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

 היומיומית והעכשווית של התלמידים. 

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

יכול להכיל שילוב של אמצעי מולטימדיה )טקסט, תמונה, וידאו, " באמצעות הטלפון הנייד שלו. פתק זה  ים/"פתק

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

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

 מוד במרחב הווירטואלי.מחוץ לכיתת הלי

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

 he.padlet.com :קישור

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

. כלי הסקר מאפשר לרתום הלוח השיתופילצורך מענה על שאלות הסקר. תוצאות הסקר מוצגות בזמן אמת על    הנייד

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

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

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

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

 www.mentimeter.com קישור:

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

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

 אופן מיידי את תוצאות השאלון.המתנדב מקבל ב

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

 www.google.com/forms/about :קישור

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

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

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

 על מצגות שיתופיות. 

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

. PDFעל גבי לוחות וירטואליים. ניתן לשלב בסרטון הקלטה קולית, ציור, צילום, תמונות, צורות ומסמכי הסבר 

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

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

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

 www.lensoo.com קישור:

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

 כיתה לגבי ההתאמה לתלמידים.מחנכת ה

 

 ______________________________________________________________________ 

 

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

 .לוגיה החינוכיתספר וארגונים בתחום הטכנו-הדעת ויועץ ומרצה לבתי-הקיבוצים, המייסד של עת

 

 

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

 

 מטרות השיעור 

  מתן הכרה ומקום )לגיטימציה( לחלום לעתיד  ✓

הבנה שגם כאשר הדרך לא פשוטה ניתן להגשים חלומות באמצעות אמונה   ✓

 ועבודה קשה. 

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

 בדרכם.כישלונות ובכל זאת הצליחו רצופת 

 . עידוד התלמידים לחלום לעתיד ✓

פעולות לביצוע  

 השיעור  לפני 

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

o והכנתה להקרנה.  תנלווימצגת   -ה מעבר על 

   adletP  -הלוח  פתיחת ✓

 הדרוש פתוח במחשב    סרטוןהכנת ה ✓

דגשים כלליים  

לניהול דיון  

 במהלך השיעור

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

 המתנדב יוכל לפנות אל התלמידים בשמם 

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

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

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

 הדיבור. רשותאת  וייתן לו

 

 מבנה השיעור

 

 מתודות ועזרים  זמן )דק'( נושא  

1.  

 :החלום שלי החלומות שלכם

o   החלום שלי   –הצגה עצמית 

o  תלמידים כותבים את חלומם 

 מצגת נלווית  o דק'  15

o לוח שיתופי- adletP 

2.  

 חלומות של אחרים 

o   החלומות, הסיפור והדרך של דמויות

 מפורסמות 

 מצגת נלווית  o דק'  15

o   דיון 

3.  

 שלונות מפורסמים יכ

o   החשיבות בהתנסות 

o  למידה מטעויות ומכישלונות 

 כישלונות מפורסמיםהצגת סרטון  o דק'  10

4.  

 סיכום: 

o עיבוד חדש של החלומות 

o י היום? דבר חדש שלמדת 

 oogle SlidesG  -סיכום  שיתופי   o דק'  5

  דק'  45 משך זמן סה"כ: 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1UiYiDkH5nnV3NBR7a3nG_bQK0Ae3Sn5J2jNDsAVg_2Q/edit#slide=id.p10
https://padlet.com/sadigtools/6cnbs9c8ktahyhnq
https://www.youtube.com/watch?v=XF4p32tdIJU
https://docs.google.com/presentation/d/1UiYiDkH5nnV3NBR7a3nG_bQK0Ae3Sn5J2jNDsAVg_2Q/edit#slide=id.p10
https://padlet.com/sadigtools/6cnbs9c8ktahyhnq
https://docs.google.com/presentation/d/1UiYiDkH5nnV3NBR7a3nG_bQK0Ae3Sn5J2jNDsAVg_2Q/edit#slide=id.p10
https://www.youtube.com/watch?v=XF4p32tdIJU
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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 לך השיעור  המ

 זמן  הנחיות נושא

 חלק א 

 חלומות

 

   (1פתיחה )שקופית 

קצת רקע על ילדותכם, מה רציתם לעשות  -שלכם שיאיהאת עצמכם ואת הסיפור הציגו  ✓

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

 דק'  5

 (2חלומות התלמידים )שקופית 

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

 ולים?  כשיהיו גד

 . Padlet -ללוח השיתופי בק  לתלמידים את הלינ שילחו ✓

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

 הנוצר מתשובותיהם.   הלוחאת המסך והציגו לתלמידים את  שתפו  ✓

   –לחלומות התלמידים התייחסו  ✓

o ואין תשובות נכונות וא אפשרי כל חלום ה 

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

 חלום ברור בילדותם / בצעירותם.

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

 לום  והגשמה עצמית.  בחיים בדרך להגשמת ח

 דק'  10

 ק ב לח

חלומות של  

 אחרים 

   –(  3-5את  הסיפורים מהמצגת )שקפים הציגו  ✓

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

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

 לדעתם?

 תשובותיהם. שתפו את הכיתה במתנדבים שי 2-3 בחרו ✓

 (. התמקדו בסיפור של הדמויות. 6-7הסיפורים מהמצגת )שקפים גו הצי  ✓

 דק'  10

 -שאלות לדיון

 יחד את ההבדלים בין מה שחשבו התלמידים לסיפורים האמיתיים.   בחנו ✓

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

 בו עליהם.  הסיפורים האפשריים שהילדים חש  לפסול את

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

 ם שהעתיד שלהם היה הרבה יותר טוב מאשר הסיפור הראשוני שקיבלו.  לה

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

 ה כל כך טוב. יגיעו רחוק, העתיד שלהם לא יהיחשבתם שהם לא  

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

 הייתה פשוטה, ובכל זאת הם שאפו, עבדו קשה והצליחו.  

 

  כדי להגשים חלומות, צריך קודם כל לחלום אותם!  

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

 

 

 

 דק'  5

https://padlet.com/sadigtools/6cnbs9c8ktahyhnq
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 זמן  הנחיות נושא

 חלק ג 

כישלונות  

מפורסמים  

ולמידה על  

 הדרך

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

 tch?v=XF4p32tdIJUhttps://www.youtube.com/wa -( 9)שקף 

o אם הם יכולים לנחש מי הדמות ומה היא עושה היום. שאלודמות ו הצגת כל  ני  לפ עצרו 

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

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

 דק'  5

   . Padlet-לוח הבלחלומות התלמידים חזרו  ✓

שוב על החלום שרשמתם. האם אתם רוצים להוסיף או    כל מהתלמידים להסתבקשו  ✓

 לשנות שוב?

 לתלמידים לשתף בחלומות שלהם ובמחשבות שעלו בעקבות השיעור. אפשרו ✓

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

 להגשמת חלום משלכם? 

 דק'  5

 חלק ד 

 יעור סיכום הש

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

ttps://www.youtube.com/watch?v=Ps3m9lGSC9sh 

 -את השיעור עם התלמידיםסכמו  ✓

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

 ו בעברם.שנחשבים למאוד מצליחים נכשלשגם אנשים 

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

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

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

 ם כבוגרים. את עצמנו לקראת החיי

o דונלד דאק ועוד, נחשב  , מויות המצוירות מיקי מאוסוצר של הד וולט דיסני, הי

 לגאון שהצליח להפוך חלום לאימפריה כלכלית. וולט דסני אמר פעם: 

 

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

 

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

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

 יוצאים איתה מהמפגש.

 דק'  5

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 השיעור  תמטרו

המתנדב  ארגוןבין התלמידים למתנדבים ול  היכרות ראשונית ✓

 ותחילתו של יצירת קשר אישי ביניהם. 

, תחומי עיסוקו  המשפטיםהתלמיד יכיר באופן ראשוני את מקצוע  ✓

שמוכן ואופן רכישת המקצוע ויבין כי המקצוע פתוח בפני כל מי 

 להתאמץ וללמוד. 

 עובדה ש"אין אמת אחת".ת של המקצוע ולהתלמיד ייחשף לדילמו ✓

פעולות לביצוע  

 השיעור  לפני 

 רכזת שיעור אחר, לאחר מפגש ההדרכה. מייל שנשלח ע"י הקריאת   ✓

תיחה, שמירה כקובץ מצורף והתאמה לפרטיכם  יל הפלתרג הטבלההורדת  ✓

 האישיים. 

   מצגת המלווה -פתיחת ה ✓

 . וכלי כתיבה דפים  5מראש מהתלמידים שיכינו  בקשו מהמורה לבקש  ✓

דגשים כלליים  

לניהול דיון  

 במהלך השיעור

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

 המתנדב יוכל לפנות אל התלמידים בשמם 

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

  (mute)ק ר בהצבעה, ומשחרר ממצב השתתלמיד מבקש  את רשות הדיבו ✓

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

 הדיבור. את רשותוייתן לו 

 

 מבנה השיעור

 עזרים מתודות ו זמן )דק'( נושא 

1. 

 מתנדב ותלמידים  -היכרות אישית 

o  היכרות עם המתנדב  -תרגיל 

o  היכרות עם התלמידים 

 דק'  15
o לתרגיל הפתיחה  טבלה 

o  דיון 

2. 

סטריאוטיפים ודעות קדומות על  

 אנשים, מקצועות ובעלי מקצוע 

o  מדרש תמונה 

 דק'  15

o  שקופיות הכוללות תמונות של

 מצגת נלווית -ב שוניםאנשים 

o של חנן בן ארי  ויקיפדיה שיר 

o   דיון 

3. 

 אמת אחת  עולם המשפט: אין 

o יבה והדילמות דוגמא לסוג החש

 ושופטים עו"דיתם מתמודדים א

 הסיפור על רובין הוד o דק'  10

4 . 

 : סיכום

o דילמה איתה מתמודדים עורכי דין- 

 מהחיים דוגמא 

o  ?דבר חדש שלמדתי היום 

 דק'  5
o  13הכתבה: "רובין הוד בת " 

o   סיכום שיתופי-  oogle slidesG 

  דק'  45 משך זמן סה"כ: 

https://docs.google.com/presentation/d/1WnzkzdObDZIPa5msEc_TrdcAQqjs35Z6xH9YumqCg7s/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1qXsA5fXCjVy7rMw-_-FFufaYRwFcUNPw-kz7acoffRU/edit#slide=id.ga62e51f9d5_1_31
https://docs.google.com/presentation/d/1WnzkzdObDZIPa5msEc_TrdcAQqjs35Z6xH9YumqCg7s/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1qXsA5fXCjVy7rMw-_-FFufaYRwFcUNPw-kz7acoffRU/edit#slide=id.ga62e51f9d5_1_31
https://www.youtube.com/watch?v=80GtXgCSYJw
https://www.youtube.com/watch?v=80GtXgCSYJw
https://www.youtube.com/watch?v=80GtXgCSYJw
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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   השיעור הלך מ

 זמן  הנחיות נושא

 חלק א' 

היכרות  

  -אישית 

מתנדב 

 ותלמידים 

 - פתיחה

   – למנחה ✓

o  אותו התלמידים  המידע המחשת החשיבה הסטראוטיפית בעזרת צמצום  –  התרגיל מטרת

 אודות המתנדב/ת. מקבלים, 

o  אל תפתח עדיין את המצלמה ואל תאמר עדיין את שמך ותפקידך. בחלק הבא תבצע תרגיל

 - קצר בו התלמידים יצטרכו לנחש זאת

אחר. עמותת שיעור אחר  , מתנדבים בעמותת שיעור עבודהשלום לכולכם. אני וחבריי ל ✓

קופה הקרובה נבוא בכל  ואנו שמחים מאד להיות פה. בת  הזמינה אותנו לבוא ולהכיר אתכם,

וע בימי ___ בשעה ___, כדי להעביר לכם שיעור אחר, שונה ממה שאתם בדרך כלל  שב

לומדים בבית הספר. לא יהיו שיעורי בית, לא יהיו מבחנים, ואנו מבטיחים שיהיה מאד  

קצוע שלנו, ולחשוב ביחד  וכיפי. נרצה לספר לכם קצת יותר על החיים שלנו, על המ מעניין

כמו שתראו  –נו מתמודדים איתם ביום יום, ושבעצם על כל מיני נושאים שאנח  איתכם

אלו הם נושאים שמתקשרים גם לחיים שלכם ביום יום, בכיתה, בהפסקות, בבית,   –בהמשך  

 בשכונה ועוד.

תם את מה תוכלו לומר עליי אחרי ששמע –המצלמה עדין סגורה( כשאת התלמידים )שאלו  ✓

 הקול שלי? 

  כיפה,  -שפרטי לבוש שאינכם נוהגים ללבומראש )אפשר לשלב  המצלמהכעת פתחו את  ✓

בשלב זה אל תתנו  –יט נוסף(  או כל פר  ג'קט מחויטכיסוי ראש, משקפיים, עניבה, כובע, 

 שום מידע נוסף אודותכם. 

 דק'  5

 

 תרגיל: היכרות עם המתנדב

לאחר  הטבלה ) שבה מופיעה הקרינו את השקופית מסך עם התלמידים ו שתפו בתרגיל הבא  ✓

מלאו מראש את הפרטים  –( שהורדתם מראש למחשב ועדכנתם פרטים אישיים מתאימים

באותה השורה, כך שכל פרט שלכם יופיע במקום אחר.    לאבטבלה בהתאם לזהות שלכם, אך  

 המסומנים בצהוב )בנספח(.  הנכוניםאת הפרטים ראו בדוגמה 

של גברים/  רשמו במקומם שמות  לשמש כדוגמה עבורך.בלה נועדו הפרטים בט למנחה ✓

 נשים ופרטים נוספים בהתאם למין, אמונה ולזהות שלכם. 

 דיון בטבלה:  

 . וכלי כתיבה לכתיבת התשובותפתקים   5ו ינמהתלמידים שיכ בקשו ✓

התבוננו בטבלה שהצגתי לכם ונסו לענות על השאלות באמצעות הרמת הפתק   -להם אמרו  ✓

 : לה המוצגת()מתוך הטב שובה הנכונה לדעתכםעם הת

 איך קוראים לי?  .1

 כמה אני לדעתכם?  בן/בת .2

 מה האמונה שלי?  .3

 מה הסטטוס המשפחתי שלי?  .4

 מה המקצוע שלי?  .5

האמונה    הללו? הגילאים הללו?מדוע חשבתם כך? למה דווקא השמות  -את התלמידים    שאלו ✓

 או המקצוע שבחרו?

 דק'  5
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 ה עדיין. נ ויהם מבלי לומר מה התשובה הנכתנו לתלמידים להביע את דעות למנחה

 את עצמכם.  הציגוכעת  ✓

 אם משהו השתנה מבחינתם בזהות שלכם ומדוע?   בדקועם התלמידים על כל העמודות ו  חזרו ✓

 הכרות עם התלמידים 

התלמידים. סבב כזה תמיד פותח את התלמידים ומאפשר לכל אחד  סבב שמות של ערכו  ✓

חביב או מאכל אהוב או במה ניתן לשאול בנוסף לשם גם על תלקבל כמה שניות של חסד. 

 ו לעסוק כשתהיו גדולים.תרצ

 דק'  5

 זמן  הנחיות נושא

 חלק ב' 

סטריאוטיפים  

ודעות קדומות 

על אנשים,  

מקצועות ובעלי  

 מקצוע 

 –תמונה מדרש 

 ת עם התמונות. ואת השקופי לתלמידיםהציגו  'המצגת הנלווית  פתחו אתומסך שתפו  ✓

)בקשו  של אנשים. על כל תמונה שתוצג בפני הילדים שאלו תמונותבפני התלמידים  הציגו ✓

ם  איך לדעתכם קוראים לו/לה? הא  :מהתלמידים לענות בצ'אט בזום והקריאו את התשובות(

וא/היא מרוויחים? האם הוא/היא נשוי/אה, רווק/ה,  הוא/היא עובדים? במה? כמה ה

מהן התכונות שלו/ה?    גרוש/ה? האם היא/הוא יודע לבשל? האם הוא/היא חבר/ה טוב/ה?

