שקבעה קבוצתו? מה קרה? למה אי אפשר היה שכל אחד יעשה ככל העולה על

 צחים?רוחו, וכך, לכאורה, כולם יחושו טוב וירגישו מנ

  שיהיה סדר משחק קבוע שמבטיח הזדמנות שווה לכל  –אילו שיקולים היה עליהם לקחת בחשבון? )למשל: שוויון

 השחקנים, ולא מצב בו אותו שחקן יכול להתקדם כל הזמן מבלי שלאחרים יש תור(.

 להחליט לבד  –דיף האם לדעתם החוקים היו אחרים לו כל אחד מהם היה מחוקק את החוקים בעצמו עבור כולם? מה ע

 על החוקים או ביחד?

 ?האם הם נזקקו להכרעת השופט בקבוצה? באילו מצבים 

  כיצד הוא הרגיש כשהיה עליו להכריע בהתבסס על החוקים של הקבוצה השניה? האם הם היו ברורים  –שאלה לשופט

 לו? האם חברי קבוצתו קיבלו את הכרעתו?

 

 דקות[ 10]חיבור לעולם החוק והמשפט  .7

רת תשובות התלמידים בדיון לעיל, יעשה המנחה הקבלה עם התלמידים בין תהליך המצאת המשחק והחוקים שעברו לבין בעז

 תהליך חקיקת החוקים במדינה. תוך כדי הדיון חשוב להכניס ולהסביר את המושגים הבאים:

 

  שלטון החוק .א

י להסכמה על כללי המשחק בין האזרחים לבין עקרון החשוב ביותר בדמוקרטיה. החוק הוא מעל כולם. הוא מהווה ביטוה

השלטון וגם השלטון כפוף לו )ניתן לתת דוגמאות של נבחרי ציבור שאף נדונו לעונשי מאסר בשל עבירות פליליות שנמצא 

כי עברו(. בניגוד לחברות בעלות שלטון מלוכני או משטר של עריצות, בהן המלך/הנשיא/השליט הוא הקובע הבלעדי ועל 

שק דבר; במדינת ישראל קיימת דמוקרטיה שמשמעותה שהעם עצמו הוא "שממציא את המשחק", והדמוקרטיה פיו יי

 –אמורה להגביל את כוחו של השלטון ולהגן באופן שוויוני על כל חברי הקבוצה. העם בוחר את נציגיו לכנסת; הכנסת 

"הרשות לייצג את רוב העם, היא  האמורה –; והממשלה "הרשות המחוקקת"האמורה לייצג את כל החברה, היא 

 .המבצעת"
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  עקרון החוקיות .ב

מותר. עקרון חוקיות המנהל משמעו, שגופי  –מותר! למדינה: רק מה שמותר  –לאזרחים: כל מה שלא אסור  -משמעותו 

 –השלטון רשאים לפעול אך ורק מכוח הסמכות הניתנת להם בחוק. כלומר, רק מה שמותר להם באופן מפורש בחוק 

אסור. לעומת זאת, כשמדובר על אנשים פרטיים, משמעות עקרון החוקיות הוא בדיוק  –תר. ומה שלא מצויין שמותר מו

 מותר. –כל מה שלא אסור באופן מפורש  –הפוך 

 עקרון זה בא להגן על זכויות אדם ולשמר את עקרון שלטון החוק וחירויות הפרט, ולהגביל את כוחו של השלטון. 

 בית המשפט: "הרשות השופטת".יקוח ושמירה של עקרון החוקיות, ובכלל על כל "חוקי המשחק" הוא מי שאחראי על פ

 בדיוק כפי שחוו התלמידים בחלק השני של ההפעלה. 

 

על אלו נגזרים עוד כמה "חוקי משחק", המהווים שיקולים ובסיס לחקיקה של כל חוק נוסף )כדאי -מכוח שני עקרונות

 מהם, להקביל את זה למצב במשחק ששיחקו(: באזכור הקצר של כל אחד

 

  אין עונשין אלא אם מזהירין"(. רטרואקטיביתעל חקיקה האיסור"( 

 

 על החוק להיות מוחל באופן שווה והוגן על כולם, ללא הפליה.שוויוניות : 

 

 אין תוקף לחוק שלא פורסם ושאף אחד לא ידע עליו.  :פומביות החוק 

 

 :עשוי אם איסור פלילי על איסורים המוטלים על האזרחים להיות בהירים וחד משמעיים.  בהירות וודאות בניסוח החוק

 .)אפשר להקביל למצבים שחוו התלמידים( יש להעדיף את הפרשנות המקילה עם האזרח -תמע לשתי פנים שלה

 

 דקות[ 5] (חשוב מאוד לסכם את השיעור בכמה מיליםסיכום השיעור ) .8

חוקים. כללי המשחק )החוקים( מחייבים את כל בני החברה ושומרים על הזכויות של כל חברי יש כמו במשחק גם בדמוקרטיה 

כללי המשחק בחברה דמוקרטית נקבעים על ידי בני החברה עצמה )או נציגיהם( בהסכמה ותוך ניסיון למקסם את  הקבוצה.

ת שלוש רשויות, השומרות על מתח קבוע על מנת להשיג תוצאות אלו, קיימו טובת הכלל ולמנוע ככל האפשר פגיעה במיעוט.

הכנסת, "הרשות המחוקקת"; הממשלה, "הרשות המבצעת"; ובית המשפט, "הרשות השופטת". האחרון אחראי על  -ביניהן 

 שמירת "טוהר המשחק" וזכויות כל חברי הקבוצה. 

 . , חופש הביטוי ועוד()כמו הזכות לשוויון, הזכות לכבוד זכויותהנכיר את אותן בקורס זה  הבאיםבשיעורים 
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 לוח משחק לבן:

 

 

 הנחיות

 לפניכם לוח משחק ריק.

 עליכם לקבוע את חוקי המשחק. ברשותכם קוביה וחיילים.

ם, כיצד תחילה עליכם להחליט מי יכול לקבוע את הכללים, כיצד קובעים ומשנים )אם בכלל( כללי

 מנצחים, כיצד מפסידים והאם יש מכשולים בדרך.

 .כיתבו את הכללים על דף נפרד והתחילו לשחק 
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 הליך החקיקה - 4שיעור 

 מטרות השיעור

 התלמידים יבינו מהם תפקידיה של הכנסת. .1

 התלמידים יבינו מהי חשיבותם של חוקים ומהם הקשיים בחקיקתם. .2

 ק מיוצגים גופים בעלי אינטרסים שונים שהגיעו להבנות ולפשרות.התלמידים יבינו שבתהליך חקיקת חו .3

 הכנה 

 כרטיסיות משימה )בנספח(. 4יש להכין  .1

 מהלך השיעור

 " ויבקש מהתלמידים להעלות אסוציאציות למילה זו. תשובות אפשריות:כנסתהמנחה ירשום על הלוח את המילה " פתיחה: .1
)ניתן לנצל את ההזדמנות  אחת משלוש רשויות השלטון, חברי כנסת, חוקים, סיעות ,מפלגות, בית המחוקקים ,בית הנבחרים

לרענן: מי הן הרשויות? מה ההבדל ביניהן?(, חקיקה, פיקוח על הממשלה, השתתפות במינוי שופטים, בחירת נשיא, בחירת 

העלאת אסוציאציות, ואין מבקר המדינה. המנחה ירשום את דברי הילדים על הלוח כשמש אסוציאציות. שימו לב: זהו שלב של 

 צורך להרחיב ולהסביר את שלל האפשרויות העולות. 

 

 המנחה יסכם בכמה מילים את תפקידה של הרשות המחוקקת כאחראית על חקיקת חוקים וכמפקחת על הרשות המבצעת.  .2

 

ת בהם יש חוקים עודדו חשיבה רחבה על מקומו מהו חוק? והיכן יש חוקים?ישאל את הילדים:  המנחה מהו חוק?דיון:  .3

 –מסוגים שונים: בית הספר, הבית, משחקי ילדים, תחרויות ספורט וכד'. ניתן להקריא ולכתוב על הלוח את ההגדרה המילונית 

דין, תקנה הנקבעת על ידי רשות עליונה והיא חובה על הכול. מנהג שהתקבל ונעשה ברבות הימים חובה. למשל חוק  חוק:

ל מעמד רשמי שיש לו תוקף מכוח הליך חקיקה שהתקיים בגוף המחוקק של המדינה )הכנסת(. מדינה הינו כלל התנהגות בע

ניתן לערוך השוואה קצרה בין גופים ומקומות בהם ישנם חוקים, בהתאם לדוגמאות  מהי מטרת החוקים ומי קובע אותם?

  שהעלו התלמידים. את ההשוואה ניתן לערוך על הלוח, בדומה לטבלה המצורפת כדוגמה:

 

 מי קובע את החוקים? מה מטרת החוקים? 

 המשתתפים במשחק. .לאפשר לשחק יחד ולשמור על סדר והגינות משחק ילדים

 הבית
לאפשר לחיות תחת קורת גג אחת ולקבוע נורמות 

 .התנהגות בבית

ההורים )ובשלב מאוחר יותר משא ומתן עם 

 שאר בני המשפחה(.

 בית הספר
וע נורמות התנהגות בבית לאפשר לימודים תקינים ולקב

 .הספר

משרד החינוך וצוות בית הספר )אפשרות של 

 .שיתוף ההורים ותלמידים(

מדינת 

 ישראל

לאפשר לאנשים לחיות בחברה, לקדם חוקי מוסר בחברה 

ולשמור על גבולותיה, לקיים סדר חברתי, להגן על 

 .החלשים ולממש את זכויותיו של כל אדם

 .הרשות המחוקקת –הכנסת 

 

במה שונים החוקים שדברנו עליהם קודם מחוקי מדינה? ומה מטרתם? חדדו בקצרה את הנקודות הבאות לגבי  המשך הדיון:

 חוקי המדינה:

האישי, ההכרות מפגש הה המרכזית של הפעילות הינה קנות ידע לתלמידים, אך מטרתמ שיעור אחרתכניות ההעשרה של 

כם להכירכם, תאפשרו לילדים על עצמשתספרו צים אנו ממלי ,לפיכך .לבעלי המקצוע ולעולמם ת התלמידיםחשיפו ההדדית

 זמן לשאלות ולתשובות.ותשאירו  (ןענייהבמקצוע, תחומי  תם, מדוע בחריתםהי יםתלמידלו , איתם)היכן גדל

להרחיב לנו  ופשריא, והצעה לסיוע תרומות, ולפיכך כל תרומההתנדבות ו. פעילותנו נסמכת על זקוקה לך שיעור אחרעמותת 

 וצרו עמנו קשר. www.shiuracher.org כנסו לאתר יאנא ה  -למידע נוסף טובת תלמידים נוספים. להפעילות 

http://www.shiuracher.org/
http://www.shiuracher.org/
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  משקפים את כללי מוסר וערכי החברה )מה מותר, מה אסור, מה מקובל ומה החברה לא מוכנה לקבל(. .א

 (.כל כמה זמן נערכות בחירותהבחירות,  חוקי תנועה, שיטת :לדוגמה)לשמור על הסדר החברתי  באים .ב

 ,שכר מינימום, שעות עבודה ומנוחה ,עובדיםזכויות הגנה על )לדוגמה: קבוצות חלשות בחברה אנשים ועל  באים להגן .ג

 , איסור אפליה בנשים בקבלה לעבודה(.אנשים עם מוגבלויותוחיוב נגישות ל חובת ציון מחירים

 )לדוגמה: חינוך חובה חינם, בריאות, תשתיות, הגנה(. חיםקובעים מה הממשלה צריכה לספק לאזר .ד

באיזה צד נוהגים איסור עישון במקומות ציבוריים, )לדוגמא:  מסדירים את החיים המשותפים של כל אנשים במדינה .ה

 בכבישים, קביעת ימי שבתון(.

 

דים שחבר כנסת קיבל לאחרונה כדוגמה. המנחה יספר לתלמי נדון בחוק תלבושת אחידה בבתי הספר כיצד מחוקקים חוק? .4

 פנייה )בלי להסגיר את הגורם הפונה( לקדם חוק שיחייב את התלמידים בישראל להגיע לבתי הספר בתלבושת אחידה. 

המנחה יחלק את התלמידים לארבע קבוצות שיש להן נגיעה לנושא )קבוצות אינטרס שונות(: קבוצת תלמידים, קבוצת הורים, 

 ייצגת את משרד החינוך. קבוצת מורים, קבוצה המ

כל קבוצה תקבל כרטיסייה ובה משימה )בנספח(. על כל קבוצה לייצג בעלי אינטרסים מסוימים בחשיבה על חקיקת חוק 

"תלבושת אחידה בבתי הספר". חברי הקבוצה יצטרכו להציג את טיעוניהם בעד ו/או נגד החוק. אפשר להרחיב את הדיון 

 לחשוב על ניסוח עמדות מורכבות יותר כגון: "אני בעד אבל בתנאי ש...".בקבוצות תוך הנחיית התלמידים 

נתנה החלטה של שר החינוך בה נדרשו כל התלמידים עד כיתות ט' להגיע לביה"ס  : בתחילת שנה"ל תשע"אלמנחה

ויון והצניעות. בתלבושת אחידה, תלבושת שאופיה יוחלט ע"י צוות ביה"ס, הורי התלמידים והתלמידים אך תשמור על ערכי הש

בהנחיה נאמר שעם הזמן התלבושת האחידה תונהג גם בתיכונים. ניתן להציג את הדברים בפני התלמידים ולחשוב יחד איתם 

 מה היו הגורמים שהביאו להנחיה של השר. יש לציין כי ההנחיה שניתנה איננה חוק.

 

יעונים בפני שאר הקבוצות. המנחה יכתוב על הלוח את לאחר שהילדים דנו בעמדתם בקבוצות, נציג של כל קבוצה יציג את הט .5

טיעוני כל הקבוצות. בתום הצגת העמדות המנחה יקיים הצבעה בה יחליטו הילדים האם הם מעבירים את חוק "תלבושת 

 אחידה בבתי הספר" או שלא מעבירים. אפשרות נוספת היא העברת החוק בתנאים מסוימים.

 

: אפשר להמשיך את ההפעלה על ידי חלוקת הילדים לקבוצות בשנית על מנת לדון ()בהתאם לזמן הנותר הצעה להרחבה .6

בטיעונים שעלו על ידי כל שאר הקבוצות. בכל קבוצה, הילדים יחשבו אם ועל אלו נקודות הם מוכנים להתפשר. לבסוף ניתן 

 לקיים שוב דיון והצבעה במליאה. 

 

לתהליך חקיקת חוק וידבר עם הילדים על קבוצות העניין )אינטרס( המנחה יסכם את ההפעלה, יסביר לילדים שזו דוגמה  .7

. ניתן להזכיר בקצרה מה מרכיב את הליך החקיקה: שלוש קריאות במליאת הכנסת, ישלוקחות חלק בהליך החקיקה הפורמאל

ההיבט  דיונים בוועדות הכנסת, פרסום הצעת החוק עם דברי הסבר לפני הקריאה הראשונה. חשוב במיוחד להדגיש את

 חלק מהליך החקיקה הוא משא ומתן בין קבוצות שונות שהחוק נוגע להן! –הדמוקרטי של ההליך 

 

מכירים חוקים שבהם הייתה לקבוצת אינטרס כלשהי השפעה על נוסח החוק? האם הם המנחה ישאל את הילדים האם הם  .8

יונים עם בכך שלפני קבלת חוק מתקיימים דרונות מהם הית יכולים להעלות רעיונות לחוקים ולקבוצות עניין משפיעות שכאלו?

 ?  ומהם החסרונות בדיונים אלו? איזה חוק הם היו רוצים לחוקק ?מספר גורמי אינטרס

 

 סיכום .9

המנחה יסכם עם התלמידים את הנושאים שהועלו בשיעור. הכרנו את הכנסת ולמדנו שהיא הרשות המחוקקת במדינת 

 ת חוקים במדינה ובעשותה זאת היא צריכה לשים לב למספר תנאים: ישראל. הכנסת היא זו שמקדמת חקיק

 החוק לא פוגע בזכויות של אנשים. .א

 החוק מייצג כללי מוסר וסדר חברתי ושומר על זכויותיהם של החלשים בחברה.  .ב

 החוק שומר על התנהלות תקינה של המדינה.  .ג
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מים לגבי כל חוק על מנת שהחוקים שנחקקים אכן יעמדו בשלושת התנאים הללו, מתקיי

דיונים, בהם גופים וגורמים שונים באוכלוסיה יכולים להציג את עמדתם ולהשפיע על 

חקיקתו. כאשר חוק נחקק לבסוף ומגיע לכדי מימוש, ניתן לעתים לזהות עמדות 

 ותפיסות של קבוצת עניין מסוימת שהשפיעו וקבלו ייצוג בנוסח החוק.  

ל חוקים שהם היו רוצים לחוקק או לחפש בחוקים שונים את גורמי האינטרס שלדעתם אפשר להציע לתלמידים לחשוב בבית ע

 לתלות ב"פינת שיעור אחר" לקראת השיעור הבא!. –השפיעו על הליך חקיקתו 
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 י סלע מהלשכה המשפטית של הכנסת על הרעיון ובניית מערך השיעור.תודתנו לעו"ד ארבל אסטרחן ועו"ד תמ
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 כרטיסיות לקבוצות עניין בחקיקה בכנסת

 

חבר כנסת קיבל פניה לחוקק חוק המחייב את התלמידים ללבוש תלבושת אחידה לבית הספר. נקבע דיון בועדת הכנסת 

 . התלמידים במדינת ישראלן את בנושא זה. אתם מייצגים בדיו

 חשבו האם אתם בעד או נגד החוק לחיוב תלבושת אחידה. נמקו את עמדתכם.

 חשבו מי בקבוצה מתאים להציג את עמדתכם בפני הכיתה.

 בעד / נגד

 טיעונים:

 

 

 

 

 אנו בעד בתנאי ש....

 

 

 

 

ה לבית הספר. נקבע דיון בועדת הכנסת חבר כנסת קיבל פניה לחוקק חוק המחייב את התלמידים ללבוש תלבושת אחיד

 . ההורים במדינת ישראלבנושא זה. אתם מייצגים בדיון את 

 חשבו האם אתם בעד או נגד החוק לחיוב תלבושת אחידה. נמקו את עמדתכם.

 חשבו מי בקבוצה מתאים להציג את עמדתכם בפני הכיתה.

 בעד / נגד

 טיעונים:

 

 

 

 

 אנו בעד בתנאי ש....
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סת קיבל פניה לחוקק חוק המחייב את התלמידים ללבוש תלבושת אחידה לבית הספר. נקבע דיון בועדת הכנסת חבר כנ

 . המורים במדינת ישראלבנושא זה. אתם מייצגים בדיון את 

 חשבו האם אתם בעד או נגד החוק לחיוב תלבושת אחידה. נמקו את עמדתכם.

 יתה.חשבו מי בקבוצה מתאים להציג את עמדתכם בפני הכ

 בעד / נגד

 טיעונים:

 

 

 

 

 אנו בעד בתנאי ש....

 

 

 

 

חבר כנסת קיבל פניה לחוקק חוק המחייב את התלמידים ללבוש תלבושת אחידה לבית הספר. נקבע דיון בועדת הכנסת 

 . משרד החינוך של מדינת ישראלבנושא זה. אתם מייצגים בדיון את 

 חידה. נמקו את עמדתכם.חשבו האם אתם בעד או נגד החוק לחיוב תלבושת א

 חשבו מי בקבוצה מתאים להציג את עמדתכם בפני הכיתה.

 בעד / נגד

 טיעונים:

 

 

 

 

 אנו בעד בתנאי ש....
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 מערכת המשפט ודמוקרטיה

 מערכת בתי המשפט וזכות הגישה לערכאות - 5שיעור 

 נושא

 שפט בישראל וחשיבות זכות הגישה לערכאות.מערכת בתי הממבנה היכרות עם 

 מטרות

 המבנה ההיררכי של הערכאות השונות.ואת מערכת בתי המשפט בישראל  יכירו את התלמידים .1

 התלמידים ידונו בזכות הגישה לבתי המשפט בפני החוק. .2

 התלמידים יבינו את חשיבות השוויוניות בפני בית המשפט. .3

 

 הערות

ת שיקול דעתכם בהתאם לסוג האוכלוסייה אנא הפעילו א - נדרשת רגישות )סעיף ב'( זכות הגישה לערכאותבהפעלה בנושא 

 .שיעור אחרבכיתה והתייעצו מראש עם מחנכת הכיתה לגביה. אם אתם מתלבטים בנושא, אתם מוזמנים להתייעץ גם עם רכז/ת 

  

 הכנה

 עותקים )בנספח(. 3 -מכל סוג כ -סוגי כרטיסיות בסך הכל( 4הדפסת כרטיסיות זכות עתירה ) .1

 כמספר תלמידי הכיתה.  –בתי המשפט ובתי הדין לסוגיהם" )בנספח(  –בישראל  הדפסת דף "מערכת בתי המשפט .2

 מהלך השיעור

 שלום, מחוזי, עליון –מערכת בתי המשפט  .א

 )כדאי בדרמטיות(ספרו לתלמידים את הסיפור הבא  –פתיחה  .1

ברחוב מחדש ולהוסיף  ברחוב סמוך לביתי העירייה החלה בעבודות לשיפור פני הרחוב. העירייה החליטה לסלול את הכביש

צמחייה ופינות ישיבה לטובת הדיירים ברחוב. במהלך העבודות מול ביתי נפגע צינור מים על ידי נהג טרקטור וגרם להצפה של 

 הבית שלי ולנזקים גדולים מאוד לו ולרכוש שבתוכו. החלטנו לפנות לעו"ד ולהגיש תביעה כספית על הנזק שנגרם לנו.

 וללת מספר סוגים והיינו צריכים להחליט לאיזה סוג אנו יכולים להגיש את התביעה. כ מערכת בתי המשפטאבל 

 

 מי יודע לומר לי אילו בתי משפט יש בארץ?  .2

, בית השלוםמערכת בתי המשפט בישראל מורכבת משלושה סוגי בתי משפט )מן הערכאה הנמוכה לגבוהה(: בית משפט 

 דלים בין שלושת סוגי בתי משפט אלה?. מה לדעתכם ההבעליוןובית משפט  מחוזימשפט 

רשום את שמות בתי המשפט השונים על הלוח. כמו כן, יש להסביר את פירוש המילה "מחוז" והמשמעות  הערה למנחה

 האזור. -הטמונה בכך שבית המשפט המחוזי נותן מענה לכל המחוז 

האישי, ההכרות מפגש הה המרכזית של הפעילות הינה קנות ידע לתלמידים, אך מטרתמ שיעור אחרל תכניות ההעשרה ש

כם להכירים כם, תאפשרו לילדעל עצמשתספרו אנו ממליצים  ,לפיכך .לבעלי המקצוע ולעולמם ת התלמידיםחשיפו ההדדית

 זמן לשאלות ולתשובות.ותשאירו  (ןענייהבמקצוע, תחומי  תם, מדוע בחריתםהי יםתלמידלו , איתם)היכן גדל

להרחיב לנו  ופשריא, והצעה לסיוע תרומות, ולפיכך כל תרומההתנדבות ו. פעילותנו נסמכת על זקוקה לך שיעור אחרעמותת 

 וצרו עמנו קשר. www.shiuracher.orgכנסו לאתר יאנא ה  -למידע נוסף לטובת תלמידים נוספים. הפעילות 

http://www.shiuracher.org/
http://www.shiuracher.org/
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בטבלה. כדאי להסביר את ההבדל  טים הבאיםת הפרשרטטו פירמידה כפי שמופיע בשרטוט להלן ואחר כך הסבירו בקצרה א .3

 .צורך לשרטט את הטבלה( אין) אזרחיים ועניינים מינהלייםעניינים  ,עניינים פלילייםבין 

 

 בית משפט עליון / בג"צ בית משפט מחוזי בית משפט השלום

נגד המדינה, הממשלה, שומע עתירות  יםומנהלי עוסק בעניינים פליליים אזרחיים עוסק בעניינים פליליים ואזרחיים

ובתי דין  ,הכנסת, בתי דין לעבודה

מיליון ש"ח  2.5 עדעוסק בתביעות  צבאיים 

 שנות מאסר 7 עדובעבירות שעונשן 

מיליון ש"ח  2.5 מעלעוסק בתביעות 

 שנות מאסר 7 מעלובעבירות שעונשן 

 רים מבית המשפט המחוזישומע ערעו ניתן לערער לבית המשפט העליון ניתן לערער לבית המשפט המחוזי

 1בית משפט  בתי משפט 6 בתי משפט 30

 

 2.5-אם כך, לכל בית משפט יש סמכות רחבה יותר מזו של בית המשפט שתחתיו. כאשר התביעה בסכום כספי נמוך )נמוך מ .4

וכה ביותר שנים, נפנה לערכאה הנמ 7מיליון ש"ח( או כשמדובר בעבירות שהן לא חמורות בכדי להביא לענישה של מעל 

. אם לא מרוצים מפסק הדין, אפשר בית משפט השלום -הרכב לו ניתנה סמכות שיפוטית(  -)הסבירו את המושג ערכאה

לערער לבית המשפט שמעליו וכך הלאה. במקרים בהם הסכום הכספי המבוקש גבוה יותר, אנו פונים ישר לבית המשפט 

 המחוזי.

 

אם כן, לאיזה בית ₪.  100,000 -י של הרכוש שנהרס מההצפה עמד על כבואו נחזור להצפה בבית שלי. הסכום הכספ .5

 (.השלום)התשובה: בית המשפט  משפט עלינו להגיש את התביעה?

 האם נוכל לנסות לשנות את ההחלטה? כיצד?ואם לא נהיה מרוצים מהחלטת בית המשפט, 

 .העליוןות ערעור מבית המשפט , ואחר כך נוכל לבקש רשהמחוזיהסבירו שנוכל להגיש ערעור לבית המשפט 

 

נניח שמההצפה שקעו יסודות הבית ועכשיו הוא מסוכן למגורים ולא ניתן לחזר אליו. יש צורך בהריסת הבית ובנייתו מחדש  .6

 ?תביעתנו להגשת שונה משפט בבית לבחור עלינו האם₪ . מיליון  3בעלות של 

 

 בית משפט השלום?  –ראשונה אילו עוד מקרים לדעתכם יכולים להיות נדונים בערכאה ה .7

ובעבירות פליליות שהעונש המקסימאלי עליהם הוא , ₪מיליון  2.5עד לגובה אזרחיים בעניינים  להזכירכם מדובר בתביעות

 .שנות מאסר 7עד 
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פגיעה באוטו של אדם אחר וגרימת נזק )אזרחי(,  -הנה מספר דוגמאות אפשריות להליכים בבית המשפט השלום  למנחה

תשובות תלויות בגובה סכום ובן שכל הלבור שהעירייה לא סגרה )אזרחי(, גניבה של מכשיר סלולרי )פלילי( ועוד. )כמנפילה 

 התביעה או בעונש המקסימאלי המוגדר לעבירה זו(.

 

  ?שיכולים להיות נידונים בבית המשפט השלוםהרבה מקרים  נםלדעתכם ישהאם  .8

משפט השלום. עובדה זו מודגמת גם ויזואלית באמצעות מבנה  בביתיות נידונים( )להן ודייש המון מקרים שמתאימים להאכן, 

)תשובות אפשריות: עומס;  ?אם כן, מה עלול לקרות מעצם העובדה שהמון מקרים מגיעים לבית משפט השלוםהפירמידה. 

 תור ארוך; חוסר התעמקות בכל מקרה לגופו(.

 

 ?להפחתת העומס אילו פתרונות הייתם מציעים .9

ובות אפשריות: בניית בתי משפט שלום נוספים; העברת חלק מהמקרים לבית המשפט המחוזי, מינוי שופטים נוספים, תש

קיימים סדרי דין והליכים שנועדו להחיש את הליכי  הפניית התיקים לדיון מחוץ לכותלי בית המשפט )למשל לגישור( ועוד.

 .דין מהיר, סדר דין מקוצר, תביעה לפינוי מושכר המשפט בסוגיות מסוימות ובסכומים מסוימים כגון: סדר

 30ואכן, ראינו קודם, שיש הבדל בכמות של סוגי בתי המשפט וזאת בין היתר בשל היתכנות העומס על כל אחד מהם. ישנם 

 בתי משפט מחוזי ורק בית משפט עליון אחד.  6בתי משפט שלום, 

 

 זכות הגישה לערכאות

? האם לדעתכם כל אחד, שיש לו תלונה קטנה על משהו יכול לעתור? נות לבית המשפטמה דעתכם שנגביל את הזכות לפ .10

 האם ישנם מקרים שאפשר להגביל ולאסור על פניה לבית משפט? 

 

 הפעלה .11

חלקו את הכיתה לקבוצות ותנו לכל קבוצה דף הפעלה אחד )בנספח(. הנחו אותם לבחון האם רצוי ומותר להגביל את זכות 

 ת המשפט( כך שרק המקרים המתאימים יגיעו לבית המשפט.העתירה )פניה לבי

במידה ובית הספר בו אתם מתנדבים אחת הכרטיסיות עוסקת במקרה של שוהים זרים ומהגרי עבודה.  למנחההערה 

להתייעץ מראש  –לכל הפחות  –, או לעשות שימוש בכרטיסיה זו לאמשרת תלמידים ילדים לשוהים זרים, אנו ממליצים ש

. על מנת להפחית רגישויות, ניתן גם לשנות את הנושא לדיון במקרים של תיירים שיעור אחרת הכיתה ועם רכז/ת עם מחנכ

 הנזקקים לבית משפט בזמן שהותם בישראל.

 

 הצגה במליאה ודיון .12

ת בקשו מכל קבוצה להציג את הדילמה עמה התמודדה ואת מחשבותיה. קיימו דיון עם כלל הכיתה על פי הנקודות הרשומו

 למקרים השונים העלו את השאלות הבאות: בנוגעמטה. 

 האם למדינה יש אחריות על כל מי שנמצא בה? כשאנחנו בארץ אחרת, האם אנו  מתן אפשרות גישה לאזרחים בלבד

מצפים מרשויות החוק שיעזרו לנו במקרה שניקלע לצרה? מה תהיה המשמעות אם המדינה תסיר אחריות מחלק 

 מהאנשים ששוהים בה?

  במקרה שילד קט או נער צעיר התלונן, האם עלינו להאמין לו? האם אנו  בלבד 24מתן אפשרות גישה לאנשים מעל גיל

מחויבים כלפיו לברר את מידת האמת בתלונה שלו? )דווקא במקרה של ילדים, יש לנו כחברה אחריות גדולה כלפי 

 השמירה על זכויותיהם וביטחונם(.

והם גם נתבעים באמצעות אפוטרופוס )הוריהם(. ניתן  באמצעות אפוטרופוסלתביעה ישה גהסבירו שלקטינים יש זכות 

תביעה כספית בגין נזק שנגרם לרכוש בית או  תביעה כספית בגין החלקת שיער אצל ספר שלא צלחהלתת לדוגמא 

 .הספר על ידי תלמידים

 ות נוספת? האם ברגע שאדם פשע האם מישהו שעשה טעות זכאי להזדמנ מתן אפשרות גישה לשומרי חוק בלבד

 מותר לנו לנהוג בו כרצוננו? אם למשל האדם שפשע נקלע לתאונת דרכים שלא באשמתו ונפצע. האם מותר לו לתבוע? 

 הסבירו שגם לאסיר יש זכות גישה לערכאות ומותר לו לתבוע גם על רכוש שלו שנפגע בעת שהייתו בכלא ובכלל. 
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 מי יגדיר מהי מריבה רצינית? אם ניתן הגדרה אובייקטיבית, אולי נפספס  יות" בלבדמתן אפשרות גישה למריבות "רצינ

מקרים מסוימים וכך נפגע באנשים מסוימים בכך שלא נאפשר להם לפנות לבית המשפט... כמו כן, איך אפשר למדוד את 

מאידך,  .ור אדם אחרעבייתכן שפגיעה שנראית לנו פעוטה הינה פגיעה משמעותית לאדם אחר?  נגרםהכאב והנזק ש

אולי אפשר לנסות לפשר בין הצדדים לפני שהם מגיעים לבית המשפט? אולי אם הסכסוך אינו מורכב והוא יותר אמוציונלי 

 הסבירו מה תפקיד המגשר( למנחה) )רגשי(, מישהו אחר )כמו מגשר( יוכל לסייע? מה היתרונות בכך לדעתכם?

 

 סיכום ביניים .13

את הגישה לבתי המשפט, כי כל הגבלה יוצרת תחושת חוסר צדק ופגיעה בזכותו של כל אזרח לפנות  ראינו שאסור לנו להגביל

לבית המשפט אם נגרם לו נזק או עוול. בניגוד לשיטות שלטון כמו דיקטטורה, אנו חיים בחברה דמוקרטית בה אחד 

ה, שמשמעותה פגיעה בזכויות אלה, יישמרו זכויות מסוימות. כל הגבלאזרח ההבטחה שלכל  וניהמהעקרונות החשובים 

כל החלטה  צריכה להיעשות במקרים חריגים בלבד, בזהירות ובאופן מידתי )אופן מתאים, שאינו פוגע מעבר למה שצריך(.

אינה חוקית ואף מסוכנת. אפילו לעומדים בראש  -נשמור ועל שלך לא"  שלולומר לאנשים "על הזכויות  -להפלות בין אנשים 

אין זכות להחליט מי ראוי להישמע בבית המשפט ומי לא. זכות הפנייה לבית המשפט הינה  -ש הממשלה והנשיא רא -המדינה 

 כולל שלכם.  -זכות בסיסית של כל אדם 

 

 )כתבו המילים על הלוח(.  זכות הגישה לערכאות -לזכות זו קוראים  .14

רכת בתי משפט מפותחת ובכל עיר כמעט יש בית לכן, יש מע .לכל אדם יש זכות חוקתית להביא את ריבו בפני בית משפט

 כדי שלכל אחד תהיה נגישות לעזרתו של החוק.  -משפט שלום 

הבג"צ. אין הרבה מקומות  מתבטאת במוסד עוד דוגמא מיוחדת לישראל בהקשר של זכות הגישה לערכאות]ראוי לציין ש

 . [העליון בטענה כלפי המדינהיכול לעתור )=לפנות( באופן ישיר לבית המשפט  כל אזרחבעולם בהם 

 

 בתי משפט מקצועיים

אם כך, בדקנו את אפשרות הגבלת הפנייה לבתי משפט כפתרון להקלה בעומס המקרים המתאימים לדיון בבית המשפט  .15

השלום, וראינו שאפשרות זו אינה נכונה או טובה לנו כאזרחים. אספר לכם שיש דבר נוסף שניתן לעשות על מנת להפחית 

הפניות אל בית משפט השלום. מערכת המשפט בישראל חילקה את בית משפט השלום לבתי משפט קטנים מעומס 

 האם אתם יכולים לחשוב באילו תחומים הם עוסקים? -ומקצועיים יותר 

 הנה מספר דוגמאות לבתי משפט מקצועיים:

 בית משפט לתעבורה 

 בית משפט לענייני משפחה 

 בית משפט לנוער 

 עבודהבית הדין לענייני  

 )אשר נותן מענה לריבוי ההליכים בסכומים נמוכים, שהוזכר קודם לכן( וכד'.  בית משפט לתביעות קטנות 

שתכליתו היא לשקם את העבריין ולא להענישו, זאת במטרה לשפר את התמודדות מערכת ) בית המשפט הקהילתי 

 ותל אביב(. בתי משפט קהילתיים קיימים בבאר שבע, רמלההמשפט עם עבריינות חוזרת. 

חלוקה זו נעשתה כדי לענות על הבעיות שתיארתם כגון עומס ותורים ארוכים אך גם כדי לתת לעותרים הזדמנות להישפט 

 בפני אדם עם ניסיון והתמחות במקרה שהם מביאים לפניו.

ים אודות מערכת גם בבית המשפט המחוזי יצרו חלוקה לבית משפט מחוזי ומנהלי )כפי שתוכלו לראות בנספח הערה למנחה

 להיכנס לפרטים אלה. לאהמשפט( וקיימים גם בתי דין שונים, אך לשם סיוע במיקוד השיעור, המלצתנו היא 

 

)תשובות אפשריות: בית משפט לתלמידים, לבתי  האם יש לכם רעיון לתחום התמחות של בית משפט שנראה לכם דרוש? .16

 ספר וכדומה(

 

 יעור בכמה מילים(סיכום השיעור )חשוב מאוד לסכם את הש .17
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ראינו היום שאחד היתרונות החשובים של חברה דמוקרטית היא שלכל בני האדם יש זכויות ויש מערכת שתפקידה לוודא כי 

זכות הגישה המערכת המשפטית. כל אדם, ללא הבדל דת, גזע ומין, שווה בפני החוק ולכל אחד קיימת  -זכויותיו נשמרות 

שלום, מחוזי ועליון; וכי כל אחת מהן באה למלא תפקיד  –שלוש רמות של ערכאות מרכזיות . ראינו שבישראל ישנן לערכאות

תנקזו לאותו בית יאחר. לסיום ראינו שיש בתי משפט עם התמחות מסוימת שעוזרים להקל על עומס הפונים, כך שלא כולם 

כך שנוכל לקבל משפט מקצועי  משפט. כמו כן, הם מאפשרים לנו להביא את המקרה שלנו בפני אדם המומחה בתחום,

 ומתאים. כבני אדם יש לנו זכות להישמע ושענייננו יידון בפני האדם המתאים ביותר. 

 

והשאירו עותק בתי המשפט ובתי הדין לסוגיהם"  –"מערכת בתי המשפט בישראל  חלקו לתלמידים את הדף )בנספח( .18

 בכיתה. בפינת שיעור אחרלמחנכת הכיתה לתליה 

 

הנספח "מה תפקיד בתי המשפט השונים בישראל?" מצורף לעזרתכם, המתנדבים. אין צורך לחלקו לתלמידים  הערה למנחה

 )בפרט לא תלמידי יסודי(. ניתן להשאיר עותק ממנו למחנכת הכיתה לתליה בפינת שיעור אחר בכיתה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

נר מפרקליטות אזרחית מחוז ירושלים ולעו"ד -תודתנו לעו"ד רועי שויקה מפרקליטות המדינה מחלקת הבג"צים, לאוהד בר

 על תיקוף מערך שיעור זה והערותיהם החשובות. בית המשפט המחוזי באר שבעועו"ד חנן רביב מ גופר-מיטל לוגסי
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 האם נאפשר להם לעתור או לא?

 מדינת ישראל בלבד או גם עובדים ושוהים זרים? אזרחי -משפט למי נאפשר לפנות לבתי ה

האם מערכת המשפט בישראל צריכה לטפל באזרחיה בלבד? כיום יש מספר רב של עובדים זרים 

במדינה, אך הם אינם אזרחים. כיוון שהם אזרחים של מדינה אחרת הם גם אינם מצביעים בבחירות 

לק בשירות הלאומי והם אינם מחויבים בכל החובות ששאר בארצנו, אינם משרתים בצבא או לוקחים ח

האזרחים מחויבים בהם. עם זאת, הם שוהים במדינה עם אישור, עובדים בה וחלקם מגדלים כאן את 

 ילדיהם, שהולכים לבתי ספר ולגנים עם כולנו.

ישהו או האם צריך לאפשר לעובדים ושוהים זרים לפנות לבית משפט ישראלי כאשר הם רוצים לתבוע מ

 מדוע?  שעלינו להפנות אותם לבית משפט במדינה אחרת?

חשבו גם על האפשרות שאזרח ישראלי שעובד במדינה אחרת, ירצה לתבוע אזרח או ארגון של המדינה 

 בה הוא עובד בבית המשפט של אותה המדינה. האם יש לאפשר לו זאת? מדוע? 

 פט.זכרו שאנו מנסים להפחית את עומס הפניות לבתי המש

  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 בעלי עבר פלילי?לשומרי חוק בלבד או גם  נשיםאל -למי נאפשר לפנות לבתי המשפט 

מערכת המשפט נועדה לשמור על הצדק במדינה. אדם שומר חוק זקוק לה על מנת לשמור על 

ו בבני אדם או זכויותיו במקרה שמישהו פגע בו. לעומתו, ישנם אנשים רבים שעברו על החוק ופגע

ברכוש. מערכת המשפט כבר הקדישה להם זמן בעבר בזמן ששפטה אותם על המעשים הלא חוקיים 

שבצעו. לעומתם, אדם שמעולם לא עבר על החוק או היה מעורב בפלילים, לא הגיע לבית המשפט 

 בעבר כנאשם ולא לקח מזמנו.

ית המשפט, או שעקב הרקע האם צריך לאפשר לאדם עם עבר פלילי לתבוע אדם או ארגון בב

 הפלילי שלו והעובדה שבית המשפט כבר הקדיש לו זמן בעבר, עלינו להגביל אותו? מדוע?

 זכרו שאנו מנסים להפחית את העומס של הפניות לבית המשפט.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 האם נאפשר להם לעתור או לא?
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 בלבד או לכל אדם בכל גיל? 24למבוגרים מעל גיל  -למי נאפשר לפנות לבית המשפט 

מעורבים בהרבה יותר תאונות דרכים מאשר אנשים מבוגרים יותר.  24נמצא כי צעירים מתחת לגיל 

לכן, בעת הוצאת ביטוח לרכב,  מתחת לגיל זה נראה כי הצעירים הינם פחות שקולים ואחראים.

 נחשבים לנהגים צעירים. 24נהגים עד גיל 

בכל גיל לפנות לבית המשפט, בעצמו או בעזרת עורך דין, במקרה  אם כך, האם צריך לאפשר לאדם

קשה לנו יותר לסמוך על האדם ולא בטוח  24שפגעו בו; או שעלינו לקחת בחשבון שמתחת לגיל 

 מדוע? י להעסיק את בית המשפט?שהמקרה שלו חשוב מספיק כד

ם? האם יש לאפשר לו ומה אם מדובר בילד שנפגע מילד אחר בבית הספר או שנפצע בתאונת דרכי

 לתבוע בבית משפט?

 זכרו שאנו מנסים להפחית את העומס של הפניות לבתי המשפט.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 איזה ענין נאפשר להפנות לבית המשפט: מריבות רציניות בלבד או כל מחלוקת שהיא?

כאלה יש מכל גווני מערכת המשפט בנויה גם כדי לסייע במקרים של סכסוכים בין אדם לחברו, ו

הקשת: מריבות בין שכנים על שטח משותף, בחור שמרגיש שחברו הטוב "גנב" לו את חברתו או 

 מנהלת שמפטרת עובד כי אינה אוהבת את האופן בו הוא מתלבש. 

האם נכון להתייחס לכל הסכסוכים האלה כשווים? או שעלינו לדאוג שמקרים כאלה לא יבזבזו את 

 האם עלינו לדאוג שרק מקרים "רציניים" יגיעו לפתח בית המשפט? מדוע?זמנם של השופטים? 

חשבו מי אמור להגדיר מהם מקרים "רציניים"? מהן האפשרויות השונות של אותם המקרים, במקום 

 להגיע לבית משפט?

 זכרו שאנו מנסים להפחית את עומס הפניות לבתי המשפט.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 בתי המשפט ובתי הדין לסוגיהם -ראל מערכת המשפט ביש
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 בית המשפט העליון

 המשפט המחוזיבית 

 כבית משפט גבוה לצדק )בג"ץ( כבית משפט לערעורים

 בית משפטכ

 לערעורים

 כערכאה

 שונהרא

 בתי משפט לענינים מיוחדים כמו:

  בית משפט לנוער 

 בית משפט לתעבורה 

 משפט לעניינים מקומיים בית 

 משפט לענייני משפחה בית 

 משפט לתביעות קטנות בית 

 

 השלוםבית המשפט  

 *בתי דין:

 בתי דין דתיים 

 בתי דין לעבודה 

 בתי דין צבאיים 

 בתי דין מנהליים 

 

 

קום בו מתדיינים ומכריעים לאור החוקים הכלליים של מדינת בכך שבית משפט הוא מ הוא בין בית משפט לבית דיןההבדל * 

בו מטפל בית הדין. בית משפט עוסק  ,ישראל, בעוד שבבית דין בדרך כלל ישנה מערכת חוקים המיוחדת לאותו ענף משפטי

 הקימו את בתי הדין. בשבילןש ,תביעות מיוחדות בנושאים ספציפייםחוץ מבכל התביעות המשפטיות 
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 מה תפקיד בתי המשפט השונים בישראל? 

עתירות נגד המדינה, עליונה וכן כבית משפט גבוה לצדק, מועלות בו משמש כערכאת הערעור הבית משפט העליון: 

 הממשלה, הכנסת, בתי דין לעבודה ובתי דין צבאיים. 

ן בכל מקרה שאינו בסמכות בית משפט השלום או בית דין אחר וכן בערעורים של פסקי דין של ד בית משפט מחוזי:

  -משמש גם כבית משפט השלום. 

למעשה מדובר בבתי משפט מחוזיים שתפקידם לדון בעניינים שהועברו לסמכותם, במטרה  :יםנהליימ משפט לענייניםבית 

 גם בג"ץ קטן.  לכן מכונה .עליוןהפט להפחית מהעומס הרב המוטל על כתפיו של בית המש

 

הערכאה הנמוכה ביותר, מהווה ערכאה ראשונה לרוב הסכסוכים האזרחיים והפליליים. דן בית משפט השלום: 

 את בתי המשפט הבאים:בתוכו  כוללשנות מאסר.  7ועבירות שעונשן עד ₪, מיליון  2.5 -בעבירות שערכן פחות מ

ה היא לבית משפט השלום המשמש לדיונים בענייני משפחה על פי חוק מתאים. בסמכותו לתת הכוונ בית משפט לענייני משפחה:

 פתרון לסך הבעיות המתעוררות בעת סכסוך משפחתי, הכוללות נושאים כלכליים, הסדרי גירושין, הסדרי ראיה ועוד.

בית  .ש"ח 30,000עד חלוקת בית משפט אשר מוסמך לדון בתיקים אזרחיים בהם הסכום שבמ בית משפט לתביעות קטנות:

 . ולצדדים בו אסור להיות מיוצגים על ידי עורכי דין משפט זה מאופיין בדרך כלל בהליך משפט קצר באופן יחסי

 בית משפט השלום הדן בעבירות שנעשו בניגוד לחוקי עזר של רשות מקומית. בית משפט לעניינים מקומיים:

 ועיים המנהלים תיקים בתחום התעבורה, נהיגה ורכב.: יושבים בו שופטים מקצבית משפט לתעבורה

 

בתי דין העוסקים בעניינים ספציפיים, שהחוק מעניק להם  בתי המשפט קיימים במדינת ישראל לצד מערכת

להם מערכות חוקים אך יש  חלק ממערכת בתי המשפט הם בתי דין אלואמנם סמכות ייחודית בעניינים מסוימים. 

 והליכים מיוחדים להם.

מוסדות שקיבלו סמכות שפיטה מטעם המדינה לדון בענייני מעמדם האישי של האזרחים, כדוגמת נישואים, : בתי דין דתיים

גירושים, ירושה, אפוטרופסות, אימוץ ועוד. בשיטת המשפט בישראל, לכל עדה דתית המוכרת על ידי המדינה: יהדות, אסלאם, 

 פי דיני הדת.-בית דין משלה, הדן על ,נצרות והדת הדרוזית

התובעים הם עובדים או מעבידים, והתביעות הן בנושאים: תנאי עבודה,  .בתחום יחסי העבודה בישראל יםעוסק :בתי דין לעבודה

  .תאונות עבודה, הסכמי עבודה וכן תביעות שקשורות במוסד לביטוח לאומי, פיטורין

לאכוף חוק וסדר, על ידי שיפוט  םייעודלא הוחל החוק הישראלי. פועלים באזור יהודה ושומרון, באזורים בהם  בתי דין צבאיים:

 נאשמים בביצוע עבירות ביטחוניות או עבירות פליליות אחרות. 

 

(. כל הדיונים 18)גיל  עוסק בהגנה, אבחון, טיפול, שיקום, שפיטה וענישה של קטינים מלידתם ועד בגרותםבית משפט לנוער: 

 סגורות, וקיים חיסיון מלא על כל הנוגע להם, אלא אם כן התיר בית המשפט את פרסומם.  משפט זה מתקיימים בדלתייםבבית 
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 מאסר חייבים –הוצאה לפועל 6 - שיעור  

 מטרות

 התלמיד יכיר את מוסד ההוצאה לפועל. .1

 התלמיד יעמוד על הבעייתיות בשימוש בפקודות מאסר לחייבים. .2

 הכנה

 חלוקה לתלמידים )כדאי לצלם בדף משני הצדדים(.ל –תקציר הכתבה "עצורים על פי החוב" 

 )מנחים שרוצים את הכתבה במלואה מוזמנים לפנות לצוות העמותה ולקבלה(

 

 מהלך השיעור

המנחה יקרא עם התלמידים את הקטע הראשון מתוך הכתבה "עצורים על פי החוב" מאת נאוה צוריאל )עד "אם אין מאיפה  .1

 אני אביא"(.

ההוצאה לפועל היא גוף שדואג למימושם של פסקי הדין  ת תפקידה של הלשכה להוצאה לפועל.המנחה יסביר בקצרה א .2

שני  .הגנה על חייביםכסף מחייבים והשני  תגביומסמכים אחרים המוגשים לה לביצוע. ללשכה שני תפקידים. הראשון 

. יש לשים דגש על חייבים ןהגלנגד ומ החובותגביה יעילה של  התפקידים סותרים אחד את השני כאשר הלשכה צריכה לקיים

על כך שכאשר יש פסק דין של בית משפט, עדיין זה לא אומר שהחייב אכן ישלם, או יפעל על פי הקביעות בפסק הדין. לכן, יש 

 מוסד מיוחד שדואג לכך שפסקי הדין של בתי המשפט יקויימו.

יבים. יש לעצור לאחר כל מקרה ולשאול: האם מוצדק המנחה ימשיך אל הקטע השני בכתבה בו מתוארים מקרים שונים של חי .3

 לאסור את החייב? מדוע כן? מדוע לא? האם רצוי לנקוט בדרך ענישה אחרת? 

המנחה יספר לתלמידים בקיצור על ההיסטוריה של ההוצאה לפועל בישראל )פרטים בכתבה( תוך הדגשת פסק דין פרח  .4

 (. 19-ו 15והתיקונים לחוק )

 מידים בדילמה: לאסור או לא לאסור חייבים? רצוי לכתוב את הטיעונים בעד ונגד בטבלה על הלוח:המנחה ידון עם התל .5

 לאסור חייבים לא לאסור חייבים 

אין זה אנושי לאסור אדם בשל העובדה שהוא חייב כסף. לא 

 מדובר בעבריין אלא באדם שנקלע למצב ביש. 

 . נקודה נוספת כנגדאי אפשר לאסור אדם באשמת עוני

מאסר חייבים נוגעת למשפחתו של החייב ואנשים אחרים 

שקרובים אליו ונתמכים בו. ברגע שחייב הולך למאסר, הוא 

כמובן לא יכול לעבוד ולפרנס את משפחתו והתלויים בו. לכן, 

מאסר של חייב או חייבת משפיעים בצורה ישירה על איכות 

החיים בבית גם מבחינה כלכלית וגם מבחינות אחרות 

מיתית, חברתית, נפשית(. כך יוצא, שהילדים של החייב )תד

נענשים בגלל החובות של ההורים שלהם. אמנם, גם הנושים 

הם בעלי משפחות, אבל פעמים רבות החייבים נמצאים 

במצב כלכלי נחות יותר ביחס לנושים ולכן משפחתם 

. יש לזכור שמי הרתעהביותר לזו הדרך האפקטיבית  

שהלווה כסף, עשה זאת פעמים רבות כאדם פרטי, 

וסומך על כך שהכסף יוחזר לו. לפעמים יש צורך 

בהחזרת הכסף כדי לממן הוצאות בריאותיות או הוצאות 

דחופות אחרות. המדינה צריכה ליצור נורמות שיעודדו 

הלוואות כספים והדרך לעשות זאת, היא על ידי כך 

טיחו ללווים שאכן הכסף שלהם יוחזר. אם הם לא שיב

יהיו בטוחים בכך, אף אחד לא ילווה לשני כסף. האם 

 אנחנו רוצים להיות במצב כזה?

האישי, ההכרות מפגש הה המרכזית של הפעילות הינה קנות ידע לתלמידים, אך מטרתמ שיעור אחרתכניות ההעשרה של 

כם להכירכם, תאפשרו לילדים על עצמשתספרו אנו ממליצים  ,לפיכך .לבעלי המקצוע ולעולמם ת התלמידיםחשיפו ההדדית

 זמן לשאלות ולתשובות.ותשאירו  (ןענייהבמקצוע, תחומי  תם, מדוע בחריתםהי יםתלמידלו , איתם)היכן גדל

להרחיב לנו  ופשריא, עה לסיועוהצ תרומות, ולפיכך כל תרומההתנדבות ו. פעילותנו נסמכת על זקוקה לך שיעור אחרעמותת 

 וצרו עמנו קשר. www.shiuracher.org כנסו לאתר יאנא ה  -למידע נוסף לטובת תלמידים נוספים. הפעילות 

http://www.shiuracher.org/
http://www.shiuracher.org/
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 והתלויים בהם סובלים יותר בגלל החובות הכספיים.

המצב בגינו אוסרים אנשים בשל חוב היא תולדה של לחץ 

שהפעילו הבנקים והנושים הגדולים על המחוקק. זהו מצב 

 . האזרחיםחשבון  המאפשר לגופים הגדולים להתעשר על

אי אפשר להרשות  המדינה היא "גן עדן לחייבים".

מצב כזה. בנוסף, לא תמיד מי שמלווה כסף הוא בנק, או 

גוף גדול ועשיר. לפעמים מדובר על אנשים פרטיים 

ש"עשו טובה" לאחרים. לכן, לראות את הלווים תמיד 

 כגופים גדולים וחזקים, זה לא נכון.

שאינם מסוגלים  חלשים אנשיםחייבים הם פעמים רבות 

מול עורכי הדין של הגופים הגדולים. אם,  להגן על עצמם

למשל, החסירו מסמכים מתוך חוסר ידע, ניתן לראות בהם 

משתמטים  ולאסור אותם. נכון שמי שחייב כסף יכול להפיל 

את מי שהלווה לו "חייב מפיל חייב", אבל בדרך כלל מי 

 רזרבות".שהלווה כסף, עשה זאת כאשר יש לו "

חייב עלול להוביל את האדם שהוא חייב לו כסף למצב 

 ".חייב מפיל חייבדומה. כך "

כנגד מי שחייב כסף.  מאסר הוא כלי שלא ראוי להשתמש בו

זהו עונש על עבירה פלילית ולא על אי תשלום חוב. מי שלא 

משלם חוב לא ראוי לעונש, אלא צריך להביא לכך שישלם את 

: עיקול רכוש, צו על אמצעים אחרים אפשר לחשובהחוב. 

 עיכוב יציאה מהארץ, פגיעה ברישיון נהיגה של החייב.

כל עוד חייבים מורשים לחלק צ'קים ללא כיסוי ולא 

לא נוכל לקיים חברה מתוקנת.  -להיענש בחומרה על כך 

כיום מוסר התשלומים במדינה נמוך ביותר, מה שמביא 

נורמות וללהרס משפחות, להתפתחות שוק אפור, 

. בנוסף, כמו שאמרנו קודם, אם לא נקיים אמצעי לקויות

הרתעה מתאימים למשל כמו מאסר של חייבים, נביא 

למצב שבו אנשים פשוט לא ילוו אחד לשני כספים 

)מהפחד שלא יקבלו בחזרה את הכספים שלהם(. האם 

 אנחנו רוצים לחיות בחברה שבה הלוואות לא קיימות?

תלוי ברמת הכיתה והדיון, יכול טיעון מתוחכם יותר, 

להיות כזה: אם לא נשתמש באמצעי הרתעה מתאימים, 

מה שיקרה זה שהלוואות יהיו הרבה יותר יקרות, כלומר 

הריבית עליהם תהיה הרבה יותר גבוהה. זה יוביל למצב 

שבו אנשים שנזקקים להלוואה ישלמו הרבה מאוד כסף 

 וב בזמן.עבור הכסף שלוו, גם אם הם מחזירים את הח

 

התלמידים ינסו להגיע להכרעה בדילמה ויבררו האם לדעתם ישנם מקרים בהם ראוי לאסור ובמקרים אחרים בהם ראוי  .6

להסתפק באמצעי אחר? מהם הקריטריונים לבדיקה כזו? אפשר להמשיך את הדיון בשאלה האם נכון להטיל על חברות 

הם )למשל חברות סלולריות שמוכרות טלפונים( הגבלות, כך שמוכרות מוצרים לאנשים צעירים שאין להם עבודה משל

שהמוצרים ימכרו רק לצעירים שיכולים להוכיח שיש להם מהיכן לשלם את החשבון החודשי, או שעד לגיל מסוים, ימכרו רק 

ים מראש נצמצם את המקר –טלפונים בעלי אפשרות הטענה של הכרטיס מראש? מה היתרון של הצעה כזו )אחד היתרונות 

 של חובות בשל תשלומי סלולרי( מה החסרון של הצעה כזו )צעירים שלא ישתמטו מתשלום חובותיהם יפגעו בגלל אחרים(.

כפי שהבנו מהכתבה, לא כדאי לזלזל באף חוב... הליכי ההוצאה לפועל אינם נעימים, והתעלמות מהם עלולה להוביל  סיכום: .7

אם יש לכם טלפון סלולרי, שלמו החשבונות או  –ייבים לחברות הסלולר לכדי מאסר. המקרים הכי שכיחים היום הם של ח

, נתקלו פתאום בצווי הוצאה לפועל בגין חוב 18שהגבילו מראש את השימוש בו. נערים ונערות רבים, משעברו את גיל 

מה גופים שהתחיל כשהיו קטינים. במקרים כאלה כדאי מאד לגשת מיד עם כל המסמכים להתייעצות עם עו"ד. ישנם כ

המסייעים בהתנדבות ומתמחים בנושא זה, בהם התכנית למשפט ורווחה באוניברסיטת תל אביב )המוזכרת גם בכתבה(, 

 .03-6408341טלפון: 

 

 

 עצורים על פי החוב"
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אל תזלזלו בחשבון הקטן שלא שילמתם לבנק או לחברת הטלפון. הוא עלול להוביל אתכם לכמה לילות 

מעלה ממאה אלף ישראלים מתעוררים מדי שנה עם פקודת מאסר בגלל חובות מסויטים באבו כביר. ל

כספיים, חלקם פעוטים. התומכים בהסדר הקיים טוענים שאין ברירה, כי יש כאן אנרכיה במוסר 

התשלומים. המתנגדים נזעקים על הקלות הבלתי נסבלת בה מושלכים אזרחים לתא מעצר מסריח, 

  .ות. בג"ץ יכריע בקרובומציעים ללמוד מדמוקרטיות אחר

 נאוה צוריאל

שקל יכול להוביל אתכם לכמה מהרגעים היותר מגעילים בחיים, בתא מעצר דלוח. לא  700חוב של 

גם את שמעון לקחו לאבו כביר. ומי זה בכלל שמעון? מובטל בן  (.מאמינים? תשאלו את שמעון )שם בדוי

לו והוא נאלץ לסגור את מפעל השיש שבבעלותו מבת ים, שעבר לא מזמן ניתוח מעקפים. עסקיו כש 50

לאחר שלא הצליח לעמוד בהתחייבויות כספיות. בין היתר, חובות לחברת בזק. לפני חצי שנה הוא ריצה 

שקל. שמעון לא הצליח לעמוד בתשלומים החודשיים  -4,500שקל ל -700מאסר בגין חוב טלפון שתפח מ

ב, כולה מאה שקל בחודש, והוצאה נגדו פקודת מאסר. שנקבעו לו בלשכת ההוצאה לפועל להחזר החו

שעות הוא היה עצור באבו כביר, עד שהגיע חבר קרוב ושחרר אותו בערבות. את החוב הוא שילם  17

 באמצעות הלוואה שלקח בשוק האפור. 

תה ישמעון: "זה שלקחתי הלוואה בשוק האפור לא אומר שפתרתי את הבעיה. המאסר איננו יעיל. אם הי

וכך, עם חוב מקביל לשוק האפור, המשיכו  ".אפשרות לפתור את הבעיה הכספית הייתי פותר אותה לי

טחנות הצדק לטחון לגמרי את שמעון. השבוע הוצאה נגדו, בפעם השנייה, פקודת מאסר. שוב חוב 

 שקל הממשיכים להכפיל ולשלש ולרבע את עצמם.  700לבזק, אותם 

הזה איננו חריג. המשבר הכלכלי, השפל בתעסוקה והעלייה  שמעון לא לבד. תתפלאו כמה המקרה

הממארת בהיקף העוני בישראל, כל אלה מובילים לגידול במספר החובות, לפתיחה של יותר ויותר 

תיקים מתנהלים בהוצאה  1,800,000תיקים בלשכות ההוצאה לפועל ולהוצאה מוגברת של צווי מאסר. 

 מדי שנה.אלף תיקים חדשים נפתחים  350לפועל, 

אחוז מתוכם, נפתחים בשל חוב שאינו  76הנתון המחריד באמת הוא גובה החובות. מרבית התיקים, 

שקל. חמישית מכלל התיקים נפתחים בגין חוב של עד אלף שקל. החובות שמתחילים  10,000עולה על 

של הנושים,  בסכומים פעוטים תופחים עקב ריביות, אגרות, הצמדות ותשלומי שכר טרחה לעורכי הדין

 ומצטברים לסכומים אסטרונומיים. הדרך מחוב פעוט לתא המעצר היא הרבה יותר קצרה משנדמה. 

 א?""אם אין, מאיפה אני אבי

בוקר בלשכת ההוצאה לפועל בתל אביב הוא עסק מייאש למדי. עוד תיק ועוד תיק. מסדרון הקומה 

 נם. החמישית גדוש אנשים קשי יום הממתינים בדריכות לגזר די

עשרה פלאפונים  18מירי הגיעה לכאן בגלל חוב לחברת פלאפון של בנה החייל. הילד החמוד רכש בגיל 

היא  ?",לקנות עשרה פלאפונים 18שקל. "איך נותנים לילד בן  10,000במבצע. היום הוא חייב לפלאפון 

קת כי על הבן רשמת לשכת ההוצאה לפועל פוס ".מנסה לטעון. "הוא היה תלמיד כשמכרו לו את זה

שקל ישלם  250לשלם את מלוא החוב. מירי, ביציאה החוצה: "איך שופטת קובעת שחייל שמרוויח 

".שקל? כבר הגיעו אלי מההוצאה לפועל הביתה. הוא לא גר שם, שיפנו לצבא 10,000
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ם לא מבת ים, טכנאי שירות של דודי שמש, נאלץ לעבור בשנים האחרונות מספר דירות. "החיי 31בן  ',ח

שקל.  7,000שקלים. היום עומד החוב על  800הוא אומר. ח' היה חייב לחברת בזק סכום של  ",קלים

לדבריו, החוב נשתכח ממנו בתום לב. "הם שלחו את הפתקים לכתובות שאני לא גר בהן ואתמול הגיעה 

 ".אלי פקודת מאסר. לא ידעתי מזה. אני מוכן לשלם, אבל לא את הסכום שהם נוקבים

 

'ו סגל עבד עד לא מזמן כמעקל בהוצאה לפועל. איך שגלגל מסתובב לו: עכשיו הוא קיבל פקודת ג

שקל. הצ'ק שנמשך חזר. הרשמת  1,600שקל, שתפח מחוב התחלתי של  3,800מאסר בגין חוב בסך 

קובעת שסגל חייב לשלם את מלוא החוב, או שיישלח לתשעה ימי מאסר. "ביזיון להיכנס למאסר על 

 הוא אומר.  "ם כאלהסכומי

 

נהג מונית מראש העין, הוצאה פקודת מאסר בגלל חוב מזונות, לאחר שריצה  ,60 נגד יהושע קיסי, בן

הוא שואל, "מאיפה אני יכול להביא? אני רוצה להתגרש והיא  ",יום על חוב מזונות. "אם אין 21בעבר 

ה. זה זוועתי. אתה נרדף. אין לי עבר לא רוצה. היא רוצה כסף ובית המשפט מחזיק אותי כבן ערובה של

קיסי מספר על נכות, הקרנות, גזזת וגידולים בראש. "יש אומללים  ".פלילי. אני מתנדב במשטרה

   אלא מה, עם חייבי מזונות מקפידים במיוחד. למאסר. ".במדינה הזו שמקבלים רק מכות
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 עברינות שלטונית7 - שיעור 

 ותמטר

 ת מצבים של עברינות שלטונית.ויידע לזהויכיר  התלמיד .1

 את הבעייתיות שבמצבים של עברינות שלטונית ואת הפגיעה האפשרית בפרט ובחברה. יבין  התלמיד .2

 הכנה

 טיסיות למציגים במשחקי התפקידים )בנספח(.כר .1

 

 השיעור מהלך

הצעות התלמידים על בקשו מהתלמידים להעלות שמות של סוגי עבירות שהם מכירים או שמעו עליהם. כתבו את פתיחה:  .1

הלוח. באם מועלים שמות של עבירות הקשורות בשחיתות או עברינות שלטונית, הדגישו אותם או כתבו אותם בצד. סביר 

להניח כי התלמידים יעלו סוגי עבירות נפוצות כגניבה, שוד, רצח, אונס, וכד'. הסבירו לתלמידים כי היום נדבר על סוג עבירות 

להבין מה הבעייתיות שבו. בשלב זה עדיין אל תחשפו את נושא השיעור. בקשו מהם להיות ערניים שלעתים קשה לזהות או 

 ולהתריע במהלך ההפעלה הקרובה על עבירות שהם סבורים שמתרחשות. 

 

מתנדבים לצורך הצגת אירוע במשחק תפקידים לכתה. חלקו למתנדבים את כרטיסיות  4בקשו  – משחק תפקידים הפעלה: .2

בקשו מהם להציג את עצמם, את תפקידיהם ואת האירוע.  –פקידים )בנספח(, ולאחר שיקראו את תפקידם האירוע והת

 אפשרות נוספת היא לספר לכתה את סיפור האירוע. מומלץ לרשום את השתלשלות האירוע על הלוח בנקודות לאחר ההצגה.

שקלים בחודש.  150שלם מסי ועד בסכום של : יורם הוא יושב ראש ועד המושב. כל אחד מתושבי המושב מסיפור האירוע

שקלים פנויים. בישיבה של הועד עלו ההצעות הבאות: יענקלה הציע לבנות  5000לקראת סוף השנה נותרו בקופת הועד 

מתקן משחקים לילדים. אדוה הציעה לתקן את התאורה בכביש הגישה למושב. מיכאל הציע לרכוש ספרים לספריית המושב. 

שקלים כדי שיפעל לבנות את  200דקה לנסות ולשכנע את חבריו לועד. בשלב מסוים יענקלה מציע ליורם הקצו לכל אחד 

ילדים  4המתקן. הנחו את התלמידים המציגים במשחק התפקידים להמציא סיבה ולדבוק בה במהלך ההצגה )ליענקלה יש 

 קטנים והוא גר בסמוך למגרש המשחקים המיועד, למשל(.  

 

מה קרה כאן? האם מי מחברי הועד נהג באופן פסול? האם יענקלה נהג באופן פסול? למה?  –התלמידים דיון  : ערכו עםדיון .3

מה בעייתי בהצעה שהציע יענקלה ליורם? רשמו על הלוח את המלה "שוחד", ונסו להגדיר עם התלמידים את העבירה, לאור 

 האירוע שהוצג. 

 

רם קבל את הכסף מיענקלה והתחייב לבנות מתקן משחקים לילדים, אולם כעת הוסיפו לתלמידים את הנתונים הבאים: יו .4

לאחר שקבל את הכסף החליט לתקן את התאורה בכביש הגישה למושב. האם זו עבירה לדעתכם? הסיכום בין יורם ויענקלה 

להשפיע לדעתם  איך אפשר לגלות דבר כזה? ולמי יש עניין לגלות? שאלו את התלמידים האם אירוע כזה עשוי –היה חשאי 

 על נכונות אנשי המושב לשלם מסי ועד? או להמשיך ולתרום חברתית למושב?

 

שי, ההכרות האימפגש הה המרכזית של הפעילות הינה קנות ידע לתלמידים, אך מטרתמ שיעור אחרתכניות ההעשרה של 

כם להכירכם, תאפשרו לילדים על עצמשתספרו אנו ממליצים  ,לפיכך .לבעלי המקצוע ולעולמם ת התלמידיםחשיפו ההדדית

 זמן לשאלות ולתשובות.ותשאירו  (ןענייהבמקצוע, תחומי  תם, מדוע בחריתםהי יםתלמידלו , איתם)היכן גדל

להרחיב לנו  ופשריא, והצעה לסיוע תרומות, ולפיכך כל תרומהנדבות והת. פעילותנו נסמכת על זקוקה לך שיעור אחרעמותת 

 וצרו עמנו קשר. www.shiuracher.org כנסו לאתר יאנא ה  -למידע נוסף לטובת תלמידים נוספים. הפעילות 

http://www.shiuracher.org/
http://www.shiuracher.org/
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תשלום בכסף או בשווה כסף, הניתן לבעל סמכות, על מנת שיפעל למען נותן השוחד מתוקף  – שוחדהגדירו עם התלמידים:  .5

עבירות פליליות על פי חוק העונשין. הסבירו תפקידו. החוק הישראלי קובע כי מתן שוחד, קבלת שוחד ותיווך לקבלת שוחד הן 

 שניהם אשמים.  –לתלמידים שלפיכך גם יורם, שהציע שוחד, וגם יענקלה, שקבל את השוחד 

 

 מהתלמידים לתת דוגמאות למצבים של מתן שוחד. ניתן לתת לתלמידים את הדוגמאות הבאות: בקשו .6

  .שוחד לשוטר תנועה, על מנת שיבטל מתן דו"ח תנועה 

 ד לשופט בית משפט, על מנת שיפסוק לטובת אחד הצדדים. שוח 

  .שוחד לאיש ציבור, שיקבל במסגרת תפקידו החלטות המתאימות לנותן השוחד 

  .שוחד לאיש ציבור העוסק בכספים, על מנת שיערוך את רכישותיו אצל ספק מסוים 

  פרטי של איש עסקים או אירוח חינם במלונו למשל טיסה במטוס  –שוחד שניתן בשווה כסף: שימוש ברכוש של נותן השוחד

 של נותן השוחד. 

לגבי כל אחת מן הדוגמאות ניתן לבקש מן התלמידים לחשוב ולהסביר מה פסול בכך? וכיצד זה יכול לפגוע בנו, כאנשים 

 פרטיים? כחברה? 

 

לערוך שוב משחק תפקידים בין  את האירוע ניתן לספר או –: כעת ניתן להוסיף ולתאר לתלמידים אירוע נוסף הפעלה נוספת .7

 שני מתנדבים )אם נראה לכם שדי באירוע הראשון, או שאין די זמן, ניתן לדלג על סעיף זה(.

