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 21מאה ה תמיומנויו

 תלמידים להעצמת הפועלת, אחר שיעור עמותת ידי על נכתבה זו העשרה ניתתכ

 .החינוך במערכת הישראלי הציבור של מעורבות ולקידום

, הלימודים לתחום זיקה בעלי מתנדבים הספר בבתי מעבירים השיעורים את 

 .אלינו פנו אנא בתכנית אחר שימוש לעשות מנת על. העמותה צוות בהנחית
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 עמותת שיעור אחר

לקידום שוויון הזדמנויות ולעידוד מעורבות משמעותית של הציבור במערכת החינוך.  2002פועלת משנת  שיעור אחרעמותת 

פעילות העמותה מזמנת מפגש בין תלמידים למתנדבים, ממגוון תחומי עיסוק המעורים בעשייה האזרחית, אשר מאפשר לתלמידים 

קוי ולהיחשף למגוון פניה של החברה הישראלית, כמו גם לתחומי ענין שעשויים לפתוח בפניהם נתיבי חיים להכיר דמויות לחי

 מגזרי מיטיב עם כל שותפיו ומהווה מערך אחריות הדדית לקידום החברה בישראל-אפשריים ואופקים חדשים. שיתוף הפעולה הבין

 חזון העמותה

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

שיעור אחר מעודדת מעורבות חברתית וממנפת משאבי ידע, יכולת וניסיון של עובדים וארגונים לטובת הרחבת מנעד החלומות של 

 תלמידים והשפעה על תמונת עתידה של החברה הישראלית.

 פעילות וערוצי התנדבות

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

אזרחים מן המגזר העסקי, הציבורי והאקדמי, במגוון ערוצי מעורבות והתנדבות. העמותה מעניקה פלטפורמה מקצועית תומכת: 

 ם וחווייתיים, לצד ליווי פדגוגי ולוגיסטי לאורך הפעילות. איתור בי"ס מתאים, הכשרה, תכניות העשרה ומאות מערכי שיעור מקצועיי

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

 וך מיוחד ופנימיות(.הפעילות נערכת בפריסה ארצית בבת"ס יסודיים, חט"ב, תיכונים וכפרי נוער )ממלכתי, ממ"ד, חרדי, ערבי, חינ

 בעלי מקצוע לאנשי המיועדת הוראה כתומכי התנדבות – ואנגלית מדעים, מתמטיקה לקידום הוראה תומכי: ביחד שיעור 

 תומך. החינוך למערכת מוסף ערך ומביאים הרלבנטית מהתעשייה המגיעים, ואנגלית כימיה, פיזיקה, במתמטיקה מתאים רקע

 לעידוד נערכת הפעילות. אלו מקצועות של והלמידה ההוראה בשיפור ומסייע, כיתהב המורה עם ביחד משולב ההוראה

 אנגלית ובלימודי( א"י-'ט כתות) וכימיה פיזיקה, מתמטיקה לימודי של מוגברת במגמה ולהצליח להתמיד, לבחור תלמידים

 צמוד ליווי ומקבלים להם ימיםשמתא ספר לבתי מתואמים(, בארץ שונים באתרים) הכשרה עוברים המתנדבים '(.ט-'ו כתות)

 .השנה לאורך

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

 שיעור מערכי באמצעות עיסוקם בתחום העשרה קורס מלמדים המתנדבים. הזדמנויות מעוטות אוכלוסיות המשרתים

 צוות של מלא בליווי, הדדי גיבוי מתן ותוך לעבודה חבריו עם ברוטציה, יותר או שיעורים שני מדמל מתנדב כל. מקצועיים

 (.ספר בבתי הורים לקבוצות גם להתאים יכולה זו פעילות. )העמותה

 על המועבר, ספר בתי במספר או אחד ספר בבית חווייתית-חינוכית פעילות של יום - עבודה מקום התנדבות: אחר שיעור יום 

 . המתנדב הארגון של התוכן מעולם בנושא גדולה עובדים קבוצת ידי

 הפעלות וכוללים, ומועדים אירועים, הציבורי היום סדר על העומדים בנושאים ומפורטים מובנים שיעור מערכי - לדרך שיעור 

 ולמידת ביקורתית חשיבה לעודד, וערכי תרבותי, חינוכי ערך בעלי בתכנים התלמידים את להעשיר התכנית מטרת. והתנסויות

 את לחזק מנת על תשלום ללא ונשלחת פורמאליות-לא ובמסגרות הספר בבתי ההוראה לצוותי מיועדת התכנית. לעומקו נושא

    www.shiuracher.org/laderch. המדינה של המחר אזרחי עם עבודתם

 עיסוק בתחום חווייתיים שיעור מערכי ללתכו אחת כל, קצרות העשרה תכניות – ומשפיעים מתנדבים הורים: מהבית שיעור 

, מקצועות, התעסוקה לעולם להיחשף לתלמידים ולאפשר הספר בבתי להעביר אחרים ומתנדבים להורים המוצעות, מסוים

 .התכנית מתוך יותר או אחד שיעור מערך להעביר ניתן. לחיקוי ודמויות ענין תחומי

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

 פנו אלינו ונשמח להרחיב יחד את מעגלי ההשפעה החינוכית!  

info@shiuracher.org 

 רוצים לקבל ישירות לדוא"ל את מערכי השיעור של שיעור לדרך?

www.shiuracher.org/laderech    
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 טיפים לשיעור אחר מוצלח

 מתנדבים ומתנדבות יקרים,

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

 נוספת, אל תהססו לפנות אלינו.

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

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

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.  –התקשרו למורה יומיים שלושה לפני  -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.

גיעו מוכנים לפגוש את התלמידים ולא רק "להעביר שיעור" בחרו תלמיד או שניים והאירו להם על ה –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

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

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

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

 מופשטים.

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

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

לדיון, למשחק וכיו"ב. עמדו בזמנים שהקצבתם לעצמכם. חשבו מראש, חישבו לכמה זמן תזדקקו להפעלה,  -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 

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

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

 הרעיונות המרכזיים שעלו. 

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

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

 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.

 

https://www.shiuracher.org.il/story
https://www.shiuracher.org.il/story
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 כלים דיגיטליים

 מתנדבים יקרים

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

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

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

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

 .אתר משרד החינוךפים בלהלן הסברים על מספר כלים בסיסיים אשר בחרנו לשלב במערכי השיעור שלנו, ניתן למצוא כלים נוס

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

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

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

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

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

 he.padlet.com: קישור

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

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

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

 מתאים מאד לפתיחת שיעור.

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

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

 mentimeter.comwww. קישור:

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

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

 השאלון.תוצאות 

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

 נת לקבל הערות והארות. מתאים במיוחד לעבודת חקר קבוצתית. ניתן גם להשתמש במצגת שיתופית.מ

 בתור כלי לעבודה על מצגות שיתופיות. 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 אוסרטונים עם הסברים על תכנים 

 לבדוק את מידת ההבנה שלהם.

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

 www.lensoo.com שור:קי

* 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 ראש 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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 תוכן עניינים
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 זה אתה יכול לעשות את זה  )וולט דיסני( אם אתה יכול לחלום את

 טרותמ

 יצירת קשר בין המתנדב לבין התלמידים .1

 מתן הכרה ומקום )לגיטימציה( לחלום לעתיד .2

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

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

 עידוד התלמידים לחלום לעתיד .5

 הכנה

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

 להקרנת הסרטון –מחשב ומקרן  .2

 פתקים ריקים לחלוקה לתלמידים .3

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

 הערות

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

 מהלך השיעור

 דקות[ 20פתיחה ] .א

 הצגה עצמית  .1

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

 שלכם כיום.

חלומות שונים ]לדוגמא: להיות שחקן כדורגל, להיות נהג משאית, להיות רופא ולהיות עורך  4: הציגו לתלמידים א'אפשרות 

 דין[

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

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

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

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

 החלום שלי .2

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

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

 ובהמשך רק מי שירצה ישתף. 

מרו שאין להם חלומות, אמרו להם שזה בסדר ולגיטימי. תוכלו גם להוסיף, במידה שלתלמידים מסוימים יא הערה למתנדב

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

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

 

 חלומות של אחרים  .3

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

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

מה ילדים יש לו וכו(. לאחר מכן מתכנסים במליאה והקבוצות יציגו את הסיפור שקיבלו ויספרו מה חשבו השכלה יש לו, כ

 ]בשלב זה אל תגלו לתלמידים כי מדובר בדמויות מפורסמות[שקרה לדמות. 

 

 



 
 

7 

 

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

 התנסות  .5

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

 הציבו בכיתה דלי ובקשו מהנציגים לקלוע כדור אל הדלי.

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

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

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

 דיון: 

 שאלו את הנציגים:

 ?איך הייתה עבורכם המשימה 

 שלכם המגבלה עם לעבוד הרגשתם איך? 

 לדעתכם להצליח לא או להצליח לכם גרם מה ? 

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

 כל תלמידי הכיתה: שאלו את

 בעינכם הוגנים היו התנאים האם ? 

 בחירה אפשרות לנו קיימת לא שלנו בחיים מצבים באלו? 

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

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

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

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

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

 

  וחיצוני פנימי שליטה מיקוד. 6

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

 חברת ולהקמת פיקסאר האנימציה חברת להקמת ושותף אפל ומייסד ל"מנכ – ובס'ג סטיב הוא סמי NeXT. 

 תקשורת לוי רמי הווירטואלית הסלולרית וברשת" השקמה שיווק לוי רמי" ברשת שליטהה בעל - לוי רמי הוא רחמים . 

 2009 לשנת נובל פרס כלת, וייצמן במכון לכימיה פרופסור –יונת עדה היא עדה. 

 בחנו יחד את ההבדלים בין הסיפורים של הקבוצות לסיפורים האמתיים. 

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

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

 שהעתיד שלהם היה הרבה יותר טוב מאשר הסיפור הראשוני שקיבלו. 

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

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

ו שהוא לא מתאים לכם. זה צריך לפחד האם החלום שלכם מעשי וגם לא צריך להיבהל מהאפשרות שתנסו להגשים אותו ותגל

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

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

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

 .מיקוד שליטה חיצוניגישה זו נקראת 

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

 מיקוד שליטה פנימי.חרים להתמודד עם זה, ומה ליצור מזה, גישה זו נקראת בחיים, אך עיקר הכח טמון באיך אנו בו
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 :דיון

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

 האחרת על עדיפה הגישות שאחת בחיים מצבים יש האם? 

 להשתמש קשה יותר גישה באיזו? 

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

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

 התגברתם?

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

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

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

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

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

 הערות למתנדב:

 פותנוס דמויות רשימת להלן שהצענו לדמויות מתחבר ואינך במידה, אליהן ומתחבר מעריך שאתה דמויות שתבחר חשוב. א

 נורמן, קרים יואב, האריש לוסי, שבת שלומי: עצומים להישגים הגיעו זאת ובכל פשוטה הייתה לא שלהן הפתיחה נקודת אשר

 .ברקוביץ פסקל, רולינג. קיי. יי'ג, אבקסיס לוי אורלי, רדינסקי קירה, איינשטיין אלברט, ברקת אלונה, שטה-תמנו פנינה, עיסא

 על נוסף למידע הקישור על לחץ. עליהן שאלות יש לתלמידים שלרוב כיוון בכיתה מציג השאת הדמויות את להכיר כדאי. ב

 .לוי רמי, יונת עדה, גובס סטיב

 כישלונות מפורסמים  .7

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

 ת ומה היא עושה היום. הם יכולים לנחש מי הדמו

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

 מהו החלום שלי? .8

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

 כעת, אנחנו רוצים לדבר על החלומות שלכם.

 חייבו תלמידים לשתף. כדי לא להביך אותם(מי רוצה לשתף בחלום שלו? )אל ת 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 אז חפשו לכם חלום ולכו איתו.



 
 

9 

 

  כרטיסיות לחלוקה לקבוצות – 1נספח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הסיפור של יאן

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

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

 . והוא לימד את עצמו לתכנת כשהיה נער. ואביו נשאר מאחור

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

 ונפטרה. אימוחלתה  בשנות העשרים לחייו

 חשבו יחד:

  היה החלום של יאןמה? 

 במהלך החיים? לדעתכם  לוקרה  מה 

  

 עדהשל  הסיפור

ן נדרשה לעבוד ולכן במהלך התיכו 11 אביה נפטר כשהייתה בתעדה נולדה למשפחה דלת אמצעים, 

 כדי לסייע למשפחתה.

 חשבו יחד:

  עדה?של כילדה, מה היה החלום 

  ?איזו משכורת היא מרוויחה כאדם בוגר, איפה היא גרה? בבמה היא עובדת? כמה ילדים יש לה? איזו השכלה יש לה? 

 

 

 _______סיפורו של 

 ]הסיפור שלך[ 

 

  של ___________?כילד, מה היה החלום 

 איזו משכורת הוא מרוויח לה יש לו? שככאדם בוגר, איפה הוא גר? בבמה הוא עובד? כמה ילדים יש לו? איזו ה? 

 

 

 סיפורו של רחמים

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

 . עקב הדיסלקציה שממנה סבל, הושאר רחמים בכיתה ד' שנה נוספת

 חשבו יחד:

  של רחמיםכילד, מה היה החלום? 

 איזו משכורת הוא מרוויח לה יש לו? שככאדם בוגר, איפה הוא גר? בבמה הוא עובד? כמה ילדים יש לו? איזו ה? 

 

 

  

 ו של סמיסיפור

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

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

 בקבוקים תמורת הפיקדון כדי לקנות אוכל.

 חשבו יחד:

 סמי? של כילד, מה היה החלום 

 איזו משכורת הוא מרוויח לה יש לו? שכה הוא גר? בבמה הוא עובד? כמה ילדים יש לו? איזו הכאדם בוגר, איפ? 
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 חשיבה חיובית

העומדים בפנינו כמחנכים, הורים )בהווה ולעתיד( וכבני אדם הוא הטמעת תהליכי חשיבה נכונים. תודעתו  אחד האתגרים הגדולים

מנת להגיע למחוזות חפצינו מוטל עלינו לדאוג להלך מחשבה תואם. על דרכנו ניקרים ללא -של אדם מעצבת את מהלך חייו, ועל

שליליים. את עומק ההשפעה של דפוסי המחשבה שלנו על חיינו  הרף דאגות ומכשולים, היכולים להסיט אותנו לדפוסי חשיבה

. אין כוונתו לומר שהשמעת קול "אנחה שוברת חצי גופו של אדםוגופנו, ממחיש רב )אחד מחכמי חז"ל( באמירה המפורסמת: "

וחנו, נפשנו ובסופו אנחה הוא הדבר ששובר פיזית את גופנו, אלא מעגל של השפעות ההדדיות מתמשך ואיטי יכול להוביל לכך שר

 של דבר גופנו יהפכו לשבר כלי אם נמצא עצמנו נאנחים ללא הרף על מר גורלנו. אם כן, כיצד עולים על מסלול של חשיבה חיובית?

מערך השיעור שלפניכם מנסה להמחיש "בהילוך איטי" את דרכי המחשבה שלנו ולחשוף מספר דרכים יצירתיות להתמודדות 

ית בחיינו. זכרו כי בתחום החשיבה לאימון ולהתמדה יש תפקיד מכריע. בדיוק כפי שספורטאי נדרש להתאמן וחיזוק החשיבה החיוב

בה על מנת למצוא מוצא  רמידי שבוע ולעיתים מידי יום, כך עלינו להתאמן ללא הרף בפיתוח חשיבה חיובית ויצירתית ולהיעז

 ממצבים לא קלים ופתרונות לבעיות.

לטובה"( ואחד מסיפורי מוהר"ן. זהו  ם זּו)קיצור של "ג   זּומ  ספר סיפורים על רבי עקיבא, רבי נחום איש ג  בהרחבה לנושא הבאנו מ

 לקט קטן משלל רב של סיפורים העוסקים בתחום של חשיבה חיובית המעצבת חיים.

 

 תאם.שימו לב שהנושא של חשיבה חיובית יכול להתפרש על יותר משיעור אחד, ומומלץ לתכנן את הזמן בה

 

. שלמה המרכז להתפתחות אישית ומקצועית - InsideOutsideהשיעור שלפניכם נכתב בשיתוף עם שלמה בורלא, מחברת 

הוא לאפשר לאנשים וארגונים לגדול למי  שלוכי אנשים רגילים מסוגלים להפיק תוצאות יוצאות דופן, והחזון פועל מתוך האמונה 

 זרה ושיתוף הפעולה.. אנו מודים לו על העשהם יכולים להיות

 מטרות השיעור

 לקשור בין חשיבה חיובית לחשיבה מסתעפת ויצירתית.  .1

 לעורר סקרנות באשר ליכולתנו להשתמש בחשיבה חיובית.  .2

 להתנסות בתהליכי חשיבה המובילים לחשיבה חיובית.  .3

 להכיר את האופן שבו אנו נוטים לחשוב על אירועים ומצבים.  .4

 הכנה

 דף הפעלה לתלמיד. .1

 עי מקורות סיפורים על חשיבה חיובית.קט .2

 מהלך השיעור

אמרו לתלמידים כי השיעור הקרוב עומד להיות שיעור לא שגרתי, וכי אנו עומדים לטייל בשבילים לא מוכרים  פתיחה: .1

שבדרך כלל איננו מקדישים להם תשומת לב. הדבר דומה להבדל שבין לצפות בגול בכדורגל בראשינו, ולהכיר אופני חשיבה 

כך שאפשר לשים לב לשלבים ולדקויות המהלך. באותו אופן, אנו נתבונן בפנים  –בהילוך מהיר, לבין שימוש בהילוך אטי 

על מנת ליצור את התנאים המתאימים לשם כך, נפתח בחידה. בקשו מכל תלמיד לצייר על גבי דף את שונות של חשיבתנו. 

קוים ישרים, מבלי להרים את העט מן הדף )ראו  4הן על ידי יות בינתשע הנקודות הבאות. המשימה: יש לחבר את כל הנקוד

 פתרון בנספח(: 

                                    

 

 

 

קרון העומד מאחוריה: על מנת לפתור את ילאחר שהתלמידים ניסו, מומלץ לפתור את החידה על הלוח ולהסביר את הע

 יבוע" ולהשתמש בחשיבה יצירתית, הפורצת את המסגרת. החידה יש "לצאת מן הר
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. מומלץ להכין חידה או שתיים נוספות מראש, גם כדי להתכונן לאפשרות למנחה: כל חידה יצירתית אחרת תתאים כאן

 . שהתלמידים מכירים את החידה הזו, וגם לשם ההנאה והעניין

 יעור.עודדו את התלמידים להשתמש באופן חשיבה זה גם בהמשך הש

 

ספרו לתלמידים על מחקר מעניין שנעשה אודות החשיבה האנושית: במחקרים נמצא כי אצל אדם שאוכל תפוח ואצל אדם  .2

 שאלו את התלמידים מה ניתן להסיק מכך?המדמיין שהוא אוכל תפוח פועלים אותם אזורים במוח. 

 

 אדם" ובקשו מהם להסביר אותו לפי הבנתם: קראו עם התלמידים את המקור על "חצי אנחה שובת חצי גופו של :מקורות .3

 אמר רב: אנחה שוברת חצי גופו של אדם, שנאמר: 

ֵעינֵיֶהם )ספר יחזקאל פרק כא פס'  ירּות ֵתָאנַח ל  רִׁ מ  נַיִׁם ּובִׁ ת  רֹון מ  ב  שִׁ ם ֵהָאנַח ב  ה ֶבן ָאד   (.11ו ַאת 

 רבי יונתן אומר אף כל גופו של אדם שנאמר:

רּו י ה כִׁי יֹאמ  ה כ ל רּוחַ ו ה  ֲהת  פּו כ ל י ַדיִׁם ו כִׁ ָאה ו נ ֵמס כ ל ֵלב ו ר  ה כִׁי ב  מּוע  ת  ֶאל ש  ה נֱֶאנ ח ו ָאַמר  ה ַאת  ַכיִׁם   ֵאֶליָך ַעל מ  ר  ו כ ל בִׁ

נ ה ַמיִׁם )שם, שם, פס   (12ֵתַלכ 

 רמז שסא  -פרק כא  -ילקוט שמעוני על יחזקאל מתוך 

 

למחשבה השלילית שלנו לבדה, לאחר שנתנו לה מקום וביטוי בדמות אנחה, גם אם טרם  : לעתים לאנחה בלבד, כלומרהסבר

התרחש דבר, יש כוח מרפה ומחליש. לא זאת בלבד, אלא שמחשבה זו יכולה להיות בגדר שמועה, ואינה מציאותית, כלומר 

עלינו ועל פעולותינו. "סוף  תוכנה טרם התרחש או התממש, אלא בראשנו בלבד. ועדיין, גם מחשבה בלבד יכולה להשפיע

מעשה במחשבה תחילה" נכון גם כאן: אם אנו חושבים מחשבה שלילית, זו יכולה להשפיע על פעולתנו, ולהביא לתוצאות 

  שליליות. איך זה עובד?

 

מוטעה המעורר  חיזוי". שאלו והבהירו למה הכוונה: נבואה שמגשימה את עצמה: רשמו על הלוח את הביטוי: "הסבר .4

בקשו מן התלמידים דוגמא, או הביאו אחת משלכם, הגות חדשה ובכך גורמת לתפיסה המוטעית הראשונית להתגשם. התנ

 . דוגמאות שניתן להביא: ולם המעשהשלון בעילמחשבה שלילית, שיכולה להוביל לכ

  הרגל...", כאשר אני רוכב/ת על אופני ובראשי מנקרת המחשבה "רק שלא אפול, רק שלא אפול, רק שלא תשבר לי

 יכולה להיות לכך השפעה פיזית: אני אלחץ, ארעד קלות, אנסה להתמקד בהכוונת הכידון. ולבסוף, אני עלול/ה ליפול. 

 כשל, זה עומד להיות מבחן קשה...", אני מראש מגביר/ה את הסבירות יכאשר אני ניגש/ת למבחן וחושב: "אני עומד לה

 שלון במבחן. ייו חשבתי, כלומר, לכיוון הכלכיוון שעל ישהמוח שלי יכוון את פעולותי

זהו מעגל החשיבה השלילית, המשפיע על התגובה, הפעולה והביצוע. זוכרים את הניסוי עם האדם שאוכל תפוח והאדם 

 שמדמיין תפוח? המוח אינו מבחין בין המחשבה לעשייה, אצל שניהם פועל אותו אזור במוח, והמחשבה לבדה יכולה להוביל

מה שחששתי ממנו קרה לי, שמקורו בספר  -, כלומרבא לי מהן חששנו )כמאמר הביטוי העממי הנפוץ: אשר יגורתילתוצאות ש

 (. איוב, פסוק ג', כ"ה

 

לפרוץ אותו! באותה מידה ששמועה  –אם כך, כיצד ניתן לשבור את המעגל? פשוט  .5

ייה, כך שמועה שלון בעשישלילית או מחשבה שלילית יכולה להשפיע ולהוביל אותנו לכ

חיובית או מחשבה חיובית יכולה להשפיע ולהוביל אותנו להצלחה! ציירו על הלוח את 

תרשים החשיבה הבא, המתאר את קטע המקורות שקראנו או את הדוגמאות שהבאנו 

 קודם לכן: 

אופן החשיבה )שלילית/חיובית( < משפיע על תפיסת המציאות )שלילית/חיובית( < 

תפקוד ולביצוע בהתאם לרמת ציפיותינו מן המציאות )תפקוד וביצוע גורם להתנהגות, ל

 גרוע/תפקוד וביצוע טוב( < וחוזר חלילה. 
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למנחה: התרשים מתאר חשיבה חיובית, ניתן ומומלץ לצייר גם תרשים של מסלול 

)ראו לעיל או  החשיבה השלילית, או תרשים של אחת מן הדוגמאות שניתנו בכתה

 . מידים(השתמשו בדוגמאות התל

 

ראינו שניתן להחליף את מסלול החשיבה השלילית במסלול חשיבה חיובית. על מנת להצליח במערכה על החשיבה  :דיון .6

החיובית המובילה אותנו, נכיר כעת כמה גורמים ואופני חשיבה נפוצים שעשויים לעכב אותנו, ולצדם נכיר כלי חשיבה שיסייעו 

, והיכרות עמם יכולה לסייע לנו לפרוץ את נתיבי החשיבה השגרתיים יבה היצירתיתהחשבידינו. כלים אלו שייכים לתחום 

 והמוכרים שלנו, ולהרחיב את אופן החשיבה שלנו כך שהחשיבה שלנו תהיה יעילה ותשרת אותנו בצורה מועילה עבורנו. 

 

ובסיבות שהעלו התלמידים, או  שאלו את התלמידים: מה עשוי לעכב או למנוע מכם לחשוב בצורה יצירתית? דונו בדוגמאות .7

 כולם או חלקם:  –בגורמים המעכבים חשיבה חיובית ויצירתית הבאים 

 :ככל שאנו מתבגרים, אנו לומדים ומחונכים לחשוב בתבניות. התבניות )"הריבוע"( מסייעות לנו להבין את  חשיבה תבניתית

תנו, ואינן מאפשרות לנו לצמוח. על מנת להמחיש העולם ולארגן מידע רב במהירות, אך לעתים הן גם כולאות את חשיב

 " אם מורידים ממני אלף אני רבע. מי אני?נקודה זו, חודו לתלמידים את החידה הבאה: "

או האות אלף. התשובה  1,000-חידה זו יש לכתוב על הלוח. שימו לב שהמילה "אלף" כשאינה מנוקדת יכולה להתפרש כ

(. לאחר פתרון החידה, הסבירו לתלמידים כי על מנת להגיע לפתרון יש 1,000.25 היא: ארבע. )תשובה אפשרית נוספת:

תרגול  - מוצאשל אותיות.  –להחליף את התבנית ואת מסגרת החשיבה הראשונית של המספרים במסגרת חשיבה חדשה 

 של חשיבה מחוץ לקופסא או של חשיבה מחוץ לתבנית מסייע לנו לפרוץ את מעגלי החשיבה המוכרים. 

 :לכולנו ישנם הרגלים ודפוסים שאנו חוזרים עליהם שוב ושוב, בין אם במעשים ובין אם במחשבות.  כוחו של הרגל

 )במידת העניין והזמן שנותר(.  ראה תרגיל בסעיף ב' בנספח –ההרגלים עשויים ליצור קביעות וקיבעון. דוגמא 

תה רגיל לעשות או ממה שבא לך לעשות. לפעמים : לעשות ההפך ממה שאטכניקת ההיפוךדרך התמודדות אפשרית היא 

מי שרגיל לחשוב באופן שלילי על יכולותיו  –השינוי והשבירה של ההרגל יוצרים נתיב חדש, מעניין ומועיל. כך למשל 

 במבחן, אם ישבור את הלך המחשבה הרגיל, עשוי למצוא הלך מחשבה חדש וחיובי.  

 

 :או שזה טוב או שזה רע, או שיש פתרון או שאין, או  –ב במונחים קוטביים לחלקנו נטיה לחשו נטיה לחשיבה קוטבית

להכיר את גווני הביניים שבין שחור ללבן, ולחפש אותם... להבין שלכל בעיה  – מוצאשמישהו בעדי או שהוא נגדי וכדומה. 

 (. יש כמה פתרונות, ולכל מטבע יש יותר משני צדדים )אם מחשיבים גם את הקוטר כצד 

 

 לכולנו יש יכולת יצירתית הטבועה בנו. עם זאת, : אמונה כי יצירתיות אינה משתלמת ופחד מפני ביקורת של הסביבהה

ככל שאנו מתבגרים, רבים מאתנו מאבדים את הגמישות והיצירתיות הטבעיות, ומזניחים את השעשוע, היצירתיות והדמיון. 

להעז! להציע, לחלוק רעיונות ואף להשתמש בכל מיני  –וצא לעתים היצירתיות נתפסת כמפריעה לסדר או כמאיימת. מ

 שיטות על מנת לשמר ולפתח רעיונות ומחשבות, כדוגמת רישום של רעיונות וסיעור מוחות עם חברים. 

למנחה: מומלץ לספר כאן סיפור הממחיש עד כמה היצירתיות משתלמת. דוגמאות בולטות לאנשים שהיצירתיות 

ואחרים. אילו אנשים אלו היו מטביעים את  ICQוינצ'י, תומאס אדיסון, המפתחים של -ו דה"השתלמה" להם: ליאונרד

רעיונותיהם והמצאותיהם בביצה של מחשבות שליליות, לא מעזים או אומרים לעצמם: אה, אולי בעצם הרעיון שלי לא כל 

 ה בדואר רגיל... כך מוצלח... יתכן שכולנו היינו יושבים עד היום בחושך... או מתכתבים זה עם ז

 

: לאחר שעשינו סיבוב במחוזות החשיבה היצירתית, ניתן לשלב קטעי מקורות או סיפור המראה כיצד חשיבה חיובית מקורות .8

 או הסתכלות יצירתית, גם אם בדיעבד, מובילות לפתרון בעיות. מומלץ לבחור באחד הסיפורים מן הנספח. 
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לחיזוי  הם אותנו. "בהילוך אטי" יכולנו לראות כי אחד מן הדפוסים הללו הוא הנטיי: שיעורנו עסק בדפוסי חשיבה המלוויסיכום .9

" פשוט כיוון שהמחשבה שלנו אנחה שוברת חצי גופו של אדםאו לחשיבה שלילית, ההופכת לנבואה שמגשימה את עצמה. "

ת אותנו. את מסלול החשיבה השלילית, משפיעה על חיינו ועל גופנו. חשיבה חיובית בונה אותנו, ואילו זו השלילית פשוט שובר

החוזר על עצמו, ניתן לפרוץ ולהפוך למסלול של חשיבה חיובית, בעזרת שימוש בכוחות חשיבה המצויים אצל כולנו: כוחות 

החשיבה היצירתית, המסתעפת והמגוונת. בהמשכו של השיעור הכרנו חסמים וגורמים המעכבים אותנו מפני חשיבה יצירתית, 

בהן על  רודות מוצאות אפשריים מכל גורם מעכב. זכרו כי ניתן "להתאמן" ולפתח חשיבה חיובית ויצירתית, ולהיעזושוחחנו א

 מנת למצוא מוצא ממצבים לא קלים ופתרונות לבעיות.
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 תרגיל אישי –נספח 

 : 1פתרון החידה מסעיף  .א

 

 

 

 

  דקות. 3 –התוכל לבצע? הזמן המוקצב  .ב

 קרא בעיון הכל לפני שתעשה משהו.  .1

 כתוב את שמך המלא בפינה הימנית העליונה של גיליון זה.  .2

 . 2עשה עיגול סביב המלה "שמך" בסעיף מספר  .3

 מרובעים קטנים בפינה השמאלית העליונה של גיליון זה.  4צייר  .4

 בתוך כל אחד מהמרובעים שציירת.  Xצייר  .5

 שציירת.  צייר עיגול סביב כל אחד מהמרובעים .6

 חתום את שמך בתחתית העמוד.  .7

 רשום את כתובתך ליד הכותרת.  .8

 במלבן.  4הקף את המלה "גיליון" בסעיף  .9

אם הנך הראשון להגיע לנקודה זאת, צעק בקול רם: אני הראשון להגיע לנקודה זאת, אני   .10

 אלוף ביצוע הפעולות. 

 אמור בקול רם: כמעט סיימתי, בצעתי כמעט את כל הפעולות.   .11

. האם 2-ו 1כעת, לאחר שגמרת לקרוא בעיון, בצע רק את הפעולות המבוקשות בסעיפים   .12

 סיימת לקרוא הכל לפני שבצעת פעולה כלשהי?
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 מקורות להעשרה

התלמוד מספר על רבי עקיבא, שהיה תלמידו של רבי נחום איש ָגְמזּו. משמעות השם "גמזו" הוא קיצור 

רבי עקיבא לעיר נידחת. היה לו תרנגול שיעיר אותו, חמור המשפט "גם זו לטובה". פעם אחת נסע 

לרכב עליו, וכמה נרות לתאורה. עם רדת החשיכה, הגיע לכפר, בו היו כל האכסניות בתפוסה מלאה. לא 

היה לו מקום ללון, הוא יצא ליער והקים לו מחנה. בעודו לומד תורה, נשבה רוח וכיבתה את הנר והוא 

אחר מכן, הגיע אריה וטרף את החמור שלו, ולאחריו בא חתול וטרף את נותר בחשיכה. זמן קצר ל

 התרנגול שלו.

 וכך נותר לו רבי עקיבא לבדו ביער, והוא חסר כול! אך הוא אמר בלבו: "גם זו לטובה".

בבוקר קם רבי עקיבא והמשיך במסעו ברגל. הוא עבר דרך הכפר, ושם נודע לו, לתדהמתו, שכנופיית 

 יו בלילה, שרפה את הכפר, רצחה את יושביו, ולקחה את כל רכושם.שודדים הגיעה אל

"כעת אני רואה כיצד ה' מגן עליי. אילו הייתי משיג חדר באכסניה בכפר, הם היו לוקחים גם אותי. ולו 

היה החמור שלי נוער, לו היה התרנגול שלי קורא, לו היו נרותיי דולקים, הם היו מוצאים גם אותי. כל מה 

 הוא עושה לטובה!". שה' עושה

 

שואלת מדוע קראו לנחום איש גמזו בשם זה, ועונה  הגמרא. רבי נחום איש ָגְמזּוהיה פעם רב בשם 

ון שכל מה שקרה לו אמר: "גם זו לטובה". ומספרת הגמרא, שפעם אחת רצו ושקוראים לו כך, מכי

ם, הוא ילך. נתנו לנחום איש ישראל לשלוח מתנה לקיסר. אמרו, מי ילך? נחום איש גמזו שמלומד בניסי

גמזו מזוודה מלאה אבנים טובות ומרגליות ושלחוהו אל הקיסר. בדרכו, הגיע נחום איש גמזו בלילה 

לאיזו אכסניה והלך לישון. בלילה בזמן שישן נחום איש גמזו, קמו אנשי האכסניה, לקחו את האבנים 

זאת נחום איש גמזו, אמר: "גם זו  הטובות והמרגליות ומלאו את המזוודה בעפר. למחרת, כשראה

לטובה", והמשיך בשליחותו. קיבל הקיסר את המזוודה וראה שמלאה היא בעפר, מיד רצה להרוג את כל 

ישראל שהרי עשו ממנו צחוק. אמר נחום איש גמזו: "גם זו לטובה". בא אליהו הנביא בדמות אחד 

הם של ישראל, שכשזורקים אותו למעלה מאנשי הקיסר, ואמר שאולי עפר זה הוא עפר של אברהם אבי

נהיה לחרבות וחיצים. והיתה מדינה אחת שלא הצליחו לכבוש, השתמשו בעפר זה וכבשוה. מיד מלאו 

 את המזוודה באבנים טובות ומרגליות ונתנוה לנחום איש גם זו.

 

ו... וקבע ן שלארמומעשה במלך אחד שבנה לעצמו ארמון וקרא לשני אנשים וציוה אותם שיציירו את ה

להם זמן שעד אותו הזמן חייבים הם לציירו... והלך אחד מהם ויגע וטרח מאוד ולמד עצמו זאת האומנות 

של ציור... והשני לא שם אל לבו גזרת המלך ולא עסק בזה כלל... וכאשר הגיע סמוך לזמן המוגבל שהיו 

לא מאד. וזה השני התחיל צריכים לגמור מלאכתם הנה הראשון כבר גמר מלאכתו... בציור נאה ונפ

להסתכל על עצמו מה זאת עשה, שכילה הזמן בהבל וריק... ונתישב בדעתו והלך והטיח )וצבע( כל חלקו 

היה כמו ראי ממש... הלך המלך זפת שחור על כל חלקו, וה זפתפת שחור מבריק, ועשה זבמשחת 

וייר בציורים נאים... וחלק לראות תבנית מלאכתם אשר עשו באלו הימים וראה חלק הראשון שהוא מצ

השני היה תלוי בוילון וחשך תחתיו... ועמד השני ופרש את הוילון והזריח השמש ובאו והאירו כל הציורים 

חיי  -ר' נחמן מברסלב   ... והוטב הדבר לפני המלך.ראיהנפלאים בחלקו מחמת... שהיה מאיר כמו 

 מוהר"ן צח
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 עמידה ביעדים

 מטרות השיעור

 .מדויקת בצורה מטרה הגדרת של והחשיבות המשמעות את ינובי יםהתלמיד .1

 .הלימודים שנת מתחילת שעברו התהליך על יתבוננו התלמידים .2

 .השנה להמשך פעולה ודרכי מטרות לעצמם יגדירו התלמידים .3

 הכנה לשיעור

 (.גשות מאתר ילדים בסיכוי.קלפי ריש להביא לשיעור קלפים )במידה ואין קלפים ניתן להביא תמונות/ גזרי עיתונים/ להדפיס  .1

 ( * לכל תלמיד1יש להדפיס את מפת הפעילות )נספח  .2

 ( * רשימה אחת לכל תלמיד2יש להדפיס את רשימת המטרות )נספח  .3

להגדרת מטרות. מומלץ כי המתנדב יתנסה לפני תחילת השיעור בניסוח מטרה אישית על  SMRTבשיעור ישנו שימוש במודל  .4

 ומק.פי המודל בכדי להכירו לע

 , מומלץ לדאוג מראש למקרן ומחשב.מצגת נלוותלשיעור  .5

 מהלך השיעור

 התבוננות על המחצית שעברה .א

 במפה המתאים במקום הקלפים את ימקם תלמיד כל, הפוכים קלפים 3ו( 1 נספח) פעילות מפת תלמיד לכל יחלק המתנדב .1

 על עונה הקלף כיצד ולהתבונן הראשון הקלף את להפוך מהתלמידים יבקש המתנדב בהמשך(. הקלף את עדיין לראות מבלי)

 הקלף את הופכים, הבאה לשאלה עוברים בסיום. בדף הונח הקלף שבו במקום התשובה את ולכתוב המופיעה השאלה

 .המיועד במקום התשובה את וכותבים

 יש לציין מראש שהתהליך הוא אישי ולא תהיה חובת שיתוף בסיום.

ולהגיע  תבעבודה עם קלפים היא לעזור לתלמידים לעקוף את התשובות האוטומטיושאלות, כאשר המטרה  3במפה ישנן 

 לתשובות ברובד עמוק יותר.

 השאלות במפה הן:

 השנה מתחילת לי שקרה משמעותי משהו 

  שהשגתי מתחילת השנהמטרה 

 השנה סוף עד להשיג רוצה שאני מטרה 

 עלו בו במהלך העבודה עם הקלפים.בסיום המתנדב ישאל את הכיתה אם מישהו רוצה לשתף בתובנות ש

 התבוננות על המחצית הבאה .ב

 .אותה להשיג ניתן כיצד ונבחן( במפה 3 שאלה) השנה סוף עד לעצמו הגדיר תלמיד שכל במטרה נתבונן כעת .1

 S.M.A.R.Tהמתנדב יאמר לתלמידים כי השלב הראשון בהשגת מטרה הוא הגדרת המטרה בצורה חכמה 

)חכם( ויאמר לתלמידים שאלו הם ראשי תיבות שיזכירו להם כיצד יש להגדיר  SMARTהמילה המתנדב יכתוב על הלוח את 

 מטרה וישאל את התלמידים מה הן ראשי התיבות לדעתם.