 האם הוא/היא חכם/ה או טיפש/ה? 

וא/היא כזה/כזו? על  איך אתם יודעים? מנין לכם שה :והשאלות החשובות ביותר 

לטתם לאפיין את הדמויות השונות באופן זה? מה גרם לכם להחליט  חהבסיס מה 

 ?שמישהו הוא עשיר? שהוא או היא עובדים במקצוע מסוים 

 דק'  5

 מול סטראוטיפ מציאות 

 .בן ארי חנןשל   ויקיפדיה להם את השיר  השמיעו ✓

 תלמידים מי אתם ומיהם האנשים בתמונות. וספרו ל  לתמונות חזרוכעת  ✓

 האם הופתעתם? מדוע? -את התלמידים  שאלו ✓

 

 דק'  5

 - הסבר

הנוגעת    הכללהאת מה שקרה בשני המקרים נוכל להגדיר כהדבקת סטריאוטיפים. סטריאוטיפ זו  

חנו כל חבר באותה קבוצה. למשל אנ   למאפיינים של קבוצה חברתית, והדבקת מאפיינים אלה על

ק שמרוויחים הרבה כסף, ולכן אנחנו בטוחים שכל מי שעובד ט-שומעים לעתים על אנשי הי 

 מופלג. האומנם? טק הוא עשיר -בהי

אליו  לארגן את המידע הרבסטריאוטיפ אינו בהכרח דבר בעייתי. לעיתים הוא עוזר לבני אדם 

משפחתנו מרים שבת וב אנחנו יודעים שאנשים דתיים שוהם מתוודעים במהלך חייהם. למשל אם  

יש אנשים דתיים, נשתדל לא לדבר בסלולארי לידם או להפריע למנוחת השבת שלהם. כלומר,  

 הסטריאוטיפ הוא אמצעי יעיל ביצירת קשרים חברתיים ובהבנת העולם. 

מידע  מצד שני, הסכנה היא שסטריאוטיפ יהפוך לדעה קדומה. דעה קדומה היא לקיחת ה

ית(, רק משום שהוא וב בצורה שליל וימת והכלתו על אדם מסוים )לרשברשותנו אודות קבוצה מס

 דק'  5

https://docs.google.com/presentation/d/1qXsA5fXCjVy7rMw-_-FFufaYRwFcUNPw-kz7acoffRU/edit#slide=id.ga62e51f9d5_1_31
https://www.youtube.com/watch?v=80GtXgCSYJw
https://www.youtube.com/watch?v=80GtXgCSYJw
https://www.youtube.com/watch?v=80GtXgCSYJw
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מים רבות ליחס לא נכון, שקרי, מפלה ואפילו משתייך לקבוצה זו. הדעה הקדומה מובילה פע

 עוין כלפי אנשים מסוימים. 

א באמת יכולים  חשוב לגבות את הדברים באמירות של הילדים על התמונות: אנחנו ל למנחה

ב.  "ים או רעים, עשירים או עניים וכיוובם הללו הם חכמים או טיפשים, טלדעת האם האנשי

 .עושה עימו פעמים רבות עוולו שפיטה של אדם על פי חזות

 -דיון

לעתים יש לנו סטריאוטיפים ודעות קדומות על בעלי תפקידים ומקצועות שונים. אמנם, לא ניתן  

קדומה על   לקרות כתוצאה מכך שיש לנו דעהאך בואו ננסה לחשוב: מה עלול להימנע מכך, 

 מקצוע מסוים? 

חשוב להגיע עם התלמידים להבנה שדעות קדומות שיש לנו על מקצוע מסוים יכולות  למנחה

למנוע מאיתנו לחשוב שאולי גם אנחנו מסוגלים להגיע למקצוע הזה. למשל: אם נחשוב, שכל 

בעצם זה  אין לנו סיכוי להיות רופאים ו ם עשירים, אולי חלקנו נחשוב שהרופאים נולדו להורי

ספת: אם אנחנו יודעים שרוב אנשי המחשבים הם גברים הדבר יכול לייאש  בכלל לא כך. דוגמא נו

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

 כישוריהן. 

דבר להשפיע עלינו עד כדי כך  תת ללא לם לנושא של סטריאוטיפים ועל כן, עלינו להיות מודעי

ל הדעה הקדומה שלנו עליו. חשוב שנדע שיש סוגים שונים של  שנפסול מקצועות מסוימים בש

טק. האנשים שונים מאוד זה מזה, יכולים להיות  -רופאים, רו"ח, כלכלנים, עורכי דין, עובדי הי

מש למקצוע זה או אחר.  ץ דעה לפני שאנחנו מתוודעים מ גברים או נשים וכיו"ב. אסור שנחרו

 את אחד המקצועות לעומק. שלנו תהיה לכם הזדמנות להכיר במפגשים

 זמן הנחיות נושא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חלק ג' 

עולם המשפט:  

 אין אמת אחת

 

 

 

 

 

 

 

 - דוגמא לסוג החשיבה והדילמות איתם מתמודדים עורכי דין ושופטים

אתכם בסוג  נשתף ,מקצוע עריכת הדיןעל עולם המשפט ו  עים קצת יותרכעת שאנו יוד ✓

 החשיבה והדילמות עמם מתמודדים עו"ד ושופטים. נעשה זאת דרך סיפור... 

אפשר להציג לתלמידים גלימת עו"ד, ולדבר קודם לכן על קוד הלבוש בבית   למנחה: ✓

רובין הוד, המופיע משפט. ומשהגלימה כבר מונחת על כתפיך, להמשיך ולספר את סיפור 

 ף ענין ועובד מעולה!. להלן. מוסי 

 – יפור רובין הוד ס

לתלמידים את הסיפור בקצרה )לא להקריא אלא לספר בעל פה. אין צורך לזכור את   ספרו ✓

 כל הפרטים(:  

--- 

בימי הביניים, לפני כמעט אלף שנים, שלט באנגליה מלך עריץ ומושחת בשם ג'ון. הוא הרשה  

 בלי רחמים. העשירים(, לגזול את עניי העם לאצילי הממלכה )

אדם בשם רובין הוד, שהיה ממשפחת אצילים, על סוסו ביער ֶשרוּוד. יער זה היה    יום אחד רכב

רכושו של המלך, והציד בו היה אסור. הוא ראה כיצד חיילי המלך, רכובים על סוסיהם, רודפים 

 וכל לבני משפחותיהם הרעבים.אחרי איכרים שיצאו לצוד ציד ביער שרווד כדי להביא א

 ם והבריח אותם.  בין הוד הכה את החייליור

עקב מעשה זה הפך רובין הוד לנרדף ומבוקש על ידי המלך ג'ון, שגזר עליו גזר דין מוות. 

רובין ברח ליער שרווד, ושם הקים לו צבא קטן של עשרות לוחמים אמיצים שמטרתם הייתה  

 י השלטון האכזר.  להגן על המנוצלים והנרדפים על יד

 דק'  10
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גבו דמי מעבר מכל מי שרצה לחצות את היער. גובה דמי  יער שרווד וובין שלטו בחייליו של ר

המעבר נקבע בהתאם ליכולתו של כל איש. למשל, מהעשירים, הנזירים והכמרים, שהיו בעיניו  

  המושחתים ביותר, לקח רובין הוד כפליים מכל עובר אורח אחר. לעומת זאת, העניים לא

 ח מהעשירים כדי שיוכלו לקנות אוכל. בין הוד מטבעות זהב שלק שילמו כלל, ואפילו קיבלו מרו

רובין נהג גם לגנוב מן העשירים, האצילים וראשי הכנסייה ,שייצגו בעיניו את השלטון 

 המושחת. הוא מעולם לא לקח כסף לכיסו, אלא חילק את כל הכסף לעניים ולנזקקים.  

והציל אותם מחרפת  כאזרחים ויותיהם ום על זכעניים, עודד אותם ללחרובין הוד לחם למען ה

 רעב.

חשוב מאד לזכור שבאותה תקופה שלטון המלוכה והאצילים באנגליה היה חזק מאד, ועדיין לא  

 התבססו ולא הוכרו זכויות לאזרחי הממלכה )כפי שאנו מכירים כיום במשטר הדמוקרטי(. 

ים.  לפי ספר החוקטין ם, מעשה הגניבה היה אסור לחלועם זאת, גם באנגליה של ימי הביניי

 גם הקמת צבא פרטי הייתה אסורה לפי החוק. 

--- 

 האם מעשיו של רובין הוד פסולים? האם הם מוצדקים?    - סקרערכו בתום הסיפור  ✓

תלמיד   /תלמיד שחושב שמעשיו של רובין הוד פסולים ילחץ על אייקון ה"לייק" בזום

 מחיאות הכפיים.   ן הוד מוצדקים ילחץ על אייקוןשחושב שמעשיו של רובי

 תלמידים מכל דעה שירחיבו תשובותיהם.  2-3 בחרו ✓

הציגו אתם את   –האם מישהו חושב אחרת? אם לא  –כל תשובה שתינתן, בדקו  למנחה: ✓

 היפוך הטענה.  

איתם: האם הוא עבר על איסור הגניבה? אם אנחנו היינו השופטים במשפטו של   בדקו ✓

? האם ברור לנו שהיינו מוצאים  ינו מענישים אותו ד על גניבה, האם ברור לנו שהירובין הו

 אותו "זכאי"? האם ברור לנו בכלל משהו בצורה חד משמעית? 

 מי בעד להעמידו לדין? מי בעד להרשיעו בעבירת גניבה ולהענישו?  -סקר נוסף ✓

 - הסבר

מידה, זה היה יכול להסתיים  שבאותה ה –לאחר הדיון ספרו להם את סוף הסיפור אך הבהירו 

זר המלך הטוב הוא שמע את מניעיו הטובים של רובין הוד מרי הפוך! )סוף הסיפור: כשחלג

ולכן סלח לו על מעשיו וביטל את גזר דין המוות. רובין הוד פיזר את צבאו וחזר לחיות חיים  

 נורמאליים(.  

עולות מסיפור רובין הוד, המטרה אינה לקיים דיון מעמיק בסוגיות השונות ה –  שימו לב ✓

קנה, שאין אמת ברורה אחת; שאין בחיים האמיתיים תשובות בזמן קצר להוביל למסאלא 

חד משמעיות של "נכון" או "לא נכון", "צודק" או "לא צודק"; שהחיים הם לא שחור ולבן;  

לשפוט את המצב הנתון; ושזהו בעצם תמציתו של עולם   שלא תמיד ברור כיצד נכון

האפשריים,   לבדוק כל דבר מכל הכיוונים חשיבה 'באמצע', בתחום האפור.  המשפט:

 ולחשוב, לחשוב, לחשוב...

. מומלץ עם שאלות פתוחות בגלל שהשיעור מתקיים מרחוק קשה לנהל דיונים למנחה: ✓

זכות הדיבור בכל פעם לתלמיד אחד מאד להשתיק מראש את כל המשתתפים ולתת את  

 שמצביע. 
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 זמן ותהנחי נושא

 חלק ד' 

 עור סיכום השי

 סיכום: 

לתלמידים שבמהלך השנה תדונו במקרים שונים שמזכירים את הדילמות שבמקרה  ספרו ✓

 רובין הוד: מקרים מורכבים ומסובכים, שלא תמיד אנחנו יודעים איך צריך לפתור אותם. 

פי " )כ13נתפסה "רובין הוד בת  2006ניתן לספר לתלמידים כי בשנת  הערה למנחה: ✓

התקשתה לכלכל את ביתם, ובבית לא היה הרבה שאמה החד הורית שהופיע בעיתון(: ילדה 

אוכל. אותה הילדה, יחד עם בן דודה, נהגה לפרוץ לבתים ולגנוב אוכל עבורה ועבור בן 

 דודה.  

 את המסך שלכם והראו לתלמידים את הכתבה )המופיעה בנספח(  שתפו  ✓

ון, שלכל ון ולא נכות נשמעות, שאין בהכרח נכחשוב לנו לומר שבשיעור שלנו כל הדע ✓

סיטואציה שתלמדו יש מכלול של שיקולים, אינטרסים, טיעונים, תשובות. נשמח שכמה  

 שיותר תלמידים ישתתפו בשיעורים, יביעו דעות וישאלו שאלות.  

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

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

 יוצאים איתה מהמפגש.

 דק'  5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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 לות בנושא סטריאוטיפיםיתמונות לפע

 תמונות ללא השם של הדמות את ה  הציגיש ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ךני פאלועו"ד רו

 (כיכר השבת)הוא מספר שמשרדי עו"ד לא העסיקו אותו בגלל הלבוש חרדי. פרטים בכתבה מאתר  

https://docs.google.com/presentation/d/1qXsA5fXCjVy7rMw-_-FFufaYRwFcUNPw-kz7acoffRU/edit#slide=id.ga62e51f9d5_1_31
http://www.kikar.co.il/%D7%A2%D7%95%D7%93-%D7%9C%D7%90-%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA%D7%99-%D7%91%D7%92%D7%9C%D7%9C-%D7%A9%D7%90%D7%A0%D7%99-%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99.html
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 סלים ג'ובראן – בדימוס שופט בית המשפט העליון
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 עו"ד כנרת בראשי ייצגה את א' בפרשת הנשיא לשעבר קצב
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  כסנגורית בצוות ההגנה של אולמרט שימשהעו"ד אמריה אמרה 
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 13רובין הוד בת 

שגנבה  רדמת, נהגה ש' לצאת למסע פריצות ברחבי קריית גת. את הכסף י שאימא שלה הייתה נכל לילה, בחצות, אחר

הייתה משלשלת לארנק של אימא בלי שתרגיש. אתמול נתפסה וסיפרה לחוקרים ההמומים: "רציתי את הכסף רק  

 לאוכל, לא לשום דבר אחר".

לי  תחת לאף של כולנו מבישראל, בקריית גת, מזה סיפור שמתאים למדינת עולם שלישית. אבל לא. זה קורה כאן, ב 

לילה בחצות, במשך ארבעה חודשים נהגה ש', לצאת למסע התפרצויות לבתים ולבתי עסק בעיר,    שאף אחד יודע. מדי

 במטרה אחת בלבד: להשיג כסף לאוכל לה ולמשפחתה.  

 ם!  תלמידים יקרי

 קו! ותה על התנהגותה? נמהביעו את דעתכם על סיפורה של ש'. האם לדעתכם יש להעניש א

 

 

 

 

 שעת סיפור: 

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

 אולי תשמחו לקרוא את הסיפור: "הילדה רובין הוד" מאת נורית זרחי.  

יא נערה החיה בישראל של שנות השמונים. היא מתקוממת נגד אי  קצת על הספר: רובין ה

הספר ובחברה. רובין, הזוכה  -יבה במשפחה, בביתיא רואה סבהשוויון שה דק וחוסר הצ

רובין הוד, מגן החלשים, מחליטה לשנות ולתקן את כל מה שנראה לה לא   לכינויה על שם

ידי בני נוער בלבד. שם תקום  - יוזמת את הקמתו של יישוב כפרי שינוהל על נכון. היא 

עם שאלות הקשורות  ביןרו ך הסיפור מתמודדתכולם שווים. במהל חברה צודקת שבה

המעסיקות את החברה בישראל כגון הפער העדתי, חוסר   בעצמה ובמשפחתה, ובשאלות

   .השוויון ועוד

העוסק בנושאים הנמצאים על סדר   ,זהו סיפור התבגרותה של נערה בישראל של ימינו

  בו הגבולות ל, עולם שעולם מבלב  היום. זהו גם מאבקה של רובין להגדיר את עצמה בתוך

 .שרובין נלחמת למענם עלולים לפגוע בה למבוגרים מטושטשים מעט, עולם שבו אלה   בין ילדים
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 כוחו של עולם המשפט: משפטים מפורסמים שעשו היסטוריה   – 3שיעור מספר 
 

 

 מטרות השיעור 

  פסקי דין מפורסמים בעלי השפעהלהתלמידים ייחשפו למשפטים ו  ✓

 על תהליכים חברתיים. 

