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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 

chewww.shiuracher.org/lader    

http://www.shiuracher.org/laderch
mailto:info@shiuracher.org
http://www.shiuracher.org/laderech
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 וחברה  נולוגיהכטשיעור מהבית: 

 

משולבים רכיבים, תהליכים, השפעות; ולאורכה  –הבודקים מה קורה מאחורי ה'חוטים הטכנולוגיים'  וון של נושאיםמציגה מגתכנית ה

בהתמודדות כלים ומיומנויות שמתאימים לתלמידים , ובמיוחד סטוריים, תרבותיים וחברתייםיגם היבטים הבצד ההיבט הטכנולוגי, 

 בדרך של מחשבה, ניתוח וביקורת. רלבנטיים עם מצבים יומית -וםהי

, במטרה לאפשר לתלמידים לזכות תחום עיסוקו ועולם התוכן שלוו, ספר בכתה את מהלך חיינועדה לסייע למתנדב להתכנית 

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

  .ון האישי והמקצועיהניסימתוך דוגמאות ככל שניתן מומלץ לשלב ניתן להעביר שיעור אחד או יותר, ו .עתיד אפשרית

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

 

 על העצמה, בחירה וחלומות. 1

 הם.חיילהשפיע על ם תחושת המסוגלות של התלמידים והאמונה שלהם בעצמם וביכולתעוסקים בחיזוק המערכי שיעור 

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

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

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

 

 

 כנולוגיהטבתחום המערכי שיעור . 2

 . כנולוגיהטברבדים שונים של עולם ההעוסקים מערכי שיעור 

 28 .......................................................................................................................יההטכנולוג בעידן זמן ניהול: 4 שיעור

 36 ......................................................................................................................................... ברשת חשופים: 5 שיעור

 46 ...................................................................................................................................... סמויות פרסומות: 6 שיעור

 52 ........................................................................................................... אלגוריתם - אנושית וחשיבה תכנות:  7 שיעור

 57 .................................................................................................................................. טכנולוגיות מהפכות: 8 שיעור

 

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

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

 

 

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

 www.shiuracher.orgשרה נוספים תוכלו למצוא באתר העמותה מערכי שיעור וחומרי הע. 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 

אני מתעניין יותר. פחות משמעותי האם אגשים את החלום או לא. החשוב הוא שאני רואה את עצמי  –ת הספר הרצאה של רופא בבי

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

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

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

דרך  ליצור לילדים חלומות ושאיפות. ליחיםאנו מצמעבירים 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

 באמצעות אמונה ועבודה קשההבנה שגם כאשר הדרך לא פשוטה ניתן להגשים את החלום  .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

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

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

 להקרנת הסרטונים והמצגת –מחשב ומקרן  .4

 פתקים ריקים לחלוקה לתלמידים .5

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

 הערות

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

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

 קצת מידע על ילדותכם  , המתנדבים. רשמו בחלק הראשוןגם 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

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

 שלכם כיום.

 בנימין זאב הרצל –חזון להגשמת חלומות  .2

 רשמו את המשפט הבא על הלוח והקריאו אותו:

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

 מה דעתכם על המשפט שרשמתי על הלוח? -שאלו 

שנים לאחר מותו  44 -. כידוע הוא הגשים את חלומו ו1903בנימין זאב הרצל בשנת  זהו משפט שרשם חוזה המדינה, -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

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

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

 .מייקל ג'ורדן של תהכישלונוהקרינו את סרטון  .3

 תנדבהערה למ

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

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

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

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

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"

 מה ניתן ללמוד מהסיפור שלו?  .4

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

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

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

 שנמשיך להאמין שאנו ראויים להצליח ולהגשים את החלום שלנו. 

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

 חלק מהכרטיסיות. 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 

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

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 

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

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

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

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

 ם ימצאובדרך זו הקורס זה לפגוש מתנדבים שעוסקים בדברים שונים ואולי ות בהזדמנ להם כעתיש משהו שמעניין אותם וגם 

 ם.משהו שיעניין גם אות

 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:

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

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

 הדמות, מה קרה לה והאם הגשימה את חלומה. 

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

 ונים מכל קבוצה.ש

 במליאה התכנסות  

 הסיפור שקיבלו ויספרו מה חשבו שקרה לדמות. הקבוצות יציגו את 

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

 הקבוצות לסיפורים האמיתיים. של את ההבדלים בין הסיפורים יחד 

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

 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

מה היה החלום של הילד/ה, מה  מהתלמידים לחשוב על הסיפור של הדמויות 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 

ו לא בוחן. המטרה כאן לראות לאן הדמויות הללו באמת הגיעו מבלי לפסול נכון או לא נכון, זה –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

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

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

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

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. 

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

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

אם לעצור לפני הדמות ולשאול רצוי סמים חוו בדרכם להצלחה. הקרינו לתלמידים סרטון המציג את הכישלונות שאנשים מפור

 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

 ם התלמידים.שמביעי

 מהו החלום שלי? .11

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

 כעת, אנחנו רוצים לדבר על החלומות שלכם.

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

 מה גרם לכם לעשות זאת?  ?על רעיונות נוספים במהלך השיעור 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. בסדרשזה שוב, 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 

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

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

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

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

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

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

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

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

 מקצועות נוספים, שאולי לא שמעתם עליהם קודם. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ". אם אתה יכול לחלום את זה אתה יכול להשיג את זהם: "וולט דסני אמר פע

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

 

 

 

 

 

 סיפורה של כנרת

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

 אמה הייתה בהריון.

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

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

  .ודות ניקיוןשמחות ובעב

 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  10פוצה ונפטרה לאחר חלתה אמה בטרשת נ 15בהיותה בת 

 .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

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

 . והוא לימד את עצמו לתכנת כשהיה נער. נשאר מאחור

ה מהמדינה. קצבהחל לעבוד כדי לסייע בפרנסה. הם קיבלו  16-יאן, בן הנקה וגם אימו עבדה כמ

 ונפטרה. אימוחלתה  בשנות העשרים לחייו

 חשבו יחד:

  היה החלום של יאןמה? 

 במהלך החיים? לדעתכם  לוקרה  מה 

  

 סיפורו של שלומי

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

 כנהג אמבולנס בחיל הרפואה.

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

 חרוץ.

 חשבו יחד:

 ?מה היה החלום של שלומי 

 מה קרה לו לדעתכם במהלך החיים? 
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 סיפורו של שי

למד בבית ספר דתי ובגיל תיכון חזר בילדותו ניים. נולד בכפר ויתקין וגדל בבת ים להורים חילו 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  פרעת קשבהוא סובל מה. גופו התחתון משותק משיתוק מוחין יואב נולד פג. פלג
 אחת. ועיוור בעין 

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

 . להתמודד עם תלמיד עם לקויות רבות
 

 חשבו יחד:

 ?מה היה החלום של יואב 

  ?מה קרה לו לדעתכם במהלך החיים 

 

 סיפורה של עדה

 ין וניהלו חנות מכולת בשכונה.עדה נולדה בירושלים, למשפחה דלת אמצעים. הוריה עלו מפול
 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. ,דה בכפר עוספיה, במיעוט מארונינול
  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 תקרתה שברה את שט-תמנוח"כ לשעבר פנינה 
שהגיעה למעמד זה מקהילת יהדות אתיופיה, ובתפקידה החדש החלה מיד  שה הראשונהי'יש עתיד'. היא הא

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

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

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

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

 הנשים האתיופיות המשפיעות. 10על  במעריבומכתבה  יש עתידמתוך אתר מפלגת 

 

 סיפורה של כנרת, שהרי היא עו"ד כנרת בראשי 

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

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

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

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

 הלכה ללמוד משפטים והייתה לעורכת דין מצליחה. לאחר 

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

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

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

 עוררה בתודעה הציבורית את כל נושא זכויות קורבן עבירה.

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

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

 מרכז המרצים הישראליומאתר  דה מרקרתר לקוח מתוך א

 רמי לוי -סיפורו של רחמים שהינו איש העסקים רחמים 

י, בעל השליטה ברשת המרכולים "רמי לוי שיווק ( איש עסקים ישראל1955 -ב )נולדרחמים, הרי הוא רמי לוי, 

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

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

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

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

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

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

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

 הייתה הרשת השלישית בגודלה במדינה.  2011-ב

 ומויקיפדיה  גלובסהמידע לקוח מאתר 

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

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-הארי פוטר עלה בה בנסיעת רכבת בין מנצ'סטר ללונדון ברעיון סיפור 

 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 אותהולינג, את רווחיה של ר

  ברשימת הנשים העשירות בבריטניה ולפי הערכות, הונה מתקרב למיליארד  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

 

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

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

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

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

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

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

 סיפורו של שלומי שהרי הוא הזמר שלומי שבת

רוח", שהלחינה אחותו לאה שבת למילים , עם הלהיט "בגלל ה35בגיל את הפריצה הגדולה עשה שלומי שבת 

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

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

 

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

  ., אחד ממיסדי אפליקציית וואטספ, כיום מליארדר37בן  –ם יאן קו

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

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

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

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

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

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

 בדירקטוריון של פייסבוק.

 וכלכליסט ynet -המידע לקוח מכתבה ב

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

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

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

 . ים עם מוגבלות והישיבה התיכונית בראשותו הדגישה את שילובם של תלמידים כאלהזכויות של אנש

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

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

 תה לכנסת. ברשימ

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 להיות פעיל חברתי בעירו רמת גן.הוא המשיך 
 

 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


 
 

 תחלום -: תהיה מציאותי 1שיעור 

 וחברה  טכנולוגיהשיעור מהבית | הורים . מתנדבים . משפיעים | 

13 

 סיפורה של עדה, שהרי היא הפרופ' עדה יונת, כלת פרס הנובל 

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

 לתארים ראשון ושני בכימיהעברית בירושלים, ולמדה לאחר שירותה הצבאי, החלה בלימודים באוניברסיטה ה
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.
 

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

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

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

 האמריקאית לאמנויות ולמדעים ובאקדמיה האירופית למדעים ולאמנויות.
 

 הידעןהמידע מויקיפדיה ומאתר 
 

 

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

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

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

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

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

 היא הגיעה למעמדה כפרופ' באוניברסיטת חיפה. 
 

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

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

 לאהוב את מה שעושים. –וזהו הטיפ שלה לחיים 
 

האישה הערבייה הראשונה בישראל שזכתה בתואר אשת השנה בתחום מדעי החיים והטבע פרופ' מארון היא 
 הנשים המשפיעות בישראל על ידי סקר פורבס. 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

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

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

 דב מעביר בכיתה.אותו המתנ

 מטרות השיעור 

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

 .חלומותהכישלונות הם חלק בלתי נפרד מתהליך הגשמת ו התלמידים יבינו שקשיים .2

 התלמידים ילמדו לזהות חוויות מפתח בסיפור האישי שלהם.  .3

 הכנה

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

 משפטי אמת ושקר למהלך הפתיחה כנתה .2

 מספר התלמידים*  2נספח  הדפסת .3

 מקרן ורמקולים עבור הסרטון במהלך הסיוםהכנת  .4

 מהלך השיעור

 דקות[ 15הכרות ] –פתיחה א. 

 הצגה עצמית .1

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

 .משפט שקר ועליהם לנחש מהו

 .ךשהשגת בחיי המתארים הישגים גדולים אמת משפטי 3בחר 

 הכרות ראשונית עם התלמידים .2

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

 ?מה מתוך הסיפור שלי אתם יכולים לקחת לחיים שלכם 

 

 דקות[ 10]ג. לחבר את הנקודות 

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

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

 היום. 

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

  

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

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

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

 והם חשובים בדיוק כמו השגת המטרה. כםהדרך ועל עצמ עלתכם לראות שהקשיים והכישלונות מלמדים א

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

 .מונדדדרק רהסרטון על 

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

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

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

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

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

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 כוחרגליו וממשיך במ

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

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

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

 את משמעות האירוע הנדיר הזה.

 

 

 

 

 

 

  

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

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

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

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

 נאומו של סטיב גובסצפה ב שלב ב':

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

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

 
 

 היום אני רוצה לספר לכם שלושה סיפורים מהחיים שלי:

 : לחבר את הנקודות1סיפור 

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

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

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

 . נמצאים היום

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

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

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

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

וא מוביל אתכם אל מחוץ ללכת בעקבות הלב שלכם, אפילו כשה ןשהאמונה שהנקודות יתחברו בהמשך הדרך תיתן לכם את הביטחו

 לשביל הסלול.

 בדרך להצלחה ת: קשיים וכישלונו2סיפור 

 הסיפור השני שלי עוסק בכישלונות.

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

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

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 עלייסק הסיפור השלישי שלי עו

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

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

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

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

 נושא

 (.רבי מנחם מנדל מקוצק" )אל תאמין למי שאומר שיגע ולא מצא, מפני שהיגיעה בעצמה היא מציאה גדולה"

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

 צוע. עתידיים בבחירת מק

 מטרות

 הבנת חשיבות העבודה בחיינו. .1

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

 . עיסוקו מקצועהיכרות עם המושגים  .3

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

 ים שכדאי לעשות כבר היום, כתלמידים, כדי שיתאפשר להם לעבוד בעתיד בעבודה שתענה על צרכיהם. הבנה כי ישנם דבר .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

 כיתות הגבוהותלתלמידי המתאים 

 

 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 

 שלכם כיום. 

 תרגיל פתיחה .2

 מאפשרויות הפתיחה הבאות: אחתבחרו 

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

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

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

 מכבדת את בעליה, מפעל, פועלים. 

ארבע לעבודה" בביצועו של אריק איינשטיין. הנה הבית הראשון מתוכו: -: ניתן להשמיע את השיר "שלושלפתיחה אפשרות ב' .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  –ול את התלמידים מה כוונתו אתה חייב לשפוך הרבה זיעה/ אז שלוש ארבע ולעבודה"... ולשא

 בא? למה "אתה חייב את זה לעצמך"?

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

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

 כבר מגיל צעיר מחנכים אותנו שחשוב לעבוד ולא להתעצל. מדוע?  

  

http://www.ariela-k.co.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%A6%D7%A8%D7%A6%D7%A8-%D7%95%D7%94%D7%A0%D7%9E%D7%9C%D7%94-%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA/
http://www.ariela-k.co.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%A6%D7%A8%D7%A6%D7%A8-%D7%95%D7%94%D7%A0%D7%9E%D7%9C%D7%94-%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA/
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 דקות[ 10מושג העבודה, חשיבותה וגישות שונות לעבודה ] .ב

 הגדרה .4

רת ? עבודה בהגדרתה המצומצמת היא פעולה שהאדם עושה תמובעיניהם מהי עבודהבקשו מהתלמידים לנסות ולהגדיר 

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

 . עיסוקוהכשרה מקצועית, ואז ניתן לומר שזהו 

 

 הסבר .5

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

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

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

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

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

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

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

 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'בבראשית )"וינחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה"  שעשה מלאכה שנאמר

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

 'כֹור זָי"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 י ַׁשבָ  שֵׁ יעִׂ יָת ָכל ְמַלאְכֶתָך, וְיֹום ַהְשבִׂ " העבודה, וגם המנוחה מהוות .ֱאֹלֶהיָך 'ת ַלהוְָעשִׂ

 מצוה. 

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

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

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

 ". עבודה

 סעיף זה בכתה במלואו אך רצוי להזכיר שבמסורת ישראל היחס לעבודה ולעובדים הנו חיובי ביותר : לא חובה להעבירמתנדבל

 

 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

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

לפי גישה זו,  – כהגשמה עצמית בעבודתו, ועושה אותה אך ורק כדי לקבל משכורת בסוף החודש. אחרים רואים את העבודה

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

 לחברה ולעולם.  ות יצירתי ולתרום את חלקולהיהעבודה מאפשרת לאדם  .א

. כך למשל, אם מישהו מאוד אוהב לעזור לאנשים אחרים, הוא יכול להגשים את אמונותיו ורצונותיובעבודה יכול האדם  .ב

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

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

 יכולה לממש זאת בעמדות ניהול מגוונות.

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

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

 או מקצועי, קידום אישי, התפתחות אישית ועוד. 

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

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

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

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

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

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

 

 הסבר .8

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

שעות ביום. מחקר שפורסם  10-לפני מספר שנים התגלה שבישראל מצוי מספר גדול מאוד של אנשים שעובדים למעלה מ

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

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

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 יכון מונחים היסודות לבחירת המקצוע בעתיד! ידוע שכבר בגיל שלכם בחט"ב ובת

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

 מאשר במקומות אחרים.

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

 הבה ונכיר מקצועות ועיסוקים נוספים .9

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

 לעצמם כרטיסיה שתפסה את עיניהם. 

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

 

  :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 

המורה כי אימא שלי מורה וגם אני הייתי רוצה להיות מורה. ספרו לתלמידים כי  תלדוגמא: בחרתי בכרטיסיי –ת על פי התשובו

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

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

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

 ההתאמה לתכונותיהם או לתחומי העניין שלהם וכו'. 