 

 :S.M.A.R.Tמודל 

Specific- אני רוצה להצליח בלימודים, אלא אני רוצה להצליח במתמטיקה( :המטרה צריכה להיות ספציפית )לא 

Measurable - 90 ציון אני רוצה להצליח במתמטיקה, אלא אני רוצה לקבל :טרה צריכה להיות ניתנת למדידה )לאהמ 

 (בתעודה

Achievable -  אני לא 50המטרה צריכה להיות ברת השגה, בלוחות הזמנים ובאמצעים שהוגדרו )אם כרגע הציון שלי הוא ,

 בסוף השנה( 90 ציון אגדיר כמטרה לקבל
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Real - אבל גם לא  90 ציון , אני לא אגדיר מטרה לקבל50שרי, ובעל ערך מבחינתנו )אם כרגע הציון שלי הוא יעד אתגרי ואפ

 .להתאמץ להשיג אותו( ןאלא משהו שאני רואה כאתגר ומוכ, 60ציון 

Time - (75בזמן )בתעודת סוף השנה הציון שלי במתמטיקה יהיה  מההמטרה צריכה להיות תחו. 

 

 בעברית: מס"רוכות בהן תלמידים אינם שולטים בשפה האנגלית ניתן להשתמש במודל  בכיתות הנמ הערה למנחה:

 (בתעודה 90 ציון אני רוצה להצליח במתמטיקה, אלא אני רוצה לקבל :המטרה צריכה להיות ניתנת למדידה )לא - מדיד

 להצליח במתמטיקה(אני רוצה להצליח בלימודים, אלא אני רוצה  :המטרה צריכה להיות ספציפית )לא - ספציפי

אבל גם לא  90 ציון , אני לא אגדיר מטרה לקבל50יעד אתגרי ואפשרי, ובעל ערך מבחינתנו )אם כרגע הציון שלי הוא   -י ריאל

 .להתאמץ להשיג אותו( ןאלא משהו שאני רואה כאתגר ומוכ, 60ציון 

 

 .S.M.A.R.Tל . כל תלמיד מגדיר את המטרה שרשם לעצמו במפת הפעילות על פי הכללים ש2

 

. המתנדב יחלק את התלמידים לזוגות, כל תלמיד מציג לבן הזוג של את המטרה שניסח וביחד בוחנים האם המטרה עומדת 3

 .S.M.A.R.T בכללי ה

 
 . לאחר מכן חושבים בזוגות אילו פעולות כל אחד מבני הזוג יכול לעשות כדי לעזור לעצמו להשיג את המטרה.4

 ל הלוח מספר רעיונות לפעולות שעוזרת לקדם מטרות לימודיות, למשל:המורה יכולה לכתוב ע

 פנייה לתלמיד שחזק בחומר 

 שיתוף ההורים 

 הקדשת זמן רב יותר לצמצום הפערים 

 שיחה על הקשיים ועל החששות 

 לנסות להשיג חונך 

  מהמורה בבית הספר עזרהלבקש 

 חיפוש חומרים באינטרנט 

 לבקש להיבחן כדי לעלות על הבעיה 

 נוי גישה כלפי המקצועשי 

 שינוי מקום ישיבה בכיתה 

 התמדה 

 הכנת לו"ז שבועי 

 חרדת בחינותהתמודדות עם להשתתף בסדנה ל 

 

( שבו התלמיד יכתוב את המטרה שלו וירכז לעצמו את הפעלות שהוא 2. המתנדב יחלק לכל תלמיד דף סיכום מטרה )נספח 5

 מתכנן לעשות כדי להשיג אותה.

 

 סיכוםג. 

 כולנו רוצים להצליח בתחומים מסוימים, כאשר לכל אחד מאיתנו חשוב להצליח ,מאיתנו יש יעדים ושאיפות בחייםלכל אחד 

)ספציפית, מדידה, ברת S.M.A.R.T כאשר אנחנו בוחרים מטרה חשוב שנבחר מטרה שעומדת בכללי הבתחום משלו. 

כם והפעלות שיסייעו לכם להשיג אותה ותלו השגה, ראלית ותחומה בזמן(. קחו את הרשימה שבה כתבתם את המטרה של

אותה במקום בולט כך שכל הזמן תתקלו בה, המוח שלנו לא אוהב חוסר עקביות: ככל שהוא יתקל במטרה יותר פעמים כך 

 הוא יפעל יותר כדי להשיג אותה.

 בהצלחה!
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 אינטלגנציות מרובות

 

 שנים עשרות במשך. האינטליגנציה בהגדרת מהפכה וחוללה גרדנר הווארד ידי על פותחה המרובות האינטליגנציות תיאוריית 

 אנשים מדרג לאורכו שהמיקום, IQ-ה סולם באמצעות למדידה הניתן( g) כללי כושר; אחידה כישות האינטליגנציה נתפסה

 ולהבינה. אינטליגנציה להגדיר בניסיון שונות וגישות וריותתיא פותחו האחרונים בעשורים. פחות או יותר כאינטליגנטיים

.  פשוטה כמותית למדידה ניתנות ובלתי, רבה במידה אוטונומיות, מרובות אינטליגנציות יש אדם לבני, גרדנר של התיאוריה פי על

 להיות יכול אדם. מסוים תחוםב אינטליגנטים אנשים יש; כללי באופן אינטליגנטים אנשים כי אין הרעיון  על מבוססת התיאוריה

 .אותו המאפיין" אינטליגנציות פרופיל" יש אדם לכל. אחרים בתחומים אינטליגנטי ובלתי, מסוימים בתחומים מאוד אינטליגנטי

-לוגית מתמטית, לשונית בין אישית, תוך אישית, מוזיקלית, גופנית: מובהקות אינטליגנציות שמונה כה עד זיהה גרדנר

 רליסטית ומרחבית.תנועתית, נטו

 על אינטליגנטי מהתלמידים אחד כל. מזה זה שונים התלמידים כי הוא חינוך לאנשי המרובות האינטליגנציות תיאוריית של המסר

 . ולנטיותיו ]מתוך אתר מכון ברנקו וייס[ לכישוריו המותאם לחינוך ראוי אחד כל כן ועל, דרכו פי

 השיעור מטרות

 .הקיימות ינטליגנציותהא למגוון התלמידים חשיפת .1

 .בה חזק שהוא אחת אינטליגנציה לפחות שישנה יבין תלמיד כל .2

 .'(וכו בתחביבים, בבית, ס"בבי) היומיום בחיי שלהם החזקות ליגנציותטבאינ להשתמש שניתן יבינו התלמידים .3

 .אינטליגנציה למדידת היחיד המדד לא היא, מתמטית לוגית שאינטליגניציה יפנימו התלמידים .4

 .וכיתתית קבוצתית, פרטנית. למידה סוגי במגוון תנסותה .5

 הערות

 דקות 90-כ הוא השיעור אורך. 

 הכנה לשיעור

 הכתה ילדי כמספר המרובות האינטליגנציות שאלון את הדפיסו. 

 השקופית בתחתית ההסברים את מראש לקרוא מומלץ, נלוות מצגת לשיעור. 

 נפרד דף על אינטליגנציה כל. תהאינטליגנציו שמות עם דפים/פתקים להכין מומלץ. 

 הכיתה לתלמידי המתאימה מראש התמודדות/דילמה על לחשוב יש בקבוצות העבודה לשלב. 

 מפרט אשר המצגת מתוך לה הרלוונטי הדף את קבוצה לכל להדפיסו וטושים פלקטים להביא מומלץ בקבוצות העבודה לשלב 

 .האינטליגנציה על

 

 מהלך השיעור

 דקות[ 10פתיחה ] .א

 . מעריצים או/ו מעריכים שהם אנשים של שמות לומר מהתלמידים שובק -

 (.סינונים ללא, אומרים שהם מה כל כתבו) הלוח של ימין בצד הרשימה את כתבו

 של שמאל בצד הרשימה את וכתבו במיוחד חכמים שהם חושבים שהם אנשים של שמות ואמרשי מהתלמידים בקשו כעת -

 .הלוח

 ככל) שלהם התשובות את בעיגול הקיפו – אינטליגנטים הם הלוח על שמופיעים האנשים מתוך מי התלמידים את שאלו -

 (.שמאל מעמודה האנשים יהיו בעיגול המוקפים השמות הנראה

 – זמרים :לדוגמא  למפורסמת הדמות את שהפכה האינטליגנציה את בה המופיעות הדמויות מעל ורשמו ימין לעמודת גשו

 – מנהיגים//  אישית-בין אינטליגנציה – שחקנים//  תנועתית, גופנית אינטליגנציה – פורטאיםס//  מוזיקלית אינטליגנציה

 'וכו//  לשונית אינטליגנציה – סופרים//  אישית-תוך אינטליגנציה
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 :לכתה הסבר -

 גיתלו אינטליגנציה היא שלהם החזקה שהאינטליגנציה אנשים אצל רק דווקא לאו היא שאינטליגנציה תלמידיםל הסבירו

 אינטליגנציה, מוזיקלית אינטליגניציה למשל כמו אינטליגנציות של מגוון ישנו אלא'(, וכו מתמטיקאים, מדענים) מתמטית

 '.. וכו אישית-בין אינטליגנציה, מרחבית

 

 דקות[ 10האינטליגנציות ] 8מצגת  .ב

 . האינטליגנציות מגוון על המסבירה למערך המצורפת המצגת את לכתה הציגו

 

 [דקות 10-15] האינטליגנציות שאלון מילוי – פרטנית עבודה .ג

 מאפיינים שהכי, לגביהם נכונים שהכי המשפטים ליד וי לסמן שצריך להם והסבירו האינטליגנציות שאלון את ילד לכל חלקו -

 . אישית-תוך והתבוננות ריכוז דורש השאלון מילוי. עצמו של בשאלון מרוכז יהיה ילד שכל לכך דאגו. אותם

 ביותר הרב למספר בהתאם) שלו החזקות האינליגנציות 2 הן מה הדף בראש לעצמו כותב תלמיד כל, השאלונים מילוי םבסיו -

 (.לגביו נכונים שהם שסימן משפטים של

 

 [דקות 30] האינטליגנציות באחת והתמקדות העמקה – בקבוצות עבודה .ד

 .שלהן תהחזקו האינטליגנציות מן לאחת בהתאם לקבוצות התלמידים את חלקו -

 שלכם הכיתה לתלמידי רלוונטית שהיא יודעים אתם וכי מראש שבחרתם כלשהי התמודדות הלוח על כתבו -

 אחר/  בית שעורי הכנת/  למבחן מידהל: למשל

 האינטליגנציה על המתבססים, הלוח על שכתובה לדילמה יצירתיים פתרונות 3-6  על חשובל צריכה קבוצה כלמ בקשו -

 (.לכתה להציג שיוכלו בכדי טושים עם קבוצה לכל פלקט מראש להכין ניתן. )שקיבלו

 הפתרונות את תציג קבוצה וכל כיתתית למליאה שוב מתכנסים, שונים פתרונות 3 ללפחות הגיעו הקבוצות שכל לאחר -

 .עבדו עליה לאינטליגנציה בהתאם

 :מהאינטליגנציות חלק פי על" למבחן התכוננות"ל אפשריים לפתרונות דוגמאות

 לזכור שצריך מסוים לחלק שיר להמציא/  שלומדים בזמן שירים לשמוע: מוזיקלית נטליגנציהאי

  תרשימים לצייר/  תמונות בעזרת למידה: מרחבית אינטליגנציה

 אחרת ספורטיבית פעילות או ריצה כדי תוך הקלטה לשמוע: תנועתית-גופנית אינטליגנציה

 צהבקבו או בזוג ללמוד: אישית-בין אינטליגנציה

 

 הערות למחנך:

 התלמידים יתקבצו סביבו בכתה אחר במיקום פתק כל זה בשלב ולהניח אינטליגנציה לכל פתק מראש להכין מומלץ 

 .בהתאם

 שוות לא והקבוצות במידה. שלו חזקה הכי האינטליגנציה של לקבוצה ילך ילד שכל תחילה התלמידים את לחלק נסו 

 .להם שיצאה השנייה ינטליגנציהלא בהתאם תלמידים מספר העבירו, בגודלן

 במדויק שוות להיות חייבות לא הקבוצות. 

 

 דקות[ 10סיכום ] .ה

 דקות[. 5. ]מהשיעור לקחו הם ומה החוויה להם הייתה איך התלמידים את שאלו -

 הימ ונדע שנכיר חשוב. במיוחד אותנו שמאפיינת אחת אינטליגנציה לפחות יש מאיתנו אחד שלכל בכך השיעור את אתם סכמו -

 עם והתמודדות שלנו היומיום בחיי בכלל ואם למבחנים בלמידה אם. לטובתנו אותה לתעל שנוכל בכדי אינטליגנציה אותה

 אם רק שלא להבין חשוב -השיעור לתחילת נחזור אם. בעתיד עבודה מקום אפילו ואולי תחביבים בבחירת ואף שונים מצבים

 .בתחומו חכם אחד וכל אותנו שמאפיינות אינטליגנציות של רחב מגוון יש. חכם אני מתמטיקה יודע אני
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 כל אדם יש סיפורל

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

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

 אותו המתנדב מעביר בכיתה. השיעור

 מטרות השיעור 

 ב.התלמידים יפתחו תמונת עתיד דרך סיפורו האישי של המתנד .1

 התלמידים יבינו שקשיים וכישלונות הם חלק בלתי נפרד מתהליך הגשמת החלומות. .2

 .שלהם האישי בסיפור מפתח חוויות לזהות ילמדו התלמידים  .3

 הכנה

 המתנדב ידי על האישי הסיפור מחוון ומילוי גובס סטיב של נאומוב השיעור לפני צפייה .1

 הפתיחה למהלך ושקר אמת משפטי הכנת .2

 * מספר התלמידים 2הדפסת נספח  .3

 הסיום במהלך הסרטון עבור ורמקולים מקרן הכנת .4

 מהלך השיעור

 דקות[ 15הכרות ] –פתיחה  .א

 הצגה עצמית .1

משפטים לתלמידים. אמור לתלמידים שאחד מתוך ארבעת המשפטים הוא  4הצג את עצמך ומה אתה עושה על ידי הצגת 

 משפט שקר ועליהם לנחש מהו.

 שגים גדולים שהשגת בחייך.משפטי אמת המתארים הי 3בחר 

 הכרות ראשונית עם התלמידים .2

מקד את התלמידים כי  -בקש מהתלמידים להציג את שמם והצע למי שרוצה להציג את עצמו דרך משפט אמת ומשפט שקר 

 משפטי האמת והשקר שהם מציגים צריכים לעסוק בהצלחות שחוו בחייהם.

 

 דקות[ 15לכל אחד יש סיפור ] .ב

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

 בתום הסיפור אפשר זמן לשאלות ולאחר מכן שאל את התלמידים:

 ?האם מישהו חווה דברים דומים לדברים שאני חוויתי 

 ?מה בסיפור הייתם עושים כמוני ומה אחרת ממני 

 ?מה מתוך הסיפור שלי אתם יכולים לקחת לחיים שלכם 

 

 דקות[ 10דות ]לחבר את הנקו .ג

 או גדול אירוע<  שלהם בסיפור נקודה עבורם שהיווה שלהם בחיים אירוע על לתאר מהם ובקש 1 נספח את לתלמידים חלק .3

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

 . היום נמצאים

 .לשתף שירצה ממי הסיפורים את ולקרוא לאסוף שתשמח לתלמידים ואמור שכתב הסיפור את להקריא בכך שמעוניין למי הצע .4
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 דקות[ 5סיכום  ] .ד

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

א תמיד בדיוק מה שתכננתם, אם לא תוותרו ותסכימו להתבונן תוכלו המציאות שאתם רוצים ושתזכרו שגם אם המציאות היא ל

 לראות שהקשיים והכישלונות מלמדים אתכם על הדרך ועל עצמכם והם חשובים בדיוק כמו השגת המטרה.

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

 .דרק רדמונדהסרטון על 

 הגמר לחצי עד; הזהב למדליית כפייבוריטי האולימפיים למשחקים הגיע  27-ה בן רדמונד דרק: המנחה עבור הסרטון תקציר

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

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

 קהל מול, הקריירה בשיא; מנשוא קשים היו והנפשיים הפיזיים כאביו( נקרע ברכו גיד) המסלול על והתמוטט הריצה את האט

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

 אחד ברגע, אולם. בתחרות דרכו את יסיים ובזאת האלונקה עם אותו יאספו תכף גם והם הראשונה העזרה באנשי מוקף

 .הריצה את לסיים דידה הוא כוחות באפיסת, כלשהי תוצאה להשיג מנת על בצליעה במרוץ וממשיך רגליו על קם הוא, ספונטני

 ואחת אחד בכל השראה ועורר המרוץ את סיים הוא צופים אלף 60 של הרמות הכפיים מחיאות ולקול אביו של בתמיכתו

 במסע והמשיך רגליו על קם הוא, רבה ונחישות תשוקה עם: "רדמונד דרק את הזכיר מנאומיו באחד  אובמה צופים ברק מאותם

 סמל בו רואה ב"ארה שנשיא העובדה" המשימה את לסיים כדי רק, זאת עשה הוא, הפסיד כבר שהוא ידע שהוא למרות

 .הזה הנדיר האירוע משמעות את, מכל יותר מבטאת
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 מחוון הסיפור האישי – 1נספח 

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

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

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

 נאומו של סטיב גובסצפה ב שלב ב':

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

 (:ניתן להשתמש בכולו, בחלקו או כלל לא להשתמש בוהוא בגדר הצעה בלבד, 

 
 

 :שלי מהחיים סיפורים שלושה לכם לספר רוצה אני היום

 הנקודות את לחבר: 1 סיפור

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

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

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

 . היום נמצאים שאנחנו

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

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

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

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

 אתכם מוביל כשהוא אפילו, שלכם הלב בעקבות ללכת הביטחון את לכם תיתן הדרך בהמשך יתחברו שהנקודות שהאמונה מכיוון

 .לולהס לשביל מחוץ אל

 להצלחה בדרך וכישלונות קשיים: 2 סיפור

 .בכישלונות עוסק שלי השני הסיפור

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

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

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

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

 מכונן אירוע: 3 סיפור

 עליי שהשפיע משמעותי באירוע עוסק שלי השלישי הסיפור

 סיפר הוא ובס'ג של בדוגמא – בחייך האירועים ועל עליך השפיע הוא כיצד ותאר עליך שהשפיע משמעותי אירוע על סיפור ספר}

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

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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  2נספח 
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 STEMעל  מדברים

 , Science , Mathematics. ראשי התיבות כוללים את תחומי הדעת:STEM-במרכז השיעור עומד עולם מקצועות ה

Engineering and Technology אך כיום רואים במכלול המקצועות של העולם הטכנולוגי כולל מדעי הסביבה, ארכיטקטורה ,

ולהבין מה הפוטנציאל הגלום בעיסוק בעולם  STEM-עולם מקצועות הועוד. בשיעור הזה ננסה לבחון מיתוסים הקשורים ל

 הטכנולוגי: הן תעסוקתית )מגוון(, כלכלית )פרנסה( ואישיותית )אתגר ומימוש עצמי(.

 

 מטרות

 STEM-חשיפה לעולם המקצועות ה .1

 היכרות והבנה של העיסוק במקצועות טכנולוגיים .2

 הכנה

 דא חיבור לאינטרנט ונוכחות של מחשב ומקרן בכיתה.השיעור כולל הקרנת סרטון ומצגת, יש לוו 

  דפי דמויות )נספח( 5הדפסת 

    (2הדפסת וגזירת כרטיסיות מקצוע )נספח 

  :שאלות על מדעלהעשרת הדיון בכיתה מומלץ להוריד ולקרוא את המידע בחוברת  

 

 הערות

 לשיעור זה ישנה מצגת נלוות

 

 מהלך השיעור

 דקות[ 20מי אני? ] –פתיחה  .א

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

 שלכם כיום.    

  פרטי את תצייר קבוצה כל(. 2 נספח) מקצוע וכרטיסיית( 1 נספח) דמות של ציור קבוצה לכל חלקו, לקבוצות הכתה את חלקו. 2

 :הבאות השאלות על ותענה קיבלהש המקצוע לפי הדמות   

 איך קוראים לדמות? איפה היא גרה? כמה היא משתכרת? מה היא למדה בתיכון? מה היא למדה באוניברסיטה? האם 

 היא זכר או נקבה? מה המוצא שלה? כמה ילדים יש לה? האם היא אוהבת את העבודה שלה?

 א שהבינו את המשימה, לעזור איפה שצריך ולהיות מעורבים  בזמן הפעילות, יש לעבור בין הקבוצות ולווד הערה למנחה:

 במשימה. להקשיב למה שתלמידים אומרים, כדי להשתמש בזה אחר כך בדיון. 

 דקות להציג את הדמות שהכינה.  2לאחר שכל הקבוצות מסיימות, לכל קבוצה יהיו 

 ו במקום והמנחה ישאל אותם את השאלות. אם קבוצה לא רוצה להציג, לא ללחוץ אלא להציג שהם יישאר הערה למנחה:

 בזמן שהתלמידים מציגים את הדמויות, חשוב מאוד לכתוב בנקודות על הלוח את הדברים שעלו. 

  STEM-לבסוף, סכמו את הממצאים מתוך הפעילות ונסו להדגיש את הסטריאוטיפים הקיימים לגבי מקצועות בכלל ומקצועות ה

  STEM-עורים הבאים שלנו, נדבר על נושא הבפרט. הסבירו שהיום ובחלק מהשי

 

 דקותSTEM [20 ]?מה זה בעצם  .ב

 ולמה זה חשוב?  STEM. הגדרת 3

 STEM :Science, Technology, Engineering, Mathematicsהציגו לתלמידים את ראשי התיבות של 

 , שמניעים את העולם כיום קדימה. ואת התרגום לעברית: מדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה. אלה נחשבים מקצועות הליבה

 . למעשה, זה אחד התחומים בהם קצב גידול STEM-רוב רובה של ההתפתחות של החברה האנושית קשורה למקצועות ה
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 העבודות הוא הגבוה בעולם המערבי. 

 הציגו לתלמידים מספר עובדות מתוך המצגת המצורפת

 חברים אליו ולפי מה שהתלמידים מראים בו עניין.חשוב לבחור את הצגת השקפים לפי מה שאתם מת למנחה:

  חשוב להסביר כל שקף, כדי להוריד התנגדויות שנובעות מהשפה האנגלית.  –שימו לב שחלק מהמצגת היא באנגלית 

  :כבר היום המצב הוא שעל כל שני מקומות עבודה פנויים בתחום החיפוש עבודה-STEM – !יש רק עובד אחד 

  :רק בארה"ב תיווצר דרישה לעוד יותר ממיליון משרות של בעלי תוארי  2020עד שנת דרישהSTEM! 

  :במקצועות ה קצב הגידוליהיו יותר מקומות עבודה-STEM  זה אומר שיזדקקו עוד  –הוא גבוה לעומת כל התחומים

 יותר לאנשים שילמדו את המקצועות הללו. 

וההתפתחות של העולם המערבי, ויש הרבה הזדמנויות  נדרשים להמשך הקידמה STEM-המסר הוא שמקצועות ה למנחה:

, אבל למעשה מתכוונים לכל STEM-. חשוב להבהיר לתלמידים שאנו מדברים על מקצועות הSTEM-שמחכות במקצועות ה

ת המקצועות הרלוונטיים לעולם הטכנולוגי. מגוון האפשרויות הוא אדיר, אך כולם קשורים ליסודות הנלמדים בסופו של דבר בבי

 הספר, במתמטיקה, פיזיקה, כימיה ואנגלית. 

 אז למה לא בעצם?  .4

 ? מה הקושי? מה עוצר בעדכם? STEM-אז למה בעצם לא ללכת ללמוד אחד ממקצועות השאלו את התלמידים: 

: המטרה היא להציף את ההתנגדויות והקשיים הנפוצים. לעזרתכם הבאנו מספר מיתוסים והסברים אפשריים שבני למנחה

 אינו עבורם. STEM-לוקחים בחשבון כאשר הם מגיעים למסקנה שעולם מקצועות ה נוער

 חשוב קודם לשאול את התלמידים ולשמוע את הקשיים וההתנגדויות שלהם ורק אז לחשוף את זה במצגת

 הנקודות העיקריות:

 44% מתלמידי התיכון חושבים שלימודי ה-STEM  לא מענייניםפשוט. 

 53% את מקצועות ה למודיותר קשה לבטוחים ש-STEM .)לעומת מקצועות הומניים( 

 40% " פחות כייףאומרים שזה." 

 1  כדי ללמוד את מקצועות ה צריך להיות "חנון"טוען ש 5מכל-STEM. 

 60%  ב תואר אקדמי שחייביםבטוחים-STEM אבל למעשה לא מכירים את מגוון האפשרויות בתחום. כדי לעבוד בתחום , 

יעלו נקודות נוספות מקרב התלמידים. חשוב לא לנסות לתת מענה או לשכנע אותם שאפשר אחרת. יתכן והערה למנחה: 

על  –מדובר בדעות מושרשות היטב ורק לאורך זמן יתכנו שינויי דעות. מומלץ לשתף את קבוצת המתנדבים בנקודות שעלו 

 ם.מנת שהמתנדבים הבאים יוכלו לתת את תשומת הלב אליהן לאורך השיעורים הבאי

 STEM-עבודות בתחום ה .5

  https://www.youtube.com/watch?v=3bnMBhO0LnUבקישור:  "STEM-הקרנת סרטון "קריירות בתחום ה

 )מופיע כקישור במצגת, בכותרת השקף האחרון( 

 .פה לתלמידים את הנאמר בסרטון-חשוב שתתווך לתלמידים את הסרטון ותסביר בעל – הערה למנחה

 דקות[ 5סיכום ] .ג

אמנם לקוח מאנגלית, אבל הוא מייצג למעשה את עולם הדעת ועולם המקצועות שמקדמים ומפתחים את  STEMג המוש

רבים היו מעורבים בתכנונו, ייצורו  STEMאנשי  -העולם המודרני. כמעט כל מוצר ודבר שאנו נוגעים בו או צורכים היום 

. כמובן שלא רק הם, אבל STEM-לם ואת הכלכלות הם אנשי הושינועו אלינו. אנחנו לא מודעים לזה, אבל מי שמניע את העו

זקוקים למהנדסים, כימאים, פיזיקאים, מדענים  -בהחלט יש להם תפקיד חשוב ומרכזי. העולם המערבי, ובפרט מדינת ישראל 

עיון שאולי וחוקרים. אנו לא יכולים לחייב, אבל בהחלט ממליצים, שכל אחד מכם ישקול את האפשרות ו"יפתח את הראש" לר

 הוא יוכל להתפרנס בכבוד ולעסוק במקצוע משמעותי מבין שלל המקצועות של העולם הטכנולוגי.
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___________________________________ 

 ישראלמיקרוסופט מערך השיעור נכתב בחסות חברת 
 

 

 

 STEMדמות לפעילות  – 1ספח נ
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 :כרטיסיות של מקצועות – 2נספח 

 

 מדענ/ית  

 

 ת תוכנה/מהנדס

 

 ממציא/ת אפליקציות

 

 צייר/ת

 

 זמר/ת

 

 רואה/ת חשבון

 

 עורכ/ת דין
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 הטכנולוגיה בעידןניהול זמן 

 נושא

ניהול זמן הינו אחת מהמצוקות של התלמידים בעידן הטכנולוגי. במהלך השיעור שלפניכם מתקיימת זרימה בשני אפיקים מקבילים 

ת הטכנולוגיות" עם כל ההשלכות הנלוות לכך, והשני הוא השימוש ב"קופסאות" האחד הוא הבעייתיות בכניעה ל"קופסאו -

כמשרתות אותנו, על מנת לנהל את הזמן ביעילות המרבית. שכן, הטכנולוגיה היא מצב נתון שכובש עוד ועוד חלקים בחיינו. הכל 

 ם בכלל(.תלוי בסדר העדיפויות, במינון ובוויתור, ברווח ובהפסד ) מימד חשוב בניהול החיי

 

 מטרות

 התלמידים יבינו שהזמן הינו משאב מוגבל ולכן יש לנצלו ביעילות .1

 התלמידים יתנסו בתהליך תיעדוף משימות .2

 התלמידים יבינו שבכל בחירה של ניצול זמנם יש רווח והפסד .3

 התלמידים ירכשו כלים לניצול יעיל יותר של הזמן בעידן הטכנולוגיה .1

 

 הכנה

 ( עבור כל תלמיד בכיתה, ד')נספחים א', ב' ועוגה הדפסת דפי טבלאות 

  בכמה עותקים )בנספח ג'( משימה קבוצתיתהדפסת דף 

  (הסיפור האבנים הגדולות עבורך )בנספח' 

  כלי שקוף, אבנים, חצץ, ניתן להמחיש את הניסוי של סיפור האבנים הגדולות ולערוך אותו בכיתה, לשם כך יש להביא מראש

 )לא חובה( חול ומים

 

 תהערו

  יש לבקש בפעילות הקבוצתית ניתנת אפשרות להעביר מסרים באמצעות טלפונים סלולריים של חלק מהתלמידים. לשם כך

 (.5אם היא אינה מאשרת זאת, ניתן לערוך את הפעילות באמצעות פתקים )הסבר על כך בסעיף   את אישור המורה מראש.

 " תכנית זו, מיועדת למורות ומורים. רצוי לברר לפני ור אחרשיע" של שיעור לדרךמערך שיעור זה, מועבר גם בתכנית .

 השיעור עם רכז/ת שיעור אחר, אם מערך שיעור זה הועבר בכיתה בה אתם מתנדבים. 

 

 מהלך השיעור

 דקות[ 5-10חשיבות ניהול זמן יעיל ] .א

 פתיחה .1

 . הציגו את עצמכם ואמרו שבסיום השיעור אם יקשיבו לכם הם ירוויחו עוד שעתיים ביום

 

 תרגיל ניהול זמן .2

  ב' בעברית, -א'-חלקו לתלמידים דף ובו טבלה. בקשו מכל אחד מהם לרשום בטבלה בסדר יורד את אותיות ה - 1שלב

הדגישו שעליהם למלא כל טור . ABCוהלאה )כמה מקום שיש בטבלה( ואת האותיות הלועזיות  1 -את המספרים מ

 בפני עצמו. רצוי שתדגימו זאת על הלוח. 

 שו שימדדו לעצמם את הזמן או שתפעילו אצלכם טיימר ותבדקו בשבילם כמה זמן לוקח להם לסיים.   בק 

  לאחר שסיימו, אמרו שעכשיו הם מתבקשים לבצע תרגיל נוסף. הפעם עליהם למלא את הטבלה שוב )נספח  - 2שלב

ום בכל שורה את האות העברית עליהם לרש – הדגימו זאת על הלוח. מימין לשמאלב'(, רק שכעת עליהם למלא אותה 

 ב וכדומה. בקשו שימדדו לעצמם זמן. B2א, 1A –( כך שהרצף הפעם יהיה a( והאות האנגלית )1)א( המספר )

 



 
 

31 

 

 דיון בעקבות התרגיל .3

  ?איזה תרגיל לקח לכם יותר זמן? מדוע 

 יותר זמן. מדוע זה קרה? ב, המספרים והאותיות באנגלית, ועדין התרגיל השני לקח לכם הרבה -כולנו יודעים את הא 

 

 הסבר .4

 המוח שלנו יודע לעבוד בצורה מאוד טובה, כשהוא מתמקד במשימה אחת, אבל הוא מאבד זמן במעבר בין כמה משימות. 

מעבר בין הקשרים. כלומר, כאשר אנו משתמשים במחשב  – switching contextהסבירו שבמחשבים יש מושג שנקרא 

וורד( נראה לנו שהן עובדות במקביל, אבל למעשה כמו המוח שלנו המעבר בין -של אינטרנט וומריצים עליו שתי תוכנות )למ

התוכנות לא מתרחש במקביל. כמשתמשים, איננו שמים לב לכך שהמעבר לא קורה בו זמנית, משום שהמחשב עושה זאת 

 מה קורה כאשר מעמיסים יותר מדי משימות על המחשב?במהירות רבה מאוד. 

 טי יותר, המעברים בין התוכנות מתרחשים לאט יותר ויתכן גם שמהחשב יתקע. הוא נעשה אי

מה קורה לכם כאשר אתם עוברים בין כמה משימות במקביל, לדוגמה, כאשר אתם עושים שיעורי בית בחשבון ופתאום 

 סגור?הטלפון מצלצל או הווטסאפ קופץ? האם אתם מצליחים להתרכז במשימה באותה המידה אילו הטלפון היה 

משום   -במעבר שהמוח עשה מהתרגיל בחשבון לקריאת ההודעה גם אם החלטתם לא להשיב, אתם משלמים מחיר יקר 

ובמידה שאתם עוברים בין כמה משימות )יותר משתיים(, יתכן מצב שבו תתקשו  שלוקח למוח זמן להיכנס שוב לריכוז.

תרכזים במשימה מסוימת כמו שיעורי בית, כדאי לכבות את . משום כך, כאשר אתם מ100% -להתרכז ולמלא כל אחת מהן ב

הטלפונים הסלולריים או להרחיק אותם מכם, עד לסיום המשימה. אם תעשו זאת, תראו פתאום שמשך זמן הכנת שיעורי 

 הבית מאוד מתקצר. 

 דקות[ 20ניצול יעיל של הזמן ] .ב

 דקות( 5-7הפעלה בקבוצות ) .2

יבות ניהול הזמן האישי, כדי להספיק את כל הדברים החשובים לנו וכן להמחיש עד מטרות ההפעלה, להמחיש את חש למנחה

 כמה מפריע להתרכז במשימה אחת, כאשר תשומת הלב מוסטת באמצעות הטכנולוגיה. 

מומלץ להתייעץ עם המורה לפני השיעור ולברר אלו משימות )כגון מבחנים ואירועים( מתקיימים כיום בבית הספר ובהתאם 

 נות את המשימות בדף המשימה.לכך לש

 

 תלמידים ולכל קבוצה תנו דף משימה )בנספח(.  5מתנדבים שיעזרו לכם. חלקו את הכיתה לקבוצות בנות  2בקשו 

בקשו מהם לרשום מסרים שמדמים  –מהקבוצות  לחלקבזמן שהקבוצות עובדות שני המתנדבים שבחרתם שולחים מסרים 

 , פייסבוק, כדי ליצור עניין בקרב התלמידים. SMSפ, הודעות שעוברות בתוך הכיתה בווטסא

 

 יש שתי אפשרויות להעברת המסרים, עם טלפונים סלולריים או בלעדיהם, בהתאם להחלטה של המורה.  הערה למנחה

  אם המורה אישרה שימוש בטלפונים סלולריים, בקשו שבכל קבוצה יהיה טלפון סלולרי אחד זמין. בררו עם התלמידים

 ם, אם יש להם את מספרי הטלפון הללו, ואם לא בקשו אותם ורשמו עבורם.המתנדבי

  .אם המורה לא אישרה זאת, חלקו לתלמידים המתנדבים פתקים ריקים שבעזרתם הם יעבירו את המסרים לקבוצות 

 

 הצגה במליאה ודיון .3

 כיצד סידרתם את הפעילויות של יוסי? –רשמו על הלוח את השאלה המרכזית 

 ת התלמידים פתחו דיון לפי השאלות הבאות:לאחר תשובו

  כמו מבחן או יום הולדת, אולי כאלו שנראו לכן  –עם אילו פעילויות התחלתם? )לדוגמה, פעילויות שהיו נתונות מראש

 יותר חשובות מאחרות(

 שיתם? האם היו קבוצות שהחלו לסדר את הפעילויות וגילו שחלק מהפעילויות מתנגשות עם פעילויות אחרות, מה ע 

  ?האם האורך של כל הפעילויות שווה לדעתכם? אולי חלק קצרות / ארוכות יותר מאחרות 

 ?האם הייתם צריכים לוותר על חלק מהפעילויות? על מה וויתרתם? מדוע 

  ?האם היה לכם קל / קשה לסדר את הפעילויות של יוסי 

 ה אתם עושים במצבים הללו?האם קורה לכם ביומיום שיש לכם כמה פעילויות שמתנגשות במקביל? מ 
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 הסבר .4

כאשר מתכננים את הפעילויות שלנו מראש, אנחנו יכולים להתכונן ולארגן אותן לפי סדר חשיבות ולפי דברים שלא ניתן להזיז, 

 שאינם תלויים רק בנו, למשל מבחן או הזמנה ליום הולדת. כך ננצל את הזמן שלנו בצורה האופטימלית ביותר. 

 ת לעצמינו, ביומן, כדי שנזכור. כמובן שניתן גם לסדר תזכורות לכך מראש בטלפון הסלולרי או במחשב.חשוב גם לרשום זא

במקרה שהגעתם למצב בו שתי פעילויות מתנגשות, עליכם להחליט על מה לוותר או למצוא חלופות. אם לדוגמה, אתם 

הקטן יום לפני המבחן, תוכלו להסביר להוריכם חייבים להתכונן מבחן בתנ"ך, ובמקביל ההורים ביקשו שתשמרו על אחיכם 

 מדוע לא תוכלו לא לשמור על אחיכם במועד זה, ולהציע לשמור עליו ביום אחר.  

אבל במקביל אני חייב  16:00גם בעתיד תתקלו בפעילויות מתנגשות. אם לדוגמה, אני צריך לקחת את הבן שלי מהגן בשעה 

 איך יכולתי להימנע מהמצב הזה מראש? . 16:00הספקתי לסיים אותו לפני  לסיים פרויקט חשוב בעבודה עד מחר, ולא

 לתכנן את הזמן שלי מראש 

  אולי אשתי / בעלי אולי הסבתא ייקחו אותו מהגן, אולי  –אם לא אספיק להגיע לגן, לבקש עזרה ממישהו  –לתכנן חלופות

 עמית בעבודה יעזור לי לסיים את הפרויקט וכדומה

 י את הפרויקט בזמן, אולי אקח את העבודה הביתה, ולסיים את הפרויקט בערבבמקרה שלא סיימת 

תמיד יהיו לכם פעילויות / מטלות שמתנגשות. חשוב לדעת שלפעמים צריך לוותר על משהו אחד כדי לעשות משהו אחר. כדאי 

 תמיד לבחור את הדברים החשובים ביותר לנו, ואם נותר זמן לעשות גם את הדברים הנוספים. 

 

 דקות[ 5ניהול זמן בעידן הטכנולוגיה ] .ג

 מיקוד במשימה  .5

  היו כאן כמה קבוצות שקיבלו מסרים משני התלמידים המתנדבים תוך כדי פעילות. האם הצלחתם להתרכז במשימה

 דקות? עד כמה המסרים שקיבלתם הסיטו את דעתכם? האם הצלחתם לסיים את המשימה? 5-לאורך כל ה

  מכירים את תופעה זו של חוסר מיקוד וקפיצה מדבר לדבר? תנו לי דוגמאות. האם אתם -פנו לכל הכיתה 

 

הסבירו שרובנו מורגלים לקפוץ מדבר לדבר. התרבות שלנו ועידן הטכנולוגיה מרגילים אותנו לכך, הודעות אימייל ווטסאפ 

טעות. בכל מעבר ממשימה ושיחות סלולר. לכאורה אנחנו מספיקים יותר, אך זוהי  SMSמתפרצות לעשיה שלנו, כך גם 

 למשימה אנו מאבדים מיקוד במה שעשינו ולוקח לנו זמן לחזור אליו. 