 משפט משמש ככלי עזר ליצירת שינוי חברתי. ינו שעולם ההתלמידים יב ✓

 המשפט.התלמידים ידונו במקרים של אפליה בהם התערב בית   ✓

פעולות לביצוע  

 השיעור  לפני 

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

ות ותשלח  קבוצ 3- תה לתחלק את הכיי/ת ש/טרם השיעור בקשו מהמחנכ  ✓

 וצה. שמות התלמידים בכל קב לכם את רשימת

על האחד   –דפים  2בקשו מהמחנכת שתנחה את התלמידים להכין לשיעור  ✓

 יכתבו "לא" ועל השני יכתבו "כן" 

,  1חדר  -שמירתם כקובץ במחשבו )עבודה בקבוצות( הנספחיםפתיחת   ✓

 3חדר ,  2חדר 

 Google slides -בכרטיסיות הסבר ת פתחו והכינו לשליחה א ✓

דגשים כלליים  

לניהול דיון  

 במהלך השיעור

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

 התלמידים בשמם יוכל לפנות אל   בדהמתנ

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

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

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

 הדיבור. את רשותוייתן לו 

 

 מבנה השיעור

 

 מתודות ועזרים  ן )דק'(מז נושא  

1. 

 הזכות לחינוך 

o  בראון נגד מועצת  -סיפור מקרה

 החינוך של טופיקה, קנזס 

 דק'  15
o כרטיסיות 

o  דיון 

2. 

 משפטים מפורסמים שעשו היסטוריה  

o   :תיאורי המקרה 

 "מקדולנדס בכותרות" 

 "אליס מילר" 

 "משפחת קעדאן והישוב קציר" 

 ק' ד 25

o   הפעלה בקבוצות בזום 

o 3חדר , 2חדר  , 1חדר  דפי עבודה 

o  הצגה במליאה ודיון 

o כרטיסיות הסבר ב- Google 

slides 

3 . 
 סיכום: 

o תי היום? ש שלמדדבר חד 
 oogle slidesG  -סיכום שיתופי   o דק'  5

  דק'  45 משך זמן סה"כ: 

 

https://docs.google.com/document/d/1uzmOcJ8IgZlQZIAZdEaRwgzD3hiVCm2dC7mpQBsEZHk/edit
https://docs.google.com/document/d/1uzmOcJ8IgZlQZIAZdEaRwgzD3hiVCm2dC7mpQBsEZHk/edit
https://docs.google.com/document/d/1uzmOcJ8IgZlQZIAZdEaRwgzD3hiVCm2dC7mpQBsEZHk/edit
https://docs.google.com/document/d/1MOxufXDeQOZPgsYQeslX9sQsatvBKVyKAPaujpoykBA/edit
https://docs.google.com/document/d/1MOxufXDeQOZPgsYQeslX9sQsatvBKVyKAPaujpoykBA/edit
https://docs.google.com/document/d/1MOxufXDeQOZPgsYQeslX9sQsatvBKVyKAPaujpoykBA/edit
https://docs.google.com/document/d/1m2WY8icPgjAuHqNoY_nlqvCwCWMjg5QIgg2QkM0PfYU/edit
https://docs.google.com/document/d/1m2WY8icPgjAuHqNoY_nlqvCwCWMjg5QIgg2QkM0PfYU/edit
https://docs.google.com/document/d/1m2WY8icPgjAuHqNoY_nlqvCwCWMjg5QIgg2QkM0PfYU/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1NNSy9ceZ2VBUUe8b197azSF6xWCEMr_6R5AZb2tw_Ss/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/document/d/1uzmOcJ8IgZlQZIAZdEaRwgzD3hiVCm2dC7mpQBsEZHk/edit
https://docs.google.com/document/d/1uzmOcJ8IgZlQZIAZdEaRwgzD3hiVCm2dC7mpQBsEZHk/edit
https://docs.google.com/document/d/1uzmOcJ8IgZlQZIAZdEaRwgzD3hiVCm2dC7mpQBsEZHk/edit
https://docs.google.com/document/d/1MOxufXDeQOZPgsYQeslX9sQsatvBKVyKAPaujpoykBA/edit
https://docs.google.com/document/d/1MOxufXDeQOZPgsYQeslX9sQsatvBKVyKAPaujpoykBA/edit
https://docs.google.com/document/d/1MOxufXDeQOZPgsYQeslX9sQsatvBKVyKAPaujpoykBA/edit
https://docs.google.com/document/d/1m2WY8icPgjAuHqNoY_nlqvCwCWMjg5QIgg2QkM0PfYU/edit
https://docs.google.com/document/d/1m2WY8icPgjAuHqNoY_nlqvCwCWMjg5QIgg2QkM0PfYU/edit
https://docs.google.com/document/d/1m2WY8icPgjAuHqNoY_nlqvCwCWMjg5QIgg2QkM0PfYU/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1NNSy9ceZ2VBUUe8b197azSF6xWCEMr_6R5AZb2tw_Ss/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1NNSy9ceZ2VBUUe8b197azSF6xWCEMr_6R5AZb2tw_Ss/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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 מהלך השיעור  

 זמן  ותהנחי נושא

 חלק א' 

הזכות 

 לחינוך 

הדפים שהכינו מראש לשיעור )כן/ לא כמפורט בהכנות  2ידים שיביאו את תלמ מה בקשו ✓

 לפני השיעור(.

אותם את השאלות הבאות ובקשו שירימו את הדף שבו כתובה התשובה הנכונה   שאלו ✓

 מבחינתם: 

o  ?האם לדעתכם לכל ילד יש זכות ללכת לביה"ס 

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

o  כמה בתי ספר, האם זכותנו לבחור לאיזה בי"ס נרצה ללכת? יש ה ובמיד 

 

הזכות לחינוך היא זכות יסוד שאמורה להיות מובטחת לכל ילד וילדה. כמובן שיש   הסבירו: ✓

עוד עבודה רבה כדי לוודא שהכול נהנים מזכות זו, אולם לצערנו היו זמנים בהם לא כולם 

ום נפגוש סיפורי מקרה בהם הכרעות הי לם.שלכל ילד וילדה אכן מגיע חינוך הו חשבו

מפורסמות של בתי משפט הצליחו לשנות דברים במציאות, ואפילו לחולל מהפכות. מקרה  

 אחד כזה התרחש בדיוק סביב המאבק על הזכות לחינוך. 

 

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

 רה הבא: המקאת ספרו   ✓

דלה בקנזס שבארצות הברית. כל  ירה בכיתה ג' אשר נולדה וגלינדה בראון, היתה ילדה צע 

בוקר צעדה לינדה מרחק רב ביותר דרך שכונות שאינן בטוחות עד שהגיעה לתחנת  

האוטובוס שלקחה אותה לבית הספר היסודי בו למדה. בשכונתה של לינדה היה בית ספר 

ללמוד בו כיוון שלינדה  בטוחה אך לינדה לא הורשתה והדרך אליו יסודי אחר, קרוב יותר, 

 תה שחורה ובו למדו רק ילדים לבנים.  היי 

 את השאלות הבאות ושוב בקשו שירימו את הדף עם התשובה הנכונה מבחינתם:שאלו  ✓

o  ?האם המצב הוגן לדעתכם 

o ה?  , דתו וכדומהאם זה בסדר שילד/ה ילמד בבית ספר רחוק רק בגלל צבע עורו, מינו, לאומו

 מדוע?

 - שאלה לדיון ✓

o   דה הזו נהוגה בכל המדינה, האם וכיצד ההורים יכולים לעשות מעשה שישנה את  ההפרהאם

 המצב עבור ילדיהם? 

 המשך הסיפור  ✓

הייתה הפרדה מוחלטת במערכות החינוך של ארה"ב בין השחורים ללבנים.   50 -בשנות ה

ם  צבע עורם אינו לבן. תלמידים תלמידים שכתוצאה מכך, היו בתי ספר שסירבו להכניס אליה

חינוך מרוחקות יותר או לוותר על מסגרת הלימוד. אביה של   אלה אולצו לפנות למערכות

לינדה, אוליבר בראון, עתר בשם בתו לבית המשפט המחוזי בדרישה כי יאפשרו לבתו ללמוד  

רית של ארצות הבבבית הספר הקרוב למגוריה. בעקבות עתירה זו פסק בית המשפט העליון  

ינה חוקית. פסק הדין היה מהפכני  תה נהוגה עד אז בבתי ספר א כי ההפרדה הגזעית שהיי

אמריקנים לבתי ספר שעד אז למדו בהם -ויצר תקדים שבעקבותיו החלו נרשמים ילדים אפרו

 לבנים בלבד. 

 

 

 דק'  15
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 הסבירו:   ✓

שינוי  דרוש  ראינו שכדי לעמוד על זכותם של ילדים בכל העולם ללכת לבית הספר היה

צרה שינוי מהותי  תה משמעותית ביותר ונאמר עליה שיחברתי מהותי. פסיקה זו היי 

בהתייחסות פחות מפלה נגד שחורים בארצות הברית. עולם המשפט סייע ליצירת השינוי  

 החברתי והוציא פסיקה שנתנה תקווה ומוטיבציה לאנשים בכל העולם.

אליהן  מקרים רבים בהם זכויות שאנו מתייחסים    המקרה של לינדה בראון אינו היחיד. ישנם

והתערבות בית המשפט סייעה ליצירת שינוי. למערכת כנתון וודאי לא היו כאלה בעבר, 

 המשפט יש נגיעה משמעותית לזכות של כל אדם לחיות בשוויון, בבטחה ורווחה.

 זמן  הנחיות נושא

 חלק ב' 

משפטים  

מפורסמים שעשו  

 היסטוריה 

 - צות בזום בקבו   הפעלה

בצים ששמרתם לעבודה בחדרים )כקובץ הק 3אט שבזום, את לתלמידים, דרך הצ' שלחו  ✓

 מצורף(. 

 מכל קבוצה, לפתוח את הקובץ לפי מספר החדר אליו שייכת.  בקשו ✓

הקבוצות שהמחנכת חילקה אותם טרם השיעור  3-לתלמידים שכעת יתפצלו בזום לאמרו  ✓

תרות;  הפסיקות של המקרים הבאים: מקדונלדס בכוושכל קבוצה תקבל תיאור אחד מדפי 

 ציר.  אליס מילר; משפחת קעדאן והישוב ק

 כל קבוצה תתבקש לקרוא את המקרה ולענות על השאלות המצורפות.

 

 הערה למנחה:

.  מובנים לתלמידיםיש לעבור בין החדרים השונים בזום, לשלוח ולוודא שהטקסטים השונים 

תור בלחיצת כפ לקרוא לכם מידה וזקוקים לעזרתכם יכוליםעדכנו את התלמידים מראש כי ב

 בזום.

כמו כן, מומלץ לסייע להם בחשיבה על השאלות. מקרה קעדאן אינו פשוט. יש לעזור לכוון את  

זו קשה   כות השוויון הבסיסית )כמו גם לעובדה שבית המשפט בעצמו מצא סוגיההתלמידים לז

 במיוחד...(. 

 דק'  10

 ן  הצגה במליאה ודיו

הקראת השאלות כיתה את תיאור המקרה שלו )ללא  מנציג מכל קבוצה להקריא בפני הבקשו   ✓

 והתשובות(.

 את התלמידים: שאלו ✓

o  המקרים?האם תוכלו לראות מכנה משותף בין שלושת 

o   האם תוכלו לראות משותף בין שלושת המקרים למקרה של בראון עליו דיברנו בתחילת

 השיעור? 

 

  הערה למנחה:

ק  שאלות פתוחות. מומלץ מאד להשתי תקיים מרחוק קשה לנהל דיונים עםשיעור מבגלל שה

 מראש את כל המשתתפים ולתת את זכות הדיבור בכל פעם לתלמיד אחד שמצביע. 

 דק'  15
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 לתלמידים: הסבירו  ✓

 בכל המקרים מתוארות פניות לבית המשפט עקב עוול חברתי מסוים. 

מסוימת אך למעשה הייתה בו פגיעה בכל המקרים מתואר מצב שהיה מקובל ונהוג בתקופה 

 וחה של האדם.ת או ברובזכויו

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

 בכל המקרים האדם הנפגע פנה לעזרת בית המשפט. מקובלים. 

לא  את התלמידים: מה החשיבות במקרים השונים בכך שהאדם פנה לבית המשפט ושאלו  ✓

 המשפט?רון יש לפסיקה רשמית של בית ניסה לפתור את הבעיה בעצמו? איזה ית

 -ובקשו מ השונות שמופיעות בנספח כרטיסיות ההסברבאמצעות שיתוף מסך את  הקרינו ✓

 הכיתה.  קריאו אותן בפניתלמידים שי 3

 

 זמן הנחיות נושא

 חלק ג' 

 סיכום השיעור 

 סיכום:  ✓

, כמו הזכות ללמוד או כמובנות מאליהן אנו לוקחים זכויות מסוימות שיש לנו , לא פעםבחיינו

ינוי?  הזכות לבריאות. עם זאת, מבט בהיסטוריה מגלה שלא תמיד כך היה המצב. מה סייע בש

 ת המשפט.  בי -אנשים אמיצים, בהחלט, ולצידם

 

בעניינים גבוהים שאינם קשורים אלינו אך  ייתכן ובית המשפט נראה לנו לעיתים רחוק ועוסק

ראינו היום שחלק מהזכויות הכי בסיסיות שלנו הושגו באמצעותו. לכל אחד מאיתנו יכולת 

 ית לטפל במקרה.  להשפיע ובמקרה שנעשה לנו עוול יש לנו יכולת נקודת

 

והדים נרחבים יותר. בכוחו של בית המשפט משפט היא בעלת השפעה עם זאת, פנייה לבית ה 

להביא לשינוי שאינו נקודתי אלא רחב, מחייב, מכובד ומעוגן בחוק. ראינו שיש מקרים רבים 

שלא פשוט להכריע בהם, במיוחד כאשר מדובר בסוגיות שמאוד מקובלות חברתית. עם זאת,  

 את השינוי.   יא שפעמים רבות יוצרתידי הצדק והתערבותו הת המשפט מונחה על  בי

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

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

 איתה מהמפגש. 

 דק'  5

  

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1NNSy9ceZ2VBUUe8b197azSF6xWCEMr_6R5AZb2tw_Ss/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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 עבודה בקבוצות  –נספחים 

 

 כותרותמקדונלדס ב

  122קילו, וג'זלין  77אשלי שקלה  -קל עודףות מניו יורק בעלות מש(, היו שתי נער19)בת  ( וג'זלין14)בת  אשלי  

 קילו. 

אשלי וג'זלין היו נערות רגילות, עם תחביבים שגרתיים, שמאוד אהבו לאכול מקדונלדס. הבנות היו לקוחות 

 עיתים קרובות. קבועות של הרשת ונהגו לאכול בסניפיה השונים ל

 חראית לכך שהן שמנות.ת כי רשת ההמבורגרים אולנדס, טענו שתי הנערועל אף אהבתן למקד

שתי הבנות פנו אל עורך דין שתבע בשמן את הרשת וטען כי בכך שמקדונלדס מכרה לנערות מזון משמין ולא  

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

 

 תי הבנות? מדוע? ית לבעיית ההשמנה של שניתן לומר שמקדונלדס אחרא  דעתכםהאם ל

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

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

הנערות?__________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________מקדונלדס?_________

__________________________________________________________ 

עליכם?___________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

  

https://docs.google.com/document/d/1uzmOcJ8IgZlQZIAZdEaRwgzD3hiVCm2dC7mpQBsEZHk/edit
https://docs.google.com/document/d/1uzmOcJ8IgZlQZIAZdEaRwgzD3hiVCm2dC7mpQBsEZHk/edit
https://docs.google.com/document/d/1uzmOcJ8IgZlQZIAZdEaRwgzD3hiVCm2dC7mpQBsEZHk/edit
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 אליס מילר

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

ייסת בחיל  ייסה לצה"ל היה חלומה להפוך לט בית ומוכשרת, ובעת שהתגאליס הייתה נערה ספורטי 

 האוויר.  