 

: הרצל הוא מנהל בית ספר לאמנויות. הוא נתבקש על ידי משרד החינוך והתרבות לבחור שני תלמידים סיפור האירוע .8

תלמידים, אחד מהם  4ראש מגמה להציע תלמיד מצטיין. ל"גמר" הגיעו  מצטיינים שיזכו במלגה יוקרתית. הרצל ביקש מכל

הוא בן אחיו של הרצל )אחיין של הרצל המנהל(. המנהל רוצה לבחור את אחיינו. )אם מציגים את האירוע באמצעות משחק 

 ות תפקידים בנספח((.   מתנדבים שיציגו שיחה בין המנהל הרצל לבין סגנית המנהל ציונה )כרטיסי 2תפקידים, כעת יש לבחור 

 

מה קרה כאן? האם הם מזהים בעיה בהתנהגות של המנהל? איך תתקבל החלטתו על ידי  –דיון: שאלו את הילדים  .9

התלמידים וההורים בבית הספר? מה הפתרון? האם הוא יכול להמנע מזה? מדוע אסור למנהל לעסוק בעניינו של קרוב 

נסו לבדוק עם התלמידים את כל צדדי האירוע  יד הכי מוכשר בבית הספר?משפחתו? ומה אם האחיין הוא באמת התלמ

  ואפשרו ביטוי חופשי של דעות שונות. 

 

 רשמו על הלוח את המלים "הפרת אמונים" ונסו להגדיר עם התלמידים את משמעותה, לאור האירוע שהוצג. .10

 

נים. פעולה לפי אינטרסים אישיים ולא לפי אינטרס פעולה במצב חריף של ניגוד עניי – הפרת אמוניםהגדירו עם התלמידים:  .11

של הציבור. הרצל המנהל פעל לבחור את אחיינו, ובשל הקרבה המשפחתית בינהם ניתן לחשוד בו כי הוא מנסה לקדם 

י אינטרסים אישיים ממניעים אישיים ופסולים. במקרה זה, שבו אחיינו מועלה לדיון על קבלת המלגה, הרצל יכול היה להכריז כ

הוא פוסל את עצמו מלדון בתלמידים הנבחרים, ומעביר את זכות ההחלטה לאיש צוות אחר, סגנית המנהל ציונה למשל, כדי 

 שההחלטה תינתן בתום לב וממניעים כשרים. 

 

עובד הציבור העושה במילוי " :1977-התשל"ז, חוק העונשיןל 284מופיעה בסעיף  הפרת אמונים: )במקרה ויש זמן( להרחבה .12

 –בציבור, אף אם לא היה במעשה משום עבירה אילו נעשה כנגד יחיד, דינו  תפקידו מעשה מירמה או הפרת אמונים הפוגע

 נו קובע אילו מעשים בדיוק נכללים בעבירה זו. החוק אי ."שלוש שנים מאסר

  כי "האיסור הפלילי על הפרת אמונים בא לשמור על שלושה ערכים מוגנים קבע ,אהרן ברקלשעבר  ,נשיא בית המשפט העליון

  תדמית של השירות הציבוריהאמון הציבור בעובדי הציבור: שמירה על. 

 גות הוגנת וישרה של עובד הציבורטוהר המידות של פקידי הציבור: שמירה על התנה. 

 ויפעל לטובת התפקיד והציבור אינטרס הציבור, עליו מופקד עובד הציבור: וידוא שעובד הציבור יגשים את תפקידו כנדרש. 

 

%22http:/he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%AA_%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%20-%20cite_note-0:
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אם נותר זמן, בקשו מן התלמידים לתת דוגמאות שהם מכירים או להמציא דוגמאות של הפרת אמונים. ניתן לתת לתלמידים  .13

 ת הבאות:את הדוגמאו

 .ראש העיר מחליט שחברת הבנייה של אחיו הקבלן תבנה את הפארק העירוני החדש 

  שר האוצר מינה למנכ"ל משרדו את חברו הטוב ביותר, והעדיף אותו על פני מועמדים מתאימים ובעלי הכשרה מתאימה משלו

 לתפקיד.

  

ים. בשני המקרים שבהם דנו בשיעור זה ראינו תופעות : על אדם שנבחר להיות נבחר או עובד ציבור חלים חובות מיוחדסיכום .14

של נבחר ועובד ציבור )יושב ראש הועד ומנהל בית הספר בהתאמה( הפועלים באופן שאינו מוסרי, ומהווה עבירה על חוקי 

מדינת ישראל. המעמד של מי שמנהל כספים או משאבים של הציבור מחייב ושונה משל מי שמנהל כספים של עצמו או של 

החל מהפקח ועד למנהל העיריה, חלים קודי התנהגות וחובות מיוחדים.  משפחתו. על עובדי ציבור השולטים במשאבי הציבור,

קיימות הגדרות מיוחדות לעבירות שנעשות במצבים כאלה, בינהן "שוחד" ו"הפרת אמונים". עבירות כאלו נקראות בלשון העם 

חברה הדמוקרטית פוגעת ביסוד המשותף, בלכידות ובנכונות האזרחים לשאת ב שחיתותגם עברינות שלטונית או "שחיתות". 

לשרת בצבא, לשלם מסים, לכידות החברה  –בחובות למען הכלל. בחברה מושחתת אנשים לא מוכנים למלא את חובותיהם 

לסכנות עשויה להתערער וכך החברה עשויה להדרדר. נשיא בית המשפט העליון אהרון ברק התיחס בפסק דין שנתן 

הן מכרסמות בעבותות הקושרות אותנו כבני חברה אחת, הן מפרות " :הפרת אמונים לפעולות ששאורבות לחברה כתוצאה מ

הציבור. הן מטפחות ציניות כלפי  של פרט בפרט, ושל הפרט בשלטון. הן מעודדות זלזול ברשויות הציבור ובעובדי את האמון

פוגמות באמון של הפרט בתפקודו של הכלל, ובכך מערערות את היציבות  . הןרשויות המינהל וכלפי הסדר החברתי הקיים

 ."החברתית

 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

 .השיעורכתיבת על הרעיון והסיוע ב פרקליטות מחוז ירושלים, המחלקה הפלילית, ארז פדןתודתנו לעו"ד 
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 מקרה א' –כרטיסית תפקידים 

ואתה יושב ראש ועד המושב. כל אחד מתושבי המושב משלם מסי ועד  יורם : שמך הואשחקןהוראות ל

שקלים פנויים. בישיבה של  5000שקלים בחודש. לקראת סוף השנה נותרו בקופת הועד  150בסכום של 

הועד עלו ההצעות הבאות: יענקלה הציע לבנות מתקן משחקים לילדים. אדוה הציעה לתקן את התאורה 

 הגישה למושב. מיכאל הציע לרכוש ספרים לספריית המושב. בכביש

עליך להציג כעת בפני הכתה את ישיבת הועד המכריעה. הצג את שמך ותפקידך, והסבר כי כל אחד 

שקלים, שעליכם להחליט בישיבה זו  5000מהתושבים שלם השנה את מסי הועד, ובקופת המושב נותרו 

ונהל את  יענקלה, אדוה ומיכאל להעלות את הצעותיהם –מה לעשות איתם. תן לחבריך לישיבה 

 . הישיבה

  לאחר שהישיבה מתפזרת, יענקלה מבקש להחליף אתך כמה מלים בחוץ. 

 

ועד המושב. כל אחד מתושבי המושב משלם מסי ועד חבר ואתה  יענקלה: שמך הוא הוראות לשחקן

שקלים פנויים. בישיבה של  5000ד שקלים בחודש. לקראת סוף השנה נותרו בקופת הוע 150בסכום של 

  מתקן משחקים לילדים.שמנהל יושב ראש הועד, יורם, העלית את ההצעה לבנות בכסף שנותר הועד 

 . ואת הצעתך כעת בפני הכתה את ישיבת הועד המכריעה. הצג את שמך ותפקידךאתם מציגים 

יבנה מתקן משחקים לילדים, לאחר שחבריך לועד העלו את הצעותיהם, החלטת שחשוב לך מאוד שאכן י

 ולאחר שהישיבה התפזרה אתה מבקש מיורם להחליף איתו כמה מלים בחוץ. 

שקלים בתמורה לקבלת הצעתך. אם יורם מסרב לקבל את הכסף,  200אתה מציע ליורם סכום של 

 –הסבר לו כי הדבר חשוב לך מאוד, למען משפחתך וילדיך ולמען משפחות חבריך הרבים במושב. זכור 

אתה מעוניין שייבנה מתקן משחקים לילדים, ואתה מוכן לשלם ליושב ראש הועד על מנת שיקבל את 

 נסה לשכנע אותו!  -יש לך דקה  –הצעתך 

 

ועד המושב. כל אחד מתושבי המושב משלם מסי ועד ב חברהואת  אדוה : שמך הואניתהוראות לשחק

שקלים פנויים. בישיבה של  5000ופת הועד שקלים בחודש. לקראת סוף השנה נותרו בק 150בסכום של 

. חבריך לועד מעלים את ההצעות לתקן את התאורה בכביש הגישה למושב את מעלה הצעההועד 

 ציע לרכוש ספרים לספריית המושב.ממיכאל וציע לבנות מתקן משחקים לילדים. הבאות: יענקלה מ

 . ואת הצעתך ת שמך ותפקידךא יגיכעת בפני הכתה את ישיבת הועד המכריעה. הצאתם מציגים 

 

ועד המושב. כל אחד מתושבי המושב משלם מסי ועד ב חבר הואת מיכאל : שמך הואןהוראות לשחק

שקלים פנויים. בישיבה של  5000שקלים בחודש. לקראת סוף השנה נותרו בקופת הועד  150בסכום של 

יך לועד מעלים את ההצעות רכוש בכסף ספרים חדשים לספריית המושב. חברל אתה מעלה הצעההועד 

ואדוה מציעה לתקן את התאורה בכביש הגישה ציע לבנות מתקן משחקים לילדים. הבאות: יענקלה מ

 למושב.

 . ואת הצעתך כעת בפני הכתה את ישיבת הועד המכריעה. הצג את שמך ותפקידךאתם מציגים 
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 אירוע ב' –כרטיסית תפקידים 

נהל בית ספר לאמנויות. נתבקשת על ידי משרד החינוך שמך הוא הרצל ואתה מ: ןהוראות לשחק

והתרבות לבחור שני תלמידים מצטיינים שיזכו במלגה יוקרתית. אתה מבקש מכל ראש מגמה 

תלמידים, אחד מהם הוא בן אחיך, דודי. אתה מעוניין  4להציע תלמיד מצטיין. ל"גמר" מגיעים 

דעתך, וחוץ מזה, אתה סבור שהוא יידע לנצל הוא התלמיד הטוב מבין הארבעה, ל –לבחור את דודי 

 את המלגה באופן הטוב ביותר. 

 כעת עליך להציג את עמדתך בשיחה עם סגנית המנהל ציונה.  

 

 

 

נתבקש על ידי בית הספר מנהל בית ספר לאמנויות.  סגנית ואת ציונהשמך הוא : ןהוראות לשחק

בקש מכל המנהל יזכו במלגה יוקרתית. משרד החינוך והתרבות לבחור שני תלמידים מצטיינים ש

ו של בן אחידודי, תלמידים, אחד מהם הוא  4 וגיעהראש מגמה להציע תלמיד מצטיין. ל"גמר" 

את מתנגדת לכך וחושבת שזה לא הוגן ושיש מעוניין לבחור את דודי. הרצל המנהל . המנהל

 בעייתיות בכך שהמנהל מבקש לבחור את קרוב משפחתו.

 את עמדתך בשיחה עם המנהל הרצל.  כעת עליך להציג
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 חוזים  - 8שיעור 

 נושא

 הגדרה וסוגים, והדגשת היות החוזה חלק בלתי נפרד מאין ספור פעולות יומיומיות של התלמיד. -היכרות עם תחום החוזים 

 ותמטר

 התלמיד ייחשף לכך שחוזים הנם חלק בלתי נפרד משגרת יומו. .1

 ת חוזה ומה מידת החיוב בסוגי חוזים שונים.התלמיד יבין מהי הגדר .2

 לשמר ולהבטיח את חופש החוזים.  התלמיד יבין מדוע וכיצד מתרחשות עסקאות, וכיצד מסייעת מערכת החוק .3

 .הסכמהכריתת חוזה ו ים:מושגהיכיר את  תלמידה .4

 הכנה

 כרטיסיות הפעלה לחטיפים )בנספח(: .1

 7 .)כרטיסיות מסוג א' )כרטיסייה פשוטה 

 1 יסיה מסוג ב' )כרטיסיית רמאות(.כרט 

  -חטיפים עטופים לצורך הפעילות )ומומלץ להביא גם חטיפים לכל הכיתה, שיחולקו בסוף השיעור(  .2

אין הכרח לדבוק  -הערה למדריךחטיפים מסוג שלישי ) 2 -מסוג "פסק זמן" ו 2חטיפים מסוג "מקופלת",  4הכינו מראש  .א

 סוגי חטיפים, ומכל סוג את הכמות הנקובה(. 3יקרון שיש בסך הכל בחטיפים אלה במדויק כל עוד יישמר הע

 עיטפו את החטיפים בנייר פשוט ובאופן זהה כך שלא ניתן יהיה לזהות את החטיפים ולדעת שיש סוגים שונים. .ב

 כיתבו על עטיפתם את סוג החטיף האמיתי המסתתר בתוכם והצמידו לכל חטיף כרטיסיה א'. -”מקופלת”חטיפי ה 4 .ג

 כיתבו על עטיפתם את סוג החטיף האמיתי המסתתר בתוכן והצמידו להם כרטיסיה א'.  -טיפי פסק הזמןח 2 .ד

 כיתבו על שניהם "פסק זמן" והצמידו לאחד מהם כרטיסיה א' ולשני כרטיסיה ב'. -החטיפים מהסוג השלישי 2 .ה

  -לסיכום .ו

סוג הפיתקית  כתוב עליו סוג החטיף כמות

 המוצמדת לו

 מה יצא?

 חטיפים אמיתיים וכרטיסיות פשוטות כרטיסיה א' מקופלת לתמקופ 4

 חטיפים אמיתיים וכרטיסיות פשוטות כרטיסיה א' פסק זמן פסק זמן 2

 חטיף מזוייף עם כרטיסייה מטעה לתלמיד כרטיסיה א' פסק זמן סוג שלישי 1

 חטיף מזוייף וכרטיסייה עם הוראה לרמות כרטיסיה ב' פסק זמן סוג שלישי 1

 

 ע )בנספח(. אירו כרטיסיות 3 .3

 לתלייה בכיתה. -דף פרטי התקשרות של מוקדי סיוע וטיפול בבירור תלונות )בנספח(  .4

 השיעור מהלך

 מפגש רצונות בין צדדים –חוזה  .א

 מהו חוזה? :שאל את התלמידיםו" חוזה" המושגעל הלוח את כתבו  פתיחה: .1

 כשאני חייב לעשות משהו. : הסכם; מחוייבות; כששני אנשים חותמים;תשובות אפשריות

 

 : האם תוכלו לחשוב על דוגמאות לחוזים? שאלה .2

 ועד כמה הם חלק מהיומיום שלכם.  בואו נבחן מהם חוזיםייתכן וקל לנו לדמיין חוזה כמשהו עסקי ורשמי, אך 

 

 ". : הוציאו את החטיפים העטופים והסבירו לתלמידים כי יש לכם חטיפי "פסק זמן" וחטיפי "מקופלתהפעלה .3

  קבוצת "מקופלת" וקבוצת "פסק זמן"  -שאלו מי רוצה איזה חטיף ובהתאם לרצונות חלקו את הכיתה לשתי קבוצות

 )חלוקת הכיתה כולה אינה הכרחית אך תקל עליכם בהעברת ההפעלה(. 
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  הוא  -כעת חלקו לאחד התלמידים מתוך קבוצת "פסק זמן" את החטיף "מקופלת" עם כרטיסיה א' מוצמדת לו )כלומר

 קיבל חטיף שלא רצה(. 

 .חלקו לאחד התלמידים מתוך קבוצת "מקופלת" חטיף עטוף ובו באמת יש "פסק זמן" עם כרטיסיה א' מוצמדת לו 

  בקשו מהתלמידים לא לאכול כעת את החטיפים ולהתאפק עד תום השיעור. מומלץ להביא חטיפים נוספים לכל תלמידי

 מתוק ומהנה.  הכיתה, אותם יקבלו בסוף השיעור כסיום

 

רצית "פסק זמן" נכון? בהתאם, פנו כעת אל התלמיד המחזיק  -: שאלו את התלמיד המחזיק "מקופלת" וכרטיסיה א'המשך .4

"פסק זמן" וכרטיסיה א' ואשרו שרצה ב"מקופלת". שאלו אותם מה יוכלו לעשות? התלמידים מגיעים למסקנה והסכמה שכדאי 

 להם להחליף.

 

  ?הדגמה לכריתת חוזה האם הייתה כאן :שאלה .5

חוזה הוא הסכם על ביצוע פעולה מסויימת, זוהי כריתת חוזה.  הכמהס: למעשה, ברגע שמתקיימת בין שני צדדים הסבר

. צד אחד נותן הצעה לחליפין מסוים, הצד השני מקבל את ההצעה )מסכים לה(, וכך בין שני צדדים מפגש רצונות שמבטא

בחוזה היא  ההתקשרותכים לקיים של החוזה )כתבו בצד הלוח את המילים: מפגש רצונות(. נוצר חוזה. כעת שני הצדדים צרי

שני צדדים להחלפת נכסים ביניהם )הנכסים יכולים להיות כל דבר ביטוי חברתי משפטי להסכמה בין זהו  .פעילות יום יומית

דירה( וגם בין אדם  להשכרתם נישואין, חוזה )הסכשהוא, אפילו רעיונות(. פעולה זו יכולה להתבצע בין שני אנשים פרטיים 

 (. בשלב זה)מוצע לא להרחיב על סוגים  )קניית חטיף בקיוסק( פרטי לעסק

 

 האם תוכלו לחשוב על דוגמאות נוספות לחוזים? .6

 אספו את התשובות מהתלמידים ורשמו אותן על הלוח, מסביב למילה חוזה ב"שמש אסוסיאציות". 

חוזה בעל  ● טלפון סלולארי ● רכישת בגדים ● רכישת מוצרים במכולת ● כרטיסי קולנוע ● וטובוסכרטיס א דוגמאות לחוזים:

 .חתונה ● התלמידים למורה ןחוזה בי ●( השני יזרוק זבל ,אח אחד ישטוף כלים: חלוקת מטלות בבית) פה בין אחים

 

 : שרטטו על הלוח את השלבים הבאים:המשך .7

 קיום החוזה הצעה( קיבול )קבלת ה הצעה )משא ומתן( 

 הדגימו את השלבים על פעילות החלפת החטיפים שנעשתה בכיתה וכן על סוגים נוספים של חוזים, למשל:

אני יודע מהם התנאים ומהי ההצעה של חברת האוטובוס )אני משלם על  כרטיס אוטובוס: אני רוצה לנסוע באוטובוס 

, כיוון שלדעתי האוטובוס יביא אותי למחוז חפצי בזול, בבטיחות כדאי לי הנסיעה, הנהג מסיע ומביא אותי ליעדי( 

אם הייתה תקלה, אני  הנסיעה היא קיום החוזה  "קיבלתי" את החוזה  -בקניית הכרטיס הסכמתי להצעה  ובמהירות

 רשאי לתבוע פיצוי, הנקרא גם "תרופה".

משקה קל ממכונה  ס באוטובוס ונסיעה בו, או אף רכישתרכישת מוצר בחנות, רכישת כרטיש: אם כך אנו רואים סיכום ביניים .8

 .דוגמאות לחוזים פשוטים, שכולנו מתקשרים בהם מדי יום המיועדת לכך, הנן

 

להלן.  9-12ניתן להרחיב ולהעשיר כאן את התלמידים בהפעלה קצרה נוספת, המתוארת בסעיפים הערה חשובה למנחה: 

משך זמן השיעור שעומד לרשותכם ורמת הריכוז  –ההבנה של הכיתה ובפרט אנו ממליצים לשקול הרחבה זו בהתאם לרמת 

 , שלהלן.13אנו ממליצים לוותר על הפעלה זו ולהמשיך לפרק ב', סעיף  –של הכיתה הספציפית. במקרה שיש ספק 

 

להחליף האם תוכלו לאמר מדוע הסכימו התלמידים  –: בהחלפת החטיפים שראינו ישנו פרט נוסף המאפיין חוזה שאלה .9

 ביניהם?

אני מעוניין  -חטיף אחר ולכן הסכים לחוזה. למעשה, כריתת חוזה מונעת מכך שיש לי העדפה  העדיף: כל תלמיד הסבר

במשהו, ולכן אני פועל להשגתו. עסקאות מתאפשרות כאשר שני אנשים מעריכים נכס בצורה שונה. אחד מחזיק ב"מקופלת" 

החופש של כל אדם לעשות  –זמן" ומעדיף "מקופלת". השוק החופשי וחופש החוזים  ומעדיף "פסק זמן". השני מחזיק ב"פסק

מאפשרים להם להתקשר ביניהם. כאשר אני קונה "טרופית" בחמישה שקלים, המשמעות היא ש"טרופית" שווה  -חוזה כרצונו 
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אני מעדיף לקבל "טרופית" על עבורי חמישה שקלים, ושבאותו רגע אני מעדיף להחזיק ב"טרופית" מאשר בחמישה שקלים, וש

 "קינלי לימון" או עשרים צילומים במכונת הצילום.   –למשל  –פני כל דבר אחר שאפשר לקנות בחמישה שקלים 

 

פנו לתלמיד נוסף מקבוצת "פסק זמן". העניקו לו "מקופלת" וכרטיסיה א' ושאלו  -: חזרו על ההפעלה הראשונה המשך הפעלה .10

זמן" נכון? כעת פנו אל תלמיד נוסף מקבוצת "מקופלת" והעניקו לו "פסק זמן" וכרטיסיה א' ואשרו גם אתה רצית "פסק  -אותו

ספרו  -הפעם, לפני שיחליפו, הוסיפו נתון  אךשרצה "מקופלת". שאלו גם אותם מה יוכלו לעשות כדי להשיג את העדפותיהם, 

 ה משנים את התמונה?האם נתונים אל₪.  7ואילו פסק הזמן ₪  3להם כי ה"מקופלת" שווה 

 

: אנו רואים כאן שיש לי )או למי שמחזיק במקרה זה ב"פסק זמן"( אמנם העדפה אך הפעם לא בטוח שאלך לפי ההעדפה דיון .11

מה שרציתי שווה פחות ממה שיש לי ביד.... אם כך אנו רואים  -שלי, כיוון שאולי אשיג את החטיף שרציתי אך אפסיד כסף 

שיקולים נוספים: ההעדפה שלי והמחיר שאני מוכן לשלם תמורתה. האם ארוויח מהעסקה? האם  שבעת כריתת חוזה נכנסים

אולי שווה לי בכל זאת? העדפות הן סובייקטיביות. כל אחד אוהב דברים אחרים ומעריך אותם בצורה  -אפסיד? אם אפסיד 

בחודש, ולעומתו לשני יהיה עדיף ₪  100-שונה. לאחד יהיה שווה להחזיק חתול בבית על אף שעלות ההחזקה והטיפול הם כ

 לאכול פעם בשבוע בחוץ ולא להחזיק בחתול.

 

ראינו, אם כך, שהבסיס לחוזה הוא מפגש בין רצונות של שני צדדים )לפחות(, וכי רצון יכול להיות מורכב  סיכום ביניים: .12

דפה שלנו יש תג מחיר שונה. חוזה שייראה ומושפע מנתונים ומשיקולים שונים, אשר כולם סובייקטיביים )אישיים(. לכל הע

 לאדם אחד הדבר הטוב ביותר עבורו, ייראה לאחר סתמי, חסר ערך או בעל סיכון גדול מדי. 

 

 הפרת חוזה ואכיפת חוזה

: כעת פנו אל שני תלמידים נוספים מקבוצת "פסק זמן" וחלקו להם שני חטיפי "מקופלת" ושתי כרטיסיות המשך הפעלה .13

לאחר מכן חלקו לשני תלמידים מקבוצת "מקופלת" שני חטיפים "מזויפים" )מהסוג השלישי( עליהם כתוב "פסק  המסומנות א'.

זמן" כאשר לאחד מהם תנו כרטיסיה א' )הכרטיסיה מטעה את התלמיד כיוון שהחטיף שבידו מזוייף והוא אינו יודע זאת(, 

ו חטיף מזוייף(. אשרו כי במקור הם העדיפו את חטיפי ולשני כרטיסיה ב' )כרטיסיה המיידעת את התלמיד כי יש בידי

הורו להם לפתוח  לאחר שתתבצע 'עסקת החליפין'של תלמידי הקבוצה השניה והציעו להם לקיים חוזה ולהחליף.  ”מקופלת”ה

 את העטיפה. התלמידים יגלו את ההפתעה... 

 

מה שהובטח להם. זאת אומרת, שהחוזה לא קויים על  : ראינו כאן כי שני התלמידים מקבוצת "פסק הזמן" לא קיבלו אתשאלה .14

פי תנאיו על ידי תלמידי קבוצת "מקופלת". מצב כזה קרוי: "הפרת חוזה". מה לדעתכם צריך לעשות כאשר צד אחד מפר 

חוזה? תשובה סבירה של התלמידים: להכריח אותו לקיים את החוזה או לחייב אותו לשלם בעד הנזק שקרה לנפגע או בשל 

 זבה שלו... הסבירו לתלמידים שזו בדיוק המשמעות של המילים "אכיפה" ו"פיצויים" )ניתן לרשום המילים בצד הלוח(. האכ

 

: אבל מי צריך להיות הגורם שיחייב את הצד המפר לקיים את החוזה או לשלם פיצויים לצד השני? )הובילו את שאלה .15

 ט, ולא שימוש באיומים ואלימות...(. התלמידים להבנה שהגורם המתאים והמוסמך הוא בית המשפ

למה שבית המשפט יתערב? מה אכפת לו? למה שלמדינה יהיה אכפת בכלל צורך לאכוף קיום חוזים? יש דוע לדעתכם מ

 אם חוזים שבין שני אנשים פרטיים מתקיימים או לא?

 

ידיעה שהחוזה ייצא לפועל. למשל:  : כאשר נכרת חוזה, הצדדים יכולים להסתמך עליו, כלומר, להמשיך ולפעול מתוךהסבר .16

אנו רוצים להרגיש בטוחים שאכן הפיצה תגיע  –אם הזמנו פיצה מהפיצריה הסמוכה, דרך הטלפון, והזמנו חברים הביתה 

כשאנשים יכולים לסמוך האחד  .לחברה יש אינטרס שחוזים יקויימו כדי ליצור נורמת התנהגות שמכבדת הבטחותובזמן. 

. חוזים מקדמים יעילות החופש לתת ולקבל, החופש לעשות עסקאות –אפשרויות חופש של בטחון, נוצר על השני, ויש להם 

כלכלית, כי כולם מרוצים ומרוויחים את מה שרצו ומעוניינים להמשיך ולקיים עסקאות נוספות )אם הנקודה לא ברורה 

במדינה בה כולם משקרים. כשאף אחד לא תארו לכם מצב בו אתם חיים  –לתלמידים, אפשר לתאר להם את המצב ההפוך 
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איך תרגישו? האם תרגישו בטוחים לקנות במכולת? האם תרגישו בטוחים, למשל, להשאיל לחבר את  -עומד בהבטחות שלו 

 הכדורגל שלכם? איך תדעו שהוא באמת יחזיר אותו מחר כמו שהוא הבטיח?(.

 

אנחנו לוקחים על עצמנו אחריות. אחריות לעמוד בהתחייבות שלנו.  ראינו, אם כן, שכשאנחנו מתחייבים בחוזהסיכום ביניים:  .17

ואת  -החופש לתת ולקבל  –לכאורה התחייבות מגבילה את האפשרויות שלנו, אבל למעשה הסכמים מקדמים את החופש 

יבותיו, ושאם הבטחון שלנו. כי כשאנו מתחייבים לעמוד במילה שלנו, אנו יכולים להיות בטוחים שגם הצד השני יעמוד בהתחי

 בית המשפט יחייב אותו לקיים את החוזה. -אם הוא יפר את החוזה  –לא כן 

 

 תום לב במשא ומתן

כאשר תלמידי קבוצת "פסק זמן" אמנם קיבלו חטיפים, אך לא את אלו  : במקרה האחרון )בכיתה( אכן הופר החוזההמשך .18

  :אךשרצו ושעבורם נתנו את החטיפים המקוריים שלהם. 

  באילו היבטים?לדעתכם?  ההפרה שראינו כאן, שוני בין שני מקריהאם יש 

  ?האם בשני המקרים ידעו תלמידי קבוצת "מקופלת" כי הם עומדים להפר את החוזה? האם זה משנה 

  האם לדעתכם תלמידי קבוצת "פסק זמן" היו מסכימים לחוזה לו היו יודעים מראש על סוגם האמיתי של החטיפים? מה

 ולים לעשות עכשיו, כשנפגעו מהפרת החוזה?לדעתכם הם יכ

 

(, לנו, כחברה, יש אינטרס לפתח נורמה )צורת התנהגות( של הוגנות, טוהר 16כפי שהזכרנו קודם לכן )ראו סעיף : הסבר .19

חוק מידות וכיבוד הבטחות, על מנת לאפשר לנו את הבטחון לעשות ולקיים עסקאות. לכן, אחד האלמנטים החשובים ביותר ב

משמעו תמימות,   –תום לב  חובת תום הלב במשא ומתן.)למנחה: אין צורך להכנס לשמם המלא של החוקים(, הוא ים החוז

חוסר זדון, כוונה טובה וטהורה. לא פעם קורה, שאין לנו בסופו של דבר את האפשרות לקיים את ההבטחה שלנו כפי 

זו? האם זו תמימות, טעות בהערכת המצב וכדומה, או  שהבטחנו במקור, אולם השאלה היא מה עומד מאחורי חוסר יכולת

כוונה רעה, זדון, או תכנון להטעות ולרמות. לכן, קודם כל, החוק מחייב את כולם לנהוג בתום לב כבר בשלב המשא ומתן, עוד 

לדרוש  לפני שנכרת החוזה. ובמקרה ומתגלה פגם בתום הלב של אחד הצדדים, אפילו בשלב המשא ומתן, זכאי הצד הנפגע

 תשלום פיצויים. 

במידה וכבר נכרת החוזה ומתגלית הטעות, כפי שקרה לפנינו, אזי החוק מאפשר לצד שנפגע מהחוזה לדרוש את  :המשך .20

. נתחו את מקרי ואת ההבדל ביניהם בקצרה טעות והטעיההסבירו לכיתה את המושגים את החוזה.  לבטלתיקון הטעות או 

  פי המושגים.ההחלפות שהתרחשו בכיתה עד כה ל

 .קבלת החלטה להסכים לביצוע עסקה תוך ידיעה של כל התנאים החשובים בהגמירות דעת: 

במשא ומתן, לקראת כריתתו של חוזה, חייב אדם לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב. צד שלא נהג בדרך : במשא ומתן תום לב

 המשא ומתן או עקב כריתת החוזה. לב חייב לצד השני פיצויים בעד הנזק שנגרם לו עקב-מקובלת ולא בתום

אם אחד הצדדים היה יודע עליה הוא לא היה מתקשר בחוזה. פגם שכזה עשוי להוביל לביטול שטעות צריכה להיות כזו  טעות:

)החוק מבחין בין מצב בו הצד המפר ידע או היה צריך לדעת על הטעות מראש לבין מצב בו הוא לא ידע עליה מראש,  החוזה

כיתה. ההבדל העיקרי מתבטא בזכותו של הנפגע לבטל את החוזה באופן אוטומטי, או ברשות בית המשפט "אם כפי שארע ב

 ראה שמן הצדק לעשות זאת". כמו כן, החוק מעדיף תיקון הטעות על פני ביטול, אם זה אפשרי ויש הסכמה(.

 ניתן לביטול על ידי הצד הנפגע.החוזה  .ת בצורה מכוונת להסתיר מידעיעשהנאו בעל פה  בכתב התנהגות ;שתיקה הטעיה:

 

 צורת החוזה ותכנו

שימו לב, במקרה הזה של המשחק שלנו, שני הצדדים לא חתמו על שום חוזה להחלפת החטיפים. : חוזה בכתב או בעל פה .21

 כלומר, עד כה עסקנו בסוג מסוים של חוזה: חוזה שבעל פה.

היום אחר הצהריים משחקים הסכם בין חברים ש, בבית מטלותחלוקת למשל סיכום על האם חוזה בעל פה הוא חוזה?  .א

 ...כדורגל

 כמה מחייב הוא חוזה שבעל פה? .ב

 האם חוזה חייב להיות בכתב? .ג
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 חוזה בעל פה או בכתב?  - מה עדיף .ד

 חוזה בעל פה או חוזה בכתב? - חוזה קל יותר להוכיח איזה .ה

מקרקעין..( יכולים להיעשות בעל פה. חוזה בעל פה תופס  הסבירו מה זה –כמעט כל החוזים )למעט חוזים לעסקת מקרקעין 

מבחינה משפטית בדיוק כמו חוזה בכתב. היתרון של חוזה בכתב הוא שקל יותר להוכיח את קיומו. לכן, תמיד כשאנחנו עושים 

 חוזה שהוא לא "סתם" חוזה לקנייה של חטיף בקיוסק, כדאי לתעד אותו בכתב. 

 

פני התלמידים את סוגיית תגי המחירים בחנויות: כאשר מודבק תג מחיר למוצר בסופרמרקט או בכל מעניין )ואף חשוב( לציין ב .22

הוא הקובע. גם אם כשמגיעים לקופה והקופאית מציינת שחלה טעות והמחיר  –חנות אחרת, מה שכתוב על גבי המדבקה 

על גבי המוצר הוא המחיר שיש לשלם.  האמיתי גבוה יותר או שהמדבקה פשוט לא עודכנה וכדומה, המחיר הנמוך שהודבק

הסבירו לתלמידים את הסיבה לכך: כאשר הסופרמרקט/חנות כותבים על גבי מוצר מחיר מסויים, הם בעצם מציבים בפנינו, 

ובתמורה קבלו את המוצר הזה". כאשר אנו לוקחים את המוצר אל הקופה, אנו  Xלחוזה: "שלמו לנו סכום  הצעההצרכנים, 

 קבלת ההצעה. לפיכך, על החוזה להתקיים על פי התנאים הראשוניים שהוצעו בפנינו על ידי החנות.  – קיבולעל בעצם מעידים 

 

כל חוזה שנחתם בין שני צדדים חייבים לקיים? האם יש חוזים שאנחנו כחברה לא נרצה  אםה :חוזה הנוגד את תקנת הציבור .23

 חובתו להתקיים? האם  –לפגוע או לרצוח אדם  מה לגבי חוזה שנחתם בין שני צדדים שמטרתושיקויימו? 

מבוטלים. עולם המשפט  ,שעלולים לפגוע בציבור ,. חוזים כאלוחוזים בלתי מוסריים הנוגדים את טובת הציבור קיימים: הסבר

דום. להגן עלינו מפני מצבים שנתפסים בעיני החברה כלא מוסריים וכחוצי קו או בא להסדיר את מערכות היחסים שבין כולנו

 לקיימו.  אסורבטל, אין לו תוקף ו –חוזה לא חוקי )חוזה שעל מנת לקיים אותו צריך לעבור על החוק( לכן, 

יתכן ותועלה בהקשר זה על ידי התלמידים פרשת דודו טופז והפגיעה בנציגי חברת קשת. החלטנו שלא  :הערה למנחה

של דודו טופז(. אולם במידה והנושא מועלה, כמובן שניתן הרגיש )התאבדותו  פולהכניס נושא זה למערך השיעור, בשל סו

 לפתח אותו איתם.

 אופציונלי -תרגול 

שני המקרים הראשונים מבוססים על תלונות אמיתיות  ,של הפרת חוזה )מצ"ב כרטיסיית הנחיות(מצורפים מקרים : הפעלה .24

בהתאם ליתרת זמן תן למצוא בנספח האחרון(. שהגיעו למוקד התלונות של ארגון "אמון הציבור" )פירוט אודות הארגון ני

התלמידים בכל  דונו עם. עם הכיתה האם ובאילו מהמקרים לדוןשיקול דעתכם ובחרו  ואנא הפעילולרמת הכיתה, השיעור 

 אחד מהמקרים בשאלות הבאות:

 ?האם הייתה כאן הסכמה 

 ?האם לדעתכם היה כאן תום לב 

  ?האם הייתה כאן הטעיה 

 אוי לבטל את החוזה במקרה שהוצג כאן?האם לדעתכם מן הר 

 ?מה ההבדל בין חוזה לבין הבטחה 

 , המתאר התייחסות משפטית לכל מקרה. עבור המנחהבנוסף לתיאור המקרים מצורף נספח  :הערה למנחה

 

מה לדעתם הם יכולים לעשות במקרה בו הם נפגעו או שאינם בטוחים שנהגו בהם  שאלו את התלמידים אזרחות פעילה: .25

  ושר?בי

לפעול במקרים בהם  אחריותםאנא הדגישו בפניהם את החשיבות של עירנות בכל רכישה או ביצוע עסקה ואת יכולתם ואף 

 נגרם להם עוול. הציגו בפני הכיתה את הדף המצורף המפרט את הגופים הפעילים בישראל למען שמירה על זכויות הצרכן.

 

 סיכום השיעור

יום שלנו אנחנו "חותמים" על הרבה מאוד חוזים, רובם אפילו לא דורשים מאיתנו כלל מחשבה  : ראינו היום שבחיי היוםסיכום .26

ומעורבים בפעילויות הבסיסיות ביותר שלנו דוגמת קנייה בחנות, נסיעה בתחבורה ציבורית ועוד. במקומות בהם הכללים של 

בעיה. עם זאת, זכרו כי חשוב תמיד לבדוק היטב מה החוזה ברורים לנו ואנחנו פועלים מתוך ידיעה ועמדה של שווים, אין כל 

המשמעויות של חתימת החוזה ואל תשכחו כי זכותכם לדעת, לשאול ולהתמקח על התנאים. בדיקה זו חשובה במיוחד כשאנו 
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לא  חותמים על חוזה מול עסקים, כגון בעת רכישת מכשיר טלפון נייד, שבו אנו עשויים לא להיות בקיאים בשפה של החוזה או

להבין את הניסוחים. זכרו שגם אישור בעל פה, לחיצת יד או תשלום, גם אם לא חתמנו בכתב, מהווים אישור לכך שאנו 

זכרו  –מסכימים לכל תנאי החוזה, ואנו עשויים למצוא עצמנו מחוייבים בחוזה שלא חשבנו עליו לעומק קודם לכריתתו. לסיום 

מבוססת על אמת וקיום הבטחות, כבוד הדדי, טוהר מידות ושמירה על גבולות שחופש החוזים מסתמך על נורמת התנהגות ה

החוק והמוסר. כשערכים אלה מתקיימים, אנו זוכים לחופש עצום ומוגן לעשיית עסקאות המקדמות את כולנו, כחברה, בכל 

 תחומי הדעת ובכלכלה.

 

 

 

 

 

השיעור; וכן לעו"ד גל וולקוביץ' ולארגון עוץ בכתיבת מערך על הסיוע והיי ממשרד עו"ד זליגמן ושות'תודתנו לעו"ד יונתן רז 

 "אמון הציבור" על הסיוע בגיבוש חומרי השיעור והשיתוף במקרים המוצעים בו לדיון.
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 כרטיסיות הפעלה לחטיפים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 החטיף שביקשת! לא החטיף שבפנים הואא. 

 החטיף שרצית נמצא אצל החבר שלך

 ולך יש את החטיף שהחבר שלך רוצה...

 אתה מוכן למסור את שלך בתמורה לחטיף שלו.

 החטיף שהחבר שלך רוצה לאהחטיף שביקשת והוא גם  לא החטיף שבפנים הואב . 

 אבל החבר שלך לא יודע את זה!

 זאת, החטיף שאתה רוצה נמצא אצלו.לעומת 

 מותר לך "לעבוד עליו" ולהציע לו להחליף חטיפים

 מבלי לגלות לו את האמת... 

 הוא מוכן למסור את החטיף שלו אם יקבל בתמורה את החטיף בו הוא חושק. 

 לך אין את החטיף שחברך רוצה בו אך הוא לא יודע את זה.

ן למסור לו את שלך בלי לגלות לו, שלמעשה, כדי להשיג את החטיף הרצוי לך אתה מוכ

 אין לך את מה שהוא רוצה.
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 כרטיסיות אירוע

 ביטול רישום לחוג :חרטה -' מקרה א

באמצעות הטלפון. נציגת השירות מאוד לחצה ואמרה  בלטי לחוג תרשמתי את ב 5.12.07"בתאריך 

ש"ח.   300תשלום מקדמה. שילמתי  ל ידימקומות בודדים וכדאי מאוד לשריין מקום עמספר שנשארו 

כל להשתתף בחוג בחודשיים תאונה והיה ברור שלא תובתי עברה  10.12.07ך ימים, בתארי 5לאחר 

פניתי  .ועלי לפנות לוועדת חריגיםכזו נאמר לי כי אין אפשרות ך עקב כך התקשרתי לבטל א .ביםוהקר

 .לבטל וכספנו לא יוחזר אלינו חזרהואחרי שבועיים השיבו לנו שאין אפשרות  הלוועד

לא יתאפשר ל וטיבש סבירה ליהבזמן הרישום היא וענת כי ט עזרה לי לרשום את בתיציגת השירות שנ

פעמים  פרימים מיום העיסקה ביקשתי מס 5מאחר ועברו רק שום דבר. לי על כך לא נאמר למרות ש

למרות שלא קיבלתי שום תמורה עבור כזו שיתחשבו ושכספי יוחזר אלי אך מבחינתם אין אפשרות 

 הכסף שנלקח ממני."

 

 

 רכישת מכשיר טלפון נייד: חוסר ידיעה מוקדמת של כל מרכיבי התשלום – מקרה ב'

כישת מכשירי טלפון של דור שלישי. בחרתי לי דגם שאהבתי עם "פניתי לשתי חברות סלולר בדבר ר

אמרה שאני מתחייבת לשנה וחצי ברכישת המכשיר.  ,יפה ,מצלמה וביקשתי לרכוש אותו. נציגת השרות

 מאוד אהבתי את המכשיר אז הסכמתי. 

ת בכל כאשר התחילו להגיע חשבונות התשלום, הבחנתי כי מעבר לתשלום על זמן האוויר, אני מחוייב

נוספים על שירותי גלישה באינטרנט, על אף שאינני משתמשת באפשרות זו. חזרתי ₪  20-חודש ב

אין מה וכיוון שרכשתי את החבילה, יפה אמרה לי שהחבילה כוללת את האינטרנט למרכז השירות ו

 ואני מחוייבת לה לשנה וחצי." לעשות

 

 הפרת חוזה –מקרה ג': השכרת מקום חניה 

פשתי דירה להשכרה בשכונת טל. כאשר הגעתי לאחד הבניינים באזור, מצאתי בו דירה "לאחרונה חי

שמאוד מצאה חן בעיני עם מחסן צמוד אך ללא חניה. כיוון שזו שכונה צפופה ידעתי שהמחסור בחניה 

יקשה עליי. כשיצאתי מהדירה פגשתי זוג צעיר המתגורר בבניין והתחלנו לשוחח. הם סיפרו שיש להם 

ה הם לא משתמשים ושיהיו מוכנים לתת לי להשתמש בחניה תמורת שימוש במחסן שלי. ישבנו, חניה ב

 שוחחנו והסכמנו. לחצנו ידיים ובעקבות זאת חתמתי על השכרת הדירה לשנה. 

כעבור חודשיים נכנסתי לדירה ופניתי לזוג הנחמד על מנת להעביר להם את המפתח למחסן תמורת 

. להפתעתי הודיע לי הזוג כי הם לא זקוקים בסופו של דבר לשימוש במחסן השימוש החניה, כפי שקבענו

 שלי וכי הם השכירו את החניה לאדם אחר".
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 נספח למנחה 

 -כרטיסיה א'

החוק או החוזה עצמו קובעים מפורשות נסיבות בהן כן הכלל הוא שחוזים יש לקיים, ושלא ניתן להתחרט ולבטל חוזה, אלא אם 

טעות, הטעייה, כפייה, עושק וכו'(. כאשר צדדים מבטלים חוזה בנסיבות בהן לכאורה לא ניתן  -פגם  בחוזה יש אפשר לבטל )או אם

  הראשון. שגובר על ההסכם -הסכם ביטול  -לבטל אותו, הם עושים למעשה הסכם חדש 

 מים. ביחס לעסקאות מרחוקומתוחכ חזקים נועד לחזק את כוח המיקוח של צרכנים כשהם ניצבים מול ספקים חוק הגנת הצרכן

אם . הביטול צריך להעשות בכתבלמעט במקרים מסוימים. ימים  14בתוך  החוק קובע כי לצרכן יש זכות לבטל בכתב את העסקה

ריקוד במקום  הוא חוג מתגלה שחוג ההעשרה למשל ,הביטול נעשה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר בפועל לבין המוצר שתואר

משווי  5%ספק להחזיר את מלוא הכסף ששולם. אם הביטול הוא לא עקב פגם, העוסק יכול לגבות דמי ביטול של ה על חוג אנגלית

  לספק את הנכס )אל מקום עסקו(. רש"ח. כמובן שעל הצרכן להחזי 100העסקה עד סך של 

והכתובת של העוסק בארץ  השם, מספר הזהות בשיווק מרחוק חייב העוסק לגלות לצרכן פרטים אלה לפחות: נוסף על האמור,

מועד ודרך הספקת  ,מחיר הנכס או השירות ותנאי התשלום האפשריים ,התכונות העיקריות של הנכס או של השירות ,ובחוץ לארץ

 .פרטים בדבר זכות הצרכן לבטל את החוזה ,פרטים בדבר אחריות לנכס ,התקופה שבה ההצעה תהיה בתוקף ,הנכס או השירות

יתן לצרכן עילה לתבוע פיצוי או יה הספק צריך למסור לקונה בכתב עם עשיית העסקה. אי גילוי הפרטים הללו את רוב הפרטים האל

 לבטל את ההסכם.

הנראה לעין ובאותיות ברורות וקריאות, מודעה המפרטת את  אגב, ביחס לחנויות החוק קובע שעל כל חנות להציב במקום

 מדיניותה לגבי החזרת טובין שלא עקב פגם.

 

 -כרטיסיה ב'

 במקרה הזה השאלה היא האם היה על נציגת השירות לגלות שהטלפון כולל תשלום נוסף. 

. הפסיקה קבעה, כי בנסיבות מהווה חוסר תום לב אי מסירת פרטים או עובדות שעל פי הנסיבות היה מקום לצפות כי יימסרו

ידי  וזאת ללא קשר לשאלות שנשאלות או לא נשאלות עלמסוימות אדם המנהל משא ומתן נדרש לחשוף פרטים מסוימים מיוזמתו 

הצד השני למשא ומתן. חובת גילוי קמה באותן נסיבות בהן אדם סביר היה חושב כי יש לגלות פרטים לצד האחר, לדוגמא בנסיבות 

להחלטה שלו אם  המידע אינו ידוע לצד השני, הוא אינו יכול לגלות אותו בעצמו, והמידע הזה חיוניבהן ברור לבעל המידע, 

  .להתקשר בחוזה

כאן מתעוררת השאלה האם נציגת השירות הייתה יכולה לחשוב באופן סביר שהקונה יודעת שטלפון דור שלישי מחייב תשלום 

מיודע מוטלת לעיתים קרובות חובת גילוי מוגברת. האם צריך -נוסף. על גורמים חזקים, כמו בנקים למשל, שמולם ניצב הפרט הלא

 ובה כזאת על חברת הסלולר?להחיל ח

אם הנציגה הפרה את חובת הגילוי, מהו הסעד שיכולה הקונה לתבוע? היא יכולה לבקש שהחוזה יימשך אבל התשלום הנוסף 

 יוסר. היא יכולה לבטל את ההסכם ולקבל את כספה חזרה.

 

 -כרטיסיה ג'

בכתב )הסכם במקרקעין(, השאלה המעניינת פה  חוזה. למעט העובדה שייתכן שהסכם כזה צריך להעשות תזהו מקרה של הפר

 היא מהו הסעד האפשרי, לאור העובדה שהחניה הושכרה כבר. 

הצד שהחוזה איתו הופר יכול לתבוע אכיפה. אולם, לא תהיה אכיפה אם היא בלתי אפשרית, או אם היא לא צודקת. במקרה הזה 

ויים. הפיצויים נועדו להעמיד אותו במצב בו היה אילו החוזה היה האכיפה בלתי אפשרית. לכן, הצד שהחוזה עמו הופר יקבל פיצ

מקוים, כלומר, לאפשר לשוכר לשכור חנייה אחרת באזור, באותם תנאים עליהם סיכם )נניח במחיר שהוא יוכל לקבל תמורת 

ות, ולשלם את השכרת המחסן(. אם אין חניה אחרת באזור, יכול להיות שהפיצוי יצטרך לאפשר לו לבטל את הסכם השכיר

היה  השוכרהפיצויים למשכיר הדירה. ומה אם הפיצוי למשכיר הדירה גדול מאוד? האם הוגן לחייב את בעלי החנייה בפיצוי? האם 

צריך לגלות לבעלי החנייה שאם הם יפרו את ההסכם איתו הוא יפר את החוזה עם בעל הדירה וישלם פיצוי גדול? כאן מתעוררת 

  ריך לגלות לצד השני רגישויות ייחודיות שלו.השאלה האם צד לחוזה צ
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 מוקדי סיוע וטיפול בבירור תלונות

מפעיל מוקד תלונות המטפל ללא  הארגון .ומוסדות ציבורעסקים הגינות ב הוא ארגון שמטרתו לקדם )מלכ"ר( "אמון הציבור"

 ועוד.לצרכנות נבונה  טיפים זכויות,בנושא תשלום בפניות הציבור ומפרסם מדי חודש עלון המכיל מידע חיוני 

 ליצירת קשר:    

 65116יפו  -, תל אביב30רח' לבונטין 

 03-5606069טלפון: 

                                  03-5601384פקס: 

info@emun.org 

www.emun.org 

 

 

 לא למטרות רווחלפועלת  . המועצהבישראל ארגון הצרכנים הגדולוחברה ממשלתית היא  המועצה הישאלית לצרכנות

מספקת מידע וייעוץ בנושאים בתלונות צרכנים והמועצה בין היתר מטפלת  .להגן על הצרכנים ולשמור על זכויותיהם ומטרתה

"צוותי צרכנות פעילה" המועצה מפעילה  תהכחלק מפעילוחוזים ועוד. מגוונים כגון התמודדות עם מוצרים פגומים, ביטול עסקאות, 

 . תיכון, במטרה להגן על זכויות הצרכנים ולקדם צרכנות הוגנת פועלים סטודנטים ותלמידיברחבי הארץ, שבהם 

 ליצירת קשר:

 03-6241034טלפון: 

www.consumers.org.il 

 

 

 

במטרה למנוע מצב בו  תנועה למלחמה בעוני בישראל )ע"ר( - עמותת תנועת הלבהוקם על ידי  'הל"ב המשפט'פרויקט 

במסגרת הפרויקט עקב כך,  ד עם מערכת שגרמה לו עוול עקב אי יכולתו לממן לעצמו סיוע משפטי.אזרח נאלץ להתמודד לב

  .בתחומים מגוונים קמים בכל רחבי הארץ ומספקים סיוע משפטיותיים הממילמופעלים מוקדי סיוע קה

 

 ליצירת קשר:

 61174יפו, -, תל אביב17466ת.ד. 

 03-6096112טלפון: 

 help@halev.infoדוא"ל: 

www.halev.org.il 
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 רשלנות - 9 שיעור 

 מטרות

 התלמיד יכיר את פקודת הנזיקין ואת מטרתה. .1

 התלמיד יכיר את עוולת הרשלנות ויתמודד עם מקרים שונים הקשורים בה. .2

 הכנה

 דף המקרים בכמות לפי סוג ההפעלה )בנספח(. .1

 .2010כתבה על התחשמלות הילד בברכיה בקיץ  .2

 מהלך השיעור

מנחה ישאל את התלמידים: מדוע כאשר אדם נפגע מאדם אחר באופן שנגרם לו נזק כלשהו )למשל: נסעתי בכביש ומכונית ה .1

פגעה במכוניתי. כתוצאה מכך מכוניתי ניזוקה ורגלי נשברה( מגיעים לו פיצויים? הרי ניתן לשלול את רישיונו של הפוגע או 

 ם? להטיל עליו עונש אחר. מדוע עליו לשלם פיצויי

על אינטרסים לאחר שהתלמידים יענו, יסכם המנחה את תשובותיהם ויוסיף: מטרתם של דיני הנזיקין הם לשמור בחוק  .2

 שאינם נחשבים פליליים. כשאדם גרם לנזק לחבר שלו צריכים לבחון את המקרה בשני מישורים:  חברתיים הראויים להגנה

 מי שפגע על המעשה שעשה ועל הנזק שנגרם. למשל נהג שפגע צריך להעניש את  - , המישור הפליליהמישור הראשון

במכונית או באדם מענישים אותו בכך ששוללים את רשיון הנהיגה שלו, מחייבים אותו לעשות קורס נהיגה מונעת. דוגמא 

נוספת: בריכה שהיא לא בטיחותית שגרמה לנזקים למי שפעל בה אפשר לסגור. בכך לא עוסקים דיני הנזיקין, אלא 

 המשפט הפלילי.

  כאן אנחנו מתחשבים לא רק באנשים שגרמו את  -המישור השני הוא המישור שעליו נדבר היום, והוא מישור דיני הנזיקין

 –אינם בחיים(. במקרה של מי שנפגע בתאונת דרכים  ניזוקיםהנזק אלא גם במי שניזוק ובבני משפחתו )במידה וה

נותנים לו כסף כדי שלא יסבול מכך שהוא לא עובד וכו'. המטרה של דיני  דואגים לממן את הטיפולים הרפואיים שלו,

 הוא לנסות ולהחזיר עבור הנפגע את הגלגל אחורנית ולהחזירו למצב )ככל שהדבר ניתן ( לפני שהנזק נגרם. הנזיקין

 

גון האינטרס לשלמות הגוף, דיני הנזיקין מסייעים בד"כ בקביעת נורמות התנהגות מסוימות שלנו כלפי הזולת, כלפי אחרים, כ .3

שלמות הרכוש ושמו הטוב של אדם. דיני הנזיקין מרתיעים אנשים מלפגוע בערכים אלו ומפצים את מי שנפגע, על חשבון 

 הפוגע, בפיצוי על הנזק שגרם. 

חובת  כלומר לנהוג באופן סביר, נבון וזהיר כך שלא נגרום נזק לזולתנו. הפרת "חובת הזהירות"החוק מחייב אותנו ב .4

ובגינה עתיד הפוגע לשלם פיצויים. צריך לשים לב,  לא תמיד כשקרה לבן אדם נזק, יש מישהו אחר  רשלנותהזהירות היא 

שאחראי לכך. לפעמים, הבן אדם עצמו לא היה זהיר וגרם לעצמו לנזק. למשל אם נהגתי באוטו כאשר אני שיכורה ונתקעתי 

הו אחר מלבדי אחראי לנזק שלי? האם מישהו התרשל כלפי? התשובה היא לא. בעמוד חשמל ונגרם לי נזק לאוטו. האם מיש

כאשר אני נוהגת בעצמי בחוסר זהירות, אז הפגיעה שלי היא באחריותי. הרשלנות קורית, כאשר מישהו היה בלתי זהיר כלפי, 

נות שעליה אנו מדברים כאשר היה צריך לצפות את הנזק שנגרם לי ולא עשה את מה שצריך לעשות כדי להגן עלי. הרשל

 בשעור זה, מתגבשת כאשר יש למישהו כלפי חובת זהירות, והוא הפר אותה. 

האישי, ההכרות מפגש ההמרכזית של הפעילות הינה  הקנות ידע לתלמידים, אך מטרתמ שיעור אחרתכניות ההעשרה של 

כם להכירכם, תאפשרו לילדים על עצמשתספרו אנו ממליצים  ,לפיכך .לבעלי המקצוע ולעולמם ת התלמידיםחשיפו ההדדית

 זמן לשאלות ולתשובות.ותשאירו  (ןענייהבמקצוע, תחומי  תם, מדוע בחריתםהי יםתלמידלו , איתם)היכן גדל

להרחיב לנו  ופשריא, והצעה לסיוע תרומות, ולפיכך כל תרומההתנדבות ו. פעילותנו נסמכת על זקוקה לך אחרשיעור עמותת 

 וצרו עמנו קשר. www.shiuracher.org כנסו לאתר יאנא ה  -למידע נוסף לטובת תלמידים נוספים. הפעילות 

http://www.shiuracher.org/
http://www.shiuracher.org/
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בנוגע לבריכה שבה התחשמל למוות אחד הילדים מכבל חשמלי אשר הותקן  2010מקיץ  מקרהניתן לדון עם התלמידים על  .5

שאלו: האם היתה פה רשלנות? האם יש פה חובת זהירות? מהי חובת הזהירות של מפעילי  ורה רשלנית בבריכה.בצ

הבריכה? מה הם היו צריכים לעשות ולא עשו? ניתן לנסות ולהבחין עם התלמידים בין שני המישורים שנזכרו בתחילת השעור. 

עונש )מאסר, סגירת הבריכה וכו'(. המישור הנזיקי לפיו מפעילי המישור הפלילי לפיו מגיע לגורמי הנזק )מפעילי הבריכה( 

 הבריכה יצטרכו לשלם פיצויים למשפחת הילד שנפגע. 

 

הסבירו את סוגית הקשר הסיבתי. מי שטוען שאדם מסויים התרשל צריך להוכיח שיש קשר בין המעשה הרשלני לבין  .6

ולא דבר אחר, הוא שגרם לנזק. המינוח המשפטי הוא כמובן  התוצאה. במילים אחרות: הוא צריך להוכיח שהמעשה הרשלני,

"קשר סיבתי": הסיבה לנזק היא הרשלנות ולא סיבה אחרת. למשל: אדם נפל ברחוב ונשברה לו הרגל. הוא רוצה לתבוע את 

ת הרגל. העירייה על כך שהיא אחראית לכך שהמדרכה עליה הוא הלך איננה בטיחותית )נניח היה בה חור( ולכן הוא שבר א

אבל, אם יתברר שהאדם נפל על המדרכה דווקא בגלל שהיתה קליפת בננה שמישהו השליך דקה קודם והוא החליק עליה, 

האם אפשר יהיה להגיד שהעירייה היא האשמה בנפילה ובשבירת הרגל? התשובה היא לא. במקרה זה, לא החור במדרכה 

יבתי" בין הנפילה לבין הנזק שנגרם לאדם. במקרה זה מצד אחד, הוא שגרם לנפילה אלא ההחלקה על הבננה ואין "קשר ס

העירייה לא התרשלה )היא אינה מסוגלת לנקות באופן מיידי אחר כל בננה שנפלה( ומצד שני, האדם שנפל בעצמו היה חסר 

 זהירות ולא נהג באופן סביר. הוא צריך להסתכל על המדרכה כאשר הוא הולך ולהזהר ממכשולים.

 

 תלמידים יקבלו לידיהם את דף המקרים ויתבקשו לחשוב האם האנשים או הגופים שהועמדו לדין אכן התרשלו.: ההפעלה .7

: לחלק את הילדים למספר קבוצות )לפי מספר המקרים בהם תרצו לעסוק בשיעור(. חלקו אחרת להפעלה אפשרות

גורים של המקרה. עליהם להציג טיעונים לגבי לתלמידים את דף העבודה בצורת כרטיסיות. בקשו מהילדים להיות סנגורים וקט

שני הצדדים האם הם צודקים בטיעוניהם? מי לדעתם אשם? מדוע? לאחר שהקבוצות סיימו בקשו שני נציגים מכל קבוצה 

להציג את טיעוניהם. שאר תלמידי הכיתה ישמשו כשופטים ויחליטו האם הייתה רשלנות? אם הייתה רשלנות, מי צריך לשאת 

? שימו לב לזמן. במקרה ונותר לכם זמן קצר חלקו את הכיתה לפחות קבוצות או הסבירו שאתם תקחו רק חלק באחריות

 מהקבוצות להציג את טיעוניהם.

 

לאחר שהתלמידים יחוו את דעתם על המקרים השונים יספר המדריך כיצד פסק בית המשפט )החומר בנספח(, תוך שימוש  .8

 )בשפה פשוטה!( בסעיפי החוק: 

 ות שלנר

עשה אדם מעשה שאדם סביר ונבון לא היה עושה באותן נסיבות, או לא עשה מעשה שאדם סביר ונבון היה עושה באותן 

נסיבות, או שבמשלח יד פלוני לא השתמש במיומנות, או לא נקט מידת זהירות, שאדם סביר ונבון וכשיר לפעול באותו משלח 

התרשלות; ואם התרשל כאמור ביחס לאדם אחר, שלגביו יש לו באותן נסיבות הרי זו  -יד היה משתמש או נוקט באותן נסיבות 

 חובה שלא לנהוג כפי שנהג, הרי זו רשלנות, והגורם ברשלנותו נזק לזולתו עושה עוולה. 

 

 חובה כלפי כל אדם 

נסיבות לראות מוטלת כלפי כל אדם וכלפי בעל כל נכס, כל אימת שאדם סביר צריך היה באותן  35החובה האמורה בסעיף 

 מראש שהם עלולים במהלכם הרגיל של דברים להיפגע ממעשה או ממחדל המפורשים באותו סעיף.

 

החוקים נועדו להגן עלינו. חוקי הנזיקין, בפרט, דואגים שבני החברה ינהגו ביחס של זהירות וכבוד בגופם,  סיכום השיעור: .9

א כל מקרה בו אדם נפגע על ידי אדם אחר, יסווג מיד כרשלנות. ברכושם ובחייהם של זולתם. יחד עם זאת, חשוב להבין של

כל מקרה נבדק לגופו ונבחנות השאלות האם הפוגע הפר את חובת הזהירות? האם נהג באופן סביר? האם הייתה לו 

 אפשרות לדעת שתתרחש פגיעה?

 

_______________________________________________________ 

 בקין ממשרד עו"ד יגאל ארנון ולעו"ד ענבל זוהר ממשרד עו"ד זליגמן על הסיוע ברעיונות למערך.תודותנו לעו"ד טל ח

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/147/142.html
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 דף עבודה 

האם האדם או הרשות שנתבעו  –לפניכם מספר מקרים שנידונו בבית המשפט. חוו דעתכם לגבי כל אחד מהם 

 לה.כתבו את תשובותיכם בחלק השמאלי של הטבלדין אכן התרשלו בתפקידם? מדוע? 

 

 

 

 

 

 

 

 ביבר נגד צוות בית ספרה .א

ילדה שחקה תופסת בהפסקה. כשנכנסה 

לכיתה בריצה נתקלה בכסא, נפלה ונפצעה 

בפניה. הילדה תובעת את צוות ביה"ס שלא 

 שמרו עליה ולא מילאו את חובת הזהירות.  

 

 
  המועצה המקומית בית שמש גדועקנין נ

ת ועקנין בילה בבריכה שבאחריות עיריית בי

שמש ובמהלך בילויו, קפץ למים 'קפיצת ראש' 

במקום בו המים רדודים. הוא נפצע קשה 

כתוצאה מחבלה שנגרמה לראשו, ותבע את 

מילוי חובת זהירות -העירייה, בין השאר באי

 לפי סעיפי הרשלנות.

 

 

 
היועץ המשפטי לממשלה נגד  196/64ע"פ 

 .מרדכי בש

. שני אדם קנה מקרר חדש ואת הישן שם בחצרו

ילדים שחקו מחבואים בחצר, נכנסו למקרר שלא 

ניתן לפתוח אותו מבפנים ונחנקו למוות. המדינה 

 תבעה אותו של רשלנות.

 

 

 
 ולעס נגד אגד

אדם חטף מכות נמרצות בתחנת אוטובוסים 

 מרכזית. הוא תבע את חברת אגד.

 

 

 
 מרסל ואלקריב נגד טביב ועוד.

ערד נמחצו  ילדים שהגיעו למופע בפסטיבל 3

למוות על ידי בני נוער נוספים שניסו להיכנס 

למופע. למופע נמכרו יותר כרטיסים עקב 

דרישה של בני נוער לראות את המופע. הורי 

 ההרוגים תובעים את המארגנים על רשלנות.
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 חומר רקע למנחה בנוגע למקרים בדף העבודה:

 דניאלה ביבר רות מרשנסקי ואחרים נ'והתרבות, משרד החינוך  - 105919/99, דנ"א 001719/03 "אע 

, שחקה תופסת עם חברתה בבית ספר במהלך ההפסקה. עם כניסתה בריצה לכיתה נתקלה בכיסא, 9דניאלה ביבר, בהיותה בת 

 שנמצא בכניסה, נפלה ונחבלה בפנים. בבימ"ש השלום הוחלט כי צוות בי"ס לא מילא את חובת הזהירות. השופטת אבניאלי מצאה

שעל המורות היה לוודא שכללי הזהירות יוטמעו אצל הילדים. כמו כן, ריצה של ילדים בבי"ס היא השתובבות שעל בי"ס לקחת 

בחשבון ולקחת עליה אחריות. הערעור שהוגש ע"י צוות בי"ס למחוזי התקבל מתוך הטענה שאמנם בי"ס צריך לקחת בחשבון 

 ירות שבי"ס קיים לא ניתן למנוע לחלוטין פגיעות של ילדים כתוצאה מריצה.פגיעת ילדים במהלך ריצה אבל לאור אמצעי הזה

  המועצה המקומית בית שמש 'ועקנין נ 145/80א ע" 

ועקנין בילה בבריכה שבאחריות עיריית בית שמש ובמהלך בילויו, קפץ למים 'קפיצת ראש' במקום בו המים רדודים. הוא נפצע 

מילוי חובת זהירות לפי סעיפי הרשלנות. השופט ברק -בע את העירייה, בין השאר באיקשה כתוצאה מחבלה שנגרמה לראשו, ות

, יכול 15מצא שמנהלי הבריכה הפרו את חובת הזהירות המוטלת עליהם, והתקיים מצב של סיכון בלתי סביר, הגם שועקנין, אז בן 

 .רדודיםון שעלול להיגרם מקפיצת ראש למים היה לשים לב לסיכון שנובע מהתנהגותו. על בעלי הבריכה היה לצפות את הסיכ

 היועץ המשפטי לממשלה נגד מרדכי בש )פס"ד בש(  196/64ע"פ  

מרדכי בש קנה מקרר חדש לביתו ואת הישן הציב בחצרו. לאחר כשבוע שני ילדים נכנסו לתוך המקרר כחלק ממשחק. באותה 

. התביעה ניסתה לבדוק האם בש יכול היה לצפות את האירוע. תקופה מקררים ניתן היה לפתוח רק מבחוץ. הילדים נחנקו למוות

מכיוון שהיה ידוע לבש שילדים משחקים בחצרו יכל היה לצפות את האירוע עם המקרר והיה עליו לפעול למניעתו )ע"י פירוק דלת 

ה הזה הינו פלילי למרות המקרר( כמו כן, ידוע שילדים משחקים בחפצים ולכן היה עליו לצפות שאירוע שכזה עלול לקרות. המקר

שלרוב עוסקים בו בתחום הנזיקין. בש נמצא אשם בשלום, בערעורו למחוזי זוכה אך בערעור שניתן לעליון נקבעה שוב אשמתו של 

 בש.

 ולעס נ' אגד 3510/99ע"א  

טבעי ורגיל אינו אדם שחטף מכות נמרצות תבע את אגד בתור תופסת המקרקעין שם אירע המקרה. השופט ריבלין קבע כי סיכון 

שולל הטלת אחריות אם הייתה התרשלות. במקרה זה, הצבת מאבטח במדים בקרבת מקום עשויה הייתה למנוע את קרות האירוע 

 האלים, אותו היה על אגד לקחת בחשבון בהתחשב באופייה ההומה של התחנה המרכזית. 

 מרסל ואלקריב נגד טביב ועוד )פס"ד ערד( 1247/98ת"א   

במופע הסיום של להקת משינה נרמסו למוות נער ושתי נערות על ידי המוני בני נוער שקנו  95טיבל ערד בשנת במהלך פס

כרטיסים למופע וניסו להיכנס. הורי שתי ההרוגות תבעו את ראש עריית ערד, העירייה, עמותת פסטיבל ערד, משטרת ישראל, 

נות. את העירייה על נתינת האישורים לקיום המופע, משטרת ישראל מפיקי הפסטיבל ומנהל משרד הכרטיסים פיצויים על מות הב

על אישורי האבטחה והסדר באירוע, משרד הכרטיסים על מכירת כרטיסים מעבר למה שאושר לו מתוך תאוות בצע וחברת 

את הדיון כדאי ההפקות על ארגון האירוע. הנתבעים נמצאו אשמים אך לא הואשמו בעשייה בזדון אלא ברשלנות. על מנת לעורר 

להפנות את תשומת לב הילדים לשאלות: אם היה ביקוש רב לכרטיסים האם הפסקת המכירה לא הייתה פוגעת בבני הנוער שרצו 

להגיע למופע? האם המארגנים יכלו לצפות שבני הנוער יגלו חוסר סבלנות, יתפרעו וידחפו עד לגרימת מוות? )חלק מהנתבעים 

גרימת מוות ברשלנות אך מכיוון שהדיון היום הוא בנושא נזיקין אין להיכנס ולדון בחלק זה של נמצאו אשמים בדין הפלילי ב

    העבירה(.
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 שהתחשמל וטבע בבריכה בקריות 5-מת הילד בן ה

 יונתן הללי ואלי לוימאת , 19.8.10בתאריך  nrgכתבה שפורסמה באתר 

 

ו של איתי פרויים, שנפגע קשה לאחר שספג במשך שלושה ימים נאבקו הרופאים בביה"ח רמב"ם על חיי

זרם חשמל כשנגע במתקן מים בבריכה, אך היום נאלצו לקבוע את מותו. החקירה נגד בעלי הקאנטרי 

גלי גיל בקריית מוצקין מתמקדת בגרימת מוות ברשלנות לאחר שדוח מהנדס קבע כי כבל החשמל חובר 

 בצורה רשלנית

, מת הערב )ה'( התחשמל בבריכההאחרונים במצב קשה לאחר שהילד איתי פרויים, שאושפז בימים 

בבריכת הקאנטרי קלאב "גלי  בבית החולים רמב"ם בחיפה. פרויים, בן חמש, התרחץ ביום שני האחרון

גיל" בקריית מוצקין, כשלפתע התחשמל יחד עם כמה מחבריו. מעוצמתה של 

קליני. מצבם  מכת החשמל טבע פרויים, ונמשה מהמים כשהוא במצב של מוות

של יתר הילדים שנפגעו בתקרית הוגדר קל, ולא נשקפה סכנה לחייהם. זמן 

קצר לאחר מכן התבררה סיבת ההתחשמלות: כבל חשמלי חשוף שחובר למתקן 

                                                                הזרמת מים דמוי פטרייה שלצדו התרחצו הילדים. 

