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 עמותת שיעור אחר

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

מאפשר לתלמידים להכיר אשר , ון תחומי עיסוק המעורים בעשייה האזרחיתוממג ,מתנדביםבין תלמידים למפגש מזמנת העמותה 

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

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

 חזון העמותה

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

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

 תלמידים והשפעה על תמונת עתידה של החברה הישראלית.

 פעילות וערוצי התנדבות

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

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

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

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

 .חד ופנימיות(י, ערבי, חינוך מיוחט"ב, תיכונים וכפרי נוער )ממלכתי, ממ"ד, חרד יסודיים, "סתבבפריסה ארצית בהפעילות נערכת 

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

למערכת החינוך. תומך  ביאים ערך מוסףמהמגיעים מהתעשייה הרלבנטית ובמתמטיקה, פיזיקה, כימיה ואנגלית,  מתאים

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

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

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

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

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

פעילות זו יכולה ) , בליווי מלא של צוות העמותה.י שיעורים או יותר, ברוטציה עם חבריו לעבודה ותוך מתן גיבוי הדדימלמד שנ

 .(להתאים גם לקבוצות הורים בבתי ספר
 

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

 . בנושא מעולם התוכן של הארגון המתנדב קבוצת עובדים גדולהידי 
 

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

בה ביקורתית ולמידת לעודד חשי ,וערכי רבותי, תתלמידים בתכנים בעלי ערך חינוכילהעשיר את המטרת התכנית והתנסויות. 

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

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

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

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

 כנית.ניתן להעביר מערך שיעור אחד או יותר מתוך הת .ודמויות לחיקויענין 

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

  פנו אלינו ונשמח להרחיב יחד את מעגלי ההשפעה החינוכית! 

info@shiuracher.org 

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

www.shiuracher.org/laderch    

http://www.shiuracher.org/laderch
mailto:info@shiuracher.org
http://www.shiuracher.org/laderch
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  כלכלה וצרכנותשיעור מהבית: 

 

מקנה לתלמידים כלים ומיומנויות לזיהוי המשאבים העומדים לרשותם ולרשות סביבתם הקרובה בהתמודדות עם מצבים זו תכנית 

תחום עיסוקו ועולם ספר בכתה את מהלך חייו, לסייע למתנדב להתכנית נועדה  רת.חברתיים בדרך של מחשבה, ניתוח וביקו-כלכליים

ותחומי לעולם מקצועות צוהר הסיפור האישי פותח עבור התלמידים , במטרה לאפשר לתלמידים לזכות בהעשרה נוספת. התוכן שלו

  .בגיבוש תמונת עתיד אפשריתלהם לסייע הזדמנות עיסוק וזו 

  .הניסיון האישי והמקצועימתוך דוגמאות ככל שניתן מומלץ לשלב חד או יותר, וניתן להעביר שיעור א

 מערכי השיעור מתאימים לכיתות ה' ומעלה, ומחייבים התאמות של שפה ודוגמאות בהתאם לכתה.

 

 על העצמה, בחירה וחלומות. 1

 חייהם.להשפיע על ם ידים והאמונה שלהם בעצמם וביכולתתחושת המסוגלות של התלמהעוסקים בחיזוק מערכי שיעור 

 2 ............................................................................................................................... תחלום -: תהיה מציאותי 1שיעור 

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

 18 .......................................................................................................................................... מקצוע בחירת: 3שיעור 

 

 

 כלכלהמערכי שיעור בתחום ה. 2

 כלים ומיומנויות להבנה של העולם הכלכלי ולהשתתפות מושכלת בו.מקנים המערכי שיעור 

 28 ......................................................................................................................... : האם כסף הוא חזות הכל?4שיעור 

 35 ...................................................................................................................................... יב משפחתי תקצ: 5ור שיע

 41 ........................................................................................................................................... : צרכנות נבונה6שיעור 

 51 ........................................................................................................................................ : ניהול פרויקטים7שיעור 

 56 ............................................................................................................................. : הקשר בין עושר לאושר8שיעור 

 

 

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

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

 

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

 www.shiuracher.orgלמצוא באתר העמותה מערכי שיעור וחומרי העשרה נוספים תוכלו . עיסוק

 

 

 .שיעור אחר

 .פשוט לעורר השראה

  

http://www.shiuracher.org/
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 תחלום -תהיה מציאותי  :1 שיעור

יש תפקיד משמעותי בהתפתחות ובבניית הזהות  חלומות אלובמרכז השיעור עומד נושא החלומות לעתיד של התלמידים ושל כולנו. ל

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

ין יותר. פחות משמעותי האם אגשים את החלום או לא. החשוב הוא שאני רואה את עצמי אני מתעני –הרצאה של רופא בבית הספר 

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

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

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

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

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

 מטרות

 יצירת קשר בין המתנדב לבין התלמידים .1

 מתן הכרה ומקום )לגיטימציה( לחלום לעתיד .2

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

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

 עידוד התלמידים לחלום לעתיד .5

 הכנה

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

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

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

 להקרנת הסרטונים והמצגת –מחשב ומקרן  .4

 פתקים ריקים לחלוקה לתלמידים .5

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

 הערות

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

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

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

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

 מהלך השיעור

 דקות[ 5פתיחה ] .א

 הצגה עצמית  .1

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

 יום.שלכם כ

 בנימין זאב הרצל –חזון להגשמת חלומות  .2

 רשמו את המשפט הבא על הלוח והקריאו אותו:

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

 מה דעתכם על המשפט שרשמתי על הלוח? -שאלו 

שנים לאחר מותו  44 -. כידוע הוא הגשים את חלומו ו1903שנת זהו משפט שרשם חוזה המדינה, בנימין זאב הרצל ב -הסבירו 

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

, נמצא לאחרונה במפתיע ונמכר במכירה 1903 -ב פתק נדיר שכתב חוזה המדינההמשפט הזה לקוח מתוך  תנדבמידע למ

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

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

 .מייקל ג'ורדן של תהכישלונוהקרינו את סרטון  .3

 תנדבהערה למ

שהוא "ללא כל צל נכתב  NBA-באתר הדן שהיה כוכב בתחום הכדורסל, נקרא "הוד אוויריותו", ושמייקל גו'רלתלמידים ספרו 

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

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

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

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

 .לא כזה שיכול לשלוט בליגה"

 יפור שלו? מה ניתן ללמוד מהס .4

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

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

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

 שנמשיך להאמין שאנו ראויים להצליח ולהגשים את החלום שלנו. 

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

 ק מהכרטיסיות.חל אינההיא 

 דקות[ 30-45לפעמים חלומות מתגשמים ]ג.   

 מתנדבה - הצגת החלום שלי .5

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

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

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

 בהמשך.  

 החלום שלי .6

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

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

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

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

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

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

 ם.ין גם אותמשהו שיעני

 חלומות של אחרים  .7

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

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

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

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

 הדמות, מה קרה לה והאם הגשימה את חלומה. 

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

 שונים מכל קבוצה.

 במליאה כנסותהת  

 הסיפור שקיבלו ויספרו מה חשבו שקרה לדמות. הקבוצות יציגו את 

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

 הקבוצות לסיפורים האמיתיים. של את ההבדלים בין הסיפורים יחד 

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

 את הסיפור שאתם רשמת. 

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

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

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

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

 מי הדמות.  –ילדים ופחות בניחושים 

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

 את הסיפור שאתם רשמת. 

 דיון )משותף לשתי האפשרויות( .8

 ?האם הסיפורים האמיתיים הפתיעו אתכם? מדוע 

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

 ?מה ניתן ללמוד מהסיפורים הללו 

 הסבר .9

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

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

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

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

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

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

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

אם לעצור לפני הדמות ולשאול רצוי צלחה. הקרינו לתלמידים סרטון המציג את הכישלונות שאנשים מפורסמים חוו בדרכם לה

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

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

 שמביעים התלמידים.

 חלום שלי?מהו ה .11

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

 כעת, אנחנו רוצים לדבר על החלומות שלכם.

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

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

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

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

 ולגיטימי. שזה בסדרשוב, במידה שלתלמידים מסוימים יאמרו שאין להם חלומות, אמרו להם  מתנדבהערה ל

 חשיבה משותפת על הדרכים להפיכת החלום למציאות. 12

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

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

 ה להיות שחקן כדורגל מקצועי צריך להתאמן הרבה, אולי לשחק בקבוצת נוער, אולי בעתיד להצטרף לקבוצה אם תלמיד רוצ

 מקצועית...

  מצריך לימודים אקדמאיים שקשה להתקבל אליהם. צריך ציוני בגרות טובים... להיות  –תלמידה שרוצה להיות רופאה

 תלמיד טוב....כבר מהיום! 

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

 ללהקות נוער שונות?

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=XF4p32tdIJU
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סות להגיע חשוב להדגיש שאין חלום טוב וחלום פחות טוב, כל החלומות טובים ומוצלחים, מה שחשוב הוא להציב מטרה ולנ

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

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

 עליהם קודם.  מקצועות נוספים, שאולי לא שמעתם

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

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

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

 

 דקות[ 3חשוב מאוד לסכם את השיעור בכמה מילים ] –סיכום  .ג

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 סיפורה של כנרת

כאשר  נהרג במלחמת יום הכיפורכיוון שהוא  ירה את אביההיא מעולם לא הכ. כנרת נולדה בירושלים

 אמה הייתה בהריון.

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

 .סביבה ניבאו לה חוסר סיכוי בעתיד

 חשבו יחד:

  היה החלום של כנרתמה? 

 במהלך החיים? לדעתכם  להקרה  מה 

  
 סיפורו של רחמים

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

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

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

 .ירושלים עבור העירייה

 חשבו יחד:

  היה החלום של רחמיםמה? 

 במהלך החיים? לדעתכם  לוקרה  מה 

 

  

 סיפורה של פנינה

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

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

  .שמחות ובעבודות ניקיון

 חשבו יחד:

  היה החלום של פנינהמה? 

 במהלך החיים? לדעתכם  להקרה  מה 
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 סיפורה של ג'ואן

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

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

 .כשגדלה הייתה מובטלת וחייתה מקצבת רווחה, תוך שהיא מטפלת בביתה, כאם חד הורית. 25

 חשבו יחד:

  היה החלום של ג'ואןמה? 

 במהלך החיים? לדעתכם  להקרה  מה 

  
 סיפורו של נורמן

המשפחה בת שמונה הנפשות, . רביה נוצריתבוואדי ניסנאס בחיפה למשפחה עוגדל נולד נורמן 

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

 חשבו יחד:

  היה החלום של נורמןמה? 

  ?מה קרה לו לדעתכם במהלך החיים 

 הסיפור של יאן

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

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

 שהיה נער. . והוא לימד את עצמו לתכנת כנשאר 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 

  

 של שלומיסיפורו 

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

 כנהג אמבולנס בחיל הרפואה.

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

 חרוץ.

 חשבו יחד:

 ?מה היה החלום של שלומי 

 ה לו לדעתכם במהלך החיים?מה קר 
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 סיפורו של שי

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

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

 דיינים. שירת בצה"ל במסלול הסדר בחיל החינוך.

 חשבו יחד:

  שימה היה החלום של? 

 ?מה קרה לו לדעתכם במהלך החיים  

 

 ו של יואבסיפור

וריכוז, דיסלקציה  הוא סובל מהפרעת קשב. יתוק מוחיןגופו התחתון משותק מש יואב נולד פג. פלג
 אחת. ועיוור בעין 

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

 . להתמודד עם תלמיד עם לקויות רבות
 

 חשבו יחד:

 ?מה היה החלום של יואב 

  ?מה קרה לו לדעתכם במהלך החיים 

 

 סיפורה של עדה

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

 

 חשבו יחד:

  עדהמה היה החלום של? 

 לדעתכם במהלך החיים? ה מה קרה ל 

  

 סיפורה של מונא

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

 

 חשבו יחד:

  מונאמה היה החלום של? 

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

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

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

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

במקביל ללימודיה, עבדה פנינה עם נוער בסיכון, הקימה מועדון לצעירים משכונות מוחלשות, בקריית אונו. 
בעולם התקשורת כשהייתה "האישה  פרצה דרךשאשת תקשורת  גםהיא . והקימה מועדון נשים למען עצמן

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

 . נשואה ואם לשנייםוררת בפתח תקווה, מתגשטה, -שוויונית. פנינה תמנו
 

 הנשים האתיופיות המשפיעות. 10על  במעריבומכתבה  יש עתידמתוך אתר מפלגת 

 

 בראשי  סיפורה של כנרת, שהרי היא עו"ד כנרת

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

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

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

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

 הלכה ללמוד משפטים והייתה לעורכת דין מצליחה. לאחר 

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

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

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

 עוררה בתודעה הציבורית את כל נושא זכויות קורבן עבירה.

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

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

 המרצים הישראלי מרכזומאתר  דה מרקרלקוח מתוך אתר 

 רמי לוי -סיפורו של רחמים שהינו איש העסקים רחמים 

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

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

בחנות קטנה ברחוב השקמה שבשוק מחנה יהודה, מחסן , כו העסקית לאחר שהשתחרר מצה"לאת דרהחל 

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

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

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

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

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

 הייתה הרשת השלישית בגודלה במדינה.  2011-ב

 ומויקיפדיה  גלובסהמידע לקוח מאתר 

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

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

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

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

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

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

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

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

 אפריקהב תרמה הון רב למלחמה בטרשת נפוצה ולהקלת הרעב. 

 
  פורבס ישראל מאתרהמידע מויקיפדיה ו

 

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

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

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

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

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

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

 סיפורו של שלומי שהרי הוא הזמר שלומי שבת

, עם הלהיט "בגלל הרוח", שהלחינה אחותו לאה שבת למילים 35בגיל את הפריצה הגדולה עשה שלומי שבת 

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

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

 

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

  ., אחד ממיסדי אפליקציית וואטספ, כיום מליארדר37בן  –יאן קום 

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

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

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

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

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

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

 בדירקטוריון של פייסבוק.

 וכלכליסט ynet -המידע לקוח מכתבה ב

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

 ת שר החינוך.שהיה שר החינוך בעבר, חלם להיופירון שי 

פעל למען  . הואעסק בקירוב בין דתיים לחילונים, בין היתר בהקמת מדרשת "ללכת בדרכיו" 26בהיותו בן 

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

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

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

 ברשימתה לכנסת. 

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

 מאקו" ומאתר יש עתידומאתר מפלגת "המידע לקוח מהפייסבוק של השר פירון, 

 

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

 , פעיל חברתי למען זכויות הנכים. לחייו 40 -נות הבשיואב קריים, 
 

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

מדליות זהב  14-יבל תעודת בגרות בהצטיינות. קריים זכה בנעוריו בשימש כיושב ראש מועצת התלמידים וק
 בתחרויות ספורט נכים בארצות הברית.

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

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

 הוא המשיך להיות פעיל חברתי בעירו רמת גן.
 

 המידע לקוח מויקיפדיה

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

 .היא ביוכימאית ישראלית, פרופסור מן המניין במכון ויצמן למדע, 2009יה לשנת עדה יונת כלת פרס נובל לכימ
 

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

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

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

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

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

 דעים ולאמנויות.האמריקאית לאמנויות ולמדעים ובאקדמיה האירופית למ
 

 הידעןהמידע מויקיפדיה ומאתר 
 

 

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

 גיה באוניברסיטת חיפה. לנוירוביולוסגול פרופ' מונא מארון הינה ראש חוג 
 הוריה התעקשו שהיא ואחיותיה יקראו ספרים והיה להם מאוד חשוב שהבנות יהיו משכילות. 