 

  :רוצה לעסוק בתחום מסוים ולאו דווקא בתפקיד מסוים?האם יש מישהו ששיקולים בבחירת סביבת עבודה 

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

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

בוי )נושאי המזוודות(, פקידת קבלה וכדומה. לאט -ים החלו את תפקידם במלון כשפים, בללדוגמה במלונאות חלק מהמנכ"ל

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

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

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

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

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

 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

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

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

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

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

 המקצוע.

 

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

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

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

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

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

 בממוצע שכר גבוה יותר מאדם העוסק בעבודה שאינה מקצועית. 

 
 

  ?ו? מדוע? שאלו מי ראה בין הכרטיסיות מקצוע שלא היה רוצה לעסוק במה לא מתאים 

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

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

 הם מסכימים עם כך? מהי הכוונה במשפט? האם –

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

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

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

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

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

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

 והגשמה עצמית, באם היא מתאימה לרצונותיו וליכולותיו. 

 

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

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

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

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

 

 תרגיל העצמה .10

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

 לבקש ממספר מתנדבים להשתתף.

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

 שזו מתנה שרוצים לאחל ולהקפיד להיצמד לאמירות חיוביות או בונות.

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

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

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

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

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

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

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

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

 נראה להם שיקול שצריך לקבל אותו בחיים שלנו.

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

 .מציאות שאינה מעודדת נשים לפתח קריירה 

  אינם הכרח המציאות. –מסרים חברתיים של מקצועות נשיים וגבריים 

 .הפיכת האישה למפרנסת משנית מאלץ את הגבר להיות המפרנס הראשי 

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

 

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

לעבודה כאל דבר שלילי, קשה ובזוי, ויש המתייחסים לעבודה  םבמהלך השיעור ראינו כי ל"עבודה" פנים רבות. יש המתייחסי

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

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

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

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

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

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

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

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 דאת המקצוע שלנו לעתי

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

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

 שחקן דייל אויר עורכת דין

 מורה לדרמה שוטר מעצב אופנה

 מוזיקאי רואה חשבון מורה לאמנות

 פסיכולוגית מכונאית רכב עורך חדשות

 טייס קונדיטור אח מוסמך

 מנהלת מוסך טכנאי מעבדה שדרנית רדיו

מנהלת מכירות 

 ותוהזמנ

מאלפת בעלי 

 חיים
 מדריך טיולים

 מגשר כתב בעיתון מנהל בית ספר
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 חוקרת פרטית אופה משאית תנהג

 חשמלאי  סנדלר חקלאי

 מנהלת חשבונות רופאה צוללנית

 כלכלנית
מורה 

 למתמטיקה
 שפית

 חזאי רוקח אח סיעודי

 אופטיקאית ארכיאולוג מהנדסת חשמל

 צורף תכשיטים מעצב גרפי פיזיקאי

 סופר אדריכל מעצבת פנים

מדריכת חדר 

 כושר

מטפל 

 בקשישים
 קוסמטיקאי
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 פיזיותרפיסט פקיד בנק עובדת סוציאלית

 טכנאי תאורה מוכר נעליים אחראי תחזוקה

 מנהלת מלון
מדריך נוער 

 במתנ"ס
 נהגת אמבולנס

 רופאת שיניים סוכנת ביטוח נציג מכירות

 מחסנאי איש מחשבים דואר תפקיד

 ליתמנכ"
 תמהנדס

 כבישים
 וטרינר

 מזגנים תטכנאי
טכנאי מעבדת 

 צילום

מהנדס 

 אלקטרוניקה

 מעצב פרחים מפיק אירועים ספרן
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 כרטיסיות של עיסוקים -נספח 

 מלונאות

 בנקאות

 כספים

 עשייהת

 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 

ריך לצאת לאסוף את הילדים שיקדיש יותר זמן לעבודה )שעות נוספות, לא ייקח חופשת לידה, לא צ

 (.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 

 ניתן לעסוק מהבית(.של עיסוקים ומקצועות )בעיקר עבודות חופשיות ש

גברים ממה ש 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 

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

 גבוה והיא תדאג לבית ולילדים.
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 : ניהול זמן בעידן הטכנולוגיה4שיעור 

 ישראל HPמערך השיעור נכתב בחסות חברת 

 נושא

 ביליםזרימה בשני אפיקים מקשלפניכם מתקיימת עור יהשבמהלך  עידן הטכנולוגי.באחת מהמצוקות של התלמידים הינו ניהול זמן 

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

הכל תלוי בסדר  חיינו.ב חלקיםהטכנולוגיה היא מצב נתון שכובש עוד ועוד  שכן,על מנת לנהל את הזמן ביעילות המרבית.  ,אותנו

 ) מימד חשוב בניהול החיים בכלל(. יתור, ברווח ובהפסדווהעדיפויות, במינון וב

 מטרות

 אב מוגבל ולכן יש לנצלו ביעילותמשהינו זמן יבינו שה יםהתלמיד .1

 התלמידים יתנסו בתהליך תיעדוף משימות .2

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

 הטכנולוגיה בעידןכלים לניצול יעיל יותר של הזמן  ושהתלמידים ירכ .4

 

 הכנה

 הדפסת דפי טבלאות )נספחים א', ב'( עבור כל תלמיד בכיתה .1

 בכמה עותקים )בנספח ג'( קבוצתית המשימהדפסת דף  .2

 סיפור האבנים הגדולות עבורך )בנספח ד'( .3

, חצץ, כלי שקוף, אבניםניתן להמחיש את הניסוי של סיפור האבנים הגדולות ולערוך אותו בכיתה, לשם כך יש להביא מראש  .4

 )לא חובה( חול ומים

 

 הערות

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

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

 תכנית זו, מיועדת למורות ומורים. רצוי לברר לפני השיעור שיעור אחרר גם בתכנית "שיעור לדרך" של מערך שיעור זה, מועב .

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

 

 מהלך השיעור

 דקות[ 5-10חשיבות ניהול זמן יעיל ] .א

 פתיחה .1

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

 

 תרגיל ניהול זמן .2

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

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

 רצוי שתדגימו זאת על הלוח.  עצמו.

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

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

עליהם לרשום בכל שורה את האות העברית )א(  – הדגימו זאת על הלוח .מימין לשמאלרק שכעת עליהם למלא אותה 

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

 



 
 

 : ניהול זמן בעידן הטכנולוגיה4שיעור 

 וחברה  טכנולוגיהשיעור מהבית | הורים . מתנדבים . משפיעים | 

29 

 בעקבות התרגיל דיון .3

  ?איזה תרגיל לקח לכם יותר זמן? מדוע 

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

 

 הסבר .4

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

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

וורד( נראה לנו שהן עובדות במקביל, אבל למעשה כמו המוח שלנו המעבר בין -ומריצים עליו שתי תוכנות )למשל אינטרנט ו

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

 די משימות על המחשב?מה קורה כאשר מעמיסים יותר מבמהירות רבה מאוד. 

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

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

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

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

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

כדאי לכבות את הטלפונים  ,משום כך, כאשר אתם מתרכזים במשימה מסוימת כמו שיעורי בית. 100% -מהן בכל אחת 

כם, עד לסיום המשימה. אם תעשו זאת, תראו פתאום שמשך זמן הכנת שיעורי הבית מאוד הסלולריים או להרחיק אותם מ

 מתקצר. 

 דקות[ 20]ניצול יעיל של הזמן  .ב

 דקות( 5-7הפעלה בקבוצות ) .5

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

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

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

 לשנות את המשימות בדף המשימה.

 

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

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

 , פייסבוק, כדי ליצור עניין בקרב התלמידים. SMSהודעות שעוברות בתוך הכיתה בווטסאפ, 

 

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

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

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

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

 

 הצגה במליאה ודיון .6

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

 לאחר תשובות התלמידים פתחו דיון לפי השאלות הבאות:

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

 חשובות מאחרות(

 ת מתנגשות עם פעילויות אחרות, מה עשיתם? האם היו קבוצות שהחלו לסדר את הפעילויות וגילו שחלק מהפעילויו 

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

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

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

 ם כמה פעילויות שמתנגשות במקביל? מה אתם עושים במצבים הללו?האם קורה לכם ביומיום שיש לכ 
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 הסבר .7

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

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

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

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

קביל ההורים ביקשו שתשמרו על אחיכם הקטן יום לפני המבחן, תוכלו להסביר להוריכם מדוע לא להתכונן מבחן בתנ"ך, ובמ

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

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

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

 מראש לתכנן את הזמן שלי 

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

 את הפרויקט וכדומה עמית בעבודה יעזור לי לסיים

 במקרה שלא סיימתי את הפרויקט בזמן, אולי אקח את העבודה הביתה, ולסיים את הפרויקט בערב 

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

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

 דקות[ 5ניהול זמן בעידן הטכנולוגיה ] .ג

 מיקוד במשימה  .8

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

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

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

 ווטסאפדעות אימייל לכך, הו לים אותנוכנולוגיה מרגי. התרבות שלנו ועידן הטלקפוץ מדבר לדבר רובנו מורגליםהסבירו ש

אך זוהי טעות. בכל מעבר ממשימה למשימה , אורה אנחנו מספיקים יותרושיחות סלולר. לכ SMSמתפרצות לעשיה שלנו, כך גם 

 . אנו מאבדים מיקוד במה שעשינו ולוקח לנו זמן לחזור אליו

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

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

 שאנו נדרשים להם בכל יום.

  רגע, האם הטכנולוגיה מייעלת את הזמן שלכם או גוזלת אותו?חשבו  .9

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

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

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

 ש במחשב?איך לדעתכם ניתן לייעל את הזמן בעת השימו .10

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

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

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

 ומשתמשים בו. 

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

 :תוכלו לרשום את הכותרות על הלוח - למנחה

  כתבו לכם מראש מהן המשימות שאתם צריכים לעשות  –תכנון 

 חשבו כמה זמן אתם מקצים לכל משימה – ניםחלוקת זמ 

  במהלך עבודתכם חשבו מהן השאלות שאתם מנסים לענות עליהן ורשמו אותן  -התמקדות 

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

 הפייסבוק וכו'(

 חיזרו לעיסוק המרכזי –אתם עוסקים  כשאתם סוטים מהפעילות שבה 
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 דקות[ 15האבנים הגדולות בחיינו ] -סיכום  .ד

 סיפור האבנים הגדולות .12

 )בנספח(.  האבנים הגדולות בחיינוספרו את סיפור 

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

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

 

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

)אולי משום שבחרתם  ה שתכננתםשיעורי הבית גוזלים יותר זמן ממבדקו האם . כםאת מירב זמנ יםקדיששל חייכם ולמה אתם מ

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

לכל פעילות שתבחרו לעשות יש רווח זכרו שאתם מדברים בווטסאפ או בפייסבוק במקום להיפגש פיזית עם החברים. לכם ש

שלא עשיתם משהו שונה  וכדומה, אך במקביל אתם מפסידים מכךההנאה ממנה / הצלחה בעתיד את  והפסד אתם מרוויחים

באותו הזמן, שהיה מביא לכם גם רווח לדוגמה, יצירת קשרי חברות. לכן חשוב תמיד שתבחנו עם עצמכם מהן האבנים הגדולות 

 רק בסוף את האבנים הקטנות החול והמים. של חייכם, ונסו לתעדף את המשימות והפעילויות שלכם לפי האבנים הגדולות ו

 

 הנה מספר טיפים לסיום:ו

 הזמן הוא מוצר מתכלה 

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

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

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

 רוצים להיות בהם.במקום לקדם את עצמם למקומות שהם 

 "לחיות עם הוויתור" 

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

 בחירה אישית 

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

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

  על עתידכם. הבחירות היומיומיות משפיעות  –השקעה לעתיד 

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

 אפשרויות בעתיד!

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

 כי ניהול זמן נכון הוא גורם חשוב מאוד בהצלחה שלנו בהווה ובעתיד. ,ואת הזמן שלנ

 הבחירות היומיומיות משפיעות על עתידכם. - טווח קצר וטווח ארוך 

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

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

 אחר( שיאפשרו לי להיות טובים יותר בתחום.

 נימה אישית 

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

 .זמן ההכנה ביעילות

 

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

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

__________________________________________________________________________ 

 

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

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

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

 . ראו דוגמה בטבלה. ABCמלאו את האותיות הלועזיות 

 

 abcאותיות  מספרים ב-אותיות א
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 b 2 ב
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 למילוי בשורהטבלה  –נספח ב' 

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

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

 abcאותיות  מספרים ב-אותיות א

 a 1 א

 b 2 ב
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 האבנים הגדולות בחיינו -נספח ג' 

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

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

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

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

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

גדול והניחו בעדינות לפניו. לאחר מכן הוציא מתחת לשולחן כתריסר אבנים, כל אחת בגודל של כדור טניס, והניחן 

 בעדינות, אחת אחת, בתוך המכל. 

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

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

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

גדולות עד שירדו חצץ. בקפדנות שפך את החצץ מעל האבנים וניער מעט את המכל. אבני החצץ הסתננו בין האבנים ה

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

 המיכל מלא? לאחר שישיבו המשך בסיפור(.

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

הפעם הוציא מתחת לשולחן סיר מלא בחול. בתשומת לב שפך את החול אל תוך המיכל. החול מילא את החלל בין ו

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

 המיכל מלא? 

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

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

ו "איזו אמת גדולה יכולים אנשאל:  -)למנחה מבטו אל הקהל ושאל: "איזו אמת גדולה יכולים אנו ללמוד מניסוי זה?" 

 (.ללמוד מניסוי זה?"

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

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

וי היא זו: אם לא מכניסים למיכל קודם כל את האבנים הגדולות, לעולם לא נוכל להכניס האמת הגדולה שמוכיח לנו הניס

 אותן אחר כך." 

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

גשמת "מהן האבנים הגדולות בחייכם? בריאותכם? המשפחה? ידידיכם? ההזקן התבונן בשומעיו ואמר: 

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

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

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

מהזמן היקר שלנו כדי להשיג את הדברים החשובים באמת בחיים. משום כך, אל תשכחו לשאול את עצמכם את השאלה: 

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

 אזיניו ויצא באיטיות מן האולם.בתנועת יד ידידותית בירך המרצה את מ
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 קבוצתיתמשימה  -נספח ד' 

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

 אפילו שוכח להגיע לימי הולדת של חברים או להתכונן למבחנים.

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

 מה הן הפעילויות החשובות ביותר עבורו. עליכם להחליט 

 את החשובות ביותר.  שיספיק לעשותאם עליו לוותר על חלק מהפעילויות, כדי דונו בקבוצה ה 

 

 חמישי רביעי שלישי שני ראשון שעה

16:00-16:30      

16:30-17:00      

17:00-17:30      

17:30-18:00      

18:00-18:30      

18:30-19:00      

 רשימת הפעילויות של יוסי

  להתכונן למבחן בתנ"ך שיתקיים ביום שלישי 

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

 לקנות מתנה ליום ההולדת של דני 

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

 לשחק כדורגל עם חברים פעמיים בשבוע 

  פעמים בשבוע 3לשחק במחשב 

 להכין שיעורי בית כל יום 

  17:00ללכת לחוג טניס ביום שני בשעה 

 ללכת לסרט עם שני חברים מהכיתה 

 לראות טלוויזיה 

 ללכת לים 

 לעדכן את הסטטוס בפייסבוק 
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 ברשת חשופים :5שיעור 

נטרנט מהווה כיום אלמנט מרכזי בחייהם של הילדים ובני הנוער. אך אלו אינם מודעים תמיד לסכנות או לקשיים העלולים רשת האי

להתעורר כתוצאה מהאנונימיות ברשת. האנונימיות או היעדר היכולת לזהות את כותב התוכן יוצרת בעיה שניתן לכנות בכלליות 

 רגישות, ערנות וביקורתיות במהלך השימוש באינטרנט."בעיית אמינות". בעיה זו מחייבת לימוד ל

 

 מטרות

 התלמידים יבינו כי התקשורת באינטרנט מחייבת כללי זהירות  .1

 בהורדת אפליקציות וברשתות החברתיות תופעות פסולות ירכשו כלים להתמודדות עם  התלמידים .2

 התלמידים ייחשפו לארגונים שמסייעים במקרה של פגיעה ברשת האינטרנט. 3

 הכנה

 המשימה לניתוח המקרה של אלון ושירה במספר עותקים לחלוקה לקבוצות )בנספח( הדפסה וגזירה של כרטיסיות .1

 )בנספח( הדפסת המקרה של אלון ושירה במספר עותקים לחלוקה לקבוצות .2

 רה בכיתה )בנספח(ילהשאוהדפסת כללים לשימוש נבון ברשת האינטרנט  .3

 הדפסת פרטים על ארגונים שמסייעים למי שנפגע ברשת האינטרנט )בנספח( והשארתם בכיתה. .4

 ן וחיבור לאינטרנט להקרנת מספר סרטונים מומלץ )אך לא הכרחי( מחשב, מקר .5

 הערות

  בפעילות הפתיחה ישנה התייחסות לאפליקציות בסמארטפונים. חשוב להתייעץ לפני כן עם המורה ולברר האם יש לתלמידים

 . מסעיף ב'סמארטפונים והאם ניתן להתייחס לכך בשיעור. במידה שלא, ניתן לדלג על הפתיחה ולהתחיל 

 ת השאלות והדוגמאות בשיעור לטכנולוגיות הקיימות בעת לכן, רצוי להתאים א .הטכנולוגיות מתקדמות ומשתנות כל העת

 העברת השיעור )כגון אפליקציות, רשתות חברתיות חדשות(. 