מבצע  מספר נשים במלחמת העצמאות ואחת נוספת ב  –בהיסטוריה של צה"ל שירתו מעט מאוד טייסות  

 . חיל האוויר הישראלי ב צוות אוויר(, אולם מאז לא הוכשרו נשים לתפקידי  1956) קדש

 מיונים לקורס הטיס.  ת אליס סרב צה"ל לקבל לגם א

, שאמר לה: "תשמעי  עזר ויצמן)בזמנו(,  נשיא המדינהאפילו מ שוביניסטיזל ובאותם ימים, נתקלה מילר ביחס מזל

? ראית פעם אישה כירורגית או מנצחת על תזמורת? נשים לא מסוגלות לעמוד  גרבייםסורג    גברמיידלע, את ראית פעם  

 הדרושים מטייסי קרב". בלחצים 

 על האפליה ועתרה לבית המשפט העליון.תרעמה אליס ה

 

 של אליס לבית המשפט מוצדקת?ם פנייתה האם לדעתכ

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 האם יכלה אליס לפתור את הבעיה בדרך אחרת?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 ? רה כזה מה היתרונות של פנייה לבית המשפט במק

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1MOxufXDeQOZPgsYQeslX9sQsatvBKVyKAPaujpoykBA/edit
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 משפחת קעדאן והישוב קציר

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

 זמינה בכפר. תה יהודי התאפשרה רמת חיים שלא היי מבחינת שירותים וחינוך, בישוב ה 

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

 טובה יותר ולכן הגיש בקשה לעבור לגור בישוב קציר. 

 ערבים.  קשתם בשל היותםהישוב דחה את ב

יט לדון בבקשתם בהרכב מיוחד ומורחב של  החל  פט העליון, שעקב מורכבות המקרהבתגובה, פנו בני הזוג לבית המש

 שופטים.  5

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

ת השיפוטיות הקשות ביותר בה  ניסה להימנע מהכרעה משפטית שכן לדבריו, זו אחת ההכרעושל פשרה לבעיה. הוא 

 נתקל. 

גישור שלא צלחו, התבקש בית המשפט להכריע   ניסיונותלאחר חודשים ארוכים של 

 בעתירה. 

 

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

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________  

 וב קציר. על מי עוד?החלטת השופטים בפרשה תשפיע על בני הזוג קעדאן ועל היש

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 גור בישוב? ינן יש להרשות למשפחת קעדאן להאם תוכלו לחשוב על סיבות שבג

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________  

https://docs.google.com/document/d/1m2WY8icPgjAuHqNoY_nlqvCwCWMjg5QIgg2QkM0PfYU/edit
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 הסבר  - 2נספח 

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

 שמין, אך זה לא  עזר. מזון מלגופו מקדונלדס ניסתה לטעון שהלקוח מודע לכך שהוא מכניס 

פריט המזון שלה  בעקבות תביעה זו ותביעות דומות נוספות, הופעל על הרשת לחץ ציבורי אדיר שגרם לה להוסיף לת

 סלטים, פירות ורטבים בריאים.  

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

 ת ליצור שינוי שיש לו השפעות חיוביות על הבריאות של כולנו. הנערו ר לשתי עולם המשפט עז

יום כל חברה מחוייבת לחשוף בפני הלקוחות שלה את כל  כ -בנוסף, התערבותו של בית המשפט סייעה לנו כצרכנים

 המידע אותו עליהם לדעת כשהם קונים מוצר מסוים, במיוחד כשהמוצר עלול להזיק לבריאותם.  

 

 - ליס, והיא הורשתה לגשת למיוני הטיס, אך למקרה זה הייתה השפעה גדולה אף יותרתביעתה של א בג"ץ קיבל את

וות לגברים ונשים. תפקידים צבאיים, שעד אז היו סגורים  בג"ץ לצה"ל ליצור זכויות ש  בעקבות התביעה של אליס הורה

 תותחנים ועוד.  ם שונים בחיל ובלים, קורסי נשים יכלו לגשת לקורס טיס, קורס ח -בפני נשים, כעת נפתחו

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

 לקורס וכך הפכה רוני צוקרמן לטייסת הקרב הראשונה בצה"ל. 

 

 

לתת יד   קרטית, יכולהיהודית ודמו בפרשת קעדאן השאלה שעמדה על הפרק היא האם מדינת ישראל,  שהיא מדינה

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

בע שבמדינת ישראל ערך השיוויון הוא חשוב  בלה תביעת בני הזוג. פסק הדין ק, התק2000בפסק הדין שניתן במרץ 

 או או דתו. ביותר. נקבע שאי אפשר למנוע מאדם להתיישב במקום מסוים רק בגלל מוצ 

 חר פסק הדין חזרו בני הזוג לועדת הקבלה של הישוב קציר אך בכל זאת קיבלו תשובה שהם "אינם מתאימים". אל

שנים לאחר שהחלו במאבקם, קבלו בני הזוג קעדאן    10  - ה לבג"ץ ובסוף, יותר מאזרח התערבה ופנתהאגודה לזכויות ה

 את האישור לבנות את ביתם ביישוב קציר. 

 ר מבחינתו זה לקחת את הילדים למקום יותר טוב. "זה החלום שלי". אדאן כי העיקר ד"ר עדאל קבתגובה אמ

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1NNSy9ceZ2VBUUe8b197azSF6xWCEMr_6R5AZb2tw_Ss/edit#slide=id.p
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 ות הגישה לערכאות מערכת בתי המשפט וזכ – 4שיעור מספר 

 

 השיעור  מטרות

התלמידים יכירו את מערכת בתי המשפט בישראל ואת המבנה   ✓

 הערכאות השונות. של ההיררכי 

 התלמידים ידונו בזכות הגישה לבתי המשפט.  ✓

 המשפט.התלמידים יבינו את חשיבות השוויוניות בפני בית  ✓

פעולות לביצוע  

 השיעור  לפני 

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

הפעלה בנושא זכות הגישה לערכאות )סעיף ב'( נדרשת  ב -שימו לב ✓

אנא הפעילו את שיקול דעתכם בהתאם לסוג האוכלוסייה בכיתה   -רגישות 

מתלבטים בנושא, והתייעצו מראש עם מחנכת הכיתה לגביה. אם אתם 

 . אתם מוזמנים להתייעץ גם עם רכז/ת שיעור אחר

 ,  2חדר , 1חדר   –בודות בקבוצות ושמירתם כקובץ ספחים לעפתיחת הנ  ✓

 4חדר ,  3חדר 

 והכנתה לשיתוף מבנה בתי המשפט בארץפתיחת השקופית   ✓

 והכנתה לשיתוף  סוגי בתי המשפט המקצועייםפתיחת שקופית  ✓

דגשים כלליים  

לניהול דיון  

 במהלך השיעור

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

 המתנדב יוכל לפנות אל התלמידים בשמם 

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

   (mute)ב השתק בור בהצבעה, ומשחרר ממצ תלמיד מבקש את רשות הדי  ✓

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

 וייתן לו את רשות הדיבור.

 

 מבנה השיעור

 

 עזרים מתודות ו זמן )דק'( נושא  

1. 

שלום,   –מערכת בתי המשפט  

 עליון מחוזי, 

o  סיפור מקרה 

 ' דק 15

o בזום  לוח שיתופי 

o  מבנה בתי המשפט בארץשקופית 

o  דיון 

2. 
 זכות הגישה לערכאות 

o  זכות העתירה 
 דק'  20

o  2חדר ,  1חדר  –עבודה בקבוצות ,   

 4חדר ,  3חדר 

o  דיון 

 דק'  5 בתי משפט מקצועיים  .3

o  צ'אט בזום 

o  סוגי בתי המשפט  שקופית

 המקצועיים 

 Google Slides  -סיכום  שיתופי   o דק'  5 ?דבר חדש שלמדתי היום -  סיכום  . 4

  דק'  45 סה"כ:  משך זמן
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   השיעור הלך מ

 זמן  הנחיות נושא

 חלק א 

מערכת בתי  

  – המשפט 

שלום, מחוזי,  

 עליון 

 

 מערכת בתי המשפט 

 - לתלמידים את הסיפור הבא )כדאי בדרמטיות( ספרו ✓

 

העירייה החלה בעבודות לשיפור פני הרחוב. העירייה החליטה   ,ברחוב סמוך לביתי

יף צמחייה ופינות ישיבה לטובת הדיירים ברחוב. לסלול את הכביש ברחוב מחדש ולהוס

די נהג טרקטור וגרם להצפה של הבית במהלך העבודות מול ביתי נפגע צינור מים על י

נות לעו"ד ולהגיש תביעה  שלי ולנזקים גדולים מאוד לו ולרכוש שבתוכו. החלטנו לפ 

היינו צריכים אבל מערכת בתי המשפט כוללת מספר סוגים ו,  כספית על הנזק שנגרם לנו

 ים להגיש את התביעה. להחליט לאיזה סוג אנו יכול 

 

 את התלמידים: מי יודע לומר לי אילו בתי משפט יש בארץ? שאלו ✓

יכתבו את התשובות ובקשו מהתלמידים ש ,את הלוח השיתופי בזוםפתחו   מסך,שתפו  ✓

 . על גבי הלוח  שלהם

ושה סוגי בתי משפט  מערכת בתי המשפט בישראל מורכבת משל -לתלמידים הסבירו  ✓

משפט ה מחוזי ובית  ה משפט הבית משפט השלום, בית   -כה לגבוהה()מן הערכאה הנמו

 עליון.  ה

 מה לדעתכם ההבדלים בין שלושת סוגי בתי משפט אלה?   -את התלמידים שאלו  ✓

יש להסביר את פירוש המילה "מחוז" והמשמעות הטמונה בכך שבית   הערה למנחה ✓

 האזור./כל המחוז המשפט המחוזי נותן מענה ל 

 

והסבירו בקצרה את הפרטים.  מבנה בתי המשפט בארץ  את השקופית בה מופיע הקרינו ✓

 . מנהלייםנים אזרחיים ועניינים כדאי להסביר את ההבדל בין עניינים פליליים, עניי 

 

לכל בית משפט יש סמכות רחבה יותר מזו של בית המשפט שתחתיו.  אם כך, סכמו:  ✓

מיליון ש"ח( או כשמדובר בעבירות שהן    2.5- כאשר התביעה בסכום כספי נמוך )נמוך מ

שנים, נפנה לערכאה הנמוכה ביותר   7לא חמורות בכדי להביא לענישה של מעל  

ית משפט השלום. אם ב -הרכב לו ניתנה סמכות שיפוטית(  - מושג ערכאה)הסבירו את ה 

לא מרוצים מפסק הדין, אפשר לערער לבית המשפט שמעליו. במקרים בהם הסכום 

 הכספי המבוקש גבוה יותר, אנו פונים ישר לבית המשפט המחוזי. 

 

פה  להצפה בבית שלי. הסכום הכספי של הרכוש שנהרס מההצנחזור  –לסיפור חיזרו  ✓

 ₪.    100,000 -עמד על כ

 שאלות הבאות: בתלמידים העם דונו  ✓

o  .)לאיזה בית משפט עלינו להגיש את התביעה? )התשובה: בית משפט השלום 

o   אם לא נהיה מרוצים מהחלטת בית המשפט, האם נוכל לנסות לשנות את

שנוכל להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי, ואחר   הסבירוההחלטה? כיצד? 

 נוכל לבקש רשות ערעור מבית המשפט העליון.  רך, , במידת הצוכך 

 דק'  15

https://docs.google.com/presentation/d/15pShxgdhYasfrIcK9Nm8RyfvZzYMH_ofcr6uadYgFSU/edit#slide=id.p
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o ר  ונניח שמההצפה שקעו יסודות הבית ועכשיו הוא מסוכן למגורים ולא ניתן לחז

מיליון ₪. האם עלינו    3אליו. יש צורך בהריסת הבית ובנייתו מחדש בעלות של 

 שונה להגשת תביעתנו? לבחור בבית משפט

o  בית   –נדונים בערכאה הראשונה  אילו עוד מקרים לדעתכם יכולים להיות

 לום?משפט הש

o  מיליון ₪,   2.5להזכירכם מדובר בתביעות בעניינים אזרחיים עד לגובה

 שנות מאסר.   7הוא עד    ןובעבירות פליליות שהעונש המקסימאלי עליה

 

פגיעה באוטו  -אפשריות להליכים בבית משפט השלום הנה מספר דוגמאות    -למנחה ✓

)אזרחי(, נפילה לבור שהעירייה לא סגרה )אזרחי(, גניבה של  של אדם אחר וגרימת נזק

י )פלילי( ועוד. כמובן שכל התשובות תלויות בגובה סכום התביעה או  מכשיר סלולר

 . בעונש המקסימאלי המוגדר לעבירה זו

 נוספות לדיון: שאלות  ✓

o  לדעתכם ישנם הרבה מקרים שיכולים להיות נידונים בבית המשפט  האם

 השלום?

אכן, יש המון מקרים שמתאימים להידון )להיות נידונים( בבית משפט השלום.  :הסבירו ✓

עובדה זו מודגמת גם ויזואלית באמצעות מבנה הפירמידה. אם כן, מה עלול לקרות  

מעצם העובדה שהמון מקרים מגיעים לבית משפט השלום? )תשובות אפשריות: עומס; 

 תור ארוך; חוסר התעמקות בכל מקרה לגופו(.

o פתרונות הייתם מציעים להפחתת העומס?  ואיל 

o  תשובות אפשריות: בניית בתי משפט שלום נוספים; העברת חלק מהמקרים

לבית המשפט המחוזי, מינוי שופטים נוספים, הפניית התיקים לדיון מחוץ 

לכותלי בית המשפט )למשל לגישור( ועוד. קיימים סדרי דין והליכים שנועדו 

יות מסוימות ובסכומים מסוימים כגון: סדר דין  גלהחיש את הליכי המשפט בסו

 מהיר, סדר דין מקוצר, תביעה לפינוי מושכר. 

ואכן, ראינו קודם, שיש הבדל בכמות של סוגי בתי המשפט וזאת בין היתר   -הסבירו ✓

בתי משפט  6בתי משפט שלום,  30בשל היתכנות העומס על כל אחד מהם. ישנם 

 .ורק בית משפט עליון אחד יםמחוזי

 זמן  הנחיות נושא

 

 

 חלק ב 

זכות הגישה  

 לערכאות

 

 

 

 

 

 

 

 עבודה בקבוצות 

את התלמידים: מה דעתכם שנגביל את הזכות לפנות לבית המשפט? האם  שאלו ✓

? הגיש תביעה לבית המשפטאחד, שיש לו תלונה קטנה על משהו יכול ל לדעתכם כל 

 האם ישנם מקרים שאפשר להגביל ולאסור על פניה לבית משפט?