 יים בבריכה, כמה דקות לפני שהתחשמלאיתי פרו

בשלושת הימים האחרונים היה פרויים מאושפז במצב קריטי במחלקה לטיפול 

נמרץ בבית החולים רמב"ם. הרופאים, בראשותו של פרופ' מיקי הלברטל, הצליחו בשלב מסוים לייצב 

 תו.קבעו הרופאים את מו 16:20. היום בשעה להידרדראת מצבו, אך שלשום החל מצבו 

... 

 

החקירה המשטרתית שעליה הוכרז בעקבות המקרה החמור תנסה לבדוק כעת אם ניתן יהיה להאשים 

את עובדי הבריכה ובעליה בעבירה של גרימת מוות ברשלנות. "ברגע שאיתי נפטר החקירה עברה 

רב וכל המעורבים ייחקרו בחשד לגרימת מוות ברשלנות", אמר הע -מרשלנות לגרימת מוות ברשלנות 

 מפקד תחנת משטרת זבולון, ניצב משנה בני אבליה.

... 

"הקאנטרי סגור ויישאר סגור עד שבעליו יביא אישורים שיעידו על תקינות המערכות", הוסיף אבליה. 

תישלח  "אנחנו בעיצומה של חקירה, ונאספים חומרים שמתווספים לתיק החקירה". גופתו של פרויים

החקירה. אביו של הילד, אריק פרויים, קרא הערב להורים לדאוג  לנתיחה שלאחר המוות כחלק מהליך

שילדיהם אינם מבלים במקומות מסוכנים. "ברגעים האלה אני לא מתעסק בהאשמות, אני רק קורא לכל 

 תשגיחו, תשגיחו, ועוד פעם תשגיחו על הילדים שלכם", אמר. –אבא ואמא באשר הם 

ה כי כבל החשמל שגרם להתחשמלותו של פרויים שנערכה אתמול בבריכה העלת בדיקה משטרתית

סרט הדבקה פשוט, שאינו עמיד במים. את הבדיקה המשטרתית ביצע  באמצעות -חובר באופן רשלני 

 מהנדס חשמל, שהתבקש לקבוע אם התקרית אירעה בשל רשלנות. 

אבל כשאיש "מהרגע הראשון שראינו את הכבל מחובר בנייר דבק בצורה חובבנית ידענו שזו רשלנות, 

  קדם אותנו בצורה ניכרת בחקירה", אמר אתמול גורםומ מקצוע קובע את זה, זה הרבה יותר משמעותי

  במשטרה.
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 גבולות האחריות - 10שיעור 

 

 נושא

 גבולות האחריות. –אחריות, זהירות ורשלנות 

  מטרות

  .התלמידים יכירו את המושגים רשלנות, אחריות, דיני נזיקין 

 סו באיזון בין אינטרסים שונים. התלמידים יתנ 

 .התלמידים יפתחו מיומנות של ניתוח בעיה מורכבת 

 הכנה

 )כרטיסיות עבודה לחלוקה לקבוצות )בנספח 

  עבורך )בנספח( –סיפור המקרה של רמי 

  מאמן הנבחרת אחראי1יש להצטייד בבריסטולים. רשמו על כל בריסטול כותרת אחרת:  בכיתות הנמוכותלהפעלה ) 

 ( איש לא אחראי.4( חברת האחזקה של בית הספר אחראית 3הל בית הספר אחראי ( מנ2

 מתחת לכותרת יש לחלק את הבריסטול באמצעות קוים לשישה חלקים, ולרשום בכל חלק: שלב א', שלב ב'.. עד ו'.

 .מומלץ מאוד להתעדכן בפרטים העדכניים של קריסת התאורה בהר הרצל 

 

  הערות

. במקרה זה, יש לתאם מראש עם המורה. במידה שלא ניתן להעביר בשיעור כפול, ניתן כשיעור כפולר רצוי להעביר את השיעו

 לדלג על אחת הפעילויות בקבוצות ולערוך את הדיון במליאה. 

  

 מהלך השיעור

 ואחריות   רשלנות 

 לפתיחה סיפור .1

 אמרו שאתם רוצים לספר להם סיפור על בחור בשם אורן. 

מוקדם בבוקר להספיק להכין אוכל לבנות לפני שהן קמות. הוא נותן נשיקה לענת אשתו ומכסה כל יום  קםהוא אב, הוא אורן 

אותה בשמיכה 'את יכולה להמשיך לישון' הוא לוחש לה. הוא שומע כבר רעש מחדר הילדים ומבין שהן התעוררו, הוא מזרז 

תן לרכב כשהן צוחקות. הוא מוריד אותן בכניסה לבית אותן לסיים להתלבש ולאכול ותוך כדי משחק דגדוג קטן הוא מעלה או

אבא' הן קוראות בחזרה. משם  ,'שיהיה לך את היום הכי טוב בעולם .הספר ונותן לכל אחת מהן נשיקה. 'יום טוב מתוקות שלי'

 הוא ממשיך לעבודה, הוא הבטיח אתמול לענת שיתקן את המעקה במרפסת אז בדרך הוא עוצר לקנות את הכלים שהוא

צריך. הוא חושב לעצמו איך הוא אוהב את המשפחה שלו ואיך בדיוק אלו החיים שחלם עליהם. עבודה טובה, אישה שהוא 

אוהב, ילדות מתוקות, בית נחמד לחזור אליו בערב. הכל היה מושלם עבורו עד לאותו רגע נורא. אותו רגע נורא שאחריו חייו 

 )הוא נורמטיבי ונשמע נחמד( אדם טוב? םע לכעל אורן? הוא נשמ יםחושב םמה את הפכו סיוט.

 המשך הסיפור .2

בהר הרצל. בהכנות לטקס הדלקת המשואה קרס המבנה שהוקם להגברה  18.4.2012אותו רגע נורא של אורן היה ב 

. אורן היה אחד המהנדסים של המבנה. לאחר האירוע 20ולתאורה, פצע מספר חיילים והרג את סגן הילה בצלאלי בגיל 

במשטרה חשדו כי הוא אישר את הקמת הקונסטרוקציה על אף התקלות הבטיחותיות הקשות חקירת משטרה,  נפתחה

האישי, ההכרות מפגש הה המרכזית של הפעילות הינה קנות ידע לתלמידים, אך מטרתמ ר אחרשיעותכניות ההעשרה של 

כם להכירכם, תאפשרו לילדים על עצמשתספרו אנו ממליצים  ,לפיכך .לבעלי המקצוע ולעולמם ת התלמידיםחשיפו ההדדית

 זמן לשאלות ולתשובות.ותשאירו  (ןענייהבמקצוע, תחומי  תם, מדוע בחריתםהי יםתלמידלו , איתם)היכן גדל

להרחיב לנו  ופשריא, והצעה לסיוע תרומות, ולפיכך כל תרומההתנדבות ו. פעילותנו נסמכת על זקוקה לך שיעור אחרעמותת 

 ו עמנו קשר.וצר www.shiuracher.org כנסו לאתר יאנא ה  -למידע נוסף לטובת תלמידים נוספים. הפעילות 

http://www.shiuracher.org/
http://www.shiuracher.org/
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פה ולא -להקמת הקונסטרוקציה, וכי רוב ההסכמות נעשו בעל הנדרשים אישוריםהשנתגלו במקום. עוד התברר כי לא התקבלו 

 לרצות עונש מאסר בפועל בנוסף לפיצויים לניזוקים. הוגש נגדו ונגד אחרים המעורבים בפרשה כתב אישום והוא עלול .בכתב

 

 חלוקה לקבוצות קטנות  .3

 חלקו את הכיתה לקבוצות קטנות ובקשו מהם לדון בסיפור של קריסת המבנה. חלקו לכל קבוצה דף משימה )בנספח(.

 

 דיון במליאה .4

 דיון.  בקשו מכולם לחזור למקום. בקשו מהקבוצות השונות להציג את עמדותיהם ופתחו על כך

 איך היה ניתן למנוע את האסון בהר הרצל?  

 על הבנייה. היה צריך לעמוד בתקנים, היו צריכים להיות זהירים יותר, היה צריך לפקח

 ? למה להעניש אותם, מאיזו סיבה? בו אנשים לא התכוונו לגרום לנזק האם מוצדק להעניש במקרה כזה 

 גנה על החברה/ הרתעה. , הגמול/ מניעה - ענישהשונים לם יש שיקולי. אנחנו רוצים ליצור הרתעהכחברה 

צריכים לחשוב על כאשר אדם לא מתכוון לגרום נזק בכוונה תחילה, הוא יואשם ברשלנות. במקרה של רשלנות אנשים 

במקרה של  ואילוועל כך נענש,  כלשהי תוצאה מתכנן! במשפט הפלילי אדם בדרך כלל לפני המעשההתוצאה בהתחלה 

שחרר את שעלול להיות נזק ואף אסון. למשל, אם אהיה צריך לחשוב  הוא לא התכוון ליצור נזק, הואגם אם הוא  רשלנות,

 גם אם אני לא מתכוון לכך.  ך מישהווהוא ינשיתכן שהכלב שלי שהוא מסוכן, 

 למה חשוב לחשוב על תוצאות המעשים שלנו?  

 הםמה עלול לקרות כתוצאה ממעשי וויחשב יםלהיות זהיר כיםצרי םשה וידע אנשיםאנחנו כחברה רוצים שהסבירו ש

 .על מעשיהם אחריות כלומר לקחתולנסות למנוע תוצאות מזיקות. 

 

 רשלנות .5

היא התנהגות שבמהלכה אדם  ההגדרה של רשלנות. נוהג ברשלנותהמצופה הוא למעשה  לא נוהג באחריותכשמישהו 

 -להגיד)אפשר  האדם הסביר לתוצאות המזיקות של התנהגותו, כאשר גרם נזק מבלי שהיה מודע לטיב מעשיו, לנסיבות, או

לפרטים אלו בנסיבות דומות )כך לדוגמה, אפילו שאנחנו לא  מודע היה יכול להיות האדם הנורמטיבי/הרגיל כמו כל אחד ממנו(

 לקרות אסון(. מהנדסים כולנו ידענו שצריך היה לבנות את המבנה של התאורה לפי התקן ולפי הדרישות, כי עלול 

 

 דיני הנזיקין  

במקום שכל אחד אחר יודע  שלא נזהרו על כךיש גם מימד פלילי ואנשים נענשים  בהםאירועים דיברנו על רשלנות בעד עכשיו  .6

מהנדס התרשל ולא בנה בהתאם לקבוע בחוק או ה אבל מסוימתהחוק קובע שצריך לבנות בצורה לדוגמה,  .שצריך להיזהר

במקרים כאלו, אם תוצאות המעשים הן  באור אדום.לא להיכנס לצומת וחייב לנסוע במהירות המותרת שהחוק קובע שאדם 

הדינים הללו נכללים במסגרת  .קודם אדם התרשל ונהג שלא כחוק ולכן המדינה מענישה אותו מהטעמים שהזכרנוחמורות ה

ל החוק יראה במישהו אחראי לעבירה פלילית דיני העונשין תחת עבירות המתייחסות ספציפית לרשלנות. כלומר, בדרך כל

אדם גונב או מכה מישהו אחר(, אך ישנן עבירות ספורות שגם אם אדם ביצע אותן  -משום שהתכוון לבצע אותה )כמו לדוגמה

 בלי כוונה נאשים אותו בעבירה פלילית. 

עבירת "רצח ברשלנות" כי זה דבר  אין  -כדי להבהיר את העניין אפשר להמחיש באמצעות גרימת מוות של מישהו  למנחה

שברור שתידרש כוונה כדי לבצעו, לעומת זאת כמו במקרה המהנדס שגרם למותה של הילה בצלאלי, ישנם מקרים שהאדם 

 לא מעוניין שיקרו אבל כתוצאה מפעולותיו הם בלתי נמנעים ולכן מדובר פה בגרימת מוות ברשלנות(.

 

  באיזה סוג של נזקים? במה לדעתכם עוסק תחום דיני הנזיקין? .7

 במידה שהועבר כבר שיעור מתחום הנזיקין ניתן להזכיר זאת בקצרה בלבד.  הערה למנחה

 בצדחשוב להבדיל בין אחריות פלילית ודיני העונשין לבין הנזיקין. דרך טובה לעשות זאת תהיה אולי להגיד שעד עתה עסקנו 

הם יש לפגיעה משמעות פלילית אולם ישנן פעמים רבות בהן הפגיעה שהתנהג ברשלנות כלפי אחר ובעונשו במקרים ב הפוגע

אחר( ודיני הנזיקין  אינה פלילית )או שהיא פלילית אך זה לא עוזר לאדם שנפגע ונהיה נכה למשל בגלל רשלנות של מישהו

 בגלל רשלנות של אחר. שנפגע לצדבאים לתת מענה 
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 נה למצבים בהם אדם נפגע ונגרם נזק לגופו או לרכושו על ידי אדם או גורם הסבירו באופן כללי שדיני הנזיקין נועדו לתת מע

בהיבטים פליליים ובענישה על עבירות פליליות  -אחר, וכעת מבקש אותו אדם פיצוי מהמזיק. אם עד עתה עסקנו בפוגע 

ת עבודה וכד'(, רשלנות שנעשו ברשלנות נעבור לעסוק בצד של הנפגע. דוגמאות לנזקים: תאונות )תאונות דרכים, תאונו

 )רשלנות רפואית, רשלנות מקצועית וכד'(, לשון הרע, מטרד )כגון רעש, זיהום אויר(.

 

 למה אנחנו צריכים את דיני הנזיקין? .8

שמחייב אנשים לחשוב לפני המעשה מה עלול לקרות  סטנדרט של זהירות הדדית )חובת הזהירות(דיני הנזיקין מנסים לייצר  

 ולעשות הכל כדי למנוע את הנזקים הצפויים או למזער אותם. הם מייצרים ומחייבים אכפתיות בין האחד לשני.כתוצאה ממעשיהם 

דיני הנזיקין נועדו להרתיע מלפגוע בכל מיני  .מלשון אחר( -הם מסייעים בקביעת נורמות התנהגות שלנו כלפי האחר )אחריות 

 הטוב ולפצות את הנפגע. ערכים דוגמת שלמות הגוף של האחר, שלמות הרכוש והשם

אם אדם חשב או ידע שיש האחריות מתבטאת פה באכפתיות לאחר. אכפת לי מבן אדם אחר ולכן לא אפגע בו בכל צורה.  

חוסר אפשרות שמישהו ייפגע כתוצאה מפעילות שלו, אבל הוא לא שינה את התנהגותו ולא נזהר כפי שהיה צריך, נראה זאת כ

 רשלנות.המקרה יוגדר כ קרים מסוימיםבמאכפתיות, חוסר התחשבות ו

 

 . שאלת האחריותבמצבים מן הסוג הזה נבחן את  .9

 האם האדם שגרם במעשיו לנזק תמיד צריך לשאת באחריות לנזק? 

למשל, אם הייתי לא זהיר, ובאמצע ריצה בשיעור ספורט התכופפתי לקשור את שרוכי הנעליים שלי, ותלמיד שהיה  

בי, מעד ושבר את היד. האם אני אחראי לשבירת ידו? הרי בסך הכל רציתי לשרוך את השרוכים באמצע הריצה מאחוריי נתקל 

 שלי... לא התכוונתי! מה כבר הייתי צריך לעשות אחרת? 

ואם באותה הסיטואציה רצתי לשולי המסלול, היכן שאין כמעט רצים, התכופפתי לשרוך את השרוכים, ומישהו שרץ מחוץ  

 לרגע, נתקל בי ושבר את היד. האם אני עדיין אחראי?  למסלול התבונן לצדדים

 

 י?משפחה של הילה בצלאלמה לגבי האדם שנפגע? האם מגיע לו פיצוי? למשל לילד ששבר את היד או ל .10

 דיני הנזיקין באים לתת מענה למי שנפגע ונגרם לו או לרכושו נזק כתוצאה מרשלנות של אחר. 

 ירה פלילית?ומה קורה במקרה שמישהו נפגע ואין עב

ישנן עבירות ספורות בדיני העונשין בהן נאשים אדם גם אם עשה דבר שלא בכוונה )גרימת מוות ברשלנות בתאונת דרכים 

היא הדוגמה המוכרת ביותר(. לרוב, כשאדם ניזוק בגופו או ברכושו כתוצאה מרשלנות של אחר, לא מדובר בעבירה פלילית 

היא במסגרת דיני הנזיקין. הנפגע יתבע את הפוגע בבית משפט ואם יימצא שהפוגע  והתרופה שאותו אדם שנפגע יכול לקבל

הפר את חובתו להיות זהיר כלפי הנפגע ונהג ברשלנות, הרי שבית המשפט יפסוק פיצויים לנפגע )דוגמה טובה לכך תהיה 

ית למי מהרופאים אולם אותו מישהו שבעקבות רשלנות של בית החולים נהיה משותק, סיכוי סביר שלא תהיה אחריות פליל

אדם יתבע את בית החולים ואם יוכח שהוא נהיה משותק בגלל רשלנות של אחד הרופאים אז בית המשפט יטיל על בית 

 החולים לפצות אותו(.

 

 על מי מוטלת האחריות? 

 דקות[ 20] משחק תפקידים –הפעלה  .11

לשישה פרקים, כאשר בכל פרק נחשף נתון חדש העשוי בנספח תמצאו סיפור על תלמיד שנפצע בבית הספר. הסיפור מחולק 

לשנות את תפיסת התלמידים בנוגע למי אחראי לפציעתו. שימו לב, שחלק מהפרקים הם "לחילופין"; כלומר לא המשך של 

 השתלשלות העלילה, אלא עלילה חלופית. אפשר כמובן לשנות את הסיפור או לוותר על חלק מהשלבים.

  הערות למנחה

  שתי אפשרויות להפעלה. בחר את המתאימה ביותר לכיתה ולגיל התלמידים. לפניכם 

  .במידה שלא נותר מספיק זמן, ניתן להקריא את המצבים השונים ולקיים דיון במליאה 
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 מתאימה יותר לתלמידים בוגרים – 1אפשרות 

 חלקו את הכיתה לארבע קבוצות כאשר כל קבוצה מייצגת בעל תפקיד אחר:  .12

 ( חברת האחזקה. 4( מנהל בית הספר, )3( מאמן הנבחרת, )2( רמי, )1)

הקריאו את הסיפור שלב אחר שלב. לאחר כל פרק, הקבוצות תצטרכנה להסביר לכולם מדוע הם, כעורכי הדין של אותו בעל 

דדו את התפקיד שקיבלו לייצג, אינם נושאים באחריות לנזק ומי לדעתם הוא/הם הנושא/ים באחריות. במהלך הטיעונים עו

 התלמידים להתייחס לדברים שהקבוצות האחרות אמרו ולהציע טיעונים כנגד. 

 

כל תלמיד  –לאחר הטיעונים קיימו הצבעה ונסו להגיע להחלטה מי האחראי לאירוע לאור החלק האחרון שסופר. בהצבעה  .13

וב להדגיש שמותר להצביע יותר רשאי להצביע על פי מחשבתו העצמאית ולא להשאר נאמן לצד אותו הוא מייצג. כמו כן, חש

 מפעם אחת )במידה וחושבים שיש יותר מאחראי אחד(. 

 שלאחר שהקבוצות יציגו את טיעוניהן, יחליטו מי האחראי לאור החלק שסופר.  שופטיםאפשר להוסיף קבוצה של 

 

התלמידים שהצביעו עבורה לגבי כל חלק בסיפור רשמו על הלוח מי יקבל את נטל האחריות )יש לרשום בכל עמודה את מספר  .14

ולא רק לסמן את העמודה לגביה הצביע המספר הרב ביותר של ילדים. המטרה בין היתר להראות כי ההכרעה אינה ברורה 

 או במילים אחרות: יש אחראים במשותף(. –וחד משמעית ושיש יותר מתשובה אחת נכונה 

 לשם הנוחות אנו ממליצים לשרטט על הלוח טבלה מבעוד מועד:

 איש לא אחראי חברת האחזקה מנהל בית הספר מאמן הנבחרת רמי מי אחראי?

      שלב א'

      שלב ב'

      שלב ג'

      שלב ד'

      שלב ה'

      שלב ו'

 

  אפשרות חלופית )בבתי ספר יסודיים(

 תלו בכל פינה בריסטול שהכנתם מראש.  .א

 ה באופן שיאפשר לתלמידים לנוע בכיתה בחופשיות תוכלו לבקש מהתלמידים להזיז את הכיסאות הציד .ב

הקריאו את הסיפור )מצ"ב בנספח( שלב אחר שלב, ולאחר כל פרק בקשו מהתלמידים לחתום את שמם על השלט או  .ג

 השלטים המתאימים לעמדתם )חשוב להדגיש שמותר לחתום על יותר מבריסטול אחד(.

ים השונים. כמה תלמידים עדיין חשבו בסוף הסיפור שמוטלת בסוף הסיפור, בדקו כמה חתימות היו בכל שלט בשלב .ד

 אחריות על מישהו ובאיזה שלב, אם בכלל, החליטו שלא חלה אחריות על גורם כזה או אחר.

 

 

 דקות[ 10] נקודות לדיון .15

דים לאחר שהתלמידים יציגו את טיעוניהם ולאחר שסיפרתם את כל חלקי הסיפור והתקיימו כל ההצבעות, דונו עם התלמי

 בדברים שעלו מתוך הסיפור:

  חשבו על המושג אחריות. להיות אחראי משמעו לחשוב על התוצאות של מעשי ולנסות למנוע פגיעות ונזקים. אני אחריות

 אחראי על מה שקרה כתוצאה ממעשים שלי, אם הייתי צריך לחשוב על השתלשלות אירועים זו ויכולתי למנוע אותה. 

  דים לפי מה הם שינו בכל פעם את עמדתם? בירור קצר יראה שההבדל בכל שלב התבטא בדקו עם התלמיקשר סיבתי

 לבין התוצאה הסופית. לפעמים, גם מידע שנוסף לנו משנה את גישתנו.  Xבקיום או ניתוק הקשר בין מעשיו של גורם 

 לשאלה מי נושא באחריות  הציגו בפני התלמידים את התהליך שעברו תוך כדי הסיפור והשינוי בהחלטתם החברתית בנוגע

למקרה בכל אחד מהשלבים, לאור מה שרשום על הלוח. מספר המצביעים בכל עמודה )או מספר החתימות בכל בריסטול( 

משקף את עמדת הכיתה. לפעמים יש הסכמה כללית לגבי מי אחראי או מי לא אחראי )מקום בו מספר רב של תלמידים 

לטות אלו אינן ברורות מאליהן. אין תשובה אחת נכונה. בכל מקרה נדרשת החלטה הצביע או לא הצביע( ולעיתים אין. הח
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חברתית בשאלה, איזו מין חברה אנחנו, על אילו התנהגויות אנו מטילים אחריות ומה גבולות האחריות הזו מבחינת 

ת מעשיו גם אם הן גבולות התוצאה המזיקה וגבולות הנפגעים. לפעמים נחשוב שמישהו לא היה צריך לצפות את תוצאו

 לא ברור שאני אחראי.  –קרו בסופו של דבר. למשל, אם שמתי שלט ומישהו קרא אותו והחליט בכל זאת להסתכן 

 

 סיכום .16

בהתחלת השיעור נגענו במקרים בהם אנשים נפגעים על ידי אחרים בלי שום כוונה ועמדנו על ההבדל בין מקרים אלו לעבירות 

נה שגם כאשר האדם לא מתכוון, אם הוא עשה משהו שהיה צריך לחשוב על התוצאות ושיקרה פליליות רגילות. הגענו למסק

 נזק, עליו להיות אחראי על כך. 

  .דיברנו על כך שההתנהגות הלא אחראית פירושה רשלנות שמבטאת בצורה כלשהי אי אכפתיות מהסובב 

 ייענש ודיברנו על חשיבות העונש כגורם  נגענו בכך שכאשר מדובר בעבירה על החוק שנעברה ברשלנות האדם שעבר

 מרתיע.

  משם עברנו לדבר על אלו שנפגעו מאותה רשלנות ודיברנו על כך שבין אם נעשתה עבירה פלילית ובין אם היתה רשלנות

בלי עבירה האדם שנפגע זכאי לפיצויים ולמעשה להחזרת המצב לקדמותו. דיברנו גם על הצורך שלנו כחברה לדאוג 

 לקבוע נורמות של זהירות ושאדם יצפה מראש את תוצאות מעשיו.לאכפתיות ו

 נגענו בכל מיני היבטים של אחריות והבנו שיכולים להיות כמה אחראים ושזה  ,רמי, בסיפור של במהלך הפעילות שעשינו

 לא תמיד ברור. הבהרנו גם את עניין הקשר הסיבתי שצריך להיות בין הנזק לתוצאה.

 לות האחריות ואיפה נרצה כחברה לשים אותם. משם עברנו לדבר על גבו 

 

כדאי לזכור שגם כאשר אנחנו לא מתכוונים להזיק, אם פעלנו בחוסר תשומת לב עלולה להיות לנו אחריות לרשלנות. לכן, 

 מומלץ לכולנו לנהוג באחריות ובזהירות כלפי הסובבים אותנו. 
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 משימות קבוצתיות

 
 משימה קבוצתית

 

 דונו יחד כקבוצה בסיפור של קריסת הגשר בהר הרצל. 

 כיצד?יתן למנוע את האסון בהר הרצל? האם נ

 מדוע?במקרה כזה? את בעלי התפקידים הרלוונטיים האם מוצדק להעניש 

 קחו בחשבון שהם לא התכוונו שיקרה אסון כפי שקרה. 

 

 

 משימה קבוצתית

 

 דונו יחד כקבוצה בסיפור של קריסת הגשר בהר הרצל. 

 כיצד?יתן למנוע את האסון בהר הרצל? נהאם 

 מדוע?במקרה כזה? את בעלי התפקידים הרלוונטיים האם מוצדק להעניש 

 קחו בחשבון שהם לא התכוונו שיקרה אסון כפי שקרה. 

 

 

 משימה קבוצתית

 

 וצה בסיפור של קריסת הגשר בהר הרצל. דונו יחד כקב

 כיצד?יתן למנוע את האסון בהר הרצל? האם נ

 מדוע?במקרה כזה? את בעלי התפקידים הרלוונטיים האם מוצדק להעניש 

 קחו בחשבון שהם לא התכוונו שיקרה אסון כפי שקרה. 
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 פור של רמיהסי –סיפור המקרה 

 10-12רמי, תלמיד בית הספר 'גלבוע' הוא אצן מוכשר והוכתר אלוף הארץ בריצה לגילאי  שלב א'

בשנה שעברה. רמי הוא חבר בנבחרת ההתעמלות של בית הספר. כשבוע לפני תחרות 

הריצה הארצית לתלמידים התקיים אימון של נבחרת ההתעמלות בחצר בית הספר. בעקבות 

בחצר. מאמן הנבחרת שגילה שאיש לא טיפל בבור והוא עדיין קיים,  הגשמים נפער בור

הזהיר את הילדים ואמר להם לרוץ בחלק אחר של המגרש. רמי שמע אמנם את הזהרת 

המאמן, אך בטעות נתקל בבור ונפל לתוכו. הוא שבר את רגלו ולא יוכל להשתתף בתחרות 

 נגרמו לו אכזבה וצער עצומים. הריצה הארצית. לרמי יהיו טיפולים רפואיים רבים וכן

 

מתברר, שמאמן הנבחרת ביקש ממנהל בית הספר לטפל במגרש לפני שיתחילו הגשמים.  שלב ב'

מנהל בית הספר לא עשה זאת במהלך הקיץ. לאחר הגשם הראשון, פנה המנהל לחברת 

 האחזקה שאחראית על תחזוקת בית הספר, וכן אסר על המאמן להשתמש במגרש.

 

מתברר שחברת האחזקה לא טיפלה בבעיה. לאחר שהודיע על התקלה לחברה, המנהל לא  שלב ג'

 בדק אם העניין טופל.

 

לחילופין: חברת האחזקה חייבת לבוא פעם בשבוע לבדוק את המגרש. השבוע לא הגיעו  שלב ד'

נציגי החברה לבית הספר. המאמן אמר למנהל כי הבור עודנו קיים במגרש, והמנהל לא 

 ום כיוון שהאמין שחברת האחזקה מגיעה בכל שבוע לבית הספר.עשה כל

 

לחילופין: המאמן הבחין בבור והחליט להעביר את האימון למגרש אחר. רמי שרצה להתאמן  שלב ה'

 לקראת התחרות, הגיע לבית הספר אחר הצהריים והתאמן במגרש עם הבור. 

 

לה שרמי נפגע והוא בבית החולים, האם כאשר צלצל מנהל הנבחרת לאמו של רמי להודיע  שלב ו'

לא יכלה לענות. המנהל השאיר הודעה על המשיבון של האם והודיע לה כי רמי בבית חולים 

וכי עליה להגיע מייד. אמו של רמי נבהלה והכוס שהיתה בידה נפלה ונשברה. האם נחתכה 

לשמור על בנה  בידה. בגלל שרצה לחפש את רמי בבית החולים היה עליה לקחת בייבי סיטר

הקטן, אח של רמי. מי צריך לשלם לאמו של רמי על הוצאות הפציעה שלה ועל הבייבי סיטר 

 שלקחה?
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 זכויות

 חופש הביטוי - 11שיעור  

 מטרות

 התלמיד יתוודע אל הזכות לחופש הביטוי ויבין את משמעותה. .1

 התלמיד יבין את חשיבותו של חופש הביטוי ואת הסיבות להגנה עליו. .2

 התלמיד יכיר דרכים שונות באמצעותן הוא יכול להביע את עצמו ואת דעותיו. .3

 הכנה

 יעור יש להביא ציוד בהתאם להפעלה.לחלק השני של הש .1

 מהלך השיעור

 מהו חופש הביטוי ולמה הוא חשוב?א. 

 דקות[ 10ספרו לתלמידים את הסיפור הבא: ]הפעלה:  .1

דבים, והכיתה שלכם עלתה רס בין כל הכיתות בהם מלמדים עו"ד מתנהגרלה לקבלת פהחליטה לקיים  שיעור אחרעמותת 

, הכולל טיול טרקטרונים, בילוי ב'עיר המלכים' שיתקיים בשבוע הבא או טיול בן יומיים לאילת,ה בפרס! הפרס הוא תכבגורל וז

כרטיסים לאחת מתכניות  או)סוג של לונה פארק סביב נושא התנ"ך(, שיט על ספינה מיוחדת והרבה זמן חופשי בחוף הים; 

לפני שהגעתי לפה עדכנו אותי ששתי  "כוכב נולד" )כשתתחיל העונה הבאה, אם עוד לא התחילה במועד העברת השיעור...(!.

ם לבחור ביניהן, אבל אי אפשר להתפצל. כל הכיתה מקבלת ביחד את אותו וליהאפשרויות אכן עומדות על הפרק ושאתם יכ

 מחכים שאני אודיע להם... צריך להחליט עכשיו.? הפרס. אז מה אתם רוצים

 

 בקשו מכל תלמיד להחליט בעד איזה פרס הוא וערכו הצבעה. .2

  

באופן עקבי אפשרו רק לתלמידים המעונינים לנסוע לאילת בקשו מהתלמידים להסביר מדוע החליטו כפי שהחליטו. אולם,  .3

נולד" לא יקבלו את רשות הדיבור. אמרו לתלמידים תלמידים המעונינים לצפות כקהל באחת מתכניות "כוכב  .לדבר

 ותודיעו לעמותה שהכיתה נוסעת לאילת ומוותרת על "כוכב נולד"!  –ששוכנעתם 

 

 דקות[ 10] :דיוןלאחר שתרגיעו את הרוחות ותסבירו שזה היה רק תרגיל.... ערכו עם התלמידים  .4

  התלמידים על הרצון שלהם להתבטא ומדוע היה להם כיצד הרגשתם כאשר לא ניתנה לכם רשות הדיבור? )יש לדבר עם

 חשוב להתבטא. חשוב להעלות את תחושת חוסר הצדק והקיפוח הטבעית לסיטואציה כזו(.

  ?כיצד הרגישו תלמידי הקבוצה שקולה כן נשמע 

 מדוע חשוב לשמוע גם את הדעות של הקבוצה השניה? )תשובות התלמידים יובילו לדיון בחשיבות הצורך להשמיע 

 החלטה שמבוססת על הכרעה שכלתנית לאחר שמיעת כל הדעות(. –ולשמוע דעות שונות כדי לקבל החלטה טובה ביחד 

 

 כתבו על הלוח: .5

 לבטא את עצמי, לבטא את האישיות שלי, להשמיע את דעתי, לשכנע, לממש את עצמי. :חשוב לי

 לשמוע דעות שונות, להשתכנע. :חשוב לחברה

 

האישי, ההכרות מפגש הה המרכזית של הפעילות הינה , אך מטרתקנות ידע לתלמידיםמ שיעור אחרתכניות ההעשרה של 

כם להכירכם, תאפשרו לילדים על עצמשתספרו אנו ממליצים  ,לפיכך .לבעלי המקצוע ולעולמם ת התלמידיםחשיפו ההדדית

 זמן לשאלות ולתשובות.ותשאירו  (ןענייהבמקצוע, תחומי  תם, מדוע בחריתםהי יםתלמידלו , איתם)היכן גדל

להרחיב לנו  ופשריא, והצעה לסיוע תרומות, ולפיכך כל תרומההתנדבות ו. פעילותנו נסמכת על זקוקה לך שיעור אחרותת עמ

 וצרו עמנו קשר. www.shiuracher.org כנסו לאתר יאנא ה  -למידע נוסף לטובת תלמידים נוספים. הפעילות 

http://www.shiuracher.org/
http://www.shiuracher.org/
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כנו כאן נוכחנו לדעת שבכל אדם קיים צורך בסיסי לתת ביטוי לרצונותיו, דעותיו, העדפותיו בתרגיל הקטן שער :סכמו .6

ואמונותיו. ביטוי זה מביא לפורקן, הנאה וסיפוק. בלימת האפשרות להתבטא עלולה להוביל לתסכול ולצבירת כעסים )כפי 

ו בדרכים שונות. הזכות לביטוי אישי שודאי התבטא בתרגיל..(. לכן, החברה הדמוקרטית מאפשרת לכל אדם לבטא עצמ

כלומר יבטא את פנימיותו הייחודית ויוכל להשפיע באמצעותה על אנשים אחרים  –מובילה לכך שכל אדם יממש את עצמו 

 בסביבתו. 

 דרכי ביטוי שונותב. 

 לפי הזמן שנותר, ניתן להמשיך לאחת או יותר מההפעלות הבאות:

  :באמצעות מראה חיצוני ביטוי  .7

 דקות[ 8]: יכם שלוש אפשרויות שונות להפעלה הקשורה בביטוי באמצעות חזות חיצוניתלפנ

של אנשים אשר אופן הלבוש שלהם מבטא משהו  תלו על הלוח מספר תמונות .א

. שאלו את ועוד פאנקיסט, חייל, אדם דתי, נזיר בודהיסטי ייחודי לגביהם. לדוגמא:

ר שהיא מבקשת להעביר? התלמידים: מה מבטאת כל דמות בתמונה? מהו המס

 כיצד היא מעבירה מסר זה?

על נושא אחר כלשהו. כל פעם  אל מול הילדים תוך כדי דיבור החליפו אותםסוגי לבוש שונים ו הביאו עמכם מראש .ב

ש"הפכתם לדמות חדשה" הפנו שאלה/אמירה כלשהי אל התלמידים ותראו כיצד הם מגיבים אחרת, בהתאם לדמות 

גמא, אפשר לבוא מראש לשיעור עם חליפה, ומתחתיה ביגוד קצר, ולהוסיף לבסוף כובע משעשע או לדו הנוכחית שלכם...

פאה... )או להסתובב ולשנות כל פעם חזות: לשים כיפה ולהחזיק סידור; לחבוש משקפי שמש ולהרים את הצווארון 

מה סטיגמות על המקצוע..( וכדומה..(. הילדים מאד נהנים, מופתעים מהפתיחות של המתנדב )וכך נשברות עוד כ

 כיצד המסר מועבר אחרת בהתאם לתדמית החיצונית.  להביןומצליחים באופן אינטואיטיבי 

 . הסבו את תשומת לבם לכךללבוש בגדים שונים ולומר משפט קבוע, כגון: "שלום, באתי לראיון עבודה" תלמידיםל תנו .ג

 הם אומרים אותו אחרת בהתאם לתדמית החיצונית שנוצרה. ש

יובילו למסקנה שגם מראה חיצוני כמו לבוש, תסרוקת ואביזרים שונים הם כלי  , התחפושות והדיונים שלאחריהןהתמונות

לביטוי. בדרך זו אדם מעביר לסביבתו את ה"אני" שלו. לעיתים אדם בדרך הלבוש שלו גם מעביר מסר באשר לאידיאולוגיה 

ל, עשוי להעביר דרך הלבוש שלו את המסר שהוא כפוף לציווי חיצוני הנעלה . אדם דתי, למשבעיניו שלו ולדרך בה ראוי לחיות

ערך הקהילתיות עולה בחשיבותו על הפרט ש ,ממנו )בכל דת שהיא: כגון כיסויי הראש למיניהם( או חשיבות הצניעות בעיניו או

מסר של אינדיבידואליסטיות,  בעוד שהפאנקיסט לעומתו, עשוי להעביר . זאת)לבוש אחיד או זהה בחלק מהחברות הדתיות(

  יצירתיות, שונות, ומרד בנורמות ובמוסכמות החברה וכן הלאה.

 

נקודה נוספת שניתן לדון בה היא נושא האופנות. בני נוער רבים נוטים להתלבש על פי "מותגים". ניתן לברר עם התלמידים  .8

וחולצה של "גולף"? למעשה, לכולם יש אותו האם הם חשים שהם מבטאים את עצמם כאשר הם לובשים ג'ינס "לי קופר" 

הג'ינס וכולם קונים בגדים באותן חנויות ש"נחשבות" יותר. מכאן שהלבוש הוא במידה רבה אחיד: אנו לא מבטאים את עצמנו 

אלא נגררים אחר אופנות המוכתבות לנו מראש על ידי יצרני הבגדים. נער/ה הרוצים לבטא את עצמם בלבוש שונה מהמקובל, 

לולים להיתקל בתגובות של לעג וביקורת מצד חבריהם ולכן רבים נרתעים מלבטא עצמם בדרך שונה ו"הולכים עם הזרם". ע

 כך לא רק בלבוש אלא גם בנושאים אחרים הנוגעים לביטוי אישי כמו טעם מוסיקלי, תחביבים ועוד. 

 

 דקות[ 3] )חשוב לסכם את השיעור בכמה מילים(: סיכום .9

לכל אחד מאיתנו יש רצון להביע את עצמו. יש לנו דרכים רבות לבטא את עצמנו. אנחנו יכולים לדבר, לשיר, בשיעור ראינו ש

לצייר להתלבש ולכתוב. הזכות לבטא את עצמנו היא חשובה והיא ניתנה לנו אבל חשוב שגם נדע לשמור עליה. חשוב לשמור 

חרים. ראינו שמי שלא הצליח להגיד את מה שיש לו הרגיש על הזכות הזו גם כדי שישמעו אותנו וגם כדי שנוכל לשמוע א

שהתעלמו ממנו וזלזלו בדעותיו. לכן חשוב לנו שתצאו מהשיעור עם ההבנה שלכולנו יש את הזכות לביטוי ועלינו לשמור עליה 

 ולהעניק אותם לאנשים שסביבנו כדי שגם אנחנו נזכה בה.

_____________________________________________________________ 

 ההפעלה במערך השיעור.והסיוע בבניית רעיון על העל  שבלתממשרד  תודתנו לעו"ד גדי אוזן
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 אפשרות א'  –אפליה פסולה והבחנה ראויה - 12שיעור  

 

 מטרות

 התלמידים יבינו את הצורך באיסור על אפליה פסולה בחברה דמוקרטית. .1

 הבחנה ראויה.התלמידים יבחינו בין אפליה פסולה לבין  .2

 עידוד התלמידים לאזרחות פעילה במקרים בהם הם נחשפים לפגיעה בשוויון. .3

 הערות

 מומלץ להגיע בהרכב של לפחות שני מתנדבים על מנת לסייע בתפעול משחק התפקידים המוצע במערך. .1

שחק התפקידים רצוי להתייעץ מראש עם מחנכ/ת הכיתה בנוגע להתאמת השיעור לכיתה בכל הנוגע לנושא המועלה במ .2

)מניעת כניסה למועדון בילויים( ולמידת הרלבנטיות שלו לתלמידי אותו בית הספר. נסיון מתנדבינו מלמד כי השיעור מועבר 

הוא מהווה עבור התלמידים במה לשיתוף בחוויות אישיות  –רבה גם במצבים שנראים על פניו רגישים, ויותר מכך  בהצלחה

 בנושא. שעברו בעצמם או שאליהן נחשפו

במקרים בהם מועבר השיעור בבתי ספר דתיים, ובמקרה שהמחנכ/ת מציינ/ת כי קיימת רגישות בנושא, ניתן להחליף את  .3

ניתן להמחיז מניעת כניסה לחדר כושר, לקניון או למגרש כדורגל וכדומה )ולשנות את כרטיסי  –המקום בו מתרחש המקרה 

יימת רגישות בכיתה בנוגע לכהי/בהירי עור/שיער )בשל הרכב הכיתה( ניתן התפקידים שבנספח בהתאם(. כמו כן, במידה וק

 לשנות את הסיטואציה, למשל למניעת כניסה של נשים למגרש כדורגל. 

 במידה שלא מתאים בכיתה לערוך משחקי תפקידים ניתן לחלק את הכיתה לקבוצות בהן ידונו במקרים או לקיים דיון במליאה.  .4

 

 הכנה

 תלמידים )בנספח(. 3 -פקידים לחלוקה להדפסת כרטיסי ת .1

 הדפסת דף מידע ופרטי התקשרות של גורמים היכולים לסייע במקרה של פגיעה בשוויון לכל תלמיד )בנספח(. .2

 

 מהלך השיעור

 פסולה אפליה 

  משחק תפקידים - פתיחה .1

כל אחד מהם כרטיסיה בקשו שלושה מתנדבים )בחרו תלמיד כהה שיער ותלמיד בהיר שיער לשחק את החברים( ותנו ל

 )בנספח(. בקשו מהם לקרוא את הכרטיסיות ולהציג את משחק התפקידים מול הכיתה.

במקרים בהם מועבר השיעור בבתי ספר דתיים ובמידה שקיימת רגישות בנושא, ניתן להחליף את המקום בו מתרחש  הערה

כושר או לקניון או למגרש כדורגל וכדומה )ולשנות במקום מניעת כניסה למועדון ניתן להמחיז מניעת כניסה לחדר  –המקרה 

את כרטיסי התפקידים שבנספח בהתאם(. כמו כן, במידה וקיימת רגישות בכיתה בנוגע לכהי/בהירי עור/שיער )בשל הרכב 

  הכיתה( ניתן לשנות את הסיטואציה למשל למניעת כניסה של נשים למגרש כדורגל או למניעת אנשים גבוהים למקום ציבורי.

 

האישי, ההכרות מפגש הה המרכזית של הפעילות הינה קנות ידע לתלמידים, אך מטרתמ שיעור אחריות ההעשרה של תכנ

כם להכירכם, תאפשרו לילדים על עצמשתספרו אנו ממליצים  ,לפיכך .לבעלי המקצוע ולעולמם ת התלמידיםחשיפו ההדדית

 זמן לשאלות ולתשובות.ותשאירו  (ןענייהי במקצוע, תחומ תם, מדוע בחריתםהי יםתלמידלו , איתם)היכן גדל

להרחיב לנו  ופשריא, והצעה לסיוע תרומות, ולפיכך כל תרומההתנדבות ו. פעילותנו נסמכת על זקוקה לך שיעור אחרעמותת 

 וצרו עמנו קשר. iuracher.orgwww.sh כנסו לאתר יאנא ה  -למידע נוסף לטובת תלמידים נוספים. הפעילות 

http://www.shiuracher.org/
http://www.shiuracher.org/
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 דיון .2

 הודו לשחקנים וקיימו דיון על המקרה.

 ?פנו לשחקן שנמנע ממנו להיכנס למועדון ושאלו איך הוא הרגיש בסיטואציה 

  ?פנו לשחקן ששיחק את החבר ושאלו כיצד הוא הרגיש בסיטואציה 

  ם וכו'?איך לדעתכם מרגישים אנשים שמונעים מהם להיכנס למקום כלשהו בגלל צבע, מין, לאו –שאלו את כולם 

 ?האם אתם מכירים מקרים כאלו? מי רוצה לשתף 

  ?האם לדעתכם מותר למאבטח / בעל המועדון למנוע את הכניסה למועדון רק בשל צבע השיער שלו? מדוע 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=b1E4OWkJetoהקרנת קטע לדוגמה  .3

 יוצאות אתיופיה מופלות בכניסה למועדון בילויים. , שבו רואים כיצד בחורות2 חדשות ערוץהקרינו את הקטע מתוך 

 

 מה קורה כאשר אנחנו נוהגים באי שוויון )כמו במקרה שהודגם בכיתה או בקטע שצפינו כעת(?  .4

לאנשים דומים )למשל שתי נשים( או לאנשים שונים שהשוני  שווההסבירו כי משמעותו של עקרון השוויון היא התייחסות 

ושא הנדון )למשל: גבר ואישה בקבלה לעבודה בהוראת מתמטיקה(. התייחסות לא שווה לבני אדם ביניהם לא רלוונטי לנ

 .אפליה פסולהמסיבות אלה מהווה 

 

 חוק איסור הפליה -הסבר  .6

, 2000-התשס"אאיסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים  חוקק חוק 2000בשנת 

יסוקו באספקת מוצר או שירות ציבורי או בהפעלת מקום ציבורי, לא יפלה באספקת המוצר או השירות אשר קובע כי מי שע

הציבורי, במתן הכניסה למקום הציבורי או במתן שירות במקום הציבורי, מחמת גזע, דת או קבוצה דתית, לאום, ארץ מוצא, 

 הורות. מין, נטייה מינית, גיל, השקפה, השתייכות מפלגתית, מעמד אישי או

החוק נחקק ביוזמת האגודה לזכויות האזרח. התקשורת נוהגת לעתים לכנותו "חוק הסלקציה", שכן אחת התופעות שזרזו את 

 .)מתוך ויקיפדיה(חקיקתו הייתה האפליה בכניסה למועדוני לילה 

רגון או מועדון, שאינו כאשר הדבר נעשה על ידי אבחוק הוגדרו מצבים בהם הבחנה בין אנשים לא תחשב כאפליה, לדוגמה 

 .או בארגון לשם קידום צרכים מיוחדים של הקבוצה שאליה משתייכים החברים במועדון למטרת רווח, ונעשה

  על פי החוק העובר על הוראות החוק חייב בפיצוי נזקיו של מי שהופלה, וכן עשוי לחוב בפיצויים ללא הוכחת נזק.

 להלן פירוט החוק באתר משרד הכלכלה  

http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/A4587F25-5F3F-4FBA-8A90-818960801A9E.htm  

  

 .https://www.youtube.com/watch?v=61o5d6kiwNM 10בערוץ  עם רפי רשף 5הקרינו את הקטע מתוך  .7

 תבע את המועדון. בקטע זה רואים את  ג'רמי ארטיה צעיר אתיופי שמנעו ממנו כניסה למועדוני בילויים בשל צבע עורו והוא 

 מה אפשר ללמוד מהקטע על ג'רמי ארטיה? -שאלו 

הסבירו שבמקרה זה המועדון ואף הסלקטורית חויבו לפצות את המבלה. מכאן ניתן להבין, שבמקרה של אפליה על רקע 

 בע החוק. מגדר, צבע, דת, לאום ועוד ניתן לתבוע את העסק ואף את העובד שהפלה באופן אישי ולקבל פיצויים, כפי שק

חשוב להתמקד בעובדה שהתובע נקט בפעולה אקטיבית והביא להוצאת הצדק לאור, להוכחת האפליה הפסולה ולפיצוי 

 המגיע להם.

 

 על אפליה על רקע עדתי בבית ספר חרדי בזכרון יעקב. 1מחדשות ערוץ ניתן גם להקרין את הקטע  .8

https://www.youtube.com/watch?v=fdVa0QWYdbo  

 

אפליה על רקע דת, גזע, מין, השקפה פוליטית. אפליה כזו נקראת ם חלק זה, הזכירו שלפי החוק אסור להפלות אדם לסיכו .9

 . פסולה
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 הבחנה ראויה 

בקשו משלושה תלמידים נוספים לעלות ולהציג משחק תפקידים נוסף )בחינת מועמדים לעבודה(. התלמידים יקבלו כרטיסיות:  .10

 .2, מועמד לעבודה 1בודה בעל מועדון ריקודים, מועמד לע

 בהתאם לזמן שנותר ולמידת ההשתתפות של התלמידים, ניתן לדון במקרה במליאה במקום משחק תפקידים.  למנחה

 

  שאלו את בעל מועדון ריקודים: במי תבחר? מדוע? .11

  לה?האם מדובר בסיטואציה של אי שוויון? של אפליה פסולאחר קבלת התשובה מבעל המועדון שאלו את כולם: 

 הסבר .12

לאנשים ואין בכך אפליה. אם בעל המועדון בוחר את האדם בעל הניסיון, שמסוגל  שונהישנם מקרים שבהם מתייחסים בצורה 

להתמודד עם דרישות המשרה, הרי שאין כאן אפליה. דוגמה נוספת, כאשר מתפנה משרת ניהול בבית ספר יעדיפו אדם בעל 

אחד גבר והשנייה  -. אולם, אם יהיו שני מועמדים  הבחנהדם צעיר וחסר ניסיון. זוהי שנות ניסיון וידע מקצועי רב על פני א

והגבר ייבחר רק משום שהוא גבר, הרי שכאן יש אפליה. עצם העובדה שהמועמד גבר לא רלוונטית )לא קשורה(  –אישה 

 לכישוריו המקצועיים.

 

 יה? כיצד ניתן להבחין מתי מדובר באפליה פסולה ומתי בהבחנה ראו .13

)כמו במקרה  כאשר הסיבות הן מוצדקות והשוני הוא רלוונטייש להגיע למסקנה שהתייחסות שונה לבני אדם נעשית אך ורק 

 של ידע מקצועי שהוצג כאן(. 

 יש לעודד את התלמידים לחשוב על מקרים נוספים בהם ראוי ונכון לעשות הבחנה )בכדי לקדם חלשים, מוגבלים וכו'(. 

 נוספים בהם רצוי וחשוב לסטות מעקרון השוויון? מתי?  האם ישנם מצבים

 הסבירו בקצרה את נושא ההעדפה המתקנת. 

 קיים שיעור בנושא זה ולכן אין צורך להתעכב על כך זמן רב.  למנחה

 

 אזרחות פעילה 

דינו על מנת מה אנו מסוגלים לעשות במקרים בהם אנו נתקלים במקרים של אי שוויון ובאפליה פסולה? אלו כלים יש בי .14

 ליצור שינוי? 

תשובות אפשריות: הפגנות, מכתבים לתקשורת, פניה לבתי המשפט, פניה ישירה לחברי כנסת, פניה לגופים העוסקים 

 , מחאת הנכים ועוד. 2015בזכויות אדם. אפשר לתת לדוגמה את מחאת האתיופים בשנת 

נפגעים בעצמכם באופן דומה למקרה בו דנו בתחילת  האם אתם חושבים שנקיטה בפעולות אלה יכולה לעזור? לו הייתם .15

 השיעור, ולא היו מאפשרים כניסתכם למקום כלשהו, האם הייתם עושים משהו בנושא?

ניתן להזכיר את המקרה של ג'רמי ארטיה מתחילת השיעור שבו הוא זכה במשפט ואף נפסקו לטובתו פיצויים על האפליה. כך 

 תבוע את המקום בגין אפליה וחוסר שוויון. שתמיד ניתן לפנות לבית המשפט ול

כדאי להציע למורה לבחור מקרה אחד או מספר מקרים של אפליה פסולה ולנסות לייצר שינוי באמצעות אזרחות  למנחה

 פעילה, בשיעור המשך לשיעור זה. 

  סיכום השיעור )חשוב לסכם את השיעור בכמה מילים( .16

סולה לבין הבחנה ראויה, נהיה מודעים לקיומה של העדפה מתקנת ו/או למקרים חשוב שכולנו נדע את האבחנה בין אפליה פ

בהם מתרחשים מצבי אי שוויון. מודעות זו צריכה להיות מגובה במעשים ובפעולה במקום בו אנו נפגעים. בדומה לתובעים 

 שם אותה בחיי היומיום שלנו!אזרחות פעילה היא לא רק סיסמא. ניתן ליימהדוגמאות עליהן דיברנו, חשוב שכולנו נזכור ש

 חלקו לתלמידים את הדף הכולל פרטים של ארגונים אליהם ניתן לפנות במקרים של אפליה. 

 

________________________________________________________________________ 

מבימ"ש השלום בחיפה תודתנו לעו"ד נעה נאמן על הרעיון והסיוע בבנית מערך השיעור ולכב' השופט פרידמן 

 על הרחבתו



 
 

 82 שיעור אחר | כללי המשחק | משפטים וחברה

 מניעת כניסה למועדון ריקודים –משחק תפקידים ראשון 

 

 מאבטח

אתה מאבטח בכניסה למועדון ריקודים. למועדון הריקודים מגיעים שני 

 חברים: אחד עם שיער כהה ואחד עם שיער בהיר. 

אתה מכניס מיד את כהה השיער, ומסרב להכניס את הבהיר. כאשר 

אותך למה, תנסה להתחמק ולמצוא כל מיני תירוצים  הוא שואל

מצחיקים )למשל: אתה יפה מדי.. אתה חכם מדי...( ורק בסוף, כאשר לא יישארו עוד תירוצים תודה 

 בפניו שזהו מועדון לכהי שיער בלבד ושאסור להכניס אנשים בהירי שיער.

 

 
 

 חבר א'

מוכן להכניס את אתה וחברך רוצים להיכנס למועדון ריקודים. המאבטח 

חברך, אך אותך מסרבים להכניס... עליך להקשות על המאבטח 

בכניסה, לשאול אותו שוב ושוב למה הוא לא מכניס אותך עד שהוא 

 יאמר את האמת. בינתיים תנסה לשאול אותו את השאלות הבאות:

 האם זה בגלל שאני נמוך / גבוה? האם בגלל שאני צעיר?

 ם זה בגלל שאני בחור/בחורה?האם בגלל שאני יפה מדי? הא

 נסה לחשוב על כל מיני רעיונות מצחיקים ומקוריים.

 
 
 

 חבר ב'

אתה וחברך רוצים להיכנס למועדון ריקודים. המאבטח מוכן להכניס 

אותך אך מסרב להכניס את חברך. אתה מחכה איתו בחוץ ומנסה 

 להבין מדוע לא מכניסים אותו.
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 החיפוש עבוד –משחק תפקידים שני 

 

 בעל מועדון ריקודים

אשר זקוק למאבטח בכניסה. הדיסקוטק מפורסם  מועדון ריקודיםאתה בעל 

מאוד ובכל ערב שישי מגיעים אליו מאות בני נוער. בגלל הצפיפות והלחץ 

להיכנס, קרו כבר לא פעם מקרים של אלימות פיסית ומילולית )קללות(. אתה 

ת שיוכל להפריד בין בני נוער מחפש מאבטח בעל ניסיון רב, אדם חזק פיזי

 שהולכים מכות ולהתמודד עם הבעיות הללו.

 שני מועמדים לתפקיד מגיעים אליך לראיון.

שאל כל אחד מהם על ניסיונו בתחום, מה הוא יעשה במקרה ויתחילו מכות מחוץ 

 למועדון או בתוכו וכו'... 

 שלך. ון ריקודיםמועדאת מי היית רוצה להעסיק בתור מאבטח  –עליך לקבל החלטה 

 
 

 1לעבודה  מועמד

שנים במועדוני ריקודים ובנוסף אתה מאמן כושר אישי.  5אתה מאבטח כבר 

אתה מגיע לראיון עבודה אצל בעל מועדון ריקודים שמחפש מאבטח. עליך 

 להסביר לו מדוע כדאי לו לקחת אותך לעבודה.

 

 
 
 
 
 

 2מועמד לעבודה 

אביב. עד כה -אל באוניברסיטת תלאתה סטודנט להיסטוריה של ארץ ישר

 עבדת כמלצר וכעוזר הוראה באוניברסיטה. 

אתה מגיע לראיון אצל בעל מועדון ריקודים שמחפש מאבטח לכניסה למועדון. 

 עליך להסביר לו מדוע כדאי לו לקחת אותך לעבודה.

 
 
 
 

 יכול לעשות? אנימה 
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מוכן לוותר ואם הרגשת שאתה פשוט חייב אם זכויות האדם חשובות לך, אם הפלו אותך לרעה ואתה לא 

 לעשות משהו, הנה כמה כתובות וטלפונים שיוכלו לעזור:

  www.acri.org.il –האגודה לזכויות האזרח  

  /http://www.kavlaoved.org.il  –קו לעובד, עמותה המגנה על זכויות עובדים בישראל  

 lawclinc@post.tau.ac.ilהתכנית לזכויות אדם באוניברסיטת תל אביב  

 http://www.law.tau.ac.il/Heb/?CategoryID=484   

 http://www.tamas.gov.il/CmsTamat/Rsrc/Shivyon/Shivyon.html נציבות שוויון זכויות בעבודה 

 לפנות באופן ישיר אל חברי הכנסת באמצעות דואר אלקטרוני  

https://www.knesset.gov.il/mk/heb/mkindex_current.asp 

 

 בהצלחה!
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 ואפליה מתקנת  שוויון הזדמנויות –יש לי חלום - 13שיעור 

 

 מטרות

 התלמידים יבחנו את סוגיית השוויון בישראל ובארה"ב. 

 התלמידים יכירו את נאומו של מרטין לותר קינג ויבחנו האם הוא מתקיים בישראל. 

 ות.התלמידים ידונו בדילמה האם יש לאפשר אפליה מתקנת לאוכלוסיות שונ 

 התלמידים יבינו שצריך לתת לכל אחד זכות, אולי לא שווה אבל קיימת, לממש את החלום שלו. 

 הכנה

 כרטיסיות לעבודה בקבוצות 

 מחשב, מקרן וחיבור לאינטרנט להקרנת נאומו של מרטין לותר קינג 

  .)אפשרות להדפסת נאומו של מרטין לותר קינג לחלוקה לכל תלמיד )בנספח 

  קסה גטו לחלוקה לתלמידים )בנספח( הדפסת החיבור של 

 הערה

במערך השיעור מובאות דוגמאות הן מישראל והן מארה"ב. ניתן להתמקד בישראל ופחות בארה"ב. במקרה זה יש לשנות את 

 ולהתמקד באפליה בישראל. שימו לב, לשנות את כרטיסיות העבודה שבנספח בהתאם לנושא שנבחר. 11בסעיף  הדיון

חבה אפשרית לדיון בחלומות חברתיים של התלמידים. אם רוצים להעבירו כדאי לתאם עם המורה מראש ישנה הר 18בסעיף 

  או לדלג על חלק מהשיעור.שיעור כפול 

 

 מהלך השיעור

 דקות[ 15שוויון הזדמנויות ] –פתיחה  .א

 נאום מרטין לותר קינג -"יש לי חלום"  .1

אמריקאי, שבא ממדינות הדרום החשוכות בארה"ב. -היג אפרונתחיל בנאום שנשא בארה"ב, מרטין לותר קינג, שהיה מנ

אמריקאים, עד לפני חמישים שנה. הוא הנהיג תנועה לשווין, -מדינות שבהן הייתה עבדות ואחריה אפליה והתעמרות באפרו

ף מפגינים, ונשא את אחד הנאומים המרטיטים ביותר שהיו בנושא, לפני חמישים שנה, בוושינגטון, בפני מאתיים וחמישים אל

 שנים קודם.  200אמריקאים, -למרגלות פסלו של הנשיא אברהם לינקולן, שהעניק שוויון זכויות לאפרו

  https://www.youtube.com/watch?v=19fupAHdIcwהשמיעו את הנאום שבו מדבר מרטין לותר קינג על החלום שלו. 

 ניתן לחלק לתלמידים את הנאום והתרגום לעברית )בנספח(

 

 ןדיו .2

 על מה מדבר מרטין לותר קינג? מה החלום שלו? )שוויון( 

 האם לדעתכם כולם זכאים לשוויון?  

 האם כל בני האדם שווים זה לזה?  

 האם יש בכלל שוויון? 

 

 

האישי, ההכרות מפגש הה המרכזית של הפעילות הינה קנות ידע לתלמידים, אך מטרתמ שיעור אחרל תכניות ההעשרה ש

כם להכירכם, תאפשרו לילדים על עצמשתספרו אנו ממליצים  ,לפיכך .לבעלי המקצוע ולעולמם ת התלמידיםחשיפו ההדדית

 זמן לשאלות ולתשובות.ותשאירו  (ןענייהבמקצוע, תחומי  תם, מדוע בחריתםהי יםמידתללו , איתם)היכן גדל

להרחיב לנו  ופשריא, והצעה לסיוע תרומות, ולפיכך כל תרומההתנדבות ו. פעילותנו נסמכת על זקוקה לך שיעור אחרעמותת 

 וצרו עמנו קשר.www.shiuracher.org כנסו לאתר יאנא ה  -למידע נוסף לטובת תלמידים נוספים. הפעילות 

http://www.shiuracher.org/
http://www.shiuracher.org/
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 האם כולם שווים בפני החוק, לדוגמה: -ובישראל  .3

 האם מותר לכולם לנהוג במכונית? 

 האם כולם חייבים להתגייס לצבא? 

 ם אותו שיעור מסים?האם כולם משלמי 

 האם לכולם מותר לגור בכל מקום? 

 

 משאל כיתתי .4

 :בכיתה על השאלות הבאות הצבעהערכו 

 כל האזרחים והאזרחיות שווים בדיוק אחד לשני בזכויות ובחובות(?  –מי חושב שיש בישראל שוויון מוחלט )כלומר  

 מי חושב שלא קיים שוויון מוחלט? 

 יון? או יותר מידי שוויון? מי חושב שיש בישראל מספיק שוו 

 מי חושב שאין מספיק שוויון? 

 

 האם יש לדעתכם חוק שמבטיח שוויון בישראל? .5

 התשובה: אין בארץ חוק שמבטיח שוויון!

 במגילת העצמאות, שאין לה תוקף של חוק נאמר:

ון, דת, דעה פוליטית או כל אדם זכאי לזכויות ולחירויות שנקבעו בהכרזה זו, ללא אפליה כלשהי מטעמי גזע, מין, לש"

 (2דעה בבעיות אחרות, מוצא לאומי או חברתי, קניין, לידה או מעמד אחר" )סעיף 

הכול שווים בפני החוק וזכאים ללא אפליה להגנה שווה של החוק. הכול זכאים להגנה שווה מפני כל אפליה המפירה "

 (7את מצוות ההכרזה הזו ומפני כל הסתה לאפליה כזו." )סעיף 

 "תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה, בלי הבדל דת גזע ומין".  גילת העצמאות, נקבע כי המדינהבמ

חמישים שנה לאחר ההכרה העקרונית הזו, ישראל היא אחת המדינות הבודדות במערב שלא עיגנו בחוק את זכותו של אדם 

 .לשוויון בכל תחומי חייו

 

 )בנספח(קסה גטו נבחן את סוגיית השוויון בישראל, תוך קריאת קטעים מחיבורה של לאור מגילת העצמאות בואו  .6

מחולון זכתה במקום הראשון  יוצאת אתיופיה תלמידת כיתה י"בחלקו לתלמידים את החיבור שלה )בנספח( וספרו שקסה 

  נג.קיחיבור שכתבה בהשראת נאומו המפורסם של מרטין לותר הבתחרות דן דוד לנוער שוחר מדע על 

 בחיבורה הודגשו הקטעים החשובים. ניתן להקריא רק אותם או את כל החיבור לפי העניין שמביעים התלמידים. למנחה

 

 דיון .7

 מה הרגשתם כששמעתם את דבריה של קסה? 

 האם התחושות שהיא מעלה מוכרות לכם? 

 האם מתוך דבריה ניתן להבין שיש בארץ שוויון זכויות למשל ליוצאי אתיופיה? 

 ם לדעתכם צריך לחוקק חוק שוויון מלא בין כל האזרחים? מדוע?הא 

 על האפליה וחוסר בשוויון שקיים כלפיהם במדינה.  2015 -ניתן לדבר על מחאת יוצאי אתיופיה שהתקיימה ב למנחה

 

כל  שיש שוויון מלא בין –למה לדעתכם הכנסת לא חוקקה חוק או חוק יסוד שאומר, פשוט במלים של הכרזת העצמאות  .8

 האזרחים בלי הבדלי דת גזע ומין?

התשובה לכך היא מאוד פשוטה: בגלל שבני האדם אינם שווים. גבר אינו שווה לאשה. זקן אינו שווה לילד. בן מיעוטים אינו 

שווה לחלק מן הרוב. ואת היחס השונה לבני אדם שונים נורא קשה להגדיר. ומי שגוזר שוויון מלא אינו עושה צדק עם 

 שבינינו. ההבדלים

 

באילו אוכלוסיות בעת קבלה לעבודה, בייצוגם בכנסת, בקבלה לאוניברסיטאות וכדומה.  לאוכלוסיות רבות נפגעות הזכויות .9

 )נשים, יוצאי אתיופיה, ערבים, תושבי פריפריה, בעלי מוגבלויות ועוד(. מדובר?
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 ק שוויון? באילו דרכים לדעתכם ניתן לדאוג לקדם את האוכלוסיות הללו, אם אין חו .10

 תשובות אפשריות: אפליה מתקנת, שריונים בכנסת ובמקומות עבודה )למשל לנשים או לבעלי מוגבלויות(

 

 דקות[ 25בעד ונגד ] –אפליה מתקנת  .ב

 בואו נחזור לארה"ב ונראה מה הם עשו בנוגע לקבלת יהודים )כמיעוט בארה"ב( ללימודים באוניברסיטאות.   .11

למשל על אפליית יוצאי אתיופיה  –על ארה"ב. ניתן במקום זאת, לפתח את הדיון על ישראל בשלב זה חוזרים לדבר  למנחה

 , אפליה של הערבים אזרחי ישראל, נשים, בעלי מוגבלויות ועוד. 2015והמחאה שלהם בשנת 

 בהתאם לכך,  

ברסיטה. קראו לזה בארה"ב הייתה לאורך שנים רבות מדיניות מוצהרת לא לקבל יותר מידי יהודים ללימודים באוני

Numerous Clausus" למה לדעתכם עשו זאת? אפליה ברורה.  –". למעשה הגבלה מספרית. מונח לטיני שאומר 

 

הסבירו שהיהודים היו מוכשרים מאוד ושאפתנים מאוד. ההורים שלהם תמכו בהם כלכלית ואפשרו להם ללכת ללמוד 

יתה להם דת אחרת, והתנהגות אחרת. הם התבדלו קצת. הם אמנם היו באוניברסיטאות יקרות. חוץ מזה הם היו "שונים". הי

האוניברסיטאות יוצפו  –בדרך כלל סטודנטים מצוינים, אבל ההרגשה הייתה שאם יפתחו את האוניברסיטאות בפני יהודים 

יון מול הלא יהודים. ייפגע השוו –תיפגע, וגם, באופן משונה  הביהודים הרבה מעבר לחלקם באוכלוסייה, האווירה באוניברסיט

 היהודים יצברו יותר ויותר יתרונות על פני הלא יהודים וזה לא יהיה טוב לחברה. 

שלכל בן אדם  –היהודים לא מחו, אבל לאט לאט האוניברסיטאות קיבלו עליהן את העיקרון שמופיע גם בחוקה האמריקאית 

טאות לא נפגעו וגם החברה האמריקאית לא נפגעה. יש האוניברסי –, וביטלו את ההגבלות. ומוזר מגיעה הזדמנות שווה

אבל החברה האמריקאית הרוויחה מכך. לא הפסידה מכך.  –אמנם המון יהודים משפיעים בחברה ובאקדמיה האמריקאית 

 היהודים לא הרסו אותה, להיפך הם תורמים לה רבות.

 

ים את היהודים לרעה, אלא מפלים מיעוטים לא רק שלא מפל –אבל אז החליטו האוניברסיטאות ללכת צעד אחד הלאה 

 200לטובה. אין יותר הגבלה מספרית על מספר היהודים שיתקבלו, אבל האוניברסיטה מחליטה שבכל שנה יקבלו לפחות 

 ם, גם אם הציונים שלהם נמוכים יותר.אמריקאי-אפרוסטודנטים 

וטען כנגד אוניברסיטה בקליפורניה: האפליה הזו, ואז, רק אז, פנה יהודי אחד בשם באקה לבית המשפט העליון בארה"ב 

 –גרועים משלי  ו, שציוניאמריקאי-אפרוהאפליה המתקנת: פוגעת בי. כי לא התקבלתי לאוניברסיטה בגלל שסטודנט אחר, 

 פוגעת בשוויון! –האפליה המתקנת תפס את מקומי. כלומר, לטענתו 

 

 פעילות בקבוצות .12

תלמידים ותנו לכל קבוצה כרטיסיית משימה. חלק מהקבוצות צריכות למצוא טיעונים  4-5 -חלקו את הכיתה לקבוצות בנות כ

 אמריקאים בארה"ב וחלק מהן יצטרכו למצוא טיעוני נגד. -בעד האפליה המתקנת לאפרו

 

 הצגה במליאה ודיון .13

 –סיף טיעונים אם יש להם בקשו מנציגים של הקבוצות להציג את טיעוניהם. ניתן לבקש מנציגים של קבוצות נוספות לבוא להו

 :בעד או נגד. בתום הצגת הטיעונים ערכו משאל

 מי בעד אפליה מתקנת ומי נגד במקרה בארה"ב? 