כל מעבר דורש ממני כניסה למצב חדש וגוזלת זמן. דפוס העבודה הזה מאוד מקובל בעולם מהיר שבו אנו מופצצים במשימות 

זאת חשוב ללמוד לעשות את המעברים האלו אך הוא אינו יעיל וכדאי לתכנן את הזמן עם כמה שפחות מעברים. יחד עם 

 משום שאנו נדרשים להם בכל יום.

 

  חשבו רגע, האם הטכנולוגיה מייעלת את הזמן שלכם או גוזלת אותו? .6

אנחנו חיים בעידן של "קופסאות": המחשב, הטלויזיה, הסלולר, האפליקציות וכדומה. מצד אחד, כל האמצעים הטכנולוגיים 

רציניים. ילדים רבים "נשאבים" לתוך המחשב בצ'טים, מיילים, ברשתות חברתיות, שימוש בטלפונים האלה הם "אוכלי" זמן 

 הסלולריים, ווטסאפ וכדומה. במקום זה אפשר לעשות דברים אחרים או להשתמש במחשב על מנת לייעל את הזמן.

 

 איך לדעתכם ניתן לייעל את הזמן בעת השימוש במחשב? .10

בהכנת עבודות לבית הספר )למצוא חומר, להקליד עבודה( או לסייע לי בפיתוח תחביבים וצבירת  לדוגמה: המחשב יכול לעזור

ידע בנושאים שמעניינים אותי. ישנן דוגמאות נוספות לדרכים להרוויח זמן באמצעות המחשב )לעשות קניות, לקנות ספר, 

מול , אלא גם על ייעול הזמן כשאנחנו על פני המחשבלהזמין פרחים ועוד(. כלומר, עלינו לחשוב לא רק על פעילויות חלופיות 

 ומשתמשים בו.  המחשב

 

 כלים למיקוד במשימה אחת בעבודה מול מחשב ובכלל: -טיפים  .11

 תוכלו לרשום את הכותרות על הלוח: - למנחה

  כתבו לכם מראש מהן המשימות שאתם צריכים לעשות  –תכנון 

 משימהחשבו כמה זמן אתם מקצים לכל  – חלוקת זמנים 
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  במהלך עבודתכם חשבו מהן השאלות שאתם מנסים לענות עליהן ורשמו אותן  -התמקדות 

  נסו לא להיסחף לתוך השפע והמגוון של יישומים ומידע שמציע המחשב )סיגרו את האימייל, הטלפון,  -מיקוד במשימה

 הפייסבוק וכו'(

  חיזרו לעיסוק המרכזי –כשאתם סוטים מהפעילות שבה אתם עוסקים 

 ניהול הזמן שלכם .ד

וכל חתיכה מייצגת  םשזוהי העוגה היומית שלה( והסבירו 'ד)נספח  חתיכות 24-דפים עם עיגול המחולק לחלקו לתלמידים 

. בסיום בקשו ממספר תלמידים להציג את לעשות בהים נוהגם למלא כל שעה לפי מה שה בקשו מהתלמידיםשעה אחת ביום. 

מידים אם הם מרוצים מחלוקת הזמן שלהם ובמידה ולא בקשו מהם להציע תיקונים כך שאלו את התל העוגה שלהם לכיתה. 

  מבנק הפועלים על הרעיון לפעילות[נצר תודה להילה ]הזמן שלהם תיטיב עמם בצורה היעילה ביותר.  שחלוקת

 דקות[ 15האבנים הגדולות בחיינו ] -סיכום 

 סיפור האבנים הגדולות .12

 )בנספח(. ות בחיינו האבנים הגדולספרו את סיפור 

רצוי מאוד לספר אותו בדרמטיות ולא רק להקריא מהדף. עצרו במקומות המסומנים בצהוב ושאלו את הכיתה  :הערה למנחה

 מה הם חושבים שקרה. במידה שהבאתם את העזרים לניסוי, הדגימו אותו בפני הכיתה. 

 

בחייו. כדאי שתבחנו כל אחד ואחת מכם מהן האבנים הגדולות לכל אחד מאיתנו ישנן אבנים גדולות יותר ואבנים קטנות יותר  .13

של חייכם ולמה אתם מקדישים את מירב זמנכם. בדקו האם שיעורי הבית גוזלים יותר זמן ממה שתכננתם )אולי משום 

שבחרתם לעסוק בדברים אחרים במקביל(, האם אתם נשאבים לתוך משחק מחשב במקום לשחק עם חברים שהזמינו אתכם, 

אם קורה לכם שאתם מדברים בווטסאפ או בפייסבוק במקום להיפגש פיזית עם החברים. זכרו שלכל פעילות שתבחרו וה

לעשות יש רווח והפסד אתם מרוויחים את ההנאה ממנה / הצלחה בעתיד וכדומה, אך במקביל אתם מפסידים מכך שלא 

צירת קשרי חברות. לכן חשוב תמיד שתבחנו עם עצמכם עשיתם משהו שונה באותו הזמן, שהיה מביא לכם גם רווח לדוגמה, י

מהן האבנים הגדולות של חייכם, ונסו לתעדף את המשימות והפעילויות שלכם לפי האבנים הגדולות ורק בסוף את האבנים 

 הקטנות החול והמים. 

 

 והנה מספר טיפים לסיום:

 הזמן הוא מוצר מתכלה 

. כל לכן כדאי מאוד לתכנן את הזמן שלכם מראש… כמה שאנחנו רוציםלצערנו, הזמן הוא משאב מתכלה, שאינו קיים 

בחירה לנצל את הזמן שלכם או את הכסף שלכם בצורה מסויימת, היא למעשה ויתור על כל הדברים האחרים שיכולתם 

לנצל עבורם את זמנכם או כספכם. הרבה ילדים לא עושים הרבה בשעות אחר הצהרים, ומבלים שעות רבות 

 טלפון, במקום לקדם את עצמם למקומות שהם רוצים להיות בהם./בווטסאפ

 "לחיות עם הוויתור" 

 כשאני מוותר על משהו, אני צריך להיות מודע לזה ולהבין שאני מרוויח משהו אחר שבסופו של דבר אני רוצה בו יותר.

 בחירה אישית 

רים. אותם שיקולים עשויים להכריע את הכף הדגישו שמדובר על בחירה אישית מאוד. לא כל מה שמתאים לי, מתאים לאח

 לגבי בחירה זו או אחרת בצורה שונה אצל שני אנשים שונים.

  הבחירות היומיומיות משפיעות על עתידכם.  –השקעה לעתיד 

תפתחו לעצמכם  -אם תשקיעו היום בדברים כמו: לימודים בבי"ס, חוגים, קריאה, העשרה, פגישות עם אנשים מעניינים 

 שרויות בעתיד!יותר אפ

תזכרו שהמחשב הוא כלי חשוב ומרכזי אבל הוא גם עלול לגזול מאיתנו זמן רב שלא יחזור. עלינו לחשוב איך אנחנו 

 מנהלים את הזמן שלנו, כי ניהול זמן נכון הוא גורם חשוב מאוד בהצלחה שלנו בהווה ובעתיד.

  כם.הבחירות היומיומיות משפיעות על עתיד -טווח קצר וטווח ארוך 
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לעתים אני מוותר על משהו בטווח הקצר )משחק, בילוי, טלוויזיה( על מנת להשיג דבר אחר, שחשוב לי יותר, בטווח 

הארוך, כגון הצלחה בלימודים, השקעה בפעילות בתנועת נוער כדי להיות מדריך בכתה גבוהה יותר, חוג מחשבים או 

 דרמה )או אחר( שיאפשרו לי להיות טובים יותר בתחום.

 נימה אישית 

הסבירו מדוע בחרתם להקצות זמן להכנת השיעור ולהעברתו ועל איזה דברים אחרים הייתם צריכים לוותר. איך ניצלתם 

 את זמן ההכנה ביעילות.

 

אם הקשבתם לאורך השיעור הבנתם שאם תתמקדו בפעילות אחת כל פעם, תכבו את גורמי הרעש האחרים, תחליטו 

 לפיהן תארגנו את סדר היום שלכם תרוויחו עוד שעתיים ביום!מהן האבנים הגדולות שלכם ו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

 ישראל HPמערך השיעור נכתב בחסות חברת 

 דגוגיתודתנו ליניב מחני מחברת טקסס אינסטרומנטס על הרעיונות שסייעו בהכנת השיעור ולאאידה לוין על הסיוע הפ
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 טבלה למילוי בטור –נספח א'  

 

מלאו את הטבלה הבאה מלמעלה למטה. בכל משבצת מלאו את האות או המספר לפי הכותרת המתאימה. 

ב' ואחר כך מלאו את המספרים ולבסוף -שימו לב למלא כל טור בפני עצמו. התחילו למלא את אותיות הא'

 ה. . ראו דוגמה בטבלABCמלאו את האותיות הלועזיות 

 

 abcאותיות  מספרים ב-אותיות א

 a 1 א

 b 2 ב
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 טבלה למילוי בשורה –נספח ב' 

מו  מלאו שוב את הטבלה הבאה. הפעם עליכם למלא אותה בשורות מצד ימין לצד שמאל. כלומר רש

 וכן הלאה. )שימו לב, לא למלא כל טור בנפרד(. 2b, אח"כ מלאו ב1aבהתחלה א

 

 abcאותיות  מספרים ב-אותיות א

 a 1 א

 b 2 ב
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 האבנים הגדולות בחיינו -נספח ג' 

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

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

 שאורגן עבורם. למרצה ניתנה שעה אחת "להעביר את החומר". 

ת האליטה הזו, שהיתה מוכנה לרשום כל מילה שתצא מפיו, העביר המרצה הזקן את מבטו עליהם בעמדו בפני קבוצ

באיטיות ולאחר מכן אמר: "אנו עומדים לערוך ניסוי". מתחת לשולחן שהפריד בינו לבין מאזיניו הוציא המרצה מיכל 

ים, כל אחת בגודל של כדור טניס, זכוכית גדול והניחו בעדינות לפניו. לאחר מכן הוציא מתחת לשולחן כתריסר אבנ

 והניחן בעדינות, אחת אחת, בתוך המכל. 

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

 האם לדעתכם המיכל מלא? לאחר שישיבו המשך בסיפור(. שאל: - )למנחהמלא?" 

ה המתין מספר שניות ושאל :"האמנם?" ואז שוב התכופף והוציא מתחת לשולחן כלי מלא כולם השיבו "אכן". המרצ

אבני חצץ. בקפדנות שפך את החצץ מעל האבנים וניער מעט את המכל. אבני החצץ הסתננו בין האבנים הגדולות עד 

האם  :שאל - חה)למנשירדו לתחתית המכל. שוב הרים המרצה הזקן את מבטו ושאל את הקהל: "האם המכל מלא?" 

 לדעתכם המיכל מלא? לאחר שישיבו המשך בסיפור(.

עתה החלו מאזיניו המבריקים להבין את כוונתו. אחד מהם השיב "כנראה שלא." "נכון" השיב המרצה הזקן. חזר 

והתכופף, והפעם הוציא מתחת לשולחן סיר מלא בחול. בתשומת לב שפך את החול אל תוך המיכל. החול מילא את 

: שאל - )למנחהבין האבנים הגדולות ובין החצץ. פעם נוספת שאל המרצה את תלמידיו: "האם המיכל מלא?" החלל 

 האם לדעתכם המיכל מלא? 

הפעם ללא היסוס ובמקהלה השיבו התלמידים המחוננים: "לא!" "נכון" השיב להם המרצה הזקן. וכפי שציפו תלמידיו 

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

"איזו אמת גדולה יכולים  :שאל - )למנחהאת מבטו אל הקהל ושאל: "איזו אמת גדולה יכולים אנו ללמוד מניסוי זה?" 

 (.אנו ללמוד מניסוי זה?"

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

גדוש ומלא התחייבויות, אם באמת מתאמצים תמיד ניתן להוסיף עוד משימות ומטלות". "לא", השיב המרצה הזקן. "לא 

זה. האמת הגדולה שמוכיח לנו הניסוי היא זו: אם לא מכניסים למיכל קודם כל את האבנים הגדולות, לעולם לא נוכל 

 " להכניס אותן אחר כך.

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

"מהן האבנים הגדולות בחייכם? בריאותכם? המשפחה? ידידיכם? הגשמת הזקן התבונן בשומעיו ואמר: 

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

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

עלולים לפספס את החיים. אם ניתן עדיפות לדברים הקטנים )החצץ, החול( יתמלאו החיים בדברים הקטנים, ולא 

חיים. משום כך, אל תשכחו לשאול את עצמכם יישאר די מהזמן היקר שלנו כדי להשיג את הדברים החשובים באמת ב

 את השאלה: מהן האבנים הגדולות בחיי? וכאשר תזהו אותן, הכניסו אותן ראשונות למיכל החיים שלכם." 

 בתנועת יד ידידותית בירך המרצה את מאזיניו ויצא באיטיות מן האולם.
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 העוגה היומית שלכם -נספח ד' 
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 משימה קבוצתית -' הנספח 

 

לא מצליח לסדר את שעות אחר הצהריים שלו. כל פעם הוא שוכח דברים שעליו לעשות. לפעמים הוא יוסי 

 אפילו שוכח להגיע לימי הולדת של חברים או להתכונן למבחנים.

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

 עבורו. עליכם להחליט מה הן הפעילויות החשובות ביותר 

  .דונו בקבוצה האם עליו לוותר על חלק מהפעילויות, כדי שיספיק לעשות את החשובות ביותר 

 

 חמישי רביעי שלישי שני ראשון שעה

16:00-16:30      

16:30-17:00      

17:00-17:30      

17:30-18:00      

18:00-18:30      

18:30-19:00      

 רשימת הפעילויות של יוסי

  להתכונן למבחן בתנ"ך שיתקיים ביום שלישי 

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

 לקנות מתנה ליום ההולדת של דני 

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

 לשחק כדורגל עם חברים פעמיים בשבוע 

  שבועפעמים ב 3לשחק במחשב 

 להכין שיעורי בית כל יום 

  17:00ללכת לחוג טניס ביום שני בשעה 

 ללכת לסרט עם שני חברים מהכיתה 

 לראות טלוויזיה 

 ללכת לים 

 לעדכן את הסטטוס בפייסבוק 
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 רתיות וחשיבה מחוץ לקופסהייצ

 מטרות

 לעודד את התלמידים לחשוב מחוץ לקופסה .1

 לחשיבה יצירתית וכי השתיים משלימות זו את זו. ללמד את התלמידים מהו ההבדל בין חשיבה רגילה .2

 ללמד את התלמידים דרכים שונות להעביר מסר .3

 

 הכנה 

 חפצים שונים לפעילות הפתיחה  .1

 (10)סעיף  6חומרי יצירה עבור מתקן הביצה *חבילת ביצים ו .2

 יש לדאוג למקרן ורמקולים לוותמצגת נלשיעור  .3

 מהלך השיעור 

 דקות[  20פתיחה ] .א

תם, כיצד הגעתם לעבודה מהיכן הגעתם, אילו תלמידים היי ;הציגו את עצמכם ומה אתם עושים. מומלץ לספר מעט על עצמכם .1

 , מה אתם אוהבים בעבודה שלכם ועם אילו אתגרים אתם מתמודדים.שלכם כיום

מצגת(, בסרט רואים את וויל סמית מתמודד על משרה מול  2הסרט גברים בשחור )שקופית הראו לתלמידים קטע מתוך  .2

עליו הם יושבים )בצורת  אקצינים ואלופים בצבא האמריקאי, כל המועמדים מתבקשים לענות על בחינה כתובה, אך הכיס

תנוחה נוחה ללא הצלחה. וויל  ביצה( לא מאפשר להם לכתוב בצורה נוחה. בסרטון רואים את כל המועמדים מנסים למצוא

 סמית קם, גורר שולחן שנמצא במרכז החדר אל מקום הישיבה שלו ומשתמש בשולחן לצורך כתיבת הבחינה.

 שאלו את התלמידים מה ראינו בסרטון?

 )בשלב זה אל תסבירו בעצמכם עדיין במה יעסוק השיעור(

 

 ב. התנסות בחשיבה יצירתית

מבלי להרים את נקודות, בקשו מהתלמים לצייר את הציור במחברת שלהם ו 9בה מופיעות במצגת  3הראו את שקופית מספר  .3

 )הפתרון הוא למשוך את הקווים מחוץ גבולות האיור(. קווים ישרים שעוברים דרך כל הנקודות 4 לצייר כלי הכתיבה

 

, סלוטייפ, קש, קערה( בקשו מכל חפצים שונים )לדוגמא: מנקה מקטרות, טוש תנו לכל קבוצהאת התלמידים לקבוצות, חלקו  .4

 קבוצה למצוא כמה שיותר שמושים שונים לחפץ )לדוגמא קערה יכולה להיות גם כובע, גם אמבטיה לבובות וגם סיר לילה(.

 .במליאה בקשו מהקבוצות להציג את השימושים השונים שמצאו לכל חפץ

 

 מה נדרש מהם כדי להצליח במשימות השונות?שאלו את התלמידים  .5

בכדי שהמוח יוכל לפעול  .קצרהמוח שלנו הוא מכונה מופלאה שמצליחה לחשב כמויות אדירות של מידע בזמן בירו: הס

 .במהירות הוא משתמש בניסיון העבר שלו על מנת לחשב מהר יותר ולהסיק את המסקנה הנכונה ביותר בזמן הקצר ביותר

חוץ לקופסה, כלומר חשיבה מחוץ לתבניות שבהם אנו רתית הנקראת גם חשיבה מים היא חשיבה יצכהחשיבה שנדרשה מ

 רגילים לחשוב.

 שאלו את התלמידים:

 ?דמיון, הומור, חדשנות, מקוריות,יחודיות, משחק( האם אתם מזהים מה הם המאפיינים של חשיבה יצירתית( 

 ?צרתיות מגיעה אחרי שאנחנו )י בתרגיל האחרון האם שמתם לב שהרעיונות האחרונים היו יצרתיים יותר מהרעיונות הראשונים

 משחררים את הרעיונות הראשונים והברורים מעליהם שקופצים לנו לראש(

 ?אין צורך להמציא את העולם מחדש כל פעם, בטחון, נוחות, יעילות, שפה משותפת( מהם היתרונות של חשיבה רגילה( 

 ?ת שימוש בגישות אחרות, שיפוטיות, לימוד מה )קיבעונות, חשיבה בתבניות שאינן מאפשרו מהם החסרונות של חשיבה רגילה

 שממילא כבר ידוע, התייחסות לעתיד כאילו היה שכפול של העבר וכו'(

http://www.shiuracher.org/pdf/dl/DL_outofthebox.pptx
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 ?סיכון, איבוד שיווי משקל, העדר קריטריונים לשיפוט, חוסר כדאיות, חוסר אחריות,  מהם החסרונות של חשיבה יצירתית(

 אפשרות לכישלון וכו'(.

 ם פתרונות למצבים אבודים, פריצות דרך, המצאות, פטנטים, גילויים חדשים, שיפור הקייירתית? )מהם היתרונות של חשיבה יצ

חשיבה מחוץ לקופסה תייחד אתכם מהכלל, תעזור לכם לפתור בעיות שאחרים לא יצליחו, . תוך הפחתת עלויות, סיפוק פנימי

 (ובקלות

 

 ת אתם רוצים לתת להם הזדמנות להתנסות בחשיבה יצירתית:אמרו לתלמידים כי עכשיו אחרי שהם הבינו מהי חשיבה יצירתי .6

בקשו מהתלמידים להוסיף קו אחד כדי שהצורה תהיה ביטוי של הספרה  IXבמצגת בה מופיעה הצורה:  6הראו את שקופית 

 (.SIXכך שתופיע המילה  S)הפתרון הוא להוסיף קו מפותל בצורת האות  6

 

ת בקשו מהם להרים את הידיים עוד יותר גבוה, בקשו מהם שוב להרים את הידיים בקשו מהתלמידים להרים ידיים גבוה, כע .7

 הכי גבוה שהם יכולים. הרעיון הוא לראות האם יהיה תלמיד שיקום ויעמוד על הכסא/השולחן?

 הסבירו לתלמידים כי בשום שלב לא הגדרתם להם חוק שהם צריכים להישאר ישובים בכסא, אך הם הוגבלו על ידי החוקים

 שהם הציבו לעצמם/חושבים שהחברה מציבה להם.

 

 שאלו את התלמידים מה עוצר אותנו מלחשוב בצורה יצירתית? .8

פיתוחים שהיום המצאות ומהההרבה הסבירו לתלמידים כי רב הפעמים אנחנו עוצרים את עצמנו מתוך הפחד לטעות, אך 

ך למשל, עוגיות ה"שוקולד צ'יפס" נוצרו לראשונה על ידי רות נראים מובנים מאליהם נולדו מתוך טעויות או תפיסות "שגויות". כ

וויקפילד, עקב מחשבה מוטעית שפיסות השוקולד ימסו באפיה, ויהוו תחליף ראוי למחסור שהיה לה באבקת קקאו באותו 

 היום.

 

 חשיבה יצירתית הלכה למעשה .ג

קופסאות חד פעמיות, סלוטייפ, חוט צמר, קשים,  הביאו לכל קבוצה חומרי יצריה: קרטונים, דקות[: 15משימה ] -אפשרות א' .9

נייר טואלט או צמר גפן והסבירו לתלמידים שבהמשך תביאו להם גם ביצה. על התלמידים לבנות מתקן לביצה שיאפשר לזרוק 

 .(שימו לב שכל הקבוצות מקבלות בדיוק את אותם חומרים) מטרים מבלי שהיא תשבר 5תה מגובה או

 ות לתכנן את המתקן ורק בסיום תנו להם את הביצה. גשו למקום גבוה וזרקו ממנו את הביצים.דק 10אפשרו לתלמידים 

( המראה בצורה איורית ומקסימה את 9)שקופית  תן ידהראו לתלמידים את הסרטון  דקות[: 5סרטון ] –אפשרות ב'  .10

 המשמעות של יציאה מהתלם.

  שאלו את התלמידים: ןם הסרטובסיו

 מה המסר של הסרטון? 

 האם ישנם תחומים בחיים שלכם שאתם מזהים עם הדמויות בסרטון?

 

 .  סיכוםד

אינה סותרת חשיבה רגילה אלא משלימה אותה וכי  תשיצירתיולמדנו  חווינו היום התנסות בחשיבה יצירתית במגוון תחומים.

 היא ניתנת לשיפור. 

ם נתקלים בקושי או אתגר אל תמהרו להסתפק בפתרון הראשון שעולה לכם אלא התאמצו עוד קצת ונסו בפעם הבאה שאת

 לחשוב באופן יצירתי יותר.

 והכי חשוב תבחרו את הדרך שלך לחיות את חייכם גם אם היא לא מתיישרת בדיוק לקופסה שאתם רגילים אליה 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 ולשחר צוויג מפאיוניר על הסיוע בפיתוח מערך שיעור זהתודותנו לעמרי ליטבק, נעם ענתבי ואילנה חזן מחברת ראבלו 

 

https://youtu.be/It0Wr33SW1Y
https://youtu.be/It0Wr33SW1Y
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 הרשת ככלי לביטוי עצמי וליצירה

 מטרות 

 התלמידים יתוודעו לדרכים להבעה עצמית בעזרת רשת האינטרנט .1

 באמצעי התקשורת הפורמליים לבין פרסום באינטרנטהתלמידים יבחינו בהבדלים בין פרסום  .2

 התלמידים יכירו את האפשרות של מימון המונים דרך הרשת, כפלטפורמה המסייעת להפוך רעיונות למציאות  .3

 הכנות

 , בריסטולים ועטים. מגזינים של אופנה וספורט וכדומה, תמונות של זמריםדפים צבעוניים, מספריים, דבק,  .1

 ר לאינטרנטמחשב, מקרן וחיבו .2

 לחלוקה לקבוצות )מצ"ב בנספח(. 3וגזירה של כרטיסיית המשימה הרלוונטית להפעלה בסעיף  הדפסה .3

 

 מהלך השיעור

 דקות[ 20הבעה עצמית וחשיבותה ] .א

 האם מדי פעם אתם נוהגים לשרבט דבר מה במחברת / לשיר במקלחת / לשמוע שיר ברדיו ולהתחיל לרקוד? .1

אנו מביעים את עצמנו. לא תמיד ברור לנו למה אנחנו מביעים את עצמנו, אולם ברור לנו שאלו כל אלו הן דרכים שונות בהן 

דברים הנובעים מתוכנו ואנו מעוניינים לתת להם דרור. מומלץ לספר לתלמידים כיצד אתם מביעים את עצמכם על מנת שיוכלו 

 ללמוד שגם אנשים מבוגרים מביעים את עצמם. 

 

 , מה אתם אוהבים לעשות/לראות/לחוות/לשמוע? )כדורגל, מחשבים, ריקודים, אופנה וכו'(מהם תחומי העניין שלכם .2

  הלוח את הנושאים שהתלמידים אמרורשמו על 

 

 הפעלה .3

)רצוי להתייעץ לפני השיעור עם רכז/ת שיעור אחר לבחירת  בהתאם לגיל התלמידים שתי אפשרויות להפעלה לפניךלמנחה 

 (ההפעלה המתאימה ביותר לכיתה

תנו לכל קבוצה חומרי חלקו להם את דף המשימה המתאים לכיתות הנמוכות )מצ"ב בנספח(.  - אפשרות א' לכיתות הנמוכות

  יצירה ובקשו מהם להכין משהו/ליצור דבר מה/להביע בדרך מסוימת את הנושא שהם בחרו )שיר, ציור, הצגה, סיפור, חיבור(.

דף המשימה המתאים לכיתות הגבוהות )מצ"ב בנספח(. בקשו שיחשבו איך חלקו להם את  - אפשרות ב' לכיתות הגבוהות

 בלוג, אתר, רשת חברתית, אפליקציה וכדומה.( -היו רוצים לבטא את הנושא שבחרו ברשת האינטרנט למשל 

 

  הצגה במליאה .4

 בקשו מהקבוצות להציג את תוצריהן. 

 ומלץ לתת להם במה.לעיתים יש תלמידים שנושאים עימם דוגמאות ליצירות ובהחלט מ

 

 דיון .5

  ?מה התרחש כאן בעצם? מה עשיתם 

 התלמידים עסקו בהבעה עצמית. הם עשו משהו "שלהם", דבר מה שהם יצרו, שלא היה קודם לכן. 

  ?האם נהניתם מהפעילות? מדוע 

 תשובות אפשריות: כל אחד אוהב לעסוק בתחומי העניין שלו, כיף לעסוק בדבר שאנו טובים בו 

 תם מהעבודה הקבוצתית על הנושא שבחרתם?האם נהני 

העבודה הקבוצתית על נושא משותף מחברת בין אנשים ומאפשרת הכרות בצורה קצת שונה מההכרות הרגילה. לעתים 

 איננו יודעים שתלמיד שיושב לידינו אוהב את אותו התחום שאנחנו אוהבים כגון קבוצת כדורגל מסוימת.
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 סיכום ביניים .6

יש אנשים שאוהבים לצייר, לשיר, ללמוד, לעסוק בספורט, לאהוד קבוצת כדורגל  -מי עניין ועיסוק שונים לאנשים שונים תחו

ועוד. אולם מה שמייחד כל אחד מאיתנו, הוא שכל מתעניין בתחומים אליהם הוא נמשך ובהם הוא מרגיש שהוא יכול לבטא 

את אותם הדברים ועסוקים באותם התחומים והעיסוקים, העולם את עצמו, את כישוריו ואת יתרונותיו. לו כולנו היינו אוהבים 

היה נראה די משעמם ולא היה מתפתח בכיוונים ובתחומים שונים. מצד שני, כפי שראינו אנשים שאוהבים את אותם התחומים 

 יכולים להתחבר באמצעות התחביב המשותף, גם אם הם מאוד שונים זה מזה. 

 

תם רוצים לפרסם את היצירה שלכם בפני הרבה אנשים, איך הייתם עושים זאת? למשל אם היי - שאלה לכיתות הנמוכות .7

 הייתם רוצים שהשיר והריקוד שהכנתם יגיע לתפוצה רחבה ככל האפשר בזמן קצר.

מעלים סרטון ליוטיוב, מצלמים בטלפון הנייד ומעלים את הציור / פסל / יצירה לפייסבוק או לרשת חברתית  תשובות אפשריות:

 רת, פונים לגלגל"צ שישמיעו את השיר ברדיו, מעלים את היצירה באתר של מועדון מעריצים לקבוצת כדורגל.אח

 

 לפרסום היצירה לבין פרסומה ביוטיוב או בפייסבוק / ווטסאפ? 24מה ההבדל בין לפנות לגלגל"צ או לערוץ  .8

ורמליים )טלוויזיה, רדיו, עיתונים( יש תלות ההבדל המרכזי בין שתי הדרכים הללו בפרסום יצירה, שבאמצעי התקשורת הפ

בגורמים אחרים, שיחליטו אם היצירה מתאימה להתפרסם אצלם. יש צורך לעבור תהליכים של מיון וסינון כדי לפרסם את 

היצירה, זאת, משום שקיימת תחרות גדולה על זמן שידור בערוצי התקשורת הללו, ולכן הסיכוי שהיצירה תתפרסם שם קטנה 

מאשר באינטרנט. לעומת זאת, הפרסום באינטרנט הינו חינם, מהיר, עשוי להגיע לתפוצה נרחבת בזמן קצר ואינו תלוי  יותר

באנשים נוספים שיאשרו אותו, אלא תלוי אך ורק ביוזמה וביכולות שלכם. אין צורך להיות מפורסם, אין צורך בהשקעה כספית, 

ה הנרחבת, לא תמיד כל כך פשוטה, שכן צריך להגיע לקהלי יעד נרחבים אין מגבלת גיל. יחד עם זאת, ההגעה אל התפוצ

 וכדאי שתהיה בהתחלה רשימת תפוצה ראשונית רחבה. 

 

 דקות[ 10האינטרנט כמקום לביטוי עצמי ] .ב

 ניתן להתבטא מעבר לרשתות חברתיות? האם אתם עושים זאת כבר כיום? באילו דרכים? באלו אתרים .9

ייבו תלמידים להציג( לבוא ולהציג באמצעות המחשב, אתרים שהם מכירים לביטוי עצמי או תח אלבקשו מכמה מתנדבים )

 אתרים שבהם הם מביעים את עצמם בצורות שונות. דבר שיכול להאיר תלמידים שונים באור אחר ממה שמכירים אותם. 

 שלוש דוגמאות מהרשימה הבאה:-תוכלו גם להדגים אתרים באמצעות שתיים

  כתיבת תגובות( באתריםwww.one.co.il.) 

 ( מדיה לפרסום שיריםwww.stage.co.il.) 

  "כתיבה באתרים של נוער לדוגמת "בריש גליhttp://www.resh.co.il/BRPortal/br/P100.jsp 

 ( פורום לפרסום סיפוריםhttp://simania.co.il/forum.php?forumId=38.) 

  :"סרטונים יצירתיים כדוגמת "מאיה היא מאיה הואwww.bolenat.com/unique/images/links/maya.swf 

  כתיבת דברים אישיים על עצמם– ( יומני האישי, בלוגריםisrablog.nana10.co.il .) 

  הערה למנחה

על תחום עניין שלכם! אתרים רלוונטיים שאתם בעצמכם נכנסים אליהם יעניינו את התלמידים עוד יותר, כיוון  מראשחשבו 

ם מידע אישי מה היתרון ומה החסרון באתרים אלו. כמו כן, נסו לקבל מהם הפניות לאתרים שהם שאתם תוכלו לספר לה

 משתמשים בהם לנושאים שונים. דוגמאות אלו חשובות יותר מהדוגמאות שאנו מביאים כאן.

 

 דקות[ 10שיטת מימון המונים ] .ג

היה לעשות זאת באינטרנט? האם יש לכך  מה היה קורה אילו רציתם למשל לכתוב ספר ולפרסם אותו? האם גם אז ניתן .10

 עלויות?

אכן ניתן להוציא ספרים באמצעות האינטרנט. ספרים אלו נקראים ספרים דיגיטליים. בשיטת הספר הדיגיטלי, סופרים כגון סמי 

פרים( ולמכור מיכאל או עוזי ווייל( וגם אנשים שאינם מפורסמים עדין, יכולים לדלג על המתווכים )הוצאות הספרים וחנויות הס

 איך הם עושים זאת?ישירות לצרכן. במודל זה מחיר הספר נמוך, אך התמורה לסופר גבוהה יותר. 
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, שמאפשרים לפרסם ספר דיגיטלי באופן עצמאי, כאשר /http://mendele.co.ilישנם מספר אתרים כגון "מנדלי מוכר ספרים" 

 . מרבית התמלוגים כאמור )ההכנסות מהספר( מועברות לסופר

 

אמנם ההוצאות בשיטה זו נמוכות יותר מהשיטה הרגילה, אך עדין גם בדרך זו יש הוצאות )עריכה, הגהה והפקת  .11

 אז מה עושה מי שחסר לו כסף? איך הוא יכול לפרסם את הספר שלו? הספרים(.

  מימון המונים! –ישנה שיטה חדשה לגיוס כספים לפרויקטים מסוג זה 

לאור, מפרסמים את הרעיון באמצעות סרטון וידאו, תמונות או טקסטים ומשתפים אנשים  בשיטה זו, לפני שהספר יוצא

)ברשתות חברתיות, במיילים וכדומה(. מבקשים מהאנשים הללו להשקיע סכומים קטנים וכך באמצעות גיוס תומכים רבים 

 ון הנדרש. המשקיעים סכומים קטנים, יכולים להצטבר סכומים משמעותיים שמאפשרים להשיג את המימ

 הנה שתי דוגמאות לאתרים כאלו:

 http://www.headstart.co.il/  

 https://www.mimoona.co.il/  

 

 כדאי מאוד להיכנס לאתרים הללו ולהציגם לתלמידים.  הערה למנחה

 

 ומה יוצא למשקיע מכך? .12

, אלא בעלי ערך כגון חולצה עם לוגו יזם הפרויקט מציע בונוסים / פרסים כלשהם למשקיעים. הפרסים לא חייבים להיות יקרים

 של הפרויקט, דיסק של הפרויקט, פגישה עם היזם וכדומה. 

לדוגמה, הכסף לא עובר בין המשקיעים ליזם, עד שהיזם מצליח לגייס את כל הכסף הדרוש לו  Headstartהסבירו שבאתר 

רוש בזמן, אף אחד לא מפסיד. בנוסף, השיטה תוך פרק זמן מסוים שהוא הגדיר. במידה והוא לא הצליח לגייס את הכסף הד

 מאפשרת ליזם לבחון את ההיתכנות של הרעיון שלו בשוק )האם הרעיון שלו יצליח( עוד בטרם הוא השקיע בו כסף רב. 

 

חשוב לציין שאתרים אלו ואחרים של מימון המונים, מאפשרים לגייס כספים לא רק עבור ספרים, אלא עבור כל רעיון יצירתי 

כגון אמנות, קולנוע, ריקוד, טכנולוגיה, קהילה, מזון, מדע ועוד ועוד. באמצעות אתרים אלו בעלי הרעיונות, יכולים להפוך  אחר

 את חלומותיהם מרעיון למציאות. 

 מה דעתכם, אפשר לגייס כספים עבור היצירות שהכנתם כאן בשיעור ולפרסם אותם?

 

 דקות[ 2סיכום השיעור ] .ד

 לסכם את השיעור בכמה מילים(סיכום השיעור )חשוב  .13

בשנים האחרונות, חל שינוי עצום ורב ממדים באפשרויות התקשורת והביטוי העצמי. כפי שראינו היום, רשת האינטרנט פתחה 

לנו עולם חדש ומגוון של דרכים להביע את עצמנו וכיום קל הרבה יותר לכל אדם, גם אם אין ברשותו אמצעים או קשרים, 

עצמו. יחד עם זאת, אפשרויות אלו מחייבות אותנו להיות מודעים לנזקים העלולים להיווצר כתוצאה מדרכי לבטא ולפרסם את 

הבעה אלו: "התפוצצות מידע" שמגבילה את היכולת להגיע אל חומרים איכותיים; יצירת אשליה של "פרסום בן לילה" למרות 

 לות.שהסיכוי לכך עדיין קטן יחסית למרות האפשרויות ההולכות וגד

 

לבסוף ראינו שניתן גם לפרסם את היצירות שלנו ואף לגייס כספים לצורך כך באמצעות שיטת מימון המונים, שבה אנשים 

שאנחנו לאו דווקא מכירים משקיעים ביצירה שלנו, אם הם חושבים שיש לה סיכוי. בדרך זו, ניתן לפרסם את היצירה, גם אם 

יצר פטנט חדש למשל למעמד לסמארטפון או להוציא ספר. כך שאנשים בעלי רעיונות אין לנו מספיק כסף להכין דיסק חדש, לי

יצירתיים יכולים לפרסם אותם ואף להרוויח מכך. תראו כמה חזק השיתוף ברשת, שבאמצעותו אנשים שלא מכירים אחד את 

 ים חלומות. השני מסייעים זה לזה, ללא כוונת רווח גדולה. העזרה ההדדית כאן מסייעת להתפתח, ולהגש
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 הפעלת פתיחה  -כרטיסיות לעבודה בקבוצות 

ונטית לאפשרות שבחרת. ולגזור את הכרטיסיה הרלו  יש לצלם 

 

 לכיתות הנמוכות -כרטיסיה לאפשרות א' 

 

 

 

 

 

 

 

 לכיתות הגבוהות -כרטיסיה לאפשרות ב' 

 קבוצתיתמשימה 

סרטים, זמרים, אופנה, ספורט, קליפים,  -כגון )שמקובל על כולכם חשבו על נושא 

 (.וכו'סיפורים 

 הצגה, סיפורקולאז', ג'ינגל, שיר, ציור, כגון ) יצירתיתבדרך  שבחרתםהנושא את  והביע

 (. ומהוכד

 קבוצתיתמשימה 

 ,(וכו'סיפורים סרטים, חשבו על רעיון לנושא מסוים )זמרים, אופנה, ספורט, קליפים, 

 שהייתם רוצים להביע באמצעות האינטרנט.

 חשבו יחד על הנקודות הבאות:

 ?מיהו קהל היעד שלכם 

 בלוג, פורום, אתר,  -באינטרנט )למשל שלכם לבטא את הרעיון  תרצו היכן

 ומדוע? (, רשת חברתיתהאפליקצי

  רשת /)בלוג/פורום/אתר/אפליקציהבאינטרנט תכננו ושרטטו איך יראה התוצר שלכם

 (חברתית
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 הרשת ככלי לביטוי עצמי

ם ניתן להביע את עצמכם בדרכים שונות. תוכלו לפניכם רשימה של אתרים שדיברנו עליהם היום, שבה

 להיכנס לאתרים הללו, לנסות למצוא בהם נושא אשר אתם רוצים ויכולים להביע את עצמכם בו.

 

 תגובות לחדשות 

 www.ynet.co.il –  אקטואליה. ניתן להיכנס לאחת הכתבות באתר ולדפדף למטה לקישור ששמו

 ל הנושא."תגובה לכתבה", ושם להשאיר את דעתכם ע

 www.one.co.il - ספורט. בדומה לאתר הקודם, היכנסו לאחת הכתבות ודפדפו למטה, עד ל- 

 "הוספת תגובה".