 מהתלמידים לענות בצ'אט הזום והקריאו חלק מתשובותיהם.בקשו  ✓

 

( ובקשו מהתלמידים 4חדר , 3חדר  , 2חדר , 1חדר בצ'אט את כל קבצי המשימה ) שלחו  ✓

 .פר החדר שאליו יצטרפולאחר החלוקה לחדרים, לפי מס להיכנס לקובץ

 קבוצות בעזרת חלוקה לחדרים בזום. 4-את התלמידים ל חלקו ✓

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

 דק'  10
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 המשך חלק ב 

זכות הגישה  

 לערכאות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

בית אם אחת הכרטיסיות עוסקת במקרה של שוהים זרים ומהגרי עבודה.  הערה למנחה ✓

ות הספר בו אתם מתנדבים משרת תלמידים ילדים לשוהים זרים, אנו ממליצים שלא לעש

ת להתייעץ מראש עם מחנכת הכיתה ועם רכז/  –לכל הפחות   –שימוש בכרטיסיה זו, או 

לשנות את הנושא לדיון במקרים של  שיעור אחר. על מנת להפחית רגישויות, ניתן גם 

 .תיירים הנזקקים לבית משפט בזמן שהותם בישראל

  הצגה במליאה ודיון ✓

עם  תמודדה ואת מחשבותיה. קיימו דיון מכל קבוצה להציג את הדילמה עמה ה בקשו ✓

העלו את השאלות  ,כלל הכיתה על פי הנקודות הרשומות מטה. בנוגע למקרים השונים

 הבאות: 

o  האם למדינה יש אחריות על כל מי   -מתן אפשרות גישה לאזרחים בלבד

ות החוק שיעזרו לנו  שנמצא בה? כשאנחנו בארץ אחרת, האם אנו מצפים מרשוי

תסיר אחריות מחלק  לצרה? מה תהיה המשמעות אם המדינה  במקרה שניקלע 

 מהאנשים ששוהים בה? 

o  או נער    ןבמקרה שילד קט -בלבד  24מתן אפשרות גישה לאנשים מעל גיל

צעיר התלונן, האם עלינו להאמין לו? האם אנו מחויבים כלפיו לברר את מידת  

יות גדולה  במקרה של ילדים, יש לנו כחברה אחרהאמת בתלונה שלו? )דווקא  

  הם וביטחונם(.כלפי השמירה על זכויותי

הסבירו שלקטינים יש זכות גישה לתביעה באמצעות אפוטרופוס והם גם 

נתבעים באמצעות אפוטרופוס )הוריהם(. ניתן לתת לדוגמא תביעה כספית בגין  

נזק שנגרם לרכוש החלקת שיער אצל ספר שלא צלחה או תביעה כספית בגין  

  תלמידים.בית הספר על ידי  

o  האם מישהו שעשה טעות זכאי   -מתן אפשרות גישה לשומרי חוק בלבד

להזדמנות נוספת? האם ברגע שאדם פשע מותר לנו לנהוג בו כרצוננו? אם 

למשל האדם שפשע נקלע לתאונת דרכים שלא באשמתו ונפצע. האם מותר לו 

 לתבוע?

גם על רכוש שלו זכות גישה לערכאות ומותר לו לתבוע הסבירו שגם לאסיר יש 

 כלא ובכלל. שנפגע בעת שהייתו ב

o  מי יגדיר מהי מריבה רצינית?   -מתן אפשרות גישה למריבות "רציניות" בלבד

אם ניתן הגדרה אובייקטיבית, אולי נפספס מקרים מסוימים וכך נפגע באנשים 

.. כמו כן, איך אפשר מסוימים בכך שלא נאפשר להם לפנות לבית המשפט.

עה שנראית לנו פעוטה  והנזק שנגרם לאדם אחר? ייתכן שפגי למדוד את הכאב

הינה פגיעה משמעותית עבור אדם אחר. מאידך, אולי אפשר לנסות לפשר בין  

הצדדים לפני שהם מגיעים לבית המשפט? אולי אם הסכסוך אינו מורכב והוא  

מגשר( יוכל לסייע? מה היתרונות  יותר אמוציונלי )רגשי(, מישהו אחר )כמו 

 . מה תפקיד המגשר(לתלמידים לדעתכם? )הסבירו  בכך 
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 המשך חלק ב 

זכות הגישה  

 לערכאות

 סיכום ביניים  •

ראינו שאסור לנו להגביל את הגישה לבתי המשפט, כי כל הגבלה   -לתלמידים  הסבירו ✓

יוצרת תחושת חוסר צדק ופגיעה בזכותו של כל אזרח לפנות לבית המשפט אם נגרם לו 

ו חיים בחברה דמוקרטית בה  עוול. בניגוד לשיטות שלטון כמו דיקטטורה, אננזק או 

ובים הינו ההבטחה שלכל אזרח יישמרו זכויות מסוימות. כל  אחד מהעקרונות החש

הגבלה, שמשמעותה פגיעה בזכויות אלה, צריכה להיעשות במקרים חריגים בלבד,  

למה שצריך(. כל החלטה  בזהירות ובאופן מידתי )אופן מתאים, שאינו פוגע מעבר 

אינה   -" מר לאנשים "על הזכויות שלו נשמור ועל שלך לאלו -להפלות בין אנשים 

אין זכות  -ראש הממשלה והנשיא  -חוקית ואף מסוכנת. אפילו לעומדים בראש המדינה 

להחליט מי ראוי להישמע בבית המשפט ומי לא. זכות הפנייה לבית המשפט הינה זכות  

 כולל שלכם. -דם בסיסית של כל א

 שה לערכאות זכות הגי - לזכות זו קוראים 

לכל אדם יש זכות חוקתית להביא את ריבו בפני בית משפט. לכן, יש מערכת בתי משפט 

כדי שלכל אחד תהיה נגישות לעזרתו של   -יש בית משפט שלום  בערים רבותמפותחת ו

 החוק. 

ות הגישה לערכאות מתבטאת ראוי לציין שעוד דוגמא מיוחדת לישראל בהקשר של זכ)

מות בעולם בהם כל אזרח יכול לעתור )=לפנות( באופן  רבה מקו. אין ההבג"ץבמוסד 

 . (ישיר לבית המשפט העליון בטענה כלפי המדינה

 זמן הנחיות נושא

 ג חלק 

בתי משפט  

 מקצועיים 

להקלה  דקנו את אפשרות הגבלת הפנייה לבתי משפט כפתרון ב -לתלמידים הסבירו ✓

וראינו שאפשרות זו אינה נכונה  בעומס המקרים המתאימים לדיון בבית המשפט השלום, 

פר לכם שיש דבר נוסף שניתן לעשות על מנת להפחית  או טובה לנו כאזרחים. אס

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

האם אתם יכולים לחשוב באילו תחומים   -השלום לבתי משפט קטנים ומקצועיים יותר 

 הם עוסקים? 

 : סוגי בתי המשפט המקצועייםאת השקופית שבה מפורטים ו הקרינ ✓

o  בית משפט לתעבורה 

o י משפחה בית משפט לעניינ 

o  בית משפט לנוער 

o  בית הדין לענייני עבודה 

o (. יעות קטנות )אשר נותן מענה לריבוי ההליכים בסכומים נמוכיםפט לתבבית מש 

o   בית המשפט הקהילתי )שתכליתו היא לשקם את העבריין ולא להענישו, זאת

במטרה לשפר את התמודדות מערכת המשפט עם עבריינות חוזרת. בתי משפט  

חובות מחוז תל אביב יפו, חורה, דימונה, ר   ,ים בבאר שבע, רמלהקהילתיים קיימ 

 (. ולוד

 דק'  5

https://docs.google.com/presentation/d/1JLKl2hylcgPfCyZDtqzHxlX5VxOpMAItePnKNaUGNJA/edit#slide=id.p
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חלוקה זו נעשתה כדי לענות על הבעיות שתיארתם כגון עומס ותורים ארוכים אך גם כדי  

 לתת לעותרים הזדמנות להישפט בפני אדם עם ניסיון והתמחות במקרה שהם מביאים לפניו. 

רעיון לתחום התמחות של בית משפט שנראה לכם האם יש לכם  -את התלמידים שאלו  ✓

 דרוש?

 . הזום והקריאו תשובותיהםלכתוב את תשובותיהם בצא'ט  ידים מהתלמבקשו  ✓

 זמן הנחיות נושא

 חלק ד 

 סיכום השיעור 

 סיכום 

 מה אתם לוקחים מהשיעור היום?  -את התלמידים שאלו  ✓

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

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

 ים איתה מהמפגש.יוצא

ראינו היום שאחד היתרונות החשובים של חברה דמוקרטית היא שלכל בני האדם יש זכויות 

המערכת המשפטית. כל אדם, ללא   -נשמרות   הםערכת שתפקידה לוודא כי זכויותיויש מ

הבדל דת, גזע ומין, שווה בפני החוק ולכל אחד קיימת זכות הגישה לערכאות. ראינו  

שלום, מחוזי ועליון; וכי כל אחת מהן   –שבישראל ישנן שלוש רמות של ערכאות מרכזיות 

זרים להקל  ש בתי משפט עם התמחות מסוימת שעובאה למלא תפקיד אחר. לסיום ראינו שי

על עומס הפונים, כך שלא כולם יתנקזו לאותו בית משפט. כמו כן, הם מאפשרים לנו להביא  

את המקרה שלנו בפני אדם המומחה בתחום, כך שנוכל לקבל משפט מקצועי ומתאים. כבני  

 .תראדם יש לנו זכות להישמע ושענייננו יידון בפני האדם המתאים ביו

 דק'  5
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 חופש הביטוי  –  5פר סשיעור מ 

 

 מטרות השיעור 

 התלמיד יתוודע אל הזכות לחופש הביטוי ויבין את משמעותה. ✓

 עליו. התלמיד יבין את חשיבותו של חופש הביטוי ואת הסיבות להגנה  ✓

עותן הוא יכול להביע את עצמו ואת  כים שונות באמצהתלמיד יכיר דר ✓

 דעותיו.

ביצוע  פעולות ל 

 השיעור  לפני 

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

 לק ב'(תמונות )כמפורט בתרגיל בח - המצגת הנלוויתפתיחת   ✓

דגשים כלליים  

לניהול דיון  

 במהלך השיעור

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

 המתנדב יוכל לפנות אל התלמידים בשמם 

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

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

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

 הדיבור. את רשותוייתן לו 

 

 מבנה השיעור

 

 עזרים מתודות ו זמן )דק'( נושא  

1. 
 מהו חופש הביטוי ולמה הוא חשוב? 

o  הצבעה 
 דק'  20

o  סימולציה 

o  פי שיתולוח 

o  דיון 

2. 
 דרכי ביטוי שונות

o   חיצוניביטוי באמצעות מראה 
 ק' ד 10

o תמונות   - מצגת נלווית 

o   דיון 

3. 
 סיכום: 

o יום? דבר חדש שלמדתי ה 
 oogle slidesG  -סיכום שיתופי   o דק'  5

  דק'  45 משך זמן סה"כ: 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1qbBBHfniDBurpiS6k-70QhYFErSfltI1_bKC6LT4dWY/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1qbBBHfniDBurpiS6k-70QhYFErSfltI1_bKC6LT4dWY/edit#slide=id.p
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 הלך השיעור  מ

 זמן  הנחיות נושא

 חלק א' 

מהו חופש 

מה  הביטוי ול

 הוא חשוב? 

 - הפעלה

 :ה(ו תתקיים לאחר חזרה לשגר)הדגישו שהפעילות שיבחר  לתלמידים את הסיפור הבאספרו   ✓

ד ומלמדים ע ןעמותת שיעור אחר החליטה לקיים הגרלה לקבלת פרס בין כל הכיתות בה

מתנדבים, והכיתה שלכם עלתה בגורל וזכתה בפרס! הפרס הוא או טיול בן יומיים לאילת,  

 בשבוע הבא, הכולל טיול טרקטורונים, שיט על ספינה מיוחדת והרבה זמן חופשי  שיתקיים

יסים לאחת מתכניות "הכוכב הבא" )כשתתחיל העונה הבאה, אם עוד לא  בחוף הים; או כרט

יעור...(!. לפני שהגעתי לפה עדכנו אותי ששתי האפשרויות אכן  התחילה במועד העברת הש

חור ביניהן, אבל אי אפשר להתפצל. כל הכיתה מקבלת עומדות על הפרק ושאתם יכולים לב

 להחליט עכשיו. מחכים שאני אודיע להם...  ה אתם רוצים? צריך ביחד את אותו הפרס. אז מ

 מכל תלמיד להחליט בעד איזה פרס הוא וערכו הצבעה. בקשו  ✓

  פעם אחת בקשו מכל מי שבעד אילת שירים יד, ופעם שניה בקשו מכל מי שבעד הכוכב הבא 

 שירים יד. 

רו רק  קבי אפשבאופן עמהתלמידים להסביר מדוע החליטו כפי שהחליטו. אולם,  בקשו ✓

עוניינים לצפות כקהל באחת  תלמידים המ לתלמידים המעוניינים לנסוע לאילת לדבר.

ותודיעו   –מתכניות "הכוכב הבא" לא יקבלו את רשות הדיבור. אמרו לתלמידים ששוכנעתם  

 אילת ומוותרת על "הכוכב הבא"!לעמותה שהכיתה נוסעת ל 

 דק'  5

 .  דיון היה רק תרגיל.... ערכו עם התלמידים לאחר שתרגיעו את הרוחות ותסבירו שזה ✓

 -בזום, לפי החלוקה הבאה  (white board) את תשובות התלמידים על הלוח הלבןכתבו 

    חשוב לי

לשכנע, לממש את  לבטא את עצמי, לבטא את האישיות שלי, להשמיע את דעתי,)לדוגמא: 

 ( עצמי

   חשוב לחברה

 ( לשמוע דעות שונות, להשתכנע)לדוגמא: 

 - לות לדיוןאש ✓

o   כיצד הרגשתם כאשר לא ניתנה לכם רשות הדיבור? )יש לדבר עם התלמידים על הרצון

שלהם להתבטא ומדוע היה להם חשוב להתבטא. חשוב להעלות את תחושת חוסר הצדק  

 והקיפוח הטבעית לסיטואציה כזו(. 

o  שקולה כן נשמע? כיצד הרגישו תלמידי הקבוצה 

o ה? )תשובות התלמידים יובילו לדיון  י ל הקבוצה השנימדוע חשוב לשמוע גם את הדעות ש

החלטה   –בחשיבות הצורך להשמיע ולשמוע דעות שונות כדי לקבל החלטה טובה ביחד 

 שמבוססת על הכרעה שכלתנית לאחר שמיעת כל הדעות(. 

 דק'  10



 

36 

 

 -סכמו ✓

ותיו, נוכחנו לדעת שבכל אדם קיים צורך בסיסי לתת ביטוי לרצונ קטן שערכנו כאן  יל הבתרג

קן, הנאה וסיפוק. בלימת האפשרות דעותיו, העדפותיו ואמונותיו. ביטוי זה מביא לפור

להתבטא עלולה להוביל לתסכול ולצבירת כעסים )כפי שוודאי התבטא בתרגיל..(. לכן, 

ם שונות. הזכות לביטוי אישי  אדם לבטא עצמו בדרכיהחברה הדמוקרטית מאפשרת לכל 

ע כלומר יבטא את פנימיותו הייחודית ויוכל להשפי  – ת עצמו  מובילה לכך שכל אדם יממש א

 באמצעותה על אנשים אחרים בסביבתו. 

 הסבירו שזה היה תרגיל קטן, ואנו לא נוסעים לאילת או לכוכב הבא... 

 דק'  5

 זמן  הנחיות נושא

 חלק ב' 

יטוי  י ב דרכ

 שונות

 

 

 -ביטוי באמצעות מראה חיצוני

של אנשים אשר אופן הלבוש שלהם  (במצגת הנלווית) לתלמידים מספר תמונות הקרינו ✓

 . חייל, אדם דתי, נזיר בודהיסטי ועודשהו ייחודי לגביהם. לדוגמא: פאנקיסט, מבטא מ

את התלמידים: מה מבטאת כל דמות בתמונה? מהו המסר שהיא מבקשת להעביר?  שאלו ✓

 כיצד היא מעבירה מסר זה? 

התמונות, התחפושות והדיונים שלאחריהן יובילו למסקנה שגם מראה חיצוני כמו לבוש,  ✓

ים שונים הם כלי לביטוי. בדרך זו אדם מעביר לסביבתו את ה"אני" שלו. תסרוקת ואביזר 

אדם בדרך הלבוש שלו גם מעביר מסר באשר לאידיאולוגיה שלו ולדרך בה ראוי  ים לעית

 לחיות בעיניו.  

אדם דתי, למשל, עשוי להעביר דרך הלבוש שלו את המסר שהוא כפוף לציווי חיצוני הנעלה 

שערך  ן כיסויי הראש למיניהם( או חשיבות הצניעות בעיניו אוממנו )בכל דת שהיא: כגו

הפרט )לבוש אחיד או זהה בחלק מהחברות הדתיות(. זאת   ה בחשיבותו עלהקהילתיות עול

בעוד שהפאנקיסט לעומתו, עשוי להעביר מסר של אינדיבידואליסטיות, יצירתיות, שונות, 

 ומרד בנורמות ובמוסכמות החברה וכן הלאה. 