 בעד או נגד אפליה מתקנת? –מה הייתה לדעתכם החלטת בית המשפט  

 אם תעלה השאלה לגבי מה שקורה בישראל, אפשר לומר שנתייחס לכך בהמשך.  למנחה
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 הסבר .14

 ומשוויון שוויוןהחלשה משפרים את יכולתם ליהנות מחברי הקבוצה , כך ששוויון בחברהקנת מעודדת אפליה מתמחד, 

עדפה המתקנת בקבלה לאוניברסיטאות בארצות ההזדמנויות. מאידך, הבעיה עם ההעדפה המתקנת שהיא מפלה. למשל, ה

אמריקאי, המוכשר ממנו פחות, רק בשל -וכי את מקומו יתפוס אפר גורמת לכך שלבן מוכשר לא יתקבל לאוניברסיטה הברית

 ?'להשלים עם אפליה נגד לבניםאיך אפשר  'של האזרח העור אכן עיוורת לצבע החוקה אם .צבע עורו

כך למשל, ההעדפה . סטראוטיפים נגד קבוצת המיעוט יש עוד בעיה: כשמבטלים שוויון הזדמנויות, מכוונות טובות, מנציחים

אמריקאי לא יכול -בקבלה לאוניברסיטאות בארצות הברית מחזקת את הרושם כי אפרו אמריקאים-המתקנת למען אפרו

אמריקאי -פקפוק כלפי כל אפרו, ואחר כך יתכן להצליח בלימודים בכוחות עצמו, אלא צריך להיעזר בגורמים חיצוניים לשם כך

 .מצליח, שכן לא ניתן לדעת אם הוא היה מצליח באותה מידה בהיעדר העדפה מתקנת

אינה מפרה  קבע במספר מקרים כי באופן עקרוני ההעדפה המתקנת בתחום החינוך ית המשפט העליון של ארצות הבריתב

ואולם, זאת רק אם ההעדפה נעשית באופן מסוים, בלא קביעת מכסות מדויקות לבני  לחוקת ארצות הברית 14-התיקון ה את

 .המיעוטים, ולתקופה קצובה

 ההעדפה המתקנת חוקתית, למרות שהיא סותרת לכאורה את עיקרון השוויון בפני החוק. נקבע כי מדיניות  1978בשנת 

 

 ומה קורה בישראל? .15

  ?מה דעתכם על אפליה מתקנת בארץ 

 ?האם הייתם מצביעים אותו הדבר בעד/נגד אפליה מתקנת בישראל? מדוע 

 בעלי מוגבלויות במקומות עבודה ועוד. אפליה מתקנת לנשים בכנסת, לערבים / יוצאי אתיופיה באוניברסיטה, ל –למשל 

  ?מי עלול להיפגע מכך 

 ?האם הצורך בשוויון הזדמנויות מצדיק את הפגיעה באוכלוסיות "החזקות"? )למשל גברים, יהודים(. מדוע 

ניתן גם להרחיב על סוגיית השוויון בפני החוק בישראל, האם כולם שווים בפני החוק גם ראשי ממשלה, נשיאים,  למנחה

 צינים בכירים במשטרה ועוד?ק

 

 הסבר .16

אצלנו, כאמור אין חוק שמבטיח שוויון, כמו בחוקה האמריקאית. לכן, בתי המשפט לא צריכים למצוא נימוקים מסובכים איך 

להצדיק חוקים או הסדרים שמבחינים בין בני אדם, אבל יש בארץ עקרון אחד שבתי המשפט קידשו למרות שהוא לא מופיע 

  ורה אפליה.אסבשום חוק: 

 יחס שונה לאנשים שאין ביניהם שוני רלוונטי.  ומהי אפליה?

 אסור להפלות בין אנשים שהשוני ביניהם אינו רלוונטי.מותר להפלות בין אנשים שונים. 

בעניין אבל זה בגלל שהם שונים מהעניים  –מותר שעניים ישלמו פחות מסים מעשירים. אתה מפלה את העשירים לרעה 

 מות הכסף שלהם או כמות ההכנסה שלהם.. של כהזה

ללכת לצבא וערבים לא, כי המדינה מכירה בכך שלערבי,  צריכיםמותר אפילו להפלות בין יהודים וערבים ולקבוע שרק יהודים 

 זה הבדל רלוונטי.זה יותר קשה.  –שצריך להילחם נגד אחיו 

  צים?אפילו אם הם רו –אבל האם מותר לשלול מערבים זכות ללכת לצבא 

  ללכת לצבא? זכותללכת לצבא? האם לכל הבנות יש  צריכותהאם כל הבנות 

  לזכות ללכת לצבא?אולי יש הבדל רלוונטי בין בנות ובין הבנים בנוגע לחובה, אבל אין הבדל בינן ובין הבנים בנוגע 

  כולות להיות טייסות?האם בנות יכולות להיות קרביות? אולי קשה להן יותר? האם הן י –ומה לגבי השירות הצבאי 

מניעת כניסה של אתיופים לגנים ולבתי  –ניתן לפתח את הדיון לגבי אוכלוסיות נוספות ואפליה במקומות אחרים למשל  למנחה

 ספר, אי קבלה של אנשים בעלי מוגבלויות למקומות עבודה, 

 

 

 סיפורה של אליס מילר .17

ך הייתה האישה הראשונה שהחלה קורס טייס. היא אמנם נשרה אליס מילר, התעקשה להיות טייסת ובג"צ הכריע לטובתה וכ

הורה לצה"ל להשוות את זכויותיהן של נשים צ בג"מהקורס, אך היא פתחה פתח לנשים אחריה להתקבל לתפקידים קרביים. 
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אפליית זה הוא אחד מפסקי הדין החשובים והתקדימיים באמירתו החוקית והערכית לגבי האיסור על  צלאלו של גברים. בג"

נשים בחברה הישראלית. חשיבותה של פסיקת בג"ץ זו היא בדיון החוקתי בדבר מהות הזכות לכבוד והזכות לשוויון הכלולות 

קבלת נשים לקורס טיס מהווה אפליה על בסיס שיקולים לא -איהסכימו כי  שופטים 3 בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

 (.מויקיפדיה)לקוח  ואף מהווה פגיעה בכבוד האדם של אותן נשיםרלוונטיים, אשר מנוגדת לעיקרון השוויון 

 

שוויון בפני החוק הוא פחות חשוב מאשר שוויון הזדמנויות. שוויון צריך לתת לכל אחת ואחד מכם זכות, אולי  –למעשה 

 לא שווה אבל קיימת, לממש את החלום שלו.

 

 דקות[ 5סיכום השיעור ] .ג

 חלומות חברתיים של התלמידים .18

 סעיף זה הינו בגדר הרחבה אפשרית )בהתאם לזמן העומד לרשותכם ולשיתוף הפעולה מצד התלמידים( חהלמנ

 

 חלום לשינוי חברתי )ולא אישי(?  –מי רוצה לשתף אותנו בחלום שלו לאור החלומות שהכרנו היום והדרך להגשמתן, 

חלום, ולתת בידיהם כלים, לדוגמה: לקדם את לאחר שהתלמידים משתפים מומלץ לחשוב יחד איתם כיצד ניתן להגשים את ה

הנושא ברשת חברתית, לכתוב עצומות, לארגן פעילות בבית הספר או בקהילה, לחפש ארגונים או אנשים שהנושא בוער בהם 

  ולהצטרף אליהם וכדומה.

 

 נאום מרטין לותר קינג -"יש לי חלום"  .19

 ל פועלו למען החלום שלו )פרטים נוספים בנספח( ולברר:ניתן לשתף את התלמידים בכך שמרטין לותר קינג נרצח בגל

  ?האם הייתם מוכנים לסכן את עצמכם למען חלומכם )אישי או חברתי(, מדוע 

 ?עד כמה החלום שלכם משמעותי עבורכם 

 

 .https://www.youtube.com/watch?v=19fupAHdIcwבואו נסיים שוב בנאום שנשא בארצות הברית, מרטין לותר קינג 

 

 מה לקחתם היום מהשיעור? –יכום של התלמידים ס .20

 

 סיכום מפי המנחה  .21

היום דיברנו רבות על נושא השוויון. דנו בשאלה האם כולם שווים? האם יש לחוקק חוק שכולם שווים לזה? וראינו שיש בכך 

ד. לכל אחד יש צרכים משלו, גברים לא שווים לנשים בתכונותיהם, ילדים לא שווים לזקנים ועו –קושי משום שלא נולדנו שווים 

ושוויון מוחלט עלול דווקא לפגוע בחלק מהאוכלוסיות. אחר כך דנו בנושא האפליה המתקנת, האם יש לאפשר אפליה מתקנת, 

בחנו במי היא פוגעת ולמי היא מסייעת. בדקנו מה קורה בארה"ב ומה קורה בישראל וראינו שבישראל אסורה אפליה. נתנו את 

מילר, שפתחה פתח לנשים לשרת בצה"ל בתפקידים קרביים כמו הגברים, אם הן מעוניינות בכך. לבסוף  הדוגמה של אליס

 הגענו למסקנה שמה שהכי חשוב הוא לתת שוויון הזדמנויות, צריך לתת לכל אחת זכות לממש את עצמו ואת חלומו. 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

 .ת מערך השיעוריעל הרעיון והסיוע בבני לויצקי ושות' ,כהן ,מרציאנו ,שטרן ,טולצ'ינסקי"ד דורון שטרן ממשרד תודתנו לעו
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 משימות לקבוצות

 
 נגד אפליה מתקנתטיעונים  –משימה קבוצתית 

 

אתם עו"ד המייצגים את באקה, היהודי שפנה לבית המשפט העליון בארה"ב בטענה נגד אפליה מתקנת 

 אמריקאים. -לאפרו

 

 ריקאים:אמ-האפליה המתקנת לאפרו נגד טיעוניםלהכין עליכם 

 נפגע מהאפליה המתקנת הזו באקהמדוע הסבירו  

 בהאפליה המתקנת בארה"מדיניות לבטל את הסבירו מדוע יש  

 הכינו את טיעונכם להצגה במליאה ולשכנוע יתר התלמידים בכיתה בצד שלכם. 

 אפליה מתקנת טיעונים בעד –משימה קבוצתית 

 

, בדיון בתביעה ית המשפט העליון בארה"בל באמריקאים בארה"ב מו-האפרואתם עו"ד המייצגים את 

 אמריקאים. -אפליה מתקנת לאפרו שהגיש היהודי בשם באקה כנגד

 

 אמריקאים:-האפליה המתקנת לאפרו בעד טיעוניםלהכין עליכם 

 הסבירו מדוע חשובה לדעתכם האפליה המתקנת לטובתכם 

 בהסבירו מדוע יש להמשיך ליישם את מדיניות האפליה המתקנת בארה" 

 הכינו את טיעונכם להצגה במליאה ולשכנוע יתר התלמידים בכיתה בצד שלכם. 
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 נאום מרטין לותר קינג

 יש לי חלום שיום אחד תקום האומה, ותממש את האמת שלה: כל בני האדם נולדו שווים.
 

ינה שלי יסבו, שבת אחים גם יחד, ילדי עבדים עם יש לי חלום שעל גבעות הארגמן של המד
 ילדי אדונים.

 
יצמח נווה מדבר של  -יש לי חלום שאפילו כאן, במדינות הדרום, בישימון התעמרות ואי צדק 

 חרות וחופש.
 

יש לי חלום שארבעת ילדי לא יישפטו בגלל תכונות הגזע שלהם אלא בגלל תכונות האופי 
 שלהם.

 
 היום! חלוםלי יש 

 
והקדוש ברוך הוא  -לי יש חלום שהרים ירקדו כאלים, גבעות כבני צאן, והיה העקוב למישור 

 ! שוויםיראו את כולנו יחד, 

 

 

 

 

 קצת מידע על מרטין לותר קינג

אמריקאי, שבא ממדינות הדרום החשוכות בארה"ב. מדינות שבהן -מרטין לותר קינג, שהיה מנהיג אפרו

אמריקאים, עד לפני חמישים שנה. הוא הנהיג תנועה לשווין, -תעמרות באפרוהייתה עבדות ואחריה אפליה וה

ונשא את אחד הנאומים המרטיטים ביותר שהיו בנושא, לפני חמישים שנה, בוושינגטון, בפני אתיים וחמישים 

ם שני 200אמריקאים, -אלף מפגינים, למרגלות פסלו של הנשיא אברהם לינקולן, שהעניק שוויון זכויות לאפרו

 קודם. 

( שאסר 1964והגיעה לשיאה עם חקיקת חוק זכויות האזרח )קינג עמד בראש ארגון לזכויות אזרח שפעילותו 

. (1965שיא נוסף היה חקיקת חוק זכות ההצבעה )ו לחייב הפרדה גזעית בבתי הספר, בדיור או בתעסוקה

 או צבע עור.  המאבק האחרון שלו היה למען עניים, לשיפור המצב הכלכלי ללא קשר לגזע

הרצח הביא . הוא נרצח על ידי מתנקששכן לא זכה לראות את השינוי שחוללו פעולותיו, מרטין לותר קינג 

 להתלקחות מהומות בערים רבות בארצות הברית.

קיבל את פרס נובל לשלום על הובלת התנגדות לא  35בגיל אלים. -קינג היה מגדולי הדוגלים במאבק לא

ינואר, בסמוך כל שנה ב יום מרטין לותר קינגפליה גזעית בארצות הברית. לזכרו נחוג אלימה במאבק כנגד א

 הוא חג לאומי על פי חקיקה פדרלית בארצות הברית.. זהו בינואר( 15ליום הולדתו האמיתי של קינג )
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 "שמי קסה גטו, ויש לי חלום"

נאומו המפורסם של השראת קסה גטו, תלמידת כיתה י"ב מחולון, זכתה בפרס על חיבור שכתבה ב

  נג.מרטין לותר קי

 

שלום, שמי קסה גטו ואני תלמידת י"ב בבית הספר "קציר" בחולון. ללא השם האמהרי שלי וצבע עורי רבים היו "

חושבים שאני ילידת הארץ, ממש מלח הארץ. אך שמי וצבע עורי זועקים את מי שהנני. מזה שנתיים שאני מרצה 

ה הזאת, כלפי העדה שלי. רבים אומרים שאנחנו בשנות האלפיים, שלא ייתכן שהאפליה על הגזענות, על האפלי

הפרימיטיבית, שנובעת מבורות, עדיין קיימת. אם כך, איך ייתכן שכששמעתי את נאומו של מרטין לותר קינג פעם 

 ...?ליבי

 

ויות שאני נלחמת בכל הרגשתי עצבות עזה מצד אחד, ומצד שני שמחה. מישהו כבר יצא להילחם על אותם זכ

כוחי לשנותם. אם הגזענות אינה קיימת, אמרו לי אתם איך זה ששנים פחדתי להביט בראי? איך זה שרק אחרי 

כך הרבה כאב הייתי מוכנה לקבל את עצמי, שחורה? איך יתכן שהיום, בשנות האלפיים, שערי בתי ספר בארץ -כל

במדינה הזו, שהוקמה בידיים רועדות, מגואלות בכאב, בייסורי  נטרקים בפני ילדים אתיופים? איך זה שדווקא פה,

אנשים שברחו מהצל של עצמם לפני כשישים שנה מפני שנענשו על מי שהינם, איך זה שדווקא כאן מרימים אצבע 

  ה?...מאשימה ומלגלגת לעבר האתיופים כשטוענים שרמת ההשכלה ירוד

 

י לחולון, השכונה שלי הייתה שכונה של לבנים. היינו המשפחה אל תופעת האפליה והגזענות נחשפתי רק כשהגעת

האתיופית הראשונה בשכונה. הייתי, מן הסתם, הילדה האתיופית הראשונה בכיתה ובבית הספר בכלל. הילדים תמיד 

הציקו, המורות היו חסרות אונים, ההורים הרימו גבה לנוכח התלמידה השחורה בכיתת ילדיהם...וההורים בבית לא 

ודעים עברית, לא מכירים בזכויות הילד, לא נמצאים שם כשהילד זועק. הרגשתי חשופה לגמרי, כאילו מישהו בא ותלש י

את עורי, משאיר אותי עירומה בפני הילדים שנהגו להרים אצבע מאשימה, ולהשמיע קולות של גנאי ולגלוג להם לא 

 יכולתי להגיב בשל דלות אוצר הקללות שהיה בפי. 

  

חד לא רצה לשבת לידי, שנאתי אותי. כשאף אחד לא הזמין אותי לימי הולדת, ישבתי בחדר ובכיתי על מי כשאף א

שאני. כשקיללו אותי, החזרתי באותן קללות. אנשים ברחוב הביטו בי במבט מתנשא, ולי לא היה דבר שיכול היה לעזור 

ראי, מעווה את פניי ומנסה למצוא את החלק לי להתגונן בפניהם. הייתי עומדת שעות על מעקה האמבטיה, מביטה ב

הפגום בי. אף פעם לא מצאתי דבר מלבד צבע העור שזעק: את שונה! חלמתי להיות לבנה. חשבתי שרק ככה אוכל 

להצליח בחיים. חשבתי שביום שאהיה לבנה, העולם יחייך אליי, הילדים יאהבו אותי, השכנה בדלת ממול תפסיק 

 ראה אותי.לטרוק את הדלת בכל פעם שת

 

לכל זה השתוקקתי, על כל זה חלמתי, זה מה שהחזיק אותי בין דקה לדקה. מעולם לא הכרתי אדם ששנא את עצמו 

כך בגלל מי -בגלל מי שהוא, מעולם לא הכרתי אדם שברח מעצמו בגלל שברחו ממנו, מעולם לא הכרתי אדם שפחד כל

יד בחיי, לשים להם קץ. לברוח למקום שבו יאהבו אותי. שלא שהוא. אני הייתי כזאת. בכיתי בלילות, ביקשתי לשלוח 

 ישפטו אותי על צבע עורי אלא על מי שהנני. 

עם השנים למדתי שאין בי דבר פגום. למדתי שתמיד ישפטו אותי בגלל אותם סטריאוטיפים, שההתנתקות שלי ממי 

צבע עורי, וזה חלק ממני, למדתי לאהוב שאני מחלישה אותי, ששום בגד ושום הפרת נורמה בעדה שלי לא יסירו את 
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את זו שהביטה בי בראי כל בוקר, למדתי שכדי לקחת חלק בעולם הזה אני חייבת לקבל את עצמי ולצאת למאבק על 

הזכויות שלי: הזכות שלי לחיות, הזכות לאהבה כמו כל אדם חופשי. חזרתי לשם האמהרי שלי, קסה, נתן לי אלוהים 

 פעם הראשונה לקבל אותי.מתנה שנייה, והחלטתי ב

 

היום אני רוצה להגיע רחוק כמו שאני, צבע העור לא אמור להגביל אותי. מי היה מאמין שיהיה לי את האומץ לקום 

ולהיאבק? לחשוף בני נוער לאותה שנאה עיוורת שאיימה עלי, ובמקומות אחדים עדיין קיימת? מי היה מאמין שיבוא 

מכאוביי ללא פחד? מי היה מאמין שהחלום של מרטין לותר קינג עדיין לא מומש? היום ויהיה בי את הכוח לספר את 

איך זה שכבר חלפו  -אנחנו טוענים שהמדינה דמוקרטית, שלכולם יש זכויות. תתבוננו רגע בבקשה במדינה שלנו 

דלתות של  שלושים שנה מאז העלייה הראשונה ועדיין האתיופים לא משולבים בחברה הישראלית? איך זה שסוגרים

 ....בתי ספר בארץ בפני ילדים אתיופים? איך זה שאחותי עדיין רוצה להיות לבנה כשם שאני רציתי בילדותי?

 

ואני רוצה רק לומר שלי יש חלום: שיום אחד תרוץ/ירוץ לראשות הממשלה אתיופי/ת, שבמקומות עבודה "

יופים ולא רק בתור מנקי משרד, שבטלוויזיה מכובדים ישבו גם אתיופים, שלצד יו"ר בחברות הייטק יהיו גם את

יהיו אתיופים ולא רק בתפקידי משנה זוטרים. לי יש חלום שילדים אתיופים ירגישו חלק מהמדינה הזאת, שלא 

 ."יברחו ממנה, כי אין לנו ארץ אחרת

 

  YNET http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3423463,00.htmlלקריאת החיבור המלא באתר 
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 הצרכןהגנת זכויות - 14שיעור 

 נושא

 צעות עידוד צרכנות נבונה ומודעת.באמ –המשפט ככלי מגן על ציבור הצרכנים בכלל, ועל ילדים צרכנים בפרט 

 

 מטרות

 בפרט של ילדים צרכנים יהםזכויותו בכלל צרכנים זכויותלהתלמידים ייחשפו . 1

 מודעתו נבונה תהתלמידים ירכשו מיומנויות לצרכנו. 2

 התלמידים ירכשו מידע על הדרכים בהן הם יכולים לפעול אם הם נפגעים מבחינה צרכנית. 3

 הכנה

 עותקים מכל אחד לחלוקה לקבוצות )בנספח(. 3 -דפי עבודה ב

 

 מהלך השיעור

 פתיחה .1

 ?קניות, בילויים, בתי קפה וכדומה(. כמה פעמים אתם הולכים לקניון? מה אתם עושים בקניון(  

 הכסף שבאמצעותו אתם קונים לעצמכם דברים? )דמי כיס, ההורים קונים לנו, כסף שהרווחנו בעבודה, מתנות  מהיכן

 שקיבלנו וכדומה(.

 

  הסבר .2

 ההחלטות, וסקרים שנערכו בנושא לאחרונה העלו כי נוער ובני ילדים בקרב הנפוצים הבילוי מאופני אחד היא צרכנות

 . יקרים במוצרים מדובראשר כ גם ,למדי עצמאיות הן 12-15אי בגיל ילדים של הצרכניות

דפוסי צרכנות בנושא  2007בשנת  משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה מינהל מחקר וכלכלהממחקר שנערך עבור  למנחה

"ילדים ) 2007מסקר אחר שנערך בשנת מבלים בקניון לפחות פעמיים בשבוע.  25, מתברר שצעירים עד גיל קניונים בישראל

  -650 ל קרוב של ממוצעת הכנסה יש 15 עד12  בני לילדים כי עלה (", דו"ח של מרכז המחקר והמידע של הכנסתוצרכנות

 , ממתנות ומעבודה. כיס מדמי בחודש ח"ש

 

זכאים לעשות אם לאחר  אתםמה  , למשל,יודעים אתםהאם  שאמורים להגן על הצרכן? חוקים על יודעיםאתם  מה .3

 א מקולקל? מגלים שהו אתםמוצר  שרכשתם

זיר את המוצר לחנות ולקבל חוק הגנת הצרכן; להחזיר את המוצר לחנות ולקבל את הכסף חזרה; להחתשובות אפשריות: 

 זיכוי ועוד. בנושאים הללו נעסוק היום. 

 

 הגנה על ילדים ובני נוער .4

 והאפוטרופסות המשפטית שרותהכ: חוק מרכזיות והוראות חוקים בכמה כצרכנים נוער ובני ילדים עלמגנה  בישראל החקיקה

 ( ועוד. 1981) הצרכן הגנת חוק(; 1962)

האישי, ההכרות מפגש הה המרכזית של הפעילות הינה קנות ידע לתלמידים, אך מטרתמ תכניות ההעשרה של שיעור אחר

כם להכירם כם, תאפשרו לילדיעל עצמשתספרו אנו ממליצים  ,לפיכך .לבעלי המקצוע ולעולמם ת התלמידיםחשיפו ההדדית

 זמן לשאלות ולתשובות.ותשאירו  (ןענייהבמקצוע, תחומי  תם, מדוע בחריתםהי יםתלמידלו , איתם)היכן גדל

להרחיב לנו  ופשריא, והצעה לסיוע תרומות, ולפיכך כל תרומההתנדבות ו. פעילותנו נסמכת על יעור אחר זקוקה לךמותת שע

 וצרו עמנו קשר. www.shiuracher.org כנסו לאתר יאנא ה  -למידע נוסף לטובת תלמידים נוספים. הפעילות 

http://www.shiuracher.org/
http://www.shiuracher.org/
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 הזכויות על להגן נועד, הוא כן כשמו ,חוק זה. הצרכן הגנת חוק, הצרכנות בתחום ביותר הבסיסי בחוקבתחילה  נתמקדאנחנו 

 להטעות אסור עסקים עלישלב קובע החוק. ותיקונים סעיפים נוספו לו ומאז 1981-ב בישראל נחקק החוק. הצרכנים, שלנו

 .לעונש צפויים החוק על עסקים העוברים ובעלי, צרכנים ולנצל

 

 דקות( 15-20הפעלה ) .5

 ים השוניםלכל קבוצה דף עבודה ובו תיאור המקר חלקוארבעה תלמידים בכל קבוצה. -לקבוצות של שלושה חלקו את הכיתה

 על השאלות המצורפות.. כל קבוצה תתבקש לקרוא את המקרה ולענות הנוגעים לצרכנות

  בין התלמידים ולוודא שהטקסט ברור. כמו כן, מומלץ לסייע להם בחשיבה על השאלות.  עברו

 

 הצגה במליאה .6

בקשו מנציג כל אחת מהקבוצות לתאר בקצרה את המקרה שתואר בדף העבודה שקיבלו ולהקריא בפני הכיתה את תשובות 

 ת של הקבוצות השונות, בקצרה, על הלוח. רשמו את התשובוקבוצתו )ללא הקראת השאלות(. 

 

 רשמו את התשובות, בקצרה, על הלוח. האם תוכלו לראות מכנה משותף בין שלושת המקרים?  .7

 

 דקות( 15דיון בעקבות ההפעלה ) .8

 זה היה יכול לסייע להם מאוד.  –המקרים שדנו בהם, לו היו הצרכנים מכירים את החוקים הצרכניים  בשלושת

 ם שחוק הגנת הצרכן קובע בנוגע למצבים שמוצגים בדף העבודה?מה אתם חושבי

 

 םמחירי הצגת –המקרה של תמי  

, המוצר על שהוצג המחיר הוא המחייב המחיר. המוצרים מחירים על להציג חייב עסק בית שכל קובע הצרכן הגנת חוק

ק"ג  1)כמו מחיר  מידה יחידתל המחיר אתגם  לסמן חובה  2009גם אם המחיר של המוצר בקופה גבוה יותר. משנת

 גרם(, כדי להקל על הצרכנים להשוות בין מחירי מוצרים מחברות שונות ובכמויות שונות. 100-קמח וגם מחיר ל

לא צריכה לשלם את המחיר הגבוה שמופיע על צג הקופה, למרות שזה מה שהמוכר אמר לה  במקרה שלנו תמיכלומר, 

 אתה על גבי המוצר כשהיא בחרה לקנות אותו. אלא את המחיר שר –שהיא צריכה לשלם 

 

 הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן  -הצגת מחירים סרטון בנושא  הקרנת

https://www.youtube.com/watch?v=MWM1_S_xNVU  

 

 קטינים של עסקאות –המקרה של אלינור  

 על להורה נודע שבו מהמועד יום 30 תוך ,הוריו אישור ללא קטין ידי על שבוצעהרגילה  עסקה, אפשר לבטל החוק לפי

, העסקה בטלה מלכתחילה. למרות אשראי בכרטיס בתשלומים העסקה נעשתה אם .מלא החזר כספי לקבלוגם  העסקה

 (לדעת)או אמור היה  ידע לא המוכר ואם( לגילו חריגהשהיא לא  עסקה) לעשותרגיל  קטיןש בעסקה מדובר אם, זאת

 .לביטול תנתני אינה העסקה אז, בקטין שמדובר

בטלה, כי היא נערכה בכרטיס אשראי. גם אם לא הייתה נעשית בכרטיס  במקרה שלנו העסקה של אלינורכלומר, 

יום מהזמן שלאימה של אלינור היה נודע עליה. זו גם לא נראית כמו עסקה  30אשראי, אפשר היה לבטל אותה תוך 

 רגילה לעשות.  16שנערה בת 

 של הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן מתמשכות  עסקאותסרטון בנושא  הקרנת

https://www.youtube.com/watch?v=C9_y7ld8Dcc  

 מוצרים החזרת –המקרה של יובל  

על הרכישה סתם ולהחזיר אותו, אלא צריכה להיות סיבה  להתחרט אפשר אי מוצר שקונים אחריבד"כ היינו חושבים ש

מידע על מדיניות  מציגלא  עסק ביתקובע, שאם  הצרכן הגנת חוקלא שא .פגום שהמוצרכמו, למשל,  –מוצדקת להחזרה 

שהצרכנים יוכלו לראות, החוק עומד לטובת הצרכן, והצרכן יכול להחזיר את  כל קופה לידברור  שלט עלההחזרה שלו 
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ההחזר ימים מיום הקנייה וגם לקבל את כספו חזרה בדרך שבה שילם )אם הוא שילם במזומן יקבל את  7המוצר תוך 

 במזומן, אם שילם בכרטיס אשראי, יקבל החזר בכרטיס אשראי וכו'(. 

  מה אנחנו אמורים לראות על השלט שמסביר את מדיניות ההחזרה?

, בתנאי במוצר שימוש נעשה שלא בתנאי, עם הצגת חשבונית, למשל -תתאפשר החזרה ובאלה תנאים תוך כמה זמן  

  שמוחזר באריזתו וכו'.

 כסף או זיכוי  - ההחזר סוג מה 

 . במבצע מוצר הנרכש של החזרה, אין לדוגמה -ן להחזרה כלשה מגבלות קיימות האם 

 

 –הלכו צעד משמעותי נוסף לטובת הצרכן  2010תקנות הגנת הצרכן שאושרו בשנת מעבר לזה,  -המשיכו והסבירו 

, ללא כל קשר בחזרה במזומן כספו אתשקלים ומעלה( ולקבל  50)שעלה  מוצר לחנות החזירצרכן לל מאפשרותהתקנות 

 מוצרישל  מקריםב חלות אינןהאלה  התקנותידי העסק, או לכל סיבה אחרת. עם זאת, -לפרסום מדיניות ההחזרה על

  .ועוד דיסקים, מיוחדת הזמנה פי על שיוצרו מוצרים, מזון

בגלל  –את כספה בחזרה יכולה להחזיר לחנות את המתנה שקנתה לאבא שלה ולקבל  במקרה שלנו, יובלכלומר, 

 שהעסק לא פרסם את התנאים להחזרה כמו שצריך, באופן גלוי. 

 

 מה, אם כן, משותף לכל המקרים? .9

הרצון להפוך את המידע לגלוי לצרכן. במקרה של תמי והצגת המחירים, אי אפשר לדרוש מצרכן נראה שמה שמשותף הוא 

של יובל והחזרת המוצר, אי אפשר לבקש ממנה לדעת שהיא לא לשלם סכום שהוא לא ראה קודם על המוצר עצמו. במקרה 

ר, אי אפשר לחייב נערה לבצע עסקה שאין לה את כל ל מדיניות החזרה. ובמקרה של אלינואם אין פרסום ש ,אמורה להחזיר

 מניחים מראש שלקטין לא יהיה את כל המידע על עסקאות בכרטיס אשראי.כאשר המידע עליה, 

חשוב מאוד שהמידע יהיה גלוי לצרכן. למשל, אסור  –ספות להגנות שחוק הגנת הצרכן מעניק לצרכנים כך גם בדוגמאות נו

לבתי העסק להטעות צרכנים בנוגע למוצרים שהם במבצע )אסור לכתוב שכל החנות בהנחה, אם רק מוצרים מסוימים 

 במבצע(, צריך לסמן את המוצרים שבמבצע באופן מיוחד ועוד. 

 

 בנושאים שונים ולדון בהם עם התלמידים.  הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגןהקרין סרטים נוספים מהאתר של ניתן ל למנחה 

 

 וגן באמצעות הדרכים הבאות:כדאי לציין שבמידת הצורך אם נפגעתם ניתן להתלונן לרשות להגנת הצרכן ולסחר ה

 02-5672032פקס הרשות: 
 02-6662590פקס לתלונות: 

 cpfta@economy.gov.ilמייל לפניות הציבור: 
 

 מה למדנו היום? -סיכום השיעור  .10

למדנו שכצרכנים, החוק מגן עלינו בכל מיני דרכים. בין השאר, אסור לחנויות לומר לנו שהמחיר הוא שונה ממה שאנחנו רואים 

על המוצר, אסור לאף אחד לערוך איתנו עסקת אשראי או עסקה שאינה מתאימה לילדים או לבני נוער, מותר לנו להחזיר מוצר 

ימים בתנאים מסוימים ועוד. בעצם, ראינו שהמחוקק מבקש להגן הגנה מיוחדת על צרכנים ומי שחשופים לפרסומות  7אחרי 

 ובאופן מיוחד עליכם, בני נוער וילדים. 

 
 
 
 

__________________________________________________ 
 תודתנו לעו"ד דנה גור על הרעיונות ועל כתיבת מערך שיעור זה.

http://www.economy.gov.il/Trade/ConsumerProtection/Pages/Campaigns.aspx
http://www.economy.gov.il/Trade/ConsumerProtection/Pages/Campaigns.aspx


 
 

 97 שיעור אחר | כללי המשחק | משפטים וחברה

 משימה לקבוצות –נספחים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המחיר הנכון -משימה לקבוצה 

 

 קראו את הסיפור שבקטע שלפניכם, ודונו יחד בשאלה בסיומו. 

 

 תמי הגיעה לקיוסק השכונתי הקרוב לביתה, כדי לקנות גבינה צהובה. 

בדיוק כפי שהיה כתוב על אריזת ₪,  19.60א הגיעה לקופה, היא נתנה למוכר, כשהי

 הגבינה הצהובה. 

 שקלים", אמר לה המוכר.  7"חסרים לך 

 "מה?" שאלה תמי. 

 ₪".  26.60שקלים", חזר ואמר המוכר. "זה עולה  7"חסרים לך 

 ", מחתה תמי. 19.60"כן, אבל על המוצר כתוב 

 וזה מה שקובע". ₪,  26.60פיע פה אצלי על הצג זה "סליחה, גברתי, מה שמו

 "אז למה יש מחיר אחר על הגבינה עצמה?" שאלה תמי.

 "טוב, אם יש לך בעיה, פני אל מנהל הקיוסק".  –המוכר התחיל לאבד את סבלנותו ואמר 

 "אז מי זה המנהל?" שאלה תמי, ונדהמה כשהמוכר השיב לה "המנהל זה אני!"

 שקלים בעבור הגבינה. 7ה ושילמה עוד אז תמי כבר התייאש

 

 

איזה מחיר הוא המחיר שתמי היתה אמורה לשלם, המחיר שמופיע על  - מה דעתכם

 הגבינה עצמה או המחיר שדרש ממנה המוכר? מדוע? 
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 קטינים של עסקאות -משימה לקבוצה 

 קראו את הסיפור שבקטע שלפניכם, ודונו יחד בשאלה בסיומו. 

 

 ו מבית הספר כשלפתע פנתה אליהן בחורה צעירה. דנה ואלינור חזר

 "תגידו, בנות כמה אתן?" ה שלומכן?", היא שאלה."מ

 " ענתה דנה. "למה את שואלת?"16"

 שאלה הבחורה. "יש לכן כרטיס אשראי?"

 "כן. למה?" שאלה אלינור.

"אני עובדת עבור אחד מחנויות המחשבים החשובות בארץ", אמרה הבחורה, "ויש לנו 

טאבלט במחיר של טלפון נייד, ממש בדיחה. אתן מקבלות גם גלישה  –שיו מבצע עכ

 שקלים בחודש וגם מצלמה ותוכנות מולטימדיה חינם". 20-חופשית ב

 "באמת?" שאלה דנה. "בכמה מדובר?"

 שקלים לחודש". 20"רק 

 שקלים לחודש? זה כלום" אמרה אלינור לדנה.  20"

 "כוכב נופל", אמרה הבחורה. "ואתן מקבלות גם מארז של הסדרה 

אלינור חתמה על טופס ביצוע "הנה הטופס, בואי תחתמי".  –המוכרת פנתה לאלינור 

 העסקה. 

דנה גם התלהבה מההצעה אבל אמרה בצער "אין סיכוי שההורים שלי יסכימו" וסירבה 

 להצעה של המוכרת. 

 

וכי בגלל  ,שנים 3למשך ר עבור המכשיכי היא חויבה  ,כעבור חודש, נודע לאלינור ולאימה

נציג חברת המחשבים עבור החודש הראשון. ₪  300לם שחרגה מזמן הגלישה עליה לש

כי אם לא תשלם את סכום החוב בקרוב, יהיה עליהם לפנות  ,הודיע לאימה של אלינור

 לערכאות משפטיות. 

 

האם בגלל שאלינור חתמה על החוזה, היא לא יכולה להשתחרר  -מה דעתכם 

 מדוע?ב? מהחו
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 מוצר החזרת -קבוצה ל משימה

 

 קראו את הסיפור שבקטע שלפניכם, ודונו יחד בשאלה בסיומו. 

 

 את ההניח"יש לי שי" לפני מספר ימים. כעת חזרה אל החנות ו חנותובל, רכשה מתנה לאביה בי

 ואמרה למוכר: "אני רוצה להחזיר את זה בבקשה".  הדלפק על תהשקנ המתנה

 המוכר. "האם המוצר פגום?""למה"? שאל 

 "לא", אמרה יובל. "פשוט קניתי את זה לאבא שלי מבלי לדעת שכבר יש לו את זה בבית, בארון". 

 ", ענה המוכר.המוצר את להחזיר אפשר אי אבל"

 "למה?" התפלאה יובל.

 "כי יש מדיניות מאוד ברורה בחנות שלנו: אין החזרות".

 אמרה יובל. "אני לא מבינה למה אי אפשר להחזיר את זה"."אבל אנחנו לא פתחנו את האריזה", 

"אני מאוד מצטער", אמר המוכר, "אבל את לא יכולה להחזיר. מה אם כל אחד היה מחזיר את המוצר 

 שלו לאחר שקנה אותו?"

 "אז מה אני אעשה עם זה עכשיו?" שאלה יובל. "אבא שלי לא צריך את זה".

 "אני מאוד מצטער", אמר המוכר.

 

 מדיניות החנות" אי אפשר יהיה להחזיר את המוצר? מדוע?"זו האם בגלל ש -ה דעתכם מ
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 חקיקה הגנה וזכויות -בעלי חיים  - 15שיעור 

 נושא

ש שבין בעלי החיים ובני האדם נוצרים לעתים מצבים ייחודיים, הדורשים דיון, חשיבה ואף פסיקה משפטית, תוך התיחסות במפג

לזכויות ולרווחת כל הצדדים. בשיעור זה נערוך היכרות עם צרכיהם וזכויותיהם של חיות מחמד ובעלי חיים נוספים הנמצאים 

פים לצדן, חוקי ההגנה עליהן, זכויותיהן והצורך להגן על המרחב הציבורי והפרטי בשירות האדם, נבחן את מרכיבי החיים המשות

 של בני האדם לצד חיות המחמד. 

 מטרות

 בחינת מידת האחריות שיש לנו כבני אדם כלפי החיות והשמירה על זכויותיהן.  .1

 היכרות עם סוגיות הקשורות בגידול ובטיפוח בעלי חיים, ובהן גם הפן החוקי.   .2

ת עם הצרכים והזכויות של בעלי החיים, ועם בעיות ומקרים מיוחדים ומורכבים שעלולים לצוץ במפגש שבין זכויות בעלי היכרו .3

 החיים ומגדליהם לזכויות בני אדם נוספים במרחב הציבורי והפרטי.   

 הכנה

 מספר עותקים מכרטיסי הקטעים לדיון המופיעים בנספח. .1

 בעמותות הפועלות לשמירה על זכויות בעלי החיים.דף פרטי אימוץ בעלי חיים והתנדבות  .2

 מהלך השיעור

 פתיחה .א

: עד היום בקורס דיברתם על היבטים שונים של החוק וכיצד הוא מסייע לשמור על הזכויות שלנו בני האדם. היום אני פתיחה .1

נפרד מחיינו, הן מקיפות מבקש להוריד משולחן הדיונים שלנו את בני האדם ובמקומם לשוחח על חיות. חיות הן חלק בלתי 

אותנו, מסייעות לנו ומעשירות את עולמנו. השאלה בה אני רוצה שנעסוק היום היא האם גם לחיות יש זכויות ובמידה ונמצא 

 שכן, האם זה מתפקידנו לשמור עליהם.

 כלב בבית? מדוע כדאי להחזיק  -שאלו את התלמידים מי מהם אוהב חיות? מדוע כדאי להחזיק חיה בבית? למשל, כלב

 הוא חמוד; שמח כשאנחנו חוזרים הביתה; שומר עלינו; מחזיר חום ואהבה; אפשר לשחק איתו....תשובות אפשריות: 

 

הוא נותן לנו חום ואהבה, נאמן לנו ופעמים רבות ממש הופך לחלק  -: כפי שהעליתם, יש יתרונות רבים לנוכחות כלב בביתדיון .2

הוא יכול לשמש כשומר על רכושנו ועל בטחוננו האישי. חשוב לציין שישנם כלבים  -לנומהמשפחה. בנוסף, הכלב יכול לסייע 

 שמסייעים לאדם בדרכים נוספות כגון איתור חומרים מסוכנים וחומרי נפץ או שימוש ככלבי נחייה לאנשים המוגבלים בראייתם. 

 היכרות עם מונחי זכויות בעלי חיים .ב

מועילה. לחלק מאיתנו ישנם חיות מחמד בבית מהם אנו נהנים ובהם אנו נעזרים.  ראינו שהחזקת כלב בבית הנה מהנה ואף .3

אך מעבר להנאה, האם הכנסת חיית מחמד לביתנו דורשת מאיתנו משהו מסוים? האם הכנסת כלב הנה רק לשם הכיף 

צריכים לנהוג כלפיו  פשוט קונים ונהנים או שבמקרה של כלב אנו גם -כמו קניית תמונה יפה או משחק מחשב חדש -וההנאה

 בצורה מסויימת על מנת שיוכל להתקיים? 

 

האישי, ההכרות מפגש הה המרכזית של הפעילות הינה קנות ידע לתלמידים, אך מטרתמ שיעור אחרתכניות ההעשרה של 

כם להכירכם, תאפשרו לילדים על עצמשתספרו אנו ממליצים  ,לפיכך .לבעלי המקצוע ולעולמם ת התלמידיםחשיפו ההדדית

 זמן לשאלות ולתשובות.ותשאירו  (ןענייהבמקצוע, תחומי  תם, מדוע בחריתםהי יםתלמידלו , איתם)היכן גדל

להרחיב לנו  ופשריא, והצעה לסיוע תרומות, ולפיכך כל תרומההתנדבות ו. פעילותנו נסמכת על זקוקה לך שיעור אחרעמותת 

 וצרו עמנו קשר. www.shiuracher.org כנסו לאתר יאנא ה  -למידע נוסף ים. לטובת תלמידים נוספהפעילות 

http://www.shiuracher.org/
http://www.shiuracher.org/
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למה אנו זקוקים על מנת  -כדי להבין טוב יותר מה צריכים מאיתנו בעלי החיים, אם בכלל, בואו נחשוב ראשית על צרכים בכלל .4

 להתקיים? מהם הצרכים הבסיסיים להם אתם זקוקים כדי לחיות טוב? 

מומלץ לרשום את התשובות בטבלה לה תוסיפו טור  -היעזרו בנקודות שלהלן )למנחה וח.רשמו את תשובות הילדים על הל

 (: 5נוסף בהמשך השיעור, ר' טבלה בסעיף 

 שתיה ותזונה נאותהקורת גג וחיים נוחים 

  בריאות ורווחהטיפול, הגנה, בטחון 

  .חברה כעת בדקו יחד עם הילדים האם הצרכים שעלו דרושים גם לבעלי החיים 

 

: אנו רואים שלבעלי חיים יש צרכים רבים להם הם זקוקים על מנת להתקיים. האם באחריותנו לענות על צרכים אלה? ןדיו .5

האם תפקידנו להאכיל את החיות, לדאוג להם לחברה? למגורים נאותים? כדי לענות במדויק על שאלה זו, בואו נבחן אילו 

  -חיות יש בעולמנו

בבית או בחצר הבית, מגודלות על ידי האדם על מנת לספק חברה )כלב, חתול, אוגר(, חיות  –חיות בית או חיות מחמד  .א

  לצרכי הגנה )כלב( או בשל יופיין והעניין שהן מעוררות )ציפורי שיר, דגים, נחש, איגואנה(.

, חמור, חיות במשקים חקלאיים, מתקיימות בחסות בני אדם, מגודלות לצרכי עזרה בעבודה או שירות )סוס –חיות משק  .ב

שוורים(, מאכל )חלב, ביצים, בשר, דבש( או תעשיה )עור, נוצות, צמר, פרוה, ניסויים(. דוגמאות: פרה ברפת, עז בדיר, 

 תרנגולת בלול, דבורה בכוורת. 

חיות קרקס, גני חיות, פינות ליטוף, חיות בגנים, במתקנים ובכלובים, מגודלות על ידי האדם  –חיות שעשועים וראווה  .ג

 ראווה ושעשועים ולצרכים לימודיים.  לצרכי

 חיות בטבע. דוגמאות: קוף בג'ונגל, יונה על העץ, יעלים במדבר יהודה ועוד... –חיות בר  .ד

בואו נחזור לרשימת הצרכים שהכנו ונבחן איזה תפקיד, אם בכלל, יש לנו כבני אדם כלפי החיות בכל  -שאלו את התלמידים

 אחת מקטגוריות אלה? 

 

 באחריות האדם: צרכים וזכויות בעלי החיים ת הילדיםצרכי וזכויו

לדאוג להאכיל במזון מתאים ולהשקות במים טריים  שתיה ותזונה נאותה שתיה ותזונה נאותה

את בעלי החיים. לדאוג לקיום מקווה מים במקרה 

 של חיות בר ומעבר בטוח מתחת לכבישים מהירים.

לדאוג לבעלי החיים למגורים בסביבה מתאימה  ם נוחיםמגורים נאותים ולחיי קורת גג ולחיים נוחים

ובטוחה )בבית או בחוץ(, ובמקרה של כליאה או 

לתנאים הכוללים מרחב מספיק ומרווח  –קשירה 

 ומקום מקלט ומרבץ מתאימים.

, לדאוג למניעה, אבחון וטיפול במקרה של מחלה בריאות ורווחה )פיזית ונפשית( בריאות ורווחה )פיזית ונפשית(

 לדאוג לחיסונים. 

לדאוג להגנת בעל החיים )למשל מפני טורפים או  טיפול, הגנה, בטחון ורווחה טיפול, הגנה, בטחון ורווחה

ציד( וליצור תנאים שימנעו מבעל החיים סבל, 

 מצוקה ופחד. 

רתיים לאפשר חברת בני אותו מין או מפגשים חב חברה, התרבות ומפגשים חברתיים חברה ומפגשים חברתיים

 לחיות הזקוקות לכך )למשל, כלבים(. 

 

חשוב להבהיר כי לבעלי חיים שונים יש צרכים שונים. כך למשל, ישנם בעלי חיים שזקוקים למקום מקלט חשוך או לתנאי מחיה כמו 

 אדמה, עץ, נסורת וכו', וישנם שזקוקים למרחב מחיה אחר.

צרכי נוחות והבנה, אך אין כוונתנו שבעלי חיים צריכים לקבל את אותן זכויות כמו כן, ההשוואה לצרכים ולזכויות של ילדים נעשתה ל

לתינוקות  –כמו של ילדים או אנשים. לבעלי החיים יש צרכים שונים )כמו שלבני אדם בגילאים שונים יש צרכים שונים וזכויות שונות 

 להגן על  הזכויות שלהם בהתאם לצרכיהם.  למשל אין זכות הצבעה ולילדים אין זכות לשתות משקאות אלכוהוליים(, ויש
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: לכל חיה בכל אחת מהקטגוריות יש צרכים הדרושים לשם שמירה על קיומה. לגבי החיות בשלושת הקטגוריות הסבר .6

הדבר נכון במיוחד לחיות הבית  .הראשונות קל לנו לראות שהטיפול וההשגחה של האדם חיוניים לחיות אלה על מנת לשרוד

עם זאת, חשוב לשים לב שגם לחיות נתונות לחסדי האדם לצורך סיפוק הצרכים הבסיסיים שלהן.  כיוון שהןוחיות המחמד 

הבר יש צרכים כגון מרחב מחייה מוגן מציד, בנייה וכד' החיוניים להם לשם שמירה על קיומן. למעשה בעולם המודרני נתונים 

 ואלו הכרחיים עבורם על מנת שיוכלו להתקיים. בעלי חיים רבים לטיפול, השגחה ותשומת לב של בני האדם, 

 

: האם אתם חושבים שצריך לחוקק חוקים בתחום או שברור שכל אחד מאיתנו יקיים חובה זו? הסבירו לתלמידים שאלה .7

 שבישראל נחקקו מספר חוקים בנוגע לטיפול והגנה על בעלי חיים. שאלו מדוע, לדעתם, היה צורך לחוקק אתם?

אדם מתאפשרים כאשר כל אחד אחראי לשמור ולהעניק לאחר את זכויותיו )ניתן להזכיר את הזכויות  זכויותיהם של בני .א

שהתלמידים הכירו בשיעורים קודמים דוגמת חופש הביטוי, שוויון זכויות, זכויות ילדים ועוד(. המבוגרים אחראים להעניק 

 ים ולכן כולנו אחראים לשמור על זכויותיהם.ולשמור על קיומם של זכויות הילדים. לבעלי חיים אין אחראים ברור

בעלי חיים הם חיות שלא יכולות לדבר ולהגיד מה נעים וטוב להן ומה רע להם ולכן אנחנו צריכים לספק להם את התנאים  .ב

 לחיים טובים לאור הידע שיש לנו לגביהם כדוגמת טיפול בתינוקות.

לויים בנו. הם לומדים לסמוך עלינו ולא לפחד מאיתנו. ישנם בעלי חיים שחיים בקרב בני האדם לומדים להיות מאוד ת .ג

אנשים וילדים שמנצלים זאת. מתעללים, פוצעים או הורגים בעלי חיים שונים. חיות אלו לרוב לא מטופלות ואף חלקן 

 ממשיכות לחיות פצועות ומתות בכאבים ובייסורים רבים.

 

 

חיים שבמשק בשבת, איסור לגזול מציפור את ביציה לנגד עיניה, וסדרה ה-כבר בתנ"ך קיימים ציוויים על מנוחת בעלי: הסבר .8

מאחר וחיות המחמד נתונות להשגחתנו, קבעה המדינה כי על הצרכים הבסיסיים שלהן יש חיים. -של מצוות שעניינן צער בעלי

 חוקים שנוגעים בהגנה על בעלי חיים:   3להגן גם בחוק. בארץ ישנם 

בחוק נקבע שכל חיות הבר מוגנים למעט חיות המותרות לצייד ברשיון. כמו כן, נקבע שם  -( 1955חוק הגנת חיות הבר )

שימוש  ,נפץ-שימוש בחמרי, בסמים משכרים , שימושהרעלה, סינוורשאסור לצוד בע"ח בדרכים שגורמות לסבל דוגמת 

 ועוד. במלכודות

ור להתעלל בחיות על ידי עינויים, קרבות בעלי חיים או בחוק נקבע שאס –( 1994חוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים, 

 בו לא מטפלהוא ש ו אם נראהמבעלי בעל חייםסמכות להוציא העבדת בעל חיים עד לאפיסת כוחות. נקבע שיש 

 .שנות מאסר על התעללות בבעלי חיים( 3)ניתן לתת עד  קביעת עבירה פלילית להתעללות והתאכזרות לבעל חיים כנדרש,

הוציא משרד החקלאות תקנות חדשות ועדכניות בנוגע לאחזקת בעלי חיים, ובהן תקנות שיאפשרו אכיפה לא רק  2009בשנת 

במקרים של הזנחה והתעללות, אלא גם במקרים של טיפול ואחזקה לא נאותים )שלא תמיד נחשבים כהתעללות(. התקנות 

ל אזור המחיה, תנאי האקלים, התאורה והצפיפות, מחסה החדשות קובעות למשל תנאים לאחזקת בעלי חיים שונים, כולל גוד

 משמש ומגשם ועוד. 

בחוק נקבע שאסור לקיים ניסויים בבעלי חיים אם ישנה אפשרות אחרת  –( 1994חוק צער בעלי חיים )ניסויים בבעלי חיים, 

חשיבה ועשייה שתקטין ככל האפשר ואיסור קיום ניסויים בבעלי חיים לצרכים שאינם בריאותיות. כל ניסוי חייב להתקיים תחת 

 את סבלה של החיה.

 

 התעללות בבעלי חיים .ג

חיים היא אחד מביטויי האלימות השכיחים -התעללות בבעליולמעשה ישנם מקרים רבים בהם חיות נתונות להתעללות  נולצער .9

לחסדי האדם, דבר שפעמים החיה אינה יכולה לדבר או להתלונן, פעמים רבות היא חלשה יותר ונתונה  .בקרב ילדים ונוער

כאשר בחור דקר קשות צבת ים  2009רבות הופך אותה למטרה נוחה. מקרה חמור של התעללות בבעלי חיים התרחש בקיץ 

נדירה שירדה לחוף כדי להטיל את ביציה מכיוון שכלבו נבח עליה והפריע לו לישון. רשות הטבע והגנים נאלצה להרדימה, 

 ים. להמיתה כדי שלא תמות ביסור

משפטו של הבחור התחיל  נספח(.כתבה ב) http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3728687,00.htmlקישור לכתבה: 

 , מומלץ להתעדכן לפני השיעור האם ניתן פס"ד בנושא.6.8.09ב 
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)עובדים  ר הטיפול בהןאח יםחיים ועוקב-תלונות על התעללות בבעלי יםמרכזתלונה ה ימוקדמ -לחוק זה יש מגוון דרכי אכיפה 

ידי השר לאיכות הסביבה, וסמכותם מתמצה  אזרחים שמונו על -החיים" -"נאמני בעליבשיתוף עם משטרת ישראל( ועד 

בזכותם לדרוש מאדם שעבר בפניהם עבירה על החוק שיזדהה בפניהם. ככל שסמכות זו היא צרה, תעודת הנאמן עשויה לתת 

   אדם לחדול ממעשה התעללות. תוקף נוסף לניסיונות להשפיע על 

 

 מפגש בין זכויות בעלי חיים וזכויות בני אדם  .ד

: עד כה ראינו שחיות מביאות לנו המון הנאה, אהבה ותועלת. הבנו כי החיות זקוקות לסיוע של האדם על מנת סיכום ביניים .10

ות לשמור על החיות וזכויותיהן, וכעת לחיות בבריאות ורווחה ולעיתים אף לשם הישרדות. סיכמנו כי לנו כבני אדם יש אחרי

האם יש צורך גם לשמור על זכויות האדם החי לצד החיה? האם אנו עשויים להינזק מנוכחותן באופן כלשהו?  -בואו נחשוב

 האם הוא עשוי להפריע לנו ואולי לפגוע בנו או בחפצינו? נקודות למחשבה: -למשל אותו כלב שהתלבטנו האם להכניס הביתה

 י ללעוס רהיטים, לאכול נעלי בית וחפצים שונים.כלב עשו

 כלב עשוי לישון במיטות של בני המשפחה ואולי חלקם לא אוהבים זאת במיוחד...

 ישנם כלבים תוקפניים.

 ישנם שכנים בבניין שאלי פוחדים מכלבים או יוטרדו מנביחותיו.

 

שמעות של הימצאות חיה בסביבת בני האדם. ישנן הכנסת כלב הביתה היא דוגמא טובה בעזרתה נוכל לחשוב על המ :הסבר .11

בבתים ובחצרות, ומפגש זה עשוי להיות מהנה אך גם עשוי להיות מטריד ואף  -חיות המצויות במפגש מתמיד עם בני באדם

מזיק ועל כן מסדירים החוקים גם כללים הנוגעים למפגש שבין בעלי החיים לבני האדם. בקשו מהילדים דוגמאות אפשריות 

 ם מכירים לחוקים שכאלה, או הביאו דוגמאות:שה

על הכלב להיות קשור. מדוע? תקנה זו אמנם מגבילה מעט את החופש של הכלב )להיות  –כאשר יוצאים לטיול עם כלב 

חופשי ומשוחרר( אך מסדירה את ההתנהלות במרחב הציבורי, ומגנה גם על הכלב וגם על האדם. היא מגנה על הכלב כך 

גחה, לא ירוץ לכביש, לא יידרס או יאבד, והיא מגנה על האדם כך שמי שחושש מכלבים יוכל להסתובב שיהיה תחת הש

 בבטחה ובנוחות על המדרכות, ומונעת הסתובבות של כלבים משוטטים )אם יש כאלה, הרשות העירונית אמורה ללכוד אותם(. 

על מנת להגן הן על בעל החיים והן על האדם  –כך למשל, יש לחסן כלבים בפני כלבת. שוב  על בעלי החיים להיות מחוסנים.

מן המחלה. במקרה שכלב נשך אדם, החוק קובע כי יוכנס להסגר )תקופת כליאה( על מנת לבדוק האם הוא לוקה בכלבת, 

 למען בטיחות הציבור.  

 

מו בזכות המפגש הייחודי בין בעלי החיים וזכויותיהם לבין בני : במציאות חיינו ישנם מקרים שעלו לכותרות והתפרסהמשך .12

 האדם וזכויותיהם או החוקים הנהוגים בחברתנו. כעת נכיר כמה מהמקרים האלו. 

 

קבוצות. תן לכל קבוצה קטע לדיון מן הקטעים המופיעים בנספח. ניתן להביא כמה  4-5-: חלק את התלמידים להפעלה .13

צה שסיימה את הדיון בקטע שלה קטע נוסף. הקטעים נלקחו מתוך מקרים שנדונו בבתי משפט עותקים מכל קטע, ולתת לקבו

 בנוגע לקשרים שבין אדם לאדם ובעלי החיים בסביבתם או בקשרים שבין אדם לבעל חי. 

זמן ניתן להקריא חלק מהמכרטיסיות בפני הכיתה והתלמידים יביעו את דעתם. לאחר שמיעת ההצעות  במקרה של חוסר

 יימו הצבעה בה הכיתה תחליט כיצד לנהוג. הציגו בפני התלמידים כיצד החליט בית המשפט בכל אחד מהמקרים.ק

 

: בקש מנציגי הקבוצות לספר את סיפור המקרה שבו דנו, ולהעלות את הקולות שנשמעו בכל קבוצה באשר לפתרונות דיון .14

 התלמידים כיצד החליט בית המשפט בכל אחד מהמקרים. האפשריים, ולציג את הפתרון שעליו הסכימו לבסוף. הציגו בפני

השגת גבול )האם דוור, שכן שנכנס לקחת כדור מהחצר וננשך הם מסיגי גבול(. הזכות שלי לגדל : עידו פוגש כלב מעבר לגדר

 . כלב בחצר שלי מול חובת הזהירות שעלי לנקוט כלפי הזולת וכו'

. נקבע 20%אחריות על הנזק ואמו של הילד  80%בע כי בעל הכלב אחראי על : בערעור נקצימרמן נ' גבריאלוב 326/88ע"א 

 שבעל הכלב ידע שהכלב מועד והכניסה של הילד היתה בתום לב ולכן ולכן עליו לשלם פיצויים והוצאות ניתוח פלסטי.

  וי להגן עליו.מטרד ליחיד מול זכות אדם לגדל כלב והאינטרס של גידול כלבים שרא: גברת שיפמן מגדלת פינצ'רים
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 : לא נמצא כל עדות למטרד הכלבים וטענות השכנים נדחו.שיפמן נ' ברנשטיין 93433/99ת"א  פסק הדין שניתן בענין:

.במקרה זה מינה הפער בין טובת החיות לבין נוחות/רצונם של הבעלים )במקרה זה של הבעל( :ירון ותמר, החתולה והכלבה

ביחס למפגשים עם הבעל )נתן עדיפות לטובת החיות על  המומחה את מלוא קביעות לא קיבל השופט מינוי מומחה. השופט

 פני האדם( 

 : הכלבה והחתולה נשארו אצל תמר ולירון לא ניתן אפשרות לביקורים או הסדרי ראייה.פ.א. 32405/01תמ"ש 

מחלות לללות( אל מול החשש החלטה להחזיר גורים שהגיעו לישראל בניגוד לחוק צער בע"ח )התע: הגורים של מר זיידמן

וחות מושך: בריאות העם או בע"ח. האם ניתן היה למצוא פתרון יצירתי שיענה על כל כסכנה לבריאות הציבור. לאן מאזן הו

  הזכויות המתנגשות וכו'.

אחר : ניתן צו מניעה למשך חודש בו טופלו הגורים. לתנו לחיות לחיות נ' מנהל השירותים הוטרינרים 1852/05בש"א 

החודש התברר שתשעה מתו, אחד חולה והשאר בריאים. נקבע כי הגורים יוטסו בחזרה לארץ המוצא בתנאים ראויים לפי 

 מצבם הבריאותי )החולים ישארו בארץ עד שיוכלו לשרוד את הטיסה(.

 

 כלל לא בחן את טובת הכלב. והשופט הפעיל במקרה זה את חוק השבת אבידה : רינגו

 : בזק נ' מדינת ישראלניר  92528/00בש 

אישה שדואגת לרווחת בעלי חיים נזקקים אל מול אדם שמתנגד לשימוש בחצר משותפת של בניין : טניה וחתולי הרחוב

 כמקום האכלה מכיוון שהדבר מהווה לו מטרד. 

שאיננו נקבע שהאכלה של חתולים רבים מהווה מטרד ולכן יש לדאוג להאכלה במקום  :קגן נגד אוניקול 3740/06עא 

 שטח הבניין המשותף.

 סיכום .ה

בסביבתנו ובבתינו חיים בעלי חיים תחת השגחתנו וטיפולנו הצמודים. זכינו היום לשמוע מעט על הטיפול, ההנאה והמחויבות 

שבאחזקת חיית מחמד. מאחר ובעלי החיים הביתיים תלויים בטיפולנו, הבנו מהי האחריות והמחויבות הנדרשות מאתנו על 

 שרו להם חיים ברווחה ובבריאות, מהם הצרכים ומהן הזכויות שלהם. מנת שיתאפ

במפגש המתמיד שבין חיות המחמד לבני האדם נוצרים לעתים מצבים המחייבים התיחסות ופתרון מיוחדים. דנו במספר 

ם ובין הזכויות והצרכים מקרים כאלו, וראינו שלעתים נדרשים פתרונות ייחודיים ואיזון עדין בין הזכויות והצרכים של בעלי החיי

של בני האדם, כשאלו נתקלים או נפגשים. אני משאיר לכם כאן דף מידע ובו תוכלו לקרוא על עמותות הפעילות למען זכויות 

בעלי החיים המאפשרות לכם להתנדב עמן, אליהן תוכלו לדווח במקרה בו אתם נתקלים בפגיעה בבעלי חיים וכמו כן, הם יוכלו 

 חיה במידה ותרצו. לסייע לכם לאמץ

, כעוברי אורח או כצרכנים. שמרו על בעלי החיים כי אין להם מישהו כמגדליםכלפי בעלי חיים חובות חשוב לנו לזכור שיש לנו 

 אחר! 

 

 

 

 

 

 

ברק ועו"ד אפרת אידר מבית משפט השלום )חיפה( על -פרי, כב' השופטת עדי חן-תודתנו לכב' השופטת תמר נאות

 וכן לעמותת "אנונימוס" על חומר הרקע. .בבנית מערך השיעורהרעיונות והסיוע 
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 ים שהפריעה לו לישון-חשד: דקר צבת

 

 .ןרז ארליכמא, מאת: 9.6.09בתאריך  Ynetכתבה שפורסמה ב 

 

גבר שבילה הלילה בחוף הגן הלאומי "השרון" הודה שדקר ופצע צבת ים ירוקה שעלתה לחוף 

שי רשות הטבע והגנים סיפר שהצבה הטרידה את כלבו, את ביציה. בחקירתו בפני אנ  להטיל

והפריעה לו לישון. במרכז להצלת צבי ים נאלצו להרדים את הצבה אך הצליחו להוציא מבטנה את 

  הביצים שלא הספיקה להטיל

גבר ששהה הלילה )ג'( בחוף הגן הלאומי "השרון", הודה שדקר במקל חד נקבת 

ביציה. כשנחקר בפני אנשי רשות הטבע להטיל את  צב ים ירוק שהגיעה לחוף

והגנים סיפר האיש שכלבו נבח לעבר הצבה והדבר הפריע לו לישון. אנשי הרשות 

החלו בהליכים פליליים נגדו והוא שוחרר בינתיים. את הצבה הביאו למרכז להצלת 

שהועברו  -אך הצליחו להוציא מבטנה את הביצים  -צבי ים שם נאלצו להרדימה 

 ת.למדגרה מוגנ

בעונה זו של השנה מטילים צבי הים את ביציהם בחופי הארץ, ולכן מסיירים אנשי רשות הטבע והגנים 

בחופים כדי לאתר ולסמן אזורי הטלה, ולהעתיק קינים למקומות מוגנים מפגיעת כלי רכב וחיות בר. 

ת ים ירוקה , מנהל מרחב שרון ברשות, עקבות עלייה של צבעמי לזרבמסגרת סיור שכזה איתר הבוקר 

בחוף געש. לזר לא זיהה במקום סימנים של חזרת הצבה לים, אך ראה בסמוך למקום גבר בתוך אוהל, 

   וכלב קשור ברצועה.

"שאלתי אותו אם הוא ראה במקרה צב ים, והוא הצביע לעבר המים הרדודים. במרחק מספר מטרים 

כשהיא שותתת דם וסובלת מפצעי  סנטימטר, 90מאיתנו, הבחנתי בצבת ים ירוקה בוגרת באורך של 

. "היא היתה עדיין בחיים ונשמה בכבדות. ביקשתי מהגבר עזרה כדי ynet-חדירה בראש", סיפר לזר ל

 להרימה אל המכונית".

לדברי לזר, הגבר אמר שכלבו נבח בלילה וכשהוא קם משנתו הבחין בצבה הפצועה. הוא רשם את  

 הצלה של צבי ים במכמורת, כדי לתת לה טיפול.פרטיו של האיש, ומיהר עם הצבה למרכז ה

 

 למידע נוסף בנושא: 

 

http://hasviva.co.il/?p=9652 

http://hasviva.co.il/?p=7889 
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 מקרים לדיון –נספח 

 עידו פוגש כלב מעבר לגדר

. החצר כלב להגיע עד לשערמה שמנע, דאג לקשור אותו עם חבל ארוך ולכןלדוד היה כלב בוקסר שובב 

לב היה קשור בחצר סגורה בביתו של דוד, ודוד דאג לטייל איתו מספר פעמים ביום. החצר של דוד הכ

 שלא אפשר מעבר אדם. טן,קטנ חלוןהיתה מוקפת גדר וכן היה שער. אך בשער היה 

עם אחיו הגדול לאסוף עצים. כשעברו ליד החצר של דוד, נכנס עידו דרך  4הלך עידו צימרמן בן  יום אחד

  לחצר. הכלב התנפל עליו, נשך אותו וגרם לו נזק גדול מאוד. חלוןה

 ההורים של עידו הגישו תביעה נגד דוד.  

העלו את כל הטענות של ההורים של עידו וכן את הטענות של דוד והכריעו האם דוד צריך לשאת בנזק 

 שנגרם לעידו.

 

 

 

 גברת שיפמן מגדלת פינצ'רים

שיפמן לא  רתהשכנים של גב כלבים בביתה. 4והיא מגדלת  ר,'שיפמן מאוד אוהבת כלבי פינצ רתגב

ר נובחים. השכנים טוענים כי הכלבים מרעישים במשך כל שעות היום 'אוהבים כלבים ובפרט כלבי פינצ

  והלילה ולא נותנים מנוחה.

 שיפמן בה דרשו לסלק את הכלבים מהבית.רת השכנים התארגנו והגישו תביעה נגד גב

 רים.'ות של כל אחד מהצדדים והחליטו מה יעלה בגורל הפינצהעלו את כל הטענ

 

 

 

 ירון ותמר, החתולה והכלבה

וגידלו באהבה רבה חתולה עיוורת וכלבה. הם אספו את החתולה והכלבה  ירון ותמר היו זוג נשוי

את החתולה הם מצאו כשהיתה גורה קטנטנה והאכילו אותה  .מהרחוב וטיפלו בהם במסירות רבה מאוד

ירון לאחר מספר שנים  מזרק, את הכלבה מצאו כשהיא פצועה ובמשך מספר חודשים טפלו בפצעיה.עם 

החליטו להתגרש. תמר עזבה את הבית ולקחה איתה את החתולה העיוורת והכלבה. ירון כעס  ותמר

 תמר סרבה. מאוד ודרש ממנה להחזיר את החיות, או לפחות להחזיר לו חיה אחת מהשתיים.

לקבל בחזרה אחד  אות המשפט והגיש תביעה למשמורת משותפת על החתולה והכלבה ירון פנה לבי

 מבעלי החיים.

 העלו את כל הטענות שלדעתכם העלו ירון ותמר והחליטו מה ראוי לעשות בנסיבות.

 הגורים של מר זיידמן
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חודשים  3כלבים בני  38מר זיידמן עוסק ביבוא כלבים מיוחדים לישראל. יום אחד הגיש בקשה לייבא 

 ארץכאשר הגיעו ל הכלבים הוטסו לישראל.ומיוחדים מאוד ויקרים מאוזבקיסטאן. הוא קיבל אישור 

חלט ומדובר בגורים בני חודש השנודע כשחודשים אלא בני חודש.  3התברר כי הגורים לא היו בני 

 .לאוזבקיסטאןלהטיסם בחזרה 

שלא ניתן לחסן  מכיווןחודשים  3-ם קטן מחשוב להבין: החוק אוסר על הכנסת כלבים לישראל אם גיל

 אותם נגד כלבת.

עמותת תנו לחיות לחיות הגישה תביעה לבית המשפט ובקשה לאסור על החזרת הגורים בטענה כי 

התעללות בבעלי חיים  וזו( יגרום להם ליסורים כהטיסה ארווזו החזרתם במצב הזה )מצבם היה גרוע 

 המנוגדת לחוק.

עלתה המדינה מול עמותת תנו לחיות לחיות והחליטו מה לעשות עם הגורים העלו את כל הטענות ה

 הקטנים.

 

 רינגו

פלה ברינגו במסירות ודאגה יי משפחת פטישי. משפחת פטישי טל ידרינגו, כלב בוקסר חמוד, נרכש ע

 :חיפשו רבות את רינגוולא חזר הביתה. בני משפחת פטישי  את הדרך איבד רינגו לכל צרכיו. יום אחד

רינגו מסתובב  ששמעו שאוליחוקר פרטי ואף נסעו למקומות שונים בארץ לאחר  פרסמו מודעות, שכרו

  רינגו.הם לא מצאו את  אבלבהם, 

מצא אותו בחור צעיר. הבחור חשב שרינגו לא שייך לאף  מספר ימים,רינגו שוטט ברחובות שלאחר 

לאחר כשנתיים בהם שהה רינגו אצל  ."סקוטי" - קרא לו בשם הפאב אותו ניהלואחד, ואימץ אותו 

בחור הגיע אחד מילדי משפחת פטישי לפאב של אותו בחור וראה את רינגו. מיד זיהה אותו ודרש ה

 מהבחור להחזיר לו את רינגו. הבחור לא הסכים וטען שהכלב סקוטי שלו. 

 כדי לקבל את רינגו בחזרה. פחת פטישי הגישה תביעה לבית משפטמש

משפחת פטישי והבחור הצעיר והחליטו מה לעשות עם  ונות שלדעתכם העלהעלו את כל הטע

 רינגו/סקוטי.
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 טניה וחתולי הרחוב

חתולי רחוב, ואף  25-טניה מאוד אוהבת כלבים וחתולים, ובמשך שנים היא נוהגת להאכיל בחצר ביתה כ

ע מטרדים של ריח היא מקפידה להניח אוכל יבש כדי למנו ,לדבריהלטפל בהם ולהבריא אותם ממחלות. 