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

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

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

 היא הגיעה למעמדה כפרופ' באוניברסיטת חיפה. 
 

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

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

 לאהוב את מה שעושים. –וזהו הטיפ שלה לחיים 
 

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

 

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

 

 

http://www.hayadan.org.il/to-translate-a-dream-ada-yonath-0103102/
http://www.hayadan.org.il/to-translate-a-dream-ada-yonath-0103102/
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 לכל אדם יש סיפור: 2 שיעור

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

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

 אותו המתנדב מעביר בכיתה.

 מטרות השיעור 

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

 .חלומותהליך הגשמת כישלונות הם חלק בלתי נפרד מתהו התלמידים יבינו שקשיים .2

 התלמידים ילמדו לזהות חוויות מפתח בסיפור האישי שלהם.  .3

 הכנה

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

 משפטי אמת ושקר למהלך הפתיחה כנתה .2

 מספר התלמידים*  2נספח  סתהדפ .3

 מקרן ורמקולים עבור הסרטון במהלך הסיוםהכנת  .4

 מהלך השיעור

 דקות[ 15הכרות ] –פתיחה א. 

 הצגה עצמית .1

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

 .משפט שקר ועליהם לנחש מהו

 .ךשהשגת בחיי המתארים הישגים גדולים מתא משפטי 3בחר 

 הכרות ראשונית עם התלמידים .2

כי  ת התלמידיםמקד א -ע למי שרוצה להציג את עצמו דרך משפט אמת ומשפט שקר מם והצבקש מהתלמידים להציג את ש

 צריכים לעסוק בהצלחות שחוו בחייהם.שהם מציגים משפטי האמת והשקר 

 

 דקות[ 15]ב. לכל אחד יש סיפור 

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

 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 

 ם?מה מתוך הסיפור שלי אתם יכולים לקחת לחיים שלכ 

 

 דקות[ 10]ג. לחבר את הנקודות 

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

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

 היום. 

 ולקרוא את הסיפורים ממי שירצה לשתף.שתשמח לאסוף  תלמידיםלהקריא את הסיפור שכתב ואמור ל שמעוניין בכךצע למי ה .4

  

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

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

 תוכלו התבונןלותסכימו  תוותרואם לא  נתם,בדיוק מה שתכנשגם אם המציאות היא לא תמיד  המציאות שאתם רוצים ושתזכרו

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

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

 .מונדדדרק רהסרטון על 

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

מ' והגיע ראשון ברבע הגמר.  400-ת המהירות ביותר במוקדמות של ריצת ההשיג את התוצאו היו הפתעות, האצן הבריטי כצפוי

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

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

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

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

ות הוא דידה לסיים את הריצה. בתמיכתו של אביו רוץ בצליעה על מנת להשיג תוצאה כלשהי, באפיסת כוחשיך במרגליו וממ

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

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

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

 את משמעות האירוע הנדיר הזה.

 

 

 

 

 

 

  

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

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

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

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

 נאומו של סטיב גובסצפה ב שלב ב':

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

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

 
 

 ם מהחיים שלי:היום אני רוצה לספר לכם שלושה סיפורי

 : לחבר את הנקודות1סיפור 

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

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

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

 נמצאים היום. 

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

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

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

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

ללכת בעקבות הלב שלכם, אפילו כשהוא מוביל אתכם אל מחוץ  ןתיתן לכם את הביטחו שהאמונה שהנקודות יתחברו בהמשך הדרך

 לשביל הסלול.

 בדרך להצלחה ת: קשיים וכישלונו2סיפור 

 הסיפור השני שלי עוסק בכישלונות.

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

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

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

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

 : אירוע מכונן3סיפור 

 באירוע משמעותי שהשפיע עלייהסיפור השלישי שלי עוסק 

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

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

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

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

 נושא

 (.רבי מנחם מנדל מקוצק" )פני שהיגיעה בעצמה היא מציאה גדולהאל תאמין למי שאומר שיגע ולא מצא, מ"

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

 עתידיים בבחירת מקצוע. 

 מטרות

 הבנת חשיבות העבודה בחיינו. .1

 דה, ובעקרן הגישה לעבודה כעול לעומת הגישה לעבודה כהגשמה עצמית. היכרות עם גישות חברתיות שונות לעבו .2

 . עיסוקו מקצועהיכרות עם המושגים  .3

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

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

 מודעות להבדלים בין נשים וגברים בבחירת מקצוע. .6

 הכנה

 יש לגזור את כרטיסיות המקצועות המופיעות בנספח.  .1

 מומלץ להביא עיתוני דרושים לשם המחשה והרחבת הדיון.  .2

 ההער

 לתלמידי הכיתות הגבוהותמתאים 

 

 מהלך השיעור

 דקות[ 5פתיחה ] .א

 הצגה עצמית .1

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

 שלכם כיום. 

 תרגיל פתיחה .2

 מאפשרויות הפתיחה הבאות: אחתבחרו 

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

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

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

 מכבדת את בעליה, מפעל, פועלים. 

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

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

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

 ת זה לעצמך"?בא? למה "אתה חייב א

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

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

 וב לעבוד ולא להתעצל. מדוע?  כבר מגיל צעיר מחנכים אותנו שחש

  

http://www.ariela-k.co.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%A6%D7%A8%D7%A6%D7%A8-%D7%95%D7%94%D7%A0%D7%9E%D7%9C%D7%94-%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA/
http://www.ariela-k.co.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%A6%D7%A8%D7%A6%D7%A8-%D7%95%D7%94%D7%A0%D7%9E%D7%9C%D7%94-%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA/


 
 

 : בחירת מקצוע3שיעור 

 שיעור מהבית | הורים . מתנדבים . משפיעים | כלכלה וצרכנות 

19 

 דקות[ 10מושג העבודה, חשיבותה וגישות שונות לעבודה ] .ב

 הגדרה .4

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

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

 . עיסוקוהכשרה מקצועית, ואז ניתן לומר שזהו 

 

 הסבר .5

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

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

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

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

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

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

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

 עוד לפני בריאת האדם. 

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

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

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

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

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

 מצוה. 

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

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

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

 ". עבודה

 ו חיובי ביותר: לא חובה להעביר סעיף זה בכתה במלואו אך רצוי להזכיר שבמסורת ישראל היחס לעבודה ולעובדים הנמתנדבל

 

 למה לעבוד בכלל?  .6

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

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

לפי גישה זו,  – כהגשמה עצמית ה אותה אך ורק כדי לקבל משכורת בסוף החודש. אחרים רואים את העבודהבעבודתו, ועוש

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

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

. כך למשל, אם מישהו מאוד אוהב לעזור לאנשים אחרים, הוא יכול יו ורצונותיולהגשים את אמונותבעבודה יכול האדם  .ב

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

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

 נות.יכולה לממש זאת בעמדות ניהול מגוו

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

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

 או מקצועי, קידום אישי, התפתחות אישית ועוד. 

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

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

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

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

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

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

 

 הסבר .8

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

שעות ביום. מחקר שפורסם  10-ד של אנשים שעובדים למעלה מלפני מספר שנים התגלה שבישראל מצוי מספר גדול מאו

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

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

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

 לצרכינו, יכולותינו ואישיותנו. 

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

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

 מאשר במקומות אחרים.

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

 הבה ונכיר מקצועות ועיסוקים נוספים .9

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

 לעצמם כרטיסיה שתפסה את עיניהם. 

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

 ההתאמה לתכונותיהם או לתחומי העניין שלהם וכו'. 

 

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

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

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

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

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

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

 לולר וכדומה. להתקדם ולהיבנות. דוגמאות נוספות לכך בנקים, חברות ס

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

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

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

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

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

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

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

 המקצוע.

 

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

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

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

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

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

 בממוצע שכר גבוה יותר מאדם העוסק בעבודה שאינה מקצועית. 

 
 

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

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

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

 מהי הכוונה במשפט? האם הם מסכימים עם כך? –

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

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

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

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

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

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

 והגשמה עצמית, באם היא מתאימה לרצונותיו וליכולותיו. 

 

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

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

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

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

 

 תרגיל העצמה .10

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

 לבקש ממספר מתנדבים להשתתף.

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

 פיד להיצמד לאמירות חיוביות או בונות.שזו מתנה שרוצים לאחל ולהק

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

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

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

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

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

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

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

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

 נראה להם שיקול שצריך לקבל אותו בחיים שלנו.

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

 .מציאות שאינה מעודדת נשים לפתח קריירה 

 אינם הכרח המציאות. –ים וגבריים מסרים חברתיים של מקצועות נשי 

 .הפיכת האישה למפרנסת משנית מאלץ את הגבר להיות המפרנס הראשי 

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

 

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

לעבודה כאל דבר שלילי, קשה ובזוי, ויש המתייחסים לעבודה  םרבות. יש המתייחסיבמהלך השיעור ראינו כי ל"עבודה" פנים 

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

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

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

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

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

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

ע מסוים כדוגמת מלונאות או בנקאות. בתחום זה נוכל למדנו שלעתים ניתן לבחור עיסוק שמעניין אותנו מבלי לבחור עדין מקצו

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

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

תנו או מלהיבים אותנו. גם אם זה במחיר שבהתחלה עלולים לצחוק עלינו או להסתכל עלינו קצת עקום. אתם בדיוק בגיל סקרנו

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

 שחקן דייל אויר עורכת דין

 מורה לדרמה שוטר צב אופנהמע

 מוזיקאי רואה חשבון מורה לאמנות

 פסיכולוגית מכונאית רכב עורך חדשות

 טייס קונדיטור אח מוסמך

 מנהלת מוסך טכנאי מעבדה שדרנית רדיו

מנהלת מכירות 

 והזמנות

מאלפת בעלי 

 חיים
 מדריך טיולים

 מגשר כתב בעיתון מנהל בית ספר
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 ת פרטיתחוקר אופה משאית תנהג

 חשמלאי  סנדלר חקלאי

 מנהלת חשבונות רופאה צוללנית

 כלכלנית
מורה 

 למתמטיקה
 שפית

 חזאי רוקח אח סיעודי

 אופטיקאית ארכיאולוג מהנדסת חשמל

 צורף תכשיטים מעצב גרפי פיזיקאי

 סופר אדריכל מעצבת פנים

מדריכת חדר 

 כושר

מטפל 

 בקשישים
 קוסמטיקאי
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 פיזיותרפיסט בנק פקיד עובדת סוציאלית

 טכנאי תאורה מוכר נעליים אחראי תחזוקה

 מנהלת מלון
מדריך נוער 

 במתנ"ס
 נהגת אמבולנס

 רופאת שיניים סוכנת ביטוח נציג מכירות

 מחסנאי איש מחשבים דואר תפקיד

 מנכ"לית
 תמהנדס

 כבישים
 וטרינר

 מזגנים תטכנאי
טכנאי מעבדת 

 צילום

מהנדס 

 אלקטרוניקה

 מעצב פרחים אירועים מפיק ספרן



 
 

 : בחירת מקצוע3שיעור 

 שיעור מהבית | הורים . מתנדבים . משפיעים | כלכלה וצרכנות 

26 

 כרטיסיות של עיסוקים -נספח 

 מלונאות

 בנקאות

 כספים

 תעשייה

 משאבי אנוש
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 כרטיסיות עמדות על ההבדל בין נשים וגברים בעולם העבודה

 

 

 

 

  

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

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

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

 (.16:00בשעה 

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

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

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

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

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

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

 קבלו לשעת עבודה.

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

 שהם נחשבים לגבריים ויש מעט נשים שעובדות בתחומים אלו.

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

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

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

 גבוה והיא תדאג לבית ולילדים.
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 האם כסף הוא חזות הכל?: 4 שיעור

 נושא השיעור

 בכסף?האם כסף הוא אמת המידה היחידה לכל דבר בחיים? האם כסף יכול לקנות הכל? האם יש דברים שאסור לקנות 

 ותמטר

 התלמידים יבינו שבמדינה דמוקרטית ישנן זכויות בסיסיות שמגינות על האזרחים .1

 התלמידים יבינו שכסף לא יכול לקנות הכל .2

 הכנה

 (1כרטיסיות לפעילות בקבוצות )נספח הדפסת 

 הערות

  "רצוי לקרוא אותה כהכנה לשיעור. דברים שכסף לא צריך לקנותמערך השיעור מתבסס על כתבה מ"כלכליסט . 

 הכתבה מתארת מחקר של פרופסור מייקל סנדל שכתב ספר בנושא )ותורגם ונמכר גם בארץ(.

 מהלך השיעור

 מקומו של הכסף בחיים של כולנו .א

 ת הבאים:חלקו את הלוח לשניים ורשמו בכל חלק את המקצועו .1

 גננת

 וטרינר

 מדריך טיולים

 עובד/ת סוציאלית

 אחות

 סוחר בשוק

 סוחר בבורסה

 יועץ השקעות

 רופא

 עור דין

 

 שאלו את התלמידים: איזה עבודה תעדיפו אם ניתנת לכם אפשרות בחירה בין שתי האפשרויות שרשמנו על הלוח?

וויחים בהם הרבה כסף )עמודה ימנית( לעומת מקצועות לא מרשהכוונה בחלוקה שבטבלה למקצועות מעניינים אבל  תנדבלמ

 מעניינים שמרוויחים בהם הרבה כסף )עמודה שמאלית(. סביר להניח שהרוב ירצו לעבוד בעבודה שמרוויחים בה הרבה כסף. 

 הסבירו שהמסקנה היא שהכסף הפך למטרה בפני עצמה.   מה המסקנה מכך?

 ? בחיים הצליח שהוא אומרים הייתם מי על .2

 תשובות אפשריות: מארק צוקרברג )מייסד פייסבוק(, רמי לוי, רונלדו, נינט וכדומה

 ? להצלחה לדעתכם המדד מה .3

 חברים. הרבה לו יש ספר, ניצח בתחרות ריאליטי, כתב פטנט, המציא ובית, אישה תשובות אפשריות: כסף, ילדים,

 . אך פעמים רבות כסף נתפס כמדד הראשון להצלחה.ישנם הרבה מדדים להצלחה, היחיד המדד לא הוא אנחנו רואים שכסף

 האם אתם חושבים שניתן לקנות כל דבר בכסף? האם ישנם דברים שלא ניתן לקנות בכסף? מה הם? )רשמו על הלוח( .4

 

 האם כסף הוא חזות הכל? .ב

 פעילות בקבוצות .5

עבודה עם תמונה ובקשו מהם שידונו יחד תלמידים. תנו לכל קבוצה דף  4-5 -קבוצות, בכל קבוצה כ 8או  4 -חלקו את הכיתה ל

 כקבוצה בשאלות המופיעות בדף. )תוכלו לשנות את הדוגמאות למקרים אחרים(. 

 

 

 

http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3574730,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3574730,00.html


 
 

 ם כסף הוא חזות הכל?: הא4שיעור 

 שיעור מהבית | הורים . מתנדבים . משפיעים | כלכלה וצרכנות 

29 

 הצגה ודיון במליאה .6

בסעיפים שלהלן תמצאו הצעה לדיונים עבור כל תמונה. בקשו מכל קבוצה להציג את התמונה ואת הסיפור שקיבלה ואת  למנחה

וצות קיבלו את אותה התמונה, כדאי לבקש מהן להציג את תשובותיהן אחת אחרי השנייה. ניתן תשובותיה. במידה ששתי קב

 לבקש מכל קבוצה להשיב רק על חלק מהשאלות, כדי שהתלמידים לא יאבדו עניין. 

 לאחר שהקבוצה תציג את תשובותיה שאלו את כולם מה דעתם על מה שהקבוצה רשמה.