 פרסום יצירות אומנות שכתבתם

 stage.co.il –  פרסום יצירות מוזיקליות או ספרותיות שכתבתם. היכנסו לאתר, צרו לעצמכם שם

שם משתמש וסיסמא, או ליצור לעצמכם שם  משתמש חדש )בצד שמאל למעלה יש אפשרות להכניס

משתמש במידה ואין לכם אחד כזה(, וקראו את ההסברים שידריכו אתכם כיצד לפרסם את היצירה 

 שלכם.

 http://simania.co.il/forum.php?forumId=38 –  פרסום סיפורים. היכנסו לפורום, הירשמו )צד

 ימין למעלה( ופרסמו את הסיפורים שיכתבתם.

 לי בריש גhttp://www.resh.co.il/BRPortal/br/P100.jsp מיזם הכתיבה של הנוער 

 כתיבת יומנים ברשת

 israblog.nana10.co.il –  "צד ימין  -פרסום יומן ברשת. צרו לכם שם משתמש )"+ הצטרפו אלינו

 באמצע( והתחילו לכתוב יומן...

 העלאת סרטונים, מוסיקה ויצירות

 www.youtube.co.il – צמכם חשבון )צד שמאל למעלה( והעלו לאינטרנט סרטונים, יצירות, צרו לע

 לב! אל תעלו סרטונים פוגעים.  -מוסיקה שימו

 

 

 

 בהצלחה! 
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 אתגר המרשמלו

 

 מטרות

  מקוריים רעיונות וליזום להמציא התלמידים את לעודד .1

 אתגרים עם והתמודדות הנדסיות בעיות בפתרון יתנסו התלמידים .2

 בעבודת צוותהתלמידים יתנסו  .3

 

 הכנה

 1+  לגזור שניתן צמר או חוט של מטר 1+  דבק נייר של מטר 1+  (מבושל לא) ספגטי של מקלות 20 :המשמלו לאתגר עזרים .1

 מטר כדי לבחון את גובה המגדלים  +  הקבוצות מספר*  מרשמלו

 מקרן ומחשב .2

 רקע

  סקילמן ]מומלץ לצפות בהרצאה[. רפיט על ידי TEDאשר הוצג ב אתגר המרשמלומערך שיעור זה מתבסס על 

. ומרשמלו חוט של מטר, דבק נייר של מטר, ספגטי מקלות 20 -מ ביותר הגבוה המבנה את דקות 18האתגר הוא לבנות ב

 פעולה לשתף אנשים מכריח שזה מכיוון, קשה מאוד זה, למעשה, פשוט מאוד נראה שזה למרות. בפסגה להיות חייב המרשמלו

עסקים  למנהל ספר בתי בוגרי נמצאים ביותר הקבוצות הגרועות ביותר מהקבוצות לא מצליחות עמוד באתגר ביןומחצית  .במהירות

 גן ילדי ביותר נמצאים הטובים הצוותים בין. שלא מצליחים לעמוד מבנים מייצרים והם, מוסחת ודעתם מרמים, משקרים הם

 הסיבה לכך היא  שילדי הגן לא.ביותר המעניינים המבנים את גם אלא, ביותר הגבוהים המבנים את בונים שהם רק הילדים, לא

 מוציאים הם ואז נכונה אחת דרך למצוא מאומנים עסקים מנהל שתלמידי היא וסיבה נוספת. וכוח שליטה מאבקי על זמן מבזבזים

, המרשמלו עם יליםמתח שהם זה אחרת עושים הגן שילדי מה. לפועל ורק בסוף בודקים אם המגדל יחזיק את המרשמלו אותה

 של רב מספר, הדרך לאורך, להם יש וכך, בפסגה המרשמלו את משאירים הזמן כל, השני על אחד הנבנים, טיפוס-אבות בונים והם

 שפה, משותפת חוויה מספק סמויות הוא מוצא-הנחות לזהות לאנשים עוזר המרשמלו אתגר. לקויים טיפוס-אבות לתקן אפשרויות

 . נכון טיפוס-אב לבניית משותפת עמדה, משותפת

 השיעור מהלך

 ]דקות [5 פתיחה .א

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

 .כיום שלכם

 ]דקות [30 ב. אתגר המרשמלו

, המרשמלו אתגר הנקרא הנדסי אתגר לחוות מדיםעו הם שכעת להם הסבירו משתתפים 4 של לקבוצות התלמידים את חלקו .1

 תהליך. במשק בחירות הכי מחברות ם"מנכלי וגם הגן בגיל ילדים בו השתתפו, העולם בכל שנעשה מפורסם מאוד אתגר זהו

 .שונים מתחומים אתגרים או בעיות מהנדסים פותרים שבו באופן נעשה המשימה פתרון

 (:המצורפת במצגת להעזר יתןנ) המשימה הנחיות את לתלמידים הסבירו

 בפסגה כשהמרשמלו, ביותר הגבוה המגדל את לבנות :המטרה

 בדיוק דקות 18 :הזמן

  מרשמלו 1+  לגזור שניתן צמר או חוט של מטר 1+  דבק נייר של מטר 1+  (מבושל לא) ספגטי של מקלות 20:  עזריםה

 )בלבד(.

 :ליציבות שמסייעות הנדסיות תכונות על והסבירו תכנוןה תהליך בהגדרת לתלמידים סייעו המשימה תחילת לפני .2

 :שלבים מרכזיים 5הפעילות כוללת 

  שאילת שאלות ואיסוף מידע 

 ביותר המתאים הפתרון ובחירת שונים פתרונות העלאת 

 (וכו דגם בניית, שרטוט) הפתרון ותכנון פיתוח' 

 בניית המגדל 

 הערכה ושיפור של התוצר הסופי 

 יציבות מבנית:

 מבנה. בנוי הוא שמהם החומרים בסוג רק ולא המבנה בצורת גם תלויה והיא מבנה של גיאומטרית תכונה היא מבנית תיציבו

 הכובד שמרכז גוף : הכובד מרכז של מיקומו גם משפיע היציבות מידת על. יציב בלתי או יציב: מצבים משני באחד להיות יכול
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 לצד יטה הספגטי מבנה לעיתים כך. ויתהפך משקל-שיווי של ממצב יצאי – נשען הוא שעליו הבסיס לשטח מחוץ חורג שלו

 ליציבות לתרום יכול רחב בסיס כאלה במקרים. יפול שהוא עד הצידה הבניין את יסיט בקצה והמרשמלו אחד

 : חוזק

 על והן המכלול על הן חלה מבנה של לחוזק הדרישה. מבנה חוזק של שונות דרגות ישנן. מבנה של פיזיקלית תכונה הוא חוזק

. הסבירים לעומסים ביחס נבחן והוא, ראשוני מבני פתרון נבחר התכנון בשלב. הצפויים העומס לתנאי בהתאם, בנפרד חלק כל

 להתמוטטות גם לפעמים אך קטן נזק לגרום לעיתים עלולות חלשות נקודות. מבניים ופגמים חולשות לאתר ניתן זו בדרך

 . כולו המבנה

, דחיסה כוחות לעומת כיפוף כוחות שתמנע משקל חלוקת, במיוחד שבירים המגדל מורכב מהם החומריםכש גם שלנו במקרה

 .הספגטי מגדל לחוזק תתרום

 

 :הפעילות של עיבוד וערכו במעגל לשבת מהתלמידים בקשו הזמן בתום .3

 מילים בשתי התרגיל את מתאר הייתם איך? 

 מדוע? בתרגיל התרחש מה? 

 גילהתר פתרון את קדם/עזר מה? 

 המשימה פתרון את עיכב/הפריע מה? 

 אחרת לפעול היה ניתן האם? 

 שקרה מה של החשיבות מה? 

 עצמך על למדתם מה? 

 הקבוצה על למדתם מה? 

 .ביותר הגבוה המגדל על והכריזו מטר עם עברו, שלו המגדל את יציג קבוצה מכל נציג בסיום

 

 (במצגת) המרשמלו באתגר שהשתתפו שונות צותמקבו מגדלים של תמונות לתלמידים הראו – מהעולם מגדלים .4

 

 דקות[ 10סיכום ] ג. 

 :שאלו את התלמידים 

 החיים מן אחרים מצבים מזכיר בתרגיל שקרה מה האם? 

 האמיתי לעולם התרגיל בין רואים אתם הקבלות אילו? 

 מהפעילות לקחת רוצים אצם/אתם מה? 

 הבאה בפעם אחרת תעשו מה? 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

 על פיתוח מערך השיעור מיקרוסופטאלית נוריאל מחברת תודתנו ל
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 התארגנות ופעילות חברתית

 מטרות השיעור 

 התלמידים יכירו בערכים של שיתוף פעולה להשגת מטרה חברתית .1

 התלמידים יתנסו בהתארגנות חברתית למען מטרות שחשובות להם .2

 התלמידים יחשפו להתארגנויות ולמחאות חברתיות ברשת .3

 התלמידים ידונו ביתרונות ובחסרונות של השימוש ברשת בעת התארגנות חברתית בכלל ובמחאה חברתית בפרט .4

 הכנה

 מחשב, מקרן וחיבור לאינטרנט . 1

 התארגנות חברתית במספר עותקים )בנספח( –הדפסת דף משימה לקבוצות . 2

 בריסטולים, טושים, מגזינים, דבק וכדומה )ניתן לבקש את עזרת המורה( - חומרי יצירה. 3

 ותהער

  .כדאי להתייעץ מראש עם המורה לגבי פעילות ההמשך בסיום השיעור 

  ( ויתארגנו לפעילות 8, אם מעוניינים שהתלמידים יחתימו אחד את השני )לאחר סעיף כשיעור כפולהשיעור יכול להתאים גם

 ים למטרות שלהם )בפעילות המוצעת בסוף מערך השיעור(.המשך לגיוס שותפ

 

 מהלך השיעור

 דקות[ 10מהי התארגנות חברתית? ] .א

 מהי התארגנות חברתית ולשם מה היא חשובה?  .1

. התארגנות חברתית היא התאגדות של קבוצת אנשים הפועלים למען מטרה משותפתלאחר שמספר תלמידים יענו סכמו: 

המטרה יכולה להיות מטרה חברתית, מטרה פוליטית, מטרה קבוצתית )ספורט(, מטרה אידיאולוגית ובעצם כל מטרה שהיא 

 חשובה למספיק אנשים כדי לפעול על מנת לקדם אותה.

 דוגמאות: קבוצת ספורט, מועדון מעריצים, תנועות נוער, ארגונים פוליטיים, ארגוני מורים, ארגוני סטודנטים...

 

 דוע צריך התארגנויות חברתיות? מ .2

 תשובות אפשריות:

 .)פעילות בקבוצה מהנה יותר ומוציאה את האדם מבדידותו )האדם הוא יצור חברתי, יותר כיף לעבוד ביחד מאשר לבד 

  :לתוצאות טובות ומהירות יותר מאשר פעילות היחיד. פעילות קבוצתית מביאה לעתיםקל יותר להשיג מטרות בקבוצה 

 פיע ללא קבוצת תומכים משמעותית.קשה להש 

 :חוות דעת נוספות עוזרות לנו לצאת  פעילות קבוצתית חשובה לקבלת החלטות מושכלות בשל מגוון הדעות של חבריה

 ממצבים שנראים תקועים, לחשוב על רעיונות יצירתיים לפעילות, על דרכי פעולה ועוד.

  ערך השיתוף –כל חבר בקבוצה תורם את כישוריו . 

 

 לו התארגנויות חברתיות אתם מכירים? אי .3

(, 2014דוגמאות: גיוס מזון ותרומות לנזקקים, סיוע לאוכלוסיות בזמן מלחמה )לדוגמה סיוע לדרום בזמן צוק איתן בשנת 

 מחאה נגד פגיעה בחוף פלמחים וכדומה.

 קצת בהסברים.  דוגמאות מהרשימה ורצוי להרחיב עליהן 3-2 -אם הם מתקשים, תוכל להתחיל בהערה למנחה 

 

 באילו דרכים ניתן לגייס שותפים להתארגנויות חברתית? .4

(, חלוקת 2תשובות אפשריות: כלי התקשורת, רשתות חברתיות, הקמת אתר אינטרנט, פרסום באתרים קיימים )לדוגמה יד 

 פליירים ברחובות, החתמה על עצומות במקומות סואנים וכו'.
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 דקות[ 20] התארגנות חברתית -פעילות בקבוצות  .ב

 בואו תחשבו על מטרות שלדעתכם חשוב לפעול למענן. .5

 הנה מספר דוגמאות:

 מאבק נגד/בעד יום לימודים ארוך 

 החזרה לשידור של סדרת טלוויזיה 

  מאבק בתאונות הדרכים 

 תלמידים נגד תלבושת אחידה 

 גיוס תרומות לילדים נזקקים 

 הצלת קבוצת כדורגל 

 

דוגמה או שתיים ולאחר מכן תבקשו מהתלמידים דוגמאות משלהם, על מנת להבהיר  רצוי שתתחילו אתם עם הערה למנחה

להם מהי מטרה שראוי לפעול למענה. כדאי ורצוי מאוד להתייעץ עם המחנכת לפני השיעור לגבי תחומי עניין של התלמידים 

 ולכוון אותם לפעול למען מטרות אלו.

 

 הפעלה .6

נושאים מתוך הנושאים שהוצעו ובקשו  4-5התלמידים המציעים. בחרו כתבו על הלוח את ההצעות ולידן את שמות 

מהתלמידים שהציעו אותן לעמוד בפינות שונות של החדר. לאחר מכן, בקשו משאר התלמידים להצטרף אל הצוותים 

 לפחות(. 3-4שמקדמים משימה המעניינת אותם )יש לתכנן את מספר המשימות' כך שהתלמידים יתחלקו לקבוצות של 

 

כל קבוצה תקבל דף משימות ותתבקש למלא אותו )ראו נספח( וכן בריסטול עליו היא מתבקשת להכין עצומה / פרסום  .7

 למטרה שלה.

 בדף המשימות מופיעות השאלות הבאות:

 מטרת ההתארגנות .א

 מדוע המטרה חשובה .ב

 ורים(?האם נדרשים תומכים, ואם כן מי הם )תלמידים מבתי ספר נוספים, תנועות נוער, הורים, מ .ג

 כיצד תוכלו לגייס שותפים ותמיכה במטרה שלכם? .ד

 ...לוחות מודעות, עיתון בי"ס/מקומון, תנועת נוער 

  ווטסאפ, וויבר וכדומה –דואר אלקטרוני לחברים, פורומים, אתרים, רשתות חברתיות, אפליקציות  –אינטרנט 

  ם.מפגשים, דוא"ל, אתר, פורומי –הפצת מידע לתומכים, עדכון בפעילויות 

 .)..הפצת הרעיון לקהלים נוספים ולאנשים בעלי השפעה )פוליטיקאים, הנהלת בי"ס, עירייה 

 חשוב לעבור בין התלמידים במהלך הפעילות, לוודא שמבינים ולהציע נקודות למחשבה. הערה למנחה

 

 

 הצגה במליאה .8

 טרה שלהם. בקשו מהקבוצות להציג את תוצריהן בקצרה ולנסות לשכנע את שאר הכיתה להצטרף למ

 

 אפשרות להמשך הפעילות –הערה למנחה 

בהתאם לכיתה ולזמן שנותר )תוך התייעצות עם המורה(, ניתן לבקש מהתלמידים להסתובב בכיתה ולנסות לשכנע תלמידים 

להצטרף אליהם. ניתן להציע להם להכין דף להחתמת כמה שיותר תלמידים, כאשר אין הכרח לחתום על נושאים שלא 

 עליו. מסכימים 

 

 דקות[ 10הרשת כפלטפורמה להתארגנות חברתית ] .ג

כמה קבוצות החליטו להיעזר ברשת האינטרנט על יישומיה השונים לצורך גיוס תומכים והפצת מידע? מדוע הן בחרו  .9

 תשובות אפשריות:  להשתמש בה?
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 כמות אנשים: דרך האינטרנט ניתן להגיע לכמות אנשים רבה מאוד, בקלות 

 קל לעדכן מידע 

  של המפיץ ושל קהל היעד –נגישות למידע 

 השימוש ברשת הוא זול ונוח 

 לא נדרשת קירבה גיאוגרפית. ניתן להפיץ את הפעילות הקבוצתית בין חברים רבים במקומות שונים בארץ ובעולם 

 )אין תלות בגורמים אחרים במה שמפרסמים, מתי ואיך לעומת כלי התקשורת האחרים )טלוויזיה, רדיו וכדומה 

 קשורת דו כיוונית בין חברי הקבוצהת 

  מסמך, מצגת, שיר, תמונות, סרט –דרך הרשת ניתן להציג מידע רב מבחינת כמות וצורה 

 

 האם עלולים להיות החסרונות בשימוש ברשת? אלו חסרונות?  .10

 או מיהו  בעיית אמינות: האנונימיות של רשת האינטרנט טומנת בחובה סכנות וקשיים. לרוב אין לדעת מיהם האנשים

הגוף העומד מאחורי הדברים המפורסמים ויש להיזהר מרמאים ומאנשים המנצלים את המדיום למטרות לא מוסריות, 

 שקריות ועוד

 )ניצול זדוני של המדיום )רשימות תפוצה לצורך וירוסים 

 העדר מגע אנושי, קל יותר להתחבר לקבוצה כאשר ישנה הכרות אישית בין חבריה 

 

 ות והיתרונות שהוצגו כרגע, תחשבו שוב על השימוש ברשת על מנת לקדם את מטרותיכם? האם לאור החסרונ .11

מטרתו של הדיון הנוכחי היא לאפשר לתלמידים להבין שבשימוש ברשת, כמו בכל סיטואציה אנושית, ישנם חסרונות  למנחה

א לא "רע" או "טוב" אלא הוא מדיום ויתרונות אותם יש לקחת בחשבון כאשר מגיעים להחלטה כיצד יש לפעול. האינטרנט הו

 חשוב ומרכזי שיש להבין את מורכבותו על מנת להשתמש בו בתבונה. 

 

 אלו אתרים של התארגנויות חברתיות אתם מכירים? .12

למספר אתרים המדגימים התארגנויות, שהתלמידים מציעים וגם ניתן להיעזר ברשימה שלהלן ולהציג להם  כדאי להיכנס

 ינם מכירים.אתרים שאולי הם א

 אתרי מעריצים 

www.isoccer.co.il – אתר המעריצים של נבחרת ישראל 

http://www.planetnana.co.il/tushit2004/harel%281%29.htm – אתר המעריצים של הראל סקעת 

  התארגנות חברתית ברשת 

http://www.syncopa.org.il/ - דה למשל(התארגנות אזרחית קהילתית במגוון נושאים )חיפוש עבו 

http://www.bankhazman.org.il/ - בנק הזמן, רעיון בו כל אחד תורם מתחום הידע שלו מקבל בתמורה מאחרים 

 תנועה פוליטית 

www.zalul.org.il – אתר למען איכות הסביבה 

 והתנדבות מטרות צדקה 

www.latet.org.il –  תרומות למשפחות נזקקות –ארגון לתת 

peula.nexo.com/newpage - תיכנון וביצוע פרוייקטים התנדבותים לפי בקשות הגולשים 

 אינטרקציה בין אנשים 

http://www.facebook.com/ -  ,פייסבוקhttps://www.youtube.com/ - יוטיוב 

 אתרי עצומה חברתית 

https://www.atzuma.co.il/  

 

 דקות[ 10הרשת כפלטפורמה למחאות חברתיות ] .ד

 דולות שהתחילו באינטרנט? תנו דוגמאות. מי שמע על מחאות חברתיות ג .13

 תשובות אפשריות:

 דרך פייסבוק וטוויטר – 2011 -המחאה החברתית ב 
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 דרך פייסבוק וטוויטר -שחלקן הפילו משטרים, לדוגמה במצריים  2011 -מחאות חברתיות בעולם הערבי ב 

 הערה למנחה

 להיעזר בדוגמאות בנספח(. בשלב זה, ניתן להרחיב על התארגנויות חברתיות נוספות )ניתן 

 

האם לדעתכם ניתן היה להגיע למחאות הפוליטיות/חברתיות הללו בסדר גודל שאליהן הן הגיעו ללא הרשתות  .14

 החברתיות? מדוע?

באמצעות השימוש ברשתות החברתיות, מבלי לעבור את הצנזורה של ערוצי התקשורת המקובלים )טלוויזיה, רדיו ועיתונים(, 

 ם להגיע בזמן מאוד קצר לתהודה מאוד גדולה בקרב הרבה מאוד אנשים. הצליחו המארגני

 

 האם מחאה חברתית הקיימת רק באינטרנט יכולה להשפיע על מקבלי ההחלטות? .15

זוהי פעילות קטנה אבל ממוקדת של הרבה אנשים  (CROWDOING) מעשה המוניםמתברר שכן. למחאה כזו קוראים 

 מאות למחאות מסוג זה:שיוצרת לחץ משמעותי. הנה מספר דוג

  איש מכתבים לחברי ועדת השרים לענייני חקיקה  2,591כשהתקבלה ההחלטה לבנות בחוף פלמחים, שלחו

 ההחלטה בוטלה -בדרישה לבטל את ההחלטה 

  .פעילים יצאו בקמפיין נגד בחירת משרד האוצר במשרד יחסי הציבור מוטי שרף שמייצג מספר גופים גדולים במשק

 .הובילו את משרד האוצר לבטל את ההתקשרות -בפייסבוק במשך יומיים  שיתופים 800

 הערה למנחה

  http://www.themarker.com/opinion/1.2377637 ניתן להרחיב על נושאים אלו בכתבה באתר דה מרקר

 האם לדעתכם יכול להיווצר מצב שהאינטרנט דווקא יעכב את המחאה החברתית ויזיק לה במקום לקדמה? .16

מצבים שבהם אנשים שלוחצים לייק או חותמים על עצומה באינטרנט, חשים שבכך הם עשו את שלהם, ואין להם עוד ישנם 

צורך לצאת פיזית מהבית למחות. כפי שראינו כעת, בחלק  מהמקרים זה בהחלט מספיק, אך יש מקרים שבהם רוצים לייצר 

ת בעולם הערבי, ולכן במקרים אלו לייקים בלבד לא אימפקט גדול יותר, כפי שהיה במחאה החברתית בישראל ובמחאו

 מספיקים. יש לוודא שאנשים אכן ייצאו מהבית ויבואו למחות.   

 מרקר-זו מחאת כורסא" אתר דה –"בלי נוכחות בהפגנות : 2012 -המידע לקוח ממחקר של הכנסת מ –הרחבה למנחה 

 

 פעילות המשך אפשרית )בהתייעצות עם המורה מראש( .17

רשתות  –יע שהתלמידים יפעלו בשביל להשיג את המטרות שהם בחרו בתחילת השיעור, באמצעות האינטרנט ניתן להצ

חברתיות, אתר בית הספר, אתר עצומה וכדומה. וכן, באמצעות נוכחות פיזית שלהם, למשל החתמת אנשים על הבריסטולים 

בית הספר, המשרד להגנת הסביבה, משרד שהכינו בבית הספר ומחוצה לו ושליחת העצומות לגורם המתאים )הנהלת 

 החינוך וכדומה(. בדרך זו, החומר שנלמד בשיעור ייטמע טוב יותר והתלמידים יחושו שהם עושים משהו שבאמת חשוב להם. 

 

 סיכום )חשוב לסכם את השיעור בכמה מילים( .18

ות החברתיות ניתן להגיע לקהלי היום למדנו על חשיבות רשת האינטרנט בהתארגנויות חברתיות. ראינו שבאמצעות הרשת

יעד רבים ביותר בדרך מהירה מאוד, דבר שלא ניתן לעשות באמצעים אחרים. בנוסף, ראינו שהרשת נותנת לנו עולם שלם של 

אפשרויות חדשות להתארגנויות חברתיות. עמדנו על היתרונות בשימוש ברשת ולעומת זאת, הבהרנו מהם החסרונות. הבנו 

י העובדה שהרשת פותחת בפנינו מגוון אפשריות רחב מאוד היא נפלאה ויחד עם זאת, מחייבת אותנו כי חשוב שנזכור כ

להיות ביקורתיים ולהשתמש בה בתבונה. למדנו שבאמצעות הרשת ניתן גם לארגן מחאות חברתיות אפילו קטנות שעושות 

ר רושם גדול כדאי לשכנע אנשים גם לצאת את ההבדל ומשפיעות על מקבלי ההחלטות, ויחד עם זאת זכרו שאם רוצים לייצ

 מאזור הנוחות שלהם, ובנוסף ללייק גם להגיע להפגנה / להתארגנות באופן פיזי כדי לקדם את המטרה. 
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 התארגנות חברתית –משימה קבוצתית 

 _____________________________________________________מטרת ההתארגנות:  .1

 

  __________________________________________ חשובה?  הסבירו מדוע המטרה שלכם .2

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

)תלמידים האם אתם צריכים אנשים נוספים על מנת לקדם את המטרה שלכם? אם כן, חשבו על מי  .3

 , הורים...(נוספים מביה"ס, מורים

  ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

 

 טרה שלכם?כיצד תוכלו לגייס תמיכה במ .4

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

הכינו עצומה או פרסום למטרה שלכם על גבי הבריסטול שקיבלתם. חשבו על סיסמאות ועל דרכים  .5

 נוספות לגרום לקהל היעד שלכם להצטרף למטרה שלכם. 
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 התנדבות ברשת 

 מטרות השיעור

 התלמידים יתוודעו לערך ההתנדבות וליתרונות הגלומים בו .1

 התלמידים יכירו תופעות התנדבותיות ברשת .2

 יבחנו דרכים בהן הם יכולים לתרום בעצמם התלמידים .3

 הכנה

לבקש מהילדים להביא משהו שהם לא צריכים יותר וההורים מרשים לתת אותו )צעצוע ישן, בגד שהם כבר לא רצוי לפני השיעור 

אם להתייעץ עם המורה קודם ובמורה להעברת המסר. יש לובשים, ספר שהם כבר קראו(. אפשר להיעזר במנחה של השיעור ה

 ניתן יהיה לפרסם את החפצים הללו באתר אגורה, כפי שמופיע במערך השיעור. 

 הערות למנחה

 .firefoxהשיעור יועבר ברובו במעבדת המחשבים. רצוי לוודא שעל כל המחשבים מותקן דפדפן  .1

 ם המורה שיעור כפול במעבדת מחשבים. יש לתאם מראש עמערך השיעור מתאים לשיעור כפול.  .2

 

 מהלך השיעור

 דקות[ 10מבוא להתנדבות ] .א

 כתבו את התשובות על הלוח והוסיפו לפי הצורך דוגמאות נוספות: מה זה להתנדב? .1

תרומה לנזקקים, עזרה לזקנה לעבור את הכביש, הדרכה בתנועת נוער, השתתפות בועדת כתה, הכנת פלקט לכתה, הסכמה 

 כתה בבית, ועוד. לארח מסיבת

 

  התנדבות - הגדרה .2

 רשמו על הלוח את שלושת הקריטריונים להתנדבות )לפי עמותת "נדב"(:

 )....עשיית משהו למען מישהו. סייג: לא למען קרוב מדרגה ראשונה )אמא שקמה בלילה לילד שלה, זו לא התנדבות 

  מתוך בחירה חופשית 

 ללא ציפייה לקבלת תמורה חומרית ישירה 

 בקצרה יחד עם התלמידים האם התשובות שנרשמו על הלוח עונות להגדרה. בחנו

היא עמותה שמבוססת על התנדבות של אנשים כמוני )המנחה( והחברים שלי למקום  שיעור אחרלדוגמה תוכלו לתת 

בחיים שלנו. העבודה שמעבירים כאן שיעורים. זו בחירה חופשית שלנו, ואפילו בחירה לא קלה נוכח שאר המשימות והעומס 

אנחנו לא מקבלים תמורה חומרית )כסף או תגמול חומרי אחר( תמורת הפעילות הזו. אנו עושים אותה למען אנשים שאינם 

 מדרגה קרבה ראשונה )אנחנו ואתם לא משפחה קרובה(.

עור )כדאי הסבירו לכיתה מהם הסיבות שבגללן החלטתם להתנדב ואיזה השקעה נדרשת מכם בכדי להכין ולהעביר את השי

 גם לציין על מה וויתרתם או מה יכולתם לעשות בזמן שהשקעתם בשיעור, במפגש הכנה עם שאר המתנדבים...(.

 

 למה אנשים מתנדבים?  .3

 תשובות אפשריות:

  זה עושה הרגשה טובה. –רוצים לעזור לאנשים אחרים 

  כולם מרוויחים. –לפעמים הפעילות היא כיפית וגם עוזרת למישהו אחר 

 עזור למישהו הוא יעזור לנו בפעם אחרת.אם נ 

 

 האם מישהו מכם מתנדב או התנדב בעבר?  .4

 בקשו שישתפו בעשיה שלהם. זה יכול לתת במה לתלמידים שעושים דברים שאחרים לא יודעים עליהם. 
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 דקות[ 60תופעות התנדבותיות ברשת )בכיתת מחשבים( ] .ב

 האם שמעתם על התנדבויות באמצעות האינטרנט?  .5

רו כי באינטרנט קיימות תופעות רבות של אנשים שתורמים מזמנם ומהידע שלהם על מנת לעזור לאנשים אחרים ולחסוך הסבי

 להם כסף.

 בקשו שישתפו בדוגמאות לאתרים בהם ניתן להתנדב. אם הם מכירים ניתן להשתמש בדוגמאות שלהם.

 תוכלו להדגים כמה דוגמאות מהרשימה שלהלן, לפי הזמן שלרשותכם.

 

 דקות[ 7שיתוף מידע ] –קוד פתוח  .6

תופעה מאוד מעניינת. כיום חברות שכותבות את התוכניות והכלים שיש במחשבים שלכם וספציפית באינטרנט גובות הרבה 

מאוד כסף על השירותים שלהן )כמה עולה משחק מחשב חדש? וכו'(. כתגובה לכך קמו אנשים והחליטו לעשות משהו על מנת 

. האנשים האלו כותבים תוכניות ומפרסמים בחינםיתנו להשיג את התוכניות שהוא רוצה להשתמש בהן לעזור לכל אחד מא

אותן וכל מי שרוצה יכול להוריד אותן בחינם ולהשתמש בהן ללא הגבלה וללא תשלום. חשוב לציין שבניגוד לאתרים חינמיים 

רים(, תוכניות אלה לא מכניסות כסף לאנשים באינטרנט שמרוויחים כסף מפרסומות )כמו שראיתם/תראו בשיעורים אח

 שכותבים אותם, ונועדו אך ורק על מנת לעזור לאנשים אחרים!

הרבה מאוד מהדברים שקיימים באינטרנט הם בחינם, וחלקם הגדול הוא קוד פתוח שנכתב על ידי אנשים טובים שרוצים 

 לחסוך לכם כסף ולעזור לכם. 

 

 וחניתן להציג מספר דוגמאות לקוד פת

  עמותת המקורhttp://www.hamakor.org.il/-  עמותה ישראלית שנועדה לקדם נושאים של תוכנה חופשית וקוד

 פתוח. 

 מיקרוסופט - לינוקס/windows  עולה הרבה כסף, ובהרבה מהמחשבים בישראל יש כיוםwindows לינוקס פיתחה .

ס הוא קבוצה של מתנדבים מכל העולם, שמספרם מערכת הפעלה מתחרה בחינם. כיום מי שעובד על הפיתוח של לינוק

 עומד על למעלה ממיליון מתנדבים. 

 firefox - מגיע עם ה( דפדפן בדיוק כמו האקספלורר-windows  רק בחינם לגמרי. יש להודות כמובן ,)ללא תשלום נוסף

 ללית ועוד(.)לשל אתר קופ"ח כ explorer-ובנויים רק ל firefoxשאתרים רבים מתעלמים מדפדפנים כמו 

 

 בקשו מהתלמידים לפתוח אותו ולראות שזה אותו הדבר כמו האקספלורר(.  – firefox -התנסות ב

 

 דקות[ 7ויקיפדיה ] .7

אתר שקיים מספר שנים. אנציקלופדיות הן דבר מאוד יקר בדרך כלל )אנציקלופדיה בריטניקה עלתה אלפי שקלים עד לפני 

את מה שהוא יודע בכל התחומים, אז תהיה לנו אנציקלופדיה גדולה, טובה ובחינם. כמה שנים(. אולם, אם כל אחד "יתרום" 

. הסבירו בקצרה על האתר. כל אחד יכול להכניס ערכים על דברים שהוא יודע )אך יש http://he.wikipedia.org -כנסו ל

 לשוטט קצת, להיכנס לערכים(. אנשים שבודקים שזה אכן נכון(. הדגישו שהכול בחינם ובלי פרסומות. )אחר כך לתת להם

חשוב להראות את גליון העריכה והגרסאות הקודמות שממחיש את הוספת התכנים על ידי הגולשים. כמו כן להמחיש  למנחה

שהתכנים הם מכל עולמות התוכן והידע: מושגים בפיזיקה, אישים, סדרות טלוויזיה ואפילו טיפים בערך "אבטיח" על איזה 

בחוג לפסיכולוגיה  –וב. כמו כן הראו את ה"ויכוחים" והדרך בה מבטיחים את איכות המידע. למשל צליל מפיק אבטיח ט

 באוניברסיטת חיפה סטודנטים מקבלים ציון על הכנסת ערכים בתחום הפסיכולוגיה.

 

 דקות[ )בהתאם לזמן שנותר(  20] התנסות בהוספת ערך בויקיפדיה .8

ניתן לתת את המשימה כתרגול לבית(. הכיתה תתחלק לקבוצות. כל קבוצה תנסח התלמידים יתנסו בהוספת ערך שאינו קיים )

ותזין ערך אחר חדש: שם של סדרת טלויזיה, מקום בילוי שלהם, שם של ספר, פרויקטים בבית הספר. בבית התלמידים 

 ישלימו וירחיבו את הזנת המידע הדרוש. יתכן ויצטרכו לאסוף עוד מידע ממקורות אחרים. 
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 דקות[ 15]  "שיתוף החפצים" - אגורה .9

כמה פעמים קרה לכם שהיה משהו שלא רציתם יותר וזרקתם, למרות שהוא עדיין היה במצב טוב וניתן היה אפשר 

  להשתמש בו?

מדי יום ביומו אנשים זורקים לזבל המון חפצים שונים, בין אם זה ספרים, מכשירי חשמל, רהיטים, בגדים ועוד, בעוד אנשים 

ים במיטב כספם את אותם הדברים בדיוק! תארו לכם שבמקום שאני אזרוק את הספה הישנה שלי ואתה תקנה אחרים קונ

חדשה, אני פשוט אתן לך אותה? תארו לכם שבמקום לזרוק לפח את הספרים שלכם בסוף השנה, תתנו אותם לתלמידים 

. יש www.agora.co.il -את "אגורה"  שעולים לכתה שלכם שנה הבאה? המחשבה הזאת הייתה בראשם של האנשים שיצרו

 ! חינםלהדגיש את העובדה שהכל חייב להיות 

 

התלמידים יכנסו לאתר, ישוטטו קצת, יחפשו דברים שהם צריכים ורוצים, ויפרסמו מודעה על החפץ  - פעילות באתר אגורה

 שהם הביאו בתחילת השיעור.

 

 דקות[ 5בדיקת שמועות ] –לא רלוונטי  .10

, הוא יוזמה פרטית של אדם אחד )ללא מטרות רווח(, שמטרתה לבדוק נכונות של שמועות שמתרוצצות אתר לא רלוונטי

 באינטרנט )בדרך כלל במיילים(, וממליצה האם להאמין לשמועה או לא. 

אתר לעיתים קרובות )מידי( אנו מקבלים מיילים על וירוס קטלני או תינוק שזקוק לעזרה ואנו ממהרים להפיץ לכל החברים. ב

לא רלוונטי יש דוגמאות למיילים נפוצים כאלו עם המלצה להעביר או לא. חנן כהן טורח ובודק )ממש מתקשר ומחפש מומחים 

 מנת לאמת את המידע(. -בתחום על

 ציינו שהמפעיל של האתר בודק עשרות שמועות כל חודש, מה שדורש ממנו השקעה אדירה של זמן וכסף, והכול בחינם.

 

ובחנו איתם כמה דוגמאות למיילים   http://www.irrelevant.org.ilבקשו שיכנסו לאתר   – "לא רלוונטי"התנסות באתר 

 נפוצים. 

 

 דקות[ 5] סיוע נפשי ברשת – עמותת סה"ר .11

  www.sahar.org.ilמתנדבים שהם אנשי מקצוע נותנים סיוע נפשי דרך האינטרנט בחינם באמצעות צ'ט ופורומים. 

 

 

 דקות[ 10] מטרות חברתיותקידום ותמיכה ב .12

 הפצת מיילים לגיוס תרומות, איסוף חתימות לעצומות וקידום רעיונות חברתיים. 

 תוכלו לתת להם לחפש אתרים המקדמים מטרות חברתיות. 

 הנה מספר דוגמאות:

  עזרה לנזקקים- www.pitchonlev.org.il 

  מגמה ירוקה- http://www.green.org.il/ 

 

 דקות[ 5סיכום ] .ג

 ת לאחר שהכרנו מספר דוגמאות להתנדבויות ברשת, אלו יתרונות יש להתנדבות באמצעות הרשת?כע .13

 לא צריך לצאת מהבית – נוחות 

 ניתן לעשות זאת בזמנים שנוחים לנו ובכל מקום – גמישות בזמן ובמקום 

 סיוע להרבה אנשים  – תפוצה רחבה 

 לות המשמעותיתאין עלויות לשיתוף ברשת. הזמן של המתנדב הוא הע – חינם 

 

 האם יש גם חסרונות? .14

  עם אנשים / בעלי חיים / סביבה וכדומהחוסר במגע ישיר 

  חסרה הפעילות הקבוצתית המשותפת 
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 האם בעקבות הפעילות היום תרצו להתנדב ברשת או בכלל? אם כן, באילו אתרים / מקומות / פעילויות? .15

 

 חשוב לסכם את השיעור בכמה מילים  .16

בשיחה על התנדבות. דברנו על אנשים שתורמים משהו משלהם, בין אם זה זמן, ידע, כסף או כל דבר  התחלנו את השיעור

לעשות  –אחר בעל ערך, מבלי לקבל תרומה חומרית. דברנו על מגוון סיבות להתנדב: ראינו שזה הרבה פעמים פשוט כיף 

 משהו שאוהבים ולראות אנשים שמרוצים ממה שהם קיבלו. 