 

 התלמידים( אתרים למידע נוסף )כדאי להפנות אליהם את

  "חיים חכם ברשת"net.gov.il/SafeInternet/PrivacySafety/Pages/CellularPrivacy.aspx-http://gov 

 מחוברים, המדריך לילדים בעידן הדיגיטלי http://kids.gov.il/connected/net_life.html 

  איגוד האינטרנטhttp://safe.org.il/ 

 מהלך השיעור

 דקות[ 10זהירות בהורדת אפליקציות ] – פתיחה .א

 פתיחה באמצעות סיפור אישי .1

אתמול קניתי לבת שלי סמארטפון ראשון ליום ההולדת שלה, אמנם לא סמארטפון מאוד חדיש ויקר,  אני רוצה להתייעץ איתכם.

 אבל זה מה שהיא הכי רצתה. אתם יכולים לתאר לעצמכם כמה שהיא שמחה. אז למה אני מספר לכם את זה? 

אבל עכשיו היא יכולה להוריד כי היא מאוד אוהבת משחקי מחשב, עד עכשיו היא שיחקה במחשב בבית או אצל החברות שלה. 

אפליקציות ולשחק בעצמה. אבל כשהיא ניסתה להוריד את משחק המחשב הפופולרי, שכולכם משחקים בו, היא פתאום נתקלה 

שהיא צריכה הרשאה להשתמש באנשי הקשר שלה, ביומן ובגלריית התמונות והסרטים שלה. אבל  ,אפליקציההבהודעה של 

לה  אמרתיות, האם להתקין את האפליקציה הזו. הדברים הללו. היא באה לשאול אותי מה לעש המשחק לא באמת צריך את כל

 אתם בטח תדעו מה לעשות. כי תכם, יאתייעץ אשאני לא יודע, אבל הבטחתי לה שבשיעור היום 

 

 

 

 

 

http://gov-net.gov.il/SafeInternet/PrivacySafety/Pages/CellularPrivacy.aspx
http://kids.gov.il/connected/net_life.html
http://safe.org.il/
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 שיחה בעקבות הסיפור .2

כולן, הן באות לסייע לך לכוון את בעזרת השאלות הבאות. אין צורך לשאול את  םשיחה על הסיפור שסיפרת קיימו למנחה

 התלמידים בתשובותיהם. יתכן שהדיון יתפתח מעצמו. 

  ?נתקלתם פעם בהודעה הזו 

 ?מה עושים כשהאפליקציה מבקשת את האישור להשתמש בפרטים אישיים שלכם בסלולרי 

 ?כדאי לה להתקין את האפליקציה 

 ים דומים שיש להם דירוג גבוה יותר. מה זה אומר?היא ראתה שלאפליקציה הזו אין דירוג הכי גבוה, ויש משחק 

 )אתם יודעים מאיפה הכי כדאי לה להוריד את האפליקציות? )רק מאתרים מוכרים 

הרשאה, כמו האפשרות לדעת מה אפליקציה עושה עם המידע שהיא מקבלת באמצעות ממה שהבנתי מכם, למעשה אין לנו 

אמנם ישנן אפליקציות כמו ווטסאפ, שצריכות את הרשאתכם לשימוש כשיר. כרון המשותף של המישימוש במצלמה או גישה לז

במקרה של  ברשימת אנשי הקשר או הגלריה שלכם, משום, שרק כך ניתן יהיה להעביר מידע באמצעות האפליקציה. אבל

נו ולכן, כדאי אין לאפליקציה סיבה ממשית להשתמש בפרטים האישיים של משחק, כמו שהבת שלי ניסתה להוריד,אפליקציית 

השיפוט שלכם ושל משתמשים אחרים כושר לסמוך על צריכים  כמשתמשיםלכן, הבת שלי וכולנו  .להיזהר לפני שמורידים אותה

 כשאתם מתלבטים אם להתקין או לא להתקין אפליקציה.  ,בחנות האפליקציות

 

 בואו נסכם יחד את כללי הזהירות בעת הורדת אפליקציות .3

 לדוגמה: ק מאתרים מוכריםאפליקציות ר להוריד ,Android Market iTunes ,BlackBerry app world . 

  האם יש סיבה שהאפליקציה תצטרך את כל ההרשאות האלהלבדוק ורישיון האפליקציה  את רצוי לבדוקלפני ההורדה 

 ים להוריד בעלת מספר הורדות גבוהשהאפליקציה שרוצ לוודא 

 יקורות משתמשים בלקרוא ב-Play Storeאך לקחת זאת בעירבון מוגבל, כי יתכן שהמפתח רשם את הדברים בעצמו , 

 לעיתים עדכונים אלו מכילים עדכוני אבטחהם ש, משואת האפליקציות שהורדתם לעדכן 

  להידמות לאפליקציות פופולריות  מלהתקין אפליקציות שמנסותלהיזהר 

  אותה כדאי למחוק  חשודהאפליקציה שנראית  מורידיםאם 

  Ynet :4575306,00.html-p://www.ynet.co.il/articles/0,7340,Lhtt  -מכתבה ב המידע לקוח

 net.gov.il/SafeInternet/PrivacySafety/Pages/CellularPrivacy.aspx-http://gov :"חיים חכם ברשת" של הממשלהו

 

 וןדירת הסגי .4

מאוד. מהשיחה איתכם, אני מבין שאולי לא כדאי לה להוריד את האפליקציה הזו, משום שהיא לא מדורגת הכי  יופי, עזרתם לי

גבוה ויש אפליקציות אחרות דומות שמדורגות גבוה יותר. וגם משום שהיא מבקשת הרשאות לכל מיני דברים אישיים שאין לה 

 כם מאוד!באמת צורך בהם. הבת שלי תודה ל

 דקות[ 10וסכנות בשימוש ברשת ] הגלישה הרגלי .ב

 הרגלי גלישה .5

 אתם גולשים?/ משחקים  באילו אתרים / אפליקציות / רשתות חברתיות 

 באילו נושאים?בפורומיםמשתתף בצ'אטים או  מי מכם ?  

 ?כמה זמן אתם גולשים ביום 

הגלישה שלהם , כך שתוכל להיעזר בהם כדוגמאות מטרת השאלות הללו לעודד את התלמידים לספר לך על הרגלי  למנחה

 להמשך השיעור. 

 

 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store
http://www.apple.com/itunes/download/
http://appworld.blackberry.com/webstore/
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4575306,00.html
http://gov-net.gov.il/SafeInternet/PrivacySafety/Pages/CellularPrivacy.aspx
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 ממה אתם נהנים בעת הגלישה באינטרנט? .6

 התשובות יכולות להיות מגוונות:

 ברים עם תחומי עניין דומים לשלנואפשרות להכיר ח 

 פשרות להכיר חברים ממדינות אחרותא 

 יף דעות בנושאים שמעניינים אותנואפשרות להחל 

 ם דעה או רעיון שחשוב לנוות לקדאפשר 

 תקשורת עם חברים ואנשי הקשר שלנו 

 )התקשורת היא חינמית )ווייבר, וווטסאפ, פייסבוק 

 אפשרות לשיחה / הודעות למספר אנשים בו זמנית 

 )'אפשרות שליחת סרטוני וידאו ותמונות בצורה מהירה להרבה אנשים בו זמנית )ווטסאפ, פייסבוק, אינסטגרם וכו 

 משחקים 

 

 ?קיימות ברשתות החברתיות והפורומים וסכנות לו בעיותאי .7

 בעיות אפשריות .א

 אנשים יכולים להגיב תוך שניות.  - מהירות 

 הודעה אחת בפייסבוק יכולה להגיע לאלפי אנשים תוך כמה דקות. - תפוצה 

 אין  - לא ניתן להתחרטESCAPE.אי אפשר למחוק . 

 ויכול לשוב אלינו  )בגוגל, פייסבוק, ווטסאפ וכדומה(וחקים אותו המידע שמשתפים נשאר בשרתים של החברות גם אם מ

 גם בעתיד, מבלי שנרצה זאת

  למנחה

גם בעוד הרבה שנים ויכול להיות יכולים לצוץ . מה שמעלים היום הרבה זמןשם  יםלאינטרנט נשאר חשוב להבהיר שהדברים שהועלו

האם הייתי רוצה שכל העולם )כולל הורים, מורים, ילדים  -לרשת הואהמבחן להעלאת תמונות  שלא נרצה שמשהו ידע זאת בעתיד.

העתקים הללו ילוו אתכם מפה אחרים( יראו את התמונה, מתוך הבנה שברגע שהתמונה ברשת, היא נחלת הכלל. חשוב לזכור שה

 ואילך. 

 ברשתות החברתיות כנותס .ב

מחנכת הכיתה באילו דוגמאות להתמקד או אולי להוסיף  להלן מספר דוגמאות לסכנות אפשריות. לשיקולכם ובהתייעצות עם

 דוגמאות אחרות:

 פגיעה בפרטיות 

 בסרטון. סרטון "סיפורה של מייגן"מומלץ להציג את הסרטון  .שהעברתי לו, ללא רשותי מישהו עשוי להפיץ תמונה או מכתב

 :טלפון לבחור שמפיץ את זה הלאהאמצעות החורה ששולחת תמונה במוצגת ב

http://www.youtube.com/watch?v=DwKgg35YbC4  

ניתן להציג גם את הסרטונים מתוך קמפיין של משרד המשפטים העוסק במניעת העברת תכנים בעלי אופי מיני ברשת, מבלי 

 ידיעת המצולם.  

=PLGSignVgHrxoKI23gwV4G1IQvvCYrTAuthttps://www.youtube.com/playlist?list  

 גניבת זהות 

 מישהו יכול לפתוח דף פייסבוק למשל עם הפרטים שלי ולפרסם שם דברים מביכים עלי או פוגענים כלפי אחרים.

 ניצול/הטרדה מינית 

ינצל לרעה מניבים לעיתים קשרים בלתי אמצעיים. קיימת סכנה שאחד הצדדים רשתות חברתיות וכדומה  /קשרים בצ'טים 

לציין שגם קשר מטריד שלא מניב פגישה "פנים אל פנים" חשוב  את גילו/מינו על מנת לכפות קשר של הטרדה וניצול מיני.

עלול לגרום אצל הקורבן לחרדה, לתחושת מטרד, להפרעה לסדר החיים התקין ולפלישה )כמו הערות בעלות אופי מיני בצ'ט( 

 לפרטיות.

 תכנים פוגעניים 

ילדים שהתאבדו ועוד. בשנים האחרונות אנו שומעים על  , חרמותכמו קללות, הוצאת דיבה פוגעים ומעליבים םיתכנ הפצת

כדאי ליין והצופים לא עשו דבר כדי למנוע את המעשה. -ילדים שהתאבדו אוןשמענו על עקב דברים שנאמרו עליהם ברשת, 

 אדם אחר ע"י המחלקה לפשעי מחשב של המשטרה.ב לתבוע ילדים אחרים על פגיעה לידע את התלמידים שהיום ניתן

http://www.youtube.com/watch?v=DwKgg35YbC4
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 דקות[ 20כללי בטיחות לשימוש נבון ברשת האינטרנט ] .ג

בכיתות הגבוהות ניתן לספר במליאה את הסיפור של אלון )מצ"ב בנספח( ולשנות את הגיל של אלון ופרטים נוספים  למנחה

 ( לאחר התייעצות עם המורה.11ר על אופיר רחום )סעיף בהתאמה לגיל התלמידים. אחר כך לערוך דיון כיתתי. ניתן גם לספ

 

 חלוקה לקבוצות .8

 אינטרנט. דרך רשת הילדים שהפכו קורבן להטרדה הנוגעים לשונים ומקרים סיפורים על שמענו לצערנו,  -הסבירו 

מקרה של אלון , ותנו להם את סיפור ההתלמידים לקבוצות של ארבעהכעת נבחן את הדרכים לזהירות באינטרנט. חלקו את 

 ושירה. חלקו לכל קבוצה כרטיסייה ובה הנחיות לניתוח המקרה. בקשו שידונו באירוע יחד בקבוצות לפי השאלות בכרטיסיות.

 

 דיון במליאה .9

 נו בהן:בכרטיסיות ודו הסוגיותעברו עם התלמידים על 

 (מגלים פרטים אישיים עליו על התחביבים שלו, דברים שאינם)אדם שאינו מכיר?  -מה מותר לאלון לספר לשירה  .א

 לאדם זר? –לו למסור לה  איזה פרטים אסור .ב

 .תמונה שלו, באיזה בית ספר הוא לומד, כתובת הדואר האלקטרוני שלו, מספר הטלפון הסלולרי שלו

חשוב לדעת שלעיתים  .סיפר להוריו והתייעץ עימםאסור היה לאלון לפתוח קובץ שנשלח משירה, אדם זר, לפני שבנוסף 

 ש וירוסים המוצמדים לתמונות.י

 מה דעתכם על הפגישה ביניהם? .ג

 ?האם מותר לאלון להיפגש איתה? אם כן, היכן היה כדאי שהם יפגשו 

 ?האם היה עליו לעדכן את הוריו בכך? מדוע 

ובכל  אסור היה לאלון להסכים לפגישה לפני שסיפר עליה להוריו. כמו כן, היה על אלון לבקש כי ילווה לפגישה,הדגישו ש

אלון היה צריך לומר מראש שאחד ההורים מקרה היה עליו לקבוע את הפגישה במקום הומה וגלוי ולא בסמטה נסתרת. 

 ילווה אותו למקום המפגש.

כפי שהציגה עצמה, אך היא באותה מידה  13ששירה אמנם יכולה להיות אותה נערה בת  חשוב מאוד להסביר הערה למנחה

ינים לנצל את אלון, והמציאו את דמותה של שירה, כמו גם את תמונתה, רק בכדי לגרור את ית שמעוניכולה להיות בוגר או בוגר

אלון למלכודת. סביר להניח שהתלמידים יגיבו בזלזול כלפי חלק מהדברים העולים באירוע )"לבקש רשות מההורים לקבל תמונה 

לפעמים מספיק רק לציין בצ'אט שאתם  במלוא הרצינות. של מישהי"( אולם לצערנו מקרים נוראיים קרו ויש להתייחס אליהם

במידה ואכן אתם מדברים עם  –מערבים את ההורים )"הראיתי לאימא שלי את התמונה והיא אמרה שהיא מזמינה אותך..."( 

נעזרים מתחזה, יתכן ויבין שאתם לא "טרף קל". לפחות יהיה ברור שלמרות האנונימיות של האינטרנט, אתם מודעים לסכנות ו

 במבוגרים שיגנו וישמרו עליכם.

 

 מי רוצה לשתף בסוף שהוא כתב לסיפור? .10

 שמעו מספר סיפורים. מעניין לראות אם התלמידים רשמו סוף טוב לפגישה ביניהם, סוף לא טוב או שכלל לא הייתה פגישה. 

 

 בהתייעצות מוקדמת עם המורה לתלמידים בוגרים אפשרות להרחבה .11

רחום נרצח  .2001אופיר רחום מאשקלון בינואר  יתן לדון במקרה המזעזע של חטיפתו ורציחתו של הנערעם תלמידים בוגרים נ

 על ידי שני פעילי תנזים לאחר שפותה על ידי אישה בשם אמנה מונא עמה התכתב בצ'ט באינטרנט. מונא פיתתה את רחום

רמאללה, שם כאמור נרצח רחום. פרטים נוספים להגיע עמה לפגישה בירושלים. לאחר שהשניים נפגשו, הם המשיכו יחד ל

 . www.remember.co.il/netmurder.htmlהנוגעים לסיפור המזעזע של הנער אופיר רחום נמצאים באתר הבא: 

 

 

 

 

 

 

http://www.remember.co.il/netmurder.html
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 )רשמו בתמצות על הלוח( לסיכום בואו נחשוב יחד מה הם כללי הזהירות לגלישה בטוחה באינטרנט .12

 מפנייה אליכם באינטרנט נוחות יעל א או למבוגר משמעותי לספר להורים 

 מבוגר/ההוריםהתייעצות עם למסור פרטים מזהים ללא  לא. 

שם פרטי, שם משפחה, כתובת, מספר טלפון, שם בית הספר, מיקומו, מערכת השעות, סיסמת המחשב, כתובת הדואר 

 זאת על מנת שלא לאפשר לגורמים שליליים לאתר אתכם ולעקוב אחריכם.י, , כרטיס אשראהאלקטרוני

 מבוגר/ההוריםהתייעצות עם אנשים זרים ללא מתמונות או קבצים או לקבל לשלוח  לא. 

באינטרנט, כפי שהם או צם אינכם יכולים לדעת מה יעשה אותו אדם עם התמונות או הקבצים ששלחתם )הוא יכול להפי

יכילו חומר פוגעני או ישימו אתכם ללעג( ואינכם יכולים לדעת מה יהיה בקבצים/תמונות שתקבלו מאותו כך ששינוי לאחר 

 .אדם זר )וירוס, חומר פוגעני אחר(

  השקר הלמקר הדוגמ

דבר דומה יכול  אותו באינטרנט. והפיצו צילמו את הפתק בסלולרינערים בבית ספר שמצאו פתק שכתבה נערה לחבר שלה 

 נה או קובץ שתעבירו לאדם זר.לקרות לתמו

  פגישה תיערך התייעצות עם ההורים, וגם במקרה זה השהכרנו דרך האינטרנט ללא זר להיפגש עם אדם  איןלעולם

 החשוב מכל! הכללזהו  –ווי אדם נוסף יבמקום ציבורי, גלוי והומה אדם, ובל

 למקרים שקרו דוגמאות

  41אך הסתבר כי הוא פדופיל בן ר, צעיכנפגשה עם אדם שהציג עצמו  13נערה בת 

  נפגשה עם אדם שנכנס לצ'אט בשם בדוי ונאנסה 16נערה בת 

  עשה בו מעשים מגוניםששהכיר בצ'אט ו 17ם נער בן ענפגש  12נער בן 

  רה למנחהעה

 ,אינטרנט. לדוגמהחשוב להזכיר כי בשנים האחרונות נחקקים יותר ויותר חוקים שנועדו להגן על אנשים ובמיוחד קטינים ברשת ה

חשוף לתביעה )או בטלפון( עובר על החוק ו באינטרנט 15-בן פחות מ ציע הצעות מגונות לקטיןמבוגר ש ,2007החל מינואר 

 ./http://safe.org.ilלמידע נוסף, ניתן לפנות אל איגוד האינטרנט בכתובת משפטית. 

מידים לאתר מחוברים, המדריך לילדים בעידן הדיגיטלי, בו ישנם משחקים והפעלות המלמדים את כדאי להפנות את התל

  http://kids.gov.il/connected/net_life.htmlהתלמידים כיצד לגלוש ברשת באופן בטוח וזהיר. 

 

 םהנושא בעזרת סרטוני סיכום .13

 הקרינו את הסרטונים:

  https://www.youtube.com/watch?v=uUUXT23dRWE לא מוסרים פרטים לזרים 

 5G5T2D8-https://www.youtube.com/watch?v=odU א מאשרים חברות למי שלא מכיריםל 

 מה הבנתם מהסרטונים? 

לא הכל טוב ובטוח בעת הגלישה באינטרנט ועלינו להיזהר כדי לא להיפגע. מציגים שהסרטונים הללו כמו שדיברנו קודם, גם 

ים שלנו הם באינטרנט אנשים משתמשים לעיתים בזהות בדויה, והם עלולים להיות מסוכנים לנו. אם נספק להם פרטים אישי

 עלולים להשתמש בכך נגדנו, למשל תמונה שלנו או כתובת המגורים שלנו, חושפים עלינו מידע, שעלול לסכן אותנו. 

 

 דקות[ 2מה ניתן לעשות אם נתקלים בתכנים פוגעניים או נפגעים ברשת האינטרנט? ] .ד

תם על חבר שנפגע תוכלו לפנות אל הגורמים במקרים שבהם נתקלתם בתוכן פוגעני למשל בצ'אט או בפייסבוק שלכם, או ששמע .14

 הבאים:

 הורים, מורים, יועצת וכדומה -מישהו שסומכים עליו  – בחיים מבוגר משמעותי 

 08 – 9545377בפקס:  או 08 – 9545389מפלג עבירות מחשב: בטלפון  – משטרת ישראל. 

 בנספח()פרטים  איגוד האינטרנט הישראליאו  עמותת סה"ר אוער"ן  :לדוגמה ארגונים שנותנים עזרה נפשית ברשת 

 לקו הפתוח לתלמידים – משרד החינוך 

 לד המועצה לשלום הי– http://www.children.org.il/contact.asp 

ם את הכללים הפרטים של הארגונים הללו נמצאים גם בנספח. חשוב להשאירם בכיתה בסוף השיעור, כמו ג הערה למנחה

 לגלישה בטוחה באינטרנט. 

http://safe.org.il/
http://kids.gov.il/connected/net_life.html
https://www.youtube.com/watch?v=uUUXT23dRWE
https://www.youtube.com/watch?v=odU-5G5T2D8
http://www.children.org.il/contact.asp
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 דקות[ 2] )חשוב מאוד לסכם את השיעור בכמה מילים( סיכום .ה

האינטרנט מאפשר לקבל מידע כמעט על כל נושא שבעולם, ללמוד ולבלות  –באינטרנט יש היבטים חיוביים רבים  שימושל .15

בזמן תמיד שעלינו להגן על עצמנו מפני פגיעות שונות חשוב שנזכור בשעות הפנאי. אולם לשימוש באינטרנט יש חוקים וכללים. 

חשוב שנהיה ערניים וזהירים מאוד במהלך הגלישה, שכן ישנם גורמים שליליים שמנצלים את הרשת  .שאנחנו גולשים באינטרנט

עים לסיטואציה חשוב שאנו, כגולשים, נהיה מודלמטרות שאינן לגיטימיות החל מרמאויות וגניבה וכלה בהטרדות ובניצול מיני. 

אליה אנו נכנסים כאשר אנחנו מתקשרים עם אנשים אחרים דרך רשת האינטרנט. סיטואציה כזו מחייבת אותנו לשמירה על 

ערנות והפעלת ביקורתיות בכל הקשור לאמינות המידע שאנו מקבלים והאנשים עמם אנו עומדים בקשר. שוחחנו היום על סכנות 

חשוב גם לזכור שסכנות חדשות ובלתי מוכרות תמיד עלולות לצוץ. אשר על כן, שמירה על  רבות הגלומות בשימוש באינטרנט.

 ביקורתיות וערנות חשובה שבעתיים.  

 

 

 .מערך השיעורבהכנת  הסיועעל  וזיו מדור ממרכז הפיתוח של מיקרוסופט מחברת מיקרוסופט ישראל יעקובילאסף תודתנו 
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 המקרה של אלון ושירה -ניתוח אירוע 

. בשעותיו החופשיות גולש אלון בצ'אט העוסק 8מאז היותו בן  רוכב על סקייטבורד, 12אלון, בן 

צ'אט זוכה אלון להכיר גולשים וגולשות אחרים והם דנים בסוגיות . בברכיבה על סקייטבורד

 . הסקייטבורד –שונות הקשורות לתחביבם המשותף 

 

רוכבת על באחד הימים פגש אלון בצ'אט את שירה, נערה בת גילו, שסיפרה לו שאף היא 

יבים גלשה השיחה לתחב ,סגנונות ופעלולים בסקייטבורד. לאחר ששוחחו קצרות על סקייטבורד

אחרים המשותפים לשירה ולאלון. כך הסתבר שגם שירה, כמו אלון, אוהבת מאוד משחקי 

 מחשב. 

 

בשיחותיהם תיארה שירה את עצמה כבעלת מבנה גוף רזה, שיער ארוך שופע ועיניים ירוקות 

לשירה את כתובת הדואר האלקטרוני, וכשפתח את  ואף הציעה לשלוח לאלון תמונה. אלון מסר

 במיוחד.  נראית טובח לגלות ששירה התמונה שמ

 

בתמורה ביקשה שירה מאלון שיתאר אף הוא כיצד הוא נראה וישלח את תמונתו, ואלון נענה 

והוא שיתף אותה לבקשתה ושלח לה תמונה שצולמה בחוף הים, ובה הוא נראה אוחז גלשן. 

 גלישה בים.  –שזהו תחביב נוסף שלו 

 

זה בית ספר אלון לומד, ומשסיפר אלון שהוא לומד בשיחה אחרת, ביקשה שירה לדעת באי

בחטיבת הביניים שבשכונתו, הוא הופתע לדעת ששירה לומדת בבית הספר הסמוך. אלון 

 התרגש מאוד מהחברות החדשה שנוצרה. 

 

לאחר שלושה ימים של היכרות הציעה שירה לאלון שיפגשו וילכו יחדיו לחנות משחקי המחשב 

, על מנת לנסות משחקים חדשים. שירה הציעה שאלון והיא יפגשו בקניון הסמוך לבית הספר

שבו אלון לומד ומבית הספר שבו שירה לומדת.  ,במרחק שווה מבית הספרבמעבר בין הבתים 

לשם כך, היא ביקשה ממנו את מספר הטלפון הסלולרי שלו, כדי שיוכלו להתעדכן לפני הפגישה. 

 אלון מסר לה את המספר שלו. 

שה הקפיד אלון ללבוש את החולצה החביבה עליו והלך לבית הספר נרגש לקראת בבוקר הפגי

 הפגישה המצופה.
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 כרטיסיות משימה לקבוצות –נספח 

 

  

 ניתוח מקרה הסיפור של אלון ושירה
 

 קראו את הסיפור של אלון ושירה ודונו יחד בשאלות הבאות:
 

 ורה שהוא לא מכיר?, בחאיזה פרטים מותר היה לו לספר לשירה 
 

  לה? למסוראיזה פרטים אסור היה לו 
 

 ?האם כדאי היה לו לספר להורים על השיחה עם שירה ועל הפגישה איתה 
 

 ?רשמו סוף אפשרי לסיפור. מה דעתכם קרה לאחר שאלון התכונן לפגישה 

 הניתוח מקרה הסיפור של אלון ושיר
 

 קראו את הסיפור של אלון ושירה ודונו יחד בשאלות הבאות:
 

 בחורה שהוא לא מכיר?איזה פרטים מותר היה לו לספר לשירה , 
 

  לה? למסוראיזה פרטים אסור היה לו 
 

 ?האם כדאי היה לו לספר להורים על השיחה עם שירה ועל הפגישה איתה 
 

 התכונן לפגישה? רשמו סוף אפשרי לסיפור. מה דעתכם קרה לאחר שאלון 

 ניתוח מקרה הסיפור של אלון ושירה
 

 ת הבאות:קראו את הסיפור של אלון ושירה ודונו יחד בשאלו
 

 בחורה שהוא לא מכיר?איזה פרטים מותר היה לו לספר לשירה , 
 

  לה? למסוראיזה פרטים אסור היה לו 
 

 ?האם כדאי היה לו לספר להורים על השיחה עם שירה ועל הפגישה איתה 
 

 ?רשמו סוף אפשרי לסיפור. מה דעתכם קרה לאחר שאלון התכונן לפגישה 
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 כללי התנהגות ברשת האינטרנט

 

יש לענות לפניה שכללה מידע שלילי או שגרמה להרגשת אי נוחות, ו אין
  ייך.או עם מבוגר משמעותי בח הוריםה עם הלגבי להתייעץ

 

או עם מבוגר משמעותי  ההוריםהתייעצות עם למסור פרטים מזהים ללא  אין
 בחייך.

 

לקבל מאנשים זרים  איןלשלוח תמונות או קבצים אחרים לאנשים זרים, ו אין
או עם מבוגר משמעותי  ההוריםהתייעצות עם תמונות ו/או קבצים אחרים ללא 

  בחייך.

 

. ההוריםהתייעצות עם ך האינטרנט ללא להיפגש עם אדם שהכרנו דר איןלעולם 
 אם ההורים הסכימו לפגישה הפגישה תיערך במקום ציבורי, גלוי והומה אדם,

 .ובלווי אדם נוסף
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 למי פונים אם נפגעים ברשת?

 

 

  

תוכלו  אם נתקלים בתכנים פוגעניים או נפגעים ברשת האינטרנט

 לפנות אל הגורמים הבאים:

 הורים, כגון:  סומכים עליואתם מישהו ש – םכבחיי מבוגר משמעותי

 מורים, יועצת 

 מפלג עבירות מחשב:  – משטרת ישראל 

 .08 – 9545377בפקס:  או 08 – 9545389בטלפון 

 לדוגמה ותנים עזרה נפשית ברשתארגונים שנ:  

o  ער"ן עמותתhttp://www.eran.org.il/  :1201בטלפון  

o מותת סה"רע http://www.sahar.org.il  

o פרטים עליהם בנספח( איגוד האינטרנט הישראלי( 

 ו הפתוח לתלמידיםלק – משרד החינוך 

 לד המועצה לשלום הי– http://www.children.org.il/contact.asp 

 YELEM :www.yelem.org.il 

 דוא"לבאו  03-9700911  טלפוןב: איגוד האינטרנט  

safe@isoc.org.il  

 

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

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

http://www.eran.org.il/
http://www.sahar.org.il/
http://www.children.org.il/contact.asp
http://www.yelem.org.il/
mailto:safe@isoc.org.il
http://www.shiuracher.org/
http://www.shiuracher.org/
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 תפרסומות סמויו :6שיעור 

 מטרות

 התלמידים ייחשפו לפרסומות הסמויות והשפעתן עלינו כצרכנים.  .1

 התלמידים ירכשו כלים לצרכנות נבונה של פרסומות. .2

 

 ההכנ

 )הדפסת תמונות של פרסומות סמויות עדיף בצבע ובכמה עותקים לחלוקה לקבוצות )בנספח .1

 ן מקופלת או טעמי כמספר התלמידים בכיתה להפעלת הפתיחה )לא חובה(אפשרות להביא חטיף כלשהו כגו .2

 מחשב ומקרן .3

 

 מושגים מרכזיים בשיעור

 י יעד רחבים. מטרתו העיקרית היא לחשוף וליידע את הצרכנים, לשכנע שיטת שיווק המיועדת להעביר מסר לקהל –גלוי  פרסום

על פי רב, המוצר או השירות מובאים לידיעת הצרכנים באמצעות ערוצי התקשורת  אותם ולהניע אותם לפעולה )רכישת המוצר(.

בדרכים שונות: מודעה, פוסטר,  וכו'( או בשטחים המיועדים לכך ונבדל מהסביבה , אינטרנטהמסחריים )רדיו, טלוויזיה, עיתונות

 שלט וכו'. 

 שיטת שיווק מתוחכמת יותר בה המטרה היא "לשתול" את המוצר בתוך משהו אחר. המטרה היא לגרום לצרכן  – פרסום סמוי

 לחשוב על המוצר מבלי לשים לב לכך כך שבבוא הזמן יבחר לקנות את המוצר בלי לזכור שראה את הפרסומת כלל.

 הפרסום מנסה לשכנע אותנו שאנחנו צריכים דבר מה וזאת במספר דרכים עיקריות: לשכנע אותנו בהסברים;  – השפעת הפרסום

חברים, אהבה,   -פחד, חשש, שמחה, התלהבות, סקרנות ועוד; לתת תחושה שזה יענה לנו על צורך  -להפעיל אצלנו רגשות 

 יופי, ביטחון עצמי ועוד.

 

 חומר העשרה עבורך המנחה

.themarker.com/advertising/1.2452742http://www .כתבה בדה מרקר בנושא פרסום סמוי במדיות השונות כולל באינטרנט 

בכתבה זו יש הסבר על הדוגמה המובאת כאן במערך השיעור על כתבה שעוסקת בליאור כלפון, שלמעשה יש בה פרסומת סמויה 

 למכון כושר. 

 

 מהלך השיעור

 דקות[ 10פתיחה ] .א

 הפעלת פתיחהאפשרות ל .1

אפשרות נחמדה לדיון בנושא זה היא לחלק לתלמידים לפני הדיון בנושא הפרסומת הסמויה שוקולדה מקופלת או כל חטיף אחר. 

 חהניש להדגיש בפניהם שאנחנו ממשיכים בדיון, רק שמעכשיו יהיה קצת יותר טעים. תוך כדי שהתלמידים אוכלים ונהנים המ

 ת סמויה ומדוע היא אסורה. ידון עימם בשאלות מהי פרסומ

האם לדעתכם יש בכך פרסום של המוצר? האם יש סיכוי שמי שלא הכיר את המוצר לאחר מכן שאלו: חילקתי לכם מקופלת. 

יקנה אותו בעתיד? לו הייתי עובד בחברת עלית והייתי מעביר לכם את השיעור האם בכך למעשה קידמתי את מכירת 

 המוצר שלי? 

את התלמידים לכך ש"אין מתנות חינם". גם כשמחלקים להם בחינם צ'ופר כלשהו, עליהם לדעת שיש מאחורי : יש לכוון למנחה

 הדברים כוונה לפרסם ולהפיץ מוצר כזה או אחר ולהבין כי זו דרך נוספת לפרסום ולהשפעה על הרגלי הצריכה שלנו.

 ]תודתנו לעדי כהן מהרשות לניירות ערך על הרעיון היצירתי[
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 יחהסבב פת .2

פרסומת בטלוויזיה? ברדיו? כרזה? מה מצא חן  ההאם ראיתם לאחרונה פרסום שמצא חן בעיניכם במיוחד? האם זו היית

 מה היה בפרסומות המשכנעות ש"תפס" אתכם? מה הלהיב או עניין אתכם בפרסומות? בעיניכם בפרסומת זו?

  פועלים ומשפיעים עלינו. צר מפורסם, וכיצד אלוהנחו את התלמידים להתייחס לאמצעי הפרסום השונים, לאופן בו המו

 

 דקות[ 15פרסומת סמויה ] .ב

 שאלות לדיון .3

 האם יש פרסום שהוא לא בהפסקת הפרסומות? תנו דוגמאות 

 )האם זה משפיע עליכם? )תחרויות קוקה קולה, מבצעים שונים, חסויות בתכניות טלוויזיות 

 קולה, האם זו פרסומת? איזה סוג של פרסומת?-אם שחקן שאנחנו מעריצים מופיע בסרט ושותה קוקה 

 

 פרסומת סמויה .4

שיטה לפרסום מוצר ולהפצת שם מותג. השיטה פועלת בקולנוע ובטלוויזיה במקביל או בנוסף לשיטה של פרסומות גלויות זוהי 

המוצר עוד הפרסומת הסמויה היא למעשה עוד כלי ביד המפרסמים לחשוף את  וברורות שהקהל שצופה בהן מודע למהותן.

 ועוד. יש שיטות ידועות לפרסומת סמויה:

במהלך סרט קולנוע או תכנית בטלוויזיה משתמשים אנשים במוצרים שונים, והמצלמה מתמקדת במוצר או על שם מותג  .א

 על המוצר עצמו.  שרשום

ו תמונה שלו למשך מוקרן שם המוצר א או קליפ באינטרנט הכרתית: במהלך סרט קולנוע או תכנית בטלוויזיה-פרסומת תת .ב

 .אותה בתת מודעזמן קצר מאוד )פחות משנייה(, זוהי למעשה פרסומת שהקהל קולט 

 מתן חסות לתכנית, למשל תכנית שעוסקת בשיפוץ בתים ותמיד משתמשים בצבעים של טמבור. .ג

ח מקופ"ח פרסומת שמתחבאת בתוך כתבה, למשל בנושא בריאות, כאשר המרואיין הראשי בכתבה הוא רוק –באינטרנט  .ד

 (מזון )שלכאורה אינה קשורה לכתבה מסוימת, או עצות בנושא מזון כאשר בסוף הכתבה מופיע לוגו של רשת

 הקרנת סרטון "גורילה" להמחשת ההשפעה של פרסומת סמויה

ור , זורקים את הכדלבנה חולצההקרינו את הסרטון מהקישור הבא. בקשו מהתלמידים לספור כמה פעמים הילדים הלובשים 

 http://www.youtube.com/watch?v=vJG698U2Mvoביניהם. 

 (.15כמה פעמים הכדור נזרק לאוויר? )התשובה  -. ושאלו שניות 00:39עצרו את הסרטון לאחר 

 הסרט?  האם שמתם לב למשהו מוזר במהלך -לאחר שתקבלו מספר תשובות שאלו 

 תשובות אפשריות: לא, התרכזנו בזריקת הכדורים. כן, עברה שם גורילה במהלך המשחק. 

 : סביר להניח שרוב התלמידים לא יראו את הגורילה. למנחה

 הציגו את המשך הסרטון ושאלו אם כעת הם שמים לב לגורילה? 

 

 איך לדעתכם הסרטון קשור לפרסומת סמויה? .5

שעברה בין התלמידים, כך פרסומות סמויות נכנסות לנו לתת מודע בלי שאנו שמים לב. במקרה כפי שלא שמתם לב לגורילה 

של הגורילה, מי שלא שם לב אליה, לא ידע שהייתה שם גורילה, כך לפעמים גם בפרסומות סמויות, לפעמים אנחנו לא שמים 

 ע, דבר שמשפיע עלינו אחר כך כצרכנים. לב אליהן במהלך תכנית הטלוויזיה או הרדיו אך המידע נקלט אצלנו בתת מוד

 

 סור על פרסומת סמויה בישראליא .6

 בישראל אסורה הפרסומת הסמויה, אך בשל פיקוח מועט המפרסמים ממשיכים לפרסם מוצרים בתוך התוכניות. 

 מדוע לדעתכם אסורה הפרסומת הסמויה? 

הכרתית(. בנוסף, ברגע שמתירים פרסומת -התת התשובה היא שפרסומת סמויה משפיעה עלינו בלי שנרגיש )בעיקר השיטה

סמויה, מה שקורה הוא שהמפרסמים מתחילים להשפיע על התוכן של הסרטים והתוכניות עצמן. כלומר, התוכניות והסרטים 

 משתנים בהתאם לרצון של המפרסמים. הם משלמים כסף ומעוניינים שהמוצר שלהם יתפרסם כמה שיותר. לכן 

 שליטה בתוכן של התוכנית עצמה. זוהי פגיעה בחופש היצירה.  הם דורשים שתהיה להם

 שף בישלו כולם פתיתים, כאשר מדובר היה בפרסומת סמויה לאוסם. -דוגמה לכך היא שבאחת מתוכניות מאסטר

http://www.youtube.com/watch?v=vJG698U2Mvo
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 חיפוש פרסומות סמויות - עבודה בקבוצות .7

פרסומות סמויות מתוך תכניות טלוויזיה  משתתפים. חלקו לכל קבוצה תמונות של 4 -חלקו את התלמידים לקבוצות בנות כ

 )בנספח(. הנחו אותם למצוא את כל הפרסומות הסמויות הקיימות בקטע המצולם.

 

 דיוןהצגה במליאה ו .8

 בקשו מנציגי הקבוצות להציג תמונה אחת שברשותם ואת כל הפרסומות הסמויות שמצאו בה. 

 , לעתים מבלי שנשים לב לכך כלל. ראו כמה פרסומות סמויות ישנן בתכניות הטלוויזיה –אמרו 

 הפרסומות של מוצרי מזון )שמן זית, גבינה מסוימת( או מכשירי מטבח )מיקסר, סכין( בתכניות.  –לדוגמה 

 

 האם נתקלתם בפרסומות באינטרנט? היכן? האם שמתם לב לפרסומות סמויות באינטרנט?  .9

וגם בכתבות שמתיימרות  ם או בסדרות המיועדות לאינטרנטהסבירו שגם באינטרנט יכול להיות פרסום סמוי למשל בקליפי

 להיות ידיעה חדשותית, אך למעשה הן מפרסמות גוף מסוים שמממן אותם.

 

על ליאור כלפון שעשה  Ynet 4535956,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,Lהיא כתבה מאתר לכך דוגמה  .10

תבה מתארת את הדיאטה ואת תכנית האימונים האינטנסיבית שליאור עבר, אך דיאטה, לאחר שהשמין בסדרה "רמזור". הכ

היא לא מציינת שהתוכן ממומן על ידי מכון כושר מסוים שאף מוזכר בכתבה באור חיובי מספר פעמים וגם סיפק לה תמונות של 

 . ממומן וכן בההתאך לא צוין  ,ליאור מתאמן במכון עצמו. בסוף הכתבה רשום שהכתבה נעשתה בשיתוף המכון

 .להעביר לקרוא מסרים פרסומיים במסווה של ידיעה חדשותית תמימה ונועדמסוג זה ידיעות הסבירו ש

 דקות[ 5] צפייה מודעת .ג

 איך אנו יכולים להתמודד עם הלחץ הפרסומי הזה?  .11

 תנו לי עצות כיצד לנהוג. מתוך התשובות התמקדו בנקודות הבאות:

 בדרכים גלויות וסמויות. להבין שמנסים למכור לנו משהו 

 .לא להתפתות לכל דבר שמפרסמים 

 לחשוב תמיד האם אנו באמת זקוקים למוצר 

 .לבחון עם עצמינו האם לאפשר לפרסומת להפריע לנו בעיסוקינו 

למשל: באינטרנט, האם כדאי לעזוב את קריאת הכתבה או המשחק וללחוץ על הפרסומת )אם היינו קוראים עיתון, הרי לא 

 מתפתים בכזאת קלות(. היינו 

 

 יזיה, רדיו או אינטרנט בלי פרסומות?ומוכנים לשלם עבור טלו האם הייתם .12

סביר שלא. התרגלנו שאלו ניתנים בחינם. למעשה הכסף שעולה ליצור את תכניות הטלוויזיה, הרדיו ואתרי האינטרנט הוא רב, 

 . האנו כצופים משלמים על התכנים במדי וההכנסות של העסקים האלה באות מפרסום. לכן, זו דרך עקיפה שבה

התפרסם שהחל ממרץ עיתון "הארץ" באינטרנט יחל לגבות תשלום עבור הקריאה בו באתר  2013דוגמה הפוכה: בפברואר 

האינטרנט. הטענה של העיתון, שהוצאות העיתון גדולות והפרסום אינו מספיק לכסות אותן. משום כך, הוחלט לעשות תקדים 

 ם עבור התכנים שעד היום ניתנו בחינם. השאלה האם הקוראים ימשיכו לקרוא בעיתון גם בתשלום. ולגבות תשלו

 לדוגמה פייסבוק? –האם אתם הייתם מוכנים לשלם עבור תכנים שאתם אוהבים באינטרנט 

 

 דקות[ 2סיכום )חשוב לסכם את השיעור בכמה מילים( ] .ד

ינו, ולבדוק האם אנחנו שמים לב, וכמה אנחנו עצמאים בהחלטות הצרכניות חשוב לשים לב להשפעת הפרסום הגלוי והסמוי על חי

שלנו. ראינו הרבה דוגמאות לדרכים שמפרסמים מנסים להגיע אלינו ולשכנע אותנו לקנות מוצרים. לפרסום יש יתרונות, אך יש 

די שנוכל לקבל החלטה באופן עצמאי לו גם חסרונות וחובה עלינו לדעת להבחין מתי ואיך מנסים לשכנע אותנו לרכוש דברים בכ

 ובוגר מה אנו צריכים ומה מיותר.
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 היכן יכולות להתחבא פרסומות סמויות בתמונות הבאות?
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 היכן יכולות להתחבא פרסומות סמויות בתמונות הבאות?
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 היכן יכולות להתחבא פרסומות סמויות בתמונות הבאות?
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 תםאלגורי -ושית תכנות וחשיבה אנ  :7שיעור 

 מטרות

 מושג האלגוריתםהתלמידים ייחשפו ל .1

 ימוד המקצועות הטכנולוגיים בעתידקרנות לגבי לסיצירת  .2

 ו לצורך שליטה עצמית והשגת יעדיםככלי לתכנון התנהגותנעשוי לשמש וש באלגוריתם שימהתלמידים יבחנו כיצד ה .3

 

 הכנה

  לניגוב גליל נייר מגבת ), שקיות זבל גדולות 2, מפה חד פעמית )מניילון, גם מונע לכלוך, וגם קל לאסוף הכל אח"כ(, דפי נייר .1

 כפיות)בכמות כפולה ממספר התלמידים בכיתה(,  כוסות חד פעמיות, בקבוקי מים 2, בקבוק תרכיז 1המיץ מהשולחן(, 

 מקרן ומחשב להצגת המצגת )לא חובה( .2

 תוהער

  .בשל הפעילות הייחודית של הכנת מיץ פטל, רצוי להכין את המורה לפני השיעור ולברר שהיא מוכנה לפעילות מסוג זה 

  משך השיעור יכול להתארך או להתקצר לפי כמות התלמידים בכיתה. במידה וישנם הרבה תלמידים דקות 45 -להמערך מתאים ,

כדי לאפשר די זמן לכל התלמידים להתנסות באלגוריתם של מיץ פטל. במידה שלא ניתן לקיים  שיעור כפול, בכיתה ניתן לקיים

 ים לזוגות או שלשות. שיעור כפול ניתן לקצר את משך הכנת מיץ הפטל על ידי חלוקת התלמיד

 .ניתן להחליף את הפעילות של הכנת מיץ פטל בפעילויות אחרות כגון הכנת כדורי שוקולד וכדומה 

 מהלך השיעור

 דקות[ 10מהו אלגוריתם? ] – פתיחה .א

 הצגה עצמית .1

 חו את מפת הניילון על השולחן והציגו את עצמכם. הני

 

 )רשמו על הלוח( יך מכניסים ג'ירף לתוך מקרר?א .2

 פותחים את המקרר 

 מכניסים את הג'ירף 

 סוגרים את המקרר 

 

 )רשמו על הלוח( למקרר? פילאיך מכניסים 

 פותחים את המקרר 

 מוציאים את הג'ירף 

  מכניסים את הפיל 

 סוגרים את המקרר 

 

 גוריתם?מה זה אל .3

ביצוע  המשךהקובעים את  תנאים ברוריםעל פי  ,, לביצוע של משימה מסוימתשיטתיתדרך 

 המשימה )הדגישו את המילים המודגשות כאן. ניתן גם לרשום זאת על הלוח(.

שתרשים זרימה הינו תיאור של שרטטו את הדוגמה לתרשים זרימה על הלוח והסבירו 

 . אלגוריתם
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י הוא מתחיל בחלק העליון )באליפסה שכתוב עליה "התחלה"( ויורד כלפי מטה באמצעות חצים המובילים לשלבים סבירו כה

 הבאים. 

 הראו כי השלבים השונים מוצגים באמצעות צורות שונות:

  באמצעות אליפסה –התחלה וסיום 

  באמצעות מרובע –פעולה 

  באמצעות מעוין –החלטה 

  החצים באמצעות –המשכיות בין השלבים 

 .בין השלבים מיוצגת באמצעות החצים כיותהמשהו תנאים ברורים, בעל בצורה שיטתיתהדגישו שהתרשים בנוי 

 

  נשמע לכם מסובך? .4

 .שוט! רק עכשיו מצאנו שני אלגוריתמים להכנסת חיות למקררזה דווקא פ –הסבירו 

 

 מהו האלגוריתם של הכנסת ג'ירף למקרר? .5

 את התרשים הבא:לאחר תשובות התלמידים שרטטו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהו האלגוריתם של הכנסת פיל למקרר? .6

 לאחר תשובות התלמידים שרטטו את התרשים הבא:
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 דקות[ 5אלגוריתמים בעולם המחשבים ] .ב

 האם מחשב "חושב" או "מבין" כמו בין אדם? מדוע צריך אלגוריתם בעולם המחשבים? .7

תבצעות כאשר קורה אירוע מסוים. אוסף הפקודות הוא בעצם התוכנה ששמורה שלמחשב יש אוסף של פקודות שמהסבירו 

עבור  והתוכנה היא הדרך שבה כותבים אותושעל פיו המחשב יפעל אור התהליך יהאלגוריתם הוא ת .בזיכרון של המחשב

ל לפי פקודות שהאדם שכן המחשב אינו "יודע" או "חושב" הוא פוע .זו דרכנו כאנשים להורות למחשב כיצד לפעול –המחשב 

 הכניס לתוכו.

 (..משחקי מחשב, רשתות חברתיות, קישורים לאתרי אינטרנט –לדוגמה )מה לדעתכם מתכנתים עם אלגוריתם במחשב? 

 איך המחשב יודע לזהות אותנו כשאנחנו בודקים את הדואר האלקטרוני שלנו?  .8

 רשמו יחד עם התלמידים את התרשים על הלוח: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הסבר .9

  –שהמחשב בעצם אינו "יודע" ו"חושב" כמו שבני אדם "יודעים" ו"חושבים", אלא שהסבירו סיום הדוגמא ב

על סמך התשובות )שאותן יודע המחשב לספק( הוא מבצע את הפעולות שואל את השאלות הכתובות באלגוריתם והמחשב  .ד

 שהאלגוריתם אומר לו לבצע.

אין יכולת חשיבה עצמאית כמו לנו, הוא מוזן בתרחישים שעל פיהם הוא יודע  למחשב .של המחשב המוחהאלגוריתם הוא  .ה

 איך להתנהג.

לעיתים נראה שהמחשב "חכם" או "מבין" לבד, ולמעשה זו תוצאה של תכנות מורכב של הרבה אנשים שהשקיעו הרבה מאוד 

לגרום  כדיא יודע דברים מעצמו. לכן, שעות של חשיבה וכתיבת התוכניות. אנו לא רואים זאת, אבל חשוב לזכור שהמחשב ל

למחשב לעשות את מה שאנחנו רוצים אנחנו צריכים להזין אותו באלגוריתם. חברות ההייטק מפתחות תוכנות שמחשבים 

מריצים. עובדי חברות ההייטק )מהנדסי תוכנה ומחשבים( קובעים את פעולות המחשב על ידי כתיבת תוכנה בשפה מסוימת 

משתמש בזה כמתכון לביצוע המשימות. שפת תוכנה היא בעצם שפה שהמחשב מבין ושמאפשרת לבני  שהמחשב מבין והוא

 ם שכתבנו על הלוח.עשות. שפת התוכנה דומה לאלגוריתאדם לרשום למחשב מה ל

 

 דקות[ 20אלגוריתם של מיץ פטל ] –יישום  .ג

 מהו האלגוריתם של הכנת מיץ פטל? .10

שההוראה  אמרו .דקות לכתוב את האלגוריתם 5-כיש לתת . גוריתם להכנת מיץ פטלירשום לעצמו אלהסבירו שכעת כל תלמיד 

 הראשונה צריכה להיות "לוקחים כוס".

 בזמן שהם כותבים יש להכין את השולחן, כוסות פלסטיק, בקבוק מים סגור ובקבוק פטל סגור.
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 מי רוצה לשתות מיץ פטל? –הדגמה במליאה  .11

הסבירו שכדי לשתות את המיץ עליהם  כדי להדגים את האלגוריתם שלו. ,לשולחן אחרי השניים אחד לתלמיד וקראדקות  5אחרי 

יוכלו לשתות אחרת יצטרכו לתקן אותו ולבדוק שוב אם הוא  –להכין אותו לפי התרשים שבנו לאלגוריתם. אם האלגוריתם נכון 

 בעת ההדגמה שאלו את התלמידים שאלות לדוגמה:  נכון.

 כמה זה "מוזגים מים?" 

 יה את המים, איך פותחים את הבקבוק?יאם יד מחזיקה את הכוס והשנ 

 הערות למנחה

 אפשריות. תוכלו לכוון את התלמידים לפיהן:טעויות להלן דוגמה ל .א

 )תלמיד כותב "לשים מעט תרכיז" וגם "לשים מעט מים" )ואז כמות המים צריכה להיות שווה לכמות התרכיז 

 כיז" ולא נשארות לו ידיים לביצוע מטלות נוספות.תלמיד כותב "לקחת מים ולקחת תר 

אחרי ההדגמות הראשונות, כשהילדים קולטים את הרעיון, אפשר לחלק את הילדים לזוגות, כך שאחד מקריא הוראות  .ב

 והשני מבצע באופן מדויק.

ה יכולים להקריא את חשוב שיכתבו את ההוראות לפני הביצוע, ויקריאו אותן, ולא יבצעו בעל פה. ילדים המתקשים בכתיב .ג

 ב על הלוח לפני שהם מבצעים אותן.וכתיההוראות מראש, ואז המורה 

  

 להכנת מיץ פטל האלגוריתם הצגת .12

 תלמידים שרשמו אלגוריתם באופן שונה לרשום אותו על הלוח.  2-3 -עם סיום הפעילות, תוכלו לבקש מ

ושאלגוריתם יכול להיות בצורות  ,אחת להגיע לביצוע הנכון שאין רק דרך הסבירואחר כך רשמו את האלגוריתם הבא על הלוח ו

 .דומה לתת תוצאהושונות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דקות[ 10אלגוריתם בפעולות יומיומיות ] .ד

 האם תכנון מראש יסייע להשלמת הפעולה? ן לתכנן באמצעות חלוקה למשימות?אילו פעולות מהיומיום שלכם נית .13

 להשתמש באלגוריתם כלומר בדרך לבצוע משימה עד לקבלת תוצאה. שישנם תחומים רבים בהם ניתן וריהסב

בישול לפי מתכון, הכנת מסלול טיול שבסופו יחכה לנו רכב / אוטובוס, תכנון זמן התארגנות בבוקר לפני הליכה  -דוגמאות לכך 

 לבית הספר, התכוננות למבחן. 

שמוטבע בנו שאומר לנו איך להתנהג. להסביר שזוהי  לגוריתםא, כלומר יש מעין אוטומטי-כמושבני אדם פועלים באופן  ירוהסב

בעצם התוצאה של גנטיקה, מה שאנו יורשים מההורים, ומהשפעות הסביבה, כלומר החינוך שקיבלנו, דוגמאות שראינו 

אש מהסובבים אותנו והרגלים שרכשנו. חשוב לדעת שתמיד יש לנו אפשרות לשנות זאת במקרים מסוימים על ידי תכנון מר

ו"תכנות מחדש" של עצמנו. להסביר שאנחנו יכולים לתכנן את התגובות והפעולות שלנו באופן דומה לדרך שאנחנו מתכננים 

 אלגוריתם.
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 מתגרה בי ברשת? מה אעשה אם מישהו -דוגמה  .14

מצב הלא נעים חשוב להסביר שעצם התכנון והחשיבה על האלגוריתם, כלומר התנהגותנו בזמן שאנחנו, רגועים מכינה אותנו ל

פורומים, צ'אטים,  –לפי התכנון. לדוגמא, אם מישהו מקלל אותי ומתגרה בי ברשת האינטרנט  –ומאפשרת לנו להגיב אחרת 

 י מראש. יאיך אני יכול לתכנן את תגובות -ווטסאפ, פייסבוק וכדומה 

אט וכדומה. תוכלו להיעזר בתרשים רשמו על הלוח תרשים זרימה יחד עם התלמידים למצב שמישהו מתגרה בהם בפורום/צ'

 שלהלן כדוגמה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 במה שונה תרשים זרימה של פעולה יומיומית מאלגוריתם שכותבים למחשב? .15

כאשר לעומת זאת, את המחשב לפעול בצורה סכמתית, מבלי "לחשוב" ו"להרגיש".  מנחההאלגוריתם שהאדם כותב למחשב 

יתם" לפעולה יומיומית כמו בישול לפי מתכון, הימנעות מפגיעה ברשת האינטרנט או בבי"ס, אנו מתכננים תרשים זרימה "אלגור

יתכן שלא נפעל בדיוק כפי שתכננו כאשר  –יתכנו שינויים בדרך, בשל גורמים לא מתכוננים  –תכנון מסלול הליכה לטיול וכדומה 

נצטרך למצוא מחסה, דבר שלא חשבנו עליו מראש. לעומת מישהו פוגע בנו ברשת, מסיבות שונות. יתכן שירד גשם בזמן הטיול ו

מקרים  יתכנו כמובן גםזאת, למחשב ישנן מספר אפשרויות מוגבלות שהאדם הזין לתוכו והוא יפעל בדיוק כפי שהוא נדרש. 

 במקרה זה, האדם יצטרך להדליק אותו או לתקן אותו.  אם יש עליו למשל עומס יתר. –שהמחשב פשוט נתקע 

 

 [דקות 2] )חשוב לסכם את השיעור בכמה מילים( סיכום .ה

לפי תנאים ברורים,  )רשמו על הלוח( שאלגוריתם הוא דרך שיטתית, לביצוע משימה מסוימתהיום למדנו על תכנות. ראינו 

וכמובן שגם הקובעים את המשך ביצוע המשימה. התנסינו בעצמינו בכתיבת אלגוריתם ובביצוע המשימה של הכנת מיץ פטל 

ראינו שהמחשב אינו "חושב" כמו האדם  –אחר כך הבנו מדוע האלגוריתם חשוב לעולם המחשבים . ו את המיץ שהכנו שתינ

אלא הוא זקוק למידע ולפקודות שהאדם מכניס אליו כדי לעבוד. המחשב מזהה, ממיין, פועל באמצעות האלגוריתם שהאדם 

ר תוכנת מחשב שמנבאת את העתיד באמצעות אלגוריתם משוכלל מכניס אליו. לבסוף, הכרנו ישראלית צעירה שהצליחה ליצו

שאוסף מידע אינסופי מהרשת ומצליח באמצעות פקודות מסוימות לנבא אסונות. הבנו שהאדם אינו יכול לנבא את האסונות הללו 

נתו את המחשבים, לבד, משום שהמוח של כל אחד מאיתנו מוגבל. משום כך, יש צורך באלגוריתמים ובאנשי תוכנה בהייטק שיתכ

את גוגל, משחקי מחשב משוכללים, רשתות חברתיות כך שיפעלו כאילו הם "חושבים" לבד. באמצעות המתכנתים הללו יש לנו 

מי היו המתכנתים שפיתחו את המשחק  –ועוד. לכן, בפעם הבאה שאתם משחקים במשחק מחשב חישבו על "המוח" שמאחוריו 

 באמצעות אלגוריתמים!

__________________________________________________________________________________ 

 מערך השיעור והמצגת על הרעיונות והסיוע בהכנת מרכז פיתוח תודתנו ליהודה ארקין אדר ולאביחי דגני ממייקרוסופט
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 ותכות טכנולוגיפמה :8שיעור 

 מטרות 

 שינוי/שיפור טכנולוגיויבחינו בינה לבין מהי מהפכה טכנולוגית  ויגדיר יםהתלמיד .1

 ן מהפכה חברתית, מדינית, תרבותיתבין מהפכה טכנולוגית לסוגי מהפכות אחרות כגו לקשר האפשרי ויתוודע יםהתלמיד .2

 הגורמים להנעת מהפכה ואת האופן בו מתפתחת מהפכה טכנולוגיתאת  נויבי יםהתלמיד .3

 התלמידים ייחשפו למדפסת התלת מימד שיתכן שתביא למהפכה הבאה .4

 

 הכנה

 דף הפעלה" )זהה למספר קבוצות(. – התפתחות והשפעות מהפכה טכנולוגיתהדפסת דף הפעלה " .1

 בלבד(. 1מכל גרסה הדפס דף  – גרסאות 6" )התפתחות והשפעות מהפכה טכנולוגיתהדפסת המאמרים " .2

 הבאת ספר, טלפון, סלולרי, מחשבון, נורה, תרופה )אם בוחרים באפשרות ב' בפתיחה( .3

 חרים באפשרות ג' בפעילות הפתיחה(מחשב ומקרן  לצורך הקרנת סרטון מהאינטרנט )אם בו .4

 לכל קבוצת תלמידים )לא חובה( 6 –קיסמים  .5

 

 ערותה

 עור:קשיים צפויים בלימוד השי

 טיבית של המושג.יהבנת המושג של מהפכה טכנולוגית והיכולת להגיע עם התלמידים להבנה אינטוא 

  מתמשכתהשינוי הוא מהיר אך ההשפעה היא בדרך כלל  –המחשת מושג הזמן בהקשר של התרחשות מהפכה טכנולוגית. 

 של היום."מובן מאליו" לדור בבחינת מהפכות העבר, שהם  הבנת הרעיונות החדשניים של 

 

  שיעורהמהלך 

 [דקות 15] מהי מהפכה ומהי מהפכה טכנולוגית? .א

מת לבכם ילוב של האפשרויות. לתשואפשרויות שונות לפתיחה. בחרו את המתאימה לכם ולאופי הכיתה, או צרו ש 3לפניכם 

 אפשרות ב' מתאימה יותר לגילאי יסודי.

 

 אפשרות א' לפתיחה .1

 ה" לחלל וכתיבת אסוציאציות שעולות מהתלמידים. להתחיל על ידי זריקת המילה "מהפכ

מהם  בקשועונה על ההגדרה של מהפכה וחלק לא, ו םסטוריים, אשר חלקיבפני התלמידים מספר שינויים ה הציגולאחר מכן 

שינוי/שיפור בלבד מול מהפכה של ממש. יש להקפיד שהאלמנט המוצע עונה על  –להציבם תחת שתי כותרות נפרדות על הלוח 

ולהבהיר כי  .מהיר, רחב השפעה ושאינו רק ממשיך קו קיים בצורת חשיבה או התנהגות –מהפכה כל חלקי ההגדרה של 

 שינוי/שיפור בלבד אינם דוחקים לחלוטין רעיון שהיה קיים קודם לכן.

גיים כמו הכנסת מצלמה דוגמאות לשינוי/שיפור בלבד יכולות להיות כל מה שהוא רק בבחינת שיפור ביצועים או עמידות טכנולו

 לטלפון הנייד, קומקום חשמלי, תבניות סיליקון לאפיה.

 : (דוגמאות לפי ראות עינכםבחרו מספר ) כהמחשה למהפכה של ממש ניתן להשתמש בדוגמאות הבאות

 לפני: התבססות על אש כאמצעי לתאורה וחימום, כל אדם דואג לאספקה של ביתו. אחרי: אספקה חיצונית  – החשמל

 צת כפתור, על ידי רשת ארצית.ים בלחיידיאורה וחימום מתפשרת מא

 ולם, נגישותאת הע חוציםשעות  24לפני: תחבורה יבשתית וימית שלוקחת ימים עד חודשים. אחרי: בתוך  – תעופה. 

 למשל( לפני: כדי להגיע למידע וליצור קשר עם אנשים מתבססים על הגעה פיזית למקום אחסון המידע )ספריה  - אינטרנט

 ידי עם כל אדם בעולם, מידע ניתן לשליפה בזמן קצר.יאו דואר. אחרי: קשר מ

 לפני: רק האנשים המשכילים והעשירים ידעו לקרוא ולכתוב ולשתף בידע. אחרי: הידע של כולם. – דפוס 
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 ר את החלל ולכבוש לפני: השמיים הם הגבול, אנו תלויים בכוכב לכת כתרבות אנושית. אחרי: ניתן לתו – הנחיתה על הירח

 מקומות חדשים, כולל, אולי יום אחד, כוכב אחר לחיות עליו.

 לפני: תוחלת חיים קצרה, אנשים מתו מזיהומים פשוטים. אחרי: תוחלת חיים ארוכה. – אנטיביוטיקה 

 אחרי: ב”כיוו תחום חיים אחר, עונה, רגש, אמנות ללפני: אמונה במגוון רחב של אלים, כל אחד שולט ע – הדתות הגדולות .

 אמונה באל אחד.

 מעמדו של האדם אם יזכרו אותו או לא )על בסיס דיוקנאות(. אחרי: כל בלפני: זכרון היסטורי גרפי מוגבל, תלוי  – הצילום

 מקומות מרוחקים בעולם מבלי לנסוע אליהם. צילומיםאדם יכול להיות מתועד באלפי דיוקנאות כל חייו. ניתן לראות ב

 התרבות נשענה על מחזות שהיה צורך להגיע פיזית לראותם וארכו זמן קצר. אחרי: ניתן לראות "הצגה" לפני – הקולנוע :

 שנעשתה במקום אחד, בכל העולם ובנוסף, מסגרת הזמן המוצגת הרבה יותר ארוכה.

 ם יכולים לקחת האזרחילפני: מעמדות קבעו שליטים ונתינים במדינות השונות. אחרי: זכויות שוות, כל  – שלטון דמוקרטי

 .חלק בתהליכי קבלת החלטות ולהשפיע על המדיניות

 לפני: התפרשות על שטח רחב לבניה יצרה מגבלות על איכלוס. אחרי: בשטח קטן ניתן לאכלס מספר רב  – גורדי שחקים

 של אנשים.

 ללמד סיפורים לפני: הציור שיקף את המציאות כפי שהיא ומטרתו היתה בעיקר לתעד את העולם ו – הציור המופשט

 סטוריים. אחרי: הציור הוא אמצעי, אינו חייב לשקף את המציאות אלא את תחושות האמן ותפישת העולם האישית.יה

 לפני: היררכיה חברתית שבה לגברים יש עליונות בקביעה כיצד ייראו החיים במדינה. אחרי: קידום  – זכויות הצבעה לנשים

 נושאים חברתיים הקשורים למעמד האישה.

 לפני: לעולם יש גבולות )אם עוברים את הגבול פשוט נופלים לתהום(. אחרי: העולם הוא  – הרעיון כי העולם איננו שטוח

 שוט חוזרים לנקודת התחלה.עגול, ובכל פעם פ

 עודדו את התלמידים לזרוק עוד דוגמאות המוכרות להם, וסווגו את הדוגמאות בעמודה המתאימה.

 

 ימה יותר לבית ספר יסודי()מתא אפשרות ב' לפתיחה .2

הביאו מהבית חפצים שונים ומגוונים כגון ספר, טלפון, סלולרי, מחשבון, נורה, תרופה וכו', הציגו בפני התלמידים את החפצים 

 :על כל חלקי ההגדרה של מהפכה וערכו דיון האם החפצים מהווים מהפכה טכנולוגית, תוך בחינה האם החפץ או מטרתו עונים

להבהיר כי שינוי/שיפור בלבד אינם דוחקים  .ו קיים בצורת חשיבה או התנהגותב השפעה ושאינו רק ממשיך קמהיר, רח

 לחלוטין רעיון שהיה קיים קודם לכן.