 

 מכירת תור לטיפול רפואי (1

ים יוניון בבייג'ינג עומדים חולים בתור לרופא, לפעמים ימים שלמים. לצדם עומדים אנשים שמוכרים את המקום שלהם בבית חול

 השאלות שקיבלה הקבוצה:עבור כסף. 

 רפואי טיפול לקבלת התור את למכור האפשרות על דעתכם מה? 

 שלהם כסףה בזכות יותר מהיר טיפול יקבלו כסף להם שיש שאנשים לדעתכם הוגן זה האם? 

 האזרחים לכל רפואי לטיפול זכויות שוויון לאפשר יש לדעתכם האם? 

מה ספרו שגם בארץ יש רפואה פרטית. לאנשים שיש להם מספיק כסף יכולים להשיג תור אצל רופא טוב בלי לחכות זמן רב. 

 דעתכם על כך?

 

 קעקוע על המצח (2

וטה שבארצות הברית. קארי הציעה לקעקע לוגו מסחרי על המצח בתמונה רואים את קארי סמית, שהיא אם חד הורית ממדינת י

שלה תמורת עשרת אלפי דולר, כדי שיהיה לה כסף להאכיל את הבן שלה ולממן לו חוגים. בית קזינו באינטרנט שילם לה את 

 הסכום.

 השאלות שקיבלה הקבוצה:

 כסף תמורת בגוף אחר חלק כל או המצח מכירת על דעתכם מה ? 

 למכירה נושל הגוף האם? 

 שלנו הגוף את למכור נצטרך שלא כדי לילדים וחוגים לאוכל מימון האזרחים לכל לאפשר צריכה המדינה האם ? 

 דיון אפשרי בכיתות הגבוהות

ניתן לקיים דיון על מכירת איברים תמורת כסף. מה דעתכם על כך שאדם שצריך כסף ימכור למשל את הכליה שלו לאדם שיש 

 סבירו שכליה זו דוגמה לאיבר שאפשר להסתדר בלעדיו, שכן יש לנו שתי כליות וניתן לחיות עם כליה אחת. לו אמצעים לשלם. ה

  תוכלו להיעזר בשאלות שלהלן.. ניתן לקדם את הדיון לשאלות של הוגנות, שוויון, זכויות וכדומה למנחה

 ?האם זה הוגן לדעתכם? מדוע 

  כסף מוכר משהו שיש לו והאדם החולה משלם תמורת בריאותו. אז למה האדם שזקוק ל –אם כולם יכולים להרוויח מכך

 בעצם לא לעשות זאת? 

  האם בגלל שיש אנשים שאין להם כסף העשירים צריכים לסבול במידה שיש מי שמוכן למכור להם את האיבר שאינו

 מתפקד אצלם וכך להציל את חייהם? 

  לו? האם אדם שזקוק לכסף צריך למכור את גופו? האם אין דרך אבל מה קורה אם אדם ללא כסף נעשה חולה? מי יעזור

 אחרת?

  ?מה הסכנות במצב בתרומת איברים תמורת כסף 

תשובות אפשריות: סחר באיברים, קשיים נפשיים ובריאותיים לתורם שעלולים להרע את מצבו הכלכלי, הרחבת הפער בין 

 עניים ועשירים, ניצול מצבם של אנשים עניים ועוד.

אסורה תרומת איברים תמורת כסף. תורם האיברים יכול לקבל פיצויים עבור אובדן ימי העבודה שלו, האשפוז,  שבישראל ספרו

 . 2010משנת  בתקנותטיפולים פסיכולוגיים, החזר נסיעות וכדומה, כפי שניתן לקרוא 

 

 

http://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Hashtala_02.pdf
http://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Hashtala_02.pdf
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 ציד קרנף שחור תמורת כסף (3

מוכרת ממשלת דרום אפריקה רישיונות לציד  2004הקרנף השחור הוא חיה מוגנת ונכחדת באפריקה. למרות זאת, מאז שנת 

 הקרנפים האלה למיליונרים מרחבי העולם, תמורת מאות אלפי דולרים לרישיון. הכחדת החיה פוגעת באיזון בטבע.

 הקבוצה: שקיבלה השאלות

 כסף תמורת ציד על עתכםד מה ? 

 העולם מן שייעלמו חיות לצוד רישיון מכירת על דעתכם מה? 

 להיות צריכה זו אולי כסף? תמורת חיות של מסוים סוג הכחדת מאפשרת שהיא להחליט זכות יש מסוימת לממשלה האם 

 ?בינלאומית החלטה

 

 קבלת תשלום עבור קריאת ספרים (4

 לכל ילד בכיתה ב' שקרא ספר.  דולר 2בדאלאס שבארצות הברית שילמו 

 השאלות שקיבלה הקבוצה:

 ?מה דעתכם על קבלת כסף כדי לעודד קריאה 

 לקרוא ימשיכו הם לדעתכם האם הקריאה תמורת הללו לתלמידים לשלם במידה שיפסיקו? 

 ?האם כדאי לעודד למידה בבתי ספר תמורת תשלום לתלמידים 

תר אם הייתם מקבלים תשלום עבור הלמידה? האם לדעתכם הייתם משקיעים האם הייתם לומדים טוב יו שאלו את התלמידים:

 יותר ואף מבינים טוב יותר את החומר הנלמד?

ספרו לתלמידים שכדי לקבל את הכסף נדרשו הילדים לעבור בוחן ממוחשב, כדי להוכיח שהם באמת קראו את הספר. תוצאות 

בוהים יותר בהבנת הנקרא, אבל הם קראו ספרים קצרים יותר כדי להשיג הפרויקט היו מעורבות: הילדים באמת השיגו ציונים ג

 יותר כסף.

 

 סיכום )חשוב לסכם את השיעור בכמה מילים( .ג

החובה של המדינה, כל מדינה, היא להבטיח לכל אזרח כמה זכויות בסיסיות. מדינה דמוקרטית מתבססת על ההנחה שלכל  .7

, דרכו על פי טובתו את לממש זכאי אדם כל. יין )הזכות שיש לו על הרכוש שלו(וקנ, חירות )חופש(, לחיים הזכות אדם יש את

 המדינה של טובתם, ולכל אדם יש זכות שווה לממש את הזכות שלו לחופש/חירות. החובה את מאחרים מונע אינו הוא עוד כל

 .לחירות זכותו את לממש לו שיאפשרו בסיסיים קיום לתנאי מאזרחיה אחד לכל לדאוג

 זכויות בסיסיות המדינה צריכה להעניק לאזרחיה?אלו  .8

 רשמו את תשובותיהם על הלוח. תוכלו להוסיף לפי הרשימה שלהלן: 

 חופש לבחור , זכות לשלמות הגוף, זכות האדם לחיים בכבוד, חופש עיסוק

גבלות יש זכות ללכת הסבירו מה זו כל זכות. תוכלו להדגים את הזכויות המגיעות לאנשים עם מוגבלות. גם לאנשים עם מו

לקולנוע, לצאת לעבוד, לבחור בבחירות לכנסת ולחיות בכבוד. לכן המדינה צריכה לדאוג למקומות חניה, להנגיש עבורם מקומות 

עבודה, לקדם חוקים שיסייעו להם בהתמודדותם היומיומית )רמפות במקום מדרגות, מעליות מספיק רחבות, רמזורים 

 ראייה וכדומה(.  שמשמיעים קולות עבור לקויי

, יכול לקנותכסף עור ראינו מספר דוגמאות למקרים שבמהלך השי .התחלנו היום את השיעור בשאלה האם כסף יכול לקנות הכל .9

אך בדיון שערכנו הבנו שיש כאן חוסר הוגנות ובעייתיות. הגבול בין כסף לצדק עובר, ברגע שנפגעת זכות בסיסית של האדם 

 ו שהתשלום בכסף פוגע במטרה )שמישהו יכין עבורי את שיעורי הבית תמורת כסף(.כמו זכות לשלמות הגוף א

יצירת פערים, פוגעת בנו גם כיחידים וגם כחברה. לכן, כחברה אנחנו צריכים לשאוף לשוויון ולמתן זכויות כדי שלכולם יהיה טוב 

 יותר. 

________________________________________________________________________ 

 מהבורסה לניירות ערך, על הרעיונות ועל כתיבת מערך שיעור זה מירב לשם וקרן הלפריןתודתנו ל
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 סיטואציות לדיון בקבוצות -  1נספח 

 

 מכירת תור לטיפול רפואי

 חולים מוכרים את התור שלהם תמורת כסף, בעוד שאחרים עומדים בתור אפילו כמה ימים.

 

 

 קודות הבאות:דונו יחד כקבוצה בנ

 ?מה דעתכם על האפשרות למכור את התור לקבלת טיפול רפואי 

 ?האם זה הוגן לדעתכם שאנשים שיש להם כסף יקבלו טיפול מהיר יותר בזכות הכסף שלהם 

 ?האם לדעתכם יש לאפשר שוויון זכויות לטיפול רפואי לכל האזרחים 
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 קעקוע על המצח

דולר כדי שיהיה לה כסף לממן את האוכל  10,000תמורת אם חד הורית שקעקעה על מצחה פרסומת, 

 והחוגים של הילד שלה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דונו יחד כקבוצה בנקודות הבאות:

  ?מה דעתכם על מכירת המצח או כל חלק אחר בגוף תמורת כסף 

 ?האם הגוף שלנו למכירה 

 ם, כדי שלא נצטרך האם המדינה צריכה לאפשר לכל האזרחים מימון לאוכל, בריאות וחוגים לילדי

 למכור את הגוף שלנו? 



 
 

 : האם כסף הוא חזות הכל?4ור שיע

 שיעור מהבית | הורים . מתנדבים . משפיעים | כלכלה וצרכנות 

33 

 ציד קרנף שחור תמורת כסף

ממשלת דרום אפריקה מוכרת רישיונות לציד הקרנפים  קרנף שחור הינו חיה מוגנת ונכחדת באפריקה.

  האלה תמורת מאות אלפי דולרים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דונו ביחד בקבוצה בנקודות הבאות:

  ?מה דעתכם על ציד תמורת כסף 

 עתכם על מכירת רישיון לצוד חיות שייעלמו מן העולם?מה ד 

  ?האם לממשלה מסוימת יש זכות להחליט שהיא מאפשרת הכחדת סוג מסוים של חיות תמורת כסף

 אולי זו צריכה להיות החלטה בינלאומית?
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 : קבלת תשלום עבור קריאת ספרים4תמונה 

 היבחן עליו.דולר על כל ספר שקראו והצליחו ל 2תלמידים קיבלו 

 

 

 דונו יחד כקבוצה בנקודות הבאות:

 ?מה דעתכם על קבלת כסף כדי לעודד קריאה 

 ?אם יפסיקו לשלם לתלמידים הללו תמורת הקריאה האם לדעתכם הם ימשיכו לקרוא 

 ?האם כדאי לעודד למידה בבתי ספר תמורת תשלום לתלמידים 
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 : תקציב משפחתי5שיעור 

 מטרות

 התלמידים יתנסו בחלוקת תקציב משפחתי. .1

 התלמידים יגדירו סדר עדיפויות תוך הבנה שכל בחירה הינה ויתור על בחירה אחרת. .2

 כל אחד מבני המשפחה ויש צורך לאזן ביניהם.התלמידים יבינו כי תקציב משפחתי מורכב ממחויבויות, מרצונות ומצרכים של  .3

 מושגי מרכזיים בשיעור

 תהליך בו אנו בודקים את כמות המשאבים שיש לנו )הכנסות( ומתכננים כיצד להשתמש במשאבים אלו  – בניית תקציב

 בר ודבר.)הוצאות(. התקציב יכול גם לקבוע שחלק מהמשאבים נחסוך לשעת הצורך בעתיד וכן לתכנן מתי להשתמש בכל ד

 דירוג לפי חשיבות הדברים. ניתן לדרג לפי סולם ערכי, דחיפות, או העדפה אישית. סדר העדיפויות מייצג את  – סדר עדיפויות

מה שחשוב לי. במציאות בה המשאבים מוגבלים )זמן, כסף, חברים...( סדר העדיפויות יקבע את סדר הטיפול בדברים ולעיתים 

 בים הקיימים ומה ידחה למועד אחר.גם מה ניתן יהיה לעשות במשא

 מנת לקבל דבר מה. מחיר אינו נוגע רק לכסף אלא גם לזמן, תשומת לב, -התמורה שאנו נדרשים להקדיש על – מחיר ועלות

 השקעה בלימודים או ויתור על זמן משפחתי.-מאמץ מחשבתי, וחפצים. מחיר בילוי עם החברים עלול להיות אי

 הכנה

 אפשרויות לפעילות. בחרו את המתאימה לכם ביותר. שימו לב להכנות השונות הנדרשות בכל אחת מהן. 2במערך השיעור ישנן 

 (א' נספח) דף ניהול תקציב משפחתי - לפעילות א' .1

 (נספח ב') דף חלוקת תקציב משפחתי – לפעילות ב' .2

 ( ]לא חובה[.בנספחמידים בכיתה )כמספר התל –הדפסת דף בדיקה אישית: הוצאות המשפחה שלי  - לשתי הפעילויות .3

 מחשב ומקרן להקרנת אתרים לניהול כלכלי )לא חובה( - לשתי הפעילויות .4

 השיעור מהלך

 לדוגמא:. )יש לרשום את ההכנסות על הלוח( ?של משפחהמה מקורות ההכנסה  .1

  משכורת –אצל מי שעובד. 

  שכ"ד וכד'מפנסיה , קצבה, הכנסה  -אצל מי שלא עובד. 

 )יש לרשום את ההוצאות על הלוח( ?למשפחהצאות יש לו הויא .2

טלפון, גז, דלק, מוסך, חשמל, אינטרנט, חוגים, נסיעות, ארנונה, כבלים, גני ילדים, אוכל, ביגוד, תרופות, , שכ"ד/משכנתא

 , קנסות, אגרת טלויזיה, מים.מתנות, סרטים, תכשיטים, בילויים, עיתונים, חדר כושר

  .תקציב לתכנון זה, קוראים. תכנון של הכנסות והוצאות יהיהחשוב ש משפחהבכל  .3

 האם הכרחי שלמשפחה יהיה תקציב? .4

התשובה לכך היא שאין חובה, ואף אחד לא בודק את המשפחה. אולם, לאורך זמן, היעדר תכנון תקציבי עלול להביא משפחות 

 השקעות, פיתוח, נופש וכד'(.למשבר כלכלי או למצב של תסכול מתמשך ללא יכולת לתת מענה לצרכים שונים )

 השיטה לבניית תקציב .5

 לתקופה מסוימת, ומה סף ההוצאות שלנו לתקופה זו. מה סך ההכנסות שלנו –מסגרת התקציב  ילהבין מה 

  לק את התקציב לסעיפים לפי נושאים.לחנהוג 

 במסעדה(.)שכר דירה לעומת ארוחה  יש הוצאות שחייבים אותם –של הסעיפים סדר עדיפויות  לקבוע את 

 רכים.הצ לכל סעיף מקצים סכום מהתקציב, לפי 

  ניתן לחסוך בהוצאות? לחשוב כיצד 

 .הוצאות שלא ניתן לשלוט עליהם ולשנות אותם )שכר דירה( – יש הוצאות קשיחות

 .ד ואפילו להפסיק באופן מיידי )ארוחה במסעדה(הוצאות שניתן לצמצם אותם מיי – יש הוצאות גמישות
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 אפשרויות להפעלה. בחרו את המתאימה לכם ביותר. לפניכם שתי 

 

 'א אפשרות -הפעלה 

 הפעלה .6

ה. כל אחד מהתלמידים כרטיסיותנו לכל קבוצה משפחה  תמייצגתלמידים. הסבירו שכל קבוצה  4 בנותלקבוצות חלקו את הכיתה 

  ימלא תפקיד של אחד מבני המשפחה )הרשומים בטבלה(.