הוא סובל מלכלוך ומריחות לא נעימים בשל כך שהחתולים מטילים טוען ש של טניה השכן אבל .ולכלוך

הוא נמנע מלפתוח את תריס  ,כמו כן .את צרכיהם בחצר וכן מתלונן על יללות ייחום של החתולים

 ,שלדבריו קרה בעבר כפי ,מרפסת ביתו בשל החשש המתמיד שהחתולים יקפצו מהגגון וייכנסו לביתו

  .צמחיםלכשחתולים קפצו למטבח ולמרפסת שלו והסבו נזק 

 טניה והשכן שלה, והחליטו מה לדעתכם ראוי לעשות.  ונא העלו את כל הטענות שלדעתכם העל
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 עמותות וארגונים הפעילים למען בעלי חיים

 -תנו לחיות לחיות

קה, מפעילה בתי מחסה, מקנה ערכים לציבור, פועלת לצמצום במצו לחיות מספקת עזרהמסייעת לאימוץ חיות, מותה הע

 המתות החסד ומנסה להביא להרחבת חוק צער בע"ח.

http://www.letlive.org.il/ 

 

SOS חיות- 

עמותה שמטרתה 

http://www.sospets.co.il/image/users/16641/ftp/my_files/catRun2.swfhttp://www.sospets.co.il/image/users/166

41/ftp/my_files/catRun2.swf העמותה פעילה לסיוע אימוץ חיות.  .הפחתת סבלם של חיות מחמד חסרות ביתפעילות למען 

http://www.sospets.co.il/ 

 

  -עמותת אנונימוס

 עמותה הפעילה למען זכויות בעלי חיים ומציעה את מאגר המידע הגדול בעברית לזכויות בעלי חיים.

http://www.anonymous.org.il/ 

 

  -אתר יומן חייתי

 תכנית הטלוויזיה הישראלית למען זכויות בעלי החיים.

http://www.animal-tv.org/html/index.html 

 

  -האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים

 אגודה הפעילה למען הפסקת הניסויים הנעשים בבעלי חיים בישראל.

http://www.isav.org.il/drupal/ 

 

 -שב"י עמותת

 עמותה למען שחרור בעלי חיים ושמירה על זכויותיהם. 

http://www.free.org.il/ 

 

PETA-  

PETA עולם הפעיל למען זכויות בעלי החיים. משמעות שם העמותה היא אנשים למען יחס מוסרי יותר בהנו הארגון הגדול ב

 .(People for the Ethical Treatment of Animals) לבעלי חיים

http:// www.peta.org/  

 

 -תגובות לטיעונים נפוצים נגד זכויות בעלי חיים

 פורטל באתר נענע המתאר תשובות לטיעונים נפוצים נגד זכויות בעלי חיים.

http://forums.nana10.co.il/Article/?ArticleID=104950 
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 התלמידחוק זכויות  -16שיעור  

 מטרות השיעור

 יות התלמיד".התלמידים יכירו את "חוק זכו .1

 התלמידים יבינו שבתהליך חקיקת חוק מיוצגים גופים בעלי אינטרסים שונים שהגיעו להבנות ולפשרות. .2

 

 הכנה

 כרטיסיות עבודה )בנספח(.

 

 מהלך השיעור

 המנחה ישאל את התלמידים האם הם מכירים או שמעו על "חוק זכויות התלמיד".  .1

וק שדורשת העברת תוכנו וידיעתו על ידי צוות ביה"ס לתלמידים ולהורים. : השאלה נובעת מתוך ייחודיות החהערה למנחה

 בשלב זה של השיעור מומלץ לקבל את תמונת המצב לגבי היכרות התלמידים עם החוק, ולא להרחיב מעבר לכך. 

 

הכתה למספר המנחה יסביר לילדים שאנחנו פונים לעסוק בחוק ולחשוב יחד מה חשוב שהחוק יכיל בתוכו. המנחה יחלק את  .2

 קבוצות שידונו בנושאי "חוק זכויות התלמיד" על פי כרטיסיות העבודה המופיעות בנספח. 

נושאים עקריים בהם עוסק החוק. המנחה יכול להחליט באילו מנושאי החוק  6: כרטיסיות העבודה מקיפות הערה למנחה

המהותיים לילדים ולחלק את הכתה לקבוצות  חשוב לו להתמקד. רצוי להתייעץ עם המחנכת קודם לשיעור לגבי הנושאים

 נושאים, ולחלק את הכתה בהתאם(.  6-בהתאם למספר הנושאים שיידונו )אפשרי לבחור בפחות מ

 

בכל קבוצה התלמידים יחשבו לאחר קריאת המקרה: אילו זכויות מגיעות להם כתלמידים? מה הם היו רוצים שתהיה לשון 

ות נפגעות או מתנגשות עם אלו של גורמים נוספים במערכת או עם אלו של תלמידים החוק בנושא שניתן להם? אילו זכוי

 אחרים? כיצד ניתן ליישב את ההתנגשות וליצור אוירה של אחריות הדדית בבתי הספר?

 

בתום הדיון בקבוצות יתבקשו נציגי הקבוצות להציג בפני כל הכתה את המקרה שקבלו ואת המענה החוקי המתאים שעליו  .3

 לגבי המקרה שבפניהם.  חשבו

 

: בכיתות בהן הועבר השיעור "הליך החקיקה" ניתן להוסיף לדיון את קבוצות האינטרס שלקחו חלק בחקיקת הנושא להרחב

החוק ולנסות ולחשוב על הדברים שהיה חשוב לכל קבוצה להציג בדיונים. קבוצות האינטרס הנוגעות לחוק זה הן: תלמידים, 

: קבוצת אינטרס שהתנגדה נחרצות לחוק הייתה קבוצת המורים. בדיונים לחוק עלו למנחהינוך. מורים, הורים ומשרד הח

 טענות על פגיעה במעמד המורה ונטילת סמכויותיו. 

 

האישי, ההכרות מפגש הה המרכזית של הפעילות הינה קנות ידע לתלמידים, אך מטרתמ שיעור אחרתכניות ההעשרה של 

כם להכירכם, תאפשרו לילדים על עצמשתספרו אנו ממליצים  ,לפיכך .לבעלי המקצוע ולעולמם ת התלמידיםחשיפו ההדדית

 זמן לשאלות ולתשובות.ותשאירו  (ןענייהבמקצוע, תחומי  תם, מדוע בחריתםהי יםתלמידלו , איתם)היכן גדל

להרחיב  לנו ופשריא, והצעה לסיוע תרומות, ולפיכך כל תרומההתנדבות ו. פעילותנו נסמכת על זקוקה לך שיעור אחרעמותת 

 וצרו עמנו קשר. www.shiuracher.org כנסו לאתר יאנא ה  -למידע נוסף לטובת תלמידים נוספים. הפעילות 

http://www.shiuracher.org/
http://www.shiuracher.org/
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הרחבה בנושא נמצאת המנחה יספר על "אמנת זכויות הילד" ) ."חוק זכויות התלמידכעת המנחה יציג בפני התלמידים את " .4

נת ישראל וכיצד צעד זה הוביל לחקיקת "חוק זכויות התלמיד". המנחה יעבור להציג את החוק עליה חתמה מדי בנספח(

בקצרה: במה הוא עוסק, מה רצו לעגן ולממש בחקיקה ומה הייתה המשמעות שבחקיקתו. חשוב שלא להקריא לתלמידים את 

 שיעור אחרלהשאיר העתק של החוק בפינת  החוק, אלא "לספר" אותו, וזאת כיוון שנוסח החוק לא תמיד ברור לתלמידים. ניתן

 על מנת שהתלמידים יוכלו לקרוא ולשאול לגביו שאלות בהמשך הקורס. 

 :חוק זכויות התלמיד

 הזכות לקבל חינוך: .א

  חוק חינוך חובה. ההתייחסות קבעה שהמדינה צריכה לדאוג  –עד חקיקת החוק הייתה התייחסות אחת לחקיקה

 חינוך בבית ספר. מחקיקת החוק החינוך הפך לזכותם של כל ילדי ונערי המדינה.  באופן גורף לכך שילדים יקבלו

 .כל תלמיד יכול לגשת לכל בחינת בגרות שמתקיימת בבית ספרו, אלא אם לא עמד בדרישות המקצוע 

 .אסור למנוע מתלמיד לממש את הזכות לקבל חינוך 

 הזכות לפרטיות: .ב

 ייב לשמור עליו בסוד ויכול להעביר מידע זה רק לצורך מילוי תפקידו. אדם שהגיע לידיו מידע על אחד מהתלמידים ח 

 .אסור לפגוע בזכות זו של התלמידים 

 הזכות לכבוד: .ג

 .על התלמידים וצוות בית הספר החובה לשמור על כבוד הדדי, שמירה על כללי המשמעת ומניעת אלימות 

 ה או בענישה גופנית.הענישה בבתי הספר תהיה הולמת את כבוד האדם ולא תלווה בהשפל 

  .תלמיד לא ייענש עקב מעשה או מחדל של הוריו 

  .חשוב לשמור על התלמידים ולשמור על זכותם לכבוד 

 איסור אפליה: .ד

 .בית ספר לא יכול לאפלות תלמיד מסיבה עדתית, רקע סוציו אקונומי או השקפה פוליטית 

 פי שמצוין בתקנון בית הספר )כללי בית הספר(.כל התלמידים נדרשים לקבלת זכויותיהם ושמירה על חובותיהם כ 

 .אסור לפתוח כיתות נפרדות על רקע עדתי, סוציו אקונומי או השקפה פוליטית 

 .אסור ליצור הפרדה בתחומי הלימוד על רקע אפליה 

 הרחקות מבית ספר וועדות משמעת: .ה

 כות לדיון בערעור ההחלטה. בית ספר יכול להרחיק תלמיד לצמיתות עקב בעיות משמעת ואלימות קשות בלי לח

 הרחקת תלמיד לצמיתות פירושה בדרך כלל העברת תלמיד למוסד חינוכי אחר.

 חובת בית הספר ליידע את ההורים במכתב רשום על הרחקת התלמיד.  ,החליט על סילוק תלמיד ת ספרכאשר בי

 נהל/ת המחוז.במכתב חייב להיות מצוין שזכות התלמיד והוריו לערער על החלטת בית ספר בפני מ

 .בועדת המשמעת יש לילד ולהוריו זכות להשמיע את טענותיהם 

  כמו  תלמידים והפיקוח.בועדות המשמעת יהיו נוכחים בית הספר, נציג ארגון המורים, נציג ועד/הנהגת הורים, מועצת

  .עדת עררכן, יכולים ההורים ו/או התלמיד לבקש שנציג ההורים ו/או התלמידים לא יהיו נוכחים בדיון בו

  בפני בית דין מנהלי.ההורים והילד יכולים להגיש ערעור על ההחלטה שניתנה בועדת המשמעת 

 מועצת תלמידים: .ו

 .בית ספר חייב לאפשר קיום מועצת תלמידים 

 )חשוב לסכם את השיעור במספר משפטים(: סיכום .5

יחודי ומתייחס לכל ילדי מדינת ישראל. החוק נותן המנחה יציין שהפעילות היום עסקה ב"חוק זכויות התלמיד". החוק הינו חוק י

חשיבות רבה לזכותו של כל ילד לקבל חינוך. החינוך, בעצם חקיקת החוק, הפך לזכותו המלאה של כל ילד וילדה בישראל. 

החוק מדגיש את מקומו של התלמיד במערכת החינוך ומסדיר את זכויותיו בכל הנוגע לקבלת חינוך. השינוי שחל בתפיסת 

מקום הילד במערכת החינוך מחייבת הסתכלות על זכויות התלמיד תוך שמירה על זכויותיהם של תלמידים אחרים, מורים 

 וצוות בית הספר. החוק נוסח תוך מחשבה ורצון לשמור על איזון זכויות ללא פגיעה באחר.

 

_________________________________________________ 

 רכלבסקי מהלשכה המשפטית של הכנסת על הרעיון למערך השיעור.-יתודתנו לעו"ד נירה לאמע
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 :נספחים
 
 

 
 
 
 

 
 

 בארץ:תי הספר מבב. לפניכם אירוע שהתקיים באחד 

ד בגלל נחשבת לתלמידה טובה. לאחד המבחנים השנה היא לא הצליחה ללמו ,גלית, ילדה בכתה י'

ה את המבחנים היא אמרה לפני כל הכיתה שהיא מאוד החזיר. כשהמורה שהיתה לה הופעה בחוג בלט

הילדים מיד התחילו להציק לגלית ומרוב  כיוון שהיא נכשלה וזה לא אופייני לה. ,מאוכזבת מגלית הפעם

 שהיא התביישה היא לא הסכימה לצאת מהכיתה בהפסקה.

 

  דעתכם וכיצד הייתם חושבים להגן עליה?איזו זכות של גלית נפגעה ל

 רשמו את רעיונותיכם ובחרו נציג שיציג את הדברים לשאר הכיתה.

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 

 בארץ:תי הספר א. לפניכם אירוע שהתקיים באחד מב

כתה ט' יוסי לא השקיע כל  סיים את חטיבת הביניים בשנה שעברה ואמור לעלות לכתה י'. במהלך יוסי

כך בלימודים ורב עם מורים רבים. כתוצאה מכך, ממוצע ציוניו נמוך מאוד. במהלך החופש הגדול יוסי 

החליט שהוא מתחיל להשקיע בלימודים והחל לחפש בית ספר חדש שיקבל אותו. יוסי עבר בבתי ספר 

 רבים ואף אחד לא הסכים לקבל אותו עקב ציוניו הנמוכים.

 

  ו זכות של יוסי נפגעה לדעתכם וכיצד הייתם חושבים להגן עליה?איז

 רשמו את רעיונותיכם ובחרו נציג שיציג את הדברים לשאר הכיתה.

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  
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 בארץ:תי הספר מבד. לפניכם אירוע שהתקיים באחד 

רונן עבר לגור בפנימייה בחופש הגדול שלפני כתה י'. כחלק מהמעבר רונן היה צריך להירשם לבית ספר 

רה מיד שמחה והביאה לו ניירות שהוא צריך המזכי .כשרונן הגיע להירשם הוא ניגש למזכירותחדש. 

למלא ולתת להוריו למלא. כחלק מהבירורים המזכירה שאלה אותו איפה הוא גר. כשרונן אמר שהוא גר 

  בפנימייה היא מיד עשתה פרצוף של גועל ואמרה לו שייתכן שכבר אין מקום בבית הספר.

 

  להגן עליה?איזו זכות של רונן נפגעה לדעתכם וכיצד הייתם חושבים 

 רשמו את רעיונותיכם ובחרו נציג שיציג את הדברים לשאר הכיתה.

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 

 ג. לפניכם אירוע שהתקיים באחד מבתי הספר בארץ:

ניירות זרוקים ובננה מעוכה. מיד המורה מורה נכנסה לכיתה מלוכלכת שבה הרצפה היתה מלאה ב

לך. וא לא מוכן לנקות בגלל שהוא לא לככולם קמים ומנקים את הכיתה. דני צעק שהאמרה לילדים ש

אר המעוכה ושהמורה אמרה לו שבגלל הצעקות שלו עליה הוא עכשיו נענש וצריך לנקות את בננה 

 הכיתה מנקה את הניירות.

 

   כיצד הייתם רוצים למנוע התנהגות זו? איזו התנהגות בעייתית קיימת בסיפור?

 את רעיונותיכם ובחרו נציג שיציג את הדברים לשאר הכיתה. רשמו

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  
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 בארץ:תי הספר מבו. לפניכם אירוע שהתקיים באחד 

לפתוח מזנון שיופעל בהפסקות בשטח בית הספר שיהיה זול יותר מהמזנון בבית ספר רצו התלמידים 

לא הסכימו  םדים פנו למורים ולמורות והתלמי. היש וימנע גם חצייה מיותרת של כבישמעבר לכב

 ת הספרלהקשיב לבקשתם. התלמידים לא התייאשו ופנו למנהל. המנהל טען שאי אפשר לעשות בבי

 .א לא מוכן לשמוע על הנושא בעתיד.מה שהתלמידים רוצים ואמר להם שהו

 

  נותיהם בבי"ס ואיך התהליך צריך להתבצע?כיצד הילדים יכולים להשמיע את רעיו

 רשמו את רעיונותיכם ובחרו נציג שיציג את הדברים לשאר הכיתה.

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 

 בארץ:תי הספר מבה. לפניכם אירוע שהתקיים באחד 

ת הספר לשלושה שלומי הוא אחד הילדים הכי בעייתיים בשכבה. המנהלת החליט להשעות אותו מבי

 קיימה שיחה עם המנהלת. בשיחה הוריו אמרו למנהלתחזר מההשעיה עם הוריו הת. כאשר שלומי ימים

טענה שהדברים מוגזמים ושהיא לא . המנהלת שמציקים לשלומי בבית הספר והמורים לא רואים זאת

בכלל לבית מוכנה שכך ידברו על המורים בבית הספר ולכן היא מסלקת אותו ולא מוכנה שהוא יחזור 

 הספר. 

 

רשמו את  איך הייתם מונעים אירועים כאלה בעתיד? ור?איזו התנהגות בעייתית קיימת בסיפ

 רעיונותיכם ובחרו נציג שיציג את הדברים לשאר הכיתה.

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  
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  *2004- חוק זכויות התלמיד )תיקון(, התשס"ה

 .   מטרה )תיקון: תשס"ה(1 

דות בדבר זכויות הילד, חוק זה מטרתו לקבוע עקרונות לזכויות התלמיד ברוח כבוד האדם ועקרונות אמנת האומות המאוח

החינוך לסוגיהם השונים כמוגדר תוך שמירה על כבוד התלמיד, עובד ההוראה וצוות המוסד החינוכי ועל ייחודם של מוסדות 

, ובכל דין אחר, 1988 -, בחוק חינוך מיוחד, התשמ"ח1953 -ממלכתי, התשי"ג , בחוק חינוך1949-בחוק לימוד חובה, התש"ט

 של כבוד הדדי בקהילת מוסד החינוך. ולעודד יצירת אקלים

 .  הזכות לחינוך3 

 כל ילד ונער במדינת ישראל זכאי לחינוך בהתאם להוראות כל דין.

 .  פרסום הוראות )תיקון: תשס"ה(4 

 )א(  הוראות חוק זה יובאו לידיעת התלמידים והוריהם בראשית כל שנת לימודים, כפי שיקבע השר באישור הועדה.

נהל הכללי למנהלי מוסדות החינוך וכן כל ההוראות הניתנות על ידי מנהלי מוסדות החינוך, בדבר זכויות )ב(  הוראות המ

ין מניעת יוחובות תלמידים ובכלל זה הכללים בדבר שמירה על כבוד הדדי בקהילת מוסד החינוך, וכללי המשמעת, לרבות לענ

 הם בדרך שיקבע השר, באישור הועדה.אלימות והטיפול בה יפורסמו ויובאו לידיעת התלמידים והורי

 .  איסור הפליה5 

-)א(  רשות חינוך מקומית, מוסד חינוך או אדם הפועל מטעמם, לא יפלו תלמיד מטעמים עדתיים, מטעמים של רקע חברתי

 כלכלי, או מטעמים של השקפה פוליטית, בין של הילד ובין של הוריו, בכל אחד מאלה:

 הרחקתו ממוסד חינוך;(  רישום תלמיד, קבלתו או 1)

 (  קביעת תכניות לימודים ומסלולי קידום נפרדים באותו מוסד חינוך;2)

 (  קיום כיתות נפרדות באותו מוסד חינוך;3)

 (  זכויות וחובות תלמידים לרבות כללי המשמעת והפעלתם.4)

 .1977 - חוק העונשין, התשל"ז( ל3)א()61בסעיף מאסר שנה או קנס, כאמור  -דינו  )ב(  העובר על הוראות סעיף זה,

 .  הרחקה לצמיתות של תלמיד ממוסד חינוך6 

)א(  החלטה בדבר הרחקת תלמיד ממוסד חינוך לצמיתות והעברתו למוסד אחר תינתן רק לאחר שניתנה לתלמיד ולהוריו 

ענותיהם, אם הוזמנו ן סעיף זה, יראו מתן הזדמנות לתלמיד ולהוריו להשמיע את טיהזדמנות להשמיע את טענותיהם; לעני

 ין זה.יפעמיים כדין ולא הופיעו; השר באישור הועדה יתקין תקנות לענ

 )ב(  החלטה לפי סעיף קטן )א( תהיה בכתב ומנומקת.

)ג(  מיד לאחר קבלת החלטה לפי סעיף קטן )א( יודיע מנהל מוסד החינוך להורי התלמיד ולתלמיד כי הם רשאים לערור על 

ימים מיום שהומצאה להם ההודעה; להודעה תצורף  14, בתוך 7עדת שימוע שהוקמה כאמור בסעיף ההחלטה בכתב, לפני ו

 ההחלטה.

)ד(  לא יורחק תלמיד, כאמור בסעיף קטן )א(, עד להגשת ערר; הוגש ערר, לא יורחק תלמיד אלא לאחר קבלת ההחלטה 

 בערר.

 .)ה(  השר יקבע את סדרי הגשת הערר
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 .  ועדת שימוע7 

 מחוז תוקם ועדת שימוע וזה הרכבה: )א(  בכל

 (  מנהל המחוז אשר במחוזו מצוי מוסד החינוך, והוא יהיה היושב ראש;1)

 (  נציג הארגון שאליו משתייכים רוב המורים במוסד החינוך, כפי שיקבע הארגון;2)

 כי לא ישתתף בדיון; (  נציג ארגון הורים ארצי מתוך רשימה שיקבע הארגון; אלא אם כן ביקש התלמיד או הוריו3)

 (  ראש מועצת תלמידים מחוזית או סגנו, אלא אם כן ביקש התלמיד או הוריו כי לא ישתתף בדיון.4)

)ב(  ההחלטה בערר תינתן על ידי מנהל המחוז לאחר ששמע את הורי התלמיד ואת התלמיד, אם רצו בכך, ולאחר שמנהל 

 בועדה.המחוז שמע את דעות הנציגים שהוזמנו כדין לדיון 

 )ג(  ההחלטה בערר תהיה בכתב ומנומקת.

)ד(  נמנע ממנהל המחוז לקיים את תפקידו על פי סעיף זה ימלא את תפקידו מי שמכהן כמפקח המחוז או כמפקח על החינוך 

 הדתי במחוז, ומוקנות לו לשם כך, סמכויות מנהל המחוז לפי סעיף זה.

 .  עתירה8 

 ת המשפט לענינים מינהליים.על ההחלטה בערר ניתן לעתור לפני בי

 .  הזכות להיבחן בבחינות בגרות9 

כל תלמיד זכאי להיבחן בבחינת בגרות ממשלתית המתקיימת במוסד החינוך שבו הוא לומד אלא אם כן לא עמד התלמיד 

 .בתנאים שקבע השר בהתייעצות עם הועדה

 .  אמצעי משמעת10 

באופן ההולם את כבוד האדם ובכלל זה הוא זכאי שלא יינקטו כלפיו כל תלמיד זכאי לכך שהמשמעת במוסד החינוך תונהג 

 אמצעי משמעת גופניים או משפילים.

 .  סייג לענישה11 

 מוסד חינוך לא ינקוט אמצעי ענישה נגד תלמיד בשל מעשה או מחדל של הוריו.

 זכויות.  מימוש 12 

 בכל דין אחר.מוסד חינוך לא ימנע מתלמיד לממש את זכויותיו כאמור בחוק זה או 

 

 .  מועצת תלמידים13 

)א(  מוסד חינוך יעודד הקמת מועצת תלמידים ולא יעשה כל פעולה למנוע את הקמתה; מסגרת פעילותה תיקבע בהוראות המנהל 

 הכללי בהתייעצות עם מועצת התלמידים והנוער.

 .1949 - )ב(  הוראות סעיף זה לא יחולו על גן ילדים כמשמעותו בחוק לימוד חובה, התש"ט

 

 .  חובת סודיות14 

מי שהגיע אליו מידע על תלמיד עקב מילוי תפקיד שהוטל עליו לפי חוק זה, חובה עליו לשמרו בסוד ואינו רשאי לגלותו אלא 

 .לצורך ביצוע תפקידו
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 תיקון לחוק זכויות התלמיד, תשס"ט

 עד כל מקרה במוסד החינוכי עד לתום מושינוי המצב הקיים לפיו תלמידים שהוחלט להרחיקם ממוסד חינוכי נשארים ב

היא לתקן זאת ולאפשר במקרים המתאימים, הרחקת תלמיד והעברתו לבית ספר אחר,  בירור הערר בעניינם. ההצעה

מאחר וההחלטה על ההרחקה מתקבלת במקרים חריגים וקשים, יש  באישור המפקח המחוזי.לאחר קבלת ההחלטה,  

ולא להשאירו בבית הספר בתקופת הביניים באופן אוטומטי, הן משיקולים של  להשאיר שיקול דעת לגורמי המקצוע

הפרדה בין התלמיד הפוגע לנפגע )כגון מקרי אלימות קשה או אלימות מינית( והן על מנת לאפשר לבית הספר לשמור על 

אורלב כי:  "כ זבולוןגבולות ברורים ולהגן על חברי הקהילה הבית ספרית.במקביל נקבע ביוזמת יו"ר ועדת החינוך, ח

מנהל מוסד חינוך שהרחיק תלמיד לאלתר . תקופת הביניים להגשת הערר תקוצר, כמו גם מועד ההכרעה בערר

 .יודיע על כך מיד עם ההרחקה למי שהשר יסמיך אותו לכך

 ף ועדת השימוע שדנה בערר של תלמיד על הרחקה מבית הספר תשמע גם את מפקח או מנהל המוסד החינוכי, בנוס

לחובתה לשמוע את התלמיד ואת הוריו. זאת כדי לאפשר לה לשמוע את מכלול הגורמים הנוגעים לעניין, ולקיים דיון 

 מאוזן. 

 .תש"עחול כבר בשנת יהתיקון 

 
 
 
 

  :מתוך האתר של משרד החינוך, אתר זכויות התלמיד 

  http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/ChukimVeamanot/Chukim  
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 אמנת זכויות הילד

מדי שנה את יום הילד הבינלאומי.  המליצה העצרת הכללית של האומות המאוחדות למדינות החברות בה, לציין 1954בשנת 

. ביום זה מגויסת 1989הכללית את האמנה לזכויות הילד בשנת  בנובמבר, היום בו אישרה העצרת 20התאריך שנקבע הוא 

 .לרווחתם ולבריאותם של ילדים בכל רחבי העולם, ולעידוד האחווה וההבנה בין ילדים רת המודעותהתקשורת להגב

 

 האמנה לזכויות הילד

הילדים החיים בה. כאשר מדינה החברה  האמנה לזכויות הילד היא הסכם מיוחד, הקובע את מכלול החובות שיש למדינות כלפי

מתחייבת לפעול ברוח האמנה ולקבל את החוקים המופיעים בה. הצורך  אבאו"ם, מאשרת את הסכמתה לקיים את האמנה, הי

שיוויון עלול להוביל  -מהעובדה שבמשך מאות שנים ילדים לא נחשבו לשווי ערך או שווי זכויות למבוגרים. אי ביצירת אמנה נבע

  ים.תעלמות מהצרכים האמיתיים של ילדצדק, ולה-לניצול, לחוסר 

שנת הילד הבינלאומית". כותבי " שהיתה 1979שנים, משנת  10הבינלאומית לזכויות הילד במשך את האמנה חיברה האגודה 

להתייחס להיבטים שונים של זכויות הילד. האמנה הכתובה הובילה  האמנה הגיעו מארבעים אירגונים שונים, וכך היו יכולים

הילד. לועדה  נות שקיבלו על עצמן לשמור על זכויותהילד". תפקיד הועדה לפקח על ביצוע ההסכם במדי להקמת "הועדה לזכויות

 .מסייעת האגודה הבינלאומית לזכויות הילד

 

 זכויות הילד

זכאים לקבל טיפול רפואי אשר יגן  הנה כמה תחומים אליהם מתייחסת האמנה: הבטחת השמירה על עצם החיים אומרת שילדים

כמו אוכל  -לות. האמנה מציינת שכל ילד זכאי לתנאי קיום בסיסיים מח עליהם ויבטיח התפתחות תקינה, כמו קבלת חיסונים נגד

לדאוג לעצמם  קיימת בעולם תופעה של ילדים שמסיבות שונות מוצאים את עצמם ברחובות הערים ונאלצים וקורת גג. גם כיום

תעללות גופנית. הם מועסקים שליליות, ולעיתים גם לה לאוכל ולקורת גג. ילדים אלה חשופים לניצול מצד מבוגרים בעלי כוונות

 זעום. מדובר גם בילדים צעירים מאד, האמורים ללמוד בביה"ס, וכך גם נמנעת מהם הזכות בעבודה קשה וממושכת תמורת שכר

ילדים בהחלטות המשפיעות על  לרכוש השכלה וחינוך העשויים להבטיח להם עתיד טוב יותר. עוד קובעת האמנה שיש לשתף

  .לבית ובכך להרחיקם מהסביבה המוכרת להם בר לעיר אחרת או למגורים בפנימיה מחוץחייהם כמו למשל, מע

 

 זכויות הילד בישראל

 2000בשנת  ., ובכך קבלה עליה לפעול ברוח הדברים הכתובים במסמך1991באו"ם, אישרה את האמנה בשנת  חברה, ישראל

מול החובות המוטלות עליו. חוק זה הוא ברוח , ויות התלמידחוקקה הכנסת את חוק זכויות התלמיד. החוק נותן תוקף רשמי לזכ

וחובות  דנה בנושאים הקשורים לזכויות והיא ועדה מיוחדת לקידום מעמד הילד גם כבוד האדם ועקרונות אמנת האו"ם. בכנסת יש

 .הילד ועוסקת בחקיקה הנוגעת בענין זה

 

 http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=7667&rel=1"ח: אתר של מטעובד על פי מידע מה
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 זכות השתתפות ילדים בהליך משפטי: דיני משפחה -17שיעור 

 נושא

 .ולאמשפט י תהכרת בית משפט לענייני משפחה וחשיפת התלמידים לזכותם לקחת חלק בהליך המשפטי בב

 מטרות 

הנוגעים אליו ישירות בכל תחומי החיים הגברת המודעות של התלמיד ליכולתו להשפיע על תהליך קבלת ההחלטות בעניינים  .1

 בכלל ובהליך המשפטי בפרט.

 התלמיד ידע לאתר, להגדיר ולהביע את האינטרסים של הילדים ושל גורמים אחרים במצבי קונפליקט. .2

 במצבי קונפליקט. המחשת הצורך באיזון בין אינטרסים שונים .3

 :הכנה

 כרטיסיות הפעלה )בנספח(. .1

 )בנספח(.1984 -הדין האזרחי, תשמ"דלג לתקנות סדר  258תקנות  .2

 לא ללון בבית אביה" )בנספח(. 12כתבה בנושא: "בית המשפט התיר לבת  .3

 חלק מתוצאות הפיילוט )בנספח(. .4

 הערה

הנושא שנבחר להדגמה בקשר לבית המשפט למשפחה הוא נושא הגרושין. יש להתייעץ קודם עם המורה כדי לבדוק כמה ילדים 

ה. האם ישנם ילדים שנמצאים בעיצומו של תהליך גירושין. האם יש ילדים שזה עתה סיימו תהליך גירושין להורים גרושים יש בכית

מכאיב? השעור מעורר קשיים לא מבוטלים אצל ילדים שחוו את התהליך בעצמם. השאלות שהשעור הזה מעורר הן משמעותיות 

 למידיםמאוד עבור ילדים ויתכן הנושא יעורר תחושות לא נעימות בקרב הת

 

 מהלך השיעור:

 דקות[ 3: ]פתיחה .1

 נשאל את התלמידים אילו בתי משפט הם מכירים לאור מה שלמדו בשיעורים הקודמים, שמעו או מכירים )תשובות אפשריות:
, בית דין רבני, בית שפט לתביעות קטנותבית מ בית משפט מחוזי, בית משפט עליון, בית משפט לנוער, בית משפט שלום,

)תשובות התלמידים את תחומי העיסוק של בתי המשפט שציינו פרטו יחד עם  ., בית משפט לתעבורה(דהלעבו ןהדי

 תעבורה, ערעורים ועוד(. עבודה, משפחה, אזרחי, מנהלי, אפשריות: פלילי, מקרקעין, נזיקין,

 

בתי משפט השלום אך נסביר שהיום נעסוק בבית המשפט לענייני משפחה )כתבו זאת על הלוח(. בית משפט זה משתייך ל .2

עוסק בעניינים ובסכסוכים שצצים במשפחה. נשאל האם הם יודעים אילו סכסוכים יכולים להיכלל בתחום זה? התחומים, בין 

סכסוך משפחתי  ,עזבון של בן משפחה, תביעה אזרחית של אדם כנגד בן משפחתו ,תביעות בענייני מעמד אישי השאר, הם:

 דים,יל חטיפת ,סוגיות רכוש, מזונות ילדים ,מזונות אישה, ילדים משמורתכספי,  כל סכוםעל ו בין בני משפחה כמעט בכל נושא

 פונדקאות.ו, אימוץ ילדים, מניעת אלימות במשפחה משמורת והסדרי ראיה, צוואות וירושות, גירושין

 

ם אלא אם יש אישור של השופט, נציין שהדיונים בבית משפט זה מתקיימים בדלתיים סגורות, כלומר לא ניתן להיכנס לדיוני .3

אתם אחד הצדדים במשפט, באי כוח או משפחה קרובה. נשאל מדוע לדעתם הדיונים לא פתוחים לציבור? הדיון בדלתיים 

. ברוב ענייני משפחה אנו מתייחסים לכל המשפחה. במשפחות יש חשיבות להגן סגורות נעשה כדי להגן על פרטיות הצדדים

 . י ישע ולכן זקוקים להגנה וחיסיוןעל הילדים שנחשבים חסר

 

דקות[ נשאל את התלמידים האם הם מכירים בית משפט נוסף שדן בארץ בנושאי משפחה? רק לבתי המשפט של העדה  3] .4

רבני או שרעי( יש סמכות לדון בנושאי אישות )נישואין וגירושין( כאשר אפשר להגיע להסכם הגירושין בבית  -)בתי דין דתיים 

יני משפחה אך הגט ניתן בבית המשפט של העדה בלבד. מדוע לדעתם יש צורך בשני בתי דין שעוסקים כמעט משפט לעני
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באותם הדברים? בישראל קיימים שני בתי המשפט אך אין הם מקבילים. רק בית משפט העדה יכול לדון בנושאי נישואין 

, ההחלטה על תחום האישות )נישואים וגירושים( ניתן וגירושין. ניתן לציין שכיוון שמדינת ישראל מוגדרת כמדינה יהודית

לסמכות הדתית על מנת לשמור על צביונה היהודי. נושאים כלכליים בתחום הגירושין ניתן לעלות בבית המשפט של העדה 

 בהסכמת שני הצדדים. נושאים אחרים בתחום המשפחה נידונים בבית משפט לענייני משפחה. מומלץ לא להיכנס לדיונים על

 נישואים אזרחיים והאם נכון לקיים חובה זו לאור חופש הדת.

 

 דקות[ 15] הפעלה: .5

חלקו את התלמידים לארבע קבוצות. כל קבוצה תייצג צד במשפט גירושין: האם, האב, הבן ושופטים. חלקו לתלמידים את 

המשפט. מומלץ להביא מספר  הכרטיסיות. עברו ביניהם וסייעו להם, במידת הצורך, בהעלאת טיעונים אותם יציגו בבית

גלימות לשיעור ולתת לתלמידים לנציגי הקבוצות לטעון טיעוניהם בפני הכיתה עם הגלימה. השופטים ידונו בקצרה ויציגו את 

 החלטתם בפני הכיתה.

כדאי  כדאי להיוועץ במורה בזמן חלוקת התפקידים על מנת למנוע רגישויות של ילדים שחוו גירושין כואבים. הערה למנחה:

 להדגיש בפני התלמידים שלא כולם חייבים להביע את דעתם ולאפשר לתלמידים שהנושא רגיש אצלם להמנע מלקחת חלק.

 

לפני שאתם שומעים את החלטת השופטים הסבירו לתלמידים את עקרון טובת הילד. זהו עקרון מרכזי וחשוב שעומד בפני  .6

ל ילד. היוזמה שעומדת מאחורי שיתוף הילד בהליך היא הרצון להגיע בית המשפט לענייני משפחה כשהוא מחליט בעניינו ש

לפתרון שייצג בצורה הטובה ביותר את טובתו של הילד. מה משמעות טובת הילד? משמעות הדבר היא שהילד יחיה בסביבה 

ה היא טובתם, בטוחה, מגינה, אוהבת, שיכולה לספק את צרכיו הנפשיים והחומריים. לפעמים ילדים לא יודעים בעצמם מ

וצריך לקבוע זאת עבורם. יחד עם זאת, ילדים בוגרים יותר )ולעיתים גם ילדים צעירים( יכולים לשתף את מקבלי ההחלטות 

 )ההורים, השופט, עובדים סוציאלים( בתחושותיהם ולעזור למקבלי ההחלטות להבין מה טוב עבורם.

ההחלטות להבין מה היא טובתו של הילד. לעיתים גם הילד יכול לעזור עירוב  הילדים בהליך המשפטי נועד כדי לעזור למקבלי 

 לבית המשפט להחליט מה הכי טוב עבורו.

חשוב להדגיש, כי לפעמים הילד חושב שהוא יודע מה טוב עבורו, אבל למעשה, אין הדבר כך. לדוגמא: אם ההורים נפרדים 

רוצה להצטרף לאבא שלו וחושב שיהיה לו טוב לעבור לחוץ  והאבא עובר למדינה שבה לא מדברים עברית, אז גם אם הילד

צריך לעזור לו להבין שזו החלטה לא נכונה עבורו. נכון יותר עבורו להשאר בסביבה שהוא מכיר,בשפה שהוא מדבר,  –לארץ 

 טובת הילד במקרה שכזה, היא להשאר בישראל. עם החברים והמשפחה.

 

 . התייחסו בשאלותיכם לדילמות הבאות:שאלו את השופטים כיצד הגיעו להחלטה זו .7

   האם בית המשפט צריך לשמוע את דעת הילד? האם יש משמעות לגילו של הילד? האם לדעתכם גיל הילד רלוונטי

. האם עמדתם היתה משתנית 15לשאלה אם יש לשמוע את דעתו? במקרה שקיבלו הילדים לבחינה וניתוח יצחק הוא בן 

 ?9 אם היו יודעים שיצחק הוא בן

  האם ההורים יכולים להחליט לבד על מה שיקרה עם הילדים?  האם אתם מסכימים לעמדה שלפיה: "ההורים יודעים הכי

טוב מה נכון עבור הילד שלהם?" מתי העמדה הזו נכונה? מתי היא לא נכונה? צריך לכוון את הילדים לכך שההורים בכל 

פטים, עוזרים סוציאלים ואנשים נוספים שיכולים לבחון את המצב מקרה לא מחליטים לבד, בהליכים המשפטיים. ישנם שו

בצורה "אובייקטיבית" ולעזור למקבלי ההחלטות לראות מה הפתרון הטוב ביותר עבור המשפחה. לעיתים מבקשים 

 לשמוע גם את המורים של הילד, אנשים נוספים שקרובים אל המשפחה ומכירים אותה ועוד.

 

נערך פיילוט בבתי המשפט לענייני משפחה בירושלים ובחיפה בו  2007הסבירו להם שבשנת חלקו לתלמידים את החוק ו .8

החליטו לאפשר לילדים להציג את דעתם לגבי החלטות שנוגעות אליהם בהליכי גירושין. כוונת הפיילוט הייתה לאפשר בסיומו 

 :בו נקבע הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול( קוחאת שינוי 

בגרותו  המותאמת לגילו, למידת ובדרך להביע את עמדתו, רצונו ורגשותיו בעצמו, תן לו הזדמנותשתינ זכאי קטין

ידת ובמ משקל ראוי בקבלת החלטה בעניינו, בהתחשב בגילו יינתן לרצונו ולרגשותיו, ולצרכיו; לעמדתו של הקטין וכן

 ב)א(.1שם  .בגרותו
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לסייע להם  כדרךבתהליך קבלת ההחלטות  פםת להשתתמתן מידע לילדים והזדמנובהכרה  מבטאת אתהצעת החוק 

כיום עיקר שיתוף הילדים נוגע לנושאי  .משפחתי ולקדם החלטות המותאמות יותר לצרכיהםלהתמודד טוב יותר עם משבר 

יש התייחסות  258בסדר בדין האזרחי סעיף  ו או יציאת קטין מהארץ.ימשמורת, חינוך, ביקור, הבטחת קשר בין קטין להור

 כל התהליך של שיתוף הילדים. כדאי להציג בפני התלמידים מספר נקודות בצורת סיכום )בנספח(.ל

עקרון השתתפות ילדים בה נקבע ו עליה חתמה מדינת ישראל על אמנת זכויות הילדים הבינלאומית מבוססיםהפיילוט החוק ו

  - לאמנה 12סעיף  - בהחלטות הנוגעות לחייהם

לד המסוגל לחוות דעה משלו את הזכות להביע דעה כזו בחופשיות בכל עניין הנודע לו, תוך "מדינות חברות יבטיחו לי .א

 מתן משקל ראוי לדעותיו ולמידת בגרותו של הילד.

מינהלי הנודע לו במישרין או בעקיפין באמצעות נציג או גוף  בכל הליך שיפוטי אולמטרה זו תינתן לילד הזדמנות להישמע  .ב

 לסדרי הדין שבדין הבינלאומי." מתאים, בצורה המתאימה 

 

זוארץ )בנספח(. שאלו את התלמידים מה דעתם. האם לאחר -אפשרות להרחבה: הקריאו קטעים מהכתבה של שולי נאור .9

שבית המשפט שמע את דעת הילדים הוא מחויב לקבל את דעתם או בקשתם? מדוע לדעתכם בית המשפט לא קיבל את 

בכיתה ולבקש מהתלמידים לנסות ולעלות בעצמם רעיונות ומקרים אפשריים בהם  בקשת הילדה? ניתן להשאיר את הכתבה

 ניתן לשלב ילדים בהחלטות הנוגעות לחייהם.

 

 דקות[  5: ]סיכום .10

בשיעור זה הכרנו את בית המשפט לענייני משפחה. ראינו שבבית משפט זה לוקחים חלק כל בני המשפחה שבאה לדון 

מספר שנים נהגו להשאיר את הילדים בחוץ בעת דיון משפטי בנושא משפחתי. לא ערבו בסכסוך שמתקיים בתוכה. עד לפני 

ילדים כיוון שחשבו שהם לא צריכים להיות מעורבים בסכסוך ושאסור להציב את הילדים במצב של בחירה בין אבא לאמא. 

עמדותיו ותחושותיו של כל  בשנים האחרונות חל שינוי בתפיסה זו. לבית משפט לענייני משפחה חשוב מאוד לשמוע מהם

הצדדים. עקרון חשוב מאוד שבו מתחשב בית המשפט לענייני משפחה כאשר הוא דן בנושא סכסוך משפחתי הוא נושא טובת 

הילד. כדי להחליט מה הכי טוב עבור הילדים, לעיתים מחליטים לשמוע גם את עמדותיהם של הילדים, וזאת כדי לעזור 

הכי נכון וטוב עבור ילדי המשפחה. ילדי המשפחה אף פעם לא אחראים לסכסוך, הם לא גרמו למקבלי ההחלטות להחליט מה 

לסכסוך, הוא לא באשמתם והם לא אחראים לפתור אותו. הם חלק מהתא המשפחתי ולכן צריך להתחשב בהם כשמגבשים 

ם עדיין תמיד רוצים את הטוב את הפתרון הנכון עבור כל משפחה. גם כאשר משפחה מסוכסכת, וגם כאשר הורים נפרדים, ה

עבור ילדיהם. הילדים הם לא המסוכסכים אבל הם חלק בסכסוך והם יודעים מה קורה סביבם ובמשפחה. כשמקשיבים לילדים 

לוקחים בחשבון את גילם, בגרותם וחשיבה על הטוב ביותר עבורם. לעתים מה שהילד מציג פותח חלון לחשיבה בכיוון שלא 

ם במקום טוב יותר בסכסוך. כיום אנו רואים שיותר ויותר שומעים, מקשיבים ומתייחסים לדברי הילדים, עלה שמציב את הילדי

כי אתם שומעים ויודעים לפעמים מה יותר טוב לכם. לנו המבוגרים ניתנה האחריות לשמוע אתכם, להקשיב לכם ולעשות 

ר טוב. אבל גם לאחר השינוי, לא מתקבלות שיקולים שמערבים את התפיסה שאתם מבטאים כדי לדאוג שיהיה לכם יות

החלטות הנוגעות למשפחה רק על בסיס בחירות של ילדים. מתחשבים בדעתם, שומעים אותם, אבל ההחלטה מה טוב עבור 

 הילדים לא מוכרעת רק על בסיס תחושותיהם של הילדים.    

 

 

 

 

______________________________________________________ 

 פחה חיפה על הרעיון והסיוע בכתיב המערךשלענייני מת המשפט ו לעו"ד יניב לוזון מביתודתנ
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 נספחים:

 

 כרטיסיות לתלמידים

. 15שנות נישואין שהם רוצים להתגרש. לאבי ושרה יש ילד, יצחק, בן  15אבי ושרה כהן החליטו לאחר 

יחד עם חברה החדש. אבי  במהלך הפרידה עזבה שרה את בית המשפחה ועברה לגור בעיר אחרת

נשאר בבית המשותף אך פוטר לאחרונה מעבודתו וכרגע מקבל דמי אבטלה. אבי ושרה לא מוכנים 

 לוותר על גידולו של יצחק וכל אחד מהם רוצה שיצחק יגור עמו.

 אתם מייצגים את אבי כהן בבית המשפט. נסו לעלות סיבות לכך שיצחק יישאר לגור אתכם: 

1.   __________________________________________________________________  

2.   __________________________________________________________________  

3.   __________________________________________________________________  

4.   __________________________________________________________________  

5.   __________________________________________________________________  

 בחרו נציג שיציג את טיעונכם בבית המשפט.

 

 

 

. 15שנות נישואין שהם רוצים להתגרש. לאבי ושרה יש ילד, יצחק, בן  15אבי ושרה כהן החליטו לאחר 

במהלך הפרידה עזבה שרה את בית המשפחה ועברה לגור בעיר אחרת יחד עם חברה החדש. אבי 

נה מעבודתו וכרגע מקבל דמי אבטלה. אבי ושרה לא מוכנים נשאר בבית המשותף אך פוטר לאחרו

 לוותר על גידולו של יצחק וכל אחד מהם רוצה שיצחק יגור עימו.

 אתם מייצגים את שרה כהן בבית המשפט. נסו לעלות סיבות לכך שיצחק יעבור לגור אתכם: 

1.   __________________________________________________________________  

2.   __________________________________________________________________  

3.   __________________________________________________________________  

4.   __________________________________________________________________  

5.   __________________________________________________________________  

 .בחרו נציג שיציג את טיעונכם בבית המשפט
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. 15שנות נישואין שהם רוצים להתגרש. לאבי ושרה יש ילד, יצחק, בן  15אבי ושרה כהן החליטו לאחר 

במהלך הפרידה עזבה שרה את בית המשפחה ועברה לגור בעיר אחרת יחד עם חברה החדש. אבי 

נשאר בבית המשותף אך פוטר לאחרונה מעבודתו וכרגע מקבל דמי אבטלה. אבי ושרה לא מוכנים 

וכל אחד מהם רוצה שיצחק יגור עימו. אתם מייצגים את יצחק כהן בבית  ותר על גידולו של יצחקלו

 המשפט. נסו לחשוב היכן הייתם רוצים לגור. בססו את בקשתכם במספר טיעונים:

1.   __________________________________________________________________  

2.   __________________________________________________________________  

3.   __________________________________________________________________  

4.   __________________________________________________________________  

5.   __________________________________________________________________  

 בחרו נציג שיציג את בקשתכם בבית המשפט.

 

 

 

. 15ות נישואין שהם רוצים להתגרש. לאבי ושרה יש ילד, יצחק, בן שנ 15אבי ושרה כהן החליטו לאחר 

במהלך הפרידה עזבה שרה את בית המשפחה ועברה לגור בעיר אחרת יחד עם חברה החדש. אבי 

נשאר בבית המשותף אך פוטר לאחרונה מעבודתו וכרגע מקבל דמי אבטלה. אבי ושרה לא מוכנים 

 לוותר על גידולו של יצחק.

שדנים במקרה זה בבית המשפט. הצדדים השונים יציגו בפניכם את טיעוניהם. נסו  אתם שופטים

 לחשוב מה אתם הייתם מציעים לזוג המסוכסך. 

 חשבו על שאלות אותם אתם רוצים לשאול את כל אחד מהצדדים על מנת לבסס את החלטתכם.

 נסו לחשוב על פתרונות אותם אפשר יהיה להציע למשפחה.

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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 , המתוקן:הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול( קוחמחלק 

 .)תיקון: התשס"ח( זכות ההשתתפות של קטין לעניין החלטה לגביו

  ב.1

המותאמת  ובדרך להביע את עמדתו, רצונו ורגשותיו בעצמו, שתינתן לו הזדמנות זכאי קטין ... )א(

משקל ראוי בקבלת  יינתן לרצונו ולרגשותיו, של הקטין וכןבגרותו ולצרכיו; לעמדתו  לגילו, למידת

 ידת בגרותו.ובמ החלטה בעניינו, בהתחשב בגילו

ובאופן  מידע, בשפה להזדמנות להביע עמדה, יימסר לקטין לצורך מימוש זכותו של קטין )ב(

 מאלה:  המובנים לו, בהתחשב בגילו ובמידת בגרותו, אלא אם כן התקיים אחד

 מידע לקטין אסורה לפי כל דין;מסירת ה (1)

 פגיעה ממשית. מקבל ההחלטה בעניינו של הקטין שוכנע שמסירת המידע תגרום לו  (2)

קטין, שלא לתת  בעניינו של על אף הוראות סעיף קטן )א(, רשאי מי שמקבל החלטה לפי חוק זה  )ג(

מוקים מיוחדים שיירשמו, כי שוכנע, מני ההחלטה בעניינו, אם לקטין הזדמנות להביע עמדה לפני קבלת

 בקטין.  שיתממ לפגיעה ההזדמנות להביע עמדה יגרום מתן

קטן )ג(,  כאמור בסעיף, לא ניתנה לקטין הזדמנות להביע עמדה לפני קבלת החלטה בעניינו  )ד(

עמדתו לאחר קבלת ההחלטה, ובלבד שיישום ההחלטה  תינתן לקטין, ככל הניתן, הזדמנות להביע את

עמדה כאמור  להביע לקטין הזדמנות הטעם שמנע מתן וחדל להתקיים החל או עדיין נמשך, עדיין לא

 בסעיף קטן )ג(. 

יסביר מי שקיבל את ההחלטה  התקבלה החלטה לפי חוק זה בעניינו של קטין בניגוד לעמדתו,  )ה(

יתן, את הנ ובמידת בגרותו, ככל ובאופן המובנים לו בהתחשב בגילו או אדם מטעמו, לקטין, בשפה

( של סעיף 2( או )1הנימוקים האמורים הוראות פסקאות ) להחלטתו, אלא אם כן התקיימו לגביהנימוקים 

 קטן )ב(. 
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 העשרה למנחה

 : השתתפות ילדים2כ'פרק , 1984-סדר הדין האזרחי, תשמ"ד

 

לחוק, הנוגעים לילד, ייתן לילד הזדמנות להביע  ()ג(6)1 בית משפט הדן בתובענה בענייני משפחה כמשמעותם בסעיף .2לג258

ם לגילו ולמידת וייתן להם משקל ראוי בהחלטתו, בהתא (שמיעת הילד –להלן )את רגשותיו, דעותיו ורצונותיו בעניין הנדון לפניו

 בגרותו של הילד; ואולם רשאי בית המשפט להחליט מנימוקים מיוחדים שיירשמו, כי ילד לא יישמע אם שוכנע כי מימוש זכותו של

 לילד פגיעה העולה על הפגיעה שתיגרם לו משלילתה. הילד להישמע תגרום

 ידת הסיוע בהתאם להוראות תקנות אלה.יח או עובד השופט הדן בעניין את דבריו לפני ישמיע הילד)א(  .3לג258

המשפט לשמוע ילד שטרם מלאו לו שש שנים אם ראה  בית המשפט ישמע ילד שגילו שש שנים לפחות, ואולם רשאי בית )ב( 

 לנכון לעשות כן, במקרה שבו אחיו הגדולים של הילד הוזמנו להשמיע את דברם, או מטעם אחר.

 באי כוחם. בלא נוכחות הוריו או ילד יישמע )ג( 

או עובד יחידת הסיוע, לפי העניין, להחליט על שמיעת כמה  מאחיו, ורשאי בית המשפט ככל הניתן בנפרד ילד יישמע )ד( 

 אחים יחדיו.

מועד מאוחר יותר או ב.. יישמע הילד תינתן בקדם המשפט לשמיעת הילד ועל השלב שבו מתן הזדמנות החלטה על.. .4לג258

להחליט על שמיעת  רשאי בית המשפט.. ת המשפט יסביר להורים את עיקרי הליך השמיעה ואת מטרתו.בי ..שיקבע בית המשפט

 הילד שוב, בכל שלב של הדיון.

 הסיוע ותתקיים עם הילד ביחידות, ככל האפשר. הפגישה המקדימה עם הילד תיערך על ידי עובד יחידת)א(  .6לג258

ולמידת בגרותו, על זכותו להישמע לפני השופט הדן בתיק  באופן המותאם לגילובפגישה יסביר עובד יחידת הסיוע לילד,  )ב( 

מטרת השמיעה, אופן התנהלותה ועל כללי החיסיון והגילוי שיחולו על  בחירתו של הילד, על או לפני עובד יחידת הסיוע לפי

לבחור להעביר את דבריו לשופט בכתב או לוותר על זכותו להישמע או  ; כן יסביר העובד לילד כי הוא רשאיהפגישה ועל השמיעה

 באופן אחר באמצעות עובד יחידת הסיוע.

 השופט ועובד יחידת הסיוע, ובהעדרו של עובד ההשמעה בחר הילד להשמיע את דבריו לפני שופט, יהיו נוכחים בעת .7לג258

 ילד.אדם נוסף מעובדי בית המשפט; בית המשפט ירשום את עיקרי דבריו של ה –יחידת הסיוע 

 שהילד ביקש המשפט תרשומת של הדברים העובד לבית בחר הילד להשמיע את דבריו לפני עובד יחידת הסיוע, יעביר .8לג258

 התנהגותו ומצבו של הילד בעת השמעת הדברים. המשפט, בצירוף התרשמותו המקצועית של העובד לגבי למסור לבית

לפי העניין,  שהילד ביקש למסור לבית המשפט, הסיוע, או הדבריםשל עובד יחידת  התרשומת של בית המשפט או .9לג258

את הילד לא יפרט  המשפט ויהיו חסויים בפני כל אדם, למעט בית המשפט שלערעור; בית המשפט ששמע יישמרו בכספת בית

ם הילד הסכים המשפט רשאי להחליט על גילוי הדברים שהשמיע הילד, כולם או חלקם, א הילד; ואולם בית בהחלטתו את דברי

 לגילוי הדברים ובית המשפט מצא כי יהיה בגילוי כדי לקדם את טובת הילד.

 השופט לילד במועד מתן ההחלטה או בסמוך יסביר יחידת הסיוע, השמיע ילד את דבריו לפני השופט או לפני עובד .10לג258

 בגרותו זולת ים אליו, באופן מותאם לגילו ולמידתלאחר מכן, במישרין או באמצעות עובד יחידת הסיוע, את עיקרי ההחלטה הנוגע

 אם החליט בית המשפט שבנסיבות העניין אין צורך להזמין את הילד לשמוע את ההחלטה.

תשלח מזכירות בית המשפט להורי הילד דברי הסבר על חשיבות שמיעת הילד בעניינים שבהסכם הנוגעים אליו, לפני  .11לג258

המשפט; היו ההורים מיוצגים על ידי עורך דין, יישלחו דברי ההסבר לעורך הדין וזה יעבירם להורי  הבאת ההסכם לאישורו של בית

 הילד.

 המשפט כי יש צורך בשמיעת הילד, רשאי בית ואם ראה בית המשפט אם נשמע הילד אישור ההסכם, יברר בית במעמד )ב( 

 מידע והדרכה לגבי שמיעת הילד והדרכים לממשה. םהילד ליחידת הסיוע, כדי שיינתנו להורי המשפט להפנות את הורי

אליו בסכסוך;  הילד להזמין אותו להישמע לפניה בקשר לעניינים הנוגעים הסיוע בהסכמת שני הוריו של רשאית יחידת...12לג258

א לצו בית 3ף ולפי סעי )ב(1יט258לפי תקנה  הוראות החיסיון החלות על דברים הנאמרים ביחידת הסיוע, הילד יחולו על דברי

 .1996-וסדרי עבודתן(, התשנ"ו הקמת יחידות סיוע, דרכי פעולתן)המשפט לענייני משפחה 

 ילדים בכל הליך אחר המתנהל לפניהם, לפי כל דין. אין באמור בתקנות אלה כדי לגרוע מסמכות בית המשפט לשמוע .13לג258
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 זכויות בני נוער בעבודה - 18שיעור 

 נושא

 מורכבות, אינטרסים, מידע על זכויות וכלים להתמודדות. -ועבודת נוער ה יחסי עבוד

 מטרות השיעור

 התלמידים יתוודעו לזכויותיהם כבני נוער בעבודה ויהיו ערים למצבי ניצול ופגיעה .1

 התלמידים יבינו את הצורך באיזון בין האינטרסים השונים של עובדים ומעסיקיהם .2

 עולה במצב בו הם מנוצלים על ידי מעסיקיםהתלמידים יקבלו כלים מעשיים לפ .3

 הערה

 לשיעור זה יש שתי אפשרויות לפתיחה והמשך משותף. בחרו את האפשרות המועדפת עליכם. 

 מערך שיעור זה מועבר במספר תכניות של שיעור אחר. רצוי לברר עם רכז/ת שיעור אחר האם השיעור הועבר בכיתה. 

 הכנה

 ותקים )בנספח( ע 3-4 -הדפסת מודעת הדרושים ב 

  "כמספר הילדים בכיתה )בנספח(  -הדפסת דף "זכויות בני נוער בעבודה 

  לחלוקה לתלמידים בכיתה )בנספח( –הדפסת דף הכולל אתרים שעוסקים בזכויות בני נוער בעבודה 

  להצגת אתרים שעוסקים בזכויות נוער )לא חובה( –מחשב ומקרן 

  מהלך השיעור

 ד'[ 25] נועה קרילדמנות לפגוש את אפשרות פתיחה ראשונה: הז .א

 נועה. ניתן להחליף את נועהלפניך סיפור מקרה בדיוני שהמשרד / סניף הבנק בו אתה עובד מתחיל לייצג את  למנחה

 במפורסם/ת אחר וכן להתאים את הסיפור לתחום עיסוקך )כלכלה, משפטים וכדומה(.

 

 פתיחה .1

ועה הפכה ללקוחה של מקום העבודה שלנו )משרד עו"ד / הבנק וכד'(! נ לנועה קריאני רוצה לספר לכם משהו מאוד מרגש. 

פנתה אלינו וביקשה שנטפל בכל העניינים המשפטיים שלה )חוזה ההעסקה שלה, יחסי העבודה עם הסוכן שלה וגם עניינים 

 ם שלה. לפגישה ראשונית וסוכם שמעתה ואילך אני אטפל בכל הענייני נועהפרטיים(. אתמול כבר נפגשתי עם 

רבה מאוד: צריך לראיין אותה ולקבל ממנה את כל המידע שנוגע לפעילות שלה ככוכבת, צריך לתעד חומר  ועההעבודה מול נ

רב שקשור בה, יש אולי גם צורך בצילום של הופעה בכדי לעמוד על ממדי ההערצה אליה, דבר שעשוי לסייע לה לקבל חוזה 

אמור לעסוק בכל העבודות האלה. חשבנו במשרד להציע למישהו מכם שיהיה מעוניין העסקה "שמן" יותר. אני כעורך דין לא 

 בכך לעסוק בעבודה הזאת. האם מישהו מעוניין?

 

עשר ש"ח לשעה עבור העבודה. נתאים אותה לשעות חמישה לאחר ההתלהבות הראשונית, המנחה ימשיך: אנחנו נשלם  .2

 ו להיות זמינים לעבודה תמיד. נראה לכם?אחרי הצהריים והערב, כשאתם לא לומדים וכך תוכל

 

 דיון .3

 סביר להניח שהתלמידים יהיו מעוניינים בעבודה. המשיכו לשאול אותם את השאלות הבאות: 

האישי, ההכרות מפגש הה המרכזית של הפעילות הינה קנות ידע לתלמידים, אך מטרתמ שיעור אחרתכניות ההעשרה של 

כם להכירכם, תאפשרו לילדים על עצמשתספרו אנו ממליצים  ,יכךלפ .לבעלי המקצוע ולעולמם ת התלמידיםחשיפו ההדדית

 זמן לשאלות ולתשובות.ותשאירו  (ןענייהבמקצוע, תחומי  תם, מדוע בחריתםהי יםתלמידלו , איתם)היכן גדל

להרחיב לנו  ופשריא, והצעה לסיוע תרומות, ולפיכך כל תרומההתנדבות ו. פעילותנו נסמכת על שיעור אחר זקוקה לךמותת ע

 וצרו עמנו קשר. www.shiuracher.org כנסו לאתר יאנא ה  -למידע נוסף  לטובת תלמידים נוספים.הפעילות 

http://www.shiuracher.org/
http://www.shiuracher.org/
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  לשעה? מדוע לא? ₪ עשר חמישה הייתם הולכים לעבוד בפיצריה עבור 

 ום( ולפיצריה לא? מותר לשלם לכם שכר נמוך כל כך )פחות משכר המינימ מדוע למשרד שמייצג את נועה 

 ?האם בעבודות אחרות משלמים לכם יותר? האם זה "שווה" לכם 

 ?האם אנחנו כחברה רוצים לאפשר מצב כזה, שבו מעביד יכול להציע כל שכר שירצה, אפילו נמוך מאוד. מדוע לא 

משנה באיזו עבודה הם  מטרת השאלות היא להוביל את התלמידים להבנה כי ישנן זכויות המגיעות להם כעובדים, ולא למנחה

 עובדים. 

 

 הסבר .4

יחסי הכוחות בין עובד למעביד אינם שווים. המעביד הוא זה שמשלם לעובד ובו העובד תלוי למחייתו. לכן, אנחנו כחברה היינו 

ובעים רוצים ליצור מצב שבו יש לעובד זכויות המוקנות לו מכוח החוק והן מגינות עליו מפני שרירות לב של מעסיק. החוקים הק

. חשוב לדעת כי עובד אינו רשאי לוותר על זכויות המגן שלו. החוק מגן עליו גם אם הוא "חוקי מגן"זכויות בסיס אלה מכונים: 

 מסכים להיות מועסק בתנאים גרועים.

 

 המשך דיון .5

 ים. נניח שאתם מקימים מדינה חדשה ורוצים לחוקק חוקים שקשורים לתחום של יחסי עבודה בין עובדים למעסיק

 .)...אילו חוקים תחוקקו? )שכר מינימום, שבת, חופשות, בטיחות 

 .)מה מטרתם של חוקים אלו? )שמירה על הרווחה, הבריאות, הבטיחות של העובד 

  אנחנו מבינים שלחברה יש אינטרס לשמור על זכויות העובדים. אם כך, מדוע המדינה שלנו לא קובעת שכר מינימום של

ה? קביעה כזו בחוק עשויה להוציא אנשים רבים ממעגל העוני ולסייע למשפחות רבות במצוקה לשע₪  100או אפילו  30

 כלכלית. 

 .)אילו חובות יש לעובדים כלפי מעסיקיהם? )למשל: הגעה בזמן לעבודה, שמירה על סודיות, לעבוד ולא להתבטל ועוד 

 

ולים שונים. חשוב לדאוג גם לאינטרסים של ושיק איזון בין אינטרסיםחשוב להבהיר לתלמידים את המושג של  למנחה

המעסיקים ולאפשר להם לקיים עסקים רווחיים. אם האינטרסים שלהם לא יתקיימו, לא תהיה עבודה לאף אחד, כיוון 

שהעסקים יפשטו את הרגל והחברה כולה תינזק. במילים אחרות: בדיון שלנו ישנם כמה גורמים משתתפים: המעביד, העובד, 

אנו, כחברה, רוצים לדאוג לרווחת כל הגורמים השותפים. לכן עלינו לאזן בין האינטרסים השונים. החברה  החברה כולה.

מועסקים על מנת להביא להסדרת היחסים באופן שיביא לידי ביטוי את הצרכים ואת -תתערב לעתים ביחסיהם של מעסיקים

 טובת כל השותפים בצורה מאוזנת.

 

 דקות[ 25בית המלון ]אפשרות פתיחה שניה: משחקיית 

 דעת הדרושים מתוך העיתון )בנספח(הציגו את מו .6

 שאלו את הכיתה מי היה מעוניין לקבל את ההצעה? מה אטרקטיבי בהצעה הזו?

 

 וסיפו את הפרטים הבאים על העבודהה .7

וללת בעיקר , המתארחים במלון. מדובר בעבודה קלה, הכ8התפקיד הוא מפעיל במשחקייה של בית המלון לילדים עד גיל 

 לחלק חומרי יצירה ולשמור על הסדר במקום.

ימים  7שעות(, אין הפסקות )דואגים לשלוח לכם ארוחות למשחקייה(. העבודה היא  8) 9:00-17:00שעות העבודה הם 

בשבוע, כולל שבתות! אתם מקבלים מגורים במלון, ואתם יכולים להשתמש חופשי במתקני המלון מעבר לשעות העבודה 

 ה, חדר כושר ועוד(. )בריכ

 בבוקר.  1:00או אפילו  24:00בשעות הערב יכולים לקרוא לכם לבייביסיטר עד השעה 

 לשעה, אבל בנוסף אתם מקבלים את המגורים במלון, כולל אוכל ושימוש במתקני המלון, כאמור. ₪  10השכר: 

 

 דיון .8

 יתם מוכנים לעשות זאת בחופש הגדול?לאור הנתונים הללו, מה דעתכם על האטרקטיביות של העבודה? האם הי
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ערכו על הלוח יתרונות וחסרונות של העבודה. חשוב לשים לב כי לעיתים הנימוקים בעד ונגד אינם קשורים ישירות לעבודה, 

אך בהחלט מלמדים על המניעים שלנו כבני אדם לבחור בעבודה מסוימת על אף חסרונות לכאורה הכלולים בבחירה זו. 

עד יכולים להעדיף לעבוד באילת ולהתנסות בריחוק מן הבית והעצמאות הנגזרת מכך, על אף התנאים הקשים למשל, בני נו

שבעבודה. יתכן אף שהעיר אילת נתפשת כעיר בילויים, המזמנת אפשרויות חברתיות, למרות שתנאי העבודה לא מאפשרים 

 בילוי מחוץ לבית המלון.

 

 עבודה בקבוצות .9

מלון אתם מרגישים מנוצלים. אתם מרגישים משחקייה של הב)קשה( אחרי שבועיים של עבודה " המשיכו את סיפור המקרה:

, אתם פונים למנהל המלוןאינו הולם את המחיר וההשקעה הנדרשים בסוג עבודה כזה. שהשכר ו שאתם עובדים קשה מדי

אומר שאין באפשרותו לשפר את ומשיב שישפר את תנאי העבודה שלכם. מנהל המלון מסבירים לו את טענותיכם ומבקשים 

 . החלטתם לעשות זאת והדיון נקבע לעוד יומיים".תתבעו אותו בבית הדין לעבודה –אם אתם רוצים  זה מה יש! – התנאים

חלקו את הכיתה לשתי קבוצות: קבוצה אחת תייצג את בית המלון לקראת הדיון והקבוצה השנייה תייצג את הנערים העובדים 

 דקות לחשוב על טיעונים שהם רוצים להעלות בבית הדין לעבודה. 10מלון. הקצו לכל קבוצה במשחקייה בבית ה

 

 קיימו דיון קצר בין ואפשרו לשתי הקבוצות להעלות את טיעוניהם ביחס למקרה.בית הדין לעבודה:  –הדמיה  .10

 

 דקות[ 15המשך משותף לאפשרות א' ואפשרות ב' ]

 דיון .11

 דות? האם עבדתם בעבר/בקיץ? באילו עבו 

 רצוי לכתוב מספר דוגמאות על הלוח ולהדגיש מאפיינים כמו: סוג העבודה, מספר שעות עבודה,  ?מה היו תנאי העבודה(

 שכר לשעה(. האם הייתם מרוצים מתנאים אלו?

  .מדוע? לאיזו הגנה? האם לדעתכם הנוער זקוק להגנה מיוחדת בעבודה?דיברנו קודם על זכויות עובדים באופן כללי 

 

-מעביד, מתווסף ממד נוסף והוא יחסי בוגר-בשאלה האחרונה חשוב להבהיר שמעבר ליחסים הלא שווים של עובד חהלמנ

קטין. עובדת היותו של אדם קטין הופכת אותו לפגיע יותר במובנים רבים )רגשיים, פיסיים, היותו נתון בקלות רבה יותר לניצול 

מעביד -וק עבודת נוער" ורשימה של תקנות, המסדירות את יחסי העובדמסוגים שונים ועוד(. לפיכך, קבע המחוקק את "ח

בתחום עבודת הנוער. בהתאם לזמן ולענין, מומלץ להביא מספר דוגמאות מתקנות עבודת הנוער )עבודות אסורות ועבודות 

של: לא יועבד ילד )למ 1999 –, ותקנות עבודת הנוער )העבדת ילד בהופעה או בפרסומת(, תשנ"ט 1995 –מוגבלות(, תשנ"ו 

בהופעה אלא )אם(... בהופעה לא נעשה שימוש בעירום או ברמזים מינים; אין בהופעה אלימות... או הצגת דברים באופן 

 העלול להפחיד או ליצור מתחים אצל הילד... ועוד(.

 

 הסבר .12

מחדש את העבודות בהן הם עבדו  יחדיו נוחלקו את הדף על זכויות בני נוער בעבודה )בנספח(. עברו על הסעיפים השונים ובח

 ניתן לשאול: האם מידע זה מחדש לכם בנוגע לזכויותיכם כעובדים?  בעבר.

סעיפים שחשוב לכם להדגיש ובקשו מהם לשאול על סעיף  2לא ניתן לעבור על כל הסעיפים בשיעור. בחרו  הערה למנחה

מהו בדיוק החוק בבואו לעבוד כשכיר במקום עבודה וכן, אחד שהם לא ידעו או לא הבינו. חשוב להבהיר, שחשוב שעובד יידע 

מול המעסיק מהם תנאי ההעסקה. כך, מחד, אם התנאים אינם עולים כדי תנאי החוק, יוכל לנסות ולשנות  מראששיש לבדוק 

ביד את המצב עוד בטרם יתחיל בעבודה ולשמור על עצמו מפני קיפוח עתידי )או לפנות לעבודה אחרת(, ומאידך, אם המע

ממלא את חובותיו כלפי עובדיו, אין סיבה לחוש מקופחים. יתרה מזאת, חשוב תמיד לבדוק קודם עם עצמנו האם היינו בסדר 

 ומילאנו את חובותינו כלפי המעביד. 