להתלבש על פי . בני נוער רבים נוטים היתן לדון בה היא נושא האופנוספת שנ נקודה נ ✓

ן לברר עם התלמידים האם הם חשים שהם מבטאים את עצמם כאשר הם "מותגים". נית

לובשים ג'ינס "לי קופר" וחולצה של "גולף"? למעשה, לכולם יש אותו הג'ינס וכולם קונים  

מכאן שהלבוש הוא במידה רבה אחיד: אנו לא  בגדים באותן חנויות ש"נחשבות" יותר. 

בות לנו מראש על ידי יצרני הבגדים.  אופנות המוכת לא נגררים אחרמבטאים את עצמנו א

נער/ה הרוצים לבטא את עצמם בלבוש שונה מהמקובל, עלולים להיתקל בתגובות של לעג 

עם הזרם".  וביקורת מצד חבריהם ולכן רבים נרתעים מלבטא עצמם בדרך שונה ו"הולכים

,  ו טעם מוסיקלי ביטוי אישי כמכך לא רק בלבוש אלא גם בנושאים אחרים הנוגעים ל

 תחביבים ועוד. 

 

 

 

 

 דק'  10

https://docs.google.com/presentation/d/1qbBBHfniDBurpiS6k-70QhYFErSfltI1_bKC6LT4dWY/edit#slide=id.p
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 זמן הנחיות נושא

 חלק ג' 

 סיכום השיעור 

 - סיכום 

בשיעור ראינו שלכל אחד מאיתנו יש רצון להביע את עצמו. יש לנו דרכים רבות לבטא את   ✓

יר, לצייר להתלבש ולכתוב. הזכות לבטא את עצמנו היא  עצמנו. אנחנו יכולים לדבר, לש

ם נדע לשמור עליה. חשוב לשמור על הזכות הזו גם לנו אבל חשוב שג חשובה והיא ניתנה

כדי שישמעו אותנו וגם כדי שנוכל לשמוע אחרים. ראינו שמי שלא הצליח להגיד את מה  

שתצאו מהשיעור עם ההבנה    שיש לו הרגיש שהתעלמו ממנו וזלזלו בדעותיו. לכן חשוב לנו

לאנשים שסביבנו כדי   ליה ולהעניק אותםי ועלינו לשמור עשלכולנו יש את הזכות לביטו

 שגם אנחנו נזכה בה. 

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

יוצאים    מחשבה / תובנה / תחושה שהוא/היא  –ת תשובותיהם  שתף במצגת א מהתלמידים ל

 איתה מהמפגש. 

 דק'  5

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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 שוויון הזדמנויות ואפליה מתקנת – " יש לי חלום"  -  6שיעור מספר 

 

 מטרות השיעור 

אולי לא שווה אבל    ך לתת לכל אחד זכות,התלמידים יבינו שצרי ✓

 שלו. קיימת, לממש את החלום  

 התלמידים יבחנו את סוגיית השוויון בישראל ובארה"ב.  ✓

קינג ויבחנו האם הוא מתקיים  התלמידים יכירו את נאומו של מרטין לותר  ✓

 בישראל. 

התלמידים ידונו בדילמה האם יש לאפשר אפליה מתקנת לאוכלוסיות   ✓

 שונות.

צוע  ת לבי פעולו

 השיעור  לפני 

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

 הכנת שאלות סקר בזום )חלק א' משאל כיתתי(  ✓

 רה של קסה גטו בוחיפתיחת קטע הקריאה  ✓

,  1חדר  -בץ במחשב)עבודה בקבוצות( ושמירתם כקו הנספחיםפתיחת   ✓

 2חדר 

דגשים כלליים  

לניהול דיון  

 השיעור במהלך

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

 המתנדב יוכל לפנות אל התלמידים בשמם 

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

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

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

 הדיבור. את רשותוייתן לו 

 

 מבנה השיעור

 

 מתודות ועזרים  זמן )דק'( נושא  

1. 

 שוויון הזדמנויות

o  "נאום מרטין   -"יש לי חלום

 לותר קינג 

 דק'  20

o סרטון 

o  סקר בזום 

o  דיון 

2. 
 ד ונגד בע – אפליה מתקנת 

 
 דק'  20

o  חיבורה של קסה גטו  -קטע קריאה 

o חלוקה לקבוצות בזום 

o 2חדר ,  1חדר  - דפי עבודה 

o   דיון 

o  

3. 
 סיכום: 

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

  דק'  45 משך זמן סה"כ: 

 

https://docs.google.com/presentation/d/13ByGGxuD2SKrPbmT_q_Kp5DKArmVheaGtfvecsYmbwQ/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/document/d/11t4JK8-ROm6mpVpZrtp-TQLIUv3iTJ_jY6ghELeqFHc/edit
https://docs.google.com/document/d/11t4JK8-ROm6mpVpZrtp-TQLIUv3iTJ_jY6ghELeqFHc/edit
https://docs.google.com/document/d/11t4JK8-ROm6mpVpZrtp-TQLIUv3iTJ_jY6ghELeqFHc/edit
https://docs.google.com/document/d/1Z66xx9yQ0O1U2t9TVNsVZVe4iVabMW2Q56sWk17oDqE/edit
https://docs.google.com/document/d/1Z66xx9yQ0O1U2t9TVNsVZVe4iVabMW2Q56sWk17oDqE/edit
https://docs.google.com/document/d/1Z66xx9yQ0O1U2t9TVNsVZVe4iVabMW2Q56sWk17oDqE/edit
https://docs.google.com/presentation/d/13ByGGxuD2SKrPbmT_q_Kp5DKArmVheaGtfvecsYmbwQ/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/document/d/11t4JK8-ROm6mpVpZrtp-TQLIUv3iTJ_jY6ghELeqFHc/edit
https://docs.google.com/document/d/11t4JK8-ROm6mpVpZrtp-TQLIUv3iTJ_jY6ghELeqFHc/edit
https://docs.google.com/document/d/11t4JK8-ROm6mpVpZrtp-TQLIUv3iTJ_jY6ghELeqFHc/edit
https://docs.google.com/document/d/1Z66xx9yQ0O1U2t9TVNsVZVe4iVabMW2Q56sWk17oDqE/edit
https://docs.google.com/document/d/1Z66xx9yQ0O1U2t9TVNsVZVe4iVabMW2Q56sWk17oDqE/edit
https://docs.google.com/document/d/1Z66xx9yQ0O1U2t9TVNsVZVe4iVabMW2Q56sWk17oDqE/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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 מהלך השיעור  

 זמן  הנחיות נושא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חלק א' 

שוויון 

 הזדמנויות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נאום מרטין לותר קינג  - "יש לי חלום" 

אמריקאי, שבא -רטין לותר קינג, שהיה מנהיג אפרונתחיל בנאום שנשא בארה"ב, מ ✓

ממדינות הדרום החשוכות בארה"ב. מדינות שבהן הייתה עבדות ואחריה אפליה והתעמרות 

אחד  ן, ונשא את וחמישים שנה. הוא הנהיג תנועה לשוויכאמריקאים, עד לפני -באפרו

י מאתיים וחמישים  , בוושינגטון, בפנ1963בשנת המרטיטים ביותר שהיו בנושא,  הנאומים

-אלף מפגינים, למרגלות פסלו של הנשיא אברהם לינקולן, שהעניק שוויון זכויות לאפרו

 שנים קודם.  200אמריקאים, 

 את הנאום שבו מדבר מרטין לותר קינג על החלום שלו השמיעו  ✓

m/watch?v=19fupAHdIcwhttps://www.youtube.co   

 

   -דיון בנושא ערכו  ✓

o )על מה דיבר מרטין לותר קינג? מה החלום שלו? )שוויון 

o  ?האם לדעתכם כולם זכאים לשוויון 

o   ?האם כל בני האדם שווים זה לזה 

o ?האם יש בכלל שוויון 

 - ובישראל ✓

o  שווים בפני החוק? כולםהאם 

o  לכולם לנהוג במכונית? האם מותר 

o  ים להתגייס לצבא? האם כולם חייב 

o  ?האם כולם משלמים אותו שיעור מיסים 

o ?האם לכולם מותר לגור בכל מקום 

 

 - משאל כיתתי

הצבעה  –)אופציה נוספת   הצבעה בכיתה באמצעות הסקר בזום על השאלות הבאות ערכו ✓

 : אל מול המצלמות(

o ק כל האזרחים והאזרחיות שווים בדיו  –שראל שוויון מוחלט )כלומר שיש בי מי חושב

 האחד לשני בזכויות ובחובות(? 

o  ?מי חושב שלא קיים שוויון מוחלט 

o  ?מי חושב שיש בישראל מספיק שוויון? או יותר מידי שוויון 

 דק'  10

מבטיח  ההאם יש לדעתכם חוק שמבטיח שוויון בישראל? התשובה: אין בארץ חוק  -שאלו ✓

 שוויון!

 במגילת העצמאות, שאין לה תוקף של חוק נאמר:  ✓

ם זכאי לזכויות ולחירויות שנקבעו בהכרזה זו, ללא אפליה כלשהי מטעמי גזע, מין, "כל אד

חברתי, קניין, לידה או  לשון, דת, דעה פוליטית או דעה בבעיות אחרות, מוצא לאומי או 

 ( 2מעמד אחר" )סעיף  

 דק'  10

https://www.youtube.com/watch?v=19fupAHdIcw
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 המשך  -חלק א'  

שוויון 

 ותהזדמנוי

"הכול שווים בפני החוק וזכאים ללא אפליה להגנה שווה של החוק. הכול זכאים להגנה שווה 

 ( 7ני כל אפליה המפירה את מצוות ההכרזה הזו ומפני כל הסתה לאפליה כזו." )סעיף  מפ

ומדיני גמור לכל אזרחיה,   במגילת העצמאות, נקבע כי המדינה "תקיים שוויון זכויות חברתי

 בלי הבדל דת גזע ומין".  

  חמישים שנה לאחר ההכרה העקרונית הזו, ישראל היא אחת המדינות הבודדות במערב שלא  ✓

 עיגנו בחוק את זכותו של אדם לשוויון בכל תחומי חייו. 

את השקופית עם הקרינו נבחן את סוגיית השוויון בישראל.  לאור מגילת העצמאות בואו  ✓

, וספרו שקסה תלמידת כיתה י"ב יוצאת אתיופיה מחולון זכתה במקום ל קסה גטוחיבורה ש

ומו המפורסם של ון בתחרות דן דוד לנוער שוחר מדע על החיבור שכתבה בהשראת נאהראש

 מרטין לותר קינג.  

 החיבור.לתלמידים את  הקריאו   ✓

 -דיון

 מה הרגשתם כששמעתם את דבריה של קסה?  ✓

 וכרות לכם?האם התחושות שהיא מעלה מ ✓

 ליוצאי אתיופיה? האם מתוך דבריה ניתן להבין שיש בארץ שוויון זכויות למשל  ✓

 ? מדוע?האם לדעתכם צריך לחוקק חוק שוויון מלא בין כל האזרחים ✓

על האפליה וחוסר בשוויון   2019  -ניתן לדבר על מחאת יוצאי אתיופיה שהתקיימה ב   למנחה: ✓

 שקיים כלפיהם במדינה.  

העצמאות  סת לא חוקקה חוק או חוק יסוד שאומר, פשוט במלים של הכרזת  למה לדעתכם הכנ ✓

 שיש שוויון מלא בין כל האזרחים בלי הבדלי דת גזע ומין?  –

מאוד פשוטה: בגלל שבני האדם אינם שווים. גבר אינו שווה לאשה. זקן   התשובה לכך היא ✓

השונה לבני אדם שונים אינו שווה לילד. בן מיעוטים אינו שווה לחלק מן הרוב. ואת היחס 

 מלא אינו עושה צדק עם ההבדלים שבינינו. נורא קשה להגדיר. ומי שגוזר שוויון 

לעבודה, בייצוגם בכנסת, בקבלה   לאוכלוסיות רבות נפגעות הזכויות בעת קבלה ✓

נשים, יוצאי אתיופיה, ערבים, תושבי   -לאוניברסיטאות וכדומה. באילו אוכלוסיות מדובר?  

 מוגבלויות ועוד. פריפריה, בעלי

 האוכלוסיות הללו, אם אין חוק שוויון?  באילו דרכים לדעתכם ניתן לדאוג לקדם את   ✓

סת ובמקומות עבודה )למשל לנשים או תשובות אפשריות: אפליה מתקנת, שריונים בכנ 

 לבעלי מוגבלויות(

 זמן  הנחיות נושא

 

 חלק ב'  

  – אפליה מתקנת 

 בעד ונגד

 

 

 

 בעד ונגד   – פליה מתקנת א

בואו נחזור לארה"ב ונראה מה הם עשו בנוגע לקבלת יהודים )כמיעוט בארה"ב( ללימודים  ✓

וצהרת לא לקבל יותר מידי  באוניברסיטאות.  בארה"ב הייתה לאורך שנים רבות מדיניות מ

. מונח לטיני שאומר  Numerous Claususיהודים ללימודים באוניברסיטה. קראו לזה 

 יה ברורה. למה לדעתכם עשו זאת?  אפל –לה מספרית". למעשה  "הגב

 

שהיהודים היו מוכשרים מאוד ושאפתנים מאוד. ההורים שלהם תמכו בהם כלכלית   הסבירו ✓

וניברסיטאות יקרות. חוץ מזה הם היו "שונים". הייתה להם  ואפשרו להם ללכת ללמוד בא

יו בדרך כלל סטודנטים מצוינים,  דת אחרת, והתנהגות אחרת. הם התבדלו קצת. הם אמנם ה

 דק'  10

https://docs.google.com/presentation/d/13ByGGxuD2SKrPbmT_q_Kp5DKArmVheaGtfvecsYmbwQ/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/13ByGGxuD2SKrPbmT_q_Kp5DKArmVheaGtfvecsYmbwQ/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/13ByGGxuD2SKrPbmT_q_Kp5DKArmVheaGtfvecsYmbwQ/edit#slide=id.p
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 המשך  -ק ב'  חל

  – אפליה מתקנת 

 בעד ונגד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

האוניברסיטאות יוצפו   – אוניברסיטאות בפני יהודים  אבל ההרגשה הייתה שאם יפתחו את ה

ניברסיטה תיפגע, וגם, באופן משונה  ביהודים הרבה מעבר לחלקם באוכלוסייה, האווירה באו

י הלא יהודים וזה  ייפגע השוויון מול הלא יהודים. היהודים יצברו יותר ויותר יתרונות על פנ 

 לא יהיה טוב לחברה.  

לאט האוניברסיטאות קיבלו עליהן את העיקרון שמופיע גם היהודים לא מחו, אבל לאט 

  – שווה, וביטלו את ההגבלות. ומוזר  שלכל בן אדם מגיעה הזדמנות  –בחוקה האמריקאית 

 האוניברסיטאות לא נפגעו וגם החברה האמריקאית לא נפגעה.

 

  לא רק שלא מפלים את היהודים  – האוניברסיטאות ללכת צעד אחד הלאה  אבל אז החליטו ✓

לרעה, אלא מפלים מיעוטים לטובה. אין יותר הגבלה מספרית על מספר היהודים שיתקבלו, 

אמריקאים, גם -סטודנטים אפרו 200מחליטה שבכל שנה יקבלו לפחות   אבל האוניברסיטה

 אם הציונים שלהם נמוכים יותר.

פנה יהודי אחד בשם באקה לבית המשפט העליון בארה"ב וטען כנגד  ואז, רק אז,  ✓

יברסיטה בקליפורניה: האפליה הזו, האפליה המתקנת: פוגעת בי. כי לא התקבלתי  אונ

תפס את  –אמריקאי, שציוניו גרועים משלי -ט אחר, אפרולאוניברסיטה בגלל שסטודנ 

 פוגעת בשוויון! –מקומי. כלומר, לטענתו האפליה המתקנת  

 

 פעילות בקבוצות 

הקבצים ששמרתם לעבודה בחדרים )כקובץ  2לתלמידים, דרך הצ'אט שבזום, את שלחו  ✓

 מצורף(. 