דוגמאות להתנדבות באינטרנט. הזכרנו את לינוקס, שמורכבת מקבוצה של אנשים טובים שמנסים לתת מענה  לאחר מכן ראינו

מבלי לבקש שום תרומה על עבודתם. ראינו את וויקיפדיה שזו אנציקלופדיה חינמית שכל אחד יכול למלא בה  מיקרוסופטל

כסף בקניית אנציקלופדיה משלהם. דברנו על פרויקט אגורה ערכים על דברים שהוא יודע ועל ידי כך לעזור לכולם ולחסוך להם 

שמנסה לשדך בין אנשים שרוצים להיפטר מדברים שהם לא צריכים יותר ואנשים שצריכים את הדברים הללו, ראינו את 

. פרויקט "לא רלוונטי". בסוף הזכרנו את עמותת סה"ר שנותנת סיוע נפשי ברשת והזכרנו אתרים לקידום מטרות חברתיות

 אתם מוזמנים לחזור לאתרים שראינו וליהנות מתרומת המתנדבים שם וכמובן גם לתרום בעצמכם כמתנדבים.
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 הכרויות, מסרים וקשרים :רשת האינטרנט

 מטרות

 התלמידים יבחנו את דרכי העברת מידע ברשת, מאפייניהם ויתרונותיהם .1

 זהיר ברשת התלמידים ייחשפו לסכנות העלולות להיגרם כתוצאה משימוש בלתי .2

 הכנה

 כמצורף בנספח וכן פלקט ריק אחד. פתקים ושלטים .1

 עטים, לורדים עבים.  - פתקים ריקים וכלי כתיבה .2

 התלמידים ישבו במעגל כאשר שולחנות וכיסאות הכיתה מוצמדים לקירות החדר. צורת הישיבה  .3

שתעודד אותם להיות פעילים  במערך( מוסיקת רקע 3יש לשלב במהלך הפעילות של התלמידים )סעיף מוסיקת רקע  .4

ו"לזרום". על כן יש להביא אל הכיתה נגן תקליטורים ודיסק של מוזיקה. מומלץ שהמוסיקה תהיה "שמחה", מעודדת אך לא 

 רועשת מדי. 

 מומלץ שלפחות שני מתנדבים יעבירו את השיעור בשל מורכבות ההפעלה.  מספר מתנדבים .5

 הערות

 ול, על מנת שיהיה מספיק זמן להפעלה ולדיון. אך לא הכרחי. ניתן להעביר את המערך בשיעור כפ .1

ניתן וכדאי לקשור את מסקנות השיעור והפעילות לאלו של שיעור בטיחות ברשת. מומלץ לבדוק האם התלמידים עברו או  .2

 צפויים לעבור שיעור זה בנוסף.

שכל התלמידים ילבשו. במקרה זה יש לרכוש ניתן להתייחס בשיעור גם לאנונימיות של הרשת באמצעות תחפושות או סדינים  .3

חוסר זיהוי במהלך הפעילות, אנונימיות של  –מראש תחפושות או סדינים ולשלב בכל חלק בשיעור התייחסות גם לתחפושות 

 הרשת בדיון וכדומה. 

 מהלך השיעור

 פתיחה .1

רו יחד פעילות עה הקרובה יעבהמנחה יפתח את השיעור מבלי לספר לתלמידים מיהו ומהו מקצועו. הוא יאמר להם שבש

 .חברתית חווייתית

 הכנת התלמידים לפעילות .2

  .עליכם לדעת: דרך התקשורת בעוד מספר דקות תתחילו להסתובב בחדר ולתקשר אחד עם השני באופן חופשי וזורם

היחידה המותרת היא באמצעות העברת פתקים שתכתבו או תציירו אחד לשני. אסור לכם בשום אופן לתקשר 

 צעות דיבור ישיר. באמ

  .תוכלו לכתוב כמה פתקים שתרצו בכל נושא שתבחרו ולהעביר אותם לילדים אחרים 

  .כל מסר הוא לגיטימי למעט מסרים פוגעים ומעליבים 

  בנוסף למסרים שתעבירו אחד לשני, תקבלו ממני פתקי משימות שונים. יהיה עליכם לעשות או להשיג דבר מה, כמובן

 ים!הכול באמצעות הפתק

 .על קירות הכיתה יהיו תלויים פלקטים עם כותרות שונות וכל תלמיד יוכל לכתוב על גבי הפלקט את דעתו בקשר לכותרת 

  הפעילות .3

  התלמידים יתחילו להסתובב בחדר. כל תלמיד יתבקש להגיע למורה לקבל פתקים ומכשיר כתיבה ולאחר מכן יחל בכתיבת

 לכתיבה ומסירה חופשית של פתקים.הפתקים ובמסירתם. יש לאפשר מספר דקות 

  לאחר מספר דקות תתחיל המורה לחלק לתלמידים פתקי משימה )הפתקים בנספח(. רצוי שלא יותר משליש מהתלמידים

יקבלו משימות על מנת שיתר התלמידים יהיו פנויים כדי לשתף פעולה. בנספח מוצגים שמונה פתקי משימה. על המורה 

 לגביה ייערך דיון(. 8משימה ם זאת חשוב לתת את לבחור בכמות הרצויה לה. )ע

  המורה תתלה על קירות הכיתה שלטים שהוכנו מראש. בנספח מוצגות כותרות השלטים ומספר שאלות שיכתבו מתחת

 לכותרת בכתב קטן יותר. יש להשאיר רווח בין השאלות השונות על מנת לאפשר לתלמידים לכתוב שם את דעתם. 
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  סיום הפעילות

 את המוסיקה והודיעו שבעוד דקה תיפסק הפעילות. יש לסיים בזמן זה כתיבת פתקים או הודעות ולחזור למקום עצרו 

  התלמידים יתבקשו לשמור את הפתקים 

 

 שלב א' –דיון מסכם  .4

 ?האם נהניתם מהפעילות 

 ?איך הרגשתם לתקשר עם אנשים אחרים דרך כתיבה 

 ?האם קרה למישהו משהו שהרגיז אותו 

 מישהו דבר שהצחיק אותו?האם קרה ל 

 ?מה הכי עניין אתכם 

 ?מי מכם מתנדב לקרוא בפנינו מספר פתקים שקיבל מתלמידים אחרים 

 ?האם מישהו מכם קיבל פרסום הנוגע לפעילות מסחרית כלשהי? כמה פעמים? האם הדבר הטריד אתכם 

 

 

עתכם, דומה במה שעשינו לתקשורת מה, לדהפעילות שעברנו מדמה את המציאות של תקשורת על ידי רשת האינטרנט.  .5

 ברשת?

 
 

 המנחה ישמע את תשובות התלמידים ויסכם על פי הנקודות הבאות .6

  :(מייל, צ'אט-אילא השתמשנו בקול אלא בכתב, כך עושים לרוב ברשת )לכתוב על הלוח 

  (פורומיםבהתאם לפורומים הקיימים באינטרנט )לכתוב על הלוח:  –פרסמנו הודעות פומביות על גבי פלקטים 

  :(קשר ומגע בין אנשיםהתעניינו בנו ואנו התעניינו באחרים )לכתוב על הלוח 

  ניסו לגרום לנו לרכוש מוצרים מבלי שביקשנו זאת, כמו כל הפרסומות שאנו נתקלים בהן ברשת וכמו ההודעות שאנו

 (pop-upsדואר זבל, פרסומות באתרים, מקבלים מדי פעם למייל )לכתוב על הלוח: 

 ו מאתנו למסור פרטים, דבר שקורה מדי פעם ברשת. אנו מתבקשים למסור פרטים וצריכים להחליט אם אנו רוצים ביקש

 (מסירת פרטיםלעשות זאת או לא )לכתוב על הלוח: 

  :(שיח והחלפת דעותניסו להחליף עמנו דעות ואנו ניסינו להחליף דעות עם אחרים )לכתוב על הלוח 

  (מסרים פוגעיםנטיים או מרגיזים או שהעברנו בעצמנו מסרים כאלו )לכתוב על הלוח: רלב לאקיבלנו לעיתים מסרים 

 
 
 

 שלב ב' –דיון מסכם  .7

 בואו ננסה לחשוב יחד על סיטואציות שהתרחשו בפעילות שלנו ולהבין מה משמעותן לגבי השיטוט באינטרנט:

 זהירות ברשת  .א

 מספר הטלפון שלהם? פנייה לתלמיד שאסף מספרי טלפון: כמה אנשים מסרו לך את 

 ?פנייה למוסרים: מי מסר מספר טלפון? האם המספר אמיתי 

 ?פנייה לתלמיד שניסה לברר פרטים אודות אחים: אלו פרטים התגלו לך 

 ?פנייה למוסרים: האם המידע אמיתי 

 יות בואו ננסה לחשוב יחד: מה עשוי להתפתח כתוצאה מכך שאנחנו מוסרים את מספר הטלפון האמיתי שלנו לדמו

 חיוביים או שליליים –שהכרנו דרך הרשת? תנו מספר תרחישים אפשריים 

רשת האינטרנט היא מדיום מרגש ומסעיר. ההתחבאות מאחורי זהויות בדויות מרגשת ומסירה מעצורים ומחיצות. ברור 

תו. מי שמגלה שאדם בעל כוונות זדוניות עלול בקלות רבה להתחזות לאחר ולנסות לקנות את אמונם של המתכתבים אי

פרטים מזהים כמו שם, מספר טלפון, מספר זהות או כתובת חושף את עצמו לסכנה שגורמים עוינים עלולים לפגוע בו. 

אין לחשוף כל פרט מזהה, גם אם אנחנו משוכנעים שהצד שמולנו הוא תמים, כל עוד לא התייעצנו עם  אף פעםלכן 

 ההורים או אדם מבוגר עליו אנו סומכים.  
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: רחום 2001ניתן לדון במקרה המזעזע של חטיפתו ורציחתו של הנער אופיר רחום מישראל בינואר תלמידים בוגרים  עם

נרצח על ידי שני פעילי תנזים לאחר שפותה על ידי אישה בשם אמנה מונא עמה התכתב בצ'ט באינטרנט והתחזתה 

שהשניים נפגשו, הם המשיכו יחד לרמאללה, שם לאחרת. מונא פיתתה את רחום להגיע עמה לפגישה בירושלים. לאחר 

 www.remember.co.il/netmurder.htmlכאמור נרצח רחום. פרטים נוספים באתר הבא: 

נזכור תמיד! באינטרנט אפשר לקיים קשרים חברתיים נפלאים אבל אפשר חלילה ליפול קורבן לניצול, תחבולה או 

 עומד מולנו! על כן יש לנקוט במשנה זהירות. שימו לב! ברשת אין לנו אפשרות לדעת מי  מרמה!

 

 גיוס דעת קהל ברשת .ב

  בואו נקרא יחד את הפלקטים ואת הדעות  -עברו בין השלטים השונים )"הפורומים"( שעל קירות הכיתה ואמרו

 המובעות בהם. הוא יצביע על נקודות מעניינות: ביטויים חריגים, דעות לא רלוונטיות, התפתחות של חילופי דעות

 משמעותיים וכיו"ב 

ודאי שבמקרה שנרשמו הערות מעליבות אישיות כלפי אחד התלמידים, אין לקרוא אותן ויש למנוע הפניית  למנחה

 תשומת הלב אליהן

 ?פנו אל התלמיד שארגן את העצומה ושאלו: כמה חתימות הצלחת לאסוף? באילו תגובות נתקלת 

 ום רעיונות וגיוס דעת קהל?אילו יתרונות קיימים באינטרנט בכל הנוגע לקיד 

 כדאי להסביר את המונח "גיוס דעת קהל": שכנוע אנשים לתמוך ברעיון מסוים למנחה

 

 סיכום חלק זה

לאינטרנט נודעים יתרונות משמעותיים בכל בקשור לקידום רעיונות וגיוס דעת קהל. בין היתרונות ניתן למנות: מהירות, 

נוחה מכל מחשב וכיו"ב. יחד עם זאת, יש לאזן את התמונה ולדעת כי אמצעי תפוצה עצומה, עלות נמוכה מאוד, גישה 

גיוס דעת קהל אחרים )פרסום בעיתונות, בטלוויזיה, מודעות וכיו"ב( עשויים להבליט יותר את הנושא שכן בשל כמויות 

 המידע העצומות הזורמות ברשת, קשה מאוד להתבלט ולזכות לתשומת לב. 

עלאת רעיונות וקידומם וכן איתור אנשים בעלי תחומי עניין דומים. דרך הרשת אנשים מצליחים הרשת היא מקום נפלא לה

להוביל שינויים חברתיים ואזרחיים רבי משמעות )מחאות חברתיות גדולות, מלחמה בשחיתות שלטונית, פעילות למען 

 הסביבה, התנגדות לגלובליזציה ועוד(. 

 רת לנו דרכים שונות ומגוונות לביטוי עצמי שנוכל לנצל למטרות טובות. חשוב לדעת שהתקשורת על ידי הרשת מאפש

 

 בריונות ברשת .ג

 האם נתקלתם בהערות מרגיזות? היכן? האם הגבתם להן? כיצד? איך הרגשתם?

לאחר תשובות התלמידים יסכם המנחה: קל מאוד להטריד, להציק ולעורר פרובוקציות ברשת ובמיוחד בפורומים שונים. 

 יק לאנשים מסוימים ריגוש והנאה. עם זאת, ראינו עד כמה הדבר מרגיז, מיותר ואף פוגע לחינם.הדבר מענ

חשוב שנמנע תמיד מלהיות אותם מטרידים, אף אם זהותנו לא תתגלה לעולם! כשאנו מתנהגים בבריונות כלפי האחרים 

סר הטבעיים. אסור שנהפוך את אנו מתנהגים בניגוד לכללי המו –אפילו אם הדבר נעשה דרך המקלדת והעכבר  –

 נשתמש ברשת למטרות חיוביות.  –הרשת למקום בו אנו נותנים דרור ליצרינו ופוגעים באחרים, אלא דווקא להיפך 

 

אם אכן הערות מעין אלו עלו במסגרת אינטימית כגון הכיתה, הרי שעל אחת כמה וכמה שהדברים עלולים  למנחה

ם ורוב הסיכויים שלא יכירו לעולם, הם מגיעים מתרבויות שונות ורקעים שונים להתרחש ברשת שבה אנשים אינם מכירי

 ובעלי כוונות טובות ולא טובות. 

 

 סיכום הפעילות .8

רשת האינטרנט הביאה לעולמנו צורת תקשורת חדשנית ומלהיבה בין בני אדם מכל קצוות העולם. צורת תקשורת זו שינתה 

ת חדשים שלא באו לידי ביטוי קודם לכן. ראינו על ידי ההדגמה שערכנו כיצד לאמיתו את העולם לחלוטין ויצרה דפוסי התנהגו

של דבר כל אחד מאיתנו נמצא תחת תחפושת כאשר הוא גולש ברשת. תחפושת זו מאפשרת לנו לשלוח מסרים שלא בהכרח 

אינטראקציה גלויה, פתוחה, כנה  היינו שולחים לו היינו חשופים. מחד, לצורת תקשורת זו יתרונות גדולים שכן היא מאפשרת
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ומשוחררת עם מספר רב של אנשים ממקומות מגוונים. מאידך, היא עלולה להיות קרקע נוחה לנוכלים או מטרידנים. כאשר 

 מקיימים קשר עם אנשים אחרים עלינו לפתח מודעות לשני אלמנטים מרכזיים:ואנו נמצאים ברשת 

 היחס שלנו למסרים שאנו מקבלים 

תייחס אליהם תמיד בערבון מוגבל ולזכור שתמיד ייתכן שמי שעומד מולנו אינו מי שחשבנו ועלול אף להיות עלינו לה

מסוכן עבורנו.  גם אם אנו חושבים שאנו מכירים את האדם איתו אנו מדברים שכן שוחחנו איתו מספר פעמים, עדיין אין 

ן, לחשוף את פרטינו המזהים או חלילה להיפגש איתו, כל עוד אנו יכולים להיות בטוחים במי מדובר ובוודאי שאסור לנו, לכ

 לא התייעצנו עם אדם מבוגר עליו אנו סומכים. 

 האחריות שלנו לגבי המסרים שאנו שולחים 

עלינו לזכור שכפי שאין אנו אוהבים לקבל מסרים מעליבים ופוגעים או להיות מושא להונאה, כך נקפיד לא לעשות לאחרים 

 גם אם לא ניתן לזהות אותנו.  –במגע ברשת עימם אנו באים 

 
 בואו נשתמש ברשת לדברים חיוביים, משמעותיים, מוסריים, ומהנים!
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ן   פתקי משימה  -נספח ראשו

נסה להשיג כמה שיותר מספרי טלפון של תלמידים מהכיתה ורשום אותם על גבי פתק נפרד בצירוף 

 הכינויים של התלמידים שמסרו את המספר

מוסד  –כמה שיותר פרטים לגבי אחים ואחיות של הדמויות: מספר אחים, גיל ובעיקר נסה לברר 

 לימודים

פנה למנחה ובקש ממנו פלקט ריק וכלי כתיבה. רשום על גבי הפלקט כותרת של נושא שלדעתך יעניין 

 כמה שיותר תלמידים ויגרום להם לכתוב הודעות על גבי הפלקט

. נסה לגרום לכמה שיותר אנשים להכיר ולהיחשף "הכי יפה"רת אתה סוכן של מוצרי קוסמטיקה של חב

 למוצרים שאתה מוכר, פרסם את עצמך בכל דרך!! )פרט לדיבור כמובן!(

אתה בעל חברה חדשה לשיווק ציוד ספורט "הכדור עגול". חשוב לך לגרום לכמה שיותר אנשים להכיר 

 דיבור כמובן(את העסק שלך. נסה לפרסם את עצמך בכל דרך אפשרית )פרט ל

אתה בעל מסעדת דגים מדהימה בשם "דגי גן עדן". אתה מעוניין לפרסם את המנות העסקיות החדשות 

שלך ולגרום לאנשים רבים להגיע למסעדה. נסה לעשות זאת בכל דרך שעומדת לרשותך )מלבד דיבור 

 כמובן(

ר על ידי מפעלי תעשיה!" קח דף גדול מהמנחה וכתוב עליו כותרת: "חתמו על עצומה נגד זיהום אווי

 החתם כמה שיותר תלמידים על העצומה שלך

כתוב על גבי השלטים השונים שעל הקירות מסרים שאינם קשורים לנושא, או הער הערות מרגיזות 

 ומכעיסות בנושאים השונים
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 שלטים –נספח שני 

  

 חובבי הכדורסל לכאן!!!

 

 איזה קבוצת כדורסל הכי טובה בארץ?

 

 

 

 ן המצטיין של השנה?מיהו השחק

 

 

 

 

 מיהו המאמן הכי טוב במדינה?       

 

 

  

 הוסף כאוות נפשך הערות הקשורות לנושא!

 

 



 
 

64 

 

 פינת האופנה

 

  למסיבה?  coolמהו לפי דעתך הלבוש הכי 

 

 

 

 מהו לפי דעתך הצבע של החורף הבא?

 

 

 

 מי לפי דעתך הוא הגבר האלגנטי ביותר?

 

 

 

 אופנה!  כתבו דעות ורעיונות בענייני
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 אוהבים בעל חיים? מקומכם כאן!

 

 איזו חיה אתם מעדיפים? מדוע?

 

 

 

 מי יכול להמליץ על אוכל טוב לכלבים?

 

 

 

בכיר במשרד הבריאות אמר אתמול: "יש לקדם ניסויים בבעלי חיים על מנת להציל בני אדם". כתבו את 

 דעתכם!
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 ברשת חשופים

 

בחייהם של הילדים ובני הנוער. אך אלו אינם מודעים תמיד לסכנות או לקשיים העלולים  רשת האינטרנט מהווה כיום אלמנט מרכזי

להתעורר כתוצאה מהאנונימיות ברשת. האנונימיות או היעדר היכולת לזהות את כותב התוכן יוצרת בעיה שניתן לכנות בכלליות 

 לך השימוש באינטרנט."בעיית אמינות". בעיה זו מחייבת לימוד לרגישות, ערנות וביקורתיות במה

 

 מטרות

 התלמידים יבינו כי התקשורת באינטרנט מחייבת כללי זהירות  .1

 בהורדת אפליקציותוירכשו כלים להתמודדות עם תופעות פסולות ברשתות החברתיות  התלמידים .2

 להתמודדות עם הסכנות ברשת. STEM-התלמידים ישתמשו בעקרונות החשיבה של ה .3

 שמסייעים במקרה של פגיעה ברשת האינטרנטהתלמידים ייחשפו לארגונים  .4

 הכנה

 הדפסה וגזירה של כרטיסיות המשימה לניתוח המקרה של אלון ושירה במספר עותקים לחלוקה לקבוצות )בנספח(.   1

 הדפסת המקרה של אלון ושירה במספר עותקים לחלוקה לקבוצות )בנספח( .2

 ה )בנספח(הדפסת כללים לשימוש נבון ברשת האינטרנט ולהשאירה בכית .3

 הדפסת פרטים על ארגונים שמסייעים למי שנפגע ברשת האינטרנט )בנספח( והשארתם בכיתה. .4

 מומלץ )אך לא הכרחי( מחשב, מקרן וחיבור לאינטרנט להקרנת מספר סרטונים  .5

 הערות

  יש לתלמידים בפעילות הפתיחה ישנה התייחסות לאפליקציות בסמארטפונים. חשוב להתייעץ לפני כן עם המורה ולברר האם

 . מסעיף ב'סמארטפונים והאם ניתן להתייחס לכך בשיעור. במידה שלא, ניתן לדלג על הפתיחה ולהתחיל 

 לכן, רצוי להתאים את השאלות והדוגמאות בשיעור לטכנולוגיות הקיימות בעת הטכנולוגיות מתקדמות ומשתנות כל העת .

 (. העברת השיעור )כגון אפליקציות, רשתות חברתיות חדשות

 אתרים למידע נוסף )כדאי להפנות אליהם את התלמידים(

 משטרתי ייחודי בארץ ובעולם -הוא מערך אזרחי 105 - המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת - המטה הלאומי לילדים ברשת

אכיפה החוקית עם המישור הטיפולי והחינוכי על מנת לייצר סביבה בטוחה עבור ילדים ובני נוער במרחב המשלב את מישור ה

המקוון. במטה פועלים זה לצד זה שוטרים ונציגי המשרד לביטחון הפנים, משרד החינוך, משרד הבריאות, משרד העבודה, 

מטרה משותפת למנוע אלימות ופשיעה נגד ילדים פרקליטות המדינה ב -הרווחה והשירותים החברתיים ומשרד המשפטים 

 ובני נוער ברשת. 

 "חיים חכם ברשת"  

 הדיגיטלי מחוברים, המדריך לילדים בעידן  

 איגוד האינטרנט  

 

 מהלך השיעור

 דקות[ 10זהירות בהורדת אפליקציות ] – פתיחה .א

 פתיחה באמצעות סיפור אישי .1

אני רוצה להתייעץ איתכם. אתמול קניתי לבת שלי סמארטפון ראשון ליום ההולדת שלה, אמנם לא סמארטפון מאוד חדיש 

 ל זה מה שהיא הכי רצתה. אתם יכולים לתאר לעצמכם כמה שהיא שמחה. אז למה אני מספר לכם את זה? ויקר, אב

כי היא מאוד אוהבת משחקי מחשב, עד עכשיו היא שיחקה במחשב בבית או אצל החברות שלה. אבל עכשיו היא יכולה 

פופולרי, שכולכם משחקים בו, היא להוריד אפליקציות ולשחק בעצמה. אבל כשהיא ניסתה להוריד את משחק המחשב ה

שהיא צריכה הרשאה להשתמש באנשי הקשר שלה, ביומן ובגלריית התמונות  ,אפליקציההפתאום נתקלה בהודעה של 

https://www.gov.il/he/departments/child_online_protection_bureau
https://www.gov.il/he/departments/child_online_protection_bureau
http://gov-net.gov.il/SafeInternet/PrivacySafety/Pages/CellularPrivacy.aspx
http://kids.gov.il/connected/net_life.html
http://safe.org.il/
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ות, האם להתקין את והסרטים שלה. אבל המשחק לא באמת צריך את כל הדברים הללו. היא באה לשאול אותי מה לעש

 אתם בטח תדעו מה לעשות. כי תכם, יאתייעץ איודע, אבל הבטחתי לה שבשיעור היום  לה שאני לא אמרתיהאפליקציה הזו. 

 

 שיחה בעקבות הסיפור .2

בעזרת השאלות הבאות. אין צורך לשאול את כולן, הן באות לסייע לך לכוון את  םשיחה על הסיפור שסיפרת קיימו למנחה

 התלמידים בתשובותיהם. יתכן שהדיון יתפתח מעצמו. 

 ם בהודעה הזו? נתקלתם פע 

 ?מה עושים כשהאפליקציה מבקשת את האישור להשתמש בפרטים אישיים שלכם בסלולרי 

 ?כדאי לה להתקין את האפליקציה 

 ?היא ראתה שלאפליקציה הזו אין דירוג הכי גבוה, ויש משחקים דומים שיש להם דירוג גבוה יותר. מה זה אומר 

 ליקציות? )רק מאתרים מוכרים(אתם יודעים מאיפה הכי כדאי לה להוריד את האפ 

ממה שהבנתי מכם, למעשה אין לנו אפשרות לדעת מה אפליקציה עושה עם המידע שהיא מקבלת באמצעות ההרשאה, כמו 

שימוש במצלמה או גישה לזיכרון המשותף של המכשיר. אמנם ישנן אפליקציות כמו ווטסאפ, שצריכות את הרשאתכם לשימוש 

יה שלכם, משום, שרק כך ניתן יהיה להעביר מידע באמצעות האפליקציה. אבל במקרה של ברשימת אנשי הקשר או הגלר

אפליקציית משחק, כמו שהבת שלי ניסתה להוריד, אין לאפליקציה סיבה ממשית להשתמש בפרטים האישיים שלנו ולכן, כדאי 

שר השיפוט שלכם ושל משתמשים להיזהר לפני שמורידים אותה. לכן, הבת שלי וכולנו כמשתמשים צריכים לסמוך על כו

 אחרים בחנות האפליקציות, כשאתם מתלבטים אם להתקין או לא להתקין אפליקציה. 

 

 בואו נסכם יחד את כללי הזהירות בעת הורדת אפליקציות .3

 לדוגמה:להוריד אפליקציות רק מאתרים מוכרים , Android Market iTunes ,BlackBerry app world . 

  לבדוק האם יש סיבה שהאפליקציה תצטרך את כל ההרשאות האלהולבדוק את רישיון האפליקציה לפני ההורדה רצוי 

 לוודא שהאפליקציה שרוצים להוריד בעלת מספר הורדות גבוה 

 לקרוא ביקורות משתמשים ב-Play Storeאך לקחת זאת בעירבון מוגבל, כי יתכן שהמפתח רשם את הדברים בעצמו , 

 לעיתים עדכונים אלו מכילים עדכוני אבטחה, משום שדתםלעדכן את האפליקציות שהור 

  להיזהר מלהתקין אפליקציות שמנסות להידמות לאפליקציות פופולריות 

  אם מורידים אפליקציה שנראית חשודה כדאי למחוק אותה 

 חיים חכם ברשתו etYn  -מכתבה בהמידע לקוח 

 

 סגירת הדיון .4

יופי, עזרתם לי מאוד. מהשיחה איתכם, אני מבין שאולי לא כדאי לה להוריד את האפליקציה הזו, משום שהיא לא מדורגת הכי 

חרות דומות שמדורגות גבוה יותר. וגם משום שהיא מבקשת הרשאות לכל מיני דברים אישיים שאין לה גבוה ויש אפליקציות א

 באמת צורך בהם. הבת שלי תודה לכם מאוד!

 

 דקות[ 10וסכנות בשימוש ברשת ] הגלישה הרגלי .ב

 הרגלי גלישה .5

 ?באילו אתרים / אפליקציות / רשתות חברתיות / משחקים אתם גולשים 

 צ'אטים או בפורומים? באילו נושאים? מי מכם משתתף ב 

 ?כמה זמן אתם גולשים ביום 

מטרת השאלות הללו לעודד את התלמידים לספר לך על הרגלי הגלישה שלהם , כך שתוכל להיעזר בהם כדוגמאות  למנחה

 להמשך השיעור. 

 

 

 

 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4575306,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4575306,00.html
http://gov-net.gov.il/SafeInternet/PrivacySafety/Pages/CellularPrivacy.aspx
http://gov-net.gov.il/SafeInternet/PrivacySafety/Pages/CellularPrivacy.aspx
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 ממה אתם נהנים בעת הגלישה באינטרנט? .6

 התשובות יכולות להיות מגוונות:

 ר חברים עם תחומי עניין דומים לשלנואפשרות להכי 

 אפשרות להכיר חברים ממדינות אחרות 

 אפשרות להחליף דעות בנושאים שמעניינים אותנו 

 אפשרות לקדם דעה או רעיון שחשוב לנו 

 תקשורת עם חברים ואנשי הקשר שלנו 

 )התקשורת היא חינמית )ווייבר, וווטסאפ, פייסבוק 

 ם בו זמניתאפשרות לשיחה / הודעות למספר אנשי 

 )'אפשרות שליחת סרטוני וידאו ותמונות בצורה מהירה להרבה אנשים בו זמנית )ווטסאפ, פייסבוק, אינסטגרם וכו 

 משחקים 

 

 אילו בעיות וסכנות קיימות ברשתות החברתיות והפורומים?שאלו את התלמידים  .5

 את הסכנות הקיימות בשיתוף ברשת של משרד החינוך אשר מדגים ndoU הראו לתלמידים את הסרטון 

 בעיות אפשריות .א

 אנשים יכולים להגיב תוך שניות.  - מהירות 

 הודעה אחת בפייסבוק יכולה להגיע לאלפי אנשים תוך כמה דקות. - תפוצה 

 אין  - לא ניתן להתחרטESCAPE.אי אפשר למחוק . 

 בגוגל, פייסבוק, ווטסאפ וכדומה( ויכול לשוב תפים נשאר בשרתים של החברות גם אם מוחקים אותו המידע שמש(

 אלינו גם בעתיד, מבלי שנרצה זאת

 

  למנחה

חשוב להבהיר שהדברים שהועלו לאינטרנט נשארים שם הרבה זמן. מה שמעלים היום יכולים לצוץ גם בעוד הרבה שנים ויכול 

האם הייתי רוצה שכל העולם )כולל הורים,  -דע זאת בעתיד. המבחן להעלאת תמונות לרשת הואלהיות שלא נרצה שמשהו י

מורים, ילדים אחרים( יראו את התמונה, מתוך הבנה שברגע שהתמונה ברשת, היא נחלת הכלל. חשוב לזכור שההעתקים הללו 

 ילוו אתכם מפה ואילך. 

 

 סכנות ברשתות החברתיות .ב

ות אפשריות. לשיקולכם ובהתייעצות עם מחנכת הכיתה באילו דוגמאות להתמקד או אולי להלן מספר דוגמאות לסכנ 

 להוסיף דוגמאות אחרות:

 פגיעה בפרטיות 

". פורה של מייגןסימומלץ להציג את הסרטון סרטון " מישהו עשוי להפיץ תמונה או מכתב שהעברתי לו, ללא רשותי.

 מוצגת בחורה ששולחת תמונה באמצעות הטלפון לבחור שמפיץ את זה הלאה: בסרטון

בעלי אופי מיני ברשת,  העוסק במניעת העברת תכנים משרד המשפטיםניתן להציג גם את הסרטונים מתוך קמפיין של 

 מבלי ידיעת המצולם.  

 גניבת זהות 

 מישהו יכול לפתוח דף פייסבוק למשל עם הפרטים שלי ולפרסם שם דברים מביכים עלי או פוגענים כלפי אחרים.

 ניצול/הטרדה מינית 

צדדים ינצל לרעה קשרים בצ'טים / רשתות חברתיות וכדומה מניבים לעיתים קשרים בלתי אמצעיים. קיימת סכנה שאחד ה

לציין שגם קשר מטריד שלא מניב פגישה "פנים אל פנים" חשוב  את גילו/מינו על מנת לכפות קשר של הטרדה וניצול מיני.

)כמו הערות בעלות אופי מיני בצ'ט( עלול לגרום אצל הקורבן לחרדה, לתחושת מטרד, להפרעה לסדר החיים התקין 

 ולפלישה לפרטיות.

 תכנים פוגעניים 

תכנים פוגעים ומעליבים כמו קללות, הוצאת דיבה, חרמות ועוד. בשנים האחרונות אנו שומעים על ילדים שהתאבדו  צתהפ

ליין והצופים לא עשו דבר כדי למנוע את המעשה. -עקב דברים שנאמרו עליהם ברשת, שמענו על ילדים שהתאבדו און

https://www.youtube.com/watch?v=igAeJ-TPOsg&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=igAeJ-TPOsg&t=20s
http://www.youtube.com/watch?v=DwKgg35YbC4
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGSignVgHrxoKI23gwV4G1IQvvCYrTAut
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGSignVgHrxoKI23gwV4G1IQvvCYrTAut
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פגיעה באדם אחר ע"י המחלקה לפשעי מחשב של  כדאי לידע את התלמידים שהיום ניתן לתבוע ילדים אחרים על

 המשטרה.

 

 דקות[ 20כללי בטיחות לשימוש נבון ברשת האינטרנט ] .ג

 אפשרויות, בחרו באפשרות המתאימה ביותר לכיתתכם: 2לפעילות זו ישנן 

 מקרה אפשרות א: סיפורי

נות את הגיל של אלון ופרטים נוספים בכיתות הגבוהות ניתן לספר במליאה את הסיפור של אלון )מצ"ב בנספח( ולש למנחה

 ( לאחר התייעצות עם המורה.11בהתאמה לגיל התלמידים. אחר כך לערוך דיון כיתתי. ניתן גם לספר על אופיר רחום )סעיף 

 

 חלוקה לקבוצות .6

 לצערנו, שמענו על סיפורים ומקרים שונים הנוגעים לילדים שהפכו קורבן להטרדה דרך רשת האינטרנט.  -הסבירו 

כעת נבחן את הדרכים לזהירות באינטרנט. חלקו את התלמידים לקבוצות של ארבעה, ותנו להם את סיפור המקרה של אלון 

 ושירה. חלקו לכל קבוצה כרטיסייה ובה הנחיות לניתוח המקרה. בקשו שידונו באירוע יחד בקבוצות לפי השאלות בכרטיסיות.

 דיון במליאה .7

 רטיסיות ודונו בהן:עברו עם התלמידים על הסוגיות בכ

 (על התחביבים שלו, דברים שאינם מגלים פרטים אישיים עליו)אדם שאינו מכיר?  -מה מותר לאלון לספר לשירה  .א

 לאדם זר? –איזה פרטים אסור לו למסור לה  .ב

 תמונה שלו, באיזה בית ספר הוא לומד, כתובת הדואר האלקטרוני שלו, מספר הטלפון הסלולרי שלו.

חשוב לדעת שלעיתים ה לאלון לפתוח קובץ שנשלח משירה, אדם זר, לפני שסיפר להוריו והתייעץ עימם. אסור היבנוסף 

 יש וירוסים המוצמדים לתמונות.

 מה דעתכם על הפגישה ביניהם? .ג

 ?האם מותר לאלון להיפגש איתה? אם כן, היכן היה כדאי שהם יפגשו 

 ?האם היה עליו לעדכן את הוריו בכך? מדוע 

ר היה לאלון להסכים לפגישה לפני שסיפר עליה להוריו. כמו כן, היה על אלון לבקש כי ילווה לפגישה, ובכל הדגישו שאסו

אלון היה צריך לומר מראש שאחד ההורים מקרה היה עליו לקבוע את הפגישה במקום הומה וגלוי ולא בסמטה נסתרת. 

 ילווה אותו למקום המפגש.

כפי שהציגה עצמה, אך היא באותה מידה  13מנם יכולה להיות אותה נערה בת ששירה א חשוב מאוד להסביר הערה למנחה

יכולה להיות בוגר או בוגרת שמעוניינים לנצל את אלון, והמציאו את דמותה של שירה, כמו גם את תמונתה, רק בכדי לגרור 

ע )"לבקש רשות מההורים לקבל את אלון למלכודת. סביר להניח שהתלמידים יגיבו בזלזול כלפי חלק מהדברים העולים באירו

תמונה של מישהי"( אולם לצערנו מקרים נוראיים קרו ויש להתייחס אליהם במלוא הרצינות. לפעמים מספיק רק לציין בצ'אט 

במידה ואכן אתם  –שאתם מערבים את ההורים )"הראיתי לאימא שלי את התמונה והיא אמרה שהיא מזמינה אותך..."( 

ויבין שאתם לא "טרף קל". לפחות יהיה ברור שלמרות האנונימיות של האינטרנט, אתם מודעים  מדברים עם מתחזה, יתכן

 לסכנות ונעזרים במבוגרים שיגנו וישמרו עליכם.

 

 מי רוצה לשתף בסוף שהוא כתב לסיפור? .8

 הייתה פגישה.  שמעו מספר סיפורים. מעניין לראות אם התלמידים רשמו סוף טוב לפגישה ביניהם, סוף לא טוב או שכלל לא

 

 לתלמידים בוגרים בהתייעצות מוקדמת עם המורה אפשרות להרחבה .9

. רחום 2001מאשקלון בינואר  הנער אופיר רחוםעם תלמידים בוגרים ניתן לדון במקרה המזעזע של חטיפתו ורציחתו של 

תנזים לאחר שפותה על ידי אישה בשם אמנה מונא עמה התכתב בצ'ט באינטרנט. מונא פיתתה את נרצח על ידי שני פעילי 

 רחום להגיע עמה לפגישה בירושלים. לאחר שהשניים נפגשו, הם המשיכו יחד לרמאללה, שם כאמור נרצח רחום.

 

 

 

http://www.remember.co.il/netmurder.html
http://www.remember.co.il/netmurder.html
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 פתרונות טכנולוגיים לבעיות טכנולוגיות אפשרות ב':

 חלוקה לקבוצות .12

 הסכנות המרכזיות באינטרנט כיום. רשמו על הלוח בעזרת התלמידים:בואו נחשוב על 

 בריונות באינטרנט .א

 פרטיות ברשת .ב

 תוכן פוגעני .ג

 סקסטינג )שליחת או קבלת מסרון בעל תוכן או רמיזה מיני( .ד

 חשיפה לתכנים מיניים או פניות מיניות לא הולמות .ה

חיה )בנספח(. הסבירו שכל קבוצה היא קבוצה מהנדסים קבוצות קטנות וחלקו להם את כרטיסיות ההנ 5-חלקו את הכיתה ל

 שעליה להציע פתרון לאחת הבעיות הרשומה על הלוח. הזכירו שצורת החשיבה של מהנדס היא דרך:

 ?מה הבעיה שצריך לפתור 

 ?למי יש את הבעיה שצריך לפתור 

 ?למה חשוב כל כך לפתור את הבעיה הזו 

 ות הללו לפי חלוקת הנושאים.דקות לדון ביחד על השאל 5תנו לכל קבוצה 

 דיון במליאה .13

הקצו לכל קבוצה זמן להציג את התשובות לשאלות ואת הפתרונות שהם מציעים לכל בעיה. חשוב לשים לב שאין כאן פתרון 

 נכון/לא נכון, אלא בעיקר מקום ליצירתיות של התלמידים ומתן ביטוי להפנמת הבעיות העולות בסביבה אינטרנטית. 