 

 מה אפשר לעשות במצב בו עובד מנוצל ולא מקבל את הזכויות המגיעות לו? אלו כלים עומדים לרשותו? 

 ים לעמוד בו פרטי גופים העוסקים בזכויות נוער.הפנו את התלמיד למנחה
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 לצורך סיוע בפניה בעל פה או בכתב קו לעובדעמותת  , כגוןפניה לגופים המסייעים לעובדים במימוש זכויותיהם ,

 למעביד, לשיפור התנאים ו/או תשלום ואכיפת הזכויות המגיעות לעובד.

 ערוצים הבאים:עות הבאמצ מנהל הסדרה ואכיפה –במשרד הכלכלה  תלונה הגשת 

 ישירות באתר http://www.moital.gov.il/tlunot 

  באמצעות המייל report.achifa@economy.gov.il  

 03-7347839/40/49/50  בטלפונים   

  ניתן גם להוריד את האפליקציה שלהם בעברית או בערביתApp Store  אוGoogle Play 

  כיפת כל הזכויות המגיעות לעובד )פרוצדורת הגשת התביעה פשוטה לתשלום או א בבית הדין לעבודהתביעת המעביד

יש להגיע לאשנב הגשת התביעות בבית הדין לעבודה, לבקש את הטופס המתאים ולכתוב בכתב יד את סיפור  –מאד 

 המקרה. יש לצרף לתביעה כל הוכחה שהיא, ולו רישום ידני של שעות העבודה שערך העובד בעצמו בתקופת העבודה(.

 כלי השמור רק לארגוני עובדים. פחות רלוונטי לבני הנוער. – ביתהש 

 

 (חשוב לסכם את השיעור בכמה מילים) סיכום השיעור .13

על עליו יש לשמור גם -היכולת להתפרנס, מהווים רכיב נכבד בתחושת הכבוד שלנו. "כבוד האדם" הינו עקרון –עבודה, או 

בלים מצב של השפלה, ביזוי, התייחסות שאינה ראויה, אלימות פיסית או במסגרת מקום העבודה שלנו. כפי שלא היינו מק

מילולית וכדומה מכל אדם שהוא, כך גם כשמדובר במקום עבודה. בני נוער רבים הינם חסרי ניסיון בשוק העבודה. רבים מהם, 

ותם לפגיעים יותר בתחום בעיקר בחודשי הקיץ, מעוניינים לעבוד בכל עבודה שהיא ובלבד שיתפרנסו. עובדה זו הופכת א

זכויותיהם כעובדים. ניצול חולשתו של העובד היא דבר לא ראוי והמדינה שמה דגש רב על שמירת הזכויות של העובדים וזאת 

על מנת להימנע משימוש לרעה בכוחו של המעסיק בעל הממון. בהתאם לכך, יש להבין ולדעת מהן הזכויות שלנו וכיצד נוכל 

לטובת המשך פעילותו  –ה מידה חשוב שנבין כי גם למעסיק יש אינטרסים משלו, וגם הם, חשוב שיישמרו לשמור עליהן. באות

 של משק "בריא" ותקין. 

 ... זה הזמן להודיע לכיתה שהיתה זו רק דוגמא, ולא אמת...(.נועה )אם משרדכם אינו מייצג את



 
 

 132 שיעור אחר | כללי המשחק | משפטים וחברה

 דרושים
בני נוער אחראיים שאוהבים 

ילדים לעבודה כיפית בחופש 

כוכבים  5הגדול בבית מלון 

 באילת

בונוסים והפתעות 

 למתאימים

 08-6244333לפרטים חייגו: 

 

 

 נספח: מודעת דרושים
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 זכויות בני נוער בעבודה 

קובץ מהאיגוד -פניכם מוגשים באדיבותם של אמיר מדינה ממשרד התמ"ת ויורם ברהפרטים של

המקצועי לילדים ונוער של "הנוער העובד והלומד". רובכם מכירים את הגוף הזה כתנועת נוער של 

 הגוף המייצג בני נוער וילדים בבתי המשפט בהתנדבות מלאה.  זהוחולצות כחולות, אך באופן רשמי 

 ומידע על עבודה לנוער זכויות וחובות בני נוער: של שירות התעסוקהנים באתר הפרטים מתעדכ

 

 רצוי לעשות זאת בנפרד מהרישום אצל המעסיק ואצלכם. - רישום הימים השעות

 

 בתחילת העבודה על פי חוק זה חובה על כל מעסיק למסור לעובד - חוק ההודעה לעובד

)עיקרי התפקיד, שם המעסיק, מספר שעות את מסגרת העבודה, הזכויות והחובות שלו 

 העבודה וכו'(.

 

יש לשלם לכל עובד החל מהשעה הראשונה בה הוא התייצב  - תקופת התלמדות/ניסיון

 לעבוד, גם אם היא הוגדרה כתקופת התלמדות/ ניסיון.

 
ימי הכנה וישיבות הן חלק מהעבודה )כולל  - ימי הכנה וישיבות עבודה תשלום עבור

 יות והכנות לקראת קייטנות(.השתלמו

 

 בכל מקרה אסור להוריד לבני נוער מסים: - מסים

ולא לנכות מסי ביטוח לאומי  18המעסיק חייב לשלם על כל עובד מתחת לגיל  ביטוח לאומי

 .אותם משכרו

ש"ח לנערה )נכון לשנת  7,569-ש"ח לנער או מ 6,797-במשכורות הנמוכות מ מס הכנסה

 .למעסיק לנכות מס הכנסה(, אסור 2018

בחודש. נער ₪  1903 -נער אינו משלם מס בריאות אם הכנסתו היא פחות מ מס בריאות

 מהשכר מס בריאות. 3.1%שמרוויח יותר ישלם 

 

, במהלך שנת 14במהלך חופשת הקיץ אסור להעסיק ילדים מתחת לגיל  - גיל ההעסקה

 ומעלה בלבד. 15הלימודים מותר להעסיק בני 

 

שעות בשבוע  40שעות ביום ועד  8מותר להעסיק בני נוער לכל היותר  - שעות עבודה

שעות ביום, בתנאי שהוא לא  9ימים בשבוע מותר להעסיק נער  5)במקומות בהם עובדים 

השעות השבועיות(. במידה ומישהו בחר להעסיק בני נוער יותר שעות  40עובר את מכסת 

 12-, ה11-עבור השעות ה 150%-ו 125% 10-וה 9-שעה ה)בניגוד לחוק( עליו לשלם על ה

 וכו'.

 
דקות  45שעות עבודה חובה לתת לבני הנוער העובדים הפסקה של  6לאחר  - הפסקה

, ולא מקבלים דקות רצופות( למנוחה ולסעודה. ההפסקה היא על חשבון בני הנוער 30)מתוכה 

 בכתב( בכדי למנוע מחלוקת. . רצוי להגיע עם המעסיק להסכם מראש )עדיףעליה שכר

 
. 16-בני נוער שגילם מתחת ל 20:00החוק קובע כי אין להעסיק אחרי השעה  - עבודת לילה

 .18-16אין להעסיק בני נוער בגילאי  22:00אחרי 
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בנוסף למשכורת המעסיק מחויב להחזיר לבני הנוער הוצאות נסיעה. לכל  - נסיעות לעבודה 

 ודה. חשוב להקפיד כי לבני הנוער יש כיצד לחזור לביתם.ליום עב ₪ 26.40היותר 

 

בשום צורה ואופן אין להטיל על בני הנוער העובדים קנסות או עונשים  - קנסות ועונשים

 כספיים!

 

ש מבני הנוער להוציא לדרועדין לא שונה אין יותר צורך החוק למרות ש – פנקס עבודה

של הנער או  תעודת זהותשור רפואי בתוקף וצילום כל עוד יש בידי המעסיק אי פנקס עבודה

  הוריו. 

 

 ( שעות בחודש 173) שכר מינימום נוער

 גיל
 יחודששכר 

 שעות שבועיות( 40)עד 
 תישעשכר 

 ש"ח 21.45 ש"ח 3,710 16עד 

 ש"ח 22.98 ש"ח 3,975 17עד 

 ש"ח 25.43 ש"ח 4,399 18עד 

 ש"ח 18.38 ש"ח 3,180 חניך

  
 

 

 

יום המנוחה )ליהודים שבת ואצל אוסר להעסיק בני נוער בהחוק  – ביום מנוחהעבודה 

יש לשלם לכם על פי חוק  –, אבל אם בכל זאת הועסקתם הדתות האחרות שישי או ראשון(

שעות, וכן הלאה  8על עבודה מעל  125%משכר של יום חול, ועל סכום זה יש להוסיף  150%

 (.)בהתאם לנתונים שמפורטים בטבלה זו

 

 

שימו לב, גם אם סיימתם לעבוד ועדיין לא קיבלתם את כספכם, אתם יכולים להגיש תלונה 

של  יוטל קנסעל מעסיקים המפרים את חוקי העבודה  ולתבוע את כל הזכויות המגיעות לכם.

 לכל עובד ולכל הפרה ואף יוגשו כתבי דין פליליים.₪  35,110עד 

להכיר את  לבני נוער עובדים וער עובדים. האפליקציה מאפשרתהשיק אפליקציה לבני נ הכלכלהמשרד 

זכויותיהם ואת חובות מעסיקיהם, לערוך רישום מסודר של שעות העבודה, להגדיר "מטרה לחיסכון", 

ניתן להוריד את האפליקציה  .להיעזר במחשבון שכר ואפילו להגיש תלונה במקרה של העסקה פוגענית

 .Google Playאו   APP STOREאו בערבית  Google Playאו   APP STORE-בעברית מ
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 ארגונים העוסקים בזכויות נוער

 מנהל הסדרה ואכיפה –אתר משרד הכלכלה 

 באתר ניתן למצוא את המידע הרשמי של מדינת ישראל בתחום זכויות נערים ונערות עובדים. 

 http://www.moital.gov.il/CmsTamat/Rsrc/Haasaka/Haasaka.html  

 http://www.economy.gov.il/Publications/PressReleases/Pages/TeensSummerWork.a

spx  

 

 ניתן להוריד אפליקציה עם מידע, רישום שעות וכדומה או להגיש תלונה בערוצים הבאים:

 באתר http://www.moital.gov.il/tlunot 

  באמצעות המיילreport.achifa@economy.gov.il  

 03-7347839/40/49/50 ניםבטלפו  

_____________________________________________________________ 

 הנוער העובד והלומד -האיגוד המקצועי לנוער 

באתר הנוער העובד והלומד מידע רב בנוגע לעבודת נוער. החל משאלות לתשובות בנושא, המשך ברשימת 

 לשכות תעסוקה וכלה בדיווח על ניצול שחוויתם. 

  עומדים לרשותכם למענה על שאלות, הבהרות ויעוץ בכל נושא הקשור לעבודת נוער.במוקד 

* מכל טלפון 1121או  03-7651212 שעות ביממה: 24ניתן להגיש טופס תלונה באתר או להתקשר לטלמסר 

 .www.noal.co.il ד. פרטים נוספים באתרניי

_____________________________________________________________ 

 עמותת קו לעובד

באתר תמצאו מידע  ., בהם גם בני נוערהנה עמותה שמטרתה להגן על זכויות עובדים מקופחים "קו לעובד"

 רב הנוגע לזכויות עובדים. 

. פרטים נוספים 10:00-14:00השעות בימי שישי בין  03-6883766ניתן להתייעץ עם נציגי העמותה בטלפון: 

 .ilwww.kavlaoved.org. באתר
_____________________________________________________________ 

 לשלום הילד הלאומית מועצהה

במועצה לשלום הילד ניתן לפנות ל: "נציב קבילות הילדים". אפשר להתקשר באופן אנונימי ולהתייעץ, או 

 לספר על משהו שקרה לך או למישהו אחר, והנציג יעשה הכל כדי לעזור. 

 www.children.org.il  02-6780606בטלפון:  10:00-15:00ה' בין השעות: -לפנות בימים א'ניתן 
_____________________________________________________________ 

 אתר כל זכות 

 .מאגר המידע המקיף ביותר על זכויות תושבי ישראל והדרך למימושן אתר כל זכות הינו

הוא תוצר של שיתוף פעולה בין עשרות וערכים,  אלפימאגר המידע, הכולל מוגש בחינם. באתר מידע ה

  ארגונים ומומחי זכויות מובילים מהממשלה, ארגונים חברתיים ואקדמיה.

 

 .תעסוקת נועראו מידע בנושא  http://www.kolzchut.org.il/heניתן לקבל מידע כללי באתר 
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 פלילי

 פלילי מבוא למשפט –ערכים מוגנים  -19שיעור 

 מטרה

 חוק האוסר על התנהגות מסוימת על מנת להגן על ערכים חברתיים. שליבין את הרעיון  התלמיד .1

 התלמיד יבחן את הערכים המוגנים בהשוואה לערכים אחרים תוך בחינת מדרג החשיבות אותו קבע המחוקק. .2

 הכנה

 כרטיסיות סעיפי החוק וקטע מפס"ד יצחק לאור )בנספח(. .1

 .פי מספר התלמידים עלאדם" -בןהכל הרגתי  בסךהקטע " צילום .2

 השיעור מהלך

 דקות[ 2: ]פתיחה .1

כתבו את נושא השיעור על הלוח. נשאל את התלמידים מהם, לדעתם, ערכים מוגנים? אלו ערכים שהחברה החליטה שהם 

 מען עצמנו.חשובים ולכן צריך לשמור עליהם. עלינו כחלק מהחברה מוטלת האחריות לשמור עליהם למען האחרים ול

 

 דקות[ 15: ]הפעלה .2

נכין כרטיסיות בגודל רבע עמוד פוליו עליהן נרשום את הזכויות המצוינות מטה. את הזכות לחיים רשמו על חצי עמוד פוליו. 

 נחלק את התלמידים לתשע קבוצות כשכל כל אחת מהן מקבלת כרטיסיה אחת:

 .הזכות לחיים 

 הזכות לחירות. 

 הזכות לבטחון אישי. 

  לקנייןהזכות. 

 .הזכות לביטוי חופשי 

  דת(לחופש דת, פולחן ומצפון )ולחופש מהזכות. 

 הזכות לפרטיות. 

 הזכות להליך הוגן. 

 הזכות לשם טוב. 

הזכות השונה הינה הזכות לחיים אשר מודפסת על חצי דף פוליו בניגוד נשאל את התלמידים איזו זכות שונה במבט ראשון? 

 .כעליון הערך שמדינת ישראל החשיבהה ינוא שהזכות לחיים הף פוליו. ההסבר לכך הל רבע דעלשאר הזכויות שמודפסות 

להדגיש כי כפרטים וכחברה איננו מסוגלים  מגנה? יש היא? על מה זומדוע לדעתם קיימת זכות  תלמידיםנמשיך ונשאל את ה

שפוגעים בנו, כבנו  פוגע. פוגע או עליבחשופים לפגיעות וליחס מזלזל, מ ההינ ,נו והסובבים אותנוימצב בו אנו, חבר לסבול

  במדינה.שלנו או  בחברה בבית ספרנו, תנו,שלנו, בכית בחברים

האישי, ההכרות מפגש הה המרכזית של הפעילות הינה קנות ידע לתלמידים, אך מטרתמ שיעור אחרתכניות ההעשרה של 

כם להכירכם, תאפשרו לילדים על עצמשתספרו אנו ממליצים  ,לפיכך .לבעלי המקצוע ולעולמם ת התלמידיםחשיפו ההדדית

 זמן לשאלות ולתשובות.ותשאירו  (ןענייהבמקצוע, תחומי  תם, מדוע בחריתםהי יםתלמידו ל, איתם)היכן גדל

להרחיב לנו  ופשריא, והצעה לסיוע תרומות, ולפיכך כל תרומההתנדבות ו. פעילותנו נסמכת על זקוקה לך שיעור אחרעמותת 

 וצרו עמנו קשר. www.shiuracher.org כנסו לאתר יאנא ה  -למידע נוסף לטובת תלמידים נוספים. הפעילות 

http://www.shiuracher.org/
http://www.shiuracher.org/
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עברו עם התלמידים על הזכויות שקיבלו ורשמו אותם על הלוח. הסבירו לתלמידים בקצרה מה המשמעות של כל אחת  .3

הערכים מהחשוב ביותר לחשוב פחות, ואם כן, כיצד מהזכויות והנחו אותם לנסות במהלך השיעור לחשוב האם קיים דירוג של 

זה מתבטא. בקשו מהם לרשום לעצמם את הדירוג להמשך השיעור. התשובה לכך תעלה בדיון בו נבחן את המדרג אותו 

 החליט המחוקק ואת הענישה המוטלת כתוצאה מפגיעה בערך מסוים.

 

תחשוב בצורה עצמאית על איזה ערך החוק מגן. חשוב לעבור נחלק לקבוצות את כרטיסיות סעיפי החוק )בנספח(. כל קבוצה  .4

בין הקבוצות להסביר להם את נוסח החוק על מנת לוודא שהתלמידים אכן הבינו את הטקסט. הרחבה על ההצגה "אפרים 

 חוזר לצבא" קיימת בנספח.

 

 דקות[ 15: ]דיון .5

נותר, להציג לנו את סעיף החוק אותו הם למדו וכן על לאחר הדיון בקבוצות נחזור למליאה. נבקש ממספר קבוצות, לפי הזמן ש

אילו זכויות הם מגנים. שתפו גם תלמידים מקבוצות אחרות שרוצים להגיב להחלטה ולדברי הקבוצה. לאחר שהתלמידים 

 הציגו את המקרים יש להסביר לתלמידים שהקטעים אותם הם קראו כתובים ונמצאים בחוק הדין הפלילי. 

 

ידים שהמשפט הפלילי בא להגן על החברה. החוק הפלילי מתיחס לכל הערכים והכללים שהמדינה החליטה נסביר כעת לתלמ .6

שחשוב לה להגן עליהם. בניגוד לחוק האזרחי שמסדיר פגיעות בין אנשים במקרים בהם אדם נפגע מאדם אחר, המשפט 

לגבי הכיתה,  נכון הדבר. ם לאסור התנהגות זושנם דברים שלא רוצים שיקרו, ורוציחברה י בכלהפלילי נוצר מתוך התפיסה ש

אפשר לשאול את התלמידים האם הם מכירים איסורים מהמסגרות שציינו קודם  בית הספר, המשפחה, הבניין, המדינה.

שהם חשובים לה.  קבעהשהחברה  בערכיםהאיסורים נועדו למנוע פגיעות  )לדוגמה: אסור לצעוק בכיתה, אסור לדחוף ועוד(.

המשפט הפלילי קבע מהם המקרים שהחברה והמדינה דואגות לשמור שלא לו פוגע בחברה כולה. לר על האיסורים המי שעוב

יתבצעו. אם אכן התבצעו עברות, המשטרה חוקרת את המקרים והמדינה )"הפרקליטות"( תובעת את הנאשם. המעשה של 

 הדגישוכנגד המדינה.  -ד החברה כולה, ולמעשה הנאשם אינו פוגע רק באדם שכלפיו בוצעה העברה, אלא נתפס כמעשה נג

באנשים להפר את החוקים ולפגוע  יש דרכים לגיטימיות אפשריות לפעול ואסור לנו –החוק  כלפיביקורת  נויש ל אםשגם 

 חברתיים. בערכיםאו  אחרים

 

 דקות[ 10: ]קטע קריאה .7

 בסופו.  המצוינותשאלות התלמידים בקצרה ב)בנספח( ודונו עם  בן אדם" הרגתיהכל  בסךהקטע "הקריאו לכיתה את 

הכסף?  הואהאם צודק הדובר בכך שלמעשה הערך החשוב ביותר כיום  התלמידיםלדיון: שאלו את  הראויהנוספת  נקודה

 אסור –, המעמד והכסף. אולם ההצלחהחשוב להגיע למסקנה כי אין ספק שהחברה הישראלית מקדשת במידה רבה את 

מוסר נעלים שאפיינו את היהדות לאורך אלפי שנות היסטוריה וביניהם בראש  ערכיבאים על חשבון כ ייתפסודברים אלו ש

ונקבה ברא אותם..."(, הזכות לקניין  זכר(, שוויון )""אדם שנברא בצלם"( וכן כבוד אנושי )"לא תרצח"ערך חיי אדם ) ובראשונה

 ( וכו'."לא תגנוב")

 

 דקות[ 3: ]סיכום .8

יר שהנושא שלמדנו היום הוא הזכויות שלנו וכיצד אנחנו כחברה מגנים עליהם. הציגו את המדרג נסכם את השיעור ונזכ

הערכים כפי שעלה בדיון וכיצד החוק והמחוקק קבעו את חשיבות הערכים אלו מול אלו. הסבירו שאנו כחברה רוצים לשמור על 

, אנחנו כיחידים בחברה מחויבים לשמור עליהם בשביל הזכויות שלנו ועל הערכים שלנו ולכן מעבר לכך שהחוק בא להגן עלינו

 אחרים ובשביל עצמנו.

 

 

________________________________________________ 

 על הסיוע בחידוש מערך השיעור. מלשכת עו"ד חיפה תודתנו לעו"ד אירית אורן
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 נספחים:

 סעיפי החוק וקטע מפסק דין

 

 לחוק העונשין: 300סעיף  

מאלה יאשם  העושה אחת 

מאסר עולם ועונש זה  -ברצח ודינו 

 בלבד:

(1  )... 

(  גורם בכוונה תחילה למותו של 2)

 אדם;

(  גורם במזיד למותו של אדם 3)

תוך ביצוע עבירה או תוך הכנות 

 ";לביצועה או כדי להקל על ביצועה

לחוק  369סעיף  

 העונשין:

"הכופה אדם בכוח או  

באיומים או מפתהו באמצעי 

ום שהוא קללכת מן המ תרמית

נמצא בו, הרי זו חטיפה, ודינו 

 מאסר עשר שנים." -

 

 לחוק העונשין:  189סעיף  

"הנכנס למקרקעין בדרך אלימה  

כדי להחזיק בהם, בין שהאלימות היא 

בהפעלת כוח למעשה נגד אדם אחר ובין 

שהיא באיומים או בפריצה או בכינוס 

מאסר  -אנשים במספר בלתי רגיל, דינו 

וש שנים, אף אם הוא זכאי להיכנס של

לאותם מקרקעין, זולת אם המקרקעין 

היו שלו אבל מוחזקים בידי עובדו או 

 שלוחו."

 לחוק העונשין: 173סעיף  

העושה אחת מאלה, דינו " 

 מאסר שנה אחת: -

(  מפרסם פרסום שיש בו לפגוע 1)

פגיעה גסה באמונתם או 

 ברגשותיהם הדתיים של אחרים;

במקום ציבורי ובתחום (  משמיע 2)

שמיעתו של פלוני מלה או קול שיש 

בהם כדי לפגוע פגיעה גסה 

 "באמונתו או ברגשותיו הדתיים.

לחוק  192סעיף  

 העונשין:

"המאיים על אדם בכל  

דרך שהיא בפגיעה שלא כדין 

בגופו, בחירותו, בנכסיו, בשמו 

הטוב או בפרנסתו, שלו או של 

אדם אחר, בכוונה להפחיד את 

 -ם או להקניטו, דינו האד

 מאסר שלוש שנים."

מפקודת הנציבות: מס' פקודה  04פרק 

 פרק ב': התייחדות 04.47.00

 ניתן לאשר התייחדות לאסירים שלהלן:

עצורים פליליים  אסירים פליליים/

חודשים מתחילת  6שהשלימו לפחות 

ריצוי מאסרם / מעצרם ואינם נכללים 

בסבב חופשות. למרות האמור לעיל, 

עצורים בחשד לביצוע עבירות אלימות 

במשפחה/גילוי עריות, אינם זכאים 

 להתייחדות.

... 

אסירים ביטחוניים אחרים אינם זכאים 

 .להתייחדות

 לחוק העונשין: 239סעיף  

מי שביודעין מוסר תצהיר " 

שקר, בין בשבועה או בהן צדק ובין 

שלא בשבועה ושלא בהן צדק, לפני 

יר, מי שמוסמך לקבל את התצה

 "מאסר שלוש שנים. -דינו 

לחוק לשון  6סעיף  

 הרע:

"המפרסם לשון הרע,  

בכוונה לפגוע, לשני בני אדם 

 –או יותר זולת הנפגע, דינו 

 מאסר שנה אחת."

 לחוק הגנת הפרטיות: 32סעיף  

"חומר שהושג תוך פגיעה  

בפרטיות יהיה פסול לשמש ראיה בבית 

משפט, ללא הסכמת הנפגע, זולת אם 

שפט התיר מטעמים שיירשמו בית המ

להשתמש בחומר, או היו לפוגע, שהיה 

 צד להליך, הגנה או פטור לפי חוק זה."
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 אדם / עדי ניצן –הכל הרגתי בן  בסך 

 ., אז מה אתם באים אלי בטענותוהנכיםאכפת לכם מחוק, ממוסר, מערכים, מהחולים, הזקנים  לא

ולחוק?! אני מעלים הכנסות, מעביר טלוויזיות בירוק, . מה לי החוק –, למה לא להרוג? תגידו ובעצם"

 , לא משלם קנסות. בנהיגהמדבר בלי דיבורית 

מחזיק יותר מדי מהמדינה שחוקקה אותו. לא ממנה ולא  לאאני גם  –הזה הוא מטרד. ואגב  החוק

 מהדרך שבה היא מתנהלת...

בזמן האחרון? מילא החיילים אדם! פתחתם טלוויזיה  מחייחיי אדם. פתאום איכפת לכם  – תגידו

ומסל התרופות? אכפת לכם מהזקנים? מהנכים? האם באמת  מהחוליםשמתים, התאונות. אכפת לכם 

 אכפת לכם מחיי אדם???

היחיד שחשוב פה זה הצלחה, כוח, כסף, השפעה. או  הערךערכים ומוסר. הפעם הגזמתם.  – תגידו

, באותה השנה. לומספר כתבות לחנוך לוין ז" ליסון ז"לתד אר שלמיםבסדר הפוך. מיראביליס. גיליונות 

לאחרונה על מוסר? על ערכים? על הזולת? גולת הכותרת: אני וההצלחה שלי, אני  דיברתםמתי 

 שלי. והאושר

הריגות באופן כללי, אבל הפעם התרגזתי. פגעו בי. בי, באני  בעדאני התעצבנתי. זה לא אומר שאני  אז

 בעצם? הרי הפסקתי את הפגיעה בי. ,להרוגשלי. אז למה לא 

כשעצבנו אותי? למה לא אמרתם לי כלום כשירקתי  בכביש, הצלחתי! איפה הייתם כשצפרתי הנה

בכביש שקית שהפריעה לי ביד? עכשיו אתם מתעוררים? אז  זרקתיברחוב כי היה לי לח בפה? או 

 אישה. –ומר פחות מזה: אדם חלש שלא הצליח. כל ועודלה הרגתי אדם. -הרגתי. כו

יום, במעשה הקטן שביני וביניכם. באיך שאתם נראים, באיך  ביוםתוכיחו.  –אתם חושבים אחרת  ואם

עם הילדים והשכנים. דברו על הקו האדום שלכם. דברו על מה הוא  שלכםשאתם מתנהגים. בשיחות 

 אותי.  למדונשען. דברו איתי. 

 ו פה יותר ויותר כמוני". . אחרת יהימוסראותי מוסרית. דברו קצת  הנהיגו

 

 עם הדובר? מסכימיםאתם  האם 

 בעצם? להרוגלא  מדוע 

 לאסור בחוק רצח? המדינהבחרה  מדוע 

 האזרחים יתייחסו אל החוק כפי שמתייחס הדובר? כליקרה אם  מה 
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 פעילהאזרחות   –חובת הפעולה במשפט הפלילי:  - 20שיעור  

 נושא 

 ההצלה, מורכבותה והערכים שבבסיסה, כמקור לעידוד ערבות הדדית ואזרחות פעילה. חובת –חוק "לא תעמוד על דם רעך" 

 מטרות

 חשיפת התלמידים לחוק "לא תעמוד על דם רעך" ולרלוונטיות שלו בחיי היום היום של כולנו.  .1

 הבנת המשמעות של חוק שמחייב עשייה וחשיבה אודות מורכבותו. .2

 עידוד התלמידים לאזרחות פעילה. .3

 הכנה

 אם עם המורה חדר עם מחשב, מקרן וחיבור לאינטרנט.לת .1

 צילום הכתבות הרלוונטיות המפורטות במערך )ר' בנספח( כמספר התלמידים. .2

 הערות

דק'. יש להיערך לך מראש בתיאום עם המחנכת. אם יש קושי, ניתן לוותר על חלק  60 -שיעור זה ארוך מן הרגיל ומתוכנן ל .1

 נים/כתבות(.מהדוגמאות המוצעות במערך )סרטו

קיימים מספר מקרי משפט מבוים המוצעים על ידנו שמתבססים על חוק "לא תעמוד על דם רעך". אם בכוונתכם לקיים משפט  .2

 מבוים בנושא אנו ממליצים להעביר שיעור זה לפני ההכנה למשפט.

דעת בנוגע להתאמת הדוגמאות כדאי להתייעץ עם מחנכת הכיתה לפני השיעור בנוגע לדוגמאות המובאות בו, ולהפעיל שיקול  .3

 לכיתה זו, בהתאם לרגישויות השונות הקיימות בה. 

 במידה והשיעור מועבר בסמוך ליום הזיכרון לשואה, ניתן לחבר בין השניים, לדוגמא באמצעות שיח על חסידי אומות העולם. .4

 מהלך השיעור

 דקות[  10 - 1-3: ]סע' פתיחה .1

כם להיות עדים לאירוע כלשהו שלא היה ברור לכם כיצד עליכם לנהוג באותו המנחה ישאל את התלמידים: האם הזדמן ל

 הרגע? לדוגמא: האזנה לתלמידים המתכננים לפגוע בתלמיד אחר, נוכחות בקטטה, חברים שעשו מעשה קונדס פוגעני וכד'. 

 חובתם לנקוט בפעולה.המטרה: להוביל את התלמידים לחשיבה על מצבים בהם חשו חוסר וודאות בנוגע למידת אחריותם ו

 המנחה יאפשר למספר תלמידים לשתף וישאל כל אחד ששיתף: 

  ?כיצד פעלת 

  ?מה הרגשת לאחר מכן 

  מה היית משנה? –האם היום היית נוהג באותה הדרך? אם לא 

 

ים : יש להזהר מהבעת עמדה שיפוטית כלשהי כלפי התלמיד המשתף וכן, להזהר מאמירות מבקרות של תלמידהערה למנחה

 אחרים כלפיו. חשוב כבר בנקודת פתיחה זו להבהיר שהנושא הוא מאד מורכב ויש לו פנים רבות. 

האישי, ההכרות מפגש הה המרכזית של הפעילות הינה קנות ידע לתלמידים, אך מטרתמ שיעור אחרתכניות ההעשרה של 

כם להכיר, תאפשרו לילדים כםעל עצמשתספרו אנו ממליצים  ,לפיכך .לבעלי המקצוע ולעולמם ת התלמידיםחשיפו ההדדית

 זמן לשאלות ולתשובות.ותשאירו  (ןענייהבמקצוע, תחומי  תם, מדוע בחריתםהי יםתלמידלו , איתם)היכן גדל

להרחיב לנו  ופשריא, והצעה לסיוע תרומות, ולפיכך כל תרומההתנדבות ו. פעילותנו נסמכת על זקוקה לך שיעור אחרעמותת 

 וצרו עמנו קשר. www.shiuracher.org כנסו לאתר יאנא ה  -למידע נוסף . לטובת תלמידים נוספיםהפעילות 

http://www.shiuracher.org/
http://www.shiuracher.org/
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 המנחה ימשיך:  .2

  לפעול על מנת לסייע לאחר, או לעצור מהלך שעשוי לסכן או להיות לא נעים  חייביםהאם לדעתכם יש מצבים בהם אנו

 ינתן, על מנת להמחיש את מורכבות הסוגיה(. למישהו אחר? )נסו להציג את העמדה הנגדית לכל תשובה שת

  אם אתם חושבים שכן, האם לדעתכם חובה זו היא חובה מוסרית, חברתית, כללית; או שמא יכול להיות גם חוק פלילי

שיכריח אותנו לעזור למישהו אחר? )כלומר, שאם אנו לא עוזרים לאחר, אנו עוברים עבירה פלילית, על כל המשמעויות 

 יק במשטרה וכיו"ב(.של פתיחת ת

  לעזור למישהו שאתה לא מכיר? זה לא מוזר  חייבהאם הגיוני בעיניכם שהחברה תגיד לכל אחד מכם באופן אישי, אתה

 בעיניכם?

 

הרבות שיש לנו כבני אדם, כאזרחים, כפרטים בחברה. בדרך כלל, כשלא  הזכויותהמנחה יסכם: עד היום שוחחנו בעיקר על  .3

 –אסור לגנוב, אסור לרמות  וכדומה. היום, נתרכז בשאלה  –ר באיסורים שנועדו להגן על החברה, כמו מדובר בזכויות, מדוב

 האם החברה יכולה גם להכתיב לנו לא רק איסורים )לא תעשה( אלא גם חובות עשיה )עשה(, כלפי אנשים שזרים לנו?

עו במציאות, בהם אנשים מסויימים נקלעו לסכנה מדובר בשאלה לא פשוטה. נבחן אותה דרך מקרים מעניינים )ומצערים( שאר

 והסביבה שלהם פעלה או שלא פעלה לטובת הצלתם או הקטנת הסיכון שבמצבם.   

 

 דקות[ 25] המחשה: אירועים מן המציאות .4

דקות לשיחה על קטע. במקרה ואירוע אחד תופס יותר עניין אפשר להמשיך את הדיון עליו  5חלק זה של השיעור מחולק לפי 

 ולא להקרין קטע אחר. יש להשאיר את הדיון ברמה המוסרית ולא לכוון אותם לתוכן החוק.

 

  http://www.youtube.com/view_play_list?p=BD5EDE73CEBCB389 זריקת חזיז במשחק כדורסל: .א

בהיכל הספורט מלחה בירושלים. לקראת  11.11.07 -מדובר באירוע שהתקיים ב

ירושלים והפועל חולון זרק יוסף מלאך חזיז לעבר  סוף משחק בין הקבוצות הפועל

 3המגרש. כאשר המאבטח פנה לפנות את החזיז, הוא התפוצץ וגרם לכריתת 

 מאצבעות ידו.

 . שאלו את התלמידים:דקה וחציהציגו את הקטע בפני התלמידים. מומלץ להפסיק את הסרטון לאחר לכל המאוחר 

 ק לצלם ולגשת להעניק עזרה?האם מי שצילם את האירוע היה צריך להפסי 

 ?אם הייתם ליד מי שזרק את החזיז, האם הייתם מנסים לעצור בעדו 

 ?אם הייתם החברים של אותו בחור, האם הייתם מנסים לעצור אותו? אומרים לו לפני האירוע לא לזרוק את החזיז 

 ?אם הייתם ליד המאבטח מה הייתם עושים? מה הייתם מצפים שאנשים סביבכם יעשו 

 שנות מאסר בפועל. בית המשפט העליון דחה את ערעורו על העונש. 3-: יוסף מלאך נמצא אשם ועונשו נקבע למנחהל

 

 התאבדות באינטרנט בשידור חי:  .ב

http://www.mako.co.il/news-channel2/Weekend-Newscast/Article-916cb2e7e55cd11006.htm  

דיפרסיה כתב בבלוג שלו, כי הוא מתכוון להתאבד בעוד -שסבל ממניה. נער 22.11.08מדובר באירוע שהתקיים בתאריך 

שעות הנער קיים שיחות עם גולשים שניסו להציג לו סיבות לא לבצע את המעשה ואחרים שעודדו  12כמה שעות. במשך 

עד שכבר אותו לכך. הנער בלע מנת יתר של כדורים בשידור חי כאשר לא הועברה כל הודעה לגורמים שונים על כוונתו 

 היה מאוחר מדי. שאלו את התלמידים:

 ?אם אתם הייתם צופים בבלוג כזה מה הייתם עושים 

 ?האם מבחינתכם צריך לעשות משהו באירוע שכזה? אם כן, מה צריך לעשות 

 ?מדוע אנשים, לדעתכם, לא הזעיקו אמבולנס או משטרה 

 משהו? אם כן, מה? מה דעתכם על מפעילי האתר? האם אתם חושבים שהיה ביכולתם לעשות 
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 http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3710800,00.html טביעת השייטת יסמין פיינגולד בירקון: .ג

בישראל, כאשר שייטת הקיאקים יסמין פיינגולד התהפכה עם הקיאק שלה  4.5.09מדובר במקרה שאירע בתאריך 

ים ושבים רבים נכחו במקום ואף צילמו את האירוע. אבי טובין במהלך אימון במימי הירקון בת"א ונאבקה על חייה. עובר

שעבר במקום קפץ למימי הנחל והציל את יסמין, שהועברה לבי"ח כאשר היא נאבקת על חייה. אבי טובין זכה לאחר מכן 

 ב"אות מופת הנשיא". שאלו את התלמידים:

 רה: לאחר האירוע הוא חשב לקבל כסף על במקרה זה נכח צלם, האם היה צריך להפסיק לצלם ולהושיט עזרה? )הע

 הפרסום(.

 ?האם כל הצופים שנכחו באירוע ולא קפצו למים עשו מעשה אסור 

  נניח שבמקום נכחה מצילה שבאה להצטלם לחתונתה )לבושה בשמלת כלה(. האם,לדעתכם, היא הייתה חייבת

 לקפוץ למים?

 לגבי הושטת עזרה? האם  המידע על מצב מימי הירקון המזוהמים מהווה גורם מקל 

: אחד המקרים המוצעים על ידנו למשפט מבויים מתבסס על המקרה של השייטת יסמין פיינגולד. במידה הערה למנחה

ובכוונתכם לקיים משפט זה עם התלמידים, אנו ממליצים שלא לדון במקרה במהלך השיעור הזה ולשמור את החשיבה על 

 האירוע להכנה למשפט.

 

  http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleId=652094&sid=126 ס לאירוע:מניעת הגעת אמבולנ .ד

בתל אביב. נהגת מנעה הגעה של אמבולנס לטפל באדם פצוע כשהיא לא  22.7.09מדובר באירוע שהתקיים בתאריך 

דקות  1.40מפנה את רכבה מפניה לרחוב. הציגו את הקטע. מומלץ להפסיק להקרין את הכתבה עד לכל המאוחר חלוף 

 מכיוון שאח"כ מתקיים דיון בין עדת ראייה לכתבת שיכול לבנות דעה אצל התלמידים לגבי האירוע. שאלו אותם:

 ?מדוע לדעתכם האישה לא פינתה את הדרך? האם יכולה היתה להיות סיבה שתצדיק את התנהגותה 

  כבים לפנות דרך לרכב חירום.)א( שמחייב ר93האם האישה הזו עברה על החוק? ניתן להתייחס לחוק תעבורה 

 ?מדוע לדעתכם צילמו את הנהגת? מה ניתן לעשות עם הצילום 

 ?האם לדעתכם האנשים סביבה פעלו כמו שצריך? מה הם היו צריכים לעשות לדעתכם 

 

 פצוע קשה לאחר שניסה להציל חיים: .ה

http://reshet.ynet.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/News/Domestic/Health/Article,

23981.aspx  .)ניתן להציג את הכתבה הכתובה )ראו בנספח( או הטלוויזיונית )בקישור הנ"ל 

, רחל סופר, נפלה לבור בשכונת מגוריה. מנשה כליפא 3בירושלים. ילדה בת  22.7.09מדובר באירוע שהתקיים בתאריך 

רק את הילדה מחוץ לבור והתמוטט לתוכו. לאחר עבר במקום ושמע את צעקות המטפלת. בלי לחכות נכנס מיד לבור, ז

בדיקה התברר שזהו בור אשפה פתוח שעם הזמן התחיל להיות בור מצבור לגזים. הילדה נפטרה וכליפא נאבק על חייו 

 )כדאי לבדוק לפני העברת השיעור האם מצבו הרפואי השתנה(. שאלו את התלמידים:

 ור?האם לדעתכם מנשה כליפא היה מחוייב לקפוץ לב 

 ?האם בכל מצב עלינו לסכן את עצמנו על מנת להציל חיי אדם אחר? האם יש אפשרויות נוספות 

  האם אחד המקרים שדברנו עליו קודם מזכיר אירוע זה? אפשר להמשיך את הדיון על מקרה השייטת על ידי חשיבה

ידו שזה כתוצאה מהקפיצה האם תשתנה דעתנו אם יתברר שהבחור שקפץ לירקון, יחלה )חס וחלילה( והרופאים יג

 והשהייה שלו במימי הירקון המזוהמים?

  אפשר לשאול את התלמידים: ואם התוצאה של הסיוע )כגון: דיווח לרשויות החוק תוך כדי קטטה של חברים( הינה

 שאתה עצמך מסתבך בחקירות, בשל נוכחותך במקום. האם גם אז אתה מחוייב לסייע?

 נחנו רואים אחר בסכנה? האם אנחנו מחויבים לעזור בכל מצב? ומה אם אין לנו מה אנחנו נדרשים לעשות כאשר א

את הכלים )כגון יכולת שחיה( או שאיננו יודעים כיצד לעזור או שאנו מפחדים? האם אנחנו עדיין מחוייבים להגיש 

 עזרה כלשהי? מה לדעתכם המדינה דורשת?
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 דקות[ 10 - 4+5: ]סע' חוק "לא תעמוד על דם רעך" ודיון .5

, במדינת ישראל, נחקק חוק שנקרא "לא תעמוד על דם רעך". החוק מבוסס על מקורות 1998המנחה יספר לתלמידים: בשנת 

יהודיים וקיים גם במדינות רבות בעולם בשם "חוק השומרוני הטוב" )פירוט על המקורות, להעשרתכם האישית, תמצאו 

רה לאדם הנמצא לנגד עיניו, עקב אירוע פתאומי, בסכנה חמורה חובה על אדם "להושיט עזבנספח(. החוק קובע, כי 

. חוק זה ידו להושיט את העזרה, מבלי להסתכן או לסכן את זולתו"-ומיידית לחייו, לשלמות גופו או לבריאותו, כאשר לאל

ב אותנו לעשות, מיוחד בספר החוקים מכיוון שרוב החוקים אומרים לנו מה אסור לנו לעשות ובמקרה הזה החוק דווקא מחיי

אי הפעולה הוא האסור(. המחוקק קבע,  –לפעול, להיות אקטיביים )בניגוד למצב הרגיל, בו עצם הפעולה היא האסורה, כאן 

שעלינו להושיט עזרה לאדם שאנחנו רואים שנמצא בסכנת חיים, כל עוד אנו לא מסכנים את חיינו או חיי אחרים. בנוסף, 

ננו יודעים מה לעשות, למשל כשאנחנו רואים אנשים פצועים או מעולפים, החוק קובע שעלינו במקרים בהם מדובר במצב בו אי

(, או למבוגר אחראי אחר הנמצא באזור. 102( או למכבי האש )101(, למד"א )100להזעיק עזרה: להתקשר למשטרה )

 ]מומלץ לרשום את מספרי הטלפון הנ"ל על הלוח[.

 

 : דיון .6

 ?מה דעתכם על חוק זה 

 ע לדעתכם חוקקו אותו? מדו 

 ?האם לדעתכם צריך שיהיה חוק שיחייב אותנו להושיט עזרה לאחר? האם לא היינו עושים זאת אחרת 

 ?האם אתם יכולים להבין אנשים שמתנגדים לחוק הזה? מה לדעתכם הנימוקים שלהם 

  ם זה יותר מדי? קנס. האם לדעתכם זה מספיק? הא –הסבירו לתלמידים את העונש הצפוי לעובר על חוק זה 

  האם אתם יכולים לחשוב על מקרים ששמעתם לאחרונה בתקשורת, בהם לו היה אדם מתקשר למשטרה לדווח על קיום

 מקרה אלימות מסויים, היה ניתן למנוע את פגיעתו או אף מותו של הקורבן?

 

 דקות[ 5] רלוונטיות החוק בחיי היום יום של כולנו –"עקב אירוע פתאומי"  .7

בכל  כולנו". חוק "לא תעמוד על דם רעך" נוגע לפתאומינה התלמידים שוב אל נוסח החוק ואל המילים: "עקב אירוע המנחה יפ

תקל בו ובחובה הנגזרת ממנו בפתאומיות, מבלי שתכננו זאת, גם במקומות המפתיעים ינקודת זמן בחיינו. אנו עשויים לה

תארו לכם שאתם יושבים להנאתכם, ופתאום אתם רואים קבוצת ביותר. למשל: מי מכם בילה בחופש האחרון בחוף הים? 

צעירים מרביצה מכות חזקות לגבר מבוגר. מה הייתם עושים? האם הייתם מתקרבים לקטטה ומצטרפים אליה? האם הייתם 

 פשוט מתרחקים מהמקום? האם הייתם מנסים להגן עליו בגופכם? האם הייתם מתקשרים למשטרה? 

 

, בחוף תל ברוך בת"א, על ידי חבורה של 15.8.09, בליל רצח ליאונרד )אריק( קרפם על מקרה המנחה יספר לתלמידי

צעירים שתויים. ברצח נאשמים שלושה חשודים שהיו מעורבים באופן ישיר באלימות עצמה, אך בנוסף להם מואשמים ארבעת 

 על דם רעך" )ראו כתבה בנספח(.  חבריהם, שצפו מן הצד, באי מניעת פשע ובאי הושטת עזרה לפי חוק "לא תעמוד

 

 דק'[ 10]סיכום השיעור וחיבור הנושא לערבות הדדית, אזרחות פעילה והתנדבות:  .8

. אמנם יש שטוענים  מיידיתחוק "לא תעמוד על דם רעך" מטיל חובת סיוע במצבי קיצון, בהם אדם נתון לסכנה ממשית ו .א

מרבית הציבור חש )ולו ברמה המוסרית( שבמצב שכזה, שבאופן כללי אי אפשר להטיל חובת עשה על אנשים, אך 

 כשהחיים עצמם של הנפגע או בריאותו עומדים בסכנה ובאפשרותך לסייע מבלי לסכן את עצמך, אז ברור שאתה חייב.

השאלה היא, מה קורה, לדעתכם, כאשר מדובר באדם שאינו נתון לסכנת חיים, אך 

רות וכד'. האם גם אז אנו מחוייבים לפעול כן נתון ליחס לא הוגן ולא שוויוני, להתעמ

 לטובת אותו אדם ולסייע בידו?

 

 המנחה יקשיב לתשובות התלמידים וימשיך בשאלה: אילו ערכים חברתיים עומדים לדעתכם מאחורי חוק  זה? .ב

יות. . האכפתערך הערבות ההדדיתהערך המרכזי שעומד בבסיס חובה מוסרית זו )מעבר לקדושת החיים כמובן..( הינו 

 ההבנה שאיננו חיים לבד בעולם וכי יש לנו גם אחריות כלפי הסובבים אותנו, החולקים איתנו את העולם הזה.
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ואולם, את האכפתיות הזו אפשר להפגין תמיד, ולא רק באותם המקרים הקיצוניים של סכנה פיסית ממשית  .ג

או לא שוויוני בעבודה, או תלמיד שלא הוכנס כך למשל, אם אתם מכירים מישהו או מישהי שחוו יחס משפיל ומיידית. 

לדיסקוטק בגלל צבע עורו; או אם מפריע לכם היחס שמקבלים מהגרי עבודה או הפליטים מדארפור; או אם ראיתם שגן 

אפשר להזכיר את המקרה של  –השעשועים השכונתי מלוכלך ומתקניו שבורים ומהווים סכנה לילדים )ובהקשר זה 

אתם תמיד יכולים להתקשר לרשות המקומית, או לכתוב  –ור בגן השעשועים, שהוזכר לעיל( הילדה רחל שנפלה לב

מכתב לתקשורת או לפנות לעמותות המסייעות לאנשים הסובלים מאותן ההתייחסויות )כמו: "קו לעובד", האגודה לזכויות 

 הדיווח על המקרה./האזרח ועוד(, ולסייע לאותם האנשים או לאנשים פוטנציאליים בעתיד בעצם היידוע

 

)אנא כתבו את המילים על הלוח(. כאשר אני מביע אכפתיות ונוקט  "אזרחות פעילה"להתנהגות מן הסוג הזה קוראים 

בפעולה ולא מחכה שהדברים יקרו מעצמם או משאיר זאת לאחרים. בכל המקרים, ה'פשוטים' וכאלו הנכנסים תחת חוק 

 בטלפון אחד וממשיכה כל אחד לפי יכולותיו. העשייה מתחילה –"לא תעמוד על דם רעך" 

 

: זו ההזדמנות להזכיר לתלמידים שוב, כי אתה ויתר חבריך לארגון, המתנדבים בבי"ס זה, מגיעים הערה למנחה

 וכי הערך של ערבות הדדית חשוב לכם ולארגון ממנו אתם מגיעים.  אכפת לכם מהם; כי בהתנדבות

 

 

לתלמידים את הכתבה אודות רצח ליאונרד קרפ, המופיעה בנספח וכן בקישור הבא: ]בתלות הזמן והענין, ניתן לחלק 

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1110734.html לחילופין, ניתן להשאיר להם את הכתבה בסוף השיעור על .

ביא כתבה עדכנית יותר, הקיימת בכיתתם. מומלץ להתעדכן לפני העברת השיעור בהתפתחויות הפרשה ולה שיעור אחרפינת 

 אם תהיה[.

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 .תודתנו לעו"ד רונן יצחק מפרקליטות מחוז ירושלים, המחלקה הפלילית, על הרעיון והסיוע בכתיבת המערך
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 נספח העשרה למנחה

 

חוק בשם "לא תעמוד על דם רעך". על פי חבר הכנסת חנן  , לחוקק1998חברי הכנסת החליטו בשנת 

 פורת, יוזם החוק:

"הצעת חוק זו באה לעגן בחקיקה הישראלית את הערך המוסרי והחברתי שמקורו בתורה... לפיו מוטלת 

חובה על אדם לסייע להצלת חייו של אדם אחר. יש להעניש אדם שלא הושיט עזרה לאדם שנפגע ונמצא 

יכול לעזור לנפגע מבלי לסכן את עצמו...גם קריאה למשטרה, למגן דוד או למכבי אש  בסכנה, אם היה

 נחשבת עזרה".

לחוק קובע כי חובה על אדם "להושיט עזרה לאדם הנמצא לנגד עיניו, עקב אירוע פתאומי,  1סעיף 

מבלי  ידו להושיט את העזרה,-בסכנה חמורה ומיידית לחייו, לשלמות גופו או לבריאותו, כאשר לאל

 להסתכן או לסכן את זולתו".

חוק זה מטיל על כל אדם חובה להציל ולהושיט עזרה לאדם אחר. אבל החובה על כל אדם מתקיימת  

רק אם הוא רואה ומבין שמישהו נמצא בסכנה חמורה ומיידית לחייו ולבריאותו. חובה להושיט עזרה רק 

 עזרה:  אם רואים ממש שמישהו זקוק לה. יש שתי אפשרויות להגיש

 אך רק אם אתה לא מסכן את עצמך. -לעזור בעצמך  

 להודיע לרשויות על האדם המצוי בסכנה, כגון: למשטרת ישראל, למגן דוד אדום ולמכבי אש. 

 מי שלא עוזר או מודיע עובר עבירה פלילית והוא צפוי לקבל קנס 

 

מזה שנים. הם מכונים חוקי במדינות אחרות בעולם מונהגים חוקים ברוח זו  -חוק "השומרוני הטוב" 

"השומרוני הטוב". שם זה מקורו באגדה נוצרית על אדם שהלך בדרכו כאשר התנפלו עליו שודדים 

שנטלו את כספו, הכו אותו והפקירו אותו פצוע ומדמם. כומר שהזדמן אל המקום חמק וכך עשה גם איש 

ונדק על אם הדרך שם האכילו ודאג לוי. לעומתם, שומרוני שעבר בדרך, ריחם על הפצוע ולקח אותו לפ

אפשר  –לו למקום לנוח ולהשיב את נפשו. )אם במקרה מכירים התלמידים את הסדרה "סיינפלד" 

להזכיר את הפרקים בהם ארבעת החברים נשפטו לשנה מאסר על פי חוק זה כי ראו אדם שמן נופל, 

 ובמקום לעזור לו הם עמדו מנגד וצחקו עליו(.
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 תהפכה בירקון, מצבה קשהלופת ישראל הא

 .אבי כהן , מאת:4.5.09בתאריך  Ynetכתבה שפורסמה ב 

 

יסמין פיינגולד התהפכה במהלך אימון בנחל ונחבטה בראשה. אזרח בעל תושייה  20-החותרת בת ה

שהזדמן למקום הציל אותה: "לא חשבתי על הזיהום במים, כי הבנתי שיש סיכוי להוציא אותה. אני 

היה בריאה". היא מאושפזת ללא הכרה ומונשמת במחלקה לטיפול נמרץ בבית מקווה שהיא ת

 החולים איכילוב 

, אלופת ישראל בחתירה, נפגעה אחר 20-אסון בירקון. יסמין פיינגולד בת ה

הצהריים )ב'( במהלך אימון בנחל ואושפזה במצב קשה בבית חולים איכילוב. 

יפול נמרץ. תושייה של עובר היא מחוסרת הכרה, מונשמת ומטופלת ביחידה לט

אורח בשם אבי טויבין, שאזר אומץ ונחלץ לעזרתה, איפשרה את הצלתה. עם 

 זאת, היא עדיין נלחמת על חייה ברגעים אלו.

התאונה התרחשה מתחת לגשר נמיר. מסיבה לא ברורה, החותרת התהפכה עם הקיאק שלה בעיצומו 

על פי עדויות, במשך כמה דקות היא ניסתה לחלץ של האימון ולאחר שנפלה אל המים נחבטה בראשה. 

 את עצמה בעזרת המשוטים, אך התקשתה לעשות כן מאחר שהיתה קשורה לקיאק. 

, תושב הרצליה, הבחין באשר אירע ונחלץ מיד לעזרתה. לאחר שמשה אותה מן הנחל, 62-טויבין בן ה 

נמרץ שהוזעקה למקום, המשיכה  החלו אנשים שהיו במקום בפעולות החייאה ראשוניות. ניידת טיפול

בפעולות ההחייאה ולאחר שייצבה את מצבה של פיינגולד, הבהילו אותה לבית החולים איכילוב. בזמן 

 פעולות ההחייאה, הגיעו אנשים ממועדון השייט ומיהרו לקחת את הקיאק מהמקום.

חתירה. אחרי עשר דקות, טויבין סיפר על ההתרחשות: "עשיתי ג'וגינג על הירקון והיא חלפה על פניי ב

פתאום ראיתי התקהלות לפני גשר הירקון, בסמוך למעגן הסירות. הקיאק היה הפוך ותיארתי לעצמי 

שיש שם מישהו, אבל האמנתי שהיא מצאה מסתור בכיס האוויר שבקיאק. כשראיתי שאף אחד לא זז 

 כיוון".לעזור לה, רצתי לכיוון המים, פשטתי את הבגדים, קפצתי פנימה ושחיתי ל

 לא חששת לקפוץ למימי הירקון המזוהמים?

"תמיד חוששים לקפוץ לירקון, אבל הבנתי שיש סיכוי להציל אותה ולא חשבתי על שום דבר אחר. אני 

 מקווה שהיא תהיה בריאה".

עוברת אורח בשם יונית גונן, חזתה בנעשה בעיצומה של צעידה בפארק, וסיפרה: "ראיתי התרחשות  

אנשים. נעצרתי, ואז ראיתי את הקיאק בתוך המים הפוך ואנשים אמרו שיש שם בחורה, והתרוצצות של 

שעד לפני מספר דקות עשתה תנועות עם המשוטים ובאיזשהו שלב זה פסק. אנשים ניסו להתיר את 

 הסירות שהיו במקום על מנת להגיע אליה.

חל, הפך את הקיאק ואחרי ואז נכנס גבר, לא צעיר, בשקט התפשט, נכנס למים, שחה עד אמצע הנ 

שהוא הפך אותו וזה לא היה פשוט, הוא שחה עם הבחורה שהיתה קשורה ברגליים עד לסירות בגדה 

 השנייה ואז עזרו לו להעלות אותה. כשהוציאו אותה, היא היתה גמורה. אם לא הוא, היא היתה מתה".
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 שיפור במצבו של האברך שזינק לבור

  יוסי זילברמןמאת , 27.7.09רשת" בתאריך "-ynetכתבה שפורסמה באתר 

 

מנשה כליפא, מי שזינק לבור וניסה להציל את חייה של הילדה רחלי סופר ז"ל, עדיין מונשם ביחידה 

לטיפול נמרץ ומצבו מוגדר קשה אך יציב, אולם בבית החולים מתחילים לגלות אופטימיות ומדווחים 

, יש לו עוד דרך ארוכה", נמסר. במד"א עורכים על שיפור קל במצבו. "ההתאוששות שלו מרשימה

 בירור: איך הרופא קבע את מותו בשטח?

שסיכן את חייו כדי להציל את הפעוטה רחלי סופר ז"ל  מנשה כליפא, מי

אולם בבית  -ונחנקה למוות, עדיין מאושפז במצב קשה אך יציב  שנפלה לבור

 צבו.החולים הדסה עין כרם מוסרים הבוקר כי חל שיפור במ

בהדסה, שם הוא מאושפז, נאבקים על חייו מאז האסון ביום רביעי  הרופאים

האחרון. כליפא מונשם ביחידה לטיפול נמרץ ומצבו מוגדר עדיין קשה אך יציב, 

בבית החולים מתחילים לגלות אופטימיות ומדווחים על שיפור קל במצבו. "ההתאוששות שלו  אולם

 מאוד", אמר אחד הרופאים שטיפלו בכליפא. מרשימה, אבל יש לו עוד דרך ארוכה

... 

סיפר פרופ' נאפסטק. "אני  "בשנים האחרונות אנחנו רואים שאנשים נפגעים ולא תמיד מסייעים להם"

רוצה להביע את הערכתי למשפחה של מר כליפא על מה שהוא עשה. הוא לא חשב על עצמו, הוא חשב 

  על הילדה".

 מוטט"והת -"הוא זרק אותה מחוץ לבור 

 3ברחוב מעבר המיתלה שבשכונת רמת אשכול. ילדה כבת  16:30האירוע הטרגי התרחש סמוך לשעה 

שיחקה בגן משחקים בשכונה, ומסיבה לא ברורה מצאה עצמה בתוך בור. הבור היה למעשה מצבור של 

 אשפה בעומק של ארבעה מטרים, שעם השנים הפך הבור למצבור של גזים רעילים. 

"האזרח שמע את צעקות המטפלת  במקום במקרה, זינק לבור וניסה להציל את הילדה.כליפא, שעבר 

מתנדב זק"א יעקב ועג, שהיה מהראשונים להגיע לזירה. "הוא זרק אותה  2ונכנס לבור", סיפר לחדשות 

מחוץ לבור והתמוטט חזרה לתוכו". "כשהגענו ראינו את הילדה ממש מעבר לבור", אישר גם קצין מכבי 

 להב איתן צליח. "ככל הנראה אותו אדם הצליח לחלץ אותה החוצה".האש, 

צוותי זק"א ומד"א שהוזעקו למקום ביצעו בשניים  צוות של מכבי האש חילצו את הפצוע מתוך הבור.

החייאה מלאה לאורך דקות ארוכות. ניסיונות ההחייאה בפעוטה כשלו וצוות מד"א קבע את מותה 

מד"א להחזיר לו את הדופק, ופינו אותו  בוצעה בגבר, הצליחו אנשיבמקום. לאחר החייאה ממושכת ש

 לבית החולים עין כרם כשהוא במצב אנוש. בבהילות

"זה הוא, זה פשוט הוא", ענתה אפרת כשנשאלה על המעשה הלא ...אפרת כליפא, רעייתו של מנשה

ביל האחר. כשמדובר רגיל של בעלה. "הוא אפילו לא היסס לשנייה, הוא טיפוס שיקריב את עצמו בש

 אז הוא בכלל לא חשב פעמיים. מאוד מתאים לו". 3בילדה בת 
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האישום נגד רוצחי קרפ מגלה: הוא ניסה להתקשר 
 למשטרה בכוחותיו האחרונים

 .מאת עפרה אידלמן, 28.8.09כתבה שפורסמה באתר עיתון הארץ בתאריך 

 

ברוך. ארבעה נוספים הואשמו באי  שלושה תושבי ג'לג'וליה הואשמו ברצח שבוצע בטיילת בתל

 .מניעת פשע, בהם החיילת

בדקות האחרונות לחייו ניסה אריה קרפ, שהוכה למוות בחוף תל 

של המשטרה  100ברוך לפני כשבועיים, להתקשר למוקד 

ולהזעיק עזרה, אולם לא הצליח לדבר. כך נודע אתמול ל"הארץ". 

לפון הנייד של בתיק החקירה מצוי תדפיס השיחות היוצאות מהט

קרפ וכן הקלטה של השיחה, בה נשמעים רעשי רקע בלבד למשך 

כמה שניות. בסופו של דבר היו אלה עוברי אורח שהזעיקו את 

כוחות המשטרה לעזרתו של קרפ, אך היה זה מאוחר מדי. גופתו 

 נמצאה מוטלת במים ללא רוח חיים.

רצח נגד שלושה מהמעורבים בפרשה: אתמול הוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום ב

כולם מג'לג'וליה. כתב אישום נוסף בפרשה הוגש  -, וקטין 21, עבדל רחמן עדס, בן 25ג'מיל עדס, בן 

 -אתמול לבית משפט השלום בתל אביב נגד ארבעת חבריהם: פאדי ג'אבר, פואד מוסא ומחמוד עדס 

פר סבא. הארבעה נאשמים באי מניעת פשע מכ 19מג'לג'וליה וכן נגד החיילת אור לוי, בת  19בני 

 .ובעבירה של אי הושטת עזרה לפי חוק "לא תעמוד על דם רעך"

כתב האישום חשף את חילופי הדברים שהביאו לתחילת הקטטה בין קרפ לצעירים מג'לג'וליה. כחצי 

ובנות שעה לאחר חצות עזב הקטין את חבריו ששתו אלכוהול על החוף. הוא פגש על הטיילת את קרפ 

משפחתו וביקש מקרפ "לסדר לו" אחת מהן. כדי להימנע מעימות, קמו בני משפחת קרפ והחלו 

 להתרחק מהמקום.

בשלב זה, קרא הקטין לשני חבריו להצטרף אליו. השניים באו בריצה אל המקום, הכו את אשתו ובתו של 

ם להזעיק עזרה. הבת קרפ והפילו אותן ארצה. האם צעקה לבתה כי ידה נשברה, וכי תימלט מהמקו

ברחה אל החוף ובסופו של דבר האם הצליחה להצטרף אליה. אחרי הימלטותן המשיכו הנאשמים ברצח 

לתקוף את קרפ, וחבטו בו מכות קשות בכל גופו. גם כשנפל, המשיכו השלושה להכותו למרות תחינותיו 

 שיחדלו.

ם. לפי האישום, הם שתו, שמעו אחרי האירוע רכשו הנאשמים משקאות משכרים ונסעו ליער חורשי

מוזיקה ו"רקדו להנאתם". כתב האישום לא מציין איך גופתו של קרפ הגיעה אל המים. על פיו, גופתו 

 נמשתה בסביבות שש בבוקר לאחר ש"הגיעה לשם בנסיבות שאינן ידועות למאשימה".

ה בסוף האירוע דווקא עו"ד נאשף דארוויש, המייצג את עבדל רחמן עדס, מסר בתגובה כי "השתיי... 

מלמדת שלא היתה כוונה לרצוח. התוקפים לא ידעו שהם עזבו זירת רצח". עו"ד אשר חן, המייצג את 

הקטין, אמר כי כתב האישום הוא "תוצאה של אווירה תקשורתית" וכי המדינה לא יודעת לקשור 

 ראייתית בין תחילת האירוע לתוצאתו הסופית.
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 הפלילי קטינים במשפט  - 21שיעור 

 מטרה

 התלמידים יכירו את מעמדם המיוחד של קטינים במשפט וידונו בנחיצותו וחשיבותו.

 הכנה

 כרטיסיות סדר ההליך הפלילי )בנספח(.

 

 מהלך השיעור

 המנחה יציג בפני התלמידים את התמונה הבאה: .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חביבים שלהם...המנחה ישאל: איך נראים לכם שני החבר'ה האלה? נסו לתאר מיהם, מהם הת .2

 אלו שני בני נוער שהואשמו בפשע. במה לדעתכם הואשמו? תונים ובטלוויזיה. יזוהי תמונה שהופיעה בעהמנחה יוסיף: 

 

רצחו נהג מונית ללא כל  –"בני טובים"  -ספרו לתלמידים את סיפור המקרה של רצח נהג המונית דרק רוט: שני בני נוער   .3

. לאחר הרצח התרברבו בפני חבריהם פשוט כי התחשק להםם לבין הנהג. הם עשו זאת סיבה. לא היה עימות כלשהו בינ

 בבית הספר על המעשה שעשו. כך נתפסו.

 

בכל הנוגע  מבוגרים לעומת 18 גילל מתחת וצעירים ילדים של החוקי במעמד הבדל יש האם -המנחה ישאל את התלמידים  .4

הסבירו מהו  ?מבוגרים לעומת 18 גילל מתחת וצעירים ילדים של החוקי במעמד הבדל להיות צריך האם? להעמדה לדין

, כל מי שמתחת לגיל הזה, חל עליו חוק מיוחד  "חוק הנוער". חוק הנוער קובע איך 18קטין הוא כל מי שמתחת לגיל  -"קטין" 

אינו  12לד מתחת לגיל י -. לכלל הזה יש חריג חשוב 18כיצד ומתי להעמידם למשפט את הקטינים, כלומר ילדים מתחת לגיל 

אחראי על פי החוק במדינת ישראל, אינו ניתן לשפיטה )אינו שפיט(. ילד בגיל כל כך צעיר לא מעמידים למשפט, גם אם עשה 

 עבירה חמורה. 

 

שאלו את התלמידים מדוע לדעתם החוק מבחין בין ילדים למבוגרים? נסו לכוון את תשובותיהם  לשני מישורים שבהם נבדלים  .5

 דים מהמבוגרים:היל

האישי, ההכרות מפגש הה המרכזית של הפעילות הינה קנות ידע לתלמידים, אך מטרתמ שיעור אחרתכניות ההעשרה של 

כם להכירכם, תאפשרו לילדים על עצמשתספרו אנו ממליצים  ,לפיכך .לבעלי המקצוע ולעולמם ת התלמידיםחשיפו ההדדית

 זמן לשאלות ולתשובות.ותשאירו  (ןענייהבמקצוע, תחומי  תם, מדוע בחריתםהי יםתלמידלו , איתם)היכן גדל

הרחיב ללנו  ופשריא, והצעה לסיוע תרומות, ולפיכך כל תרומההתנדבות ו. פעילותנו נסמכת על זקוקה לך שיעור אחרעמותת 

 וצרו עמנו קשר. www.shiuracher.org כנסו לאתר יאנא ה  -למידע נוסף לטובת תלמידים נוספים. הפעילות 

http://www.shiuracher.org/
http://www.shiuracher.org/
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 חוק הנוער נותן ביטוי לכך שמדובר בילדים שלא תמיד מבינים את המעשה האסור, הם  האסור: מישור הבנת המעשה

מושפעים בקלות, לפעמים הם לא מבינים מה תהיה התוצאה של הדבר, הם בעלי ניסיון חיים קטן יותר, יותר 

עסוקים בתוצאות המיידיות של המעשה ופחות בתוצאות אימפולסיביים )נוטים לפעול מהר וללא מחשבה תחילה(, 

 ארוכות הטווח, חשופים יותר ללחץ חברתי ונוטים יותר להסתכן וכו'.

 :חוק הנוער מתאים את העונש לגיל הילדים. מנסה ללמד אותם מהם דרכי ההתנהגות הנכונות ולתת  במישור של העונש

 להם את האפשרות לשפר את התנהגותם בעתיד.

 

נחה של בתי משפט לנוער הינו להפנות יותר לדרכי טיפול ושיקום מאשר לפסוק ענישה נובע, בין השאר, מכך שלבני הקו המ .6

נוער קל יותר לחזור ולשמור על החוק מאשר לבוגרים שעברו על החוק. ישנו ניסיון להקל בעונשם של קטינים מתוך רצון 

לא להיגרר למעגל פשיעה בשל עבירה שעשו מתוך חוסר שיקול החברה לתת להם סיכוי טוב יותר להשתלב בעתיד בחברה ו

 דעת, דבר המאפיין צעירים רבים. 

 

 ואת הילד גיל את בחשבון להביא" המשפט בתי צריכים ,40 סעיף, הילד זכויות בדבר ם"האו אמנת פי עלהמנחה יסביר:  .7

 הצעיר בגיל לראות שיש טוענת האמנה, מרכלו ."בתוכה ידו-על יצירתי תפקיד ובמילוי בחברה הילד שבהשתלבות התועלת

 אחרות חלופות וכן מקצועית הכשרה ותוכניות חינוך, באומנה טפול, מבחן, יעוץ: יותר חינוכית לענישה, הענישה להקלת גורם

 רואה האמנה .לעבירה והן למצבם הן יחסי ושהוא לרווחתם מתאים באופן בילדים ינהגו כי להבטיח מנת על, המוסדי לטיפול

גם בדרכי הענישה והטיפול הננקטים על ידי בית  להתבטא צריך וזה, ולשקם לחנך שצריך ילד, בפלילים שהסתבך בילד

המשפט חזרו לסיפורם של רוצחי נהג המונית דרק רוט. שאלו את התלמידים האם לדעתם יש מקום לשקול נתיב שיקומי 

 לנערים אלו? מדוע כן? מדוע לא?

 

 :28.7.2000בתאריך תון הארץ יבעת דעתם הציגו בפניהם מה נכתב לאחר שהתלמידים יביעו א .8

 אלוני. איבגי-בן ומשה אלוני ארבל: רוט דרק המונית נהג רוצחי של שמותיהם פרסום את אתמול אישר העליון המשפט בית

 .בפועל מאסר שנות 16-ל ונידונו הרצח בביצוע קטינים שהיו בעת הורשעו איבגי-ובן

 גזר אביב-בתל המחוזי המשפט ובית, הודאתם פי על הורשעו יםיהשנ; הצעיר גילם בזכות עולם סרממא נחלצוהרוצחים 

 .עולם מאסר מקבלים שהיו להניח סביר מבוגרים היו שאילו בעוד ,מאסר שנות 16 עליהם

. בנמצא היה לא אחר מניע כל וגם הרצח לקורבן הנערים בין עימות כל לרצח קדם שלא מחלוקת אין כי כתבו השופטים]...[ 

 שהרגו היריות את ירה הנערים שני מבין מי ידוע לא היום עד. כתבו" עולם מאסר עונש של' מלתעותיו'מ אותם הציל זהה הגיל"

 בגניבה, הספר-בית לרכוש נזק בגרימת, אופנוע בגניבת הואשמו הם: רבים פליליים תיקים נפתחו הנערים נגד.]...[ רוט את

. נתפסו כך. המעשה על חבריהם בפני השניים התרברבו הרצח לאחר. ]...[ נער ובתקיפת רכב בהצתת, מסופרמרקט

 אותו איישו הם לבקשתם]...[  .ואדישות רוח קור הפגין אלוני. חרטה והביע בכה, איבגי-בן נשבר בחקירה כי ספרו החוקרים

 .יחד שיהיו כך תואמו חופשותיהם. חההפתו האוניברסיטה של בקורסים ולמדו יחד בגרויות השלימו הם. השרון בכלא תא

 

: לידיעתך, פרסום שמות רוצחי דרק רוט הותר רק לאחר שביצעו עבירות נוספות לאחר שבגרו, בעת חופשות הערה למנחה

 מהכלא.