 מכל קבוצה, לפתוח את הקובץ לפי מספר החדר אליו שייכת.  בקשו ✓

למצוא טיעונים בעד האפליה  . קבוצה אחת צריכה חדרים בזום 2-את הכיתה ללקו ח ✓

 טיעוני נגד. בוצה שנייה, קאמריקאים בארה"ב ו-המתקנת לאפרו

 ודיוןהצגה במליאה 

מנציגים של הקבוצות להציג את טיעוניהם. ניתן לבקש מנציגים של קבוצות נוספות בקשו  ✓

 בעד או נגד.   –להוסיף טיעונים אם יש להם  

מהתלמידים שיכתבו על דף אחד את המילה   ערכו משאל: בקשובתום הצגת הטיעונים  ✓

 תם לשאלה שתשאלו: את הדף שבו כתובה תשוב  ירימואת המילה "נגד", ו  "בעד" ועל דף שני

o  ?מי בעד אפליה מתקנת ומי נגד במקרה בארה"ב 

o  תקנת? בעד או נגד אפליה מ –מה הייתה לדעתכם החלטת בית המשפט 

 אם תעלה השאלה לגבי מה שקורה בישראל, אפשר לומר שנתייחס לכך בהמשך. למנחה:

 

 - הסבר

החלשה משפרים את  מעודדת שוויון בחברה, כך שחברי הקבוצה  מחד, אפליה מתקנת  ✓

יכולתם ליהנות משוויון ומשוויון הזדמנויות. מאידך, הבעיה עם ההעדפה המתקנת שהיא  

ת בקבלה לאוניברסיטאות בארצות הברית גורמת לכך שלבן מפלה. למשל, ההעדפה המתקנ

מריקאי, המוכשר ממנו פחות, א-מוכשר לא יתקבל לאוניברסיטה כי את מקומו יתפוס אפרו 

 דק'  10
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 המשך  -חלק ב'  

  – אפליה מתקנת 

 בעד ונגד

איך אפשר להשלים עם  ,ורו. אם החוקה אכן עיוורת לצבע העור של האזרחרק בשל צבע ע

 אפליה נגד לבנים? 

ויות, מכוונות טובות, מנציחים סטראוטיפים נגד ישנה עוד בעיה: כשמבטלים שוויון הזדמנ ✓

קבלה  אמריקאים ב -קבוצת המיעוט. כך למשל, ההעדפה המתקנת למען אפרו

אמריקאי לא יכול להצליח  -את הרושם כי אפרולאוניברסיטאות בארצות הברית מחזקת 

קפוק בלימודים בכוחות עצמו, אלא צריך להיעזר בגורמים חיצוניים לשם כך, ואחר כך יתכן פ 

אמריקאי מצליח, שכן לא ניתן לדעת אם הוא היה מצליח באותה מידה  -כלפי כל אפרו

 בהיעדר העדפה מתקנת. 

  ההפליה מקרים כי באופן עקרוני  המשפט העליון של ארצות הברית קבע במספר בית ✓

לחוקת ארצות הברית ואולם, זאת רק   14-המתקנת בתחום החינוך אינה מפרה את התיקון ה

נעשית באופן מסוים, בלא קביעת מכסות מדויקות לבני המיעוטים, ולתקופה אם ההעדפה 

חוקתית, למרות שהיא סותרת  היא המתקנת פליהנקבע כי מדיניות הה 1978קצובה. בשנת 

 לכאורה את עיקרון השוויון בפני החוק.  

 

 ומה קורה בישראל? 

o  ?מה דעתכם על אפליה מתקנת בארץ 

o  בעד/נגד אפליה מתקנת בישראל? מדוע?האם הייתם מצביעים אותו הדבר 

o  לבעלי  אפליה מתקנת לנשים בכנסת, לערבים / יוצאי אתיופיה באוניברסיטה, –למשל

 ת במקומות עבודה ועוד. מוגבלויו

o   ?מי עלול להיפגע מכך 

o  ?"האם הצורך בשוויון הזדמנויות מצדיק את הפגיעה באוכלוסיות "החזקות 

ת השוויון בפני החוק בישראל, האם כולם שווים בפני  ניתן גם להרחיב על סוגיי למנחה: ✓

 ?החוק גם ראשי ממשלה, נשיאים, קצינים בכירים במשטרה ועוד

 

 - הסבר ✓

אצלנו, כאמור אין חוק שמבטיח שוויון, כמו בחוקה האמריקאית. לכן, בתי המשפט לא  

י אדם, צריכים למצוא נימוקים מסובכים איך להצדיק חוקים או הסדרים שמבחינים בין בנ

אבל יש בארץ עקרון אחד שבתי המשפט קידשו למרות שהוא לא מופיע בשום חוק: אסורה  

 אפליה.  

 לאנשים שאין ביניהם שוני רלוונטי.   יחס שונה  ומהי אפליה? ✓

 מותר להפלות בין אנשים שונים. אסור להפלות בין אנשים שהשוני ביניהם אינו רלוונטי. 

אבל זה בגלל   –רים. אתה מפלה את העשירים לרעה מותר שעניים ישלמו פחות מסים מעשי

 ם. הכנסה שלהשהם שונים מהעניים בעניין הזה. של כמות הכסף שלהם או כמות ה 

מותר אפילו להפלות בין יהודים וערבים ולקבוע שרק יהודים צריכים ללכת לצבא וערבים 

שה. זה הבדל  זה יותר ק –לא, כי המדינה מכירה בכך שלערבי, שצריך להילחם נגד אחיו 

 רלוונטי. 

o   אפילו אם הם רוצים?  –אבל האם מותר לשלול מערבים זכות ללכת לצבא 

o בא? האם לכל הבנות יש זכות ללכת לצבא? ת ללכת לצהאם כל הבנות צריכו 
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o  אולי יש הבדל רלוונטי בין בנות ובין הבנים בנוגע לחובה, אבל אין הבדל בינן ובין

 הבנים בנוגע לזכות ללכת לצבא?

o האם בנות יכולות להיות קרביות? אולי קשה להן יותר? האם   – לגבי השירות הצבאי    ומה

 הן יכולות להיות טייסות?

  – לפתח את הדיון לגבי אוכלוסיות נוספות ואפליה במקומות אחרים למשל ניתן  חה:למנ ✓

מניעת כניסה של אתיופים לגנים ולבתי ספר, אי קבלה של אנשים בעלי מוגבלויות למקומות 

 ודה.עב

 

 סיפורה של אליס מילר 

חלה  אליס מילר, התעקשה להיות טייסת ובג"צ הכריע לטובתה וכך הייתה האישה הראשונה שה

קורס טייס. היא אמנם נשרה מהקורס, אך היא פתחה פתח לנשים אחריה להתקבל לתפקידים 

הוא אחד    קרביים. בג"צ הורה לצה"ל להשוות את זכויותיהן של נשים לאלו של גברים. בג"צ זה

ם והתקדימיים באמירתו החוקית והערכית לגבי האיסור על אפליית נשים  מפסקי הדין החשובי

ית. חשיבותה של פסיקת בג"ץ זו היא בדיון החוקתי בדבר מהות הזכות לכבוד בחברה הישראל 

קבלת נשים  -שופטים הסכימו כי אי  3והזכות לשוויון הכלולות בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.  

ס שיקולים לא רלוונטיים, אשר מנוגדת לעיקרון השוויון ואף ורס טיס מהווה אפליה על בסילק

 דם של אותן נשים )לקוח מויקיפדיה(. מהווה פגיעה בכבוד הא

 

שוויון בפני החוק הוא פחות חשוב מאשר שוויון הזדמנויות. שוויון צריך לתת לכל   –למעשה 

 שלו.ימת, לממש את החלום אחת ואחד מכם זכות, אולי לא שווה אבל קי

 

 

 זמן הנחיות נושא

 חלק ג' 

 סיכום השיעור 

 - סיכום 

א השוויון. דנו בשאלה האם כולם שווים? האם יש לחוקק חוק היום דיברנו רבות על נוש ✓

גברים לא שווים  –שכולם שווים לזה? וראינו שיש בכך קושי משום שלא נולדנו שווים 

א שווים לזקנים ועוד. לכל אחד יש צרכים משלו, ושוויון לנשים בתכונותיהם, ילדים ל 

נו בנושא האפליה המתקנת, האם  ק מהאוכלוסיות. אחר כך דמוחלט עלול דווקא לפגוע בחל

יש לאפשר אפליה מתקנת, בחנו במי היא פוגעת ולמי היא מסייעת. בדקנו מה קורה  

את הדוגמה של אליס  בארה"ב ומה קורה בישראל וראינו שבישראל אסורה אפליה. נתנו

, אם הן מעוניינות  מילר, שפתחה פתח לנשים לשרת בצה"ל בתפקידים קרביים כמו הגברים

לבסוף הגענו למסקנה שמה שהכי חשוב הוא לתת שוויון הזדמנויות, צריך לתת  בכך. 

 לכל אחת זכות לממש את עצמו ואת חלומו.  

 

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

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

 יוצאים איתה מהמפגש.

 

 דק'  5

 

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

 

  

 טיעונים נגד אפליה מתקנת – משימה קבוצתית 

 

ה נגד אפליה מתקנת  אתם עו"ד המייצגים את באקה, היהודי שפנה לבית המשפט העליון בארה"ב בטענ

 אמריקאים.  -לאפרו

 

 אמריקאים:-האפליה המתקנת לאפרו דנגלהכין טיעונים עליכם 

 הסבירו מדוע באקה נפגע מהאפליה המתקנת הזו

 הסבירו מדוע יש לבטל את מדיניות האפליה המתקנת בארה"ב

 הכינו את טיעונכם להצגה במליאה ולשכנוע יתר התלמידים בכיתה בצד שלכם.  

 טיעונים בעד אפליה מתקנת  – משימה קבוצתית 

 

אמריקאים בארה"ב מול בית המשפט העליון בארה"ב, בדיון בתביעה שהגיש  -אתם עו"ד המייצגים את האפרו

 אמריקאים. -מתקנת לאפרוה  היהודי בשם באקה כנגד אפלי

 

 אמריקאים:-האפליה המתקנת לאפרו בעדם עליכם להכין טיעוני

 הסבירו מדוע חשובה לדעתכם האפליה המתקנת לטובתכם

 הסבירו מדוע יש להמשיך ליישם את מדיניות האפליה המתקנת בארה"ב

 .  הכינו את טיעונכם להצגה במליאה ולשכנוע יתר התלמידים בכיתה בצד שלכם

https://docs.google.com/document/d/11t4JK8-ROm6mpVpZrtp-TQLIUv3iTJ_jY6ghELeqFHc/edit
https://docs.google.com/document/d/11t4JK8-ROm6mpVpZrtp-TQLIUv3iTJ_jY6ghELeqFHc/edit
https://docs.google.com/document/d/1Z66xx9yQ0O1U2t9TVNsVZVe4iVabMW2Q56sWk17oDqE/edit
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 נאום מרטין לותר קינג

 ני האדם נולדו שווים.יש לי חלום שיום אחד תקום האומה, ותממש את האמת שלה: כל ב

 

יש לי חלום שעל גבעות הארגמן של המדינה שלי יסבו, שבת אחים גם יחד, ילדי עבדים עם ילדי  
 אדונים.

 

יצמח נווה מדבר של חרות    - יש לי חלום שאפילו כאן, במדינות הדרום, בישימון התעמרות ואי צדק  
 וחופש. 

 

 גזע שלהם אלא בגלל תכונות האופי שלהם. יש לי חלום שארבעת ילדי לא יישפטו בגלל תכונות ה

 

 היום! חלוםלי יש  

 

והקדוש ברוך הוא יראו   - לי יש חלום שהרים ירקדו כאלים, גבעות כבני צאן, והיה העקוב למישור  
 !  שוויםאת כולנו יחד, 

 

 

 מרטין לותר קינג מידע עלקצת 

החשוכות בארה"ב. מדינות שבהן הייתה עבדות ואחריה    אמריקאי, שבא ממדינות הדרום-מרטין לותר קינג, שהיה מנהיג אפרו

אמריקאים, עד לפני חמישים שנה. הוא הנהיג תנועה לשווין, ונשא את אחד הנאומים המרטיטים  -אפליה והתעמרות באפרו

הם  ם שנה, בוושינגטון, בפני אתיים וחמישים אלף מפגינים, למרגלות פסלו של הנשיא אברי חמישיביותר שהיו בנושא, לפנ

 שנים קודם.    200אמריקאים, -לינקולן, שהעניק שוויון זכויות לאפרו

( שאסר לחייב הפרדה  1964קינג עמד בראש ארגון לזכויות אזרח שפעילותו והגיעה לשיאה עם חקיקת חוק זכויות האזרח )

חרון שלו היה למען  (. המאבק הא1965הספר, בדיור או בתעסוקה ושיא נוסף היה חקיקת חוק זכות ההצבעה )  ית בבתי גזע

 עניים, לשיפור המצב הכלכלי ללא קשר לגזע או צבע עור. 

הומות  לא זכה לראות את השינוי שחוללו פעולותיו, שכן הוא נרצח על ידי מתנקש. הרצח הביא להתלקחות מ מרטין לותר קינג  

 ערים רבות בארצות הברית. ב

את פרס נובל לשלום על הובלת התנגדות לא אלימה במאבק כנגד  קיבל    35אלים. בגיל  -קינג היה מגדולי הדוגלים במאבק לא

  15כל שנה בינואר, בסמוך ליום הולדתו האמיתי של קינג ) יום מרטין לותר קינגאפליה גזעית בארצות הברית. לזכרו נחוג 

 חג לאומי על פי חקיקה פדרלית בארצות הברית.  זהו הוא בינואר(.  
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 "שמי קסה גטו, ויש לי חלום"

  נאומו המפורסם של מרטין לותר קינג.גטו, תלמידת כיתה י"ב מחולון, זכתה בפרס על חיבור שכתבה בהשראת  קסה 

 

בבית הספר "קציר" בחולון. ללא השם האמהרי שלי וצבע עורי רבים היו  גטו ואני תלמידת י"ב  "שלום, שמי קסה 

חושבים שאני ילידת הארץ, ממש מלח הארץ. אך שמי וצבע עורי זועקים את מי שהנני. מזה שנתיים שאני מרצה על  

שלא ייתכן שהאפליה   , כלפי העדה שלי. רבים אומרים שאנחנו בשנות האלפיים,הגזענות, על האפליה הזאת

רימיטיבית, שנובעת מבורות, עדיין קיימת. אם כך, איך ייתכן שכששמעתי את נאומו של מרטין לותר קינג פעם  הפ

 ... ?ליבי

 

אני נלחמת בכל כוחי  הרגשתי עצבות עזה מצד אחד, ומצד שני שמחה. מישהו כבר יצא להילחם על אותם זכויות ש

כך הרבה  -נים פחדתי להביט בראי? איך זה שרק אחרי כל אמרו לי אתם איך זה ששלשנותם. אם הגזענות אינה קיימת,  

כאב הייתי מוכנה לקבל את עצמי, שחורה? איך יתכן שהיום, בשנות האלפיים, שערי בתי ספר בארץ נטרקים בפני  

אנשים שברחו   ה הזו, שהוקמה בידיים רועדות, מגואלות בכאב, בייסוריילדים אתיופים? איך זה שדווקא פה, במדינ

עצמם לפני כשישים שנה מפני שנענשו על מי שהינם, איך זה שדווקא כאן מרימים אצבע מאשימה ומלגלגת  מהצל של  

  לעבר האתיופים כשטוענים שרמת ההשכלה ירודה?... 

 

האתיופית  ון, השכונה שלי הייתה שכונה של לבנים. היינו המשפחה אל תופעת האפליה והגזענות נחשפתי רק כשהגעתי לחול

נה. הייתי, מן הסתם, הילדה האתיופית הראשונה בכיתה ובבית הספר בכלל. הילדים תמיד הציקו, המורות היו הראשונה בשכו

עברית, לא מכירים  חסרות אונים, ההורים הרימו גבה לנוכח התלמידה השחורה בכיתת ילדיהם...וההורים בבית לא יודעים 

גמרי, כאילו מישהו בא ותלש את עורי, משאיר אותי עירומה  זועק. הרגשתי חשופה ל בזכויות הילד, לא נמצאים שם כשהילד

בפני הילדים שנהגו להרים אצבע מאשימה, ולהשמיע קולות של גנאי ולגלוג להם לא יכולתי להגיב בשל דלות אוצר הקללות  

 שהיה בפי.  