  .₪( 5,800) והוצאות קשיחות ₪( 006,3) הכנסות נתונותמוצגות בכרטיסיה 

 רשימת הוצאות נוספות שרוצה כל אחד מבני המשפחה להוציא. טבלה הכוללת כמו כן, מופיעה

הקבוצה תתבקש להגיע להסכמה לגבי חלוקת התקציב המשפחתי תוך התחשבות בצרכים של בני המשפחה השונים וחשיבה 

 על סדר העדיפויות המתאים. 

 צרכי המשפחה.ל בהתאםלחשוב כיצד מוציאים אותם  עודפים להוצאות השונות ועל הקבוצה ₪ 500רק  הבעיה היא שיש

 

  למנחההערות 

  להוספה לתקציב המשפחתי )ההכנסות פחות ההוצאות הקבועות ₪  500עברו בין הקבוצות וודאו שהן מבינות שיש להן

 ₪ (. 6,300-5,800הינן 

 וזיל את העלויות של הדברים שהם רוצים.תוך כדי הפעילות ניתן להציע להם לה 

הוא יכול לוותר על מותג ולקנות ג'ינס זול יותר או שהמבוגר האחראי יפתח ₪  350לדוגמה: במקום לרכוש לנדב ג'ינס בסך 

 ₪.  250במקום ₪  100תכנית חיסכון על סך 

 

 במליאה דיוןהצגה ו .7

 שאלות הבאות:בקשו מכל קבוצה להציג את החלטותיה וקיימו דיון בעזרת ה

 ?במה התלבטתם 

 ?מי היה מרוצה? מי לא היה מרוצה? מדוע 

  ?איך הצלחתם לשכנע את מי שלא היה מרוצה 

 ?האם היו לכם פתרונות יצירתיים כגון בחירת ג'ינס זול יותר או חיסכון בסכום נמוך יותר 

  הצורך בתכנון לטווח ארוך(.האם היו קבוצות שבחרו להקצות כסף לחסכון עתידי? מדוע? )למנחה יש להדגיש את 

 

 ב' אפשרות – הפעלה

 הפעלה .8

חלקו את הכיתה לקבוצות ותנו לכל קבוצה דף חלוקת תקציב משפחתי )בנספח ב'(. כל קבוצה מהווה משפחה ועליהם להחליט 

 כיצד לחלק את סעיפי התקציב.

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

 להוציא עליה. זו היא דרך אחרת להציג סדרי עדיפויות.

 

 דיון .9

 ?מה הקשיים שעמדו בפניכם בקבלת ההחלטה על התקציב 

  ?האם כולם הסכימו על חלוקת התקציב? מי התנגד ומדוע 

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

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

 

 כלים לניהול תקציב וחיים כלכליים .10

 כלים לניהול חיים כלכליים ביניהם כלים פרקטיים לניהול תקציב לחסכון.  שמספקיםבשלב זה, כדאי להיכנס לאתרים 

 שאין בידיך מקרן תוכל לספר לתלמידים על האתרים הללו ולרשום את השמות שלהם על הלוח.  אם לא נותר זמן או למנחה
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  :מספר דוגמאות להלן

  )האוצר שלי )מבית משרד האוצר 

 http://haotzarsheli.mof.gov.il/LifeState   שונות בחייםמידע לתקופות  –המצב שלי 

 עמותת פעמונים 

http://www.paamonim.org/ כלים לייעוץ פיננסי בנושאים שונים ובמצבים שונים בחיים 

ארגון פעמונים הוא ארגון חברתי ללא כוונת רווח. הארגון שואף למציאות שבה משפחות בישראל מנהלות חיים כלכליים, 

 חברתי.-מציאות שתסייע בבניית חוסן כלכלי –ם ואחראיים בדרך ישרה מאוזני

 פעמונים מדריך ומעניק ייעוץ פיננסי לכל המעוניין, ומספק ידע, כלים והרגלים נכונים בתחום.

 ניתן להפנות את התלמידים אל המשחק, שישחקו עם בני משפחתם בביתם.. )של פעמונים( תקציב-תק-משחק תיק  

  site.pdf-takziv-content/uploads/2015/06/tik-http://www.paamonim.org/wp  

 

 (חשוב מאוד לסכם את השיעור בכמה מילים) סיכום .11

תקציבית וההכרח לקבוע סדר עדיפויות להוצאות התרגיל הדגים לנו את ההתמודדות של משפחה ממוצעת עם הצורך בחלוקה 

השונות. אצל רוב המשפחות התקציב הוא נתון ומוגבל. בבואנו לעשות תכנון תקציבי משפחתי חשוב שניקח בחשבון קודם כל 

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

תכנון תקציבי נכון צריך להביא בחשבון את כל הצרכים בהווה  שפחה בהתאם לחשיבות שלהם בסדר העדיפויות המשפחתי.מ

 כמו גם היערכות לקראת העתיד שעשוי לזמן הוצאות בלתי צפויות או הוצאות מתוכננות.

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

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

  

http://haotzarsheli.mof.gov.il/LifeState
http://www.paamonim.org/
http://www.paamonim.org/wp-content/uploads/2015/06/tik-takziv-site.pdf
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 ניהול תקציב משפחתי –נספח א' 

 ילדים: טל, נדב וגלעד. חלקו ביניכם את התפקידים של בני המשפחה.  3 -מבוגרים ו –אתם משפחה 

 וצרכים משלו. עליכם לתכנן יחד את התקציב המשפחתי לפי הנתונים הרשומים מטה.  לכל אחד מכם יש רצונות

 ₪. 6,300 :הכנסות המשפחה

 : הידועות ההוצאות הכספיות

  :)ש"ח 1,500חשבונות )חשמל, מים, טלפון, ארנונה 

  :ש"ח 300ביטוח ואחזקת רכב 

  :ש"ח 2,000כלכלה/מזון/קניות בסופר 

 2,000: לגלעד, הבן הקטן מעון ₪ 

 רשמו את סך ההוצאות המשפחתיות: _______________

 

 בנוסף למחויבויות אלו לכל אחד מבני המשפחה יש רצונות וצרכים משלו. 

 סך ההוצאה הצורך בן המשפחה

 כל חודש₪  250 קופת חיסכוןלפתוח  המבוגרים

 לחודש₪  50 דמי כיס טל

 ₪ 350 ג'ינס חדש ממותג נדב

 ₪ 300 ףטיפול שיניים דחו גלעד

 

 עליכם לתכנן את ההוצאות לחודש הקרוב:

 כמה כסף נותר לכם לאחר ההוצאות הכספיות הידועות? ____________________ .1

 החליטו יחד על מה תוציאו את הכסף שנותר: .2

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

  



 
 

 : תקציב משפחתי5שיעור 

 שיעור מהבית | הורים . מתנדבים . משפיעים | כלכלה וצרכנות 

39 

 

 התקציב המשפחתי  חלוקת -נספח ב' 

 

  כם וחלקו אותם בעוגת התקציב.את האפשרויות הבאות לפי סדר העדיפות של דרגו

 

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

 : יש הוצאות שחייבים לשלם.זכרו

 

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

 שם: _________________

 נראה לי שהמשפחה שלי מוציאה הכי הרבה כסף על: ________________

 : __________________כסף על שהמשפחה מוציאה הכי הרבהאומרים  המבוגרים

 

 _______כסף על: _________ מעטנראה לי שהמשפחה שלי מוציאה הכי 

 : __________________מעט כסף עלשהמשפחה מוציאה הכי אומרים  המבוגרים

 

 )ניתן להוסיף/לשנות את האפשרויות בהתאם לצרכים המשפחתיים שלכם(האפשרויות לבחירה 

 פנאי תחבורה דיור חינוך חשבונות בריאות ביגוד מזון

 בגדים אוכל
רופא 
 שיניים

 ביה"ס גז
שכר 
 דירה

 המסעד אוטובוס

 פיצה דלק משכנתא גנים חשמל תרופות נעליים שתיה

 

 גלידה תיקונים תיקונים מטפלת מים טיפוח תיקים

  

 חוגים טלפון

 

 טיולים טיפולים

 הסעות מסים

 

 הצגה

 

 שיעור פרטי
משחקי 
 מחשב

 קייטנה

 ספרים 

מכשירי 
 כתיבה
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 צרכנות נבונה :6יעור ש

 מטרות

 התלמידים יבינו את מקומם כצרכנים ויכולתם לבחור ולקבל החלטות התואמות את צרכיהם האישיים .1

 פי תעשיות מותגים ופרסומות התלמידים יפתחו תפיסה ביקורתית כל .2

 התלמידים ישפרו את יכולתם להיות "צרכנים נבונים" .3

 התלמידים יבינו איך מבצעים מעקב אחרי הוצאות והכנסות. .4

 הכנה

מוצרים זהים של יצרנים שונים )למשל במבה ושוש/ תפוזינה וספרינג( וכוסות חד פעמיות בכמות שתספיק לכל התלמידים.  2 .1

 , על מנת שתוכלו להבדיל בין שני המוצרים במבחן הטעימה )תרגיל פתיחה(.2-ו 1ספרים סמנו את הכוסות במ

 (.5, 5, 10, 10, 20, 50)בנספח שני סטים של:  התלמידים בכיתה כמספר₪  100הדפסה וגזירה של שטרות על סך  .2

 מעטפות כמספר התלמידים בכיתה )שיכללו את השטרות שגזרת(. .3

 סבבים )ראו פתקי משימות בנספח והנחיות נוספות(. 5ת לפי מספר התלמידים בכיתה כפול הדפסה וגזירה של פתקי משימו .4

 תיבות / שקיות שיכללו את פתקי המשימות מקופלים. 5 .5

 

 מושגים מרכזיים בשיעור

 צרוף של המילים מוצר + תג. אוסף העמדות, הרגשות והתפיסות הקיימות אצל הצרכנים המסבירות מדוע לשלם יותר  – מותג

 עבור מוצר דומה/זהה. בדרך כלל מזוהה בשם, סמל ועיצוב הייחודיים לו ומבדילים בינו לבין המתחרים.

 תרבות הצריכה" הינו מושג המתאר התנהגות צרכנית אופיינית, בעיקר בעולם המערבי. תרבות הצריכה  – תרבות הצריכה"

ומקדונלדס( אשר לעתים מובילות אותנו לצריכה אישית  של ימינו מנותבת על ידי התאגידים הגדולים )חברות כמו קוקה קולה

 מוגזמת ועיוורת. המוצרים שאנו צורכים הינם מעבר לסיפוקים ההכרחיים כגון בית או אוכל.

 התנהגות של חיפוש, קניה שימוש הערכה והתפטרות שהצרכן מבצע כלפי מוצרים ושירותים שונים. בדרך כלל  – צרכנות

 ל הצרכן כלפי המוצר. מושפעת מצרכים ומרגשות ש

 מהלך השיעור

 ניסוי טעימות  –פתיחה  .א

כוסות עם טעימות מהמוצרים שהבאתם )בהתאם למספור שהכנתם מראש( ובקשו מהתלמידים לטעום  2חלקו לכל תלמיד  .1

 מהמוצרים.

מו את התוצאות יותר טעים? < ריש 2יותר טעים? ומי חושב שמוצר מספר  1ערכו הצבעה בכיתה: שאלו מי חושב שמוצר מספר  .2

 על הלוח.

 שאלו את התלמידים איזה מותג לדעתם הוא כל מוצר? < גלו להם את התשובה .3

 בואו נסתכל על הממצאים שלנו מהניסוי שערכנו כעת:: דיון .4

  ?האם באמת היה הבדל בין שני המוצרים 

 ם?האם אהבתם במיוחד את המוצר היקר יותר או שבכלל אין הבדל בין המוצרים היקרים לזולי 

 ?מה בדרך כלל אתם קונים מבין שני המוצרים הללו? מדוע 

 ?האם לדעתכם כעת תקנו את המוצר שיותר אהבתם היום, מדוע 

 :הסבר .5

ראינו שלעתים אין הבדל בין המוצרים ואולי דווקא המוצר הזול יותר הוא המוצר שטעים לנו יותר. יחד עם זאת, אנחנו נגררים 

 דווקא את המוצר הטוב יותר או זה שטעים או מתאים לנו יותר. לקנות את המוצר היקר יותר ולאו 
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 ב. צרכנות נבונה 

 דיון  .6

 ?לפי מה אתם בוחרים את המוצרים שאתם קונים 

 ?האם הייתם קונים את אותם הנעליים או אותו הג'ינס ללא הסמל 

 ?האם הסמל הופך את המוצר בהכרח לטוב יותר 

 חרים: שמפו, משחת שיניים, קורנפלקס, חטיפים...כשאתם מסתובבים בסופר לפי מה אתם בו 

 הסבר .7

לעתים נקנה את המוצר היקר משום שזכורה לנו פרסומת מוצלחת שלו או אולי בגלל שחברים שלנו רכשו אותו לפנינו ולעתים בגלל 

 לנו. שהוא סמל סטטוס עבורנו, למרות שייתכן כי מוצרים אלה הם מעבר ליכולתנו הכספית או שכלל אינם דרושים

הפרסום הינו הכלי העיקרי בו משתמשות חברות אלה על מנת להשפיע על ההחלטות הצרכניות שלנו. הפרסומות הגלויות והסמויות 

בעיתונות, בטלוויזיה, כרזות חוצות וכיו"ב, אינן רק מקדמות מכירות של מוצר או מפיצות מידע על מוצר, אלא מנסות להרגיל את 

 שר לצרכיו האמיתיים.הציבור לצריכת יתר, ללא ק

יחד עם זאת, יש הטוענים שהתנהגות הצרכנים ברכישת מותגים נובעת מהצורך שלהם להזדהות עם מוצר מוכר. מותג ידוע מייצג 

רמה מסוימת של שירות, זאת בעקבות העקביות בתהליכי הייצור והאחידות במבנה הארגוני. וכך, אדם הנוסע למקום זר וזקוק 

 ימשך באופן טבעי לשמות המוכרים לו ושבהם הוא בוטח. לשרות טוב ואמין י

אנחנו צריכים לזכור שלא תמיד המוצר היקר או המפורסם יותר לאו דווקא הוא המוצר שטוב יותר עבורנו. ולכן בכל קנייה עלינו לבחון 

 האם אנו באמת צריכים אותו או לא לכך קוראים צרכנות נבונה.

 )מומלץ לרשום על הלוח את תשובות התלמידים(בצורה נבונה יותר?  מה אנו יכולים לעשות כדי לקנות  .8

  לקנות רק מה שצריך 

 לערוך סקר מחירים 

  לבדוק את המחיר ביחס לגודל התכולה ולשים לב מה המחיר ליח' משקל ולא מה המחיר לאריזה )יתרון הגודל: לרוב גדול יותר

גרם, על מנת שאנחנו  100נדרשים לסמן את כל המוצרים ביחידות של = זול יותר ליח' משקל(. לפי חוק הגנת הצרכן המוכרים 

 הצרכנים נוכל להשוות מחירים באותו קנה המידה. חפשו את הסימון הזה.

 ?לבחור מוצר ולא עטיפה. האם באמת כדאי לשלם יותר עבור מותג 

 )...להתמקח היכן שניתן )לדוגמא: שירותי אינטרנט, כבלים 

 ווי קניה, הנחות מועדוןלהשתמש בכרטיסי הנחה, ת 

  ,( לבדוק האם המבצע אכן כדאי. לדוגמה הנחה 1+1לשים לב ולא להתפתות למבצעים )הנחות סוף עונה...מבצע קנה קבל...

 על המוצר השני לעתים אינה משתלמת, בעיקר אם איננו צריכים את הפריט השני. 50%של 

 כוש מוצר?מהם השיקולים אותם אנו צריכים לקחת בחשבון בבואנו לר .9

 כדאי לשאול את עצמינו האם אנו באמת צריכים את המוצר ואילו צרכים הוא נועד לספק. - צורך 

 כדאי לערוך השוואת מחירים ולבדוק היכן ניתן להשיג את המוצר במחיר הכדאי ביותר. - מחיר 

 האם איכות המוצר היא לשביעות רצוננו. - איכות 

 שאנו קונים ללא מחשבה תחילה.האם תכננו היטב את הקניה או  - עיתוי 

 האם אנו באמת זקוקים למוצר או שאנו מושפעים מקידום מכירות כזה או אחר של המוצר. - פרסום ומבצעים 

: בכל רכישת מוצר חושב להיות מודעים לשאלה כיצד מנסים לשכנע אותנו לקנות אותו, ולהיות מודעים לשיקולים האישיים לסיכום

  ו צורכים מתוך המבחר הקיים. תמיד תחשבו האם זו באמת רכישה נבונה עבורכם. בבחירת אותו מוצר שאנחנ

 

 קות[ד 20ג. כספים מעקב ובקרה ]

 ₪(. 100)סך הכל  5, 5, 10, 10, 20, 50חלקו לכל תלמיד מעטפה עם סדרת שטרות בסכומים של  תרגיל הארנק: .10

בסבב הראשון מקבל כל תלמיד פתק אחד מקופל. הבהירו ישנה תיבת משימות גדולה ובה משימות רשומות על פתקים מקופלים. 

 ויבצעו את המשימה הרשומה להם.  שרק כאשר אתם מכריזים על כך, כולם יפתחו את הפתקים

נספח משימות מצורף( מייצגות  והמשימות הרשומות )רא זמנית.-הכריזו על פתיחת הפתקים והנחו אותם לבצע את המשימות בו

, ולקוחות מעולם התוכן של התלמידים. בסופו של הסבב ישנם תלמידים שיוציאו כניסות ויציאות מהארנק תנועות כספיות של

 סבבים של משימות כאלו.( 4מומלץ לבצע נם תלמידים שיכניסו כסף לארנקם. )נקם לביצוע המשימות, וישכספים מאר
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 את התלמידים:  ושאל: סיכום התרגיל .11

 ?מי יכול להגיד לי כמה כסף נשאר לו בארנק  

 ?איך הגעתם לסכום הזה? על מה הוצאתם את הכסף? ממה נכנס לכם כסף 

 על אוכל? מי יכול להגיד לי כמה כסף הוציא  

 ?מי יכול להגיד לי כמה כסף הוציא על בילויים  

כולנו ראינו כמה כסף נשאר לנו בסוף בארנק, אבל קשה לזכור בדיוק על מה הוצאנו את הכסף וממי קיבלנו אותו. ועוד יותר 

 קשה לנתח את מבנה ההוצאות שלנו ולהבין כמה בדיוק הוצאנו דווקא על בילויים למשל.

  ?שנדע מה קורה בארנק שלנולמה בכלל חשוב  .12

  לגשת  –. שלא יקרה מצב בו נתחייב להוצאה שכבר אין לנו יכולת לכסות. למשל שנדע כמה נשאר לנו –החשוב מכל

 לקופה במכולת כשכבר הסרתי את העטיפה מהארטיק ולגלות שאין לי מספיק כסף בארנק!

 מה קורה איתנו בכל רגע נתון ולהגיב בהתאם. אנחנו  מעקב אחרי הארנק שלנו מאפשר לנו לדעת בדיוק - תכנון הוצאות

אם למשל נראה נו, אז גם נדע איפה אפשר לצמצם. יכולים לדעת בדיוק על מה אנחנו מוציאים את הכסף, ואם חסר ל

שיש סכנה שניכנס ל"מינוס" )גירעון, מצב בו אנו מוציאים יותר ממה שיש לנו באמת  שאנחנו מוציאים יותר ממה שנכנס

ש לצאת החוד , למשל,גם אם זה אומרלמנוע גירעון זה ולהגיב בהתאם, הארנק יאפשר לנו  אחרמעקב מסודר  .ציא(להו

ההוצאות וההכנסות שלנו, אנחנו למעשה לוקחים אחריות על  אחרי מעקב מסודר ל ידעפחות לבילויים או לקנות פחות. 

 ההוצאות וההכנסות שלנו.

 ר לי לברר האם אני מוציא כספים על דברים שהם בראש סדר העדיפויות שלי או על מעקב מסודר מאפש - סדרי עדיפויות

 דברים שאולי יכולים להידחות לזמן אחר, בו אקבל שוב דמי כיס או אשתכר מ"בייביסיטר" שעשיתי. 

 קרובים, ברגע שאני יודע מה מצבי הכלכלי ושולט בו, הרי שאני יותר עצמאי ולא נזקק לעזרת אחרים )הורים - עצמאות ,

 בנק ועוד(.

 איך אפשר לנהל מעקב אחר ההוצאות שלנו מהארנק?  .13

 יש לכם הצעה מה אפשר היה לעשות אחרת על מנת לדעת בדיוק על מה הוצאנו את הכסף? או איך קיבלנו את הכסף?

תי עמודות כמו לאחר תשובות התלמידים, אמרו שאנו יכולים לרשום את ההוצאות ואת ההכנסות שלנו. מקובל לרשום זאת בש

 :בדוגמה הבאה )שרטטו את הטבלה על הלוח(

 הכנסות הוצאות

 ₪ 25 –סרט 

 ₪ 10 –עיפרון ומחק 

 ₪ 30 –פלאפל ושתייה 

 ₪ 25 –סרט 

 ₪ 10 –דמי כיס מההורים 

 ₪ 10 –חבר החזיר חוב 

 ₪ 50 –עבודה בחופש 

 ₪ 10 –מתנה מסבא וסבתא 

 ₪ 80 –סה"כ הכנסות  ₪ 90 -סה"כ הוצאות  

 רישום כזה אני יכול לראות בקלות רבה בכל רגע מה מצב ההוצאות שלי ומה מצב ההכנסות שלי ולהעריך את מצבי.ב

 אולם איך אני יכול לעשות תכנון הוצאות?  .14

 איך אני יכול להחליט היכן לצמצמם ומהם סדרי העדיפויות שלי? )על מה חשוב לי יותר להוציא את הכסף שיש לי(

 ת הרשימה שיצרתי קודם ולפרט מהם הסעיפים המאפיינים להוצאות ולהכנסות. לשם כך עלי לשכלל א

שרטטו את הטבלה הבאה על הלוח. בניגוד לטבלה הקודמת, הפעם נמיין את ההוצאות וההכנסות לפי סוגים )סעיפים(. בואו 

 נראה מה אנחנו יכולים להפיק מכך: 

 הכנסות הוצאות סעיף

   בילויים

   מכשירי כתיבה

   כלאו

   דמי כיס

   החזר מחבר

   עבודה  בחופש

   סה"כ
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 בטבלה החדשה מוכעת תנו דוגמאות ורש .15

 )שימו לב: אם אין זמן תן שתי דוגמאות ואת היתר מלא בטבלה מבלי להתעכב(.

  היכן עלי לרשום את זאת וכיצד?₪.  25יצאתי פעמיים לסרט שעולה 

 ניתן לדעת כמה כסף הוצאתוכך  חת הוצאות בסעיף בילוייםתשתי הפעמים ב היציאה לסרט את הסבר שתרשום

  על בילויים.

  מה עלי לעשות? דמי כיס.₪  20גם מההורים וגם מסבא וסבתא. סה"כ אני יודע שקיבלתי  דמי כיס₪  10קיבלתי 

 . בהכנסות תחת סעיף דמי כיס ₪ 20לרשום  יש לאחר תשובות התלמידים

  בסעיף אוכל תחת הוצאות₪  30רשום על פלאפל ושתיה. יש ל₪  30הוצאתי. 

  שהלוויתי לו בשבוע שעבר כשהוא רצה לקנות בקיוסק. היכן ארשום זאת?₪  10שי החזיר לי 

 .בסעיף החזר מחבר תחת הכנסות ₪ 10 יש לרשום

  בסעיף עבודה בחופש תחת הכנסות ₪ 50יש לרשום ₪.  50עבדתי בחופש כבייביסיטר והרווחתי . 

 

 ך:ואז הטבלה תיראה כ

 הכנסות הוצאות סעיף

  ₪25+25=  50 בילויים

  ₪ 10 מכשירי כתיבה

  ₪ 30 אוכל

 ₪10+10=  20  דמי כיס

 ₪ 10  החזר מחבר

 ₪ 50  עבודה  בחופש

 ₪  80 ₪  90 סה"כ

 

סרט רק לחסוך באוכל, או לצאת ל –למשל  אני יכול לראות בקלות רבה יותר היכן "בזבזתי" כסף והיכן השקעתי אותו.עתה, 

פעם אחת. לעומת זאת בצד של ההכנסות אני יודע שדמי כיס זה דבר די בטוח, אבל שבוע הבא לא בטוח שיהיה עוד חבר 

 שיצטרך להחזיר לי כסף. במילים אחרות, אני יודע שההכנסות שלי יקטנו בשבוע הבא!

 

 ון אפשר לספר על ניהול הכספים בארגון[]במידה ונשאר זמן והמתנדב קשור לתחום הכספים בארג ניהול תקציב ארגוני. 16

ובמקום עשרות כניסות ויציאות יש מאות כניסות ויציאות. כמובן ₪, היה בארנק מיליוני ₪  מאותשבמקום  עכשיו תארו לעצמכם

של פעילות הוא מה שקורה  היקף כזה שאז שוב רמת המורכבות עולה, וגם אז בטח אי אפשר להסתמך רק על הזיכרון שלנו.

רושמים כל הכנסה או הוצאה כספית ב"ספרים". פעם  ארגוןולעקוב אחר כל כך הרבה כסף, ב את הכסף לנהל נכון יכדגון. רבא

היום , באמת היו ספרים שרשמו בהם את כל ההוצאות וההכנסות, בדומה לטבלה שעשינו על הלוח. אז עוד לא היו מחשבים

נו רושמים כל הכנסה או הוצאה במחשב. לכל פעולה כזו של הכנסה או כבר יש מערכת מידע במחשב ובמקום לרשום על נייר א

 הוצאה אנחנו קוראים תנועה. לכל הוצאה שהמפעל מוציא או לכל הכנסה יש חשבונית, שם רשום הסכום המדויק. 

מה רישומים אלו הם הבסיס לניהול הכספים בחברה. מהם אח"כ אפשר ללמוד בדיוק  מה עושים עם כל הרישומים האלה?

על מה אנחנו מוציאים כסף, ואיפה אולי אפשר לחסוך. אפשר להשוות את ההוצאות לחודש הקודם  –מבנה ההוצאות שלנו 

אפשר ללמוד מי הלקוחות שמכניסים לנו הרבה כסף, ואיפה יש אולי פוטנציאל חסכנו או הגדלנו בהוצאה מסוימת.  ולראות אם

מפיקים את הדוחות הכספיים של החברה המראים בכל רגע נתון האם החברה להגדיל את ההכנסות. מכל הנתונים האלו אח"כ 

 ח רווח והפסד, תזרים(.")דו מרוויחה או מפסידה.
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 )חשוב מאוד לסכם את השיעור בכמה מילים( סיכום .17

לקנות  בכל רכישת מוצר חושב להיות מודעים לשאלה כיצד מנסים לשכנע אותנובמבחן הטעימות ולמדנו שהתחלנו את השיעור 

אותו, ולהיות מודעים לשיקולים האישיים בבחירת אותו מוצר שאנחנו צורכים מתוך המבחר הקיים. תמיד תחשבו האם זו באמת 

ממנו למדנו למה צריך בכלל לעקוב אחר ההוצאות וההכנסות שלנו  יבמשחק הארנק הווירטואלהמשכנו  רכישה נבונה עבורכם. 

שום מסודר של כל התנועות(. ראינו שכדאי לעשות את זה בארנק הפרטי של כל אחד י ריל ידואיך אפשר לעשות את זה )ע

 משפחתית וכמובן בקופה המפעלית. מאיתנו, בקופה ה

מובן שאנשים פרטיים אינם צריכים לערוך מעקב כל כך מדוקדק כמו משפחה או כמו מפעל, אולם גם כל אחד מכם צריך להיות 

ידע = כוח. אם נדע על ההוצאות וההכנסות שלנו נוכל לדעת בכל רגע נתון לית שלו משום שמודע לאופן ולהיקף הפעילות הכלכ

 : לצמצם הוצאות או להגדיל הכנסות.מה מצבנו ולהגיב בהתאם

 .  המעקב, תשומת הלב וקביעת סדרי עדיפויות עשויים למנוע היווצרות של גירעון )מצב שבו ההוצאות עולות על ההכנסות(

 .יאתם פותחים את הארנק האמיתי שלכם, תזכרו את הארנק הווירטואלאז בפעם הבאה ש

 בהצלחה!
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 דף משימות למשחק הארנקים -נספח 

מספר הסבבים. יש  כפוליש לגזור פתקים עם משימות אלו ולקפלם. יש להקפיד שיהיו מספר משימות לפחות כמספר חברי הכיתה 

ה. לכן יש להכין את הפתקים בנפרד לכל סבב על מנת לשמור על האיזון. להקפיד על מספר מאוזן של פתקי הוצאה ופתקי הכנס

חשוב להבהיר לתלמידים שאם ניגש אליהם חבר עם פתק, עליהם  שקיות / תיבות נפרדות לכל סבב(. 5 סבבים הכינו 5, עבור )כלומר

סבב  לגשת בכל התלמידיםעל  רק אם נגמר להם הכסף, מותר לחבר לפנות למישהו אחר. לכבד את הכתוב בפתק ולבצע זאת.

 לחבר אחר !

 מטעמי נוחות בלבד[הפתקים כתובים בלשון זכר, ]

 

 הוצאות

 בשבוע שעבר. גש אליו והחזר לו אותם )בחר אחד מחבריך בכיתה ותן לו(.₪  10חברך הלווה לך 

 

 

 .בשבוע שעבר. גש אליו והחזר לו אותם )בחר אחד מחבריך בכיתה ותן לו(₪  5חברך הלווה לך 
 

 

 בשבוע שעבר. גש אליו והחזר לו אותם )בחר אחד מחבריך בכיתה ותן לו(.₪  20חברך הלווה לך 
 

 

עליך לקנות מכשירי כתיבה לבית הספר. גש לחברך )בחר את אחד מחבריך לכיתה( וקנה ממנו מכשירי 
 ₪. 10כתיבה בסכום של 

 

חבריך לכיתה( וקנה ממנו מכשירי עליך לקנות מכשירי כתיבה לבית הספר. גש לחברך )בחר את אחד מ
 ₪. 5כתיבה בסכום של 

 

עליך לקנות מכשירי כתיבה לבית הספר. גש לחברך )בחר את אחד מחבריך לכיתה( וקנה ממנו מכשירי 
 ₪. 20כתיבה בסכום של 

 

למסיבת הסיום. אחד מחבריך לכיתה אוסף את הכסף. גש לחברך )בחר את ₪  20ועד הכיתה אוסף 
 ₪. 20תה( ותן לו אחד מחבריך לכי

 

למסיבת הסיום. אחד מחבריך לכיתה אוסף את הכסף. גש לחברך )בחר את ₪  20ועד הכיתה אוסף 
 ₪.  20אחד מחבריך לכיתה( ותן לו 

 

למסיבת הסיום. אחד מחבריך לכיתה אוסף את הכסף. גש לחברך )בחר את ₪  20ועד הכיתה אוסף 
 ₪.  20אחד מחבריך לכיתה( ותן לו 

ש גמעוניין לקנות לחמנייה בקיוסק. אחד מחבריך ניגש לקיוסק ומציע להביא גם לך לחמנייה. אתה רעב ו
 בעבור הלחמניה.₪  10לחברך )בחר את אחד מחבריך לכיתה( ותן לו 
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ש גאתה רעב ומעוניין לקנות לחמנייה בקיוסק. אחד מחבריך ניגש לקיוסק ומציע להביא גם לך לחמנייה. 
 בעבור הלחמניה.₪  10ריך לכיתה( ותן לו לחברך )בחר את אחד מחב

 

ש גאתה רעב ומעוניין לקנות לחמנייה בקיוסק. אחד מחבריך ניגש לקיוסק ומציע להביא גם לך לחמנייה. 
 בעבור הלחמניה.₪  10לחברך )בחר את אחד מחבריך לכיתה( ותן לו 

 

. גש אליו )בחר את קבעת עם חברים לצאת לסרט בערב. אחד מחבריך התנדב לקנות מראש כרטיסים
 בעבור הכרטיס.₪  25אחד מחבריך לכיתה( ותן לו 

 

קבעת עם חברים לצאת לסרט בערב. אחד מחבריך התנדב לקנות מראש כרטיסים. גש אליו )בחר את 

 בעבור הכרטיס.₪  25אחד מחבריך לכיתה( ותן לו 

 

. גש אליו )בחר את קבעת עם חברים לצאת לסרט בערב. אחד מחבריך התנדב לקנות מראש כרטיסים
 בעבור הכרטיס.₪  25אחד מחבריך לכיתה( ותן לו 

 

ברצונך לקנות משחק מחשב חדש שיצא לאחרונה. חברך מוכר אותו בהזדמנות בחצי המחיר. גש 
 בעבור המשחק.₪  30לחברך )בחר את אחד מחבריך לכיתה( ותן לו 

 

בהזדמנות בחצי המחיר. גש  ברצונך לקנות משחק מחשב חדש שיצא לאחרונה. חברך מוכר אותו
 בעבור המשחק.₪  20לחברך )בחר את אחד מחבריך לכיתה( ותן לו 

 

ברצונך לקנות משחק מחשב חדש שיצא לאחרונה. חברך מוכר אותו בהזדמנות בחצי המחיר. גש 
 בעבור המשחק.₪  25לחברך )בחר את אחד מחבריך לכיתה( ותן לו 

 

יך החלטתם לקנות לו מתנה משותפת. חברך אוסף כסף חברך לכיתה חוגג יום הולדת. אתה וחבר
 בעבור המתנה.₪  15למתנה. גש לחברך )בחר את אחד מחבריך לכיתה( ותן לו 

 

חברך לכיתה חוגג יום הולדת. אתה וחבריך החלטתם לקנות לו מתנה משותפת. חברך אוסף כסף 
 מתנה.בעבור ה₪  10למתנה. גש לחברך )בחר את אחד מחבריך לכיתה( ותן לו 

 

חברך לכיתה חוגג יום הולדת. אתה וחבריך החלטתם לקנות לו מתנה משותפת. חברך אוסף כסף 
 בעבור המתנה.₪  20למתנה. גש לחברך )בחר את אחד מחבריך לכיתה( ותן לו 
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 הכנסות

הם שלחו לך אותם עם חברך לכיתה. גש לאחד ₪.  30 קיבלת דמי כיס מסבתא וסבא בסכום של
 )בחר אחד מחבריך לכיתה( וקבל ממנו את דמי הכיס. מחבריך בכיתה 

 

הם שלחו לך אותם עם חברך לכיתה. גש לאחד ₪.  20 קיבלת דמי כיס מסבתא וסבא בסכום של
 מחבריך בכיתה )בחר אחד מחבריך לכיתה( וקבל ממנו את דמי הכיס. 

 

ה. גש לאחד הם שלחו לך אותם עם חברך לכית₪.  15 קיבלת דמי כיס מסבתא וסבא בסכום של
 מחבריך בכיתה )בחר אחד מחבריך לכיתה( וקבל ממנו את דמי הכיס. 

 

הם שלחו לך אותם עם חברך לכיתה. גש לאחד מחבריך ₪.  30 קיבלת דמי כיס מההורים בסכום של
 בכיתה )בחר אחד מחבריך לכיתה( וקבל ממנו את דמי הכיס. 

 

אותם עם חברך לכיתה. גש לאחד מחבריך  הם שלחו לך₪.  20 קיבלת דמי כיס מההורים בסכום של
 בכיתה )בחר אחד מחבריך לכיתה( וקבל ממנו את דמי הכיס. 

 

הם שלחו לך אותם עם חברך לכיתה. גש לאחד מחבריך ₪.  15 קיבלת דמי כיס מההורים בסכום של
 בכיתה )בחר אחד מחבריך לכיתה( וקבל ממנו את דמי הכיס. 

 

הם שלחו את ₪.  50בית. הם רוצים לשלם לך את שכרך על סך בחופשה עזרת לשכנים לצבוע את ה
 שכרך עם חברך לכיתה. גש לאחד מחבריך בכיתה )בחר אחד מחבריך לכיתה( וקבל ממנו את שכרך. 

 

הם שלחו את ₪.  30בחופשה עזרת לשכנים לצבוע את הבית. הם רוצים לשלם לך את שכרך על סך 
 כיתה )בחר אחד מחבריך לכיתה( וקבל ממנו את שכרך. שכרך עם חברך לכיתה. גש לאחד מחבריך ב

 

הם שלחו את ₪.  40בחופשה עזרת לשכנים לצבוע את הבית. הם רוצים לשלם לך את שכרך על סך 
 שכרך עם חברך לכיתה. גש לאחד מחבריך בכיתה )בחר אחד מחבריך לכיתה( וקבל ממנו את שכרך. 

 

עם ₪  50. הורי הילדים שלחו לך את שכרך על סך בחופשה האחרונה ארגנת קייטנה לילדי השכונה
 אחד מחבריך לכיתה. גש לאחד מחבריך בכיתה )בחר אחד מחבריך לכיתה( וקבל ממנו את שכרך. 

 

עם ₪  30בחופשה האחרונה ארגנת קייטנה לילדי השכונה. הורי הילדים שלחו לך את שכרך על סך 
 חד מחבריך לכיתה( וקבל ממנו את שכרך.אחד מחבריך לכיתה. גש לאחד מחבריך בכיתה )בחר א

 

עם ₪  40בחופשה האחרונה ארגנת קייטנה לילדי השכונה. הורי הילדים שלחו לך את שכרך על סך 
 אחד מחבריך לכיתה. גש לאחד מחבריך בכיתה )בחר אחד מחבריך לכיתה( וקבל ממנו את שכרך.
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ל את ההחזר. גש לאחד מחבריך בכיתה בשבוע שעבר לקניה בקיוסק. גש אליו לקב₪  10הלוות לחברך 
 )בחר אחד מחבריך לכיתה( וקבל ממנו את ההחזר.

 

בשבוע שעבר לקניה בקיוסק. גש אליו לקבל את ההחזר. גש לאחד מחבריך בכיתה ₪  15הלוות לחברך 
 )בחר אחד מחבריך לכיתה( וקבל ממנו את ההחזר

 

לקבל את ההחזר. גש לאחד מחבריך בכיתה בשבוע שעבר לקניה בקיוסק. גש אליו ₪  20הלוות לחברך 
 )בחר אחד מחבריך לכיתה( וקבל ממנו את ההחזר.

 

₪  30"העזרה לקהילה" שנערך לאחרונה בבית הספר. הפרס הינו  פרויקטזכית בפרס על מעורבותך ב
לקניית ספרים. הפרס חולק ביום שהיית חולה. אחד מחבריך לכיתה לקח את הפרס עבורך. גש אליו 

 ת אחד מחבריך לכיתה( וקבל ממנו את הפרס.)בחר א

 

₪  25"העזרה לקהילה" שנערך לאחרונה בבית הספר. הפרס הינו  פרויקטזכית בפרס על מעורבותך ב
לקניית ספרים. הפרס חולק ביום שהיית חולה. אחד מחבריך לכיתה לקח את הפרס עבורך. גש אליו 

 )בחר את אחד מחבריך לכיתה( וקבל ממנו את הפרס.

 

₪  40"העזרה לקהילה" שנערך לאחרונה בבית הספר. הפרס הינו  פרויקטזכית בפרס על מעורבותך ב
לקניית ספרים. הפרס חולק ביום שהיית חולה. אחד מחבריך לכיתה לקח את הפרס עבורך. גש אליו 

 )בחר את אחד מחבריך לכיתה( וקבל ממנו את הפרס.

 

לתת לך עודף. הוא שלח לך אותם היום עם שכן ₪  10בשבוע שעבר רכשת ספרים ולמוכר היו חסרים 
 שלו, שהוא חברך לכיתה. גש אל חברך )בחר את אחד מחבריך לכיתה(. וקבל ממנו את העודף.

 

לתת לך עודף. הוא שלח לך אותם היום עם שכן ₪  20בשבוע שעבר רכשת ספרים ולמוכר היו חסרים 
 מחבריך לכיתה(. וקבל ממנו את העודף.שלו, שהוא חברך לכיתה. גש אל חברך )בחר את אחד 
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 : ניהול פרויקטים7שיעור 

 מטרות

 התלמידים יכירו את השלבים הכרוכים בניהול פרויקטים. .1

 התלמידים יתנסו בהפקת אירוע כמקרה בוחן לניהול פרויקטים מורכבים.  .2

 של מיומנויות שונות להצלחת פרויקט גדול כגון הפקת אירוע.התלמידים יבינו שנדרשים אנשים רבים ושילוב  .3

 התלמידים יישמו את התכנים שנלמדו בשיעורי תקציב.  .4

 הכנה

 בנספח(.   לצוותיםלחלוקה  - לצוותים משימות הדפסה וגזירת( 

 לקבוצת מפיקי האירוע )בנספח(דף פרטי האירוע  הדפסת. 

 הערה

 הינו הפקת מסיבה על מנת להתחבר לחיים שלהם. ניתן לבחור כל נושא אחר, רצוי  בשיעור זה, הפרויקט שבו יתנסו התלמידים

 בתיאום עם המורה. במקרה זה, יש לשנות את דפי העבודה שבנספח.  

  כדי לסייע לתלמידים בעת העבודה בקבוצות. לפחות שני מתנדבים לשיעוררצוי שיגיעו , 

 מהלך השיעור

 ניהול אירוע א. 

 ם בכיתה? עם חברים? במשפחה?אילו אירועים יש לכ .1

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

  ?נכון שתמיד חלמתם להפיק אירוע כזה בעצמכם 

 וכד'. היום תהיה לכם הזדמנות לכך. אנו עומדים להפיק מסיבה שאתם תחליטו מה יהיה אופייה, מי יוזמן 

 אוכל, מקום, מוסיקה וכדומה( –על הלוח את התשובות  )רשמו מסיבה?מה לדעתכם כוללת ה . 

 דקות( 15-20) המשימה .2

 חלקו את הכיתה לקבוצות קטנות. בקשו שימנו ראש צוות לכל קבוצה. 

תנו לכל ראש צוות את דף המשימה הקבוצתית ואת דף סיכום פרטי האירוע.  הסבירו שעל כל קבוצה לתכנן מסיבה. עליהם 

 על פי ההסברים הרשומים בדף המשימה.  –המסיבה, מי המוזמנים, איזה כיבוד יזמינו ועוד  להחליט מה יהיה נושא

עליהם לבחור את כל הדברים הרצויים להם למסיבה על פי כמות המוזמנים והעלות . ₪ 2,000לרשותם תקציב נתון על סך 

ל ראש הצוות למלא את דף סיכום פרטי הצפויה, תוך עמידה במסגרת התקציב, בעזרת טבלת המחירון. לאחר החלטותיהם, ע

 האירוע. במידה שהם חורגים ממסגרת התקציב עליהם להחליט על דרכים לכיסוי ההוצאות. אסור להם להיות במינוס. 

סייעו לקבוצות במהלך המשימה ובעיקר לצוות התקציב בהחלטה על הכנסות מול הוצאות/עלויות ולצוות מפיקי האירוע  למנחה

 ד הפרטים. בניהול ובתיעו

 דקות( 10) הצגת התוצרים .3

 בקשו מכל צוות להציג את דף סיכום פרטי האירוע. כדאי לבקש מהצוותים השונים לספר על העבודה המשותפת. 

 דיון וניתוח  .ב

 הסבר ודיון .4

 התנסו עכשיו בניהול פרויקט. בואו ננסה להבין מה זה אומר ואיך התנהלו הדברים.  םהסבירו שלמעשה ה

 על הלוח את המושג הרלוונטי. רשמובכל פעם . בעזרת השאלות הבאות והסוגיות הבאות קיימו דיון

  יוזמה .א

  אופי המסיבהאיך החלטתם על ? 

 ?של מי היה הרעיון 

". הם הציעו ויזמו את הרעיון הראשוני. יכול להיות שבהמשך היו עוד תלמידים שפיתחו יזמיםלתלמידים בעלי הרעיון נקרא: "

 ו עליו, אולם הראשונים שהציעו הם היזמים.את הרעיון והוסיפ
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 ניהול .ב

  מנהל? צוות האם לדעתכם היה חשוב שיהיה 

 ?מה חשיבותה של חלוקת התפקידים 

חלוקת התפקידים בצוות מאוד חשובה. יש צורך שלכל אדם יהיה תפקיד מוגדר, גם אם כולם עובדים יחד בסופו של דבר. 

ית ונוחה לביצוע. המנהלת, המסתכלת על כל התהליך מלמעלה, עשויה החלוקה מאפשרת עבודה יותר מסודרת, שיטת

להצביע על בעיות ולתקן מבעוד מועד. תפקיד המנהלת מאפשר לכל בעל תפקיד לבצע את המוטל עליו בצורה מקצועית 

 מבלי להיות טרוד בתפקידים של האחרים בצוות.

 תכנון .ג

  או שכל אחד פעל בנפרדניסיתם לתכנן מראש שילוב של כל הפתרונות ביחד האם ? 

  ?מדוע חשוב לתכנן מראש 

 ?באילו בעיות נתקלו אלו שלא תכננו מראש 

אנו למדים על חשיבות התכנון. בכל דבר שאנו עושים כדאי לנו לתכנן מראש, כדי שלא ניתקל בבעיות מאוחר יותר או 

 "ניתקע".

 תקציב .ד

  ?איך הסתדרתם עם התקציב 

 לויות של המסיבה?האם נתקלתם בבעיות להחליט על הע 

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

כשאנחנו רוצים להוציא דבר מה אל הפועל, אנחנו תמיד חייבים לבדוק מהו התקציב שלנו ולפעול בהתאם. אין זה דבר קל 

דים עם תקציב מוגבל. אם לא נתחשב כלל ועיקר! כמעט בכל דבר שאנו עושים או מפיקים בחיים שלנו, אנחנו מתמוד

לא נשלים את עבודתנו או לא נשיג את מטרתנו. על כן יש חשיבות  –במגבלות התקציב שלנו אנחנו עלולים לשלם מחיר כבד 

 .תקציבעצומה בניהול ה

ת ולהסביר: ביצוע הפרויקט שלנו חייב להתחשב במגבלו )לכתוב על הלוח( בקרה תקציביתאפשר להוסיף את המושג 

התקציב שלנו. מעניין להיווכח שתקציב מוגבל יכול ליצור אצלנו מצב בו אנו חושבים על רעיונות יצירתיים לניצול משאבים 

קיימים או להיעזר במשאבים שניתן להשיג ללא כסף. פעמים רבות אנו נאלצים לחשוב על פתרונות חלופיים או יצירתיים 

דעת שתקציב מוגבל לא חייב להיות מכשלה או משוכה בלתי עבירה. עלינו מאוד כדי להסתדר עם תקציב מוגבל. עלינו ל

 לחשוב על כל כשרון או משאב העומד לרשותנו, כולל הכרויות אישיות, כדי להוציא לפועל פרויקט מוצלח. 

 עבודת צוות .ה

 עות, התנגשויות, פרגון, תמיכה...כם? חילוקי דיאיך התנהל הדיון בינ 

 בודה או שכולם עשו הכל? האם חילקתם ביניכם את הע 

חשוב להבדיל בין חילוקי דעות לבין ריב. בכל צוות שעוסק בביצוע פרויקט עשויים להתגלע חילוקי דעות. בעוד שחילוקי 

 דעות הן דבר טבעי, חשוב ומפרה הרי שריב הוא דבר שעלול להכשיל ולהפריע בדרך להגשמת המטרה.

 ביצוע .ו

  ?באילו קשיים נתקלתם במהלך העבודה 

 כדי התהליך, כיצד להימנע מקשיים האם חשבתם תוך? 

ראינו שבשלב זה עלולים להיווצר קשיים ו/או בעיות. עלינו לקחת בחשבון מראש מה יהיו . הביצועדיברנו כעת על שלב 

 הבעיות שלנו בכדי שניערך לקראתן מראש או נמנע אותן וכך שלב הביצוע יתנהל בצורה מוצלחת.

 בקרת איכות 

  המסיבה שתכננתם( -שלכם )קרי מרוצים מהתוצרהאם אתם ? 

כדי להיות בטוחים שאנו עומדים ביעדים שלנו. לעיתים אנו צריכים  בקרת איכותלאחר הביצוע או תוך כדי אנחנו מבצעים 

העומדים  לערוך בקרת איכות עוד במהלך העבודה בכדי לוודא שאנו עובדים נכון ולא מבזבזים את זמננו ואת המשאבים

 .ותנולרש

 מסקנות ולקחים .ז

 ?אם היו נותנים לכם את המשימה הזו פעם נוספת, האם הייתם עושים משהו באופן שונה? אם כן, מה 

שלכם. בחשיבה לאחור אנו לפעמים חכמים ומבינים יותר, ויכולים לכן  המסקנות והלקחיםהדברים שהעליתם כעת הם 

 להשתפר להבא.



 
 

 : ניהול פרויקטים7שיעור 

 שיעור מהבית | הורים . מתנדבים . משפיעים | כלכלה וצרכנות 

53 

 הסבר .5

כשאנחנו מעוניינים להוציא פרויקט אל הפועל  "ניהול פרויקט".נקרא  הפקתם מסיבהשבו  בשפה מקצועית כל התהליך הזה

אנחנו מנהלים אותו בצורה חכמה. המילה "פרויקט" נשמעת מרשימה ואולי אפילו מרתיעה, אולם למעשה "פרויקט" יכול להיות 

יהול פרויקט. כל אחד מהמושגים הללו כל דבר, ואפילו קטן, שאנחנו מבצעים. על הלוח יצרנו רשימה המפרטת ממה מורכב נ

 ועוד.   QAיכול להתקשר לתפקיד או מקצוע. תנו לתלמידים מספר דוגמאות: תקציב = תקציבאית, בקרת איכות = איש 

 יישום בחיי היום היום .6

 האם אתם יכולים לחשוב על דוגמאות מהחיים שלכם לניהול פרויקטים?

יומיים בהם תוכלו להשתמש בכלי זה -ול הפרויקט ונסו לתת דוגמאות למקרים יוםהסתכלו על המרכיבים שמנינו על הלוח בניה

 )קנייה בסופר, הכנה למבחן ועוד(. 

 )אם נותר זמן תוכלו לפתח דיון בנושא המגדר(חשיבה על תפקידים ומגדר  .7

אימים יותר לבנות? האם יש תפקידים שמתאימים יותר לבנים או תפקידים שמת –הסתכלו על רשימת התפקידים שיצרנו עתה 

למשל,  חשוב לשים לב שיש סטיגמות לגבי תפקידים מסוימים וכן יש נטייה לראות במציאות הוכחה לאותם סטיגמות.מדוע? 

נוטים לראות בגברים כמתאימים יותר לתפקידי ניהול )לכאורה דרישה לאסרטיביות, יכולת קבלת החלטות והתמקדות בתוצאות 

אחוז המורים קטן. אך בתחום הניהול לפתע  –אנו פוגשים יותר גברים מנהלים. אפילו בבתי ספר  ולא באנשים( ואכן במציאות

 גברים. מדוע? 50%-ממנהלי בתי הספר היסודיים הם גברים ואילו בתיכונים זה מגיע ל 20%-מגלים ש

 ים, נגידת בנק ישראל, החשכ"ל.נשים ממלאות תפקידים בכירים בתחום הפיננסי, כגון מנהלות בנק 2017 -כדאי לציין שנכון ל

 

 דקות[ 10סיכום ]

 )תנו לתלמידים להתבטא לפני שתסכמו את השיעור(מה אתם לוקחים מהפעילות שעשינו היום?  .8

היום למדנו על ניהול פרויקט. לקחנו דוגמה הפקת מסיבה או אירועים. התפקיד של מפיק אירועים מורכב מהרבה היבטים וראינו 

גורמים. הדוגמאות שנתנו אכן מוכיחות כי כל משימה, קטנה כגדולה, יכולה להוות עבורנו "פרויקט".  שעליו להתחשב בהרבה

אם ניעזר בשלבים שהגדרנו היום, נוכל להצליח בניהול הפרויקטים של חיינו. כאשר דיברנו על כל שלב ראינו שיש להקדיש לו 

כדאי שנדע שבדרך כלל לא מספיק רעיון מוצלח. עלינו מראש ולהבין את המשמעויות השונות בכל שלב.  מעמיקהמחשבה 

לחשוב כיצד ליישם את הרעיון באופן מוצלח בשביל שיישא פרי. אם למשל, לא נעסוק בתכנון תקציבי אנו עלולים להכניס את 

תוצאות עצמנו למצב בעייתי. כך גם בשלבים האחרים. חשוב שנדע! עלינו להשקיע מחשבה בכל דבר שאנו עושים. כך נגיע ל

 טובות יותר ואיכותיות יותר. 
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 משימה קבוצתית - 1נספח 

 . ראש צוותהחלטתם לארגן מסיבה. בחרו 

במידה שתחרגו מהסכום תוכלו ₪.  2,000לצורך הפקת האירוע לרשותכם תקציב על סך 

 גביית תשלום מהמוזמנים למסיבה(. –להחליט על דרכים יצירתיות לכיסוי ההוצאות )לדוגמה 

 

 ארגון המסיבה עליכם להחליט יחד על הדברים הבאים:לצורך 

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

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

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

 )איזה סוג מוסיקה תרצו שתושמע במסיבה? איזו מערכת הגברה?( מוסיקה .4

 קים, קריוקי?()האם ריקודים, משח תוכן .5

 )מי המוזמנים ומה כמות המוזמנים?( מוזמנים .6

 

 טבלת מחירון

היעזרו בטבלת המחירון לבחירת המוצרים והכמות הרצויה לכם, לפי מספר המוזמנים ותוך 

 עמידה במסגרת התקציב. 

 סה"כ כמות העלות / המוצר התחום

   ₪  40 משולשים( 8פיצה משפחתית )

   ₪  6 בקבוק שתייה קלה 

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

   ₪  10 פיתות 10

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

   ₪  5 קופסת חמוצים 

   ₪  300 מערכת הגברה פשוטה

   ₪  800 מערכת הגברה רגילה

   ₪  1,200 מערכת הגברה משוכללת

   ₪  1,800 אולם אירועים
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 י האירועדף סיכום פרט

 

 הוצאות/עלויות פירוט התחום

   נושא

   מקום האירוע

   כיבוד

   מוסיקה

   תוכן

   מוזמנים

   סה"כ הוצאות 

 

 במידה שאתם חורגים ממסגרת התקציב, רשמו כיצד תכסו את ההוצאות:

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 



 
 

 : הקשר בין עושר לאושר8שיעור 

 שיעור מהבית | הורים . מתנדבים . משפיעים | כלכלה וצרכנות 

56 

 הקשר בין עושר לאושר: 8שיעור 

  מטרות

 אושר של הפרט. מידת הכספי לבין העושר התלמידים יבחנו את הקשר בין מידת ה .1

 נים בקשר שבין עושר לאושר. שפעת הפרסומות עלינו כצרכלמידת ה התלמידים ייחשפו .2

 . התלמידים ירכשו כלים לצרכנות נבונה .3

 הכנה

 דוגמא בנספח.   –הדפסת כרטיסיות לפעילות הפתיחה המופיעה באפשרות ב' . 1

 מחשב, מקרן ורמקולים להקרנת פרסומות.. 2

 הערות

 מראש דוגמאות לפרסומות עדכניות יותר. בשיעור ישנן דוגמאות למספר פרסומות בהן כמעט ולא רואים את המוצר. אפשר להכין 

 מהלך השיעור

 ההשוואה מעגל .א

 : מהו אושר בשבילכם?פתיחה .1

 מתנה או חפץ או האם זוהי פעילות כלשהי?  –האם זהו דבר מה חומרי מה יכול לעשות אתכם מאושרים? שאלו את התלמידים: 

 רשמו את התשובות על הלוח ושמרו אותם לסוף השיעור. 

 . נעסוק בקשר שבין מה שיש לנו או מה שהיינו רוצים לקנות לבין האושר ושביעות הרצון שלנוהיום בשיעור ם כי ספרו לתלמידי

  אחת מבין הכרטיסיות שבנספח. התלמידים כרטיסיכל לקו לח .2

 בקשו מהם לשמור את המידע על הכרטיסייה שקבלו בסוד, ולדרג בינם לבין עצמם, על גבי הכרטיסייה, עד כמהשלב א'  .ד

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

, ואספו את תשובות התלמידים כך שלצד כל מספר במדד שביעות הרצון יופיע מספר 5-ל 1ציירו על הלוח סקאלה שבין  .ה

 התלמידים שבחרו בו. 

תן על הלוח. כעת בקשו מכולם לדרג בשנית את מידת בקשו מחלק מהתלמידים לספר אילו מתנות קיבלו ורשמו אושלב ב'  .ו

שביעות רצונם, הפעם לאור העובדה שהם יודעים מה שכניהם לכתה קבלו. אספו שוב את תשובות התלמידים כך שלצד 

 כל מספר במדד שביעות הרצון יופיע מספר התלמידים שבחרו בו, הפעם בצבע שונה. 

 דיון .3

האם לאחר שהתברר לכולם מהן המתנות  –כלומר  ן שלב א' לשלב ב' של התרגיל?האם חל שינוי במדד שביעות הרצון בי

 שחולקו ומה קבלו שכניהם, תחושתם השתנתה? האם מידת שביעות הרצון עלתה או ירדה? 

 ערכו הצבעה בין התלמידים ורשמו את התוצאות לצד הסקאלה הקודמת. 

 הפעלה  .4

 לחודש וכל החברים שלהם מרוויחים חצי מזה,  ₪  10,000וויחו ספרו לתלמידים שהם התקבלו לעבודה חדשה, בה יר

 האם אתם מרוצים? מה דעתכם על כך? לחודש.₪  5,000כלומר 

  בחודש, אך כל החברים שלהם מקבלים פי שניים מהם ₪  20,000כעת הם התקבלו לעבודה טובה יותר, שבה ירוויחו

 בחודש. ₪  40,000כלומר 

 על הלוח: הבאה שרטטו את הטבלה כדי להמחיש את הנתונים הללו

 עבודה ב' עבודה א' ?מי משתכר

 20,000  10,000 אני

 40,000 5,000 חברים שלי
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 ?יותר מכםוכולם מרוויחים ₪  20,000, או פחות מכםוכולם מרוויחים ₪  10,000להרוויח  - איזו אפשרות אתם מעדיפים 

על מחקר שערכו בקרב סטודנטים באוניברסיטה  ןנשע התרגיל הזה ספר כיתוכלו ל ,לאחר שתאספו את תשובות התלמידים

לקבל הרבה פחות כסף,  העדיפוכלומר  – האפשרות הראשונהמרבית הסטודנטים העדיפו את ש . במחקר התברראמריקאית

, ולמעשה דחו את האפשרות לקבל סכום גבוה בהרבה )פי שניים( כשהאחרים סביבם כל עוד הם מקבלים יותר מאחרים

 מקבלים פי שניים מהם.  

 דיון .5

  התרגילמה אתם חושבים על תוצאות ? 

  ?האם זה באמת משנה מה האחרים מרוויחים 

  מוצלחים פחות? או יותר?  אותנוהאם ההבדל עושה 

  ?האם ניתן לעשות משהו בהקשר זה או להתנהל בצורה חכמה יותר 

 הסבר .6

שלמים עם ההחלטה האישית והראשונית. למשל, להחליט כמה  ניתן לצמצם את ההשוואה העצמית לאחרים ולהיותהסבירו ש

תמיד יהיה מישהו שירוויח יותר מכם ולכן לא כדאי  רוצים להרוויח, ולא להשוות או לעסוק בשאלה כמה מרוויחים האחרים.

לכם, להתמקד בהשוואות הללו משום שהם רק יתסכלו אתכם. כדאי לבחון האם השכר מספיק לכם כדי למלא את הצרכים ש

לדוגמה עובדים בעבודה מעניינת ומספקת, יש לכם חברים טובים, משפחה,  –האם אתם משיגים את מה שרציתים בחיים 

תחביבים וכדומה. אם אתם מצליחים להגשים את החלומות שלכם אינכם חייבים להיות עשירים או להרוויח שכר גבוה, האושר 

 יגיע מדברים אחרים. 

 

 רגלחווית האושר וכוחו של ה .ב

 האם לדעתכם אנשים מאוד עשירים הם בהכרח יותר מאושרים מאנשים אחרים? .7

יתכן שהתלמידים יאמרו שאנשים עשירים מאוד גם יותר מאושרים, משום שהם יכולים להשיג כל מה שהם רוצים מבחינה 

וכדומה(. בנוסף, יש  חומרית וגם נפתחות בפניהם אפשרויות שאינן פתוחות בפני כל אחד )למשל קשרים בבנקים, בממשלה

 להם יותר סיכוי לזכות בחינוך טוב יותר ובטיפול בריאותי טוב יותר מאשר אנשים שאינם עשירים. 

 איך להיות מאושר השל הסדר 1-חלק מהפרק הצפייה  .8

הסבירו שנראה עכשיו קטע קצר מתוך סדרה של מיקי רוזנטל שבדק מה עושה אותנו מאושרים. נראה בפרק את עו"ד יוסי שגב 

האם יש קשר בין  –לה שהוא אדם עשיר מאוד וכן את פרופ' יורם יובל שהוא פסיכולוג וננסה להבין מהם את התשובה לשא

 עושר לאושר. 

  .06:14-11:00מדקה הקרינו 

 דיון .9

 ?האם הופתעתם מהדברים שנאמרו בקטע? ממה הופתעתם 

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

 ואדם שזוכה בלוטו כבר לא מאושר לאחר  לפי פרופ' יובל הסביר מדוע אדם שקונה רכב חדש אינו מאושר יותר אחרי חודש

 שנה? 

  האם אתם  -. שאלו "י אפשר לקנות בכסףשיעשה אותך מאושר לאורך זמן אאת מה " -רשמו על הלוח את המשפט

 מסכימים עם המשפט הזה, מדוע?

  

http://www.mako.co.il/mako-vod-keshet/howtobehappy#/mako-vod-keshet/howtobehappy-s1/VOD-daeb3364f137221004.htm?sCh=53a7e884b04b3210&pId=957463908
http://www.mako.co.il/mako-vod-keshet/howtobehappy#/mako-vod-keshet/howtobehappy-s1/VOD-daeb3364f137221004.htm?sCh=53a7e884b04b3210&pId=957463908
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 סיכום ביניים .10

 לפי מה שראינו בקטע זה:

 פנימית אודות אורח ורמת החיים הבסיסיים והממוצעים שלנו. כך  סיון קודם שלנו. יש לנו ידיעהיאושר תלוי בחוויות עבר ובנ

למשל, מלכת יופי, שמורגלת לפגוש מדי בוקר את פניה היפים משתקפים במראה, תחוש מכוערת אם תקום בוקר אחד עם 

 פצעון קטן על האף, שיתכן שכל אחד אחר מאתנו כלל לא היה שם לב אליו. 

 התחושה הטובה שנוצרת ביחס לרמת הבסיס שלנו. לכן, כאשר מצבנו משתפר, אנו  האושר הנחווה על ידינו הוא למעשה

מרגישים עליה רגעית במידת האושר או הסיפוק. אבל אז מתרגלים לרמה החדשה ודרוש משהו טוב עוד יותר כדי לחזור 

 ולהרגיש תחושת סיפוק וריגוש. 

  אין על מה לדבר עם חברים ישנים, החברים כבר לא רוצים כבר לא מגיעים למקומות ציבוריים –כסף יכול להביא לבדידות ,

לפגוש אותך כי הם במקום אחר ממך, במשרד את בראש הפירמידה וזהו מקום בודד. כך שאמנם, כסף יכול להביא להרבה 

 דברים חומריים, אך לא תמיד הוא מביא גם לאושר רב. 

סף, ככל הנראה לא יהפוך אותנו למאושרים יותר. תרבות הצריכה על כן כל דבר חומרי שנקבל, כדוגמת מתנה חדשה או סכום כ

והפרסומות מעודדות אותנו לקנות עוד ועוד, בדרך כלל תוך הבטחה שמה שנקנה יעשה אותנו מאושרים. בפועל, קניות לא 

 הופכות אותנו למאושרים יותר בטווח הארוך, אבל כן גוזלות מאתנו כסף.  

 

  פרסומות .ג

  דיון בפרסומות .11

 זו פרסומת אתם אוהבים? )התלמידים יזרקו תיאורים של פרסומות למוצרים שונים(.אי 

 .)מה מוכרים בפרסומת? )התלמידים יגידו את שם המוצר 

 הצגת פרסומות .12

הקרינו מספר דוגמאות לפרסומות. להלן מספר דוגמאות לפרסומות בהן לא רואים כמעט את המוצר. תוכלו לבחור פרסומות 

 ר אותן רגע לפני הסוף ולשאול את התלמידים אם הבינו מה המוצר הנמכר.אחרות. כדאי לעצו

 https://www.youtube.com/watch?v=BkQZwmMDDKM מים מינרלים 

 ube.com/watch?v=g6Lrcl0tQjchttps://www.yout סלקום 

 8NMWwM-https://www.youtube.com/watch?v=Pdfw פרסומת לפלאפון 

 דיון .13

 ?מה ראינו בפרסומות הללו 

  ?איזה מוצר נמכר בהן? האם היה קשר בין המסרים בפרסומת למוצר עצמו 

 סר העיקרי? )אושר(מה היה המ 

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

 הסבר .14

, והמסר שמחליף את המוצר ומידת השימושיות בו הוא או מוצג רק בסוף ת רבות המוצר עצמו אינו מוצגוניתן לראות כי בפרסומ

פרסומות מוכרות לנו שאם נקנה את המוצר נהיה מאושרים. הן כלומר, ה מסר פרסומי אודות האושר שייגרם מקניית המוצר.

פונות לרגש שלנו ופחות להיגיון ולצורך האמיתי שלנו במוצר. הפרסומאים מבינים את הדברים שעליהם דיברנו היום, אנשים 

אם  –המוצר רוצים להרגיש מאושרים והם גם עושים השוואות לאחרים ולכן הם משתמשים ברגש כדי לגרום לנו לקנות את 

 נקנה אותו נהיה מאושרים כמו הדוגמן / שחקן בפרסומת. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BkQZwmMDDKM
https://www.youtube.com/watch?v=g6Lrcl0tQjc
https://www.youtube.com/watch?v=Pdfw-8NMWwM
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 רשמו את התשובות על הלוח ליד הרשימה מתחילת השיעור(. ) לפי הפרסומות הללו איך נוכל להיות מאושרים? .15

 רים, בריאות. תשובות אפשריות: זיכרונות מחוויות ילדות טובות שלנו, הערכה והוקרה, אהבה, מערכות יחסים, משפחה, קש

בואו נבחן אם יש קשר בין הדברים שעלו בפרסומות לבין הרשימה שעשינו יחד בתחילת השיעור? האם יש קשר ביניהן? 

 איך אתם מסבירים זאת? 

בהתאם לתשובות הרשומות על הלוח ניתן לסכם שהפרסומאים יודעים שאנשים רוצים להיות מאושרים והדרך להשיג את האושר 

דברים שהעלינו על הלוח. גם בקטע שראינו קודם אלו הדברים שפרופ' יורם יובל אמר שיעשו אותנו מאושרים. לכן היא על ידי ה

 בפרסומות הם פונים לרגשות הללו, כדי לשכנע אותנו לקנות את המוצר, גם אם אנחנו לא ממש צריכים אותו. 

 מה אפשר לעשות לאור התובנות הללו?   .16

לא להתפתות לקניית מצור שמוכרים לנו שבזכותו נהיה  –שתראו פרסומת ותרצו לקנות מוצרים כדאי לזכור זאת בפעם הבאה 

מאושרים, אלא להתמקד בצורך האמיתי שלנו במוצר. כדאי לקנות רק את הדברים ההכרחיים לכם, ופחות להתמקד בהשוואות 

י משוכלל וחדיש, למרות שיש לנו טלפון חכם הרבה פעמים נרצה לקנות את הטלפון החכם הכ –לאחרים. זה נכון לגבי מותגים 

רק משום שלאחרים בכיתה יש את אותו המכשיר ואנו רוצים להיות כמוהם, כדי להיות מאושרים. תזכרו שגם  –מוצלח למדי 

כאן, יצרני המותגים ביניהם הטלפונים החכמים בונים על ההשוואות הללו ועל הצורך להיות מקובל חברתית ולכן מוציאים כל 

 כמה חודשים טלפון חכם משודרג, שיגרום לכם להוציא עוד כסף, גם אם השינויים שנעשו בו הם מינוריים ביותר. 

לעשות רשימה של דברים שבאמת עושים לכם טוב ולהוציא עליהם את הכסף ולזכור ששום דבר חומרי לא יעשה אתם יכולים 

רמת הבסיס גבוהה יותר, אנו זקוקים לעוד ריגושים על כשאז  מאחר ולכל דבר מתרגלים .אתכם יותר מאושרים לטווח הארוך

 מנת להזין אותה.

 סיכום .ד

 מה אתם לוקחים מהשיעור היום?  .17

. בראשיתו של השיעור עסקנו במעגל ההשוואה, במנגנון שגורם לנו לבחון הזכירו לתלמידים כי דברנו על הקשר בין אושר ועושר

כדי להחליט מהי מידת האושר או שביעות הרצון שלנו. הראינו  –שוואה לאחרים את עצמנו: ההישגים שלנו ומה שברשותנו בה

נוכחנו כי כי לעתים מידת שביעות הרצון שלנו משתנה או מתעדכנת, אם אנו מגלים שמצבנו טוב )או הורע( מזה של אחרים. 

ספית ואז מחפשים אחר רמה גבוהה , כי בני אדם מתרגלים במהרה לעושר או להצלחה כעושר אינו הופך אנשים למאושרים יותר

יותר, על מנת לחוש מסופקים ומאושרים. דנו במסרים פרסומיים, ונוכחנו כי הם מכוונים לשכנע אותנו כי קניה וצריכה של מוצרים 

לסיכום, שוחחנו אודות דברים שעשויים לעשות אותנו מאושרים, ואינם עולים כסף, אינם . עשויה להפוך אותנו למאושרים

 עים מפרסומות ואינם מושפעים מתחרות או מהשוואה לאחרים. מושפ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 .ואלי קאהן ממשרד האוצר לשכת החשכ"ל על התוספות על הרעיון והסיוע בבניית מערך השיעור עומר גלסתודתנו ל
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 חה כרטיסיות לפעילות פתי

 

 במתנה!טלפון סלולרי חכם קיבלת 

 

 

 קיבלת אופניים חשמליים במתנה!

 

 

 

 קיבלת משחק מחשב במתנה!

 

 

 

 כרטיסים לסרט במתנה!זוג קיבלת 

 

 

 

 !במתנה לחדר כושרשנתי קיבלת מנוי 

 

 

 

 קיבלת ספר חדש מתנה!

 

 

 קיבלת מנוי לחוג יוגה במתנה!

  



 
 

 ות להעברת שיעור אחר מוצלחהמלצ -חומר עזר למתנדב 
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 יעור אחר מוצלחלהעברת שהמלצות  - מתנדבעזר ל חומר

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

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

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

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

 פן אחר, שיתכן שלא שמע לפני כן בבית.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

השיעור על מנת לשוחח עם המחנכת לספר לה מהו נושא השיעור  מספר דקות טרםשותפה והיעזרו בה. רצוי להגיע 

 ולהגדיר מראש במה תרצו להיעזר בה.

 חישבו לכמה זמן תזדקקו להפעלה, לדיון, למשחק וכיו"ב. עמדו בזמנים שהקצבתם לעצמכם. אם יש צורך,  - ארגנו את הזמן   .3

 ברצף(. במקרה זה יש לפנות אל המחנכת כמה  ימים מראש. בקשו מהמורה להקדיש שיעור כפול )שני שיעורים

 הסיכום חשוב ממש כמו הפתיחה והגוף של השיעור. שימו לב, תוך כדי ארגון הזמן, שאתם מקדישים  – סכמו את השיעור   .4

 מספר דקות לסיכום הנושא תוך חזרה במשפטים קצרים על הרעיונות המרכזיים שעלו. 

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

 ומעביר אותו בהתלהבות ותוך יצירת עניין אצל התלמידים, צפוי לצאת מהשיעור בתחושת הצלחה, סיפוק ושמחה.
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 לכתיבת מערך שיעור אחרצעה ה –חומר עזר למתנדב 

 מערך שיעור משלכם. אם תרצו להכין שיסייעו לכם  בחלק זה ריכזנו עבורכם הנחיות

 

 השיעור נושא .1

  (. רשתות חברתיותשבו יתמקד השיעור שלכם )למשל " אחדבחרו נושא" 

  חשוב להחליט על נושא אחד או שניים הקשורים זה בזה, ולא להתפרס יתר על המידה, כדי לא לפספס את המסר העיקרי

 שאתם מעוניינים להעביר. 

  את נושא השיעור לתתי נושאים המובילים בהדרגה ללמידת הנושא כולו.ניתן לחלק 

 
 מטרות .2

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

 "?להגדיר את תרומתו המרכזית של השיעור עבור הלומדים, ובמלים אחרות: "מדוע מעבירים שיעור זה 

  מהם הידע, המיומנויות והמסרים המרכזיים שירכוש התלמיד במהלכו.  -לקבוע את תפוקות השיעור 

 מסגרת בעת הכנת השיעור ובמהלך העברתו. מתנדבלקבוע ל 

 :כללים לניסוח המטרות 

o )"ניסוח מנקודת מבטם של התלמידים )לדוגמה: "התלמידים יתארו", "התלמידים יישמו 

o  יצא מן השיעור )לדוגמה: "התלמידים יתמודדו עם קביעת ניתן  להגדיר מהו המסר המרכזי עימו רוצים שהתלמיד

 סדרי העדיפויות בעת חלוקת תקציב"(.

o .חשוב שהמטרות יתאימו לגיל וליכולות של התלמידים 

 

 הכנות .3

 חשבו אילו עזרים עליכם להכין לפני השיעור )הדפסת כרטיסיות, ברקו ומחשב בכיתה, ניירות, בריסטולים, טושים וכיו"ב(.

 
 ווה השיעורבניית מת .4

  .מתווה השיעור מפרט את מהלך השיעור 

 חלקים עיקריים )לכל חלק בשיעור יוגדרו זמן מומלץ ושיטת למידה(. 3 -השיעור מתחלק ל 

o לתלמידים ולחיבור לנושא השיעור. מתנדבנועדה לשבור את הקרח, להכרות ראשונית בין ה פתיחה 

o לק למספר חלקים בהתאם למטרות השיעורמהווה את הבסיס המרכזי של השיעור. מחו גוף השיעור 

משחק, הפעלה, יצירה, עבודה  -חשוב שגוף השיעור יכלול מתודות למידה שונות שאינן הרצאה פרונטאלית )לדוגמה 

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

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

o מהווה חזרה על התובנות המרכזיות שנלמדו במהלך השיעור.  סיכום 

 

 נספחים .5

 הכינו מבעוד מועד כרטיסיות עבודה לקבוצות, קטעי מידע וכדומה

 

 כללי אצבע לכתיבת השיעורים

  דקות )רצוי להגדיר זמן לכל חלק בשיעור( 45משך השיעור 

 הכל אפשרי" חיזוק תחושת המסוגלות" 

  יסודי או חט"ב ותיכון –רלוונטיות לגיל התלמידים 

  מתן הסברים ברורים ומקיפים –לא לקחת ידע כמובן מאליו 

  הרבה הפעלות ופחות דיבורים ומצגות -גיוון במתודות ושילוב של כמה שיותר חושים 

 )"שימוש בשאלות פתוחות שלא בוחנות ידע )"כיצד לדעתכם" במקום "האם 

 ל לימוד מיומנות כלשהי בכל שיעורשילוב ש 
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 תבנית למערך שיעור .6
 

 שם השיעור

  מטרות

1.  

2.  

 להלן מספר דוגמאות( -צריך להכין לקראת השיעור  מתנדב)מה ה הכנה

 הדפסת כרטיסיות מהנספח .1

 ברקו + מחשב בכיתה .2

 

 מהלך השיעור

  פתיחה ]משך הזמן בדקות[ 

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

 חידה, שאלה, סיפור אישי .1

 תוכן 

 תוכן 

 חיבור לנושא השיעור .2

 תוכן 

 תוכן 

 

 נושא מרכזי בשיעור ]משך הזמן בדקות[ 

 )העברת התוכן המרכזי בצורת הפעלות, סימולציות, משחקים וכדומה ולאחריהן דיון(

 הפעלה בקבוצות / סימולציה / עבודה בזוגות .3

 כןתו 

 תוכן 

 דיון .4

 תוכן 

 תוכן 

 

 סיכום ]משך הזמן בדקות[ 

 נלמדו בכמה מיליםחשוב לסכם את התובנות החשובות ש
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