 

 מדוע כן? מדוע לא? שאלו: האם לדעתכם יש מקום לשקול נתיב שיקומי לנערים אלו?  .9

? בעבר גיל האחריות הפלילית 19מצעיר בן  17צע העבירה(? מדוע שונה צעיר בן האם נכון להקל בעונש מסיבה זו )גיל מב

. האם ישנו הבדל בגילאים הללו? האם ההבחנה הזו משמעותית? האם לדעתם צריך לשנות את 12והיום הוא  9בישראל היה 

. ישנה טענה שבעולם המערבי גיל האחריות הפלילית? ניתן להסביר לתלמידים שהדיון על גיל האחריות הפלילית הוא מורכב

את  9הילדים נחשפים לתכנים ולעולם בצורה מלאה בגיל צעיר מאוד. החשיפה יוצרת התבגרות מוקדמת המקנה לילדים בני 

. במדינות שונות 9יכולת ההבחנה בין טוב לרע, בין מותר לאסור. לפי תפיסה זו יש להחזיר את גיל האחריות הפלילית לגיל 

, 10 –גיל האחריות הפלילית נמצא על סדר היום וגיל האחריות שונה לעתים מאשר בישראל )לדוגמה: אנגליהבעולם הדיון על 

 (.18 -ובלגיה  16 -, יפן15 -, מדינות סקנדינביה14 -, גרמניה13 -צרפת
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עות סיפור ניתן לחזור לסיפורם של רוצחי דרק רוט ולהציג את השוני בגילאים באחריות הפלילית במדינות השונות באמצ .10

איבגי -ברח בן 2004איבגי )אנחנו ממליצים להתעדכן לפני השיעור על המצב העדכני של המקרה(: בשנת -הסגרתו של בן

הכריז בית המשפט המחוזי בארגנטינה על  2007-מכלאו בארץ ונמלט לארגנטינה. מדינת ישראל הגישה בקשה להסגרתו. ב

' )בעת חופשות מהכלא( ולא בגין 98וי עונשו בגין עבירות שוד שביצע בשנת איבגי כבר הסגרה אך ורק לצורך המשך ריצ-בן

בעת ביצוע הרצח. המחלקה  14.5איבגי היה בן -, ואילו בן16רצח דרק רוט, היות שבארגנטינה גיל האחריות הפלילית הוא 

דחה בית המשפט  8.5.12-הבינלאומית בפרקליטות ערערה לבית המשפט העליון בארגנטינה באמצעות עורך דין מקומי. ב

איבגי הוא -העליון בארגנטינה את ערעורה של מדינת ישראל, והותיר על מכונו את פסק דינו של בית המשפט המחוזי, לפיו בן

-נעצר בן 15.5.2010-איבגי ונעלם, אולם ב-ברח בן 2009בר הסגרה רק בגין עבירת השוד ולא בגין עבירת הרצח. בשנת 

ת ארגנטינה, והועמד לדין בשל עבירות אחרות שביצע שם. בית המשפט בארגנטינה גזר עליו עונש איבגי שוב על ידי משטר

, על כן בן איבגי יוכל להיות מוסגר לישראל רק לאחר שיסיים לרצות את עונשו 2013מאסר אותו הוא עתיד לסיים לרצות בסוף 

 בארגנטינה.  

 

נכון ההתייחסות השונה לגיל האחריות הפלילית בכל מדינה. ומה דעתם  המנחה יכול להכנס לדיון בשאלה האם זה נכון או לא .11

 על כך שגיל האחריות הפלילית בישראל נמוך יותר מבמדינות אחרות.   

 

המנחה יסביר לתלמידים שלקטינים שמגיעים להישפט יש בית משפט מיוחד, בית משפט לנוער לנוער. לשופטים בבית משפט  .12

נוך, עבודה סוציאלית או הכשרה אחרת רלוונטית. בית משפט זה שייך לערכאת השלום. ישנם זה ישנה מומחיות בתחום החי

 מקרים בהם בני נוער שביצעו עבירות חמורות מתקיים בבית המשפט המחוזי. 

 

בהמשך לסיפורם של רוצחי נהג המונית. מאחר ומדובר בעבירת רצח אשר החוק בישראל מחייב להעניש עליה במאסר עולם  .13

ר עולם חובה"(. כפי שהסברנו קודם, אחד ההבדלים בין חוק הנוער לחוק הנוגע למבוגרים הוא שביחס לקטינים, השופט )"מאס

אף פעם לא חייב להעניש במאסר עולם )אין "מאסר עולם חובה"(, ועונש המאסר נתון לשיקול דעתו של השופט. ואכן, בעניין 

בכלא. כמו כן, הנערים הואשמו ברצח ולכן נשפטו בביהמ"ש מחוזי ולא שנה  16של דרק רוט, נדונו הרוצחים לתקופה של 

 בבית משפט לנוער.

 

לאחר שהבנו שקיים חוק נוער, על מי הוא חל, מה גיל האחריות הפלילית וההבדל בין קטינים לבין בגירים, אפשר  הפעלה: .14

לשתי קבוצות. לכל קבוצה חלקו את לעבור ולדבר קצת על ההליך הפלילי עצמו, על פי חוק הנוער. חלקו את הכיתה 

 דקות בקשו מהקבוצות להציג את הרצף שיצרו.  5הכרטיסיות ובקשו מהתלמידים ליצור את רצף ההליך הפלילי. לאחר 

 מומלץ לרשום את התהליך על הלוח.  .15

 ניתן בכיתות קטנות להשאיר את הכיתה כקבוצה אחת ולבקש מהתלמידים להציג את הרצף, כל אחד לפי דעתו.

: חקירת קטינים נעשית באמצעות חוקרי נוער מיוחדים שהוכשרו לכך. חוקרים אלה יודעים כיצד לדבר עם חקירת קטינים

 הקטינים בשפה שמובנת להם, לא להפחיד אותם, ולהסביר להם "במילים שלהם" באיזו סיטואציה הם נמצאים כעת.

ד מבקש שלא ופקיד סעד מאשר זאת, כאשר יש חשש : החקירה מתקיימת בנוכחות הוריו למעט מקרים בהם הילכעדים

לפגיעה בקטין. קטינים לא יחקרו בשעת הלילה למעט מקרים בהם קיים חשש לקטין, חשד לשיבוש חקירה או שהקטין הגיע 

 בשעות לילה למשטרה. 

לא להפריע לחקירה.  : נוכחות הורים כפי שנדרש בעדים. בנוסף, ההורים נוכחים בחקירה ויכולים לייעץ לקטין אךכחשודים

 חובה ליידע את הקטין בזכויותיו לפני תחילת החקירה. 

 : ניתן לעצור קטין. חובה לשמור עליו היטב בזמן המעצר.מעצר

אם אין לקטין מי שיגן עליו, בית המשפט ימנה לו סניגור. בבית המשפט לנוער, גם השופטים יכולים חובת מינוי סניגור. 

 פט והשופטים לוקחים בחשבון את העובדה שהנאשמים הם צעירים וחסרי נסיון."לעזור" לקטין במהלך המש

יום לבגירים. המעצר יהיה  30יום במקום  20לבגירים או  15ימים במקום  10ניתן לעצור את הילדים למשך של  משך המעצר:

וגמה לפני הגשת כתב אישום( בבית מעצר לקטינים או באגף נפרד בבית המעצר. נסו לא לכנס להבדלים בסוגי המעצרים )לד

 מכיוון שהנקודה החשובה בנושא זה היא שניתן לעצור קטינים לתקופות קצרות יותר מאשר בגירים.

 חייבים להגיש כתב אישום לגבי עבירה שבוצעה על ידי קטין תוך שנה. הגשת כתב אישום:
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 :דיון בבית המשפט  

 ק מי ששייך לדיון יכול להכנס )אף אחד אחר לא יכול להכנס( מדובר בדיונים שנערכים "בדלתיים סגורות" כלומר, ר

ואסור לפרסם את תוכן הדיונים בתקשורת. אפשר לשאול את הילדים מדוע חשוב שדיונים בבתי משפט לנוער יהיו 

בדלתיים סגורות? על מי אנחנו מגינים? )על מבצע העברה, על הקורבן, על המשפחה(. ניתן לציין ששמותיהם של 

 דרק רוט התאפשר רק לאחר שביצעו עבירות כבגירים וביהמ"ש אישור את הפרסום.רוצחי 

  בית המשפט יכול להחליט שקטין לא יהיה נוכח בחלק מהדיונים מחשש שיפגעו בו למעט דיון פסק הדין או החלטה

דע את הקטין שאין אחרת לגביו. הקטין יכול להביע דעתו, השופט יכול להתחשב בדבריו לפי שיקולי גיל ובגרות. יש לי

 הוא חייב לדבר וכדאי שיועץ בסנגורו.

הדו"ח בעניינו של הקטין יסייע לבית המשפט  הגשת דו"ח )תסקיר( במקרה והוחלט שהקטין אכן עבר את העבירה.

 להחליט בדבר העונש המתאים לקטין. הדוח חסוי כלומר רק בית המשפט יכול לעיין בו.

ם שמתאימים לקטינים שבתי המשפט פוסקים מדי יום, חלקם עונשים חמורים מאוד. ישנם מגוון של עונשי דרכי ענישה:

ניתן לאסור את הילדים במעונות סגורים, לתקופות שאינן קצרות כלל. הדגש בענישת הקטינים הוא הנסיון  -לדוגמא 

וב לבתי הכלא, להסביר להם את חומרת המעשה, להפוך אותם בעתיד לאנשים שיוכלו להשתלב בחברה ושלא יחזרו ש

 הפעם כבוגרים.

 כמו כן, קיימות מסגרות הענישה הללו:

  חלופה למאסר במעון נעול לתקופה שלא תעלה על זמן תקופת המאסר המרבית לעבירה. יוסבר לקטין מקרים בהם

 תבוטל החלופה והקטין ישלח למאסר. לאחר שנה ניתן לקטין אפשרות לבקש לדון באפשרות לשחררו.

  בזמן מתן גזר הדין לא יקבל  14הקטין בשעת ביצוע המעשה בזמן קביעת העונש. קטין מתחת לגיל התחשבות בגיל

 עונש מאסר.

  מאסר בכלא לנוער או באגף מופרד לחלוטין. לא ניתן להטיל על קטין מאסר עולם חובה. זו נקודה שמאוד מעניינת את

 מוות על ילדים כשהתשובה היא כמובן לא. הילדים בדרך כלל. אפשר לצפות גם לשאלה האם ניתן להטיל עונש 

 :דרכי טיפול 

 .העברת האחריות על הקטין לבוגר אחר שאיננו ההורה והגבלת אפוטרופסות ההורה 

 .מעקב של שירות מבחן 

 .התחייבות עם ערבות של הקטין ו/או הוריו על התנהגות הקטין 

 .שהייה במעון יומי לתקופה שיקבע על ידי בית המשפט 

 נעול או פתוח תקופה שלא תעלה על תקופת המאסר המרבית לעבירה. ניתן לקיים מעבר בין  החזקה במעון

 המסגרות לפי הוראות בית המשפט.

 .קנס 

 .פיצוי לנפגע העבירה 

 .של"צ 

 .החלטה על אי הרשעה 

  

 נשאל את התלמידים את השאלות הבאות: .16

 למוטב זרויח"ש והסיכוי הצעיר גילם או הפשעים חומרת - יותר להשפיע אמור מה"? 

  האם היה מקום להעניק טיפול שונה לכל אחד מהנערים? האם נכון היה לתת לרוצחי נהג המונית דרק רוט לרצות את

 עונשם באותו תא כלא?

 

עדכון אקטואליה נוסף: הרוצח השני, ארבל אלוני, שלא ברח מהכלא הישראלי המשיך לרצות את עונשו כשבתקופה זו אף  .17

בית המשפט המחוזי דחה את בקשתו לשחרור מוקדם מהכלא )לנכות שלישי  20.9.10. בתאריך התחתן ונולדה לו ילדה

מדובר ברצח ללא מניע ברור, שכן העותר אינו מוצא הסבר לביצועו, גם בחלוף שנים רבות מאז מתקופת מאסרו( בטענות ש: "

שנות מאסר, לאחר שריצה  21שנגזרו עליו  שחרורו המוקדם של העותר,..."ביצועו, לאחר שתוכנן בקפידה ובוצע באכזריות"

שנה בלבד, בהתחשב בנסיבות ביצוע העבירות, עלול לפגוע בחשיבותו של הערך בדבר קדושת החיים בתרבותנו  17

 פורסם בעיתון הארץ. החברתית והמשפטית, לפגוע באמון הציבור במערכת אכיפת החוק ולהביא לזלזול בחיי אדם".
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יות הילד הכללי, עומדת לקטינים הזכות להתאמה מיוחדת בהליך פלילי אליהם. אמנם החוק : כחלק ממערך זכוסיכום .18

הישראלי מתייחס לקטינים באופן מיוחד אך אין המשמעות ש"מוותרים" לקטינים שעברו על החוק. החוק מתאים את עצמו 

ריצוי העונש להוסיף ולהשתלב בחברה  לילדים, כך שהם יבינו את חומרת העבירה שביצעו מצד אחד, ומצד שני, שיוכלו לאחר

( בדיוק כמו מבוגרים. המקרה בו דנו בשיעור זה 12כאנשים ששומרים על החוק. הקטינים נשפטים כאחראים למעשיהם )מגיל 

הינו מקרה קיצוני של נערים "בני טובים" שבאמת ובתמים ביצעו עבירה ב"דם קר", ואחד מהם אף מעולם לא הביע חרטה. 

קולות בציבור שקראו לביטול ההתחשבות בקטינים בכל הנוגע לעונשים. אך עם זאת, חשוב לזכור שהמטרה  לפיכך, היו

הראשונית אליה חותרת החברה היא שיקום הנערים, על מנת שישובו אליה כאזרחים ישרים וטובים. לפעמים המערכת 

, גם פה עלינו לחשוב כחברה מה המטרה שאנו מצליחה "להציל" את הנער מהמקום אליו הדרדר ולפעמים לא. כמו בכל נושא

 מנסים להשיג ואיזה מחיר אנו מוכנים לשלם עבור זה.
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 ההליך הפלילי
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 עבירות מין – הסכמה - 22שיעור 

 נושא

 הצגת נושא ההסכמה החופשית, בפרט לקיום יחסי מין, בהתייחסות למצבים שונים. .1

 חשיפה והסבר על סוגי עבירות מין. .2

 הצגת ההתייחסות החברתית לצדדים השונים המעורבים: הצד הפוגע, הצד הנפגע, הצופים והמשפחות. .3

  מטרות

 התלמידים יבינו את המושג "הסכמה חופשית". .1

 התלמידים יכירו את החוק וסוגי העבירות. .2

 חיזוק תחושת הנפגע או הנפגע הפוטנציאלי ליכולת לעמוד על שלו/שלה. .3

 יצירת תחושה של אחריות על גופי ועמידה על רצוני. .4

 התלמידים ירכשו ידע על ארגונים שמסייעים במקרה של פגיעה. .5

 

 הכנה

 (.1כרטיסיות עם מקרים לדוגמה לחלוקה לקבוצות )נספח  .1

 (2עבורך )נספח  -הסבר על כל מקרה ופירוט על חוק העונשין  .2

 (.3כמספר התלמידים )נספח  -דף פרטי קשר לארגוני סיוע  .3

 (4-5אפשר להשאיר בכיתה עותק אחד או להדפיס לכל תלמיד )נספחים  -חוק העונשין  .4

 מחשב, מקרן ואינטרנט .5

 

  הערות

 יש צורך לדבר עם מחנכ/ת הכיתה מראש ולחשוב ותגובות נסערות.  נושא השיעור רגיש מאוד ועלול לעורר הרבה רגשות

ייתכן ועדיף יהיה להעביר את השיעור לבנים ולבנות בנפרד, וזאת על מנת שהתלמידים  יחד כיצד להעביר את השיעור.

 ירגישו בנוח לדבר על הנושא. 

 ד שיהיה לכם תלמיד/ה שנמצא/ת בעמדת נסו להימנע ממקובעות חשיבתית ותמיכה גורפת בתפיסות חברתיות. ייתכן מאו

 הנפגע/ת או תלמיד/ה שנמצא/ת בעמדת הפוגע/ת. התייחסו לדברים תוך נגיעה לשני הצדדים ושני המינים.

  היו ערניים לרגישויות ואי נוחות של תלמידים. נסו לא לדכא תלמידים שמגיבים לנושא בהתפרצויות צחוק, ישיבה לא שקטה או

 היעזרו במחנכ/ת ונסו ליצור דיון נעים ומאפשר. צורך ביציאה מהכיתה.

  במידה שאין אפשרות לכך, ניתן לוותר על הפעילות  מומלץ לתאם עם המורה שיעור כפול.השיעור ארוך מהרגיל ולכן

 בקבוצות ולהעבירה במליאה ולבחור רק חלק מהמקרים. 

 

ת האישי, ההכרומפגש הה המרכזית של הפעילות הינה קנות ידע לתלמידים, אך מטרתמ שיעור אחרתכניות ההעשרה של 

כם להכירכם, תאפשרו לילדים על עצמשתספרו אנו ממליצים  ,לפיכך .לבעלי המקצוע ולעולמם ת התלמידיםחשיפו ההדדית

 זמן לשאלות ולתשובות.ותשאירו  (ןענייהבמקצוע, תחומי  תם, מדוע בחריתםהי יםתלמידלו , איתם)היכן גדל

להרחיב לנו  ופשריא, והצעה לסיוע ומות, ולפיכך כל תרומהתרהתנדבות ו. פעילותנו נסמכת על זקוקה לך שיעור אחרעמותת 

 וצרו עמנו קשר. www.shiuracher.org כנסו לאתר יאנא ה  -למידע נוסף לטובת תלמידים נוספים. הפעילות 

http://www.shiuracher.org/
http://www.shiuracher.org/
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 מהלך השיעור

 דקות[ 15] הכרות ונתונים ראשונים על פגיעה מינית –פתיחה  .א

 הצגה עצמית .1

 הציגו את עצמכם, תפקידכם ומשהו אישי עליכם, כדי לייצר תחושת אמון ראשונית. 

 כדאי שתספרו על קושי כלשהו שחוויתם ואיך התגברתם עליו, על מנת להיכנס לנושא השיעור ביתר קלות. 

 

 סבב הכרות .2

 הפנאי / משהו שהם טובים בו.  שם ומשהו שהם אוהבים לעשות בשעות –בקשו מהתלמידים להציג את עצמם 

 הסבב נועד לייצר אווירה טובה בכיתה ולעודד שיח פתוח בהמשך. 

 

 הסבר על השיעור .3

 היום נדבר על הסכמה וחוסר הסכמה בנושא יחסי מין. 

נחנו אנו יודעים שהנושא רגיש ועלול לייצר כאן הרבה רגשות, וזה בסדר ומקובל. אף אחד לא מחויב לדבר בשיעור וכמובן שא

לא מבקשים מאף אחד מכם לספר לנו על חוויה שחוה בתחום זה. המטרה שלנו לתת לכם כלים כדי להימנע מפגיעה, לחשוף 

 אתכם לחוק כך שתבינו מתי הפוגע עובר על החוק ולספק לכם מידע על הדרכים בהן תוכלו להיעזר במקרה שנפגעתם. 

 

 האם שמעתם על מקרים של הטרדה מינית בתקשורת?  .4

 יתן לספר על סילבן שלום, ינון מגל, משה אבגי, הנשיא לשעבר משה קצב ועוד )כדאי להבין דוגמאות עדכניות(.נ

 

 האם אתם יודעים כמה נפגעים ונפגעות יש בישראל?  .5

 ? בישראל כמה נשים / ילדות / ילדים נפגעים מינית

  אונסרת עוב נשים 7אחת מכל במהלך חייה,  פגיעה מיניתעוברת  נשים 3אחת מכל 

  גילוי עריותעוברת  ילדות 6אחת מכל 

  פגיעה מיניתעובר  ילדים )בנים( 6אחד מכל 

 בגילאים צעירים אחוז הנפגעים הבנים דומה לאחוז הנפגעות הבנות 

 ילדה, נערה או אישה. הינה המדווחים הנפגעתמהמקרים  85% -ב 

 

 קצת סטטיסטיקה על התוקפים:

 נו גברמהמקרים המדווחים התוקף הי 95% -ב . 

  ההיכרות כוללת בני משפחה, אדם המוכר לקורבן.  ע"י מבוצעיםמכלל מקרי התקיפה המינית  85%מעל

 חברים/ידידים/מכרים, מורים, מטפלים, עמיתים, מנהלים וכד'.

 

 דקות[ 20פגיעה מינית ופרסום באינטרנט ] –סיפור מקרה  .ב

 עיר ללא אלימות: אלימות ברשת – הקרנת סרטון .6

  https://www.youtube.com/watch?v=zP-zlT4YZewסרטון קצר שמציג סיטואציה בין עדי ומיקה. נצפה כעת ב

 כחלק מהפרויקט "עיר ללא אלימות". הטלוויזיה החינוכית והמשרד לביטחון פניםהסרטון הופק על ידי  למנחה

 

 וקיימו דיון 1:07עצרו את הסרטון בדקה  .7

 ?האם מיקה הייתה ברורה בתשובה שלה 

 דעתכם עדי צריך לעשות במקרה זה?מה ל 

  ?מה יקרה כעת לדעתכם 

 

 7:36עד דקה  המשך הקרנת הסרטון .8
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המשיכו להקרין את הסרטון. בחלק זה רואים שהנערה הייתה אסרטיבית ולא הסכימה לשכב איתו והם נפרדים. לאחר מכן, 

 מה. הנער רוצה להפיץ עליה סרטון באינטרנט שבו היא מורידה את החולצה מול המצל

 וקיימו דיון נוסף: 7:36עצרו בדקה 

  להסכים לשכב עם עדי? –מה לדעתכם מיקה צריכה לעשות 

  ?האם יש לה דרך לעצור את הפצת הסרטון? באיזה אופן 

 )?מה עלול לקרות לדעתכם אם עדי יפיץ את הסרטון ברשת? )מה יקרה למיקה 

  על החוק? מה ההשלכות של הפצת הסרטון ברשת כלפי עדי? האם הוא עובר 

 

 וקיימו דיון נוסף הקרינו את הסרטון עד הסוף .9

  שנות מאסר( 4אם כן, מה החוק אומר על הפצת סרטון כזה באינטרנט? )עד 

  ?האם זה משתלם להפיץ סרטון פוגעני על מישהו אחר 

 אלו  מה לדעתכם מידת האחריות של החברים שמפיצים הלאה את הסרטון או לוחצים לייק? ומה מידת אחריותם של

 שעומדים מהצד, יודעים על המעשה אך לא עושים כלום למניעתו?

 

 מה אומר החוק במקרה זה? .10

פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או " א(5)

 "לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום...

לשון הרע/הוצאת דיבה ואף עבירה פלילית כשמדובר בפגיעה חמורה  –מבזה ומשפיל ניתן להרחיב ולציין שהצגת אדם באופן 

פרטי, בהתבודדות, למשל בבית,  -פגיעה בפרטיות: רשות היחיד -בפרטיות. צילום אדם כשהוא ברשות היחיד שלא בהסכמתו 

ל צילום בפרט כשהוא מבזה או בפינה ביער, בשירותים. למשל העלאת תמונה של מורה ו/או תלמיד שעושה צרכיו. חשיפה ש

 משפיל או פוגע בפרטיות )מצבים אינטימיים( זו עבירה.

 בואו נבדוק האם במקרה שראינו בסרט התקיימו התנאים הבאים:

 ?האם מדובר בפרסום במדיה 

 ?האם ההתמקדות בפרסום היא מינית 

 ?האם הפרסום עלול להשפיל או לבזות 

 ?האם ניתנה הסכמה 

 

 הסבר .11

כמו כן,  שנות מאסר. 4עד הוא עבר על החוק, עבירה שהעונש עליה  אם עדי הפיץ את הסרטון על מיקהאפשר להבין, ש

מומלץ לא להסכים להצטלם או לשלוח תמונה חושפנית למישהו אחר, גם אם זה החבר/ה שלכם, משום שכפי שראינו בסרטון, 

 באינטרנט המידע יוצא תחת שליטתכם ועלול לפגוע בכם. 

 

  ומדים מהצדהעהמשתפים ו

עובר עבירה של אי מניעת פשע. לרוב, מאוד קשה לנו "להלשין", בעיקר אם  –הסבירו שגם מי שמסתכל ולא משתתף בפועל 

מדובר בחברים טובים או תלמידים מקובלים בכיתה ודומיננטיים בבית הספר. עם זאת, יש דרכים להעביר את המידע באופן 

לסיוע. האם מבחינה מוסרית הינו רוצים לאפשר מצב בו ישנו אדם שנפגע ואנחנו עומדים אנונימי למשל למחנכת, ליועצת, לקו 

מהצד ולא מגישים לו עזרה? נסו לבדוק עם התלמידים האם היו רוצים לחיות בחברה שבה לאחד לא אכפת מהאחר או לחיות 

 בחברה שיש בה דאגה, סולידריות ועזרה הדדית.

אזרחות פעילה" ניתן להזכיר לתלמידים את החוק  –שיעור "לא תעמוד על דם רעך במידה ובכיתה הועבר ה הערה למנחה

 ולהזכיר שאנחנו כאנשים בחברה נדרשים לפעול ולהגן על אדם אחר בסביבתנו, במידה והדבר לא מסכן את חיינו.
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 דקות[ 10]חוק העונשין  .ג

 מתוך מטרה להגן על האינטרסים של אזרחיה.  חוק העונשין מונה רשימה של התנהגויות שהמדינה קבעה כי הן אסורות .12

פגיעה מינית ללא רשות, להכריח לעשות משהו שלא רוצים. הגדרה משפטית: הבועל אישה שלא בהסכמתה וכל   אונס .ד

 , גם אם זה בהסכמתה.14מי שבועל קטינה עד גיל 

  גם אם שיקרה לגבי הגיל האמיתי שלה, גם אם האנס הוא קטין בעצמו. 14עד גיל 

 שנים. 5עונש מירבי של עד  –בעילה אסורה בהסכמה  14-16ן גיל בי 

  שנים ויש יחסי רעות בניהם מותר להם לקיים יחסי  3אם פער הגילאים בין הגבר לאישה אינו עולה על  16מעל גיל

 .14מין וזה לא נחשב לאונס )כשזה בהסכמתה כמובן( בניגוד לאונס של קטינה עד גיל 

 ירוי, סיפוק או ביזוי מיניים.מעשה לשם ג מעשה מגונה .ה

  למשל נשיקה ללא הסכמה, שליחת ידיים. -גירוי מיני 

  אוננות בפומבי. -סיפוק 

  הפשטה, להכות על איבר המין. -ביזוי 

 התייחסויות ואמירות. –הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, בעיקר מילולית  הטרדה מינית .ו

 

 אנשים?עבירה בעת קשר מיני בין שני  מתקיימתמתי לא  .13

שניתנת כאשר אין איום גלוי או סמוי, רגשי או גופני לקיום מגע מיני או קיום יחסי מין.  הסכמה חופשית הסבירו את המושג

עם זאת, באותה המידה שנתנגד  לעתים קל לנו יותר לזהות פגיעה במקרים של עבריינות 'רגילה' דוגמת גניבה, רצח ואיומים.

שאנחנו לא רוצים או לא בטוחים שאנחנו רוצים בעבריינות 'רגילה', כך גם בכל אירוע  כאשר יחייבו אותנו לעשות משהו

 כאשר אין הסכמה חופשית בין הצדדים, מדובר בעבירה. -שמתקשר למין. חשוב להבהיר 

 

 פליליהליך  .14

הליך. מהרגע המדינה היא התובעת וכי למעשה נפגע העבירה אינו בעל תפקיד מרכזי בניהול  בהליך הפליליכי  הדגישו

שנפגע העבירה מגיש תלונה במשטרה, המדינה היא זו שאוספת את חומר הראיות, מחליטה אם להגיש כתב אישום ומנהלת 

נפגע העבירה נקרא לעדות, הוא רשאי לקבל מידע על ההליך הפלילי והוא רשאי להביע את עמדתו ביחס  את ההליך בפועל.

 -עון, מתחם ענישה וכו', אך בסופו של יום מי שמקבל את ההחלטות מטעם התביעהלעניינים ספציפיים בהליך כגון הסדרי טי

 היא אך ורק המדינה.

 

 הליך אזרחי .15

החוק הגדיר הטרדה מינית גם  -בשורה הביא עימו  1998החוק למניעת הטרדה מינית אשר חוקק רק בשנת ספרו כי 

ת להגיש תביעה בעצמה/ו כנגד מי שפגע בה/ו. הנפגעת )או /כי בזכות החוק מי שנפגע/ה מינית רשאי הדגישו. כעילה אזרחית

 הנפגע( מחליטים מלכתחילה אם להגיש את התביעה וגם בהמשך הם מנהלים אותה בעצמם. 

 

. במקרה של הטרדות מיניות, אין חובה להוכיח את קיום החוק למניעת הטרדה מיניתאפשר להרחיב את הדיון גם לנושא  .16

יום יחסי מין או הצעות מטרידות בעלות אופי מיני כלפי מי שאינו מעוניין בכך, מהוות עבירה האקט המיני וגם הצעות לק

פלילית. מקרים אלו שמאוד רלוונטיים למציאות של הרשתות החברתיות שבהן לעיתים מופצות שמועות בעלות אופי מיני על 

עה בפרטיות ולשון הרע( גם הטרדה מינית. חשוב בנים/בנות ומועברים מסרים בעלי אופי מיני שיכולים להוות )בנוסף לפגי

לציין שחוק זה מתייחס במפורש גם למקומות עבודה. כל  רמיזה מינית או הצעה מינית שנעשית על ידי מעבידים במקום 

בלא הוכחת ₪  50,000בסך  העבודה שלהם מהווה עבירה על החוק, ומאפשרת הגשת תלונה במשטרה וגם פיצוי כספי

 נזק(.

 

ו שבעבר הנפגעים נדרשו להביע התנגדות מסוימת לקיום יחסי מין. בבית המשפט בחורה היתה צריכה להוכיח שהיא הסביר .17

צעקה, נאבקה או בכתה. כיום החוק דורש את הסכמת שני הצדדים ליחסים. החוק יוצא מנקודת הנחה שמסרבים לקיים יחסי 

ה חופשית. לפי תגובות התלמידים ניתן להסביר שהשינוי חל מין אלא אם ניתנה המילה המפורשת 'כן' ללא תנאים ומבחיר

 מהסיבה שהתברר שנשים רבות מגיבות לפגיעה זו בהלם, משתתקות, לא זזות ואף 'מחכות' שהפוגע 'יגמור וילך'.
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 במידה שעולה חשש מכך שכל חיזור יהפוך למקרה אפשרי של הטרדה מינית, ניתן להסביר את הנקודות הבאות: .18

מישהו יגיד איזושהי אמירה העלולה להתפרש כמינית על מנת שמעשיו יחשבו כהטרדה מינית. החוק דורש לא מספיק ש .א

הבעת אי הסכמה/חזרתיות/ יחסי מרות וכיוב'. החוק משתדל לאזן בין הרצון להגן על נפגעים פוטנציאליים לבין הרצון 

   .שלא לפגוע ביחסי אנוש תקינים בין בני אדם

גע כיון שהעלילו עליו עלילות שווא הם חמורים, אך מקרים אלו מינוריים ובהסתכלות כללית המקרים שבהם אדם נפ .ב

 .אפשר לומר שהם מחיר סביר על מנת להגן על כל אותן נשים )או גברים( שנפגעים מינית

ברצונו גם העובדה כי לפני כל מעשה חיזור אדם צריך לעצור רגע ולחשוב האם המעשה שהוא עושה אינו פוגע בכבודו ו .ג

 שווה את המחיר. -של המחוזר

 

 דקות[ 20מקרים לדוגמה ] .ד

  למנחההערות 

  .כדי להבין את מידת כדאי להתייעץ על כך לפני כן עם המורהחלק זה ניתן להעביר בקבוצות קטנות או במליאה ,

 הרגישות של פעילות בקבוצות לעומת העברת הדיון במליאה. 

 כאשר האישה תמיד בצד הנפגע. ניתן להחליף את המגדרים בחלק המקרים מתייחסים לקשר בין גבר לאישה ,

 שלעתים הפוגע אישה והנפגע גבר.  –מהמקרים, ובכל מקרה יש לציין זאת בפני התלמידים 

 

 פעילות בקבוצות .19

( ובקשו מהם לדון 1תלמידים. תנו לכל קבוצה כרטיס עם מקרה אחר )בנספח  4 -חלקו את הכיתה לקבוצות קטנות בנות כ

 בסיטואציה המתוארת בו. האם זו עבירה לדעתם? מדוע? ובקשו שישיבו על השאלות בכרטיס. 

אם בחרתם להעביר את הפעילות במליאה, הקריאו כל אחד מהמקרים ולאחר דיון בכל מקרה הוסיפו את ההסבר על  למנחה

 החוק כפי שמופיע בדף למנחה )בנספח(

 

 הצגה ודיון במליאה .20

את המקרה שקיבלה ושאלו מה הם חושבים על הסיטואציה בהתאם לשאלות שקיבלו. ניתן לברר עם בקשו מכל קבוצה להציג 

 (2 חוק ובררו מה דעתם עכשיו, בהתאם לשאלות )בנספחאת היתר הכיתה מה דעתם על המקרה. לאחר כל מקרה הסבירו 

 מקרים לדוגמה.  3-2 -במידה שאין מספיק זמן ניתן להסתפק ב למנחה

 

 לסיכום חלק זה הקרנת סרטון  .21

 בחרו אחד מהסרטונים הבאים והציגו אותו לסיכום חלק זה. 

  ?מה הקשר בין סקס לכוס תהhttps://www.youtube.com/watch?v=2uHlis2-ioY 

  זגורי אימפריה נותנים לנו שיעור בחינוך מיני הסרטוןhttps://www.youtube.com/watch?v=MbbHvBqznM4  

רי אימפריה יש חלק שבו רואים איך הבחור מפשיט את החולצה של הבחורה. יש לבחון אם בסרטון של זגו הערה למנחה

 המורה לפני השיעור אם אפשר להציגו. 

 לתלמידים ולמורה. שניתן להציגו  /http://www.hasicha.org.ilסרטון זה הינו חלק ממיזם חברתי השיחה 

 

 דקות[ 5הצד הנפגע ] .ה

 טרדה מינית, מעשה מגונה ואף אונס? המ –מה לדעתכם חשים אלו שנפגעו  .22

בשל רגישות הנושא ניתן לדבר על כך מבלי לשאול את הכיתה את השאלה. רצוי לומר את הדברים בזהירות ולהיות  למנחה

רגישים לתגובות של התלמידים/ות. המטרה בשאלה זו לעודד תלמידים/ות שנפגעו לקבל עזרה ובעיקר לחוש שהם לא לבד. 

 חשים אותו הדבר וזה בסדר.  נפגעים/ות רבים

 

שקט, נדודי שינה, תמונות חוזרות של האירוע, מחשבות טורדניות, -אינפגעי תקיפה מינית, יחושו לעתים תחושות קשות כגון: 

"איך נתתי למקרה להתרחש",  –לדוגמה  ובושה מה, רגשות אשעצבנות ומתח, ירידה בתיאבון, חוסר ריכוז, קשיים בזיכרון
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אני?", "משהו אצלי לא בסדר", תחושת בדידות מאוד קשה, "אף אחד לא יבין / לא יאמין  לי" ולעתים גם תחושה "למה דווקא 

 והנפגע בכל מקרה אינו אשם!!שהמקרה לא היה כזה נורא, אז למה לעשות מזה עניין. אבל יש להדגיש שהייתה כאן פגיעה, 

התחלה שהנפגע מעוניין בקשר המיני אך בשלב מסוים הוא לא גם אם הבחורה התלבשה בצורה מסוימת, גם אם היה נראה ב

 . הוא / היא לא אשמיםהיה מעוניין בכך, 

 

 לטווח ארוך?של הפגיעה ומה לגבי ההשפעה  .23

ההשלכות של פגיעה מינית עלולות להיות קשות, בעיקר אם לא מטפלים בנפגע, לדוגמה: חוסר אמון באחרים, איבוד תחושה 

ומכאן רצון חזק לחזור לשליטה עצמית, יתכן גם קושי בקשירת קשר זוגי בהמשך, לעתים הנפגע של שליטה בעת הפגיעה 

הופך מאדם חברותי לאדם סגור וכדומה. פעמים רבות כפי ששמענו הפוגע מוכר לנפגע וכך  –משתנה בעקבות הפגיעה 

 הפגיעה הופכת להיות קשה שבעתיים, כאשר מישהו שאנחנו סומכים עליו פגע בנו. 

כן, חשוב מאוד לשתף אנשים / ארגונים שניתן לסמוך עליהם. ארגוני הסיוע השונים נותנים תמיכה רגשית טלפונית או ל

 באינטרנט וכן מידע וליווי במקרה שהנפגע מעוניין להגיש תלונה במשטרה. 

 ר בהן. חשוב לא להישאר לבד עם התחושה הקשה. יש דרכים שיכולים לסייע להתגבר על המקרה וכדאי להיעז

 

 דקות[ 2סיכום ]חשוב מאוד לסכם את השיעור בכמה מילים[ ] .ו

בשונה מפגיעות אחרות, במקרה נחשפנו היום למקרים שונים של פגיעות מיניות ולמדנו מה אומר החוק בכל מקרה. תזכרו ש .24

שלנו ובטח שור בגוף אונס מוקד הפגיעה הוא בגוף שלנו, במקום הכי פרטי שלנו. בכל מה שקפגיעה מינית מהטרדה ועד של 

בהקשר המיני, התחושות שמתעוררות הן אחרות וקשה יותר לשתף לגביהן )מחזור ראשון, קיום יחסי מין בפעם הראשונה 

ה נוהגת להאשים את הבחורה, "היא רצתה את ר  וכד'(. הדבר נכון אחת כמה וכמה כשמדובר בפגיעה. בנוסף, לעתים הֶחב  

לבשה בצורה שהזמינה את זה" או שיצביעו עליה ויגידו עליה שהוא נאנסה. לכן לפעמים זה", "היא לא התנגדה", "היא הת

 לוקח זמן עד שמרגישים בטוחים מספיק לספר. 

אל תעשו אותו! שמרו על גופכם, היו בטוחים בתחושות הגוף שלכם.  –כאשר אתם לא מרגישים שאתם שלמים עם המעשה 

שמור עליהם כמו שאתם יכולים לשמור. כאשר מאיימים עליכם או יוצרים עליכם עמדו על רצונותיכם, כי אין אחר שיוכל ל

מניפולציות לעשות משהו שאין אתם חפצים בו, דווחו, ספרו לאדם שאתם בוטחים בו. עמדו על שלכם ואל תפחדו להרגיש טוב 

 עו להם. עם זה. במידה ואתם יודעים, שמעתם או שאתם חושדים שמישהו או מישהי נפגעו חשוב שתסיי

 

במידה שנפגעתם רצוי תמיד לספר על כך לאדם מבוגר שאתם בוטחים בו. ואם אינכם מעוניינים לשתף מישהו מסביבתכם 

תמיד תוכלו לפנות לארגונים שעוסקים בכך, והפניה שלכם תהיה אנונימית וישמרו על פרטיותכם, אלא אם תבחרו לשתף 

 .1202יעים לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית בטלפונים שונים בפרטיכם האישיים. אפשר לפנות לארגונים המסי

גם בנים  –אמנם המקרים שהוצגו בשיעור היו מקרים בהם הפוגע גבר והנפגעת אישה, אך המצב בהחלט יכול להיות שונה 

 נפגעים וגם בנות פוגעות. כך שגם בנים יכולים לפנות להיעזר בארגוני הסיוע. 

 

   וק ודף קשר לארגוני סיוע.השאירו לתלמידים העתק של הח .25

 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

. מערך השיעורוהסיוע בעדכון  על הרעיון לויצקי ושות' ,כהן ,מרציאנו ,שטרן ,טולצ'ינסקיעו"ד נעמה הורן ממשרד ודתנו ל

 (פרקליטות מחוז ירושלים )אזרחינר לעו"ד ענבל משה מ-אוהד בר
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 : כרטיסיות עם מקרים לדוגמה לחלוקה לקבוצות1נספח 

 1מקרה 

ים ומאז הספיקו להתנשק מספר  , חברים כבר כחודשי ן כו ודינה, שני תלמידי תי וסי  י

ידו לעבר החזה של דינה  וסי שלח את  י פעמים. באמצע הנשיקה האחרונה שלהם 

ין להתקדם מבחינה מינית. אך דינה לא התלה י נ יוסי ואמר כי הוא מעו  . ן ו בה מהרעי

 שהם התנשקו מספר פעמים.  הכיתהאמר לדינה כי אם לא יתקדמו הוא יספר לכל 

 מה דעתכם על המקרה? 

וסי היה אומר כי יספר לכולם שהם שכבו?  י  ומה אם 

יפרד מדינה אם לא תסכים?  י וסי היה אומר כי  י  ומה אם 

______________________________________________________ 

 2רה מק

אבנר הוא בעל המכולת השכונתית. נגה, תלמידה חטיבת בינים, הגרה בשכונה, 

נכנסת מידי פעם לקנות במכולת גלידה. באחת הפעמים בהן התכופפה נגה לבחור 

 גלידה, נגע אבנר בישבנה של נגה. 

 מה דעתכם על המקרה? 

 ומה אם היה נוגע לנגה בשיער? 

______________________________________________________ 

 3מקרה 

שלומי וענת גרים באותה שכונה אך לומדים בבתי ספר אחרים. שלומי מבוגר מענת 

נה,  וגם נראה די טוב. מידי פעם כשענת ושלומי נתקלים אחד בשני בשכו ים  בשנתי

יכת ואומרת שלום. שלומי בתגובה אומר לענת, בואי נצא הערב לסרט או  ענת מחי

, ואחרי זה נל לנו כיף. ענת מסרבת משהו יהיה  ו י הביתה, יש לי בית ריק  ך אלי

 בנימוס וממשיכה הלאה. 

 מה דעתכם על המקרה? 

, הוא   ו ומה אם מעסיק בעבודה אומר לעובדת שלו שאם תהיה נחמדה אלי

 ואם המעסיק הוא אישה והעובד גבר?ישקול לקדם אותי בעבודה? 
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 4מקרה 

פר. בכל פעם שהיא פוגשת את אלי בדרך לבית הס 19כל בוקר טליה נוסעת בקו 

י בריאה, איזה גוף יפה יש לך".  , בוקר טוב, "שתהי  הנהג, אומר לה אלי

 מה דעתכם על המקרה?   

האם דעתכם הייתה משתנה, אם אלי היה אומר, הנה הגיעה היפה של  

 עמליה?

האם דעתכם הייתה משתנה, אם המורה של טליה הוא זה שאמר לה, כי היא  

 בוגרת לגילה? יפה מאוד? או

______________________________________________________ 

 5מקרה 

ום ספורט י ן קבוצות בתנועה במהלך  ,  -בתחרות קפיצות בי גיא המדריך אומר לליאן

 כי הגיע הזמן לבקר באפרודיטה. 

 ?ם על המקרהמה דעתכ 

 ?לליאן ואם זו הייתה אחת הבנות בכיתה שאומרת זאת 
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 עבורך המנחה –וק העונשין בכל אחד מהמקרים : ח2נספח 

 יוסי ודינה תלמידי תיכון – 1מקרה 

 .. כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני.סחיטה באיומים.

ומים? .א  כיצד נדע אם מדובר ב"סחיטה" באי

ן הדברים  . -נחפש קשר בי  אם לא תעשי א' אז אני אעשה ב'

ני?  פי מי  האם מדובר במעשה בעל או

ודינה? ם עכשיולאור זה מה דעתכ .ב וסי  י ן   על מה שקרה בי

 

 אבנר בעל המכולת ונגה – 2מקרה 

ן(  מעשים מגונים )לפי המוגדר בחוק העונשי

ים -"מעשה מגונה"  י מיני זו , סיפוק או בי י גירו  מעשה לשם 

, או העושה מעשה כאמור  העושה מעשה מגונה בפומבי בפני אדם אחר, ללא הסכמתו

יחסי תלות, מרות, חינוך, השגחה, עבודה או שירותבכל מקום שהו ניצול   .א תוך 

 

 כיצד נדע אם מדובר במעשה מגונה, נבדוק: .א

 האם מדובר בהתנהגות מבזה? 

ני?  פי מי והיה מגע, האם הייתה הסכמה? האם האו  במידה 

 על מה שקרה לנגה? םמה דעתכ ,לאור זה .א

 

 שלומי וענת שגרים באותה השכונה – 3מקרה 

ן הצעות חוז י י, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעונ רות בעלות אופי מינ

 בהצעות האמורות.

 

ימות של תנאים: .ב  עלינו לבדוק התקי

 האם ההצעה חוזרת על עצמה? קרתה מספר פעמים? 

ני?  פי מי  האם ההצעה בעלת או

ינ/ת?  י נ /ה מעו נו אי  האם הנפגע/ת הראתה למטריד/ה כי 

ומה לגבי המעסיק? לאור זה, מה דעתכן על מה שקר .ג  ה לענת? 

ן צורך להביע אי הסכמה! -אם יש יחסי מרות  אי לו   אפי
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 טליה ואלי באוטובוס – 4מקרה 

התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו 

 מעונין בהתייחסויות האמורות;

ימות של תנאים:   עלינו לבדוק התקי

זרת על עצמה? האם ההתי   יחסות חו

ני?  פי מי  האם ההתייחסות היא בעלת או

ינת?  י נ ני מעו נ ד כי אי  האם הראיתי למטרי

 על מה שקרה לטליה? םמה דעתכ ,לאור זה 

 

 ליאן וגיא המדריך – 4מקרה 

 התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית;

ימ .א  ות של תנאים:עלינו לבדוק התקי

 האם ההתייחסות היא מבזה או משפילה?  

פנית לאדם? בנוכחותו?   האם ההתייחסות מו

נית?  יתו המי או נטי ותו  י נ , מי נו  האם ההתייחסות היא ביחס למי

 על מה שקרה לליאן? לאור זה, מה דעתכם .ב

ודעים  .ג י יתה אומרת לגיא המדריך, מה אכפת לך? הרי כולם  ומה אם ליאן הי

 שאתה הומו!
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 ארגוני סיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית: 3 נספח

 

 איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית ולנפגעי תקיפה מינית בישראל

http://www.1202.org.il/ 

 מספרי הטלפון:

   1202 קו לנשים 

 1203 קו לנערים וגברים 

 04-6566813 נשים ערביות נ

  02-5328000גברים דתיים   02-6730002נשים דתיות 

 

 עזרה ראשונית נפשית –ער"ן 

http://www.eran.org.il/ 

 http://www.eran.org.il/?CategoryID=194&ArticleID=713צ'אט אישי 

  info@eran.org.il דוא"ל

 1201מספר טלפון: 

 

 המועצה לשלום הילד

http://www.children.org.il/ 

 ncc@children.org.ilדוא"ל:  

 02-6780606 טלפון:

 

 האגודה להגנת הילד –אל"י 

www.eli.org.il  

 1-800-223-966טלפון: 

  hotline@eli.org.ilדוא"ל: 

 

 אתר לעזרה עצמית לנפגעי/ות תקיפה מינית ואלימות בינאישית אחרת –אתר מקום 

 האתר מספק מידע רב לנפגעים ולבני משפחותיהם.

http://www.macom.org.il/ 

  /http://www.macom.org.il/topicות שונות ובמקומות שונים בארץ( רשימת ארגוני סיוע )לאוכלוסי



 
 

 166 שיעור אחר | כללי המשחק | משפטים וחברה

 
 , סימן ה': עבירות מין1977 -: חוק העונשין תשל"ז4 נספח

  אינוס ,345 סעיף 

 -הבועל אשה  .ז

 שלא בהסכמתה החופשית;  (1)

 בהסכמת האשה, שהושגה במרמה לגבי מיהות העושה או מהות המעשה;  (2)

 ארבע עשרה שנים, אף בהסכמתה; כשהאשה היא קטינה שטרם מלאו לה (3)

 תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו שרויה האשה, או מצב אחר המונע ממנה לתת הסכמה חופשית; (4)

וך ניצול היותה חולת נפש או לקויה בשכלה, אם בשל מחלתה או בשל הליקוי בשכלה לא היתה הסכמתה לבעילה ת (5)

 הסכמה חופשית; 

 שנים. מאסר שש עשרה  -הרי הוא אונס ודינו 

 מאסר עשרים שנים אם האינוס נעשה באחת מנסיבות אלה:  -על אף האמור בסעיף קטן )א(, דין האונס  .ח

 בקטינה שטרם מלאו לה שש עשרה שנים  

 באיום בנשק חם או קר;   

 תוך גרימת חבלה גופנית או נפשית או הריון;  

 תוך התעללות באשה, לפני המעשה, בזמן המעשה או אחריו;  

 חר או אחרים שחברו יחד עמו לביצוע האינוס בידי אחד או אחדים מהם. בנוכחות א 

 המחדיר איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של האישה;  -" בועל" .ט

 

 בעילה אסורה בהסכמה ,346 סעיף 

 ההבועל קטינה שמלאו לה ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לה שש עשרה שנים, והיא אינה נשואה לו, או הבועל קטינ( 1) .י

שמלאו לה שש עשרה שנים וטרם מלאו לה שמונה עשרה שנים, תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה, או תוך 

 מאסר חמש שנים.  -הבטחת שווא לנישואין, דינו 

 

  מעשה סדום ,347סעיף 

ה מעשה סדום העושה מעשה סדום באדם שמלאו לו ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לו שש עשרה שנים, או העוש    (1)  .יא

באדם שמלאו לו שש עשרה שנים וטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים, תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה, דינו 

 מאסר חמש שנים. -

 , בשינויים המחוייבים, דינו כדין אונס.345העושה מעשה סדום באדם באחת הנסיבות המנויות בסעיף   .יב

 גוף או חפץ לפי הטבעת של אדם או החדרת איבר מין לפיו של אדם. החדרת איבר מאברי ה -" מעשה סדום" .יג

 

 גרם מעשה, 350 סעיף 

 לענין עבירה לפי סימן זה, אחת היא אם העושה עשה את המעשה או גרם שהמעשה ייעשה בו או באדם אחר. 
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  1998-חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח: 5 נספח

 [14/07/10תיקון אחרון: ]

  טרת החוק, מ1סעיף 

 חוק זה מטרתו לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, על חירותו ועל פרטיותו, וכדי לקדם שוויון בין המינים.

 

 הטרדה מינית והתנכלות ,3 סעיף 

 הטרדה מינית היא כל אחד ממעשים אלה:  .יד

לחוק העונשין, כאשר המעשה  428( סחיטה באיומים, כמשמעותה בסעיף 1)

 ש לעשותו הוא בעל אופי מיני; שהאדם נדר

 לחוק העונשין;  349-ו 348( מעשים מגונים כמשמעותם בסעיפים 2)

( הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו 3)

 מעונין בהצעות האמורות; 

( התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם 4)

 למטריד כי אינו מעונין בהתייחסויות האמורות;  הראה

( התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות 5)

 נטייתו המינית; 

(, המופנות למי מהמנויים 4( או )3( הצעות או התייחסויות כאמור בפסקאות )6)

 בפסקאות המשנה )א( עד )ז(, 

 

משנה אלה, גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות או בהתייחסויות בנסיבות המפורטות בפסקאות 

 האמורות: 

גם בלא ניצול  -שנים  15תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול. ואם טרם מלאו לקטין  -)א( לקטין או לחסר ישע 

 יחסים כאמור, ובלבד שהמטריד אינו קטין; 

תוך ניצול תלות של המטופל במטפל. בפסקת  -רפואי -ל נפשי, בריאותי, רפואי או פארה)ב( למטופל, במסגרת טיפו

 א לחוק העונשין; 347כהגדרתו בסעיף   -משנה זו, "טיפול נפשי" 

 תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות.  -)ג( לעובד במסגרת יחסי עבודה, ולאדם בשירות במסגרת שירות 

 ג או י"ד, שאינו קטין, תוך ניצול יחסי מרות בלימודים; )ד( לתלמיד בכיתה י"ב, י"

מוסד להשכלה  -)ה( לתלמיד או לסטודנט, הלומד במוסד המקנה השכלה עיונית, דתית או מקצועית לבוגרים )בחוק זה 

 לבוגרים(, תוך ניצול יחסי מרות בלימודים. 

, 6 2007-שתקמים )הוראת שעה(, התשס"ז)ו( למשתקם כהגדרתו בחוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמ

 תוך ניצול יחסי מרות בתעסוקה או ניצול תלות.  -במסגרת תעסוקה 

תוך ניצול יחסי מרות או תלות, במסגרת הדרכה או ייעוץ של כהן דת או של מי שמתחזה להיות כהן דת או  -לאדם   )ז(

 של אדם הידוע או מציג עצמו כבעל סגולות רוחניות מיוחדות.

 

התנכלות היא פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה  .טו

 מינית. 

 

  איסור הטרדה מינית והתנכלות ,4 סעיף 

 לא יטריד אדם מינית את זולתו ולא יתנכל לו. 
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 סיכום
 

 סיכום ומשוב - 23שיעור 

ות דומים במבנה ל העמותה. בשל העובדה ששיעורי הסיכום בכל התוכניכיתות רבות עוברות שני קורסים בתוכניות השונות ש

 אם שיעור סיכום זה הועבר בכיתה בעבר.   שיעור אחרמומלץ לבדוק עם רכז  ובחלק מהתכנים,

 

 מטרות

 ריענון מושגים שונים שנלמדו במהלך הקורס 

 התלמידים יעריכו את חשיבות ההתנדבות 

 למען הגשמתו של חלום התלמידים יבינו עד כמה חשוב לפעול 

 

 הכנה

 .)הדפסת לוחות בינגו כמספר התלמידים בכיתה )בנספח 

  יש לבדוק מראש אילו שיעורים הועברו על ידכם בקורס זה ולהוציא מושגים מתוכם. -הכנת רשימת מושגים שנלמדו בקורס 

  "ה את הקורס. עם קבלת התבנית, יש תבנית התעודה נמצאת בידי רכז עמותת שיעור אחר המלוו –תעודות "בוגר שיעור אחר

 –את רשימת התלמידים ולרשום על גבי כל תעודה את שמותיהם. שימו לב  המורהלהדפיסה כמספר תלמידי הכיתה, לבקש מ

לא מומלץ להתבסס על רשימות מהמזכירות. לעיתים קרובות המורה מעודכנת יותר לגבי נוסחי השם והימצאות תלמידים 

 מסוימים בכיתה.

  ומחשב להקרנת הסרטון על בזה ועופר מקרן 

 

 הערה

שיעור זה מיועד להיות המפגש האחרון של הקורס. ניתן להעביר את תכנו )או חלקו( גם במהלך ביקור התלמידים במשרדי 

החברה, במקרים בהם מהווה הסיור את המפגש האחרון. במידה וכך, שימו לב שחלק מן ההפעלות חופפות ויש להכין תכנית 

 לסיור עם פעילות סיכום בתוכה.אחידה 

 

 מהלך השיעור

 דקות[ 15פתיחה ]

 פתיחה .א

מקווים  אמרו לתלמידים כי היום יתקיים השיעור האחרון בקורס. עברנו תקופה ארוכה יחד, למדנו הרבה דברים חדשים ואנו .1

 תם. יפחות נהנ במפגש זה נרצה קצת לשמוע מכם איך היה לכם הקורס, ממה נהניתם וממהשנהניתם, לפחות כמונו. 

אחר כך, נעשה חזרה קצרה על המושגים המרכזיים שנלמדו בקורס, וכפי שכבר הבנתם גם החזרה תעשה בצורה מהנה 

 וחווייתית, באמצעות משחקים והפעלות. 

האישי, ההכרות מפגש הה המרכזית של הפעילות הינה , אך מטרתקנות ידע לתלמידיםמ שיעור אחרתכניות ההעשרה של 

כם להכירכם, תאפשרו לילדים על עצמשתספרו אנו ממליצים  ,לפיכך .לבעלי המקצוע ולעולמם ת התלמידיםחשיפו ההדדית

 זמן לשאלות ולתשובות.ותשאירו  (ןענייהבמקצוע, תחומי  תם, מדוע בחריתםהי יםתלמידלו , איתם)היכן גדל

להרחיב לנו  ופשריא, והצעה לסיוע תרומות, ולפיכך כל תרומההתנדבות ו. פעילותנו נסמכת על זקוקה לך שיעור אחרותת עמ

 וצרו עמנו קשר. www.shiuracher.org כנסו לאתר יאנא ה  -למידע נוסף לטובת תלמידים נוספים. הפעילות 

http://www.shiuracher.org/
http://www.shiuracher.org/
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סים לסיכום, נעביר לכם משוב אנונימי שממנו נרצה ללמוד מכם, אילו דברים היו טובים בקורס ומה כדאי לנו לשפר לקראת קור

 נוספים בהמשך. 

 

 : כפי שאמרנו אנו רוצים לשמוע מכם .2

  ?האם נהניתם מהקורס 

  ?מה אהבתם בקורס 

 ?ממה פחות נהניתם 

 ?האם השיעורים היו שונים ממה שאתם מכירים בדרך כלל? נהניתם מכך 

 על הציפיות  אתם זוכרים שבמפגש הראשון ערכנו תיאום ציפיות? האם כעת כשהקורס הסתיים, אתם חושבים שהוא ענה

 שלכם? מדוע?

 אל תחייבו תלמידים לדבר. בסוף המפגש הם ישיבו על משובים, שיאפשר לכולם להתבטא בצורה אנונימית.  הערה למנחים

 

 קות[ד 20י מושגים ]משחק .ב

 נותר זמן ניתן לעבור למשחק השלישי. אםו המשחקים הבאיםאו שניים מ ניתן לבחור באחד  הערה למנחים

. משום כך, אם התקיים שיעור סיכום בקורס אחר רצוי לברר עם רכז/ת שיעור אחר, פיעים גם במערך סיכום א'משחקים אלו מו

 איזה מבין המשחקים התבצע אז, כדי לא לחזור עליו שוב. 

 

 חבל תלייה .3

 שרטטו על הלוח משבצות או קווים כמספר האותיות של המושג )למשל המושג 

_ _ _ _ _ (. על התלמידים לנחש מהו המושג או מהן האותיות  -_ _ _ _  "צרכנות נבונה" ייראה כך: ) _ _

קו המרכיבות אותו. כל אות נכונה שתוזכר תיכתב במקומה ולעומת זאת, על כל ניחוש שגוי ישרטט המדריך 

"ייתלו".  שישלים בסופו של דבר חבל תלייה ואיש תלוי עליו. התלמידים כמובן חייבים להשלים את המושג בטרם אחד נוסף

 לאחר הזכרת המושג, שאלו על המשמעות של המושג ומה הם זוכרים לגביו.

 

 נחש מה אני? –מושג  .4

  .מחלקים את הכיתה לזוגות 

 בכל זוג אחד התלמידים מקבל פתק עם מושג מהקורס. התלמיד השני צריך לנסות לנחש מהו המושג באמצעות שאלות. 

 כיתה, ולשם כך שינסו להיזכר יחד בכמה שיותר פרטים על המושג שקיבלו. בקשו המזוגות להתכונן לקראת משחק מול ה

משחק מול הכיתה: בקשו זוג שיתנדב לשחק מול הכיתה. יתר התלמידים צריכים לנחש מהו המושג שבידי הזוג, באמצעות 

 ספים. שאלות. ניתן להקשות ולהנחות את הכיתה לשאול רק שאלות של כן ולא. חזרו על המשחק עם זוגות נו

 

 בינגו מושגים

 ערכו בינגו מושגים לפי ההנחיות הבאות:

 מושגים שנלמדו בקורס והגדרות לכל מושג 15הכינו רשימה של לפחות 

 רשמו על הלוח או חלקו לתלמידים את רשימת המושגים שהכנתם 

 חלקו לכל תלמיד לוח בינגו ריק )בנספח(

 על הלוח וירשום אותם במשבצות לפי בחירתומושגים מתוך הרשימה ש 12הסבירו שכל תלמיד יחבר 

 בדרך זו ייווצרו בכיתה לוחות שונים וייחודיים בהתאם לבחירת התלמידים עצמם הערה למנחה

המושג. לאחר שהם מהו לומר  ובקשו מהתלמידיםכל פעם הגדרה למושג אחד לאחר שהתלמידים יכינו את הלוחות, הקריאו 

 על גבי הלוח יסמן אותו בעיגול שיש אצלו את המושגיאמרו את התשובה הנכונה בקשו שמי 

 : עליהם ליצור רצף של מושגים בשורה1 -בשלב ה

 : עליהם ליצור רצף של מושגים בשורה / טור / אלכסון2 -בשלב ה

 : עליהם למלא את כל הלוח3 -בשלב ה

 ניתן להוסיף / להפחית שלבים בהתאם לעניין שמביעים התלמידים הערה
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 דקות[ 15] סגירת מעגל" –עמים חלומות מתגשמים ו"לפ התנדבות .ג

להגיע לכאן מדי שבוע. כפי שאתם  ושמחנו לראות כמה דברים למדתם במהלך הקורס. גם אנחנו למדנו מכם הרבה ונהנינ .5

יודעים ומכירים גם מהקורס הקודם, הפעילות שלנו הועברה לכם בהתנדבות. כל האנשים שהגיעו לכאן מדי שבוע )מומלץ 

 ר שמות( עשו זאת בהתנדבות, מפני שהם רצו להיות פה אתכם. להזכי

הנעשית מרצונו החופשי של האדם, ללא תמורה חומרית. המתנדב אמנם, לא מקבל "שכר" כמו בעבודה  התנדבות היא נתינה

עצמו או בעסק אולם למעשה, נתינה היא מעשה המוביל לתמורה "נפשית" או "רגשית". המתנדב שמח לתת כי הוא מקבל ב

 הרבה מאוד. 

 

 סרטון ודיון –הסיפור של בזה ועופר  .6

 שאביו נטש אותו בלידה.  22לפני הקרנת הסרטון אמרו שאתם הולכים להקרין כעת סרטון על בזה נבבה בחור אתיופי בן 

  מה אתם חושבים שהוא עושה בחייו? האם הגשים את חלומותיו?כעת, עם סיום הקורס שלנו, 

 . בזה נבבה ועופר בן דוראת כתבת הווידאו על הסיפור של  לאחר התשובות הקרינו

 

  למנחה

 יש להיכנס לכתבה לפני השיעור, משום שכתבת הווידיאו הינה חלק מתוך כתבת טקסט. 

 להרחבת הידע שלך.  ,וקישור לאתר של בזה נבבה כתבה שמספרת את סיפורו של עופרלקישורים בנספח תמצא 

 

  דיון .7

 ?האם הסיפור של בזה הפתיע אתכם? במה 

 ?איך הרגשתם כשראיתם את הכתבה 

 ?האם הייתם מאמינים שאדם עיוור וללא שום עבר ספורטיבי, יוכל להגשים חלום כל כך שאפתני שנראה הזוי כמעט 

  עופר? איך אתם מרגישים כלפיו?מה דעתכם על 

 ...מדוע לדעתכם נרתם למשימה של שיקומו של בזה? הרי לא היה חייב לעשות זאת 

 ?ברור לנו כיצד עופר סייע לבזה אולם מה נתנה המשימה של עופר לעופר עצמו 

  .האם גם אתם חשתם במצבים שונים בחייכם שנתינה שלכם לאחר תרמה גם לכם? שתפו אותנו 

 יכולים ללמוד מכך? מה אנחנו 

 

 הסבר .8

למדנו שאין דבר העומד בפני  מדמותו של בזההסיפור של בזה ועופר מאוד מרגש והוא מלמד אותנו שני דברים חשובים: 

הרצון. בזה לימד אותנו היום שאפילו מגבלות פיזיות קשות לא עומדות בדרכו של אדם שיש לו חזון ואמונה במטרה מסוימת. 

למדים עד כמה נכונותו של אדם לתת מעצמו יכולה לשנות עולמות של אנשים אחרים מן הקצה האחד  אנו מדמותו של עופר

 לקצה השני. למדנו גם שהנתינה משמעותית לנותן ממש כמו למקבל. כמו כן, 

ו על חשבאלא לשמור על ראש פתוח תמיד. שלנו או של אחרים, על העבר והניסיון,  בהסתמכותעלינו לבדוק את ההווה לא רק 

החלומות שלכם ועל מטרות שהייתם רוצים להשיג בחייכם. כל אחד מכם מסוגל להשיג אותם אם רק יעבוד קשה ויעשה כל 

מאמץ להסיר את המכשולים שעומדים בדרכו. המתנדבים שהגיעו לכיתתכם עשו מאמצים גדולים על מנת ללמוד, לקדם את 

ם בכל ליבנו ביכולות של כל אחד מכם ליצור לעצמו מציאות דומה, עצמם ולהגיע למקום עבודתם ולמעמדם. אנחנו מאמיני

 בתחומי העשייה שמעניינים אתכם. אמנם הדרך לא קלה, אך הדבר בידכם! בהצלחה!!!

 

 דקות[  10] חלוקת משובים לתלמידים +חלוקת תעודות  .ד

ם והעברתם דרך המורה או רכז את איסוף המשובי שיעור אחרהמשובים חשובים לנו להמשך הדרך. אנא תאמו מול רכז/ת 

 המתנדבים בארגונכם. תודה!

http://www.mako.co.il/news-channel2/Friday-Newscast/Article-43bc6515170cd11004.htm
http://www.mako.co.il/news-channel2/Friday-Newscast/Article-43bc6515170cd11004.htm
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 ובזה נבבה עופרהסיפור של 

  http://www.xnet.co.il/win/articles/0,14717,L-3079504,00.htmlאתר כתבה ב

  /http://www.beza.co.ilדף הבית של בזה נבבה 
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 בינגו
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 צעה לתוכנית סיור ה -סיור במשרד  - 24שיעור 

 למה לקיים סיור  במשרדים שלנו? או "מי מתעניין בשולחן שלי"? –מבוא קצרצר  .א

אין לכם מושג עד כמה אתם מעניינים. ההיכרות עם עולם העשייה שלכם מעניינת מאד את הילדים ועשויה להוות זרע ראשון 

 שיצמח ויבשיל בעתיד לידי החלטה ללמוד ולהצליח. 

א נקודת שיא בתהליך של היכרות עם המתנדבים ועם עולם התוכן והעשייה שלהם. הוא חושף את התלמידים הסיור במשרד הו

לפן המעשי של "העולם האמיתי" ומאפשר לתלמידים לטעום ממנו קצת על ידי הכרות עם מקום העבודה של המתנדבים. הצצה 

ח ולמכונת הקפה עשויות להשלים באופן חוויתי את חדר הישיבות, עמדות המחשב ואפילו למטב -אל "המגרש הביתי" שלכם 

הלימוד בכיתה במסגרת הקורס. עבור התלמידים זוהי סביבה חדשה ויוצאת דופן והם נהנים ומתלהבים מדברים שעבור 

 המתנדבים הם בשיגרת היום יום.

חשף פעילות, ליטול חלק סיבה נוספת לקיום הסיור היא מתן אפשרות לעובדים נוספים במשרד, שלא התנדבו עד כה, להי

ולסייע להצלחת הסיור. יהיה נחמד לחלק לעובדים במהלך הסיור דף קצר המתאר את הפרויקט ומפנה לאתר הקורס, לתמונות 

 או לאתר העמותה.

 במסמך שלהלן תוצע תבנית כללית לסיור בארגון, אשר תותאם לכל ארגון שיבקש לקיים סיור בין כתליו. 

 

 הכנות .ב

לשם הוצאת הסיור לפועל נדרשת התארגנות מיוחדת הן ממתנדבי המשרד והן מבית הספר. מבחינת  מועדוקביעת  תיאום

המשרד, לשם יצירת ביקור מוצלח ומאורגן, שיהווה הפרעה מינימלית לשאר העובדים, נדרש תכנון מראש וגיוס כמות מתנדבים 

ספר, נדרשת התראה מספקת לשם תיאום הסעות, גיוס גדולה יותר אשר תתלווה לתלמידים בכל משך הביקור. מבחינת בית ה

רצוי כבר בתחילת , את הסיור מוקדם ככל שניתןמלווים וקבלת אישורי הורים ליציאת התלמידים לסיור. על כן, יש לתאם 

 הקורס, ולכל הפחות חודש לפני עריכתו. 

 וע הסיור. אתם יותר ממוזמנים לפנות אלינו!רכז העמותה עומד לשירותכם בכל הכרוך בחשיבה, בהכנות ובביצ  סיוע העמותה

יה"ס אינו יכול לשאת בהוצאות ב באחריות בית הספר לדאוג לאישורי הורים ולהסעות. במידת הצורך, אם הסעותמימון ותיאום 

 אפשרות מימון ההסעה ע"י הארגון המתנדב. ההסעה, תיבדק

לתאם מועד הסעה חזרה(, בכפוף למבנה שייקבע. אנו מציעים יש להחליט מראש על אורך הסיור )בתה"ס צריכים  אורך הסיור

 סיור של שעה וחצי עד שלוש, אלא אם יש פעילות משמעותית ארוכה יותר, הכל בהתאמה לארגון.

יש לקיים פגישה מתנדבים מקדימה לשם חשיבה ותיאום הסיור. חשוב שיהיו מספר מתנדבים שיהיו  השתתפות מתנדבים

בנוסף שיהיו אחרים שיקחו חלק בסיור ובהפעלות. מומלץ מאד שגם המתנדבים שאינן יכולים לקחת אחראים על הפעילות, ו

חלק בהכנה, יידעו על הסיור, ויגיעו אפילו לכמה דקות להגיד שלום. זו הזדמנות להפגש שוב עם התלמידים ולראות את 

 התהליך שעברו. המפגש הזה הוא חווייתי גם לתלמידים וגם למתנדבים.

הזמנת כיבוד לתלמידים ע"י הארגון, בהתאם לאפשרויות, עשויה לתרום לאווירה הנעימה ולהוקרת תודה.  ת אוכל וכיבודהפסק

 ללא קשר חשוב לבדוק עם המורות האם התלמידים מתוכננים להביא עמם אוכל ולכלול במהלך הסיור זמן יעודי לצורך זה.