  

ר ובכיתי על מי שאני.  לימי הולדת, ישבתי בחדרצה לשבת לידי, שנאתי אותי. כשאף אחד לא הזמין אותי כשאף אחד לא 

כשקיללו אותי, החזרתי באותן קללות. אנשים ברחוב הביטו בי במבט מתנשא, ולי לא היה דבר שיכול היה לעזור לי להתגונן  

עווה את פניי ומנסה למצוא את החלק הפגום בי. אף פעם בפניהם. הייתי עומדת שעות על מעקה האמבטיה, מביטה בראי, מ

העור שזעק: את שונה! חלמתי להיות לבנה. חשבתי שרק ככה אוכל להצליח בחיים. חשבתי שביום   לא מצאתי דבר מלבד צבע

 תי. שאהיה לבנה, העולם יחייך אליי, הילדים יאהבו אותי, השכנה בדלת ממול תפסיק לטרוק את הדלת בכל פעם שתראה או

 

https://docs.google.com/presentation/d/13ByGGxuD2SKrPbmT_q_Kp5DKArmVheaGtfvecsYmbwQ/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/13ByGGxuD2SKrPbmT_q_Kp5DKArmVheaGtfvecsYmbwQ/edit#slide=id.p
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עולם לא הכרתי אדם ששנא את עצמו בגלל מי  לכל זה השתוקקתי, על כל זה חלמתי, זה מה שהחזיק אותי בין דקה לדקה. מ

 כך בגלל מי שהוא. אני  -שהוא, מעולם לא הכרתי אדם שברח מעצמו בגלל שברחו ממנו, מעולם לא הכרתי אדם שפחד כל

 

לשים להם קץ. לברוח למקום שבו יאהבו אותי. שלא ישפטו אותי על  חיי, הייתי כזאת. בכיתי בלילות, ביקשתי לשלוח יד ב

 י אלא על מי שהנני. צבע עור

עם השנים למדתי שאין בי דבר פגום. למדתי שתמיד ישפטו אותי בגלל אותם סטריאוטיפים, שההתנתקות שלי ממי שאני  

וזה חלק ממני, למדתי לאהוב את זו שהביטה    עורי,מחלישה אותי, ששום בגד ושום הפרת נורמה בעדה שלי לא יסירו את צבע  

י לקחת חלק בעולם הזה אני חייבת לקבל את עצמי ולצאת למאבק על הזכויות שלי: הזכות שלי  בי בראי כל בוקר, למדתי שכד

לחיות, הזכות לאהבה כמו כל אדם חופשי. חזרתי לשם האמהרי שלי, קסה, נתן לי אלוהים מתנה שנייה, והחלטתי בפעם 

 נה לקבל אותי. הראשו

 

להגביל אותי. מי היה מאמין שיהיה לי את האומץ לקום ולהיאבק?    היום אני רוצה להגיע רחוק כמו שאני, צבע העור לא אמור 

לחשוף בני נוער לאותה שנאה עיוורת שאיימה עלי, ובמקומות אחדים עדיין קיימת? מי היה מאמין שיבוא היום ויהיה בי את  

ו טוענים שהמדינה  לא פחד? מי היה מאמין שהחלום של מרטין לותר קינג עדיין לא מומש? אנחנביי להכוח לספר את מכאו

איך זה שכבר חלפו שלושים שנה מאז העלייה הראשונה    -דמוקרטית, שלכולם יש זכויות. תתבוננו רגע בבקשה במדינה שלנו  

בתי ספר בארץ בפני ילדים אתיופים? איך זה   ות שלועדיין האתיופים לא משולבים בחברה הישראלית? איך זה שסוגרים דלת

 בנה כשם שאני רציתי בילדותי?.... שאחותי עדיין רוצה להיות ל 

 

"ואני רוצה רק לומר שלי יש חלום: שיום אחד תרוץ/ירוץ לראשות הממשלה אתיופי/ת, שבמקומות עבודה מכובדים  

רק בתור מנקי משרד, שבטלוויזיה יהיו אתיופים   ם ולאישבו גם אתיופים, שלצד יו"ר בחברות הייטק יהיו גם אתיופי

טרים. לי יש חלום שילדים אתיופים ירגישו חלק מהמדינה הזאת, שלא יברחו ממנה, כי אין  ולא רק בתפקידי משנה זו

 ."לנו ארץ אחרת

 

   YNET 3423463,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,Lלקריאת החיבור המלא באתר 

 

 

 

 

 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3423463,00.html
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 הגנת זכויות הצרכן   – 7שיעור מספר 

 

 השיעור  מטרות

זכויותיהם של ילדים  לחשפו לזכויות צרכנים בכלל ויהתלמידים י ✓

 . צרכנים בפרט

 . התלמידים ירכשו מיומנויות לצרכנות נבונה ומודעת ✓

ע על הדרכים בהן הם יכולים לפעול אם הם נפגעים  התלמידים ירכשו מיד ✓

 . יתמבחינה צרכנ 

פעולות לביצוע  

 השיעור  לפני 

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

 )העזרו במחנכת הכיתה(  כנת סקר בזוםה ✓

,  2חדר , 1חדר   –פתיחת הנספחים לעבודות בקבוצות ושמירתם כקובץ  ✓

 3חדר 

 לשיתוף )קישורים במהלך השיעור( פתיחת הסרטונים והכנתם ✓

דגשים כלליים  

  לניהול דיון

 במהלך השיעור

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

 המתנדב יוכל לפנות אל התלמידים בשמם. 

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

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

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

 וייתן לו את רשות הדיבור.

 

 מבנה השיעור

 

 עזרים מתודות ו זמן )דק'( נושא  

1. 
 זכויות הצרכן הגנת 

o ילדים ובני נוער 
 דק'  10

o  סקר בזום 

o  דיון 

2. 

 צרכנותחוקי  

o  תיאורי מקרה 

 דק'  30

o לקבוצות בזום חלוקה 

o  2חדר ,  1חדר  –עבודה בקבוצות ,

 3חדר 

o  לוח שיתופי 

o קישורים במהלך  סרטונים(

 השיעור(

o   דיון 

3 . 
 : סיכום

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

  דק'  45 משך זמן סה"כ: 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1VFFURgSkYmFVsfSXyySsljgWPiO9x13eeXL38yEKmuw/edit
https://docs.google.com/document/d/1VFFURgSkYmFVsfSXyySsljgWPiO9x13eeXL38yEKmuw/edit
https://docs.google.com/document/d/1VFFURgSkYmFVsfSXyySsljgWPiO9x13eeXL38yEKmuw/edit
https://docs.google.com/document/d/1Th-bv6Is9H511g0t-SHoELzLQoNXhtupVY-L_gFVlVQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1Th-bv6Is9H511g0t-SHoELzLQoNXhtupVY-L_gFVlVQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1Th-bv6Is9H511g0t-SHoELzLQoNXhtupVY-L_gFVlVQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1C_owEiNTWZF6Jw96bEUt_0U9Yz3OkgRKv-6uRBCu4m8/edit
https://docs.google.com/document/d/1C_owEiNTWZF6Jw96bEUt_0U9Yz3OkgRKv-6uRBCu4m8/edit
https://docs.google.com/document/d/1C_owEiNTWZF6Jw96bEUt_0U9Yz3OkgRKv-6uRBCu4m8/edit
https://docs.google.com/document/d/1VFFURgSkYmFVsfSXyySsljgWPiO9x13eeXL38yEKmuw/edit
https://docs.google.com/document/d/1VFFURgSkYmFVsfSXyySsljgWPiO9x13eeXL38yEKmuw/edit
https://docs.google.com/document/d/1VFFURgSkYmFVsfSXyySsljgWPiO9x13eeXL38yEKmuw/edit
https://docs.google.com/document/d/1Th-bv6Is9H511g0t-SHoELzLQoNXhtupVY-L_gFVlVQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1Th-bv6Is9H511g0t-SHoELzLQoNXhtupVY-L_gFVlVQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1Th-bv6Is9H511g0t-SHoELzLQoNXhtupVY-L_gFVlVQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1C_owEiNTWZF6Jw96bEUt_0U9Yz3OkgRKv-6uRBCu4m8/edit
https://docs.google.com/document/d/1C_owEiNTWZF6Jw96bEUt_0U9Yz3OkgRKv-6uRBCu4m8/edit
https://docs.google.com/document/d/1C_owEiNTWZF6Jw96bEUt_0U9Yz3OkgRKv-6uRBCu4m8/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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   השיעור הלך מ

 זמן  הנחיות נושא

 חלק א 

הגנת זכויות  

 הצרכן

 בו השאלות: ום והציגו לתלמידים את הסקר זמסך בשתפו  ✓

o  בקניון? )קניות, בילויים, אתם הולכים לקניון? מה אתם עושים  בחודש כמה פעמים

 (. מסעדות, אחר/בתי קפה 

o ף שבאמצעותו אתם קונים לעצמכם דברים? )דמי כיס, ההורים קונים לנו,  מהיכן הכס

 כסף שהרווחנו בעבודה(. כסף שקבלנו במתנה, 

 

 - לתלמידים וריהסב  ✓

 צרכנות היא אחד מאופני הבילוי הנפוצים בקרב ילדים ובני נוער, וסקרים שנערכו בנושא

הן עצמאיות למדי, גם  12-15בגילאי  לאחרונה העלו כי ההחלטות הצרכניות של ילדים 

 כאשר מדובר במוצרים יקרים.

מחקר וכלכלה משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה   מנהלממחקר שנערך עבור  :למנחה

מבלים  25בנושא דפוסי צרכנות קניונים בישראל, מתברר שצעירים עד גיל  2007בשנת 

", דו"ח ילדים וצרכנות)"  2007חות פעמיים בשבוע. מסקר אחר שנערך בשנת  בקניון לפ 

יש הכנסה ממוצעת  15עד  12בני  של מרכז המחקר והמידע של הכנסת( עלה כי לילדים 

 דמי כיס, ממתנות ומעבודה. ש"ח בחודש מ 650 -של קרוב ל

 

 חוקים שאמורים להגן על הצרכן?כללים או מה אתם יודעים על  -את התלמידים  שאלו ✓

 . מהתלמידים לענות בצ'אט הזום והקריאו תשובותיהםבקשו  ✓

חנות ולקבל את הכסף חזרה; תשובות אפשריות: חוק הגנת הצרכן; להחזיר את המוצר ל 

 וי ועוד.המוצר לחנות ולקבל זיכלהחזיר את  

 

 - הגנה על ילדים ובני נוער ✓

החקיקה בישראל מגנה על ילדים ובני נוער כצרכנים בכמה חוקים והוראות מרכזיות: חוק  

 ( ועוד. 1981(; חוק הגנת הצרכן )1962הכשרות המשפטית והאפוטרופסות )

נת הצרכן. חוק זה, הבסיסי ביותר בתחום הצרכנות, חוק הג  אנחנו נתמקד בתחילה בחוק

ומאז   1981-ו כן הוא, נועד להגן על הזכויות שלנו, הצרכנים. החוק נחקק בישראל בכשמ

נוספו לו סעיפים ותיקונים. החוק קובע שלבעלי עסקים אסור להטעות ולנצל צרכנים, 

 ובעלי עסקים העוברים על החוק צפויים לעונש. 

 דק'  10

 זמן  הנחיות נושא

 

 

 

 חלק ב 

 צרכנותחוקי  

 

 הפעלה  

( ובקשו  3חדר ,  2חדר , 1חדר   -קבצים שונים  3בצ'אט את כל קבצי המשימה )שלחו  ✓

 .לחדרים, לפי מספר החדר שאליו יצטרפו לאחר החלוקה מהתלמידים להיכנס לקובץ

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

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

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

 דק'  15

https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/cb546b58-e9f7-e411-80c8-00155d010977/2_cb546b58-e9f7-e411-80c8-00155d010977_11_9594.pdf
https://docs.google.com/document/d/1VFFURgSkYmFVsfSXyySsljgWPiO9x13eeXL38yEKmuw/edit
https://docs.google.com/document/d/1VFFURgSkYmFVsfSXyySsljgWPiO9x13eeXL38yEKmuw/edit
https://docs.google.com/document/d/1VFFURgSkYmFVsfSXyySsljgWPiO9x13eeXL38yEKmuw/edit
https://docs.google.com/document/d/1Th-bv6Is9H511g0t-SHoELzLQoNXhtupVY-L_gFVlVQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1Th-bv6Is9H511g0t-SHoELzLQoNXhtupVY-L_gFVlVQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1Th-bv6Is9H511g0t-SHoELzLQoNXhtupVY-L_gFVlVQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1C_owEiNTWZF6Jw96bEUt_0U9Yz3OkgRKv-6uRBCu4m8/edit
https://docs.google.com/document/d/1C_owEiNTWZF6Jw96bEUt_0U9Yz3OkgRKv-6uRBCu4m8/edit
https://docs.google.com/document/d/1C_owEiNTWZF6Jw96bEUt_0U9Yz3OkgRKv-6uRBCu4m8/edit
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 המשך חלק ב 

 חוקי צרכנות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הצגה במליאה 

 ם למליאה. את התלמידי החזירו דקות, 10-לאחר כ ✓

מנציג כל אחת מהקבוצות לתאר בקצרה את המקרה שתואר בדף העבודה שקיבלו  בקשו ✓

 ולהקריא בפני הכיתה את תשובות קבוצתו )ללא הקראת השאלות(.  

ות את התשובות של הקבוצ רשמו (,white boardמסך ופתחו לוח שיתופי בזום )שתפו  ✓

 .השיתופי  לוחבהשונות, בקצרה, 

 קבות ההפעלה  דיון בע

בשלושת המקרים שדנו בהם, לו היו הצרכנים מכירים את החוקים  -לתלמידים  הסבירו ✓

מה אתם חושבים שחוק הגנת הצרכן קובע  זה היה יכול לסייע להם מאוד. –הצרכניים  

 בנוגע למצבים שמוצגים בדף העבודה? 

 

 הצגת מחירים  –המקרה של תמי   ✓

יב להציג מחירים על המוצרים. המחיר המחייב בית עסק חי חוק הגנת הצרכן קובע שכל 

 2009 הוא המחיר שהוצג על המוצר, גם אם המחיר של המוצר בקופה גבוה יותר. משנת

גרם(, כדי   100-ק"ג קמח וגם מחיר ל 1בה לסמן גם את המחיר ליחידת מידה )כמו מחיר חו

 שונות. ובכמויות  ם להשוות בין מחירי מוצרים מחברות שונותלהקל על הצרכני

כלומר, במקרה שלנו תמי לא צריכה לשלם את המחיר הגבוה שמופיע על צג הקופה,  

אלא את המחיר שראתה על גבי   –למרות שזה מה שהמוכר אמר לה שהיא צריכה לשלם 

 המוצר כשהיא בחרה לקנות אותו.

 

 הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן - הצגת מחירים  סרטון בנושא  ינוהקר ✓

  

 עסקאות של קטינים  – המקרה של אלינור  ✓

ללא   (18)כל ילד מתחת לגיל  לפי החוק, אפשר לבטל עסקה רגילה שבוצעה על ידי קטין

עסקה וגם לקבל החזר כספי מלא.  יום מהמועד שבו נודע להורה על ה  30אישור הוריו, תוך 

ומים בכרטיס אשראי, העסקה בטלה מלכתחילה. למרות זאת, אם העסקה נעשתה בתשל

אם מדובר בעסקה שקטין רגיל לעשות )עסקה שהיא לא חריגה לגילו( ואם המוכר לא ידע  

 בקטין, אז העסקה אינה ניתנת לביטול. )או אמור היה לדעת( שמדובר 

ם אם לא  סקה של אלינור בטלה, כי היא נערכה בכרטיס אשראי. גכלומר, במקרה שלנו הע

יום מהזמן שלאימה של  30הייתה נעשית בכרטיס אשראי, אפשר היה לבטל