שימוש בחשיבה יצירתית, תוך שימוש בכלים לוגיים של  -בפעילות הזו התלמידים התבקשו להמציא פתרונות : הערה למנחה

 זו מטרה לא פחות חשובה מהתוכן של הפעילות. -פתרון בעיות. חשוב שתעודדו כל גילוי חשיבה כזו בקבוצות 

 ד. כללי זהירות ]משותף לשתי האפשרויות[

 זהירות לגלישה בטוחה באינטרנט בואו נחשוב יחד מה הם כללי ה .14

 לספר להורים או למבוגר משמעותי על אי נוחות מפנייה אליכם באינטרנט 

 .לא למסור פרטים מזהים ללא התייעצות עם ההורים/מבוגר 

שם פרטי, שם משפחה, כתובת, מספר טלפון, שם בית הספר, מיקומו, מערכת השעות, סיסמת המחשב, כתובת הדואר 

 יס אשראי, זאת על מנת שלא לאפשר לגורמים שליליים לאתר אתכם ולעקוב אחריכם.האלקטרוני, כרט

 .לא לשלוח או לקבל תמונות או קבצים מאנשים זרים ללא התייעצות עם ההורים/מבוגר 

אינכם יכולים לדעת מה יעשה אותו אדם עם התמונות או הקבצים ששלחתם )הוא יכול להפיצם באינטרנט, כפי שהם או לאחר 

וי כך שיכילו חומר פוגעני או ישימו אתכם ללעג( ואינכם יכולים לדעת מה יהיה בקבצים/תמונות שתקבלו מאותו אדם זר שינ

 )וירוס, חומר פוגעני אחר(.

נערים בבית ספר שמצאו פתק שכתבה נערה לחבר שלה צילמו את הפתק בסלולרי והפיצו אותו : דוגמה למקרה שקרה

 ות לתמונה או קובץ שתעבירו לאדם זר.באינטרנט. דבר דומה יכול לקר

  לעולם אין להיפגש עם אדם זר שהכרנו דרך האינטרנט ללא התייעצות עם ההורים, וגם במקרה זה הפגישה תיערך

 זהו הכלל החשוב מכל! –במקום ציבורי, גלוי והומה אדם, ובליווי אדם נוסף 

 דוגמאות למקרים שקרו

 41כצעיר, אך הסתבר כי הוא פדופיל בן נפגשה עם אדם שהציג עצמו  13נערה בת 

 נפגשה עם אדם שנכנס לצ'אט בשם בדוי ונאנסה 16נערה בת 

 שהכיר בצ'אט ושעשה בו מעשים מגונים 17נפגש עם נער בן  12נער בן 

  הערה למנחה

האינטרנט.  חשוב להזכיר כי בשנים האחרונות נחקקים יותר ויותר חוקים שנועדו להגן על אנשים ובמיוחד קטינים ברשת

באינטרנט )או בטלפון( עובר על החוק וחשוף  15-, בוגר שמציע הצעות מגונות לקטין בן פחות מ2007, החל מינואר לדוגמה

 .איגוד האינטרנטלמידע נוסף, ניתן לפנות אל לתביעה משפטית. 

, המדריך לילדים בעידן הדיגיטלי, בו ישנם משחקים והפעלות המלמדים את מחובריםכדאי להפנות את התלמידים לאתר 

 התלמידים כיצד לגלוש ברשת באופן בטוח וזהיר. 

http://safe.org.il/
http://safe.org.il/
http://kids.gov.il/connected/net_life.html
http://kids.gov.il/connected/net_life.html
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 הנושא בעזרת סרטונים סיכום

 הסרטונים:אחד הקרינו את 

  לא מוסרים פרטים לזרים 

 לא מאשרים חברות למי שלא מכירים 

 

 מה הבנתם מהסרטונים? 

להיפגע. כמו שדיברנו קודם, גם הסרטונים הללו מציגים שלא הכל טוב ובטוח בעת הגלישה באינטרנט ועלינו להיזהר כדי לא 

באינטרנט אנשים משתמשים לעיתים בזהות בדויה, והם עלולים להיות מסוכנים לנו. אם נספק להם פרטים אישיים שלנו הם 

 עלולים להשתמש בכך נגדנו, למשל תמונה שלנו או כתובת המגורים שלנו, חושפים עלינו מידע, שעלול לסכן אותנו. 

 

 דקות[ 2או נפגעים ברשת האינטרנט? ] מה ניתן לעשות אם נתקלים בתכנים פוגעניים .ה

במקרים שבהם נתקלתם בתוכן פוגעני למשל בצ'אט או בפייסבוק שלכם, או ששמעתם על חבר שנפגע תוכלו לפנות אל  .10

 הגורמים הבאים:

 הורים, מורים, יועצת וכדומה -מישהו שסומכים עליו  – בחיים מבוגר משמעותי 

 המטה של האינטרנט לאתר כנסו או 105 חייגו - ברשת לילדים הלאומי המטה : 

  08 – 9545377או בפקס:  08 – 9545389מפלג עבירות מחשב: בטלפון  –משטרת ישראל. 

 פרטים עליהם  איגוד האינטרנט הישראליאו  עמותת סה"ר אוער"ן  :לדוגמה ארגונים שנותנים עזרה נפשית ברשת(

 בנספח(

 לקו הפתוח לתלמידים – משרד החינוך 

 המועצה לשלום הילד 

 YELEM 

  :או דוא"ל:  9700911-30איגוד האינטרנט: טלפוןsafe@isoc.org.il  

הפרטים של הארגונים הללו נמצאים גם בנספח. חשוב להשאירם בכיתה בסוף השיעור, כמו גם את הכללים  הערה למנחה

 לגלישה בטוחה באינטרנט. 

 

  סיכום .ו

ני הס מהרשות ]תודה לדהמסכם את מה שלמדנו השיעור  קהוטבקשו מהתלמידים להוציא טלפונים ושחקו איתם משחק 

 להגנת הפרטיות על הכנת המשחק[

האינטרנט מאפשר לקבל מידע כמעט על כל נושא שבעולם, ללמוד ולבלות  –באינטרנט יש היבטים חיוביים רבים  לשימוש

בשעות הפנאי. אולם לשימוש באינטרנט יש חוקים וכללים. חשוב שנזכור תמיד שעלינו להגן על עצמנו מפני פגיעות שונות 

שאנחנו גולשים באינטרנט. חשוב שנהיה ערניים וזהירים מאוד במהלך הגלישה, שכן ישנם גורמים שליליים שמנצלים  בזמן

חשוב שאנו, כגולשים, נהיה מודעים את הרשת למטרות שאינן לגיטימיות החל מרמאויות וגניבה וכלה בהטרדות ובניצול מיני. 

עם אנשים אחרים דרך רשת האינטרנט. סיטואציה כזו מחייבת אותנו  לסיטואציה אליה אנו נכנסים כאשר אנחנו מתקשרים

לשמירה על ערנות והפעלת ביקורתיות בכל הקשור לאמינות המידע שאנו מקבלים והאנשים עמם אנו עומדים בקשר. שוחחנו 

ולות לצוץ. אשר היום על סכנות רבות הגלומות בשימוש באינטרנט. חשוב גם לזכור שסכנות חדשות ובלתי מוכרות תמיד על

 על כן, שמירה על ביקורתיות וערנות חשובה שבעתיים.  

 

 

_____________________________________________________________________ 

 תודתנו לאסף יעקובי מחברת מיקרוסופט ישראל

 .וזיו מדור ממרכז הפיתוח של מיקרוסופט על הסיוע בהכנת מערך השיעור

 

https://www.youtube.com/watch?v=uUUXT23dRWE
https://www.youtube.com/watch?v=odU-5G5T2D8
https://www.gov.il/he/departments/child_online_protection_bureau
http://www.sahar.org.il/
http://www.sahar.org.il/
http://www.children.org.il/contact.asp
http://www.yelem.org.il/
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 המקרה של אלון ושירה - אפשרות א ניתוח אירוע

. בשעותיו החופשיות גולש אלון בצ'אט 8, רוכב על סקייטבורד מאז היותו בן 12אלון, בן 

העוסק ברכיבה על סקייטבורד. בצ'אט זוכה אלון להכיר גולשים וגולשות אחרים והם דנים 

 הסקייטבורד.  –בסוגיות שונות הקשורות לתחביבם המשותף 

 

ש אלון בצ'אט את שירה, נערה בת גילו, שסיפרה לו שאף היא רוכבת על באחד הימים פג

סקייטבורד. לאחר ששוחחו קצרות על סגנונות ופעלולים בסקייטבורד, גלשה השיחה 

לתחביבים אחרים המשותפים לשירה ולאלון. כך הסתבר שגם שירה, כמו אלון, אוהבת מאוד 

 משחקי מחשב. 

 

כבעלת מבנה גוף רזה, שיער ארוך שופע ועיניים ירוקות בשיחותיהם תיארה שירה את עצמה 

ואף הציעה לשלוח לאלון תמונה. אלון מסר לשירה את כתובת הדואר האלקטרוני, וכשפתח 

 את התמונה שמח לגלות ששירה נראית טוב במיוחד. 

 

בתמורה ביקשה שירה מאלון שיתאר אף הוא כיצד הוא נראה וישלח את תמונתו, ואלון נענה 

תה ושלח לה תמונה שצולמה בחוף הים, ובה הוא נראה אוחז גלשן. והוא שיתף אותה לבקש

 גלישה בים.  –שזהו תחביב נוסף שלו 

 

בשיחה אחרת, ביקשה שירה לדעת באיזה בית ספר אלון לומד, ומשסיפר אלון שהוא לומד 

ן בחטיבת הביניים שבשכונתו, הוא הופתע לדעת ששירה לומדת בבית הספר הסמוך. אלו

 התרגש מאוד מהחברות החדשה שנוצרה. 

 

לאחר שלושה ימים של היכרות הציעה שירה לאלון שיפגשו וילכו יחדיו לחנות משחקי 

המחשב בקניון הסמוך לבית הספר, על מנת לנסות משחקים חדשים. שירה הציעה שאלון 

פר שבו והיא יפגשו במעבר בין הבתים במרחק שווה מבית הספר, שבו אלון לומד ומבית הס

שירה לומדת. לשם כך, היא ביקשה ממנו את מספר הטלפון הסלולרי שלו, כדי שיוכלו 

 להתעדכן לפני הפגישה. אלון מסר לה את המספר שלו. 

בבוקר הפגישה הקפיד אלון ללבוש את החולצה החביבה עליו והלך לבית הספר נרגש 

 לקראת הפגישה המצופה.
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 כרטיסיות משימה לקבוצות –נספח 

 
 ניתוח מקרה הסיפור של אלון ושירה

 
 קראו את הסיפור של אלון ושירה ודונו יחד בשאלות הבאות:

 
 בחורה שהוא לא מכיר?איזה פרטים מותר היה לו לספר לשירה , 

 
 לה? למסוראסור היה לו  איזה פרטים 
 

 ?האם כדאי היה לו לספר להורים על השיחה עם שירה ועל הפגישה איתה 
 

 ?רשמו סוף אפשרי לסיפור. מה דעתכם קרה לאחר שאלון התכונן לפגישה 

 ניתוח מקרה הסיפור של אלון ושירה
 

 רה ודונו יחד בשאלות הבאות:קראו את הסיפור של אלון ושי
 

 בחורה שהוא לא מכיר?איזה פרטים מותר היה לו לספר לשירה , 
 

  לה? למסוראיזה פרטים אסור היה לו 
 

 ?האם כדאי היה לו לספר להורים על השיחה עם שירה ועל הפגישה איתה 
 

 ?רשמו סוף אפשרי לסיפור. מה דעתכם קרה לאחר שאלון התכונן לפגישה 

 ניתוח מקרה הסיפור של אלון ושירה
 

 קראו את הסיפור של אלון ושירה ודונו יחד בשאלות הבאות:
 

 בחורה שהוא לא מכיר?לו לספר לשירה איזה פרטים מותר היה , 
 

  לה? למסוראיזה פרטים אסור היה לו 
 

 ?האם כדאי היה לו לספר להורים על השיחה עם שירה ועל הפגישה איתה 
 

 ?רשמו סוף אפשרי לסיפור. מה דעתכם קרה לאחר שאלון התכונן לפגישה 
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 כרטיסיות משימה לקבוצות –נספח אפשרות ב 

 בריונות באינטרנט
הנכם קבוצת מהנדסים שהתכנסה לפתור בעיה חמורה, המאיימת לפגוע בבני נוער רבים בארץ ובעולם. 

 עליכם לחשוב ביחד על השאלות הבאות בדרך לפתרון:

 מה הבעיה שצריך לפתור? •

 למי יש את הבעיה שצריך לפתור? •

 כל כך לפתור את הבעיה הזו? למה חשוב •

 הפתרון שלכם יכול להכיל תוכנה )תכנות באינטרנט, יישומונים...( ו/או חומרה )מכשירים או אביזרים(.

 

 

 ברשת תפרטיו
הנכם קבוצת מהנדסים שהתכנסה לפתור בעייה חמורה, המאיימת לפגוע בבני נוער רבים בארץ 

 דרך לפתרון:ובעולם. עליכם לחשוב ביחד על השאלות הבאות ב

 מה הבעיה שצריך לפתור? •

 למי יש את הבעיה שצריך לפתור? •

 למה חשוב כל כך לפתור את הבעיה הזו? •

 הפתרון שלכם יכול להכיל תוכנה )תכנות באינטרנט, יישומונים...( ו/או חומרה )מכשירים או אביזרים(.

 

 

 תוכן פוגעני
המאיימת לפגוע בבני נוער רבים בארץ  הנכם קבוצת מהנדסים שהתכנסה לפתור בעייה חמורה,

 ובעולם. עליכם לחשוב ביחד על השאלות הבאות בדרך לפתרון:

 מה הבעיה שצריך לפתור? •

 למי יש את הבעיה שצריך לפתור? •

 למה חשוב כל כך לפתור את הבעיה הזו? •

 ירים או אביזרים(.הפתרון שלכם יכול להכיל תוכנה )תכנות באינטרנט, יישומונים...( ו/או חומרה )מכש
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 סקסטינג 

 (שליחת או קבלת מסרון בעל תוכן או רמיזה מיני)

הנכם קבוצת מהנדסים שהתכנסה לפתור בעייה חמורה, המאיימת לפגוע בבני נוער רבים בארץ 

 ובעולם. עליכם לחשוב ביחד על השאלות הבאות בדרך לפתרון:

 מה הבעיה שצריך לפתור? •

 לפתור? למי יש את הבעיה שצריך •

 למה חשוב כל כך לפתור את הבעיה הזו? •

 הפתרון שלכם יכול להכיל תוכנה )תכנות באינטרנט, יישומונים...( ו/או חומרה )מכשירים או אביזרים(.

 

 

 חשיפה לתכנים מיניים או פניות מיניות לא הולמות 
רבים בארץ  הנכם קבוצת מהנדסים שהתכנסה לפתור בעייה חמורה, המאיימת לפגוע בבני נוער

 ובעולם. עליכם לחשוב ביחד על השאלות הבאות בדרך לפתרון:

 מה הבעיה שצריך לפתור? •

 למי יש את הבעיה שצריך לפתור? •

 למה חשוב כל כך לפתור את הבעיה הזו? •

 הפתרון שלכם יכול להכיל תוכנה )תכנות באינטרנט, יישומונים...( ו/או חומרה )מכשירים או אביזרים(.
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 ללי התנהגות ברשת האינטרנטכ

 

אין לענות לפניה שכללה מידע שלילי או שגרמה להרגשת אי נוחות, ויש 
 להתייעץ לגביה עם ההורים או עם מבוגר משמעותי בחייך. 

 

אין למסור פרטים מזהים ללא התייעצות עם ההורים או עם מבוגר משמעותי 
 בחייך.

 

רים, ואין לקבל מאנשים זרים אין לשלוח תמונות או קבצים אחרים לאנשים ז
תמונות ו/או קבצים אחרים ללא התייעצות עם ההורים או עם מבוגר משמעותי 

 בחייך. 

 

לעולם אין להיפגש עם אדם שהכרנו דרך האינטרנט ללא התייעצות עם 
ההורים. אם ההורים הסכימו לפגישה הפגישה תיערך במקום ציבורי, גלוי 

 .ובלווי אדם נוסף והומה אדם,
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 למי פונים אם נפגעים ברשת?

 

 
תוכלו לפנות  כנים פוגעניים או נפגעים ברשת האינטרנטאם נתקלים בת

 אל הגורמים הבאים:

 הורים, כגון:  סומכים עליואתם מישהו ש – םכבחיי מבוגר משמעותי

 מורים, יועצת 

  105חייגו  –המטה הלאומי להגנת ילדים ברשת 

 מפלג עבירות מחשב:  – משטרת ישראל 

 .08 – 9545377בפקס:  או 08 – 9545389בטלפון 

 לדוגמה ארגונים שנותנים עזרה נפשית ברשת:  

o  ער"ן עמותתhttp://www.eran.org.il/  :1201בטלפון  

o מותת סה"רע http://www.sahar.org.il  

o פרטים עליהם בנספח( איגוד האינטרנט הישראלי( 

 לקו הפתוח לתלמידים – החינוך משרד 

 לד המועצה לשלום הי– http://www.children.org.il/contact.asp 

 YELEM :www.yelem.org.il 

 דוא"לבאו  03-9700911  טלפוןב: איגוד האינטרנט  

safe@isoc.org.il  

 

http://www.eran.org.il/
http://www.sahar.org.il/
http://www.children.org.il/contact.asp
http://www.yelem.org.il/
mailto:safe@isoc.org.il
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 סמויותפרסומות 

 מטרות

 התלמידים ייחשפו לפרסומות הסמויות והשפעתן עלינו כצרכנים. . 1

 התלמידים ירכשו כלים לצרכנות נבונה של פרסומות.. 2

 הכנות

 הדפסת תמונות של פרסומות סמויות עדיף בצבע ובכמה עותקים לחלוקה לקבוצות )בנספח( 

  חטיף כלשהו כגון מקופלת או טעמי כמספר התלמידים בכיתה להפעלת הפתיחה )לא חובה(אפשרות להביא 

 מחשב ומקרן 

 הערה

 מערכים דומים למערך זה קיימים גם בתכניות אחרות בשם "פרסום". יש לוודא עם רכז/ת שיעור אחר שהם לא הועברו בעבר.

 מושגים מרכזיים בשיעור

  ביר מסר לקהלי יעד רחבים. מטרתו העיקרית היא לחשוף וליידע את הצרכנים, שיטת שיווק המיועדת להע –פרסום גלוי

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

נבדל מהסביבה בדרכים שונות: וכו'( או בשטחים המיועדים לכך ו , אינטרנטהתקשורת המסחריים )רדיו, טלוויזיה, עיתונות

 מודעה, פוסטר, שלט וכו'. 

 שיטת שיווק מתוחכמת יותר בה המטרה היא "לשתול" את המוצר בתוך משהו אחר. המטרה היא לגרום לצרכן  – פרסום סמוי

 לחשוב על המוצר מבלי לשים לב לכך כך שבבוא הזמן יבחר לקנות את המוצר בלי לזכור שראה את הפרסומת כלל.

 הפרסום מנסה לשכנע אותנו שאנחנו צריכים דבר מה וזאת במספר דרכים עיקריות: לשכנע אותנו  – עת הפרסוםהשפ

  -פחד, חשש, שמחה, התלהבות, סקרנות ועוד; לתת תחושה שזה יענה לנו על צורך  -בהסברים; להפעיל אצלנו רגשות 

 חברים, אהבה, יופי, ביטחון עצמי ועוד.

 

 החומר העשרה עבורך המנח

כולל באינטרנט. בכתבה זו יש הסבר על הדוגמה המובאת כאן במערך  פרסום סמוי במדיות השונותכתבה בדה מרקר בנושא 

 השיעור על כתבה שעוסקת בליאור כלפון, שלמעשה יש בה פרסומת סמויה למכון כושר. 

 

 רמהלך השיעו

 דקות[ 10פתיחה ] .א

 אפשרות להפעלת פתיחה .1

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

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

 ידון עימם בשאלות מהי פרסומת סמויה ומדוע היא אסורה. המדריך 

האם לדעתכם יש בכך פרסום של המוצר? האם יש סיכוי שמי שלא הכיר את לאחר מכן שאלו: חילקתי לכם מקופלת. 

המוצר יקנה אותו בעתיד? לו הייתי עובד בחברת עלית והייתי מעביר לכם את השיעור האם בכך למעשה קידמתי את 

 וצר שלי? מכירת המ

: יש לכוון את התלמידים לכך ש"אין מתנות חינם". גם כשמחלקים להם בחינם צ'ופר כלשהו, עליהם לדעת שיש למנחה

 מאחורי הדברים כוונה לפרסם ולהפיץ מוצר כזה או אחר ולהבין כי זו דרך נוספת לפרסום ולהשפעה על הרגלי הצריכה שלנו.

 על הרעיון היצירתי ת לניירות ערךתודתנו לעדי כהן מהרשו  

 

 

 

http://www.themarker.com/advertising/1.2452742
http://www.themarker.com/advertising/1.2452742
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 סבב פתיחה .2

האם ראיתם לאחרונה פרסום שמצא חן בעיניכם במיוחד? האם זו הייתה פרסומת בטלוויזיה? ברדיו? כרזה? מה מצא חן 

 מה היה בפרסומות המשכנעות ש"תפס" אתכם? מה הלהיב או עניין אתכם בפרסומות? בעיניכם בפרסומת זו?

 הפרסום השונים, לאופן בו המוצר מפורסם, וכיצד אלו פועלים ומשפיעים עלינו.  הנחו את התלמידים להתייחס לאמצעי

 

 דקות[ 15פרסומת סמויה ] .ב

 שאלות לדיון .3

 האם יש פרסום שהוא לא בהפסקת הפרסומות? תנו דוגמאות 

 )האם זה משפיע עליכם? )תחרויות קוקה קולה, מבצעים שונים, חסויות בתכניות טלוויזיות 

 קולה, האם זו פרסומת? איזה סוג של פרסומת?-ריצים מופיע בסרט ושותה קוקהאם שחקן שאנחנו מע 

 

 פרסומת סמויה .4

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

ד כלי ביד המפרסמים לחשוף את המוצר עוד וברורות שהקהל שצופה בהן מודע למהותן. הפרסומת הסמויה היא למעשה עו

 ועוד. יש שיטות ידועות לפרסומת סמויה:

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

 על המוצר עצמו.  שרשום

מוקרן שם המוצר או תמונה שלו  יפ באינטרנטאו קל הכרתית: במהלך סרט קולנוע או תכנית בטלוויזיה-פרסומת תת .א

 למשך זמן קצר מאוד )פחות משנייה(, זוהי למעשה פרסומת שהקהל קולט אותה בתת מודע.

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

המרואיין הראשי בכתבה הוא רוקח מקופ"ח פרסומת שמתחבאת בתוך כתבה, למשל בנושא בריאות, כאשר  –באינטרנט  .ג

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

 

 הקרנת סרטון "גורילה" להמחשת ההשפעה של פרסומת סמויה .5

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

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

 האם שמתם לב למשהו מוזר במהלך הסרט?  -לאחר שתקבלו מספר תשובות שאלו 

 התרכזנו בזריקת הכדורים. כן, עברה שם גורילה במהלך המשחק.  תשובות אפשריות: לא,

 : סביר להניח שרוב התלמידים לא יראו את הגורילה. למנחה

 הציגו את המשך הסרטון ושאלו אם כעת הם שמים לב לגורילה? 

 

 איך לדעתכם הסרטון קשור לפרסומת סמויה? .6

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

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

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

 

 איסור על פרסומת סמויה בישראל .7

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

 מדוע לדעתכם אסורה הפרסומת הסמויה? 

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

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

 משתנים בהתאם לרצון של המפרסמים. הם משלמים כסף ומעוניינים שהמוצר שלהם יתפרסם כמה שיותר. לכן 

 ה. זוהי פגיעה בחופש היצירה. הם דורשים שתהיה להם שליטה בתוכן של התוכנית עצמ

 שף בישלו כולם פתיתים, כאשר מדובר היה בפרסומת סמויה לאוסם. -דוגמה לכך היא שבאחת מתוכניות מאסטר

http://www.youtube.com/watch?v=vJG698U2Mvo
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 חיפוש פרסומות סמויות -עבודה בקבוצות  .8

טלוויזיה  משתתפים. חלקו לכל קבוצה תמונות של פרסומות סמויות מתוך תכניות 4 -חלקו את התלמידים לקבוצות בנות כ

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

 

 הצגה במליאה ודיון .9

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

 לל. ראו כמה פרסומות סמויות ישנן בתכניות הטלוויזיה, לעתים מבלי שנשים לב לכך כ –אמרו 

 הפרסומות של מוצרי מזון )שמן זית, גבינה מסוימת( או מכשירי מטבח )מיקסר, סכין( בתכניות.  –לדוגמה 

 

 האם נתקלתם בפרסומות באינטרנט? היכן? האם שמתם לב לפרסומות סמויות באינטרנט?  .10

וגם בכתבות שמתיימרות  נטהסבירו שגם באינטרנט יכול להיות פרסום סמוי למשל בקליפים או בסדרות המיועדות לאינטר

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

 

את על ליאור כלפון שעשה דיאטה, לאחר שהשמין בסדרה "רמזור". הכתבה מתארת  Ynetהיא כתבה מאתר לכך דוגמה  .11

הדיאטה ואת תכנית האימונים האינטנסיבית שליאור עבר, אך היא לא מציינת שהתוכן ממומן על ידי מכון כושר מסוים שאף 

מוזכר בכתבה באור חיובי מספר פעמים וגם סיפק לה תמונות של ליאור מתאמן במכון עצמו. בסוף הכתבה רשום שהכתבה 

 . מןממו התוכן בהאך לא צוין  ,נעשתה בשיתוף המכון

 .הסבירו שידיעות מסוג זה נועדו להעביר לקרוא מסרים פרסומיים במסווה של ידיעה חדשותית תמימה

 

 דקות[ 5צפייה מודעת ] .ג

 איך אנו יכולים להתמודד עם הלחץ הפרסומי הזה?  .12

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

 ויות וסמויות.להבין שמנסים למכור לנו משהו בדרכים גל 

 .לא להתפתות לכל דבר שמפרסמים 

 לחשוב תמיד האם אנו באמת זקוקים למוצר 

 .לבחון עם עצמינו האם לאפשר לפרסומת להפריע לנו בעיסוקינו 

למשל: באינטרנט, האם כדאי לעזוב את קריאת הכתבה או המשחק וללחוץ על הפרסומת )אם היינו קוראים עיתון, הרי לא 

 את קלות(. היינו מתפתים בכז

 

 האם הייתם מוכנים לשלם עבור טלוויזיה, רדיו או אינטרנט בלי פרסומות? .13

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

 . הם משלמים על התכנים במדיוההכנסות של העסקים האלה באות מפרסום. לכן, זו דרך עקיפה שבה אנו כצופי

התפרסם שהחל ממרץ עיתון "הארץ" באינטרנט יחל לגבות תשלום עבור הקריאה בו באתר  2013דוגמה הפוכה: בפברואר 

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

 נים שעד היום ניתנו בחינם. השאלה האם הקוראים ימשיכו לקרוא בעיתון גם בתשלום. ולגבות תשלום עבור התכ

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

 

 דקות[ 2סיכום )חשוב לסכם את השיעור בכמה מילים( ] .ד

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

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

קבל יתרונות, אך יש לו גם חסרונות וחובה עלינו לדעת להבחין מתי ואיך מנסים לשכנע אותנו לרכוש דברים בכדי שנוכל ל

 החלטה באופן עצמאי ובוגר מה אנו צריכים ומה מיותר.

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4535956,00.html
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 סמויות בתמונות הבאות?היכן יכולות להתחבא פרסומות 
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 היכן יכולות להתחבא פרסומות סמויות בתמונות הבאות?
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 היכן יכולות להתחבא פרסומות סמויות בתמונות הבאות?
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 לחץ חברתי

 מטרות השיעור

 הטבעי של לחץ חברתי והבנת יתרונותיו וחסרונותיו.מודעות לתהליך  .1

 הבנת התהליך של לחץ חברתי סמוי. .2

 הכנה

 חידת הקווים + כרטיסי הסבר למתנדבים לחידת הקווים )בנספח(. .1

 הרחבה: אזהרת עדים במשפט של דיניי נפשות )בנספח(. .2

 הערות

 ת. דורשת עזרה של אדם נוסף שיישאר עם הכיתה למתן הנחיו 4הפעלה מספר  .1

 נעימות.-מנת למנוע אי-בחלק מההפעלות המוצעות מומלץ להפעיל שיקול דעת בבחירת המתנדבים על .2

 מהלך השיעור

 : הסבירו לתלמידים שתתחילו בתרגיל שימחיש את נושא השיעור היום. לפניכם שתי אפשרויות להפעלה:הפעלת פתיחה .1

 .עמידה על כיסאות .א

אחר שיצאו, בקשו מכולם )כולל אתכם( להיעמד על הכיסאות ולהנחות את בקשו ממתנדב אחד או שניים לצאת החוצה. ל

הכיתה לא להסביר למתנדבים מדוע. מכניסים את המתנדבים וממשיכים לכאורה את השיעור. במידה והמתנדבים 

הם שואלים מדוע עומדים על הכיסאות יש להשיב להם "לא יודעים" וכד'. לאחר שגם הם יעמדו על כיסא יש לפנות אלי

 ולשאול: מדוע נעמדתם על הכיסא?

עומד על הכיסא". לכל שכבת גיל בחרו אמירה  X: ניתן להנחות את התלמידים לענות למתנדב: "כל מי שלא למנחה

מתאימה ורלוונטית: עישן סיגריות / קיים יחסי מין וכד'. ניתן גם להוסיף מורכבות בתרגיל ולבקש שרירותית ממספר מועט 

 בחרו את הנושא שמעסיק את שכבת הגיל ובו מופעל לחץ חברתי ממילא. של תלמידים לשבת.

 

 .חידת הקשתות .ב

מתנדבים שיצאו החוצה. למתנדבים יש לתת את כרטיסי הנחיה  5-הסבירו כי נפתח בתרגיל ולשם כך אתם זקוקים ל

ים לעסוק בנושא של לחץ )מצ"ב בנספח(. בזמן שהמתנדבים קוראים את ההנחיות בחוץ, הסבירו לכיתה כי היום אנו הולכ

 בצדדים הסמויים מן העין שלו.  –חברתי ובעיקר 

הראו לכיתה את האיור עם הקשתות )בנספח( ואמרו לכיתה שעליהם לשכנע את המתנדבים שהקשת השנייה היא 

 ר?הקטנה מבין כולן )זו בחירה שרירותית!(. הכניסו את המתנדבים יחדיו ושאלו אותם: איזו קשת היא הקטנה ביות

 

: הקשתות באיור שוות בגודלן. מטרת התרגיל היא להפעיל לחץ חברתי על אחד מן המתנדבים ויש לבחור למנחה

 אותו/אותה ברגישות ובתשומת לב. 

 

 : מי יכול להסביר את מה שהתרחש כאן?דיון .2

 ?מהו לחץ חברתי? מה מאפיין אותו 

 ?היכן לחץ חברתי משרת אותנו והיכן הוא בעייתי 

 

חברתי הוא שינוי בהתנהגות של הפרט כתוצאה מהקונפליקט בין רצונו לנהוג על פי שיקול דעתו לבין הדחף : לחץ הסבר .3

להתאים עצמו לחברה שסביבו. זהו מצב בו מופעלת השפעה מסוימת על האדם מצד האנשים הסובבים אותו. כתוצאה אותו 

ת הרגליו, העדפותיו או מצפונו. לדוגמה, רבים רואים אדם עלול "להיכנע" ולבצע פעולות מסוימות, על אף שאינן תואמות א

בלחץ חברתי אחת הסיבות המרכזיות לעישון. לפי גישה זו, אדם "נגרר" לעישון עקב רצון להשתלב בחברה בה זו הנורמה, 

 למרות שבתנאים אחרים לא היה מעשן.
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 דיו עקב לחץ הסובבים אותו שיהיה כך.לחץ חברתי הוא לאו דווקא שלילי, לדוגמה: אדם יכול לנסות ולהצטיין בלימו

לחצים קבוצתיים יכולים להזיק לקבוצה באותה מידה שהם יכולים להועיל לה. הם יכולים ליצור אצל החברים אי נוחות ולצמצם 

את היצירתיות והמחשבות שלהם. לעומת זאת, קיים גם לחץ קבוצתי הנקרא לחץ ניטראלי. מה שהופך אותו לחיובי או לשלילי 

א המטרות והערכים שלמענם הוא מופעל. מקובל להשתמש בלחץ חברתי כדי להשפיע על אנשים לנהוג בדרך חיובית, הו

לדוגמה: להפעיל קבוצות שמטרתן להפסיק לעשן או להיגמל ממשקאות חריפים. קבוצות כאלו מאורגנות על סמך מחקרים 

ה, מאשר לפנות אליו ביחידות. אנשים מצטרפים לקבוצות חברתיים שהוכיחו כי קל יותר להשפיע על אדם הנמצא בתוך קבוצ

 ]מתוך ויקיפדיה כאלו מרצונם החופשי.

 .כולוגיה חברתית, אוניברסיטת חיפהבקורס פסי הרצאה בנושא קונפורמיות: הרחבה והעמקה ניתן לקרוא בתקציר למנחה

מהקבוצה(. בשלב זה יש להשאיר  15%-מתנדבים מתוך הכיתה )כ 5-: אמרו שלצורך התרגיל בהמשך אתם זקוקים לההפעל .4

 אדם נוסף למתן הנחיות לשאר הכיתה ואתם צריכים לצאת ולתת הנחיות למתנדבים. 

 

עזור לה בהתאם : חשוב שמי שיוצא עם המתנדבים יהווה עבורם דמות מוכרת שהם מוכנים לשתף פעולה עימה וללמנחה

להנחיות. כמו כן, התרגיל משמש ככיסוי בלבד לדינאמיקה של המתנדבים, בה נתמקד בהמשך השיעור. על כן מובאות להלן 

 מספר הצעות לבחירתכם בהתאם לשיקול הדעת והתאמה לאופי התלמידים. 

 לת החלטות ותיאום בקבוצה.על כל הכיתה לבחור שיר אחד ולשיר אותו כולם ביחד. ניתן להציג כאתגר ליכולת לקב 

  להעביר "זרם" אנושי: כל הכיתה יוצרת שרשרת אנושית בהחזקת הידיים )במקומות הישיבה(. הראשון מעביר לחיצת יד

 שעוברת לפי הסדר עד לאחרון בכיתה. ניתן להציג כתרגיל לשיתוף פעולה או אתגר לבדיקת ערנות וזריזות.

  ודם, רק שהפעם מניפים זרועות לפי הסדר.בדומה לתרגיל הק –להעביר "גל" אנושי 

 

 :הנחיות לקבוצת המתנדבים .א

על פי סימן מוסכם שלי אתם צריכים לקום ולהיעמד. אם שאר הכיתה לא נעמדת, עליכם לפנות למי שנשאר לשבת 

ולבקש ממנו לקום. במידה ואותו תלמיד/ה נשארים לשבת, עליכם להקים אותם. חשוב שלא תדברו עם אף אחד על 

 משימה שלכם או תחשפו אותה לשאר הכיתה.ה

אמרו לתלמידים שהסימן הוא המשפט )שיאמר לכל הכיתה(: "אני מבקש/ת את שיתוף הפעולה שלכם לתרגיל מעניין 

 נוסף".

שיהפוך  אחדפי שיקול דעתך, ניתן להוסיף רמת מורכבות נוספת. מבין החמישה בחרו מתנדב -: עלשומר סוד פנימי

למתנדב הזה תנו הנחיה שעליו להישאר לשבת עד שהוא מקבל הוראה ישירה מכם לקום, ולא משנה  לשומר סוד פנימי.

 מה מתרחש. חשוב שלא יחשוף את העובדה שיש לו משימה מיוחדת מבין קבוצה המתנדבים.

 

 : הנחיות לשאר הכיתה .ב

המתנדבים שיצאו החוצה. בקשו מהעוזר שלכם להסביר לשאר הכיתה את התרגיל שבחרתם. אין לפרט מה תפקידם של 

כמו כן, רצוי להציג את מטרת התרגיל כאתגר כיתתי, מבלי לציין את נושא הלחץ החברתי או שיתוף הפעולה. אנו נראה 

 כיצד חמשת המנדבים שיצאו מצליחים להשתלב.

 

ימו לב הכניסו את המתנדבים לכיתה ואמרו: "אנחנו נעשה כרגע תרגיל ואני מבקש את שיתוף הפעולה שלכם". ש .ג

 שהמתנדבים פועלים על פי הנחיות שלכם, אך חשוב שלא תתייחסו בגלוי או בסמוי לכך שהם מעמידים את שאר הכיתה.

 בצעו את התרגיל כמתוכנן. 

התבטאויות, הדרך בה בחרו לבצע את המשימה, התמודדות עם  –: שימו לב בעיקר להתנהגות המתנדבים למנחה

 יחס הביעו כלפיכם.התנגדות או קשיים במשימה ואיזה 

 

 : דיון .5

 ?מי יכול לומר לי מה היה התפקיד של המתנדבים 

  ?למתנדבים עצמם: האם פעלתם מתוך בחירה 

 ?למתנדבים: מה היה קורה לו הייתי עושה תרגיל ששם אתכם ללעג, האם יכולים לדעת זאת מראש 

 ?האם היה כאן לחץ חברתי במהלך התרגיל 

http://www.haifastudent.net/index.aspx?id=1151
http://www.haifastudent.net/index.aspx?id=1151
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החברתי ברובד הגלוי שלו בו קבוצה מנסה להפעיל לחץ על היחיד או על קבוצה אחרת.  : לרוב אנו מחפשים את הלחץהסבר .6

הם התנדבו והיו  –אולם לחץ חברתי פועל בכיוונים רבים נוספים. בואו נבחן את התנהגות הקבוצה שהתנדבה למשימה 

. שותפי סודשלי. הם הפכו למעוניינים לבצע את המשימה שהוטלה עליהם בצרה הטובה ביותר. מדוע? הם הפכו לשליחים 

ברגע שאתה הופך לשותף סוד אתה עסוק בשמירה עליו ופחות עירני להיבטים להשלכות האפשריות של מה שאתה עושה. 

הסוד הופך אותך למיוחד, הוא הופך אותך לחלק מקבוצה ומייחד אותך לעומת אלו שאינם יודעים את הסוד. מנגנון "שותף 

 והוא מחליש את מנגנוני הביקורת הטבעיים שלנו. הסוד" הוא בעל עוצמה אדירה

 האם אתם מכירים דוגמאות לקבוצות סגורות? קבוצת המקובלים, הספורטאים, ה"פריקים" ועוד.