ית ולהגיש כיבוד, יש לוודא שהכיבוד מתאים לילדים וכי יש מספיק לארח את התלמידים בצורה חגיג מחליטבמידה והמשרד 

לכולם. כמו כן, במקרים מסוימים מחולקת בבתי הספר ארוחת צהריים חמה. במקרה זה יש לוודא כי הסיור יסתיים בשעה 

 שתאפשר לתלמידים להגיע לבית הספר ולקבל את הארוחה.  

 

 

האישי, ההכרות מפגש הה המרכזית של הפעילות הינה קנות ידע לתלמידים, אך מטרתמ אחר שיעורל תכניות ההעשרה ש

כם להכירכם, תאפשרו לילדים על עצמשתספרו אנו ממליצים  ,לפיכך .לבעלי המקצוע ולעולמם ת התלמידיםחשיפו ההדדית

 מן לשאלות ולתשובות.זותשאירו  (ןענייהבמקצוע, תחומי  תם, מדוע בחריתםהי יםתלמידלו , איתם)היכן גדל

להרחיב לנו  ופשריא, והצעה לסיוע תרומות, ולפיכך כל תרומההתנדבות ו. פעילותנו נסמכת על זקוקה לך אחר שיעורעמותת 

 וצרו עמנו קשר. www.shiuracher.orgכנסו לאתר יאנא ה  -למידע נוסף לטובת תלמידים נוספים. הפעילות 

http://www.shiuracher.org/
http://www.shiuracher.org/
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 מהלך הסיור .ג

גודל מקום, , בהתאם למאפייני הסיור, בהם עיונות שונים שניתן לחבר ביניהם בכל צורה שהיארמבנה מוצע לסיור הכולל  להלן

 הארגון ואופיו, לוח הזמנים, וזמינות המתנדבים ועובדים אחרים בארגון. 

 שיחת פתיחה .1

 ?הגעתם למשרד ... מה אתם יודעים על המשרד שלנו? במה עוסקים העובדים בחברה 

מספר עובדים עולם, ב, תחומי עיסוק, מחלקות, פרויקטים מעניינים, סניפים בארץ ומשרדהובהיר של  קצר רואית

 וכיו"ב....

 אפשרות תיאור תחומי משפט והתמחות משרדים

 ?מה מעניין אתכם במשרד שלנו? אילו דברים אתם מצפים לראות כאן היום 

ה של אנשים שונים בארץ. בסיור שלנו המשרד שלנו היא למעשה מקום עבודה כמו עוד אלפי ועשרות אלפי מקומות עבוד

היום תוכלו להכיר יותר מקרוב את עולמם של המתנדבים שהגיעו אל בית הספר שלכם מדי שבוע. ממש כפי 

שלמתנדבים ניתנה האפשרות להכיר אתכם, כך אתם היום מגיעים לכאן על מנת להתרשם ולקבל מושג לגבי אופי 

 תחזרו לכאן בתור עובדים! אולי יום אחד –העבודה שלהם, ומי יודע 

 ?מה אתם אוהבים ללמוד בבית הספר 

כמו שתלמידים שונים מתעניינים בדברים שונים ונמשכים לתחומים אחרים מחבריהם, המשרד שלנו נותן מענה לחלק 

 מהאנשים בכך שהוא מגייס אליו אנשים בעלי מקצועות שונים )שכמובן, אוהבים ונמשכים לתחומים שונים( כמו: ... 

 המשרד מאפשרת לאנשים אלו לעבוד, להתמחות ולהתמקצע בתחומים אלו.  

 ?מי יכול להתקבל לעבודה במשרד ...? מה אני צריך לעשות כדי להתקבל 

משרד ... קולט אליה עובדים שונים. המכנה המשותף של אותם עובדים הוא המאמץ שעשו וההשקעה שלהם בלימודיהם 

פשרות להתקבל לעבודה במשרד מוביל או בכל ארגון או חברה מצליחה, קשורה לפני שהתקבלו לעבודה. כלומר, הא

למידת הרצינות וההשקעה של האדם. פחות חשובים נתונים כמו העיר שבה גדל, ביה"ס בו למד או עיסוק בני  קודם כל

 המשפחה.

  .המתנדבים יספרו לתלמידים היכן גדלו בילדותם והיכן למדו כסטודנטים 

תנדבים למדו גם באוניברסיטאות שקשה להתקבל אליהן עבדו קשה והגיעו לאן שהגיעו. הם הגיעו ניתן לראות שהמ

ממקומות שונים בארץ ולמדו בבתי ספר שונים. חלקם הגיעו ממשפחות מבוססות יותר, חלקם פחות. המכנה המשותף 

 לכולם הוא ההשקעה בלימודים, במקצוע ובמקום העבודה.

 

 ןמפגש ושיחה עם בכיר בארגו .2

שיחה עם אחד מבכירי המשרד עשויה להיות גורם בעל חשיבות רבה להצלחת הסיור, שכן קיומה מדגיש את החשיבות שנותן 

המשרד לפעילות ההתנדבותית במסגרתו ומעצים הן את התלמידים והן את המתנדבים. ניתן לנתב את השיחה לנושאים 

 שונים: 

  הם באים לידי ביטוי בעשייה היום יומית ובעשייה ההתנדבותית הערכים שהמשרד מאמין בהם ומובילה אותם וכיצד

 בפרט; 

  מה נדרש בכדי להיות מנהל, עם אלו בעיות מנהל מתמודד )ניתן לשאול את התלמידים מהן לדעתן הבעיות  –ניהול עסקי

יד )ניתן לשלב או ההתמודדויות היומיומיות של מנהל( ומה התלמידים צריכים לעשות כיום על מנת להיות מנהלים בעת

 (;ראה נספחהפעלה מתוך שיעור על ניהול, 

  איך מגייסים עובדים, מה נדרש מהם, מה הקשיים שעומדים בפניהם, איך  -הדגשת ההיבט האנושי במקום העבודה

 מתנהגים הלקוחות כשמשהו לא עובד.

 ובדי הארגון. בכך ניתן לעורר פרויקטים מעניינים/תיקים משפטיים מעניינים/מקרים רפואיים וכיו"ב עימם עוסקים ע

 בתלמידים העניין וההתלהבות מהפעילות ומתחום הידע והעשייה בו עוסק המשרד.  
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 מפגש ושיחה עם דמויות מפתח נוספות מעולם המשפט .3

פעמים רבות למשרדי עורכי דין יש קשרים עם דמויות מפתח בתחום האזרחות והמשפט, אותם ניתן לרתום למפגש חד פעמי 

למידים. למעשה לפעילות זו תתאים כל דמות לה נגיעה לעולם המשפט והיא בעלת יכולת תרומה מרתקת לביקור עם הת

 :דמויות אפשריות למפגש הנןהתלמידים. 

 במקרה שהתלמידים נלקחו לביקור בבית המשפט ולא התאפשרה שיחה עם שופט, ייתכן שהמשרד  -שיחה עם שופט

צאים בקשרי עבודה. המפגש עם שופט הוא הזדמנות משמעותית עבור התלמידים יוכל לרתום שופט בדימוס עמו הם נמ

לפגוש בדמות חיקוי בכירה וחיובית, להכיר את מהלך עבודתה ולשמוע ממנה אודות הדילמות והלבטים המלווים את 

 תהליך הפסיקה.

 מים העשויים להוות עניין רב לעיתים רבות נעזר המשרד בשירותיהם של אנשי מקצוע ממגוון תחו -שיחה עם חוקר פרטי

עבור הילדים. חוקר פרטי מהווה נדבך חשוב בבנייתם של תיקים רבים ומפגש עמו יכול להוות הזדמנות מרתקת להיכרות 

מידע מקשת רחבה של הסוף יאיוכל לספר לילדים על תהליך עבודתו, אופן חוקר עם פן פחות מוכר מהתהליך המשפטי. ה

 רבות ומגוונות. שימוש בטכניקותומקורות, 

 חלק משמעותי מתהליך הלמידה של הילדים בקורס "כללי המשחק" הוא גיבוש יכולת חשיבה מורכבת  -שיחה עם מגשר

הלוקחת בחשבון את שני צדי המטבע. בהקשר זה שיחה עם מגשר יכולה להיות תוספת רלוונטית לקורס, דרכה ייחשפו 

 .שיח-רך של הסכמה ודובדיישוב סכסוכים מוסדת המעודדת התלמידים לפלח נוסף בתחום המשפט וכן לשיטה מ

 

 תחנות ביקור ופעילות .4

מרכז הסיור הוא חשיפת התלמידים למשרד על אתריו והתפקידים שבו. הצעתנו היא כי בכל אתר ייפגשו התלמידים עם דמות 

 שמייצגת אותו או מספרת עליו.

ילדים בקבוצה(.  10 -וים והמתנדבים ומספר התחנות )רצוי כלפי מספר התלמידים ואופיים, מספר המלו חלוקה לקבוצות

מומלץ מאד לבקש מהמורה לחלק את התלמידים למספר הקבוצות הנדרש עוד טרם הסיור כדי לחסוך את זמן ההתארגנות. 

ומלץ כדאי להציע למורה לערוך חלוקה שתאפשר קבוצות "רגועות" ככל שניתן )למשל לא לשים תלמידים דומיננטים יחד(. מ

 שלכל קבוצה יהיה מלווה אחד לפחות מתוך המשרד )אחד המתנדבים(, ומלווה מבית הספר )מורה או הורה(.

כל סיור ניתן לפתוח בריכוז התלמידים בחדר הישיבות לסיכום קורס או שיחה עם בכיר, שלאחריהם יצאו  מהלך הסיור

ולסיים בחדר הישיבות לשם חלוקת כיבוד, תחרויות התלמידים לפעילות. אפשרות נוספת היא להתחיל ישירות בפעילות 

 ומשחקים, מפגש עם בכיר, סיכום הקורס וחלוקת תעודות.

לתלמידים את המשרד והאטרקציות השונות בו. אשר יציגו מתנדבים המודרך בהנחיית  טיולכ רוךניתן לע עצמוהסיור את 

ייעשה בצורת משחק "סימני דרך" או "חפש את  השונותמעבר בין התחנות האשר בו  היא קיום סיור משחקי אפשרות נוספת

אשר פתרונם מוביל את  ,(תחת "משחק מסגרת" בנספח ותמופיעדוגמאות כל קבוצה מקבלת כתבי חידה ) המטמון".

ראשונה הפותרת נכון ההתלמידים בין אתרי המשרד ובליווי מתנדב. לאפשרות זו ניתן להוסיף אלמנט תחרותי, כאשר לקבוצה 

  (.ה"מטמון" יכול להיות הכיבוד בסוף הסיור, ארטיקים לתלמידים וכו'החידות מובטח פרס ) את כל

יש מקומות שמענין לתלמידים לראות אותם ולשמוע עליהם כדי להבין יותר מהו  משרדבכל   אתרים במשרד בהם ניתן לבקר

חדרי ישיבות, חדרי מחשב, ספריה, חדר אוכל, מקום העבודה שלכם. אלו יכולים להיות ה"פשוטים" ביותר עבורכם. דוגמאות: 

 וכיו"ב.כספים עמדת מזכירות, ארכיון, מחלקות בארגון כמו משאבי אנוש, 
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 א למקומות במשרד אותם ניתן להציגדוגמ

  שימוש בתג עובד לפתיחת דלתות, תגי אורחים )מדוע נרשמים בכניסה?( -תגי עובדים 

 מתאי  -ים )אפשר להסביר לתלמידים את ההבדלים בין החדרים השוניםטיול במסדרונות ובחדרים/תאים של העובד

 המתמחים או החדרים המשותפים ועד לחדרי השותפים הבכירים(

 מהגדולים ועד הקטנים )מדוע יש כמה חדרי ישיבות, מה עושים בהם?( -ביקור בחדרי ישיבות 

 החשוב שיש ללמידה לאורך החיים. ניתן ריכוז הספרים במשרד מרשים לצפייה ומבהיר את החלק  -ביקור בספריה

 להסביר לתלמידים מה מטרת הספריה במשרד וכיצד איסוף פסקי הדין מייעל את העבודה המשפטית.

  מכונת קפה, שתייה, עוגיות –ביקור בקפיטריה/מטבח 

 פשרויות התלמידים מתרגשים לנוכח החידושים הטכנולוגיים וא -חדרי וידאו קונפרנס ושאר חידושים טכנולוגיים

התקשורת עם חלקים מרוחקים בעולם. לדוג' חדרים בהם מסכים וידאו גדולים המיועדים לעריכת שיחות וועידה או 

 חדרים בהם שליטה מרכזית בוילונות, אורות ומסכים. 

  בסוף הסיור אפשר להפתיע את הילדים עם מתנה : מדבקות/ פד לעכבר/ כל פריט אחר. פריטים פשוטים שנראים

 ים שגרתיים גורמים לשימחה גדולה אצל התלמידים.למתנדב

 

 פעילות אפשרית באתרי הסיור

  וקא עובד שלא וד. זה יכול להיות אחד המתנדבים שהם פגשו או מישהו מייצג בארגוןבכל אתר ייפגשו התלמידים עם

 י אנוש, אב/אם הבית...מזכירה, נציג משאב :ליטול חלק בפעילותבהזדמנות זו להכיר את התלמידים ויוכל אשר  התנדב 

  ראוי  )במיוחד אם הוא מתנדב שהתלמידים עדיין לא פגשו( ייפגשו עם עובד כזה או אחרוכאשר תלמידים מגיעים לתחנה

מי הוא, מה תפקידו בארגון, יתאר את מהות התפקיד המתנדב  טרם ההסבר אודות המקום אליו הגיעו, יספר להםש

יספר על מקרה מעניין שעבד עליו בחדר זה, ספר פסקי דין, יראה כתב תביעה,  וימחיש אותו ככל שניתן )למשל: יפתח

כל דבר ועוד.  . כן ניתן להציג דברים אישיים: תמונה מיוחדת, פינת קפה, משחקי שולחני(דוגמא לכתיבת קוד וכיו"ב

הרבה יותר שעות  שלמעשה העובד נמצא שם ןהילדים להביכך יוכלו  .שיחבר את התלמידים לאוירה של מקום עבודה

לדבר על כדאי  למקום, לצורה שלו, לתנאים שהוא יוצר סביבו. לכיף שלו.רבה יש חשיבות ו בכל מקום אחראשר מ

 עבודת צוות וכו'.יה של עבודה בחדר משותף עם אחרים, על חברויות שנוצרות ועל יחסי עבודה לא פורמאליים,הסיטואצ

 ספריה, כדאי לשלב הפעלות קצרות או  חדר ישיבותכמו במקום אחר באתרים השונים, או  –עלות לפי נושאים הפ

הנהלה, משאבי ) וחוויתיות, שיכולות להיבנות עבור הארגון ספציפית לפי תחומו המקצועי או לפי תחום עיסוק מסוים

בהכנת  ורך נשמח לסייעיוצגו פעילויות שונות שניתן לקיים במהלך הסיור. במידת הצבנספח (. כספים וכיו"ב אנוש,

 פעילויות מותאמות למשרד. 

 

 משחקים והפעלות כלליים .5

בפתיחת הביקור או בתומו, מומלץ לסכם עם התלמידים את השנה. בכל חוברת מערכים מוצע שיעור סיכום המשלב סיפורים 

עצימים חוויתיים, הפעלות קצרות ואף שיחה על ערך ההתנדבות. בין אלה, מומלץ לשלב משחקים המוסיפים כיף לשיחה ומ

 את החוויה עבור כלל המשתתפים:

  משחקי סיכום כגון טריוויה או בינגו מושגים יכולים להשתלב בכל פעילות שיא של הארגון, בין אם כפעילות סיום בכתה או

 במהלך הסיור. ניתן לשלבם בפורום מלא של כל התלמידים, בתחילת הסיור או בסיומו, או כאחת התחנות בסיור.

 ריכוז התלמידים חלוקת הכיתה לשתי קבוצות מתחרות או לחלופין יצירת תחרות בין שתי כיתות  -תחרות מושגים

 מבקרות

 .("משחקים והפעלות" בנספח)דוגמאות למשחקים ניתן למצוא 

 

 רעיונות להרחבת הסיור .6

 מבוים. ארגונים רבים מנצלים את הסיור להכנה לקראת פעילות השיא כגון הכנה לקראת המשפט ה שילוב פעילויות

 אפשרות נוספת היא שילוב הסיור עם פעילות שיא נוספת כמו סיור בבית המשפט ושיחה עם שופט. 
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 במידה וקיים אתר נוסף המהווה אטרקציה והוא קרוב יחסית לארגון,ניתן לשלב  שיתוף פעולה עם קהילה עסקית שכנה

פעילות משכבר נערכה היציאה מבית הספר על  ביקור בו לצד הביקור במשרד. באופן זה יוכלו התלמידים להנות בתוספת

 אישוריה ותקציבה )תצפית וסרטון במגדלי עזריאלי; ביקור במוזיאון קרוב; ועוד(.

 ביקור במפעל/חברה/ארגון שיש לו קשר עם הארגון המתנדב או עובדיו. כך למשל  שיתוף לקוחות וקשרים עסקיים

)לשעבר טמבור אקולוגיה( ארגנו   G.E.Sטק נס; ומתנדבי חברת -ימתנדבי הרשות לניירות ערך ארגנו סיור בחברת  הה

סיור בחברת דפרון. בדרך זו זוכים התלמידים ללמוד על עולם העשייה בהקשרים רחבים, ובאותה הזדמנות חושף הארגון 

 המתנדב את פעילותו בפני שותפיו העסקיים.

, תלוי כמובן במרחק, בעיתוי הרלבנטי לקורס וביכולתו של סיור כזה יכול להיערך במסגרת הביקור בארגון או כסיור נפרד

 ביה"ס לצאת לשני סיורים.
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 נספח משחקים והפעלות 

 משחקי סיכום

 

 מושגים על המצח

מדביקים פתק על המצח או הגב של אחד המתנדבים/תלמידים מושג מתוך המושגים שנלמדו בקורס והוא צריך לנחש מהו 

 י התלמידים.המושג שמודבק עליו, לפי הסבר

 

 בינגו מושגים 

 ערכו בינגו מושגים לפי ההנחיות הבאות:

  מושגים שנלמדו בקורס והגדרות לכל מושג 15הכינו רשימה של לפחות 

  רשמו על הלוח או חלקו לתלמידים את רשימת המושגים שהכנתם 

  שיעור סיכום ומשוב ב'(חלקו לכל תלמיד לוח בינגו ריק )מצ"ב לוח בינגו בנספח של 

  מושגים מתוך הרשימה שעל הלוח וירשום אותם במשבצות לפי בחירתו 12הסבירו שכל תלמיד יחבר 

 בדרך זו ייווצרו בכיתה לוחות שונים וייחודיים בהתאם לבחירת התלמידים עצמם הערה למנחה

  שג. לאחר המומהו לומר  ובקשו מהתלמידיםכל פעם הגדרה למושג אחד לאחר שהתלמידים יכינו את הלוחות, הקריאו

 על גבי הלוח יסמן אותו בעיגול שהם יאמרו את התשובה הנכונה בקשו שמי שיש אצלו את המושג

 עליהם ליצור רצף של מושגים בשורה1 -בשלב ה : 

 עליהם ליצור רצף של מושגים בשורה / טור / אלכסון2 -בשלב ה : 

 עליהם למלא את כל הלוח3 -בשלב ה : 

 ם בהתאם לעניין שמביעים התלמידיםניתן להוסיף / להפחית שלבי הערה

 

 חבל תלייה

_ _ _ _ המדריך משרטט על הלוח משבצות או קווים כמספר האותיות של המושג )למשל המושג "צרכנות נבונה" ייראה כך: 

_ _     _ _ _ _ _  (. על התלמידים לנחש מהו המושג או מהן האותיות המרכיבות אותו. כל אות נכונה שתוזכר תיכתב 

קומה ולעומת זאת, על כל ניחוש שגוי ישרטט המדריך קו שישלים בסופו של דבר חבל תלייה ואיש תלוי עליו. התלמידים במ

 כמובן חייבים להשלים את המושג בטרם "ייתלו".  

 לאחר הזכרת המושג, ישאל המדריך את התלמידים מהי המשמעות של המושג ומה הם זוכרים לגביו. 

 ם. יש להקדיש למשחק לא יותר מרבע שעה.חשוב לא להאריך במשחקי

 

 תחרות מושגים

 אוספים את תלמידי הכיתה באחד מחדרי הישיבות ומחלקים את הכיתה לשתי קבוצות. 

 שואלים כל קבוצה בתורה חידת טריוויה על אחד מהנושאים שנלמדו בקורס.

שיענה. אם ענה נציג אחר התפרץ וענה, אימרו לכל קבוצה שבכל סיבוב, לאחר השמעת החידה, יהיה עליה לבחור נציג 

 תשובתו תתקבל. חוקים אלה יעודדו את התלמידים להתייעץ זה עם זה ולחשוב יחד.

 , אותה תוכלו לקבל מרכזת העמותה. 100את החידות מומלץ להעביר באמצעות מצגת המעוצבת בסגנון המשחק אחד נגד 
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 חפש את המטמון משחק מסגרת

ם תלמידינותן ל תנדבהממון" יכול להפוך סיור לחוויה מקסימה ומהנה במיוחד עבור תלמידים. משחק כמו "חפש את המט

כתב חידה, אשר מובילם למיקומו של כתב חידה נוסף, וכן הלאה, עד לכתב החידה המוביל למטמון החבוי. כתב החידה מציין 

 של כתב החידה הבא. בדרך כלל שם של מקום באופן מפורש, ועיקר האתגר טמון במציאתו הפיזית 

ברמה גבוהה מעט יותר, המשחק מערב כתבי חידה ובהם חידות קלות, לעתים בחרוזים. תיתכן הצפנה באמצעות צופן 

קר" –כדאי לערב בחידות שמות של מתנדבים וקישור לשיעור אותו לימדו בכיתה, לשלב בחיפושים את המשחק "חם  פשוט.

 שכזה.  ולכלול לפחות חמש עד שש תחנות במשחק 

תחנה יכולה להיות משרד של אחד העובדים, קפיטריה, עמדת מזכירות, ספרייה ועוד. שימו לב שמבחינת הילדים משרד של 

בכיר, עובד ומתמחה הנן שלוש תחנות שונות, כאשר בכל אחת ניתן ללמוד דברים שונים על חיי המשרד ודרך ההגעה 

 למקצוע עריכת הדין.

 

  המשחקמהלך 

נותן המתנדב המלווה לחברי הקבוצה כתב חידה המכוון אותם לתחנה הראשונה ובכל תחנה מחלק נציג  הדרך בתחילת

התחנה את כתב החידה הבא. אפשרות נוספת היא שהמתנדב המלווה יחלק את כל החידות לאורך המסלול. כאמור, כאשר 

למה הוא משמש ומדוע הוא  -ליו הגיעומגיעים התלמידים לתחנה יכול המתנדב הנמצא בה להציג את עצמו ואת המקום א

 חשוב.

 

  הכנה מראש

  תחנות במשרד בהן ניתן לבקר  5-6החלטה על 

 כתוב אשר י הכנת כתבי חידה בסגנון אותו בחרתם. ניתן להציע למספר מתנדבים להיות צוות ההכנה לביקור התלמידים

שיוביל אל מקום הימצאו. אפשרות זו  את כתבי החידה השונים או להציע לכל נציג תחנה להכין את כתב החידה

 מתאימה במיוחד במקרים בהם התחנה הנה משרדו של העובד.

 מינוי מתנדבים מלווים לכל קבוצה 

 מינוי מתנדבים נציגים העומדים בתחנות השונות 
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 לכתב חידה 1דוגמא 

מאחורי התשובה הנכונה מסתתר ם בכל פעכאשר כלליים ת טריוויה בנושאים משפטיים ומציגים לכל קבוצה שאל בדוגמא זו

 . את השאלות ניתן להכין במספר אופנים:מספר החדר המהווה את התחנה הבאה

 את השאלות ניתן לחבר לפי לוח השיבוצים המפרט את  -שאלות כלליות על נושאי המשפט שנלמדו במהלך הקורס

 הנושאים השונים שנלמדו במהלך השנה.

 מסחרי, פלילי, אזרחי, דיני עבודה וכו'. -םהמכוונות לענפי המשפט השוני שאלות 

 ניתן לנצל את הזדמנות הביקור ולחשוף את הילדים לתחום  -שאלות המתמקדות בתחום ההתמחות של המשרד

התמחות המשרד. באופן זה ניתן להרחיב את ידיעותיהם בתחום וכמו כן, לתת להם מושג מעמיק יותר על עבודתכם 

ניתן לחבר סדרת שאלות כלליות או לתת לעובדים השונים לחבר חידה הקשורה בתיק בו  היומיומית. בעת הכנת החידות,

הם עוסקים בעת הביקור. כשתגיע הקבוצה לחדר יוכל המתנדב להציג את עצמו ולשתף אותם בדילמות, קשיים, הנאות 

 המשתתפים לתלמידים. היתרון בכתבי חידה אלה היא ההזדמנות ליצירת נגיעה אישית בין המתנדבים הכרוכות בתיק.

 שאלות לדוגמא

 מי מבין הבאים אינו דוגמא למשפט אזרחי? .א

 (148תובעת את המעסיק שלה כיוון שפיטר אותה בזמן שהייתה בחופשת לידה )חדר  דינה 

 (167תובע את שכנתו על כך שכלביה מרעישים בשעות הקטנות של הלילה )חדר  חנן 

 (249ושדד את הכספות )חדר  ישראל תובעת את רונן על שפרץ לבנק מדינת 

 (124תובע את חברת "ג'ימבורי" כיוון שנפל מאחד המתקנים שלהם ושבר את רגלו )חדר  שאול 

 

רמי המתוק הוא ייצרן גלידות מפורסם. דינה ורמי חתמו על הסכם לפיו תמכור דינה בחנותה רק את הגלידות שרמי  .ב

גלידות של מוטי סוכר. דינה טוענת שאין ביקוש לכל מייצר. בשבוע שעבר גילה רמי שדינה מוכרת בחנות גם 

 הטעמים של רמי ולכן החליטה להוסיף טעמים מתוצרת מוטי סוכר. האם לרמי זכות לתבוע את דינה?

  (148לא. ברגע שאין ביקוש לגלידות של רמי, זכותה לדאוג לפרנסתה )חדר 

  (249בוודאי, הם חתמו על חוזה וזה מחייב את דינה )חדר 

 (249י, כי זה לא יפה לנהוג כך ברמי )חדר בוודא 

  (124לא. זכותה למכור איזה גלידות שהיא רוצה כי זו החנות שלה )חדר 

 

מתי גנב תכשיטים מחנותה של הגברת חרותי. לפני הגניבה סיפר מתי על כוונתו לפרוץ לחנות לחברתו רונית.  .ג

 רונית לא סיפרה על כך למשטרה. האם רונית עברה על החוק?

 (148, כיוון שלא פרצה בעצמה )חדר לא 

  (167לא, כיוון שלא היה לה איך לדעת שמתי מתכוון ברצינות לרעיון הפריצה שהעלה בפניה )חדר 

  כן. ידיעה של תכנון ביצוע עברה מבעוד מועד מבלי להודיע על כך היא עברה על החוק ושיתוף פעולה עם פשע )חדר

249) 

 (124חרותי  )חדר  לא, כיוון שהיא לא מכירה את גברת 

 

 

 שימו לב, ליד התשובות השגויות הציעו מספרי חדרים בהם לא מתקיימת פעילות
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 לכתב חידה 2דוגמא 

חידות בסגנון "מי אני", כאשר מאחורי כל חידה מסתתרת דמות מהמשרד. התלמידים צריכים לפתור מציגים לכל קבוצה  בדוגמא זו

 ת להלן דוגמאות חידות ואפשרות להפעלה עם הדמות המסתתרת:את החידה ולמצוא את בעל התפקיד. מוצעו

 

 מי אני?  –חידת פתיחה  .7

. כל תלמיד יקרא את ההיגד שקיבל. אחד הבכירים במשרדהתלמידים יקבלו מספר היגדים המתארים את תפקידו של 

 ל סמך ההיגדים לנחש מי עומד מולם:התלמידים צריכים ע

 

 " עמי רבות בנוגע למקרים מסובכיםעורכי הדין במשרד באים להתייעץ". 

 "."מתפקידי לקחת על עצמי תיקים קשים או מפורסמים המגיעים למשרד 

 "במידה וצריך לפטר עובד, עלי לקבל את ההחלטה אם לעשות זאת". 

 "אם בתום השנה מגלים כי המשרד לא עמד ביעדים שהואהציב בתחילת השנה, עלי מוטלת האחריות." 

 "או קיצוצים במשכורת אני מחליט על העלאות." 

 

אפשרות להצגה עצמית: אני אחד מעורכי הדין הבכירים המובילים את המשרד. מתפקידי להנחות את עורכי הדין הצעירים 

 בתיקים השונים עליהם הם עובדים וכמו כן, עליי להטוות את דרכו של המשרד כך שיתפתח וישגשג.

 

 יצד מגיעים להיות בעמדה בכירה בארגון?הבכיר ישאל את התלמידים: האם יש לכם רעיון כ .8

חוויות הלמידה מבית הספר, דרך  -בשלב זה חשוב שהבכיר ישתף את התלמידים בדרך שעשה עד שהגיע לעמדה זו

האוניברסיטה, ההתמחות ואולי המשרדים שבדרך. במידה ואפשר, תמיד נעים לתלמידים לשמוע באילו קשיים נתקלים בדרך, 

 יר כשהיה בגילם ומה הוא מייעץ להם.מה היה החלום של הבכ

 

 דילמות הניהול .9

 כלל בידי מנהל או מנהלים, כשעיקר פעילות המנהל הוא קבלת החלטות בנושאים-סמכויות הניהול בארגון מופקדות בדרך

תוך  פעילות הארגון,תכנון כלל -שונים, בעוד שהכפופים למנהל אחראים על הוצאתן לפועל. בין תפקידי המנהל נמנים בדרך

במידת  והכנסת שינוייםאחר הביצוע  בקרהלביצוע התכנון;  מתן הוראות; קבלת החלטותהתחשבות באילוצים השונים; 

 הצורך.

חשוב להסביר לתלמידים כי משימת הניהול הנה מורכבת ודורשת לקיחה בחשבון מספר גורמים. על פניו זה נשמע פשוט לא? 

אות הדבר מורכב יותר. בכל שלב עולות שאלות שהתשובה אליהן אינה מובנת אני מחליט ואחרים צריכים לבצע.... במצי

מאליה ויש לקבל החלטה לפי השקפת עולמנו, לפי החזון אליו אנו שואפים ולקוות שבנוסף קיבלנו את החחלטה הנכונה 

 שתביא להצלחת ושגושג המשרד...

ע? אם איזו חברת חסות כדאי שנשתף פעולה? אילו כמה אימונים כדאי שיהיו בשבו -נאמר שאנו מנהלים קבוצת כדורגל

שחקנים כדאי לרכוש? חלקם מאוד יקרים, אך מצד שני אהובים או מצויינים. באותה מידה, ניהול משרד עורכי דין מעלה 

שאלות כגון לאיזה עורך דין לתת את התיק החדש שהגיע למשרד? האם לקחת תיק מסוים או לא? כמה עובדים כדאי שיהיו 

 מצד אחד, כדאי הרבה כדי שנוכל לעבוד על הרבה תיקים וכך להרוויח. מצד שני, לכמה נוכל להוציא משכורות בזמן?  -רדבמש

. מה יקרה במידה ושחקן רכש אחריותאלה רק דוגמאות לשאלות הרבות שעולות לנוכח ניהול כשמילת המפתח החשובה היא 

תח של המשחק יתברר כבחירה לא מוצלחת? מי יישא בתוצאות? יקר יחווה עונה לא מוצלחת? מה יקרה אם ההרכב הפו

 בתור מנהל אני יכול לקבל את ההחלטות אך תוצאות אותן החלטות הן באחריות שלי.
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 הפעלה בנושא משאבי אנוש 

 מי אני?  –חידת פתיחה  .10

ההיגד שקיבל. התלמידים יקבלו מספר היגדים המתארים את תפקידו של מנהל משאבי האנוש. כל תלמיד יקרא את 

 ל סמך ההיגדים לנחש מי עומד מולם:התלמידים צריכים ע

 "אני שער הכניסה והיציאה של הארגון ". 

 אני דואג לחפש עובדים חדשים כשצריך, ותפקידי למצוא את העובדים המתאימים ביותר לארגון "." 

 "..כשעובדים עוזבים או מפוטרים, אני דואג שיעזבו בצורה מסודרת" 

 המון קורות חיים, נפגש עם מספר מועמדים, ובסוף שותף להחלטה של מי ייבחר לתפקיד". "אני קורא 

 ."אני דואג לרווחת העובדים ואחראי על פעילויות התרבות והרווחה בארגון"./ "אני שר התרבות והרווחה של הארגון" 

 קידם"."אני דואג להכשיר את העובדים ולהשלים להם את הידע והמיומנות הדרוש לביצוע תפ 

 "אני שותף לתהליכי קביעת השכר של העובדים". 

 "...אני מוביל תהליכים של הערכת העובדים, שזה כמו תעודה בבית ספר, אבל לעובדים ולא לתלמידים" 

 

, ובאמת יש לי )או אני עובד במחלקת משאבי האנוש של החברה( אני מנהל משאבי האנוש בארגון אפשרות להצגה עצמית:

 ים ובהם גיוס ומיון עובדים, שכר ותגמולים, הערכת עובדים, הדרכה, תרבות ורווחה ועוד... תפקידים מגוונ

 קשור לחייכם.היום בחרתי לדבר אל חלק קטן וחשוב בתפקידי, שלא הזכרנו אותו עד כה, ונראה לי שהוא 

 

טיבציה גבוהה ורצון המדריך ישאל את התלמידים: באילו מקרים בחיים שלכם אתם מתאמצים יותר? מתי יש לכם מו .11

 ?שדברים יצליחו? מתי אתם משקיעים יותר מאמץ, הכנה, עבודה, לימוד וכו'

 )הדברים נוגעים לכל תחום בחיים: בבית, בבית הספר, בתנועת הנוער וכיו"ב(. 

 

 תרגיל החלום .12

, כבכל חברהבבוקר ל. חלמתי שאני מגיע רע אחד חלמתי חלום אני רוצה לספר לכם משהו מוזר ולא נעים שקרה לי. לילה

בבוקר, אבל בבוקר זה העובדים לא רצו לעבוד. הם לא שבתו ולא שרפו צמיגים ולא הניפו כרזות, הם פשוט עבדו הרבה יותר 

לאט, ובחוסר חשק, וכאילו עשו טובה שהם בכלל זזו...הלב התחיל לדפוק לי והבנתי שמשהו רע מתרחש. לא הבנתי מה קרה 

קרא לי באופן בהול לחדרו  חברהחשק כזאת. מנהל ה-גלולה ההפוכה לגלולת חשק, מין גלולת אנטילעובדים? כאילו הם בלעו 

ואמר לי.  "מנהל משאבי אנוש יקר, יש לנו בעיה חמורה. לעובדים שלנו אין מוטיבציה לעבוד. אני מבקש ממך לחזור אלי תוך 

 יום לחדרי ולהסביר לי מה קרה, ואיך אפשר לתקן את זה...בהצלחה."

לת יהתעוררתי שטוף זיעה והבנתי שזה היה רק חלום. אבל זה היה חלום חזק שהלך איתי הרבה ימים וגרם לי לחשוב על מ

 מוטיבציה, או בעברית הנעה.  –קסם אחת 

 איך לדעתכם מניעים עובדים לעבוד? ואיך מניעים אנשים בכלל? 

כמו בדוגמאות שאתם נתתם גם  מוטיבציה של העובדים.אחד מתפקיד מנהל משאבי האנוש הוא לסייע להנהלה להגביר את ה

אנחנו במחלקת משאבי האנוש משתדלים לגרום לעובדים להתאמץ יותר ולעבוד טוב יותר בדרכים שונות )הגברת שביעות 

הרצון ממקום העבודה, תנאי שכר הולמים, עניין בעבודה, יחס אישי ומתחשב וכיו"ב(. אנו מנסים לאתר את הסיבה לחוסר 

 מוטיבציה ולפתור את הבעיה בהתאם.ה

 

  סיכום .13

מוטיבציה, או בעברית, "הנעה", הן מילים שמתארות איך מניעים אנשים לבצע פעולות ולהשיג מטרות.  זה יכול להיות 

ובדים, חברים, הורים, מורים וכל מי שנמצא בסביבתנו הקרובה. יכולות להיות סיבות רבות להיעדר מוטיבציה, ותמיד חשוב ע

בין מה הסיבה ולתת מענה מתאים. אז בפעם הבאה שאתם מרגישים שאין לכם או לקרובים לכם מוטיבציה, תנסו לחשוב לה

 למה, ואיך אפשר לשנות את זה. בהצלחה.
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 הפעלה בנושא תקציב

 

 מי אני?  –פתיחה  חידת .14

 ו עם אותיות" בניגוד לשאר חברי המשרד שחלק נכבד מעבודתם הוא כתיבה וקריאה עיסוקי המרכזי אינ". 

  "איני עורך דין 

 "יש לי תפקיד מרכזי בהנהלת המשרד" 

 "בכל חודש באחריותי להוציא לפועל דבר שכל העובדים מחכים לו." 

 במסגרת תפקידי עליי לדעת בכל חודש כמה כסף נכנס למשרד לעומת כמה הוצא 

 

 הגעתם למשרדי החברה. אלו הוצאות לדעתכם ישנן בחברה כמו שלנו? .15

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

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

 

רבות ומגוונות. ניהול תקציב של ארגון כה גדול הוא עניין מסובך  המדריך יסביר: כפי שניתן לראות, לחברה ישנן הוצאות .16

 ומורכב שיש לנהלו בתבונה. היום ננסה לראות כיצד מנהלים תקציב באופן מושכל וחכם. 

 

)תשובות  האם ישנם דברים שהייתם רוצים להוציא עליהם יותר כסף. אילו דברים? מדוע? כיצד ניתן לעשות זאת? .17

 רים, לעבוד, לחסוך על ידי צמצום צריכתם של מוצרים אחרים(.אפשריות: לבקש מההו

איננו יכולים לצרוך בלי סוף ועל כן אנו בוחרים על מה  -יסביר: צריכת מוצרים הינה תמיד )או לרוב( עניין של בחירה  דריךהמ

 אנחנו רוצים להוציא את כספנו, היכן לצמצם והיכן לא.

 

 נקודות לדיון .18

 להשקיע? איך קובעים סדר עדיפויות? ם במה כדאי יחרוכיצד ב 

  מהם ההבדלים? של חברההאם יש ההבדל בין סדר עדיפויות בתקציב משפחתי לעומת תקציב ? 

 

 סיכום .19

התמודדות זו נעשית הן . אינו פשוט ההתמודדות עם הצורך בחלוקה תקציבית וההכרח לקבוע סדר עדיפויות להוצאות השונות

ופים קטנים וגדולים כמו כיתות, מפעלים ואף ערים ומדינות. בכל הגופים הללו התקציב הוא במשפחות )אנשים פרטיים( והן בג

נתון ומוגבל, ויש צורך להתנהל איתו בחוכמה ותוך הפעלת שיקולי דעת וקביעת סדרי עדיפויות. כאשר אנו מתכננים את 

נתא, שכ"ד תשלומים, מזון, חשבונות( פיות של המשפחה )משכסחשוב שניקח בחשבון את המחויבויות הכהתקציב המשפחתי 

 ורק אח"כ את הצרכים האישיים של כל בן משפחה בהתאם לחשיבות שלהם בסדר העדיפויות המשפחתי.

תכנון תקציבי נכון צריך להביא בחשבון את כל הצרכים בהווה כמו גם היערכות לקראת העתיד שעשוי לזמן הוצאות בלתי 

 צפויות או הוצאות מתוכננות.

מידה, רק באופן יותר מורכב ובהיקף יותר גדול של פעילות כלכלית יש לנהל תקציבים גדולים כמו של מפעל. משפחה  באותה

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

 התקציבי שלו עלול לקרוס ולהיסגר. 

ד, אם אנחנו מנהלים מפעל או אפילו אם אנחנו אחראים אך ורק על עצמנו, נהיה מחושבים ונקבע מהו סדר לכן חשוב שתמי

 העדיפויות שלנו ואיך אנחנו מסתדרים עם התקציב שעומד לרשותנו.  
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 ספריית או ארכיון המשרדהפעלה בנושא 

 מי אני?  –פתיחה  חידת .20

 ם""רבים זקוקים לשירותיי על מנת לייעל את עבודת 

 "פעמים רבות שירותיי הכרחיים על מנת להבין כיצד לגשת לתיק מסוים" 

 "אני אוהב למיין דברים לפי צבעים" 

 "אני מסודר לפי הגיון שחשוב לשמור עליו" 

 "אני שומר בתוכי את ההיסטוריה של תולדות המשפט" 

 

 ?חשוב שיהיו במשרד ספרייה/ארכיון הגעתם לסיפריית/ארכיון המשרד. מדוע .21

בספרייה הוא הזדמנות חשובה לחשוף את הילדים את חשיבות הלמידה לאורך החיים. רבים אינם מודעים לכך שכל  המפגש

 מקרה המובא, בפני שופט מקבל התייחסות בהתאם למקרים דומים שהתרחשו בעבר והפסיקות הרלוונטיות שניתנו.

 

 ם?מדוע לא פוסקים בכל פעם מחדש אלא פונים להיסטוריה של מקרים דומי .22

תשובות אפשריות: כדי להסתמך על מקרים דומים ולא לעשות טעויות בהחלטה; כדי להקל על עצמנו; כדי לא לעבור על 

 פסיקה של שופט אחר....

חשוב להעביר לתלמידים את המסר שעולם המשפט אינו מסתמך על ערכים שהם שחור או לבן. פעמים רבות המקרים 

ים, ביניהם רגשות וטעויות אנוש, שלגביהם קשה לקבל החלטה שלא ניתן לערער על מורכבים ויש לקחת בחשבון גורמים רב

צדקתה. לכל צד יש רגשות, מניעים וקשיים משלו ועל בית המשפט לקחת את כל אלה בחשבון ולנסות לתת פסיקה 

לה על עבודת המתקרבת באופן מקסימלי לזו הצודקת או המתאימה בהתאם לנסיבות. יכולת ההסתמכות על מקרי עבר מק

 השופט או העורך דין כיוון שהיא מאפשרת מבט לאחור ושיתוף בתובנות של מלומדים שדנו במקרים שקדמו למקרה הנוכחי. 

 

 דוגמא לאופן השימוש בספרי המשפט .23

במידה ומתאפשר, כדאי לספר לתלמידים במעמד זה מקרה משפטי פשוט ולשאול לדעתם בנוגע לפרטי המקרה. לאחר הדיון, 

פסקי דין רלוונטיים )כמובן, עם הכנה מראש( ולחשוף את הקבוצה לכך שמקרים דומים  2-3ר לשלוף מתוך הספרייה אפש

נידונו בעבר. במידת האפשר, ניתן להראות לתלמידים שתי פסיקות נוגדות ולהסביר להם מה השימושים השונים שניתן 

ב להבהיר כי בהיסטוריית עולם המשפט ישנן פסיקות רבות לעשות בפסיקות אלה, כתלות בצד אותו עורך הדין מייצג. חשו

ופעמים רבות הצד המגיע עם ההכנה המקיפה ביותר, המציגה תקדימים וטענות הנסמכות על פסיקות עבר, מקבל יתרון עצום 

 לטובתו.
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 )בכיר/מנהל( היגדים להפעלת הפתיחה

 

 מסובכים"."עורכי הדין במשרד באים להתייעץ עמי רבות בנוגע למקרים 

 

 "מתפקידי לקחת על עצמי תיקים קשים או מפורסמים המגיעים למשרד".

 

 "במידה וצריך לפטר עובד, עלי לקבל את ההחלטה אם לעשות זאת."

 

 הציב בתחילת השנה, עלי מוטלת האחריות". "אם בתום השנה מגלים כי המשרד לא עמד ביעדים שהוא

 

 רת"."אני מחליט על העלאות או קיצוצים במשכו
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 )משאבי אנוש( היגדים להפעלת הפתיחה

 ." אני שער הכניסה והיציאה של הארגון"

 

 "." אני דואג לחפש עובדים חדשים כשצריך, ותפקידי למצוא את העובדים המתאימים ביותר לארגון

 

 "כשעובדים עוזבים או מפוטרים, אני דואג שיעזבו בצורה מסודרת.."

 

 פגש עם מספר מועמדים, ובסוף שותף להחלטה של מי ייבחר לתפקיד"."אני קורא המון קורות חיים, נ

 

"אני דואג לרווחת העובדים ואחראי על פעילויות התרבות והרווחה בארגון"./ "אני שר התרבות והרווחה 

 של הארגון".

 

 "אני דואג להכשיר את העובדים ולהשלים להם את הידע והמיומנות הדרוש לביצוע תפקידם".

 

 .לתהליכי קביעת השכר של העובדים" "אני שותף

 

 "אני מוביל תהליכים של הערכת העובדים, שזה כמו תעודה בבית ספר, אבל לעובדים ולא לתלמידים..."
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 )מחלקה פיננסית( היגדים להפעלת הפתיחה

 

 

"בניגוד לשאר חברי המשרד שחלק נכבד מעבודתם הוא כתיבה וקריאה עיסוקי המרכזי אינו עם 

 אותיות".

 

 ""איני עורך דין

 

 "יש לי תפקיד מרכזי בהנהלת המשרד"

 

 "בכל חודש באחריותי להוציא לפועל דבר שכל העובדים מחכים לו".

 

 "במסגרת תפקידי עליי לדעת בכל חודש כמה כסף הרוויח הארגון לעומת כמה הוצא"
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 )ספרייה/ארכיון( היגדים להפעלת הפתיחה

 

 

 יעל את עבודתם""רבים זקוקים לשירותיי על מנת לי

 

 

 "פעמים רבות שירותיי הכרחיים על מנת להבין כיצד לגשת לתיק מסוים"

 

 

 "אני אוהב למיין דברים לפי צבעים"

 

 

 "אני מסודר לפי הגיון שחשוב לשמור עליו"

 

 

 "אני שומר בתוכי את ההיסטוריה של תולדות המשפט"
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 הצעה לתוכנית סיור  -יור בבית משפט ס - 25שיעור 

 מטרות

 התלמידים יבינו את ההבדל הן מבחינת הסמכות העניינית והן מבחינת הסמכות המקומית בין בתי המשפט השונים.. 1

 , לרבות חוויותיהם של הנאשם, התובע, העדים,    התלמידים יחוו את אופן התנהלות ההליך המשפטי ובעלי התפקידים. 2

 עורכי הדין, והשופט.    

 את אופן קבלת ההחלטות באולם בית המשפט.התלמידים יבחנו . 3

 הכנה

 יש לתאם מראש מתנדב )עדיף עו"ד העוסק בליטיגציה( האחראי על הסיור, וכן מספר מתנדבים מספק לליווי הכיתה .  1

 תלמידים.  6-8-בקבוצות של כ      

 מדבקות משרדיות לכתיבת שמות התלמידים בסבב היכרות  .2

 ריה וכדומה( לעונים נכונה על "חידות" שישאלופרס קטן )שוקולד/סוכ –אפשרי  .3

 דפי וכלי כתיבה .4

 הערות

חלק זה נועד להיכרות עם מערכת בתי המשפט, הוא מסכם ומשלים את  החומר שנלמד בשיעורים בכיתה ולכן חשוב לאפשר 

 מקום לתלמידים ליישם את הידע שלמדו במהלך השנה.

 נאותה במהלך הביקור. בנוסף חשוב לדון עם התלמידים על דרכי התנהלות

 

 דקות[ 30-15שיעור הכנה לסיור בבית משפט ]

 )אופציה להעברה ע"י מורה או מתנדב מראש, ניתן להעביר גם כפתיח ביום הסיור(

 

 .  מה תפקיד בתי המשפט השונים בישראל?1

כאות נגיע. המסר העיקרי יש להזכיר לתלמידים את ערכאות בתי המשפט כפי שלמדו אותן בקורס, ולהסביר להם לאיזו מהער

 צריך להיות שהמשפט מקיף ממש את כל תחומי החיים.

משמש כערכאת הערעור העליונה וכן כבית משפט גבוה לצדק, בו הוא שומע עתירות נגד המדינה, בית משפט העליון 

 הממשלה, הכנסת, בתי דין לעבודה ובתי דין צבאיים. 

בית משפט השלום או בית דין אחר וכן בערעורים של פסקי דין של בית משפט דן בכל מקרה שאינו בסמכות בית משפט מחוזי 

בבתי משפט מחוזיים שתפקידם לדון בעניינים שהועברו לסמכותם, במטרה להפחית  - בית דין מנהליהשלום. משמש גם כ

 מהעומס הרב המוטל על כתפיו של בית המשפט עליון ולכן מכונים גם בג"ץ קטן. 

ערכאה הנמוכה ביותר, מהווה ערכאה ראשונה לרוב הסכסוכים האזרחיים והפליליים. דן בעבירות שערכן הבית משפט השלום 

 -כולל בתוכו את שנות מאסר.  7ועבירות שעונשן עד ₪, מיליון  2.5 -פחות מ

האישי, ההכרות מפגש הה המרכזית של הפעילות הינה קנות ידע לתלמידים, אך מטרתמ שיעור אחרל תכניות ההעשרה ש

כם להכירכם, תאפשרו לילדים על עצמשתספרו אנו ממליצים  ,לפיכך .לבעלי המקצוע ולעולמם ת התלמידיםחשיפו ההדדית

 זמן לשאלות ולתשובות.ותשאירו  (ןענייהבמקצוע, תחומי  תםמדוע בחר ,יתםהי יםתלמידלו , איתם)היכן גדל

להרחיב לנו  ופשריא, והצעה לסיוע תרומות, ולפיכך כל תרומההתנדבות ו. פעילותנו נסמכת על זקוקה לך שיעור אחרעמותת 

 וצרו עמנו קשר. www.shiuracher.orgכנסו לאתר יאנא ה  -למידע נוסף לטובת תלמידים נוספים. הפעילות 

http://www.shiuracher.org/
http://www.shiuracher.org/
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 הכוונה היא לבית משפט השלום המשמש לדיונים בענייני משפחה על פי חוק מתאים.  בית משפט לענייני משפחה

מכותו לתת פתרון לסך הבעיות המתעוררות בעת סכסוך משפחתי, הכוללות נושאים כלכליים, הסדרי גירושין, הסדרי בס

 ראיה ועוד.

 ש"ח.  30,000בית משפט אשר מוסמך לדון בתיקים אזרחיים בהם הסכום שבמחלוקת עד  בית משפט לתביעות קטנות

 יחסי ולצדדים בו אסור להיות מיוצגים על ידי עורכי דין.  בית משפט זה מאופיין בדרך כלל בהליך משפט קצר באופן

 בית משפט השלום הדן בעבירות שנעשו בניגוד לחוקי עזר של רשות מקומית. בית משפט לעניינים מקומיים 

 .בית משפט לתעבורה: יושבים בו שופטים מקצועיים המנהלים תיקים בתחום התעבורה, נהיגה ורכב 

 

 

ימים במדינת ישראל בתי דין העוסקים בעניינים ספציפיים, שהחוק מעניק להם סמכות לצד מערכת בתי המשפט קי

 ייחודית בעניינים מסוימים. בתי דין אלו אינם חלק ממערכת בתי המשפט, ולהם מערכות חוקים והליכים מיוחדים להם.

 ושאי הנישואין והגירושין של בני בחוקי מדינת ישראל ניתנת לבתי הדין הרבניים סמכות שיפוט בלעדית בנ בתי דין דתיים

 הדת היהודית, סמכויות בדיני אישות בתנאים מסוימים, ובכלל זה גם גיור.

 התובעים הם עובדים או מעבידים, והתביעות הן בנושאים: תנאי  .עוסקים בתחום יחסי העבודה בישראל בתי דין לעבודה

  .קשורות במוסד  לביטוח לאומיתאונות עבודה, הסכמי עבודה וכן תביעות ש ,עבודה, פיטורין

 פועלים באזור יהודה ושומרון, באזורים בהם לא הוחל החוק הישראלי. ייעודו לאכוף חוק וסדר, על ידי  בתי דין צבאיים 

  .שיפוט נאשמים בביצוע עבירות ביטחוניות או עבירות פליליות אחרות 

 נישה של קטינים מלידתם ועד בגרותם. כל הדיונים בבית עוסק בהגנה, אבחון, טיפול, שיקום, שפיטה וע בית משפט לנוער

 ממשפט זה מתקיימים בדלתיים סגורות, וקיים חיסיון מלא על כל הנוגע להם, אלא אם כן התיר בית המשפט את פרסומם. 

 

כול להגיש האם אני י –נניח ואני מגיש תביעה לבימ"ש שלום והיא נדחית, אז אני מגיש ערעור לבימ"ש מחוזי  נקודה למחשבה .5

ערעור גם לבימ"ש העליון? אפשר לתת להם להעלות השערות ולהסביר להם שכשמדובר בערעור ב"גלגול שלישי" אז כבר אני 

 .חייב לבקש רשות מבית המשפט העליון להגיש אותו ואני לא יכול על דעת עצמי

 

 ? איך אני יודע היכן להגיש אותה –אם נניח אני רוצה להגיש תביעה כנגד מישהו  .6

 למחוזי, לשלום או אולי לבית משפט אחר? –איך מחליטים לאן להגיש תביעה 

 מה לדעתכם השיקולים שאני שוקל כדי להחליט איפה להגיש אותה? 

  .תשובות אפשריות: לפי מקום המגורים, לפי מקום התרחשות המקרה שבגללו אני מגיש תביעה, סכום התביעה, השופט

להעלות כמה הבדלים כגון הבדלי הסמכויות עליהם דיברנו )למשל, כיוון שהעונש על רצח הוא הסבירו שבין בתי המשפט ניתן 

בתי משפט מסוימים עוסקים בנושאים  -שנים, לא יוכל בית משפט השלום לדון בו(. הבדל משמעותי נוסף הוא מומחיות  7מעל 

וער שיש לו בנוסף להכשרה המשפטית גם מסוימים משום שהם דורשים מומחיות מיוחדת מהמשפט הכללי, דוגמת שופט נ

 הכשרה טיפולית כלשהי. 

 

 תנו להם לנחש מה עשוי להיות בית המשפט המתאים:שאלו את התלמידים לגבי המקרים הבאים. . 4

 למי עליי לפנות? -אם לדעתי קיבלתי דו"ח תנועה שלא בצדק 

  לי?אם אני חושב שמגיעים לי פיצויים ממקום עבודתי אך הבוס מסרב לתת 

 ?אם הזמנתי מנגר עבודה שלדעתי הוא עשה בצורה מחפירה ולא עמד בתנאי החוזה שלנו 

  ועברתי על החוק? 14אם אני בן 

 מבן זוגי ואנחנו רבים על חלוקת הרכוש בינינו? אם נפרדתי 

 אם כך, יש הבדלי סמכות ומומחיות בין בתי המשפט השונים, אך בפועל יש ביניהם הבדלים נוספים. למשל: .5



 
 

 191 שיעור אחר | כללי המשחק | משפטים וחברה

 עיתים בית משפט השלום נבנה בקומה נמוכה יותר מבית המשפט המחוזי. מדוע? )כדי לסמל את מעמדם ואת ל

 הבדלי המעמדות ביניהם( 

  ?האם לדעתכם עורכי הדין לובשים גלימות בשני בתי המשפט? אם לא, האם תוכלו לנחש היכן כן והיכן לא

 עורכי הדין גלימות(.  )במחוזי  ובעליון שנחשבים ערכאות גבוהות יותר, ילבשו

  האם לדעתכם בשני בתי המשפט יושב אותו מספר שופטים? מדוע? )בשניהם לרוב יושב שופט אחד ורק לעיתים

 (13ואפילו  11, 7, 5שופטים ובמקרים מיוחדים  3, זאת בניגוד לעליון, בו תמיד ישבו 3הרכב של 

  למשל, במחוזי במקרה של רצח או כאשר בית  -ריםשופטים? )במקרים החמו 3באילו מקרים ישבו בשלום ובמחוזי

 תוכלו לחשוב מדוע?( -המשפט המחוזי משמש כבית משפט לערעורים

 ?מדוע לדעתם הרכבי שופטים הם תמיד מספר אי זוגי 

 

יש לוודא עם רכז/ת העמותה האם תתקיים שיחה עם שופט במהלך הסיור, שיחה כזו אינה מתאפשרת בכל  - שאלות לשופט .6

כדי לוודא כי ינצלו בצורה טובה וכן  במידה וכן, חשוב להכין עם התלמידים שאלות לשיחה זוכל בתי המשפט. סיור וב

מכובדת את המעמד. מומלץ כי המחנכת תרשום את השאלות ובמידה והתלמידים יתביישו בעת השיחה, תוכל לשאול את 

 השאלות בשמם ולהזכיר להם.

לשיחה עם שופט. בקשו מהם לחשוב מה הם היו רוצים לשאול את השופט וחלקו ספרו לתלמידים כי במהלך הסיור ניפגש 

שאלות שהיו רוצים לשאול. אספו את הפתקים עם השאלות והקריאו אותם במליאה.  2להם דפים וכלי כתיבה על מנת שיכתבו 

ומלץ לבחור תלמידים מ –שאלות לשאול את השופט והחליטו מראש איזה תלמיד ישאל כל שאלה  5בחרו מתוך כל השאלות 

 שלא משתתפים בדרך כלל בפעילות, על מנת להעצים ולחזק אותם.

 שאלות לדוגמא: 

 האם תמיד חלם להיות שופט? 

 האם אוהב את עבודתו? 

 ?כיצד הוא מקבל החלטות

 כיצד הוא/היא יודעים עם עד משקר?

 מה שעות העבודה של שופט?

 איך מגיע אדם להיות שופט?

 יש? בכמה ערכאות?כמה שופטות נשים 

 האם אפשר לעקוב אחריו/אחריה בפייסבוק או אינסטגרם?

 בכמה תיקים הוא/היא מטפלים ביום?

 

 בבית המשפט( מהלך ההדרכההסיור )

 

 פתיחה .א

  –יש להסביר לתלמידים את מהלך הסיור ומה צופה להם היום  .1

עניין לנו לבוא ולראות מה קורה בבית נפתח את הסיור פה, ונתעכב רגע כדי להבין למה קיימים בתי משפט, למה מ

דיונים. בזמן הדיונים עלינו להיות  2-3המשפט, ומה צפוי לנו בסיור היום. לאחר מכן, נתחלק לקבוצות, וכל קבוצה תיכנס ל

בשקט מוחלט ולא להפריע להתנהלות ביהמ"ש, אך ביציאה מכל דיון נדבר על מה שראינו. לבסוף, נקיים שיחה עם השופט 

 , ולאחר מכן נסכם את היום וניפרד מכם. ______

 

 נקודות חשובות לחלק זה:

  הדבר לא מתאפשר בכל סיור ובכל בתי  –יש לוודא עם רכז/ת העמותה האם אכן מתקיימת שיחה עם שופט

 המשפט
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  במידה ומתקיימת שיחה עם שופט, זה המקום גם לוודא שהתלמידים הכינו שאלות, ואם זה לא קרה, יש לסייע

 חשוב על שאלות בשיחות עימם בין הדיונים.להם ל

  במידה ומתקיים באותו יום גם סיור למשרד, יש לציין זאת גם כן, וכן יש ציין אם מתקיימת שיחה עם בכיר

 במשרד.

 אנחנו נמצאים היום בבית המשפט. מי יכול לומר לי מה זה המקום הזה? מדוע הוא קיים?  .2

מותר לעשות, ומה אסור  יש כללים משלה. הכללים קובעים מה –ספר  משפחה, כתה, בית –לכל קבוצה של אנשים 

גם מדינה היא קבוצה, קבוצה גדולה של אנשים, וגם במדינה  .חייבים לנהוג לפיהם –לעשות. לאחר שקובעים את הכללים 

  .קובעים כללים

 למה צריך כללים?  .3

מה שאנחנו רוצים, ולאף אחד זה לא היה  נו עושים רקאילו חיינו על אי בודד אולי בכלל לא היינו זקוקים לכללים. היי

הכללים עוזרים לאנשים שיקבעו לכולם מה מותר ומה אסור. למעשה  מפריע. אבל... כשחיים יחד בחברה צריכים כללים

  : לחיות יחד

 .הם יוצרים סדר וארגון  

  ועל צדק. ןשוויוהם שומרים על  

 .הם שומרים על הזכויות שלנו  

 ו להתמודד עם בעיות שונות.הם עוזרים לנ 

כל מדינה קובעת את  .המדינה . כל תושבי המדינה חייבים לקיים את חוקילכללים שהמדינה קובעת קוראים חוקים .4

החוקים עוזרים  שקובעים שאסור לגנוב ואסור להרוג. החוקים שלה. חלק מהחוקים קיימים ברב המדינות. למשל, החוקים

 שאדם לא שומר על החוקים?מה עושים במקרה ונחוצים לנו, 

החברה חייבת להציע פתרון למקרים בהם פוגעים בחוקים, פוגעים בזכויות. לי כאזרח צריכה להיות דרך מוסדרת לפעול  .5

אחר המורה או בכיתה, אם תלמיד פוגע בתלמיד כמו שלשם כך יש את בתי המשפט.  ,כאשר פוגעים בי או ברכוש שלי

 .המנהל מוסמכים לטפל בכך

חשוב להזכיר את ערכאות ביהמ"ש כמפורט לעיל ידי המורה או המתנדבים, -ולא התקיים שיעור הכנה על במידה .6

, וכי הכינו שאלות בכל מקרה, חשוב לוודא כי התלמידים מבינים לאיזו ערכאה הם מגיעים במערך ההכנה לסיור.

 לשופט בידה ומתקיימת שיחה עם שופט.

 י לשתף בהן את התלמידים במהלך הסיור: הערות לגבי מבנה בית המשפט שכדאעוד  .7

  מאחורי אולמות הדיונים אליהם נכנס בהמשך יש מסדרונות שנועדו לשופטים בלבד על מנת שאלו לא יפגשו עם

עורכי הדין או עם התובעים/הנתבעים/העדים, לשמור על כבוד השופטים ולהגן עליהם )ניתן להזכיר את מקרה 

 רצח השופט עדי אזר ז"ל(.

 התחתונה ישנם חדרי מעצר שם מחכים עצורים לפני המשפט )אפשר להראות בהמשך את ה"דלתות  בקומה

הנסתרות" שמהם מגיחים הנאשמים אל אולמות המשפט(. בחלק מבתי המשפט ניתן לדבר עם אנשי המשמר 

 ולבקש להיכנס לחדר הבקרה שם הם יכולים לראות את המצלמות שמראות את המסדרונות.

 ליבם למבנה אולם בית המשפט )ההפרדה בין שני הצדדים, הגובה בו יושב השופט, והסמלים  הפנו את תשומת

 מאחורי כס השופטים בלעדיהם לא יתקיים משפט: דגל המדינה וסמל המדינה....(.

 .בכל פעם שעורך דין יוצא מאולם דיונים הוא יוצא כאשר פניו אל השופט וגבו אל הדלת כסימן של כבוד 

 לב הילדים לשפה בה משתמשים עורכי הדין זה כלפי זה ועת פנייתם לשופט. הפנו את תשומת 

יש לשמור על כללי ההתנהגות נצא עכשיו לסיור באולמות הדיון השונים. אל תשכחו כי אנו אורחים בכל דיון וכי  .8

לצלם או להוציא  הישארו יחד בקבוצה ובתוך הדיונים לא מדברים, שותים או אוכלים. כמו כן, אסור -ביותר  הקפדניים

 טלפונים ניידים ויש לגשת לשירותים לפני הכניסה לאולם, כי לא תינתן רשות לצאת באמצע דיון.

  

 כניסה לאולמות  .ב
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  כדאי שמתנדב ייכנס לרגע פנימה לבד, יבין במהירות על מה מדובר פחות או יותר, יצא  לדיוניםלפני הכניסה

 דילמה, מי כרגע טוען ומה תפקידו וכו'.ויסביר לתלמידים קודם לכניסתם על הנושא, ה

 כמו כן, לפני הכניסה: 

  עשויים לשבת בדיון ולא להבין משהו או שזה יישמע להם ממש כבר בשלב זה להכין את התלמידים לכך שהם

זה זמן  עבור הצדדים הנדונים זה לפעמים ממש מעמד חורץ גורלות )גם בהליכים אזרחיים!( ומלחיץ. – משעמם

 ים שנמצאים שם וגם מסיבה זו יש לכבד את המקום.גורלי לאנש

 איפה יושב השופט  –: מי יושב איפה; לתת להם שאלות למחשבה יש להסביר לתלמידים מה המבנה הצפוי

ולמה? )מבחינת הגובה(, איך כינו עוה"ד האחד את השני; איך הם מכנים את השופט? איך אנשים יוצאים 

לשופט לפני היציאה(, מה לובשים עוה"ד )אפשר להסביר באילו ערכאות  מהאולם? )בהליכה לאחור וקידה קטנה

 לובשים גלימה...(.

  ביציאה מכל דיון, קחו כמה דקות ושוחחו עם הילדים על מה שראו, שאלו מה הבינו מה דעתם. במקרים של

להם שאלו אותם אם יש  משפטים פליליים דרמטיים בדקו איך הם מרגישים ותמיד הסבירו את המתרחש.

  שאלות, או אם קרה משהו שלא הבינו.

  להסביר לתלמידים בצורה ברורה )ולא בלחישות..( על מבנה אולם במידה ואחד האולמות ריק, זו הזדמנות פז

נכנסים העצורים/נאשמים, מאיפה השופט, למה הוא יושב גבוה מכולם וכו'.  ביהמ"ש: מי עומד/יושב איפה, מאיפה

 ים עצמם לחוש כיצד זה מרגיש לעמוד ליד שולחנות עוה"ד ולטעון... זה כיף! זו גם הזדמנות לתת לתלמיד

 "ראו למטה טיפים נוספים לניהול הסיור בין הדיונים עם התלמידים, תחת "ד. טיפים לסיור מוצלח 

 

 . סיכוםג

מקום של עורכי האם רואים את עצמם יום אחד ב – , חשוב לשאול את התלמידים מה למדו ומה הם לוקחים מהסיורלסיכום

הדין, או השופט? האם גילו דברים שלא ידעו על בית המשפט? האם חשבו שבית המשפט הוא מקום מרשים? מדוע הם 

חושבים שמותר היה לנו פשוט להיכנס ולראות את הדיונים שראינו? )שאלה שמזמינה דיון לבוגרים על פרטיות הנאשמים 

 כי הצדק צריך להיראות(והתובעים, מול החשיבות של שקיפות בתהליך ו

אנחנו שמחים מאוד  - חשוב להזכיר לתלמידים במספר מילים מה ראינו, לשבח אותם על התנהגותם, ולסכםבנוסף, 

שהצטרפתם אלינו לסיור, אחרי שאירחתם אותנו במשך כל החודשים האחרונים בכיתה שלכם, שמחנו להזמין אתכם לראות 

ם קצת על יותר על ההליך המשפטי, על הזמן, המחשבה והמאמץ שעורכי הדין את זירת הפעילות שלנו. מקווים שלמדת

 והשופטים משקעים בכל מקרה ומקרה. ומקווים לפגוש אתכם פה בעתיד בתור עורכי דין ושופטים.

 

 טיפים לסיור מוצלחד. 

 י, אך זה לא. מניסיוננו, כל מתנדב פותח ראשית בהיכרות עם התלמידים )נשמע טריוויאלהיכרות של המתנדב והקבוצה       .1

 המתנדבים מזדרזים לעלות לאולמות(.  מרבית

ישנם בתי משפט בהם הנציג המלווה את הסיור דואג לבחירת אולמות הדיונים אליהם ניתן להיכנס, אך  בחירת דיונים .2

איפה צפויים  במקומות שאין נציג מלווה, לפני הכניסה לבית המשפט עם התלמידים, מומלץ מאד לבדוק ולנסות לראות

דיונים מעניינים, לעיתים ניתן לקבל את לוח הדיונים ממזכירות בית המשפט )כמובן שהתלמידים מעדיפים תמיד להכנס 

לדיון פלילי, אך גם דיונים אזרחיים יכולים להיות מרתקים עבורם, אם מתווכים את זה נכון ומסבירים להם מראש מה 

 הנושא(.

שהתלמידים ישמרו על השקט, לא ישתו/יאכלו, לא יתעסקו בניידים, וכדאי לבדוק את חשוב מאוד  בזמן הדיון באולם .3

אפשרות השארת התיקים מחוץ לאולם. לפני הכניסה הזכירו כי במידה ויעלה במשפט משהו לא מובן, שיזכרו את השאלה 

ן )אלא אם התמזל מזלכם שלושה אולמות במהלך הדיו-לאולם. כדאי להיכנס לשניים מחוץולאחר מכן ננסה לענות עליה 

 ליפול על דיון מרתק(.
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כדאי להתעכב על נושא פומביות הדיונים לעומת דיוני  –"דיון בדלתיים סגורות"  –אם רואים שלט דיון בדלתיים סגורות  .4

"דלתיים סגורות". לשאול אותם מתי לדעתם על דיון צריך להיות סגור בפני הציבור? ולמה בכלל רוב הדיונים פתוחים 

יבור? זהו מקום לשיח בנושא פרטיות מול שקיפות וצדק שצריך להיראות. חשוב מאד לציין את הנושא של משפט נוער לצ

 כל דבר שקשור בקטינים אסור בפרסום.  –

במקומות בהם קיימים גם בית משפט מחוזי וגם שלום, חשוב לדעת שפעמים רבות דווקא בשלום יש דיונים שלום/מחוזי  .5

מקומות בהם בית המשפט מאשר, ניתן לעבור בין שתי הערכאות אך כאמור מומלץ לבדוק מראש לאיזה מעניינים יותר. ב

 אולם אתם הולכים, וכמובן להתחיל בשלום ואז לעבור למחוזי. 

 התלמידים מאוד אוהבים לשמוע חוויות אישיות מהתנסויות בבימ"ש, שלכם או של עו"ד שעובדים איתכם. חוויות אישיות .6

בין אם ביקרתם עם הילדים בבית המשפט המחוזי, שלום, עליון, מקומי או מרוחק  שהילדים יצאו איתומסר שחשוב  .7

יותר, חשוב שהתלמידים יבינו כי השופטים אינם מחליטים ברגע. הם מקדישים זמן רב, שוקדים, לומדים כל תחום, 

אמון התלמידים במערכת המשפט והן בודקים מה היה במקומות אחרים בעולם וכו'. מסר זה חשוב הן לצורך הגברת 

 כהעברת מסר חינוכי כנגד 'שליפה מהמותן' במצבי קונפליקט אליהם חשופים או שותפים התלמידים. 

במידה ומתוכנן סיור למשרד מיד לאחר הסיור לביהמ"ש, חשוב לתת לתלמידים הפסקה ברחבת ביהמ"ש סיור במשרד  .8

נהגות התלמידים בביהמ"ש ולהזכיר לתלמידים שהסיור במשרד לפני המעבר למשרד. בשלב זה חשוב לשבח את הת

 מתבצע במהלך שעות העבודה וכי חשוב מאוד לשמור על השקט ולהתנהג בצורה מכובדת.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 
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