 .שינוי/שיפור בלבד מול מהפכה של ממש –תחת שתי כותרות נפרדות על הלוח רשמו את תשובת התלמידים על הלוח 

 

 אפשרות ג' לפתיחה .3

 ידים לקחת כלי כתיבה ובזמן הסרטון לכתוב באילו תחומים מציגים התפתחות טכנולוגית עתידית. בקשו מהתלמ

 הקרינו את הסרטון הבא:

 http://www.youtube.com/watch?v=bBjvqnKQsTI – טכנולוגיה עתידית עולם העבודה 

 https://www.youtube.com/watch?v=jZkHpNnXLB0 – טכנולוגיה עתידית בית הספר 

שחזרו עם התלמידים באילו תחומים הוצגו התפתחויות טכנולוגיות. לאחר קבלת התשובות ערכו דיון במהפכות הטכנולוגיות 

 ים שהועלו. הצעות אפשריות לדיון:שקרו במהלך השנים בתחומ

 התפתחות מתוחלת חיים קצרה ורפואת אלילים, למהפכת המצאת האנטיביוטיקה שהאריכה את תוחלת החיים,  - רפואה

 וכיום ניתוחים רובוטיים שנערכים ללא מגע יד אדם. 

 מלימודים פרונטליים בכיתות גדולות ועד למידה פרטנית מרחוק באמצעות מחשב.  - חינוך 

 בני האדם לא תמיד היו חקלאים אלא ליקטו וצדו, והמהפכה החקלאית היא מהמהפכות החשובות והקדומות  - חקלאות

ביותר, כאשר בני האדם למדו לעבד את תבואתם. מספר בני האדם על כדור הארץ גדל. מהפכות טכנולוגיות נוספות התרחשו 

 לקה מכאנית לחלוטין ללא מגע אדם. כמו המצאת הגלגל, העגלה והסירה. כיום החקלאות היא בח

 החל מהמצאת הדפוס, העיתון, טלויזיה, אינטרנט. אפשר להתמקד במהפכת  -עולם התקשורת רווי מהפכות - תקשורת

 הדפוס ובהתפתחויות הטכנולוגיות של מהפכה זו החל מהמצאת הדפוס עד למה שמוצג בסרטון קריאה בעיתון דיגיטאלי. 

 [על הרעיון לסרט.והדר יעד מאינטל אינטוסל ועה וורשינין מחברת סיסקו תודתנו לרונן שלינגר ונ]

 

http://www.youtube.com/watch?v=bBjvqnKQsTI
https://www.youtube.com/watch?v=jZkHpNnXLB0
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 הגדרה .4

 הציעו את ההגדרה הבאה )מתוך ויקיפדיה(:לאחר שהילדים הגיעו להגדרה של "מהפכה" על ידי הדיון, 

כנולוגית של מהפכה מוגדרת כאירוע היסטורי המשנה, בזמן קצר יחסית, את פני החברה, בעקבות קפיצת מדרגה ביכולתו הט

 בתפיסתו החברתית והפוליטית. קיצוניהאדם, או בעקבות שינוי 

המהפכות האחרונות שאנו עדים להם בעולם הערבי וגם בישראל ובעולם המערבי בהחלט מתאימות להגדרה הזו  למנחה

 לחדד בסעיף הבא.ולטכנולוגיה היה תפקיד חשוב בהתהוותן. אולם חשוב להבהיר שאלו לא מהפכות טכנולוגיות, כפי שיש 

 

 מול סוגי מהפכות אחרות  חידוד המשמעות של "מהפכה טכנולוגית" .5

מהפכה טכנולוגית, כלומר כ ותבעיגול את אלו הנחשבהקיפו  בשלב זה הלוח אמור להכיל רשימה של מהפכות ושינויים רבים.

חרור מעבדות הוא בחברה, כמו שינוי בה הש – למהפכה חברתיתבמהותו; בניגוד  מקרה פרטי שמשמעותו שינוי טכנולוגי ןשה

מהפכה ; סובב סביב השמש של קופרניקוס ר הארץהשינוי הוא במדע, כגון התאוריה שכדו - מהפכה מדעיתבארה"ב; 

 ים בגרמניה או עליית הקומוניזם. כמו עליית הנאצ ,שינוי הוא שלטוניה -מדינית/פוליטית

 והתלות בין מהפכות טכנולוגיות לבין מהפכות חברתיות:תוך כדי דיון על הסיווג, חשוב להעלות את הקשר 

אפשרה הדפסה של המוני ספרים תוך זמן קצר מהפכה טכנולוגית שגרמה למהפכה חברתית בכך ש  - המצאת הדפוס .ו

תוצאה מכך לעליה כו בקרב הציבור הרחב אוריינותנמוכה יחסית, והביאה לעלייה משמעותית ממושכת באחוזי ה ובעלות

 ם, הידע והמשכל של אנשי אירופה, ונחשבת לאחד מהגורמים ליציאה מימי הביניים לעת החדשה.ברמת החיי

מהפכה טכנולוגית שיש לה חלק בהשפעה על ההפיכות העממיות בעולם הערבי ועל המחאה  - המצאת האינטרנט .ז

 החברתית בארץ. 

 

 דקות[ 30]ת טכנולוגיוהשפעת מהפכה התפתחות  .ב

 (דקות 20) עבודה בקבוצות .6

חלקו את הכיתה לקבוצות וחלקו לכל קבוצה דף עבודה )בנספח. זהה לכל הקבוצות( ומאמר על השפעת מהפכה טכנולוגית על 

 החיים ועל החברה )בנספח. שונה לכל קבוצה(.

 

 (דקות 10) דיון .7

 .אלות וכו'(הצגת תוצאות העבודה על ידי נציגי הקבוצות לפי מסגרת הזמן שנותרה לדיון )רק חלק מהקבוצות וחלק מהש

לאחר מכן ניתן לתלות את החומר על קיר הקבוצות יציגו את המהפכה הטכנולוגית העתידית בתחום המתואר בקטע שקיבלו, 

 בכיתה כדי שיוכלו ללמוד מהקבוצות השונות.

 דקות[  5-10)בהתאם לזמן שנותר( ] מחוץ לקופסא לחשוב .ג

של בני אדם, אשר העזו וחשבו מחוץ לקופסא. חשיבה כזו היא קשה  מהפכה טכנולוגית, כמו כל מהפכה, היא תוצאה של פעולה .8

 לבני האדם, כי אנו מורגלים בחשיבה בתבניות המוכרות, ואוהבים את המוכר והידוע. 

 

 חידת ששת הקיסמים )לא חובה(  -הדגמה  .9

, בקשו ל שישה קיסמיםוצות. כל קבוצה תקבחלקו את התלמידים לקב -ניתן להדגים זאת, באמצעות את חידת ששת הקיסמים

 מהתלמידים ליצור מהם ארבעה משולשים שווה צלעות באותו הגודל. 

יצירת פירמידה תלת ממדית. ניתן לתת רמז לתלמידים שמסביר שכדאי לחשוב יותר משני מימדים, להסתכל על  -הפתרון

דו מימדים מכיוון שכל לא נוכל המשימה במרחב. הסבירו שהפתרון ממחיש את הצורך לחשוב מחוץ לקופסא, מעבר לחשבה ה

 לפתור את החידה, רק חשיבה שונה ומקורית נותנת את הפתרון. 

 

 מדפסת תלת מימד .10

המטרה כאן, רק להציג בפניהם את האפשרות יים שיעור בנושא מדפסת תלת מימד. בתכנית מאחורי החוטים ק הערה למנחה

במערך השיעור השני, ולכן כדאי לברר מראש אם השיעור הועבר שזו תהיה המהפכה בהבאה. גם הסרטון שמוצג כאן מופיע גם 

 כבר לכיתה. 
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ניתן לספר שיש הטוענים שהמהפכה הבאה תהיה המדפסת התלת מימד. המדפסת מאפשרת לנו להדפיס חפצים בתלת מימד, 

המחירים שלה יוזלו, במקום ההדפסה בנייר. כבר היום קיימת המדפסת הזו בתעשייה ואפילו ניתן לרכוש אותה לבית. כאשר 

 צעצועים, כלי מטבח וכדומה.  –יוכל כל אחד מאיתנו להדפיס לעצמו 

  http://www.youtube.com/watch?v=B2MfTxyTdq8 להמחשת הנושא ניתן להציג את הסרטון הבא  

 

י מהותי באורחות החיים של האנושות. המדפסת תאפשר לעסקים להוזיל עלויות, המדפסת התלת מימד מביאה איתה שינו

לקצר את משך זמן העבודה, לצמצם טעויות ולהפחית בחומרי הייצור. המדפסת מביאה איתה שינוי תפיסתי, חברתי וכלכלי, 

אם נצטרך או נרצה  –על חיינו שכן אם כל אחד מאיתנו יוכל לייצר לעצמו את המוצרים בבית, מצד אחד זה יכול מאוד להקל 

מוצר מסוים פשוט נדפיס אותו, אך מצד שני, אולי לא יהיה צורך בחלק מהתפקידים הקיימים היום, דבר שעלול להביא לאבטלה 

רבה יותר. יחד עם זאת, ייווצרו תפקידים חדשים כגון מהנדסים ומעצבי מוצר עבור המדפסת, מדפיסים בתלת מימד וכדומה. 

 שיוכלו לייצר שרטוטים ולמכור אותם באתרי אינטרנט לכל המעוניין בכך.  וגם מעצבים

כלומר, גם אם ייעלמו חלק מהתפקידים היום, כפי שכבר קרה בעבר עם ההתקדמות הטכנולוגית, ייווצרו גם תפקידים חדשים. 

שנות הטכנולוגית, במקרה זה וכדאי לכם להיות מודעים לכך כבר עכשיו, כך שתוכלו בעתיד אולי לבחור במקצוע הקשור לחד

 למדפסת התלת מימד. 

 תלת מימדית בויקיפדיה הדפסהלהלן קישור לנושא 

 

 [דקות 5])חשוב לסכם את השיעור בכמה דקות(  סיכום .11

: החשמל, שינוי מהיר ומרחיק לכת בצורת החשיבה או ההתנהגות -ראינו שרק חלק מהשינויים שקורים סביבנו הם מהפכות 

האנטיביוטיקה, הצילום, הקולנוע. ראינו שמהפכות טכנולוגיות הן חלק ממהפכות הקורות בעולם ויש להן השפעה אדירה על 

חיים ללא גלגל, חשמל, טלפון, אינטרנט, תעופה( היות וההשפעה של מהפכה  -לעדיהן חיינו )ניסינו לדמיין איך היו חיינו ב

טכנולוגית היא כה גדולה חשוב שנדע לזהותה כשהיא מתרחשת ולבחון את השפעתה עלינו כבודדים וקבוצה. למשל השימוש 

מה היא עושה  –עות שלה נשטפנו לתוך המהפכה הזו שמשנה את חיינו בעוצמה. חשוב שנקדיש מחשבה למשמ –בסלולר 

 לחיינו במישור החברתי/ הבריאותי/ הכלכלי...

http://www.youtube.com/watch?v=B2MfTxyTdq8
http://www.youtube.com/watch?v=B2MfTxyTdq8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%93%D7%A4%D7%A1%D7%94_%D7%AA%D7%9C%D7%AA-%D7%9E%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%93%D7%A4%D7%A1%D7%94_%D7%AA%D7%9C%D7%AA-%D7%9E%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%AA
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 דף הפעלה -התפתחות והשפעות מהפכה טכנולוגית 

  

 ראו את הקטע וענו על השאלות הבאות:ילפניכם קטע המתאר מהפכה טכנולוגית ידועה. אנא ק

 

  ____________________________________________ ?מהי המהפכה הטכנולוגית המתוארת

 

 ? אה הזו, והאם השתמשו ביותר מאזבאיזו טכנולוגיה השתמשו לפני ההמצ

   __________________________________________________________________________  

   __________________________________________________________________________  

 

 כיצד היה נראה עולמנו היום אם לא היתה המהפכה הזו מתרחשת? -נסו לדמיין 

   __________________________________________________________________________  

   __________________________________________________________________________  

   __________________________________________________________________________  

   __________________________________________________________________________  

 

 מה תהיה ההמצאה הבאה בתחום הטכנולוגי הזה? –נסו לדמיין 

   __________________________________________________________________  

   __________________________________________________________________  

   __________________________________________________________________  

   __________________________________________________________________  
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 ות והשפעות מהפכה טכנולוגיתהתפתח

 he.wikipedia.org הקטע לקוח מאתר וויקיפדיה

 

 כמה ממציאים דרושים צריך בשביל להדליק נורת חשמל אחת?

תומס אלווה אדיסון נולד במדינת אוהיו וגדל במדינת מישיגן בארצות הברית, 

והיה חירש באופן חלקי מנערותו. יש המופתעים מהידיעה שאדיסון לא למד 

ן תמיד שבסיס בבית ספר, אלא אמו לימדה אותו באופן פרטי. אדיסון טע

 אחוז של עבודה קשה. 99%-הצלחתו הוא אחוז אחד של השראה ו

אדיסון החל את הקריירה שלו כממציא בניוארק ניו ג'רסי, תוך שכלול המצאות 

שונות, ביניהן מתקנים טלגרפים שונים. המצאותיו הרבות של אדיסון נחקרו 

אשר מוקמה בניו מעבדת המחקר מנלו פארק,  –ושוכללו במוסד אותו הוא הקים 

ג'רסי. רוב ההמצאות במנלו פארק נשאו את שמו של אדיסון, למרות שפעמים 

רבות הוא רק השגיח ולא המציא בפועל את החידוש הטכנולוגי שיוצר במעבדה 

זו. למרות שהחידושים עליהם זכה אדיסון בפטנט לא היו ייחודיים, אדיסון הראה יכולות מיוחדות בזכייה 

המתחרים על ידי שיווק טוב יותר. דוגמה בולטת לכך היא הנורה החשמלית הנחשבת  בפטנט והבסה של

 למרכזית מבין המצאותיו.

המונים באו לצפות בנורה של אדיסון, והתפעלו מאורה הצח לעומת העששיות שקדמו לה והיוו אמצעי 

וסוד הצלחתה  ההארה המקובל ביותר. הנורה עבדה על שפופרת ריקה מאוויר שבתוכה חוט פחם לוהט,

 של ההמצאה היה שבנורה לא נמצא חמצן שביכולתו לשרוף את חוט הפחם עם הדלקת הנורה.

למרות זאת, כיום ידוע שאדיסון לא המציא את נורת הלהט החשמלית. מספר מעצבים כבר החלו לפתח 

דיסון לקח את אותה לפניו, ביניהם הממציאים ג'וזף סוון, הנרי וודוורד, מת'יו אוונס ואחרים. אולם א

העיצובים הקיימים ודחק בעובדיו לייצר נורה חשמלית הנדלקת לזמן ממושך יותר. ואכן, הם הצליחו 

 וכך יכול היה אדיסון לגרום לנורות להפוך למוצר צריכה המוני.  1879-לעשות זאת ב
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 הלו? שומעים?

המצאת הטלפון משוייכת לאלכסנדר גרהם בל, שרשם פטנט 

 . 1876על המכשיר בשנת 

מה שסייע לבל בתכנון מכשיר הטלפון היה נסיונו כמורה 

לחרשים. בהכירו את מבנה אוזן האדם, הוא בנה את אפרכסת 

המכשיר בהתאם. בשונה ממכשיר הטלפון המקובל, לא כללו 

נן בל חוגה, מאחר ולא היה בה צורך. הדגמים הראשונים שתכ

כשבעל המכשיר היה רוצה להתקשר, הוא היה מרים את 

השפופרת מעל העריסה ואז נסגר מעגל חשמלי, ונוצר קשר עם 

 מרכזנית, אשר קישרה אותו עם בעל  מכשיר אחר לפי בקשתו.

בר שני שקעים ידי כבל שחי-בתחילה הייתה המרכזיה ידנית, כשהמרכזנית חיברה את המנויים על

במרכזיה, וכך קישרה בין שני בעלי מכשירי טלפון, שיכלו לדבר זה עם זה. מי ששם קץ לשיטה הידנית 

הזו היה לא אחר מאשר קבלן קבורה בשם אלמון ב. סטראוג'ר, אשר זעם על כך שהמרכזניות בעירו 

שר קישרה בין מנויים בלי העדיפו את מתחריו על פניו. תגובתו לכך הייתה המצאת מרכזייה אוטומטית, א

תיווכן של מרכזניות. אין ספק שהמצאת המרכזייה האוטומטית הביאה לזינוק בשימוש הציבור הרחב 

 בטלפון והפכה אותו לאחד המכשירים השימושיים ביותר בחיי האדם המודרני.

חוף בארצות הברית -אל-סיפור מיוחד קשור לחנוכת קו הטלפון הראשון מחוף

ל המאה העשרים. בל, שעוד היה בחיים, הוזמן לטקס חנוכת ש 20-בשנות ה

של ארצות הברית, בעוד עוזרו ווטסון נמצא  הקו. הוא עמד בצד החוף המערבי

בצידה האחר של המדינה, בחוף המזרחי. השניים היו אמורים לחנוך בשיחה 

ביניהם את הקו. כל הנוכחים בטקס בשני הצדדים ציפו מה יגידו השניים זה 

ברגע היסטורי זה, וסברו שיציינו במלים נשגבות את הרגע הגדול. לבסוף, לזה 

ק"מ ממנו היה "מר  5,000-המשפט שאמר בל לעוזרו שעמד במרחק של כ

ווטסון, גש אלי, אני זקוק לך!". למעשה, חזר בכך בל על המשפט הראשון 

הטיפוס הפעיל הראשון של מכשיר -, כשניסה את אב1876-שאמר במעבדתו ב

לפון, בעוד עוזרו ששהה בחדר השני נכנס בהתרגשות לחדרו וצעק: "זה הט

 עובד!". הפעם, השיב ווטסון: "בסדר, רק שהפעם ייקח יותר זמן להגיע אליך...".

עם מותו של בל, דממו כל הטלפונים בעולם למשך מספר דקות, למתן כבוד אחרון לאיש שמבחינה 

 היסטורית מיוחסת לו המצאת הטלפון.
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 ספרים רבותיי, ספרים!

 דפוסמהפכת הדפוס הינה מהפכה טכנולוגית שנגרמה על ידי המצאת ה

שבת . המצאת הדפוס נח15-המאה הבאמצע  יוהן גוטנברגעל ידי 

 להמצאה החשובה ביותר באלף הקודם.

בסין נעשה שימוש בדפוס להכנת ספרים שלמים וכרוכים, כשש מאות שנה 

לפני הספירה. הדפוס בסין  היה מבוסס על הכנת תבניות של עמודים 

שלמים בחיתוכי עץ, לוחות חרס או גלילי חותם. הטכנולוגיה של ייצור נייר 

לספירה. ספרים  1200ירופה על ידי סוחרים ערבים בסביבות שנת והדפסת עמודים שלמים הועברה לא

ידי -. עד אז, ספרים באירופה ובמזרח התיכון הוכנו על1430שנוצרו בדרך הזאת החלו להופיע בשנת 

העתקה. לאונרדו דה וינצ'י תכנן מכבש דפוס לפי השיטה הזאת, אך אין לנו ידיעה אם תוכניותיו בוצעו 

 הלכה למעשה.

ג היה צורף זהב ומתוקף מקצועו התמצא היטב במלאכת ההטבעה גוטנבר 

וההחתמה. עיקר המצאתו של גוטנברג הייתה במעבר מלוחות מגולפים 

לאותיות מגולפות עשויות ממתכת. את האותיות הבודדות אפשר לסדר כל פעם 

בהרכב אחר וליצור על ידי כך את כל המילים של השפה מתוך מספר מוגבל של 

עבר לאותיות מתכת הבטיח שימוש ממושך וכך הפכה המלאכה אותיות. המ

היקרה להחריד של יצירת תחריטי עמודים למלאכה זולה בהרבה ולכן גם נגישה 

בהרבה. גוטנברג תרם את שלו גם במציאת תערובת המתכות המתאימה עבור 

יצירת אותיות הדפוס, ביצירת צבע דפוס הולם, טיפול בנייר ותיאום כל הדרוש 

את המלאכה לפועל. הספר הראשון, שהודפס בשיטה הזאת, היה כמובן התנ"ך. למרבה האירוניה, להוצ

גוטנברג, הממציא הגאון, לא הצליח מבחינה עסקית, בית הדפוס שלו עבר לידי פוסט ושפר והוא מת 

 .1468בחוסר כל בשנת 

החלה ירידה בכוחה של  תוך זמן קצר התפשטה ההמצאה ובתי דפוס רבים קמו והתחילו לפעול. בשל כך

הכנסייה בגלל נגישות רבה יותר לספרי הקודש והפצת דעות נגדה ונגד השלטון. התאפשרה הדפסת 

ספרים בשפות לאומיות כגון: צרפתית, אנגלית, גרמנית ועוד אשר גרמה להעשרת שפות אלו ואחרות 

ולרכישת ידע בתחומים רבים אצל מגוון אנשים. מספר האנשים שיכלו 

למוד גדל משמעותית, דבר שגרם להוזלת מחירי הספרים כי היה עתה ל

להם יותר ביקוש. ואולי אחת המהפכות החברתיות הגדולות ביותר 

הופעת העיתונות. מהפכת המצאת הדפוס גרמה  –החלה את דרכה 

לרמת החיים, הידע והמשכל של האנשים שחיו באירופה באותה תקופה 

בילה בצורה ישירה למהפכת לצמוח בצורה משמעותית, צמיחה שהו

 המידע של ימינו, כאשר מידע מציף אותנו ללא הפסק!

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A4%D7%95%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A4%D7%95%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%94%D7%9F_%D7%92%D7%95%D7%98%D7%A0%D7%91%D7%A8%D7%92
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%94%D7%9F_%D7%92%D7%95%D7%98%D7%A0%D7%91%D7%A8%D7%92
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-15
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 ויהי האדם כציפור קלת כנף

ל ארמן , כגון טיסת הצניחה ש11-ועד ה 9-קיימות עדויות מוקדמות לטיסות לטווחים קצרים מהמאות ה

פירמן, טיסת הדאייה של אבאס איבן פירנס, ואפשר שהתקיימו בסין טיסות מוקדמות אף יותר באמצעות 

 עפיפונים נושאי אדם.

עם הטיסה האנושית  1783בנובמבר  21-העידן המודרני של התעופה החל ב 

הראשונה באמצעות כלי טיס שאינו קשור לקרקע. הטיסה התבצעה על ידי בלון 

ידי האחים מונגולפיה, וטיסות באמצעות -לא באוויר חם שתוכנן עלפורח ממו

, 19-בלונים נהפכו לנפוצים יותר ולטווחים הולכים וגדלים במהלך המאה ה

, האחים רייט ביצעו את הטיסה 1903בדצמבר  17-ונמשכים עד לימינו אנו. ב

סם לא המונעת המוצלחת הראשונה, באמצעות כלי טיס כבד מן האוויר, אם כי מטו

היה מעשי לטיסה של יותר מטווח קצר עקב בעיות שליטה. שיפורים נוספים שנעשו 

הפכו את כלי הטיס לקלים יותר לשליטה, ורק בתחילת מלחמת העולם הראשונה הפכו כלי טיס מונעים 

 כבדים מן האוויר לשימושיים למטרות סיור ותקיפה נגד מטרות קרקעיות.

והפכו לאמינים יותר, והחלו לשמש גם לתחבורת נוסעים והעברת מטען.  עם חלוף הזמן, כלי הטיס גדלו

בתחילה סברו אנשים רבים שספינת האוויר היא האמצעי המעשי ביותר לתחבורת נוסעים לטווחים ארוכים 

למטוס  DC-3-באוויר. אך בשנות השלושים של המאה העשרים הפך ה

ובכך החל את  הנוסעים הראשון שהיה רווחי בתחבורת נוסעים בלבד,

העידן המודרני של שירותי מטוסי נוסעים. עד לתחילת מלחמת העולם 

השנייה נבנו שדות תעופה בערים רבות, והוכשרו מספר רב של טייסים. 

המלחמה עצמה הביאה חידושים רבים לעולם התעופה, כגון מטוס הסילון 

  הראשון ורקטות הדלק הנוזלי.

, בעוד שניל ארמסטרונג היה הראשון 1961באפריל  12-לחלל ב יורי גאגרין היה האדם הראשון שטס

 .1969ביולי  21-לדרוך על הירח ב

, "ספייס שיפ וואן" הפכה לכלי הטיס הממומן באופן פרטי הראשון שביצע טיסת חלל, 2004ביוני  21-ב

 ובכך פתח את האפשרות לשוק תעופה מחוץ לאטמוספירת כדור הארץ.
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 אוטוסטרדת המידע

בראשיתו, האינטרנט נוצר כרשת בצבא האמריקני בימי המלחמה הקרה. לאחר מכן 

שימש כאמצעי להעברת מידע מדעי בין אוניברסיטאות. אל הציבור הרחב הגיע 

רבה תודות להמצאת  , במידה20של המאה ה־ 90לראשונה בתחילת שנות ה־

לשימוש מסחרי. בתוך זמן קצר נוצרה  World Wide Webהדפדפן ופתיחתו של ה־

 מהפכה חברתית של ממש ופריחה של מאות מיליוני משתמשים.

הסוכנות האמריקאית למחקר במשרד ההגנה של ארצות הברית בחנה 

אפשרויות שונות לניהול הרשת, בדגש מיוחד על יכולת  1969בשנת 

דות של המידע, ויצרה טכנולוגיות שונות להעברת הנתונים בין שרי

הקימה הלאומית למדע של ארצות הברית שדרת  1986בשנת  הרשתות.

מידע בין ארבע אוניברסיטאות אמריקאיות, לשיתוף במחקר אקדמי. 

לי את שיטת הכתובות לאתרים -המציא טים ברנרס 80בסוף שנות ה־

-world-wideאי מייל( ולדפי הרשת )שהיתה הבסיס לדואר אלקטרוני )

web .המוכרים לנו היום ) 

מסרים מיידים )שירות המאפשר למשתמש  –מאז הרחבת השימוש הציבורי, יש לאינטרנט שימושים רבים 

לשלוח הודעות ישירות למחשב של משתמש אחר(, קבוצות דיון וקהילות, שיתוף קבצים, שידורי רדיו 

 מובן "ספריית ענק" של המידע המצוי בעולם. וטלויזיה, קניות, משחקים וכ
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 איך שעולם מתגלגל לו

שנה(.  5000-המצאתו של הגלגל מיוחסת באופן כללי לעם השומרי )שחי לפני כ

תה בפשטותה, שכן התנופה היא גם נחשבת להמצאה פשוטה לכאורה, אך גאוניו

שנתנה המצאת הגלגל הייתה משמעותית ביותר מבחינה טכנולוגית והיוותה 

 מפנה גם מבחינה היסטורית.

עד שהומצא הגלגל גררו משאות על משטחים כשלצורך זה היו מגייסים מספר רב 

של אנשים, על מנת להזיז מטען בסדר גודל של עשרות קילוגרמים. לאחר המצאת 

 חיים רתום אחד שיעשה את אותה עבודה.-י היה באיש או בעלהגלגל ד

ייתכן כי המצאת הגלגל לא הייתה הברקה רגעית, אלא תהליך מתמשך לאורך דורות. ייתכן גם שהגלגל 

זמנית, שכן כפי שההיסטוריה הוכיחה -הומצא בכמה מקומות בעולם הקדמוני בו

 המצאות נוצרות על ידי כמה אנשים כמעט באותו רגע.

האדם שלצורך העברת חפצים כבדים ממקומם, -נראה שבשלב ראשון גילו בני

אפשר להעזר בבולי עץ בעלי צורה מעוגלת, שהיעזרות בהם להנפה חוסכת מאמץ 

רב. ומכאן הדרך לשים את בולי העץ מתחת למשאות לא הייתה ארוכה, וכך הבחינו 

 צר הגלגל הראשון.שבעצם אפשר לחתוך את בולי העץ לחתיכה דקה ועל ידי כך נו

עקרון הגלגל הוא יצירת מגע נקודתי עם האדמה וסיבוב מחזורי אינסופי. ברגע 

שמשתמשים ביותר מגלגל אחד ניתן לשים עליו מרכב וכך נוצרה העגלה, שלימים הפכה לכלי רכב ממונע 

 וכלה במטוסים.

עצמות עתיקות כמו המצרים, מהלך ההסטוריה כפי שהוא מוכר לנו היום מבוסס על הגלגל, שכן כל אותן מ

השומרים, הבבלים והאכדים, הצליחו לכבוש ארצות ולנדוד בין יבשות הודות לשימוש 

יעיל בגלגל במרכבות ורכבי מלחמה. שימושים אחרים הם מכשירי הטוויה, המחרשות 

 לעיבוד אדמה, השעון, המחשב והרכבות.

המושג "המצאת הגלגל" הפך להיות מטבע לשון, וכשרוצים 

להגיד למישהו באירוניה שהוא לא מחדש דבר, אומרים: "לא 

 המצאת את הגלגל!".

 

 .התחבורהדמיינו את המהפכה הבאה בתחום 
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 להעברת שיעור אחר מוצלחהמלצות  - מתנדבעזר ל ומרח

 התורמים להצלחתו של שיעור בבית הספר.  מספר טיפיםק זה ריכזנו עבורכם בחל

 
מהווה חידוש ומקור לעניין.   מבחינתם של התלמידים כניסתו של אדם שאינו מצוות ההוראה של בית הספר – הכניסה לכיתה .1

מילים ובכך תאפשרו לתלמידים  נצלו את העובדה הזו והציגו את עצמכם בפני התלמידים. כדאי ורצוי שתספרו על עצמכם בכמה

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.  

בהירו לתלמידים את המתנדב הוא שמוביל את הכיתה אל המטרה שהציב בתחילת השיעור. חשוב שת – 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

איר להם פנים. כל אלה משרים אווירה נעימה ומכשירים טובה, מילה טובה על רעיון מוצלח, יוצר עימם קשר אישי ופשוט מ

 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  הוראותוה מעולמם של התלמידים –הדוגמאות 

 כמו כן, חשוב שתשתמשו בשפה מובנת וכמה שפחות במושגים קשים או מופשטים.

 העדיפו תמיד להעביר את המסרים בדרך של הפעלה, משחק או דיון.  -  אל תתנו הרצאה .ג

וה ובוטח, פנו אל כל תלמידי הכיתה )ולא רק לצד אחד של הכיתה או דברו בקול גב – היו דינאמיים ובטוחים בעצמכם  .ד

 לתלמיד אחד שמתבלט(, הסתובבו בין התלמידים, אל תשבו.  

בעזרה למתקשים, בחלוקת הכיתה לקבוצות, בעבודה פרטנית עם תלמידים. בקשו ממנה להיות  – השתמשו במחנכת .ה

ור על מנת לשוחח עם המחנכת לספר לה מהו נושא השיעור השיע שותפה והיעזרו בה. רצוי להגיע מספר דקות טרם

 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

 ש לפנות אל המחנכת כמה  ימים מראש.בקשו מהמורה להקדיש שיעור כפול )שני שיעורים ברצף(. במקרה זה י

 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. 

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

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

  



 
 

 הצעה לכתיבת מערך שיעור אחר –חומר עזר למתנדב 

 וחברה  טכנולוגיהשיעור מהבית | הורים . מתנדבים . משפיעים | 

69 

 לכתיבת מערך שיעור אחרצעה ה –חומר עזר למתנדב 

 מערך שיעור משלכם. צו להכין אם תרבחלק זה ריכזנו עבורכם הנחיות שיסייעו לכם 

 

 השיעור נושא .1

  (. רשתות חברתיותשבו יתמקד השיעור שלכם )למשל " אחדבחרו נושא" 

  חשוב להחליט על נושא אחד או שניים הקשורים זה בזה, ולא להתפרס יתר על המידה, כדי לא לפספס את המסר העיקרי

 שאתם מעוניינים להעביר. 

 י נושאים המובילים בהדרגה ללמידת הנושא כולו.ניתן לחלק את נושא השיעור לתת 

 
 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 

  יות והמסרים המרכזיים שירכוש התלמיד במהלכו. מהם הידע, המיומנו -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 גמה: "התלמידים יתמודדו עם קביעת ניתן  להגדיר מהו המסר המרכזי עימו רוצים שהתלמיד יצא מן השיעור )לדו

 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(.

 
 בניית מתווה השיעור .4

 שיעור מפרט את מהלך השיעור. מתווה ה 

 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 אם למטרות השיעורמהווה את הבסיס המרכזי של השיעור. מחולק למספר חלקים בהת 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(. 

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

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 –יות לגיל התלמידים רלוונט 

  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 

 שהי בכל שיעורשילוב של לימוד מיומנות כל 
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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[ 

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

 חידה, שאלה, סיפור אישי .1

 תוכן 

 תוכן 

 חיבור לנושא השיעור .2

 תוכן 

 תוכן 

 

 נושא מרכזי בשיעור ]משך הזמן בדקות[ 

 )העברת התוכן המרכזי בצורת הפעלות, סימולציות, משחקים וכדומה ולאחריהן דיון(

 הפעלה בקבוצות / סימולציה / עבודה בזוגות .3

 תוכן 

 תוכן 

 דיון .4

 תוכן 

 תוכן 

 

 סיכום ]משך הזמן בדקות[ 

 נלמדו בכמה מיליםחשוב לסכם את התובנות החשובות ש
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