שומרי הסוד רוצים להיות ראויים לסוד ועל כן יסכימו בקלות רבה יותר לעשות מעשים  –זו דוגמה ללחץ חברתי פחות מוכר 

אני רוצה להיות שייך ולכן אני מוכן להתאים את  –זו דוגמה ללחץ חברתי עליהם במצב אחר.  שלא בהכרח היו מקובלים

 !למה שנראה לי שאחרים מצפים ממני –ההתנהגות שלי למה שאחרים מצפים ממני, ויתר על כן 

 

כון ואמיתי. : בואו נראה דוגמה לדרך בה לחץ חברתי יכול לשנות לכם את המחשבות ואת מה שאתם חושבים שהוא נהמשך .7

במסגרת מחקרים במדעי החברה ערכו ניסוי בסטודנטים שלמדו לתואר ראשון )הניסוי נערך ע"י פסטינגר וקארלסמית' בשנת 

הושיבו אותך  –(. אלה לא אנשים שניתן לומר עליהם שאין להם ראש על הכתפיים... הניסוי עצמו היה משעמם מאוד 1959

לפתור סדרת תרגילים שחזרו על עצמם שוב ושוב. בתום הניסוי ביקשו מכל אחד שלא לבד בחדר ריק מול מחשב וביקשו ממך 

יספר לאחרים שבחוץ שהניסוי משעמם ולשם כך מוכנים לשלם תשלום. כאן מגיע החלק האמיתי בניסוי: לחלק מהסטודנטים 

 תמורת "שתיקתם". 20$בלבד ואילו לחלק אחר הוסיפו  1$הוסיפו 

  20$? ותמורת 1$לא מספרים שהניסוי משעמם תמורת האם אתם הייתם שותקים ו

למעשה, זה בכלל לא משנה האם הסטודנטים שיצאו מהחדר סיפרו או לא לאחרים. מה שכן משנה זה שלאחר מספר ימים 

ל מי שקב –חזרו אל כל הסטודנטים הללו ושאלו אותם איך הם זוכרים את הניסוי. מי לדעתכם זכר את הניסוי באור חיובי יותר 

? היינו מצפים שמי שקיבל תשלום גבוהה יותר ירגיש יותר הזדהות או מחויבות ויתאר את הניסוי באור חיובי יותר. 20$או  1$

 זכרו לפתע שהניסוי היה די מעניין! 1$המדהים הוא שדווקא אלו שקבלו 

יך להצדיק את המעשה בעיני היה צר 1$כיצד מסבירים זאת? החוקרים הבינו שפעל כאן מנגנון סמוי: מי ששיקר תמורת 

עצמו, ועל כן ייפה את המציאות בזיכרון שלו )"לא לצאת פראייר"(. כל אחד מכם יכול להיזכר במקרה אחד שהוא עשה מעשה 

שלא היה לו נוח איתו וכיצד הוא ייפה את המציאות ואת המעשה שלו בדיעבד, "סיפר לעצמו סיפור" שהצדיק את המעשה או 

 ובי יותר.הציג אותו באור חי

 

: אחת הדוגמאות המרהיבות לדרך בה ניסו חכמים להתמודד עם לחץ חברתי גלוי וסמוי היא ההחמרה בכל הקשור הרחבה .8

בדיני נפשות בתקופת המשנה. בימים בהם היה קיים עונש מוות, נעשו מירב המאמצים להימנע, כמעט בכל מחיר, מהרשעת 

על השלבים השונים וחשבו יחד איתם על הדרכים המגוונות בהם ניסו חז"ל אדם בעברה שעונשה מוות. עברו עם התלמידים 

 להשתמש בנושא של לחץ חברתי על מנת להציל חיי אדם!

 .סנוניתות הללו מומלץ לקרוא באתר הסבר והרחבה על המקור

 

: לחץ חברתי הוא מצב שכל אחד מאיתנו נמצא בו כל עוד אנחנו חיים בחברת בני אדם. זהו מנגנון חברתי הפועל ללא סיכום .9

הרף. החכמה היא לזהות מתי הלחץ החברתי מביא לתוצאות שליליות ומתי הוא יכול לדחוף אותי למקום טוב יותר. לעיתים 

: נדמה לנו שכולם חושבים א' או עושים א' ואנחנו מסיקים לבד שגם אנחנו צריכים קרובות מאוד הלחץ החברתי הוא סמוי

כפי שראינו בתרגיל עם שומרי הסוד. אף  –להיות ככה. במקרים אחרים, אנחנו מוכנים להפוך עצמנו לנתונים ללחץ חברתי 

מתי עדיף לעצור ומתי לא לתת למה אחד לא חסין ולא משוחרר מהשפעתו. הרעיון הוא לדעת לזהות מתי זה לא מתאים לכם, 

: נסו לחפש בשבוע הקרוב מקרים של לחץ הצעהשכולם חושבים )או נראה לכם שהם חושבים( לשנות את הדעה שלכם. 

  מומלץ לקיים שיחת המשך על הדוגמאות שהתלמידים הביאו מהחיים בבית הספר או בבית.חברתי סמוי. 

___________________________________________________ 

 תודתנו לאבנר צחורי על הסיוע בפיתוח מערך שיעור זה

 

http://www.snunit.k12.il/sachlav/teachers/israel/upload/.hayahid/madrichperka.doc
http://www.snunit.k12.il/sachlav/teachers/israel/upload/.hayahid/madrichperka.doc
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 חידת הקשתות
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 כרטיסי הסבר למתנדבי תרגיל הפתיחה )תעתועי ראייה(

 הנחיות לארבעת המתנדבים )ההנחיות הן זהות(:

 התנדבת לתרגיל הבוחן את היכולת שלך לשכנע אנשים אחרים.

 ם חידה. עליך לשכנע את כולם שהקשת השנייה היא הקצרה.כשתחזור/כשתחזרי לכיתה יציגו בפניכ

 טיפ: השתדל לענות כמה שיותר מהר. אל תגלה את המשימה שלך לאחרים!

 

 התנדבת לתרגיל הבוחן את היכולת שלך לשכנע אנשים אחרים.

 כשתחזור/כשתחזרי לכיתה יציגו בפניכם חידה. עליך לשכנע את כולם שהקשת השנייה היא הקצרה.

 השתדל לענות כמה שיותר מהר. אל תגלה את המשימה שלך לאחרים!טיפ: 

 

 התנדבת לתרגיל הבוחן את היכולת שלך לשכנע אנשים אחרים.

 כשתחזור/כשתחזרי לכיתה יציגו בפניכם חידה. עליך לשכנע את כולם שהקשת השנייה היא הקצרה.

 טיפ: השתדל לענות כמה שיותר מהר. אל תגלה את המשימה שלך לאחרים!

 

 התנדבת לתרגיל הבוחן את היכולת שלך לשכנע אנשים אחרים.

 כשתחזור/כשתחזרי לכיתה יציגו בפניכם חידה. עליך לשכנע את כולם שהקשת השנייה היא הקצרה.

 טיפ: השתדל לענות כמה שיותר מהר. אל תגלה את המשימה שלך לאחרים!

 

 :5-הנחיה למתנדב ה

 לך.התנדבת לתרגיל הבוחן את כושר השיפוט ש

 כשתחזור/כשתחזרי לכיתה יציגו בפניכם חידה. עליך לענות כמה שיותר מהר את התשובה הנכונה.

 טיפ: שימו לב לאורך הקשתות. אל תגלה את הטיפ לאחרים!
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שֹות?:  משנה מסכת סנהדרין פרק ד ָפ י נְ דֵּ ל עֵּ ין ]מזהירים[ ַע ִמ יְ ַא ְמ ד  יצַ  כֵּ

 אזהרה ראשונה

 ומאיימים עליהם:  היו מכניסים אותם )את העדים(

 אדם משלם פיצוי וסולחים לו. –... דעו שדיני נפשות שונים מדיני ממון! בדיני ממון 

יֹוָתיו ְתלּויִים ּבֹו ַעד סֹוף ָהעֹוָלם" -בדיני נפשות  ". ]כלומר, אם בגלל עדות שקר ישלח אדם ָדמֹו וְַדם ַזְרע ִ

ַלי ִמן מר על קין: חף מפשע למוות הדבר ידבק בכם ובילדיכם[. כמו שנא י ָאִחיָך צֲֹעִקים אֵּ "קֹול ְדמֵּ

 ָהֲאָדָמה" )בראשית ד', י'(

 אזהרה שלישית

א.]אומרים לעדים:[ זכרו  ד עֹוָלם ָמלֵּ ש ַאַחת, ַמֲעִלים ָעָליו ַהָכתּוב ְכִאּלּו ִאּבֵּ ד נֶׁפֶׁ ָכל ַהְמַאּבֵּ  שֶׁ

ש ַאַחת, ַמֲעִלים ָעָליו ְכִאּל א. וְָכל ַהְמַקיֵּם נֶׁפֶׁ  ּו ִקיֵּם עֹוָלם ָמלֵּ

 העדות שלכם יכולה לקיים עולם שלם או להחריבו![ –]כלומר 

 צולבת חקירה

יזֶׁה יֹום?  םָהיּו בֹוְדִקי ש? ְּבאֵּ ש? ְּבַכָמה ַבחֹדֶׁ יזֶׁה חֹדֶׁ יזֹו ָשָנה? ְּבאֵּ יזֶׁה ָשבּוַע? ְּבאֵּ ַבע ֲחִקירֹות: ְּבאֵּ אֹוָתן ְּבשֶׁ

יזֶׁה מָ  יזֹו ָשָעה? ְּבאֵּ ם ּבֹו? ...ְּבאֵּ יתֶׁ ם אֹותֹו? ִהְתרֵּ ִני  קֹום? .... ַמִכיִרין ַאתֶׁ ת ]העד[ ַהשֵּ וְַאַחר ָכְך ַמְכִניִסין אֶׁ

ם ְמֻכָּוִני םּובֹוְדִקי יהֶׁ  בטיעונים לזכותו של הנאשם. םּפֹוְתִחי ם ]תואמים[ היואֹותֹו. ִאם ִנְמְצאּו ִדְברֵּ

 מחפשים סיבות מדוע לזכות את הנאשם

ד ָעָליו חֹוָבה, ָאַמר ... אֶׁ  ד  משתיקיםָחד ִמן ַהַתְלִמיִדים יֶׁש ִלי ְלַלמֵּ ָחד ִמן ַהַתְלִמיִדים יֶׁש ִלי ְלַלמֵּ אֹותֹו. ָאַמר אֶׁ

ד ִמָשם ָכל ַהיֹום ֻכּלֹו.  םאֹותֹו ּומֹוִשיִבי ם]ָעָליו[ ְזכּות, ַמֲעִלי ן וְֹלא ָהיָה יֹורֵּ ינֵּיהֶׁ  אֹותֹו ּבֵּ

 לֹו.  םְדָבָריו, שֹוְמִעיִאם יֵּש ַמָמש ּבִ 

 דוחים את ההחלטה למחרת היום

 ִדינֹו ְלָמָחר.  ם, ַמֲעִביִרילאִאם ָמְצאּו לֹו ְזכּות, ְּפָטרּוהּו. וְִאם 

 יַיִן ָכל ַהיֹום,  םְּבַמֲאָכל, וְֹלא ָהיּו שֹוִתי םָהיּו ]מצטוותים[ זּוגֹות זּוגֹות, ּוְמַמֲעִטי

ית ִדין.  םּוָבִאים ָכל ַהַּליְָלה, וְַלָמֳחָרת ַמְשִכיִמי םוְנֹוְתִני םוְנֹוְשִאי  ְלבֵּ

ד חֹוָבה. ָטעּו ַבָדָבר, ְשנֵּי סֹו...  ינֹו יָכֹול ַלֲחזֹור ּוְלַלמֵּ ד ְזכּות אֵּ ד ְזכּות, ֲאָבל ַהְמַלמֵּ ד חֹוָבה ְמַלמֵּ י ַהְמַלמֵּ ְפרֵּ

 ַהַדָיִנין ַמְזִכיִרין אֹוָתן. 

 ה?כיצד מקבלים החלט

 . )הצבעה( ִאם ָמְצאּו לֹו ְזכּות, ְּפָטרּוהּו. וְִאם ָלאו, עֹוְמִדים ַלִמנְיָן

 ַזַכאי. ]הנאשם[ ְמַחְיִבים,  11-וְמַזִכים  12

ַע,  11-וְמַזִכים  11וֲַאִפּלּו ...  יִני יֹודֵּ ר אֵּ ָחד אֹומֵּ  ְמַחְיִבים וְאֶׁ

ַע, יֹוִסיפּוְמַזִכים אֹו ְמַחְיִבים וְאֶׁ  22וֲַאִפּלּו ...  יִני יֹודֵּ ר אֵּ  ם ]כדי לקבל הכרעה מחדש[.ַדָיִני]עוד[  ָחד אֹומֵּ

י ַהְמַזִכים: 35-וְמַחְיִבים  36...  ָחד ִמן ַהְמַחְיִבים ִדְברֵּ ה אֶׁ ִיְראֶׁ ּלּו ַעד שֶׁ ד אֵּ ּלּו ְכנֶׁגֶׁ  ְמַזִכים, ָדִנין אֵּ
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 לתלמידי יסודי שיעור לכולם

 מטרות השיעור

 . מוגבלות עם החיים אנשים של לעולמם יחשפו התלמידים .1

 .מוגבלות עם החיים אנשים כלפי חברתית ואחריות קבלה, סובלנות של ערכים יפתחו התלמידים .2

 .משפחתם ובני מוגבלות עם החיים אנשים שחווים לקשיים מודעות יפתחו התלמידים .3

 הכנה 

 ירת רגליים.פעילות הפתיחה יש לדאוג מראש לחפצים שיהוו מכשולים, כיסוי עיניים וחבל לקש 

 מהלך השיעור

 פתיחה .ג

צרו בכיתה מסלול מכשולים קצר ובקשו ממספר תלמידים לעבור אותו. למתנדב הראשון קשרו את העניים ובקשו ממנו לחצות  .1

את המסלול, למתנדב השני קשרו את הרגליים ובקשו ממנו לחצות את המסלול ולמתנדב השלישי אל תציבו שום מגבלה 

 המסלול.ובקשו ממנו לחצות את 

: לצורך המסלול ניתן להשתמש באביזרים הנמצאים בכיתה כגון כסאות, פח אשפה, בקבוקי שתיה וכו' ולסדרם הערה למנחה

 בצורה שתקשה על המעבר.

 התלמידים שהתנדבו:שאלו את   .2

 איך הייתה עבורכם המשימה?   •

 רות שחבריכם התמודדו עם מגבלה?למ/ עם העובדה שלא קבלתם מגבלה  איך הרגשתם לעבוד עם המגבלה שלכם?   •

 מה גרם לכם להצליח או לא להצליח לדעתכם?    •

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

 :שאלו את כל תלמידי הכיתה .3

 האם התנאים היו הוגנים בעינכם?    •

 באלו מצבים בחיים שלנו לא קיימת לנו אפשרות בחירה?   •

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

 גבלותועולם המ .ד

 :שאלו את תלמידי הכיתה .4

 ?מהו אחוז האנשים החיים עם מוגבלות במדינות ישראל 

  חושבים על הנתון הזה?מאזרחי מדינת ישראל חיים עם מוגבלות, שאלו את התלמידים מה הם  20%הסבירו לתלמידים כי 

 פיזית/רגשית( מכירים אתם תלו מוגבלויויא( ? 

 מוגבלות ]המידע נלקח מתוך אתר כל זכות[: אדם עםהציגו את ההגדרה הרשמית למיהו את התשובות על הלוח ובסיום  רשמו

פשית או שכלית, לרבות לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מגדיר אדם עם מוגבלות כ"אדם עם לקות פיסית, נ 5סעיף 

 קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים".

פגיעה , יות ושיתוקמחלות פנימיות כרוניות, פגיעות מוטור -פגיעה פיסית , פגיעה נפשית הלקות עשויה להיות אחת או יותר מאלה:

 הפרעות קשב וריכוז ולקויות למידה., פגיעה שכלית, ייה ולקות שמיעהלקות רא -חושית 

המוגבלות יכולה להיות מולדת )למשל אדם שנולד עם שיתוק מוחין או עם לקות למידה(, או מוגבלות שהופיעה במהלך החיים 

 כתוצאה ממחלה או תאונה.

 את סיפורה של ליאל, ילדה מעוררת השראה החיה עם שיתוק מוחיןהמציג  הסיפור של ליאל ואוריהראו לתלמידים את הסרטון  .5

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ta43kpNfb7g
https://www.youtube.com/watch?v=Ta43kpNfb7g
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 שאלו את התלמידים: .6

 מוגבלות עם בחיים יתרונות שישנם חושבים אתם האם? 

 אליהם שיתייחסו רוצים היו מגבלה עם החיים בגליכם שנערים חושבים אתם כיצד? 

 האם יש הבדל בין מוגבלות שרואים שונות מוגבלויות עם החיים אנשים של בהתמודדות הבדל שישנו ביםחוש אתם האם( ?

 ומגבלות שלא רואים?(

הערה למנחה: בסיום הדיון חשוב להדגיש בפני התלמידים כי אנשים החיים עם מוגבלות הם קודם כל אנשים, הם שונים 

 יש, שלא וכאלו שלהם למגבלה יתייחסו אם שישמחו כאלו יש) אופן באותו שלהם למוגבלות מתייחסים כולם ולא מהשני אחד

(.נורא כדבר אליה ושיתייחס כאלו ויש לצמיחה כהזדמנות שלהם למגבלה שיתייחסו כאלו יש, שלא וכאלו לעזרה שישמחו כאלו  

 

 סיכום .ה

  ?מה למדתם מהשיעור 

  כיצד? תגבלומוהחיים עם האם בעקבות השיעור תסתכלו בצורה שונה על אנשים ? 

  ?האם לקחתם מהשיעור משהו הקשור לחיים הפרטיים שלכם 

חשוב לסכם את השיעור באמירה כי למעשה אין אדם "מושלם" ולכל אדם באשר הוא ישנם חסרונות. אולם לצד חסרונות או 

 ואת אישיותו.    מגבלות אלה, קיימים אצל כל אדם גם "יתרונות יחסיים" שאותם חשוב שידגיש ובעזרתם יפתח את עצמו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

 
 הסיוע בפיתוח מערך שיעור זה יםעלבנק הפותודותנו ל
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 על יסודי לכולם לתלמידייעור ש

 מטרות השיעור

 . מוגבלות עם החיים אנשים של לעולמם יחשפו התלמידים .4

 .מוגבלות עם החיים אנשים כלפי חברתית ואחריות קבלה, סובלנות של ערכים יפתחו התלמידים .5

 .משפחתם ובני מוגבלות עם החיים אנשים שחווים לקשיים מודעות יפתחו התלמידים .6

 הכנה 

 כיסוי עיניים, בקבוק מיםפעילות הפתיחה יש לדאוג לעזרים: כפפות מטבחל , 

 .הדפסת נספח לפעילות הקבוצתית 

 מהלך השיעור

 פתיחה .ו

מה אתם אוהבים הציגו את עצמכם ומה אתם עושים. מומלץ לספר מעט על עצמכם, מהיכן הגעתם, אילו תלמידים הייתם,  .7

 ביום יום. בעבודה שלכם ועם אילו אתגרים אתם מתמודדים

הסבירו לתלמידים כי היום תדברו על חיים עם מוגבלות וכדי להסביר להם למה אתם מתכוונים ב"חיים עם מוגבלות" תצטרכו 

 מספר מתנדבים.

 .לשלוח הודעת ווטסאפ לחבר מהכיתה קשו ממנוהלבישו כפפות מטבח על שתי הידיים ובלמתנדב הראשון 

ר שעיניו מכוסות הניחו בקבוק מים על אחד מהשולחנות בשורה הראשונה, הסבירו למתנדב השני שימו כיסוי עיניים, לאח

למתנדב איפה הבקבוק נמצא )למשל בשולחן השני משמאל בשורה הראשונה בפינה הימנית( ובקשו ממנו להגיע אל הבקבוק 

 ולשתות ממנו.

 ם, סרגל ועט מבלי לדבר.למתנדב השלישי תנו פתק שכתוב בו: עליך להשיג מחבריך לכיתה: טלפון, מספרי

 התלמידים שהתנדבו:שאלו את  .8

 איך הייתה עבורכם המשימה?   •

 מה גרם לכם להצליח או לא להצליח לדעתכם?    •

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

 :שאלו את כל תלמידי הכיתה .9

 מוגבלות עם בחיים יתרונות שישנם חושבים אתם האם? 

 אליהם שיתייחסו רוצים היו מגבלה עם החיים בגליכם שנערים חושבים אתם כיצד? 

 האם יש הבדל בין מוגבלות  ?שונות מוגבלויות עם החיים אנשים של בהתמודדות הבדל שישנו חושבים אתם האם(

 שרואים ומגבלות שלא רואים?(

הערה למנחה: בסיום הדיון חשוב להדגיש בפני התלמידים כי אנשים החיים עם מוגבלות הם קודם כל אנשים, 

 למגבלה יתייחסו אם שישמחו כאלו יש) אופן באותו שלהם למוגבלות מתייחסים כולם ולא מהשני אחד שונים הם

 ויש לצמיחה כהזדמנות שלהם למגבלה שיתייחסו כאלו יש, שלא וכאלו לעזרה שישמחו כאלו יש, שלא וכאלו שלהם

(.נורא כדבר אליה ושיתייחס כאלו  

 את סיפורם של הורים לילדים עם מוגבלות.המציג  הורים משתפיםלסיכום הראו לתלמידים את הסרטון 

 נגישות .ז

 בהנגשה?הציגו את מדניות הנגישות בארגון שלכם ושאלו את התלמידים מדוע ארגונים עסקיים משקעים משאבים  .10

כי זה הדבר הנכון לעשות, כי החוק מחייב, כי גם לאנשים עם מוגבלות מגיע שירותים. מומלץ להציג גם את אפשריות: בות תשו

 מאזרחי המדינה חיים עם מוגבלות, אם מסעדה/ בנק/ חנות לא תהיה נגישה היא תפסיד לקוחות. 20%הפן העסקי: 

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


 
 

93 

 

חירשים שונה: עיוורים )או כבדי ראייה(,  האוכלוסייית עבור כל קבוצה תתבקש לתכנן ב, קבוצות 4חלקו את התלמידים ל .11

 . ואנשים הסובלים מפגיעה נפשית נכים המרותקים לכיסאות גלגלים)או כבדי שמיעה(, 

כיצד ניתן לחשוב  ורק לאחר מכןמהם הקשיים של כל אוכלוסייה  ובקשו מהם תחילה לחשוב 1חלקו לתלמידים את נספח 

 לו בעזרת עזרים טכניים שונים. לסייע או לפתור קשיים א

: מומלץ וכדאי לאתגר את התלמידים ולבקש מהם לחשוב על כמה שיותר בעיות ועל כמה שיותר פתרונות יצירתיים למנחה

שעשויים לסייע לאוכלוסייה שעבורה הם מתכננים את הבית. בקשו מהתלמידים לחשוב "מחוץ לקופסא", להבין שמדובר ביותר 

ת רגיל עם ארבע קירות, אלא בתכנון מותאם וספציפי. הם נדרשים להשתמש בדמיון ובחשיבה, לפרוץ את מאשר תכנון של בי

לחיות בו  פגוע נפשגבולות החשיבה המוכרת והידועה להם בדרך כלל ולתכנן בית שיקל מאוד על אדם עיוור, חירש, נכה או 

 ולנהל בו את חייו. 

ויסבירו מהם הקשיים עליהם חשבו ואלו פתרונות מצאו על מנת לסייע במליאה הקבוצות יציגו את הבתים בסיום  .12

לאוכלוסייה החיה בבתים אלו. תוך כדי ההצגה ישאל המנחה שאלות מכוונות שינסו לברר האם התלמידים חשבו על כל 

 הקשיים שעלולים להתעורר כתוצאה מחיים בבית מסוים, למשל: 

  שירותים/אמבטיה לעיוורים/נכים? האם ניסיתם לחשוב על עזרים מסוימים בחדר 

  ?האם ניתן לדעתכם לתכנן בית בין שתי קומות? מדוע כן? מדוע לא 

  ?אלו חפצים במטבח חשובים על מנת למנוע תאונות 

  ?האם יש חשיבות למערכת אזעקה או מערכת המקושרת למוקד כלשהו? מדוע 

 בנוחות? איך צריכה להיראות מיטה של נכה? מה יכול לסייע לנכה להישכב 

 ?האם יש חשיבות לאקוסטיקה בבתים של מוגבלי שמיעה 

  האם ישנם חפצים מסוימים שצריכים להיות בהישג יד או להימצא במספר חדרים שונים )טלפון, לחצן מצוקה, שלט לטלוויזיה

 או למכשירים חשמליים אחרים ועוד(. 

 סיכום .ח

 :שאלו את התלמידים

  ?מה למדתם מהשיעור 

 כיצד? תמוגבלוהחיים עם ור תסתכלו בצורה שונה על אנשים האם בעקבות השיע ? 

  ?האם לקחתם מהשיעור משהו הקשור לחיים הפרטיים שלכם 

חשוב לסכם את השיעור באמירה כי למעשה אין אדם "מושלם" ולכל אדם באשר הוא ישנם חסרונות. אולם לצד חסרונות או 

 ם" שאותם חשוב שידגיש ובעזרתם יפתח את עצמו ואת אישיותו.   מגבלות אלה, קיימים אצל כל אדם גם "יתרונות יחסיי

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

 
 הסיוע בפיתוח מערך שיעור זה יםעלבנק הפותודותנו ל
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 תכנון בית לאנשים החיים עם מוגבלות – 1נספח 

 

 המגבלה: ____________________________

 

 :ההקשיים שבהן נתקלת האוכלוסיי

1. ___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________ 

 

 פתרונות או רעיונות שיתנו מענה לקושי:

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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 תזונה מאוזנת

 מטרות השיעור

 המשתתפים יבינו כיצד התזונה שלהם משפיעה על בריאותם.  .1

 גופם בעזרת תזונה מאוזנת ואורח חיים בריא.  המשתתפים יבינו כי הם יכולים לשפר את בריאותם ולחזק את .2

 

 הכנה לשיעור

 .למערך השיעור ישנה מצגת נלוות < יש לדאוג למקרן מחשב ורמקולים 

 .)מומלץ להדפיס נספח מספרים עבור החידון )במידה ולא ניתן להדפיס את הנספחים ניתן להשתמש בדפים חלקים 

 

 מהלך השיעור

 דקות[ 10הכרות אישית  ] .א

 קצרה )חשוב מאד(פתיחה  .3

שלום, קוראים לנו _____ )לכתוב על הלוח(, אנחנו עובדים בחברת שטראוס )לכתוב על הלוח(. בית הספר שלכם הזמין 

אותנו לבוא ולהכיר אתכם, ואנו שמחים מאד להיות פה. היום נעביר לכם שיעור על תזונה מאוזנת ואורח חיים בריא. זה יהיה 

 ב בבית הספר, לא יהיו שיעורי בית או מבחן, שיעור אחר, שונה מהמוכר לרו

 ואנו מקווים שיהיה מאד מעניין וכיפי. 

נרצה לספר לכם קצת יותר על החיים שלנו, על המקצוע שלנו, ולחשוב ביחד אתכם על כל מיני נושאים שאנחנו מתמודדים 

 ם שלכם.אלו הם נושאים שמתקשרים גם לחיי –כמו שתראו בהמשך  –איתם ביום יום, ושבעצם 

 

 הציגו עצמכם, את התפקיד שלכם ואת המסלול שעברתם בדרך לתפקידכם הנוכחי. הכרות אישית .1

מומלץ להציג עצמכם דרך "עיני התלמידים": היכן אתם גרים, היכן גדלתם ולמדתם, האם יש לכם ילדים, מה אתם אוהבים, 

 ע שלכם, מה כולל/ ממה מורכב התפקיד שלכם...מה היה מסלול ההתקדמות שלכם )לימודי, מקצועי(, מדוע בחרתם במקצו

 הערה למנחה:

על המסלול שעברתם עד שהגעתם לתפקידכם הנוכחי, מה רציתם להיות בעבר,  –תוכלו להרחיב על עצמכם ככל שתרצו 

תחביבים מיוחדים וכדומה. פתיחות כזו מצדכם תחבר אליכם את התלמידים ותאפשר להם להיפתח יותר בפניכם. אך אל 

 חיבו, אם אינכם חשים בנוח לעשות זאת. תר

 

 דקות[ 15חידון ] .ב

כמו שסיפרנו בהתחלה אנו רוצים לדבר אתכם היום על תזונה מאוזנת ואורח חיים בריא. התזונה שלכם משפיעה למעשה על 

ו שלט עליו כל מהלך חייכם, לרוב מבלי שאתם מודעים לכך. כדי להתחיל להבין עד כמה נשחק משחק: כל תלמידי הכיתה יקבל

אפשרויות מענה, כל תלמיד יצטרך להרים את החלק בשלט שמייצג את  4מספרים. אנחנו נציג חידה, לחידה ישנן  4מופיעים 

 התשובה הנכונה בעיניו.

  למנחה:

 לחלק מהם ובקשו ריק דף לתלמידים חלקו הנספח את להדפיס ניתן ולא במידה, 1 נספח את לתלמידים חלקו .א

 .1-4 סיפרה לכתוב חלק כל לוע חלקים 4ל אותו

 תשובות שתי שישנן חושב תלמיד אם, נכונות תשובות מספר להיות יכולות בתזונה כי לתלמידים הסבירו .ב

 .בהן בחר מדוע להסביר יידע עוד כל התשובות 2ב לבחור ניתן נכונות
 

  . 
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 :(5-2החידות )שקופיות 

 .מה חשוב לנו לאכול כדי לפתח שרירים חזקים?1

 וף/דגים/ביצים ומוצרי חלב וקיטניות שמכילים חלבוניםבשר/ע .1

 ירקות בלבד .2

 פירות בלבד .3

 דגנים מלאים בלבד .4

 

 כמה כוסות מים חשוב לנו לשתות ליום? .2

 כוסות  10-8כ .1

 כוסות 1-2כ .2

 כוסות 3-4כ .3

 כוסות  5-6כ .4

  

 נים וסגוליםחשוב לאכול ירקות בחמישה צבעים, תוכלו לתת דוגמאות לירקות ירוקים, כתומים ,אדומים, לב .3

 ירוקים: חסה מלפפון

 כתומים: גזר פלפל כתום

 אדומים: עגבניה פלפל אדום

 לבנים: בצל קולרבי

 סגולים: חציל כרוב סגול

  

 מה חשוב לנו לאכול לשיער ועור בריא? .4

 הדר פירות, אדום פלפל, גזר כמו Cו A בויטמין עשירים מזונות .1

  גניםוד מלא אורז, ירקות כמו בסיבים עשירים מזונות .2

 וחסה פטרוזיליה, מפלפפון כמו: בכלורופיל עשירים מזונות .3

 דגים ובשר .4

 

 דקות[ 25טיפים לשמירה על אורח חיים מאוזן ] .ג

 (:6הציגו לתלמידים טיפים לאורח חיים בריא )שקופית 

ו אתם , הצטיידו מראש בכריכים, בפירות, בשקדים ובאגוזים. זאת, כדי למנוע מצב בתמיד תדאגו שיהיה משהו בתיק .1

 נשארים ללא אוכל זמין.

 . כך מתקבלת תחושת שובע ורוגע.הקפידו על כך ששלוש הארוחות המרכזיות ביום יכילו את כל אבות המזון .2

 . הם עשירים בסיבים, ויטמינים ומינרלים ועוזרים לייצר תחושת שובע.כדאי לשלב בכל ארוחה מרכזית ירקות .3

ללכת ברגל בכמה שיותר הזדמנויות, לעלות  יזומה וביתר היום נסו פעמים בשבוע פעילות  3, שלבו תתחילו לזוז .4

 .במדרגות במקום להשתמש במעלית או לקחת את הכלב לטיול

 כוסות. 8הקפידו לשתות מים במהלך כל היום לפחות  שתו יותר מים. .5

 בחושך מוחלט תשנו טוב, שינה איכותית .6

 נשנשו במתינות .7

 

בחשיבה היצירתית  רריאה לאדם, להתפתחותו ולבריאותו אנחנו רוצים להיעזבוזנת שתזונה מא אמור לתלמידים: אחרי שהבנו

 שלכם כדי לחשוב על פרסומות שיעזרו ללקוחות שלנו לשמור על אורח חיים בריא.
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חלקו את התלמידים לקבוצות ובקשו מכל קבוצה לבחור טיפ אחד ולייצר לטיפ הזה פרסומת שתגרום לחברים שלהם לאמץ את 

 הטיפ.

 סומת יכולה להיות שיר, חמשיר, הצגה, ריקוד, משחק, ציור או כל רעיון יצירתי שעולה ברוחכם.פר

 (:7הראו לתלמידים את הסרטון הבא כדאי לעורר בהם השראה )שקופית 

 הפכו אותן לפסנתר. –בניוזילנד מצאו דרך יצירתית לגרום לאנשים לעלות במדרגות במקום במדרגות הנעות  – מדרגות מנגנות

דקות כנסו את התלמידים חזרה למליאה ובקשו מכל קבוצה להציג את הפרסומת שלה. בסיום אמרו לתלמידים  10< לאחר 

שאתם מאוד שמחים שנעזרתם בהם כי הם חשבו על רעיונות מצוינים שלא חשבתם עליהם בעצמכם ושבעתיד תשמחו 

 לעובדים כמוהם בשטראוס.

 

 

 דקות[ 10סיכום ] .ד

 ובקשו מכל תלמיד לומר במילה אחת משהו שהוא לוקח מהמפגש/ משהו חדש שהוא למד. עברו בין התלמידים

 

 

___________________________________________ 

 

תודותנו לשטראוס על הסיוע בפיתוח מערך שיעור זה
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  מה מניע אותי?

 מטרות

 (מוטיבציה)הנעה  התלמידים יבינו את המושג. 

  מניעים ררים תהליכיםכיצד מעוהתלמידים יבינו. 

 .יצירת מודעות לגורמים סביבתיים המשפיעים על ההנעה שלנו 

 הכנה

  שאלות לפי מספר הקבוצות )מצ"ב בנספח(.דף 

  לחלוקה לפי קבוצות או לכל תלמיד )מצ"ב בנספח(. –דף גורמי הנעה בכיתה 

  לחלוקה לפי קבוצות או לכל תלמיד )מצ"ב בנספח(. –גורמי הנעה בעבודה דף 

 רטיסיות היגדים על תפקידו של מנהל משאבי אנוש.כ 

 מהלך השיעור 

 דקות[ 5פתיחה ] .א

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

 הגעתם לעבודה שלכם כיום. 

קידו של מנהל משאבי האנוש )בנספח(. כל תלמיד יקרא התלמידים יקבלו מספר היגדים המתארים את תפתרגיל פתיחה:  .2

 את ההיגד שקיבל. התלמידים צריכים על סמך ההיגדים לנחש מי עומד מולם.

לאחר כל ההיגדים או לאחר שהתלמידים זיהו את תפקידך הסבירו: אני עוסק בתחום משאבי האנוש בארגון, ובאמת יש לי 

, שכר ותגמולים, הערכת עובדים, הדרכה, תרבות ורווחה ועוד. אבל היום בחרתי תפקידים מגוונים ובהם גיוס ומיון עובדים

 לדבר על חלק קטן וחשוב בתפקידי, שלא הזכרנו אותו עד כה, ונראה לי שהוא קשור לחייכם.

 מנת להניע את הכיתה לפעולה:-תארו לכיתה את המקרה הבא, נסו להפוך אותו למציאות ככל שניתן על תרגיל: .3

ש לנו בעיה קשה בחברה וגייסו אותי לצוות חשיבה כיצד לפתור את הבעיה. מזה כמה שבועות יש אווירה משונה לאחרונה י

אולי איבדנו את ההתלהבות או החשק, אבל כולם עובדים הרבה יותר לאט מבדרך  –אצלנו. אני לא יודע איך לתאר במילים 

בעיה שעלולה להכניס אותנו לקשיים ובעיות מול הלקוחות כלל. המנהלים הבכירים כינסו ישיבת חרום. מסתבר שזו ממש 

ושאר הגורמים בחברה, התלויים בנו. לא קרה שום דבר מיוחד. אף אחד לא הכריז על שביתה או משהו דומה, אבל התחושה 

 כזאת.  חשק-היא שאנשים מגיעים ללא חשק לעבודה ולישיבות. כאילו הם בלעו גלולה ההפוכה לגלולת חשק, מין גלולת אנטי

צירפו אותי לצוות חירום שאמור לתת הסבר תוך שלושה ימים על מה שקורה ולמצוא פתרונות. פתאום חשבתי לעצמי, שאם 

 אני מעביר לכם היום את השיעור אולי אנצל את ההזדמנות ואתייעץ אתכם. 

 דקות[ 20הנעה בעבודה ובכיתה ] .ב

ים לבעיה ועל פתרונות אני רוצה לדבר על נושא אחד שעבדנו עליו לפני שנחשוב על הגורמ רגעדיון: מהי מוטיבציה/הנעה?  .4

 )לרשום על הלוח(. הנעה / מוטיבציה –הרבה בצוות החירום שלנו 

 מהי הנעה? .א

 .הנעה גורמת לנו לעשות דברים מסוימים ולא אחרים 

 .הנעה עוזרת לנו להשקיע ולהתמיד ולהתגבר על קשיים 

 מה גורם לנו להרגיש טוב עם עצמנו?  .ב

 צונות, שאיפות, נקודות חוזקה, תגמול חיצוני...ר

 אילו דברים יוצרים  הנעה?  .ג

 .)תגמול חיצוני )חיובי: פרסים, שבחים. שלילי: להימנע מעונש וקנס 

 .)תחושת סיפוק שאחרי )הישג, ניצחון, התקדמות, התגברות על מכשול או פחד 

  מחשבתי, חברתי, שכלי. –אתגר 
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, כאשר כל קבוצה נדרשת להציע הסבר לחוסר המוטיבציה ופתרונות 4תה לקבוצות של : חלקו את הכיעבודה בקבוצות .5

 )בנספח(. דף עזר לצוות חירום בנושא הנעהאפשריים לבעיה. חלקו לכל קבוצה את 

: א( חלקו את הקבוצות לפי בנים ובנות. ב( הגדירו בכל קבוצה מי מנהל את הדיון. ג( עברו בין הקבוצות והשתדלו שימו לב

חלק את זמנכם באופן שווה בין הבנים והבנות. יש לצפות לכך שהדיונים בקבוצות הבנים יהיו קצרים יותר ויתכן ותצטרכו ל

 לדרבן אותם להעמיק או לחשוב על פתרונות נוספים.

  

 הקבוצות צריכות לדון בשאלות הבאות )המופיעות בדף העזר שחילקתם להן(:

 וטיבציה של עובדים במקום עבודה יורדת?מה לדעתכם יכולה להיות הסיבה לכך שמ 

 ?איך לדעתכם ניתן להגביר מוטיבציה של עובדים 

 ?תנו דוגמא למצב בו הייתה לכם הרבה מוטיבציה. מה לדעתכם הייתה הסיבה לכך 

 ?תנו דוגמא למצב בו הייתה לכם מעט מוטיבציה. מה לדעתכם הייתה הסיבה לכך 

 

ת וההצעות לפתרונות של הקבוצות השונות. מומלץ לרכז על הלוח את עיקרי אספו את התשובואיסוף רעיונות והצעות:  .6

 הדברים לפי החלוקה הבאה:

 

 חוסר שביעות רצון מהשכר, מתנאי התעסוקה )סביבת עבודה רועשת, מלוכלכת(, חוסר שביעות  – סיבות לחוסר הנעה

ים )יחס לא חם, לא אישי, לא מתחשב(, רצון מההתקדמות בעבודה )עובד ציפה לקבל קידום ולא קיבל(, מיחס המעסיק

חוסר עניין בעבודה, שעמום, לחץ ושחיקה, חוסר בטחון של העובד ביחס ליכולותיו, רף יעדים גבוה מדי. ועוד. רצוי לשלב 

 סיבות מחיי התלמידים בבית הספר )חוסר שביעות רצון מהציון, מיחס המורה וכו'(. 

 

 צורת העבודה של כל אחד לפי המניעים שלו, לתת תגמול מתאים, לשנות  להתאים את – איך ניתן להגביר את ההנעה

דברים שעלולים להעכיר את האווירה, להחליף צוותי עבודה. בהקבלה לכיתה ניתן לחשוב על הצבת יעדים ממוקדים, ליווי 

 ידי המורה, מעורבות הורים, החלפת כיתה או קבוצת לימוד, מתן הקלות שונות וכד'.-אישי על

 

 אנשים רבים חקרו את תופעת המוטיבציה וניסו להסביר איך להשיג מוטיבציה. להלן כמה דוגמאות:רים: מחק .7

 חוקר בשם אדמס טען שאם נראה לאדם שהוא משקיע בעבודה יותר מחבריו, אבל הוא מקבל פחות השוואה לאחרים :

יו שהשקיעו יותר וקיבלו פחות, שכר מהם, המוטיבציה שלו תרד. אם הוא רואה שהוא מקבל הרבה שכר, לעומת חבר

 תהיה לו יותר מוטיבציה.

אפשר לבקש מהתלמידים לתת את המקבילה מחיי הכיתה: אם תלמיד השקיע הרבה בלימוד למבחן וקיבל ציון נמוך יותר 

 מחברו לכיתה שהשקיע פחות בלימוד, מה יקרה למוטיבציה של תלמיד זה? תרד. 

 

  :ן שהציפיות שיש לאדם לגבי התוצאות של הפעולה שלו, הן הקובעות אם יהיה טע ורוםחוקר אחר בשם צפיות מעצמי

 מוכן להתאמץ כדי להשיג אותה או לא. 

אם אדם מאמין שאם ישקיע מאמץ רב יותר, יש לו יותר סיכוי להשיג את התוצאה, סביר שיתאמץ יותר. אם אדם מאמין 

 סביר שיתאמץ יותר. –גמול נתפס בעיניו "כשווה" סביר שיתאמץ יותר. אם הת –שהשגת התוצאה תביא לו תגמול 

אם תלמיד מאמין שהשקעת זמן בלימוד למבחן תביא תוצאות, סביר להניח שישקיע זמן בלימוד  –ומעולם התלמיד 

 למבחן. אם לעומת זאת, הוא מאמין שממילא הלימוד לא יעזור לו, סביר להניח שלא ישקיע זמן בלימוד למבחן.

 דעים בוודאות שתצליחו במחשבים. האם הייתם בוחרים את התחום הזה?: אם הייתם יושאלה

 

  :אם התלמיד מאמין שהצלחה במבחן תביא לו פרס מהוריו, סביר להניח שיתכונן למבחן.תקווה לתגמול 

 אם התלמיד חושב שהפרס שיקבל ממש "שווה" )למשל שדרוג לטלפון( סביר להניח שיתאמץ יותר.

 

ולעבור עליו עם התלמידים לאור הדברים שנאמרו בכיתה עד כה.  )בנספח( יע אנשים לעבוד?מה מנניתן לחלק את הדף  .8

)בנספח(. בקשו מהתלמידים להתייחס למניעים  גורמים המשפיעים על מוטיבציה בלימודיםלאחר מכן ניתן לחלק את הדף 
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ים או מיותרים? אילו מניעים הם היו אילו מניעים נראים להם מוזר עם אילו מניעים הם מזדהים? –השונים הרשומים בדף 

 מוסיפים לרשימה. 

: החיבור לחייהם האישיים של התלמידים משמעותי להפנמת נושאי השיעור. במידה והתלמידים התחברו הערה למנחה

הקדישו זמן רב יותר לעבור עם  –במידה טובה לנושא השיעור, ניתן לחלק את הדף כחומר למחשבה הביתה. לחלופין 

 ם ולאפשר לזהות את עצמם בתוך רשימת המניעים. התלמידי

 

 דקות[ 5הנעה אצל גברים ונשים ] .ג

 האם יש הבדל בין בנים ובנות בנושא של גורמי הנעה? .9

מטרת הדיון לעורר מודעות להיבטים שונים ולמה משפיע על גורמי ההנעה שלנו. אחת ההנחות היא שכולנו בוחרים מתוך 

אולם אם נראה שיש מאפיינים קבוצתיים, יתכן ונהיה מודעים יותר לכך שלחץ חברתי, ציפיות עצמנו ובצורה עצמאית לחלוטין. 

 חברתיות ותגובות של הסביבה משפיעות על גורמי ההנעה שלנו.

תגמול כספי, קנס, פרסים, תחרות,  –ככלל ניתן לראות, שבנים נוטים יותר לראות בתגמול חיצוני גורם מעורר הנעה חזק יותר 

 ד'. לעומת זאת, בנות נוטות יותר להתמקד במניעים פנימיים: תחושת סיפוק, הערכה חברתית וכד'.כבוד וכ

 

 דקות[ 10סיכום ] .ד

 משחק מסכם .10

כל תלמיד )או מי שרוצה לשתף( אומר משפט סיכום המתייחס לשאלה "מה מניע אותי בכיתה או בחיי היום יום?" או במילים 

"קוראים לי חיים וכשאומרים לי שמעריכים אותי,  –ותר בכיתה או בבית?" לדוגמא אחרות: מה גורם לי מוטיבציה להתאמץ י

זה מעורר אותי להתאמץ יותר". "קוראים לי חגית, וכשאני נמצאת עם חברים, אני מתאמצת יותר, כי חשוב לי שכולם 

 יצליחו..."

 

 סיכום השיעור )חשוב מאוד לסכם את השיעור בכמה מילים( .11

המוטיבציה, והאמת היא שבעברית, "הנעה", זה נשמע יותר ברור. איך מניעים אנשים לבצע פעולות  הכרנו היום את מושג

ולהשיג מטרות? זה יכול להיות עובדים, תלמידים, חברים, הורים, מורים וכל מי שנמצא בסביבתנו הקרובה. ראינו שיכולות 

ולתת מענה מתאים. חוקרים רבים ניסו לענות על  להיות סיבות רבות להיעדר מוטיבציה, ותמיד חשוב להבין מהי הסיבה

 איך מניעים אנשים. כל אחד מאיר זווית אחרת על הנושא.  –השאלה הגדולה 

לפעמים הגורמים שמדרבנים אותנו מאוד ומה שמניע אותנו הוא לא בהכרח דברים שבאים מתוכנו אלא  –כפי שראינו היום 

יו מודעים לזה כדי שזה לא יעצור אתכם בחיים או ימנע מכם להצליח דווקא דברים שמוכתבים לנו מסביב. חשוב שתה

בתחומים שאתם באמת טובים בהם. אז בפעם הבאה שאתם מרגישים שאין לכם או לקרובים לכם מוטיבציה, תנסו לחשוב 

ם היה תרגיל, זה אמנ -למה, ואיך אפשר לשנות את זה. בהצלחה. עזרתם לי מאוד היום בחשיבה על ירידת המוטיבציה אצלנו 

 אך עמדתם בו בהצלחה.

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

 .זה שיעורהרעיונות והסיוע בכתיבת לאביטל וייסברוט ונטלי שחר מחברת רוש פרמצבטיקה על אנו מודים 

 רצוי שבשיעור זה המתנדב יהיה ממחלקת משאבי אנוש בארגון.
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 צוות חירום בנושא הנעה )מוטיבציה(דף עזר ל

 צוות יקר,

 במטרה לפתור את בעיית ההנעה בחברה חשוב שתתייחסו לשאלות הבאות:

 מה לדעתכם יכולה להיות הסיבה לכך שמוטיבציה של עובדים במקום עבודה יורדת? .1

   __________________________________________________________________  

   __________________________________________________________________  

   __________________________________________________________________  

 איך לדעתכם ניתן להגביר מוטיבציה של עובדים? .2

   __________________________________________________________________  

   __________________________________________________________________  

   __________________________________________________________________  

 

 ב בו הייתה לכם הרבה מוטיבציה. מה לדעתכם הייתה הסיבה לכך?תנו דוגמא למצ .3

   __________________________________________________________________  

   __________________________________________________________________  

   __________________________________________________________________  

 

 תנו דוגמא למצב בו הייתה לכם מעט מוטיבציה. מה לדעתכם הייתה הסיבה לכך? .4

   __________________________________________________________________  

   __________________________________________________________________  

   __________________________________________________________________  
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 בלימודים הנעהגורמים אשר משפיעים על 

 השקעתי הרבה בהכנה למבחן וקיבלתי ציון טוב. .1

 במבחן אקבל בגד חדש. אימא הבטיחה לי שאם אצליח .2

 המורה נתנה לי משוב חיובי לפני כולם בכיתה ואמרה לי כי "אגיע רחוק". .3

 רציתי ללמוד עם חברה למבחן כדי להבין יותר טוב את החומר אבל היא סירבה. .4

 כל התלמידים בכיתה שלי משקיעים בלימודים ומקבלים ציונים טובים. .5

 שוב לי מאוד להשקיע בלימודים.החלטתי שאני רוצה ללמוד עריכת דין, לכן ח .6

 ועוד שבוע יש מבחן על אותו החומר. 60קיבלתי בבוחן  .7

 ועוד שבוע יש מבחן על אותו החומר. 100קיבלתי בבוחן  .8

 המורה ביקשה להכין עבודה, אבל בכלל לא הבנתי מה צריך לעשות. .9

 החלטתי שאני לא טובה בספרות, לכן אין לי טעם להשקיע במקצוע.  .10

 מתמטיקה זה לא מקצוע חשוב, בגלל זה אני לא מתכוון להתכונן למבחן.אני חושב ש  .11

 לדעתי מאוד מאתגר לפתור שאלות קשות במתמטיקה, אחר כך אני מרגישה טוב שפתרתי.  .12

 מאוד מעניין אותי ללמוד ביולוגיה.  .13

 המורה מינתה אותי להיות אחראית על קישוט הכיתה.  .14

15.   __________________________________________________________________ 

  

16.   __________________________________________________________________ 
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 מה מניע אנשים לעבוד? 

 ות לפיתוח אישי ומיצוי הפוטנציאל שטמון בי דרך מילוי תפקידי.אפשר .1

 עניין בעבודה. .2

 תפקיד שכולל בתוכו מס' רב של מיומנויות וכישורים )עבודה מגוונת(. .3

 שכר ו/או תנאים סוציאליים ו/או תגמולים כלכליים אחרים. .4

 הרגשה של שלמות )להיות שלם עם כל מה שכרוך במילוי תפקידי(. .5

 הקשורות לעבודתי.  ופשית להחליט כיצד ומתי למלא את המטלות השונותהאפשרות הח .6

 קבלת הערכה מצד הממונה או הממונים עלי או ממקבלי השירות שלי. .7

 הרגשה של אכפתיות ו/או הזדהות עם תפקידי או מקום עבודתי. .8

 יחסים בין אישיים. .9

 קבלת יחס של אהדה מצד הממונה או ממקבלי השירות שלי. .10

 ן תעסוקתי.רמה של בטחו .11

 רמתם המקצועית או הניהולית של הממונה עלי או קהל מקבלי השירות שלי. .12

 אוירה חברותית ונעימה. .13

 מצב שאנשים אחרים בעבודה זקוקים לי ו/או מחשיבים את דעתי. .14

 תנאי עבודה נוחים. .15
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 היגדים למשחק ניחוש תפקידו של מנהל משאבי אנוש

 

 אני שער הכניסה והיציאה של הארגון.

 

ני דואג לחפש עובדים חדשים כשצריך, ותפקידי למצוא את א
 העובדים המתאימים ביותר לארגון.

 

 כשעובדים עוזבים או מפוטרים, אני דואג שיעזבו בצורה מסודרת
 .ונעימה

 

ובסוף  ורות חיים, נפגש עם מספר מועמדיםאני קורא המון ק
 שותף להחלטה של מי ייבחר לתפקיד.

 

ים ואחראי על פעילויות התרבות והרווחה אני דואג לרווחת העובד
 בארגון / אני שר התרבות והרווחה של הארגון.

 

אני דואג להכשיר את העובדים ולהשלים להם את הידע 
 והמיומנות הדרוש לביצוע תפקידם.

 

 אני שותף לתהליכי קביעת השכר של העובדים.

 

אני מוביל תהליכים של הערכת העובדים, שזה כמו תעודה בבית 
 פר, אבל לעובדים ולא לתלמידים...ס
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 עבודת צוות 

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

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

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

רובנו עובדים במקום העבודה שלנו בצוות. במסגרת עבודת צוות ישנם כמה עקרונות ויכולות שהכרות איתם ושיפורם יכול להועיל 

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

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

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

 אחרת ויצירתית ולאפשר למידה מאחרים.

 

 מטרות השיעור

  .הכרת מיומנויות שונות הדרושות לעובדים בצוות בעולם העבודה 

  .הבנת חשיבותם של עקרונות ויכולות העבודה בשיתוף בצוות והתנסות חוויתית במשמעויותיהם 

  בין בנים ובנות בעת עבודת צוות. חשיפה להבדלים 

 

 הכנה

  .חבילת קוביות סוכר ומטפחת לקשירת העיניים 

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

 .קשיות שתייה וחבילות סיכות כמספר הקבוצות המתוכנן 

 

 הערות

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

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

 

 מהלך השיעור

 דקות[ 10פתיחה ] .א

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

 ם לעבודה שלכם כיום. הגעת

זוגות מתנדבים.  2: הסבירו לתלמידים כי נפתח את השיעור בהדגמה שתמחיש לנו את נושא השיעור. בקשו תרגיל פתיחה .2

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

. מנו בכל זוג תלמיד אחד שעליו לבנות דקה וחציהגבוה ביותר תוך  מגדל קוביות סוכרי בבניית הזוגות יתחרו האחד מול השנ

מאחורי הגב  לשלב ידיים)מותר להשתמש ביד אחד או שתיים לבחירתו(. השותף בכל זוג צריך  בעיניים עצומותאת המגדל 

דו. אסור לתרגל או לסדר את הקוביות לפני התחלת . לכל זוג יש מלאי גדול של קוביות סוכר לילהנחות את הבונהוהוא יכול 

 התרגיל.

 .חזרו על ההנחיות וצאו לדרך עם התרגיל

 

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

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

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

 

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

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

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

 

 ניתן ללמוד מההדגמה הקצרה שראינו: : בואו נראה מהדיון .4

  ?מה תוכלו לומר על האופן שבו עמדו במשימה 

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

  ?מה ניתן ללמוד מאופן ביצוע המשימה 

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

 שלנו, השלם גדול מסך חלקיו ועוד.

  ?אילו יכולות נדרשו להם לשם השגת המטרה 

 תשובות אפשריות: תיאום ותקשורת, קשב, שיתוף פעולה, אחריות, תכנון, דיוק, חלוקת תפקידים ועוד.

 

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

הריקוד שלנו ועוד. החל ממשחק "רופא וחולה" בארגז החול של גן הילדים ועד לצוות עבודה בכתה או חבורת החברים שאיתה 

שנם אנו משחקים בהפסקה או לומדים למבחן. כשתגדלו, רובכם תעבדו בצוות במקום העבודה שלכם. במסגרת עבודת צוות י

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

 מטרותינו. כעת נכיר לעומק חלק מהעקרונות והיכולות הללו.

 

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

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

 

: מופיעים להלן מספר עקרונות ויכולות, בשילוב רעיונות להמחשה, הדגמה והפעלה. חלק מן ההפעלות הן כיתתיות, כך למנחה

שכולם משתתפים וחלקן הן הדגמה לפני כל הכתה. את ההפעלות הכיתתיות ניתן לערוך כהדגמה של זוג בפני כל הכתה. בכל 

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

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

 

 תרגיל המראה –קשב ודיוק  .5

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

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

אחר התנועות במדויק, כאילו הוא המראה של הראשון. לאחר דקה הנחו את התלמידים להתחלף בתפקידים, והקצו להם דקה 

 נוספת לאחר שהתחלפו. 

 

 דונו עם התלמידים על התחושות במהלך התרגיל:  –ם לסיכו

  ?איך הרגשתם כאשר הייתם המובילים 

  ?איך הרגשתם כאשר הייתם מובלים 

 

 הסבר

כאשר אנו עובדים בצוות עלינו לשים לב לבקשות ולתשדורות של האנשים שעמם אנו פועלים. עלינו לבצע לעתים בקשות 

. לשם כך עלינו לפתח את יכולתנו להקשיב, להיות מרוכזים בתוכן הבקשה ולעקוב שלהם או להורות להם לבצע עבודות שונות

אחר מילויה במדויק, לשים לב שהאדם שמולנו מבין את הסימנים והבקשות שלנו ומצליח לעמוד בקצב שלנו ועוד. ראינו דוגמא 
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כדי לבצע את המשימה בהצלחה  לכך בהדגמה הראשונה שערכנו, שבה שני המתנדבים היו צריכים להיות קשובים זה לזה

 ולשים לב למגבלות של כל אחד ואחת, למכשולים בדרך ועוד. 

הקשב צריך להיות מופנה לא רק למלים, אלא גם לדברים נוספים כמו היכולות של מי שעובד אתי, הקצב שלהם בעבודה, 

ת לקבל הוראות או לתת הוראות ויכולת ההבנה שלהם ועוד. שתי יכולות חשובות נוספות שניתן ללמוד מן התרגיל הן היכול

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

 

 ותרגיל הלג – הבעה, תקשורת, משוב .6

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

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

לגו שונות ולוח שעליו ניתן להציב את הקוביות ולבנות מבנה. על אחד המתנדבים לבנות מגדל מן הקוביות, תוך שהוא מנחה 

הבונה אסור לשאול שאלות או לדבר. הקפידו שלא יהיה בניהם קשר את השני לבנות את אותו המגדל במלים בלבד. לתלמיד 

 דקות. בסיומה בקשו מן התלמידים להראות לכתה את המגדלים.  2-3עין. יש להקצות להדגמה זו 

 

 במרבית המקרים יתגלו פערים כבר בשלבי הבניה הראשונים. 

 שאלו את התלמידים איך הרגישו במהלך התרגיל: 

  בתרגיל? איזה קושי הם חוו 

  ?כיצד הבנת את ההנחיות? האם ההנחיות היו ברורות 

  ?איך זה לקבל / לתת הנחיות 

  .האם הרגשת שהמתנדב השני קשוב אליך? וכן הלאה 

 

 דיון

דונו עם התלמידים בחשיבות התקשורת בין עובדים בצוות. כאשר אני נותן הנחיות לאחר, עלי לוודא שאלו הנחיות ברורות, 

גים שמובנים לו. אם אני אחראי עליו ועל עבודתו, עלי לוודא במהלך ביצוע המשימה כי המטלות שהטלתי תוך שימוש במוש

עליו מבוצעות כראוי. על השותף מוטלת האחריות לומר אם משהו לא ברור או לעדכן בהתפתחויות במהלך ביצוע המשימה 

חלק חשוב ומפרה בתקשורת בין אנשים. תהליכים ולתקן במידת הצורך. הבדיקה והעדכון ההדדי האלו נקראים משוב והם 

 יעילים וברורים של תקשורת ומשוב יובילו לעבודה משותפת ופורייה, לפחות תקלות ולביצוע משותף מדויק ואיכותי. 

 

 תיאום ציפיות ורף ציפיות .7

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

אם היה ניתן למתנדבים זמן לתאם ביניהם מונחים וציפיות לפני תחילת בניית המגדל, סביר להניח  –בעזרת התרגיל הקודם 

 שהם היו מצליחים לבנות מגדלים דומים או זהים. 

ילת ביצוע התרגיל. עזרו להם מומלץ להזמין זוג מתנדבים נוסף, ולאפשר להם לתאם ביניהם ציפיות לפני תח –במידה ויש זמן 

בתיאום הציפיות: אני צריך/כה שתסביר לי לאט/ אנא חזור פעמיים על כל הוראה/ אני מתכוונת שתבנה כך שכל קוביות הסוכר 

 יוצבו לאורך וכו'. 

 

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

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

 

 תלות הדדית .8

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

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

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

בנות מגדל מקשיות שתיה וסיכות. בקשו מהם תלמידים. אמרו לתלמידים כי יצטרכו ל 4-5חלקו את התלמידים לקבוצות בנות 

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

 קומה אחת לבדו. 

 

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

 דקות. בחנו יחדיו את התוצרים, שוחחו עם התלמידים על מידת האחריות בעת ביצוע מטלה ודונו בשאלות הבאות: 

  ?איך הרגשתם במהלך הבניה 

  ?האם עמדתם בתכנון המקורי שלכם 

  ?מי אחראי להצלחה/כישלון של קבוצתכם 

 ?האם כל אחד ואחת בצעו את תפקידם ואת המחויבות שלקח על עצמו  

  ?האם אתם מרגישים שיישמתם משהו מהעקרונות שעליהם דברנו עד כה 

 

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

 כמו מטוסי נייר. 

 

 הקרנת סרטונים קצרים המדגימים שיתוף פעולה .10

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

 בעבודה משותפת. 

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

 

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

 דקות[ 10דיון וסיכום ] .ג

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

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

 יתרון לבנות.

 

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

לה יותר להתמודד עם מצבי תלות ובעלות תחושת מסוגלות גדולה יותר בכל הקשור לתקשורת יכולת תיאום, יכולת נפשית גדו

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

 ארוכות טווח.

ל אחד מאתנו לבין התכונות שאנו מפתחים בחיינו. המחקרים מראים קשר ישיר בין מה שהחברה והמשפחה משדרת לכ

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

 ניתן לעשות זאת בצורה המקצועית והטובה ביותר.

 

 סיכום )חשוב לסכם את השיעור בכמה מילים( .12

נו כי עבודת צוות שזורה בחיים של כל אחד מאתנו מגיל צעיר. כולנו יודעים לעבוד בצוות ומשתמשים במהלך השיעור נוכח

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

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

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

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

והבים להוביל ולתת הנחיות וחלקנו מרגישים נוח להיות מובלים ולקבל הנחיות, סגנונות אישיים שונים בעבודתנו: חלקנו א

חלקנו סבלניים ומדויקים, וחלקנו קצרי רוח ופועלים בשטחיות, חלקנו זקוקים להוראות ברורות מאוד וחלקנו מסתדרים גם עם 
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להסביר, לדבר, להקשיב ולהבין את  הוראות עמומות ועוד. המפתח לעבודה משותפת יעילה הוא תקשורת טובה: היכולת שלנו

 האנשים האחרים הפועלים אתנו, לתת להם משוב ולתאם עמם ציפיות. 

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

לעבודת צוות פורייה, שאותה ניתן להגדיר כשלם  לביצוע מועיל ואיכותי של המשימה הכללית הצוותית. כך אפשר להגיע

בזכות השימוש בכישורים הייחודיים של כל אחד  –כמו בהדגמה הראשונית שערכנו בתחילת השיעור  –העולה על סך חלקיו 

 מחברי הצוות הם הצליחו להשיג מטרה משותפת שהיו מתקשים מאוד להשיגה לבדם. 
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 מקרבת תקשורת

 מטרות

 לעקרונות התקשורת המקרבת ות/דיםלחשוף את התלמי .1

 ושותפות הדדית הבנה ,הקשבה של ממקום קונפליקט מצבילהתמודדות עם  כלים להקנות לתלמידים .2

 ודרישה שיפוט, עצמית האשמה של פנימי משיח התלמידים את לשחרר .3

 הכנה

 להביא מטען לטלפון, אשר ניתן לפרק אותו לכבל ולתקע. 1

 1. הדפסת נספח 2

 קרן, מחשב ורמקלים. לדאוג למ3

 מהלך הסדנה 

  מטעןה תרגיל – פתיחה .1

-חיים של אי-תקשורת מקרבת, שהיא דרךהמודל של בנוסח אישי שלכם/ן: היום נכיר את  –אפשר לומר לתלמידים/ות 

אלימות, שמאפשרת למאות אלפי אנשים בעולם לחיות בהרבה יותר הבנה, קירבה ואמון ביחסים שלהם. כדי להבין מהי 

 מתנדבים/ות. 2ת מקרבת נתחיל בתרגיל קצר, שבשבילו נבקש תקשור

 בקשו ממתנדב/ת אחד/ת לצאת החוצה והסבירו את התרגיל למתנדב שנשאר בכיתה:

של המטען כבל סוללה בנייד; בבוקר גילית שאחותך הקטנה השאירה לך בתיק רק את ה 2%למתנדב השני ולך נשארו 

יש רק מטען אחד להשאיל לשניכם )ולאף אחד/ת אחר/ת בכיתה אין ולקחה איתה את התקע שמתחבר לחשמל, לי 

 מטען(. 

שעה חברה שלך )או חבר, תלוי מה שהמתנדב/ת תבחר(, שנמצאת עכשיו -אתה חייב להטעין את הנייד, כי בעוד רבע

רה, בחו"ל, אמורה להתקשר אליך. כבר בשיחה אתמול הרגשת שהיא מתנהגת מוזר וכששאלת אותה היום בבוקר מה ק

. אתה חושש שהיא רוצה להיפרד ממך וחייב סוללה כדי 12היא רק אמרה שאתם צרכים לדבר והיא תתקשר בשעה 

 לדבר איתה! עליך לשכנע את המתנדב השני לאפשר לך לקבל את המטען.

 בתום ההסבר בקשו מהמתנדב לצאת החוצה והסבירו את התרגיל למתנדב השני:

בנייד; בבוקר גילית שאחותך הקטנה לקחה איתה את הכבל של המטען והשאירה סוללה  2%למתנדב השני ולך נשארו 

 שמתחבר לחשמל, לי יש רק מטען אחד להשאיל לשניכם )ולאף אחד אחר בכיתה אין מטען(.  תקעלך בתיק רק את ה

ורה לצאת שעה היא אמ-אתה חייב להטעין את הנייד כי כי אמא שלך נמצאת כרגע בבדיקה חשובה אצל רופא, בעוד רבע

מהבדיקה ואתה מחכה שהיא תתקשר לספר לך מה אמר הרופא. עליך לשכנע את המתנדב השני לאפשר לך לקבל את 

 המטען.

 הכניסו את המתנדב השני לכיתה, הניחו את המטען על השולחן ושאלו אותם מי צריך מטען?

 אפשרו להם לקיים דיון ולשכנע זה את זה.

 : הנחיות למורה

 (.1ס את ההנחיות ולחלק למתנדבים לאחר ההסבר בע"פ )נספח . מומלץ להדפי1

 . חשוב: אם יש רגישות עם אחד הנושאים בכיתה, החליפו את הסיבה בנושא אחר.2

לאחר כמה דקות עצרו את התרגיל ושאלו את המתנדבים/ות כיצד הם מרגישים; בקשו מכל אחד/ת מהם להתמקד 

 בתחושה שהוא חווה כרגע.

 הכיתה שצפו בהם:שאלו את תלמידי 

 ?מה התרחש בין התלמידים 

  ביניהםמה גרם לבעיה? 

  להתמודד עם הבעיה ולהגיע לפתרוןכיצד ניתן היה? 

 ?האם את מכירים מצבים דומים מהחיים שלכם 
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הסבירו לתלמידים כי התרגיל הזה ממחיש את המהות של תקשורת מקרבת: הקונפליקטים בחיים שלנו לא נגרמים כתוצאה 

 בצרכים שלנו, אלא כתוצאה מהתנגשות באסטרטגיות שלנו למלא את הצורך. מהתנגשות 

הצורך היה  2הצורך היה לשמור על הקשר עם חברתו, ואצל מתנדב/ת  1בתרגיל הזה הצורך לא היה המטען; אצל מתנדב/ת 

טחון( האסטרטגיה של לשמור על הקשר עם אמא שלו )מתחת לצרכים האלו ישנם צרכים עמוקים יותר כגון ודאות, בהירות, ב

שניהם לספק את הצורך הייתה לדבר עם הדמות השנייה, והאמצעי היחיד שהם ראו כדי לעשות זאת, היה המטען. צורך שלא 

מתמלא מעורר רגש והרגש משפיע על התגובה שלנו, אם המתנדבים לא היו נותנים לרגשות שלהם לנהל את הסיטואציה, הם 

מת, להבין מה הצורך של כל אחד ולראות שיש עוד אסטרטגיות, למשל במקרה הזה מתנדב היו מסוגלים להקשיב זה לזה בא

 היה צריך רק את הכבל של המטען. 2היה צריך רק את התקע של המטען ומתנדב  1

יכול היה להסביר ליועצת את העניין ולבקש מאמא שלו להתקשר  2בקשו מהתלמידים להציע עוד אסטרטגיות )למשל, מתנדב 

 ן בחדר היועצת(.לטלפו

הסבירו לתלמידים כי התרגיל הזה היה רק דוגמא, אבל זה קורה לנו כל הזמן, כמעט כל קונפליקט עם חבר, הורה, מורה יכול 

להיפתר בקלות אם השיח מתמקד בצרכים ולא באסטרטגיות, וכאשר שני הצדדים מבינים את הצרכים של שניהם ורוצים 

 לפתור את הדילמה ביחד.

 

 קשורת המקרבתמודל הת .2

ידי מרשאל רוזנברג ומטרתה לעזור לנו להבין את עצמנו ואת האחר. -אלימה( היא שיטה שפותחה על-תקשורת מקרבת )לא

בבסיס הגישה עומדת ההנחה, כי כל פעולה שלנו בעולם מונעת מצורך מסוים, ושכאשר נבין את הצרכים שמניעים אותנו ואת 

 יחסים עמוקות ומספקות.  מי שנמצא מולנו, נוכל לקיים מערכות

כמו שראינו קודם, הבעיות שלנו מתחילות כשאנחנו לא ערים לצרכים, ולא יודעים או לא מצליחים לבטא אותם בצורה ברורה 

 וכנה, ולא מבינים את הצרכים של הצד השני.

מעט כל שיחה. השימוש זה לא פשוט להתרגל לדבר צרכים, ולשם כך מרשאל רוזנברג יצר לנו מודל שאפשר בעזרתו לנהל כ

במודל בהתחלה יכול להרגיש מאולץ, והוא נועד בעיקר כדי לעזור לנו לראות בבהירות מה קורה לכל אחת ואחד מאתנו, 

בעיקר בזמן קונפליקט. אנחנו לא חייבים להשתמש בו אחד לאחד, המטרה היא לספק תבנית שתעזור לנו להבין את עצמנו, 

 ואת הסיטואציה.

 שלבים: 4מהמודל מורכב 

 (תארו את האירוע כאילו אתם צופים בו בסרטמה קרה ללא פרשנות או שיפוטים )טיפ: תארו  – היתצפית נקי. 1

 תארו אלו רגשות אתם חווים כרגע )ללא מחשבות או פרשנויות( – רגשות. 2

 תארו את הצורך שהוליד את הרגשות )ללא אסטרטגיות או בקשות מאדם מסוים( – צרכים. 3

 תארו מה אתם מבקשים ממי כדי למלא את הצורך )באופן בהיר וקונקרטי, ללא שתהיה בזה דרישה( – שותבק. 4

 

 כשאנחנו מתרגלים את המודל ביחד עם אדם אחר בסיום נבקש ממנו לתאר את הסיטואציה מהעניים שלו דרך המודל. 

סיום ננסה לתאר אותה מהעניים של האדם כשאנחנו מתרגלים את המודל לבד, במטרה להבין סיטואציה שהתרחשה בעבר, ב

 השני באמצעות שימוש במודל.

לאחר ההסבר שאלו את התלמידים אם מישהו או מישהי רוצה לשתף בקונפליקט שהוא חווה לאחרונה. הקפידו לציין מראש, 

 כי המטרה היא לא לפתור כל מצב, אלא שדרך הקונפליקט, הכיתה תלמד כיצד להשתמש  במודל. 

, הקפידו על תצפית נקייה: בכל פעם שתעלה פרשנות או שיפוטיות הנדב/ת, בקשו ממנו/ה לתאר את הסיטואציאם יש מת

תרגלו ביחד עם הכיתה כיצד ניתן לתאר את המקרה באופן ניטרלי. לאחר מכן בקשו מהמתנדב לספר אילו רגשות עלו  רבתיאו

לנוחיותכם מצורפת רשימת צרכים ורגשות בנספחים <מומלץ בו בסיטואציה ומה לדעתו היה הצורך שעורר את הרגשות הללו )

להקרין על הלוח(. בסיום בקשו מהמתנדב לחשוב על בקשה שיוכל לבקש מהאדם השני בפעם הבא שיתקלו בקונפליקט דומה 

ק )לקונפליקטים יש נטייה לחזור על עצמם(. ניתן לבקש עזרה משאר תלמידי הכיתה לחשוב על בקשה שתעזור למתנדב לספ

את הצורך שלו בפעם הבאה. במידה ויש נכונות מצד המתנדב בקשו ממנו לענות על השלבים האלו גם מעיני האדם שאיתו 

 התרחש הקונפליקט.
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את האירוע לפי המודל מנקודת  )רק את הדקה הראשונה( ונתחו טיסת השוקלדאם אין מתנדב/ת, הקרינו לתלמידים את 

 מבטה של הנוסעת ומנקודת מבטו של הדייל )לנוחיותכם מצורפת רשימת צרכים ורגשות בנספחים(.

: מומלץ לפני השיעור לתרגל באופן אישי את המודל על אירוע בחייך, כך יהיה לך קל וזמין יותר להציג למורההמלצה חמה 

בסדר", ואין בה ציפייה למושלמות(, -ות המקרבת )שאין בה "מי בסדר/ מי לאאותו בכיתה. וכחלק מן ההטמעה של המודע

את/ה מוזמנ/ת מאד לשתף את התלמידים/ות בכך, שאת/ה עצמך בחרת להכיר את המודל ולהתאמן עליו, כי היית רוצה 

 להכניס אותו יותר לחייך, ולכן את/ה גם מביא/ה אותו לכיתה, להמשך למידה משותפת. 

 סיכום .3

סבב בין תלמידי הכיתה ובקשו מכל תלמיד/ה לציין אדם בחיים שלו )לא חייבים לומר שמות, אפשר רק רעיון כללי(, ערכו 

 שלדעתו/ה הכלים של תקשורת מקרבת עשויים לשפר את מערכת היחסים ביניהם.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

 מערך השיעור יבתשתן על הסיוע בכתתודה לארנינה ק

https://www.youtube.com/watch?v=Knno_e7WiQM
https://www.youtube.com/watch?v=Knno_e7WiQM
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 : הנחיות לתרגיל המטען1נספח 

 

 

סוללה בנייד, בבוקר גילית שאחותך הקטנה השאירה לך בתיק רק את הכבל  2%למתנדב השני ולך נשארו 

של המטען ולקחה לך את התקע שמתחבר לחשמל, לי יש רק מטען אחד להשאיל לשניכם )ולאף אחד אחר 

 בכיתה אין מטען(.

תה חייב להטעין את הנייד כי בעוד רבע שעה חברה שלך שנמצאת עכשיו בחו"ל אמורה להתקשר אליך. א

כבר בשיחה אתמול הרגשת שהיא מתנהגת מוזר וכששאלת אותה היום בבוקר מה קרה היא רק אמרה שאתם 

איתה! . אתה חושש שהיא רוצה להיפרד ממך וחייב סוללה כדי לדבר 12צרכים לדבר והיא תתקשר בשעה 

 עליך לשכנע את המתנדב השני לאפשר לך לקבל את המטען.

 

 

 

 

סוללה בנייד, בבוקר גילית שאחותך הקטנה לקחה לך את הכבל של המטען  2%למתנדב השני ולך נשארו 

והשאירה לך בתיק רק  את התקע שמתחבר לחשמל, לי יש רק מטען אחד להשאיל לשניכם )ולאף אחד אחר 

 בכיתה אין מטען(.

חייב להטעין את הנייד כי כי אמא שלך נמצאת כרגע בבדיקה חשובה אצל רופא, בעוד רבע שעה היא  אתה

אמורה לצאת מהבדיקה ואתה מחכה שהיא תתקשר לספר לך מה אמר הרופא. עליך לשכנע את המתנדב 

 השני לאפשר לך לקבל את המטען.
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 : מאגר צרכים2נספח 

 הישרדות

 אויר, מזון, מים, מנוחה, מחסה, מיניות, המשכיות, תנועה, שקט, בריאות, הגנה, מגע, שלווה.

 חיות

 חגיגת החיים, אבל, גילוי, עניין, מטרה, תכלית.

 ביטחון

צמאות, פתיחות, בחירה, חופש, הבנה, בהירות, מקום סדר, מרחב, ודאות, ידיעה, עקביות, אוטונומיה, ע

 לצרכים, כוח, עוצמה, אחריות, אמון, לסמוך, להימנע מכאב, הגנה, פרטיות, נוחות.

 התפתחות

למידה, העשרה, שינוי, גיוון, חידוש, התקדמות, מודעות, אתגר, הפנמה, צמיחה, סיפוק, מיצוי החיים, 

 העצמה.

 שלמות

יושר, יושרה, משמעות, כנות, ישירות, פורקן, יצירתיות, אמת, ערך עצמי, קבלה, אותנטיות, ספונטניות, 

 זרימה, אסתטיקה.

 קבלה

פעולה, כבוד, -לב, פרגון, תמורה, שוויון, התחשבות, שיתוף-אמפטיה, הקשבה, התייחסות, תשומת

ייכות, חברות, הערכה, הוקרה, ניראות, הכרה, תמיכה, מרחב, קירבה, אהבה, לסמוך, כנות, סובלנות, ש

 אכפתיות.

 אחווה

 יופי, שלום, הרמוניה, אמונה, השראה, שיתוף, הבנה, רוחניות, שותפות, חיבור, יחד, ידידות, חברות,

 אינטימיות, אחדות, הדדיות, שלמות.

 הגשמה

 ייעוד, ביטוי עצמי, מיצוי, הצלחה, מימוש, נוכחות, הסכמה, תרומה, יכולת, כשרון.
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 שות: מאגר רג3נספח 

 שמחה

שביעות רצון, אושר, הנאה, תקווה, בטחון, עליצות, השראה, התלהבות, הוקרה, עוצמה, התרגשות, 

 התרוממות רוח, גאווה ,הפתעה.

 חיוניות

 אנרגטיות, חיוניות, עליזות, ערנות, שובבות, הרפתקנות, רעננות, החלטיות.

 עצב

מועקה, רפיון, שבריריות, ניתוק, דכדוך, בדידות, עגמומיות, ריחוק, ייאוש, כובד, צער, מוטרדות, 

 אכזבה,

 דעת, כאב, געגוע. -דיכאון, פיזור

 אהבה 

 תודה, חיבה, רכות, קירבה, רגישות, משיכה, התפעמות.-חמלה, חמימות, אהדה, הכרת

 רוגז

תסכול, עצבנות, הלם, באסה, פסימיות, לחץ, כעס, זעם, חימה, רתיחה, טינה, מירמור, עוינות, גועל, 

 רגשות.-ות, סערתפלצ

 שלווה

 דעת, נעימות.-נפש, מפוייסות, שקט, נחת, סיפוק, רוחב-רגיעה, נינוחות, עונג, הקלה, שוויון

 פחד

אשמה, בושה, חוסר אונים, חשש, בהלה, מתח, דאגה, חרדה, נפחדות, פאניקה, זעזוע , אימה, חלחלה, 

 בעתה, שיתוק, רתיעה.

 בלבול 

עצות, -נחת, אובדן-שקט, השתוממות, אי-נוחות, פגיעה, אי-, אימבוכה, אדישות, היסוס, סקפטיות

 סיבוך, היקרעות, תדהמה.

 עייפות 

 חושים, פגיעות, חוסר סובלנות, חוסר חיות, כבדות, ישנוניות, יגיעה, אדישות,-לאות, תשישות, קהות

 שעמום, ריקנות.

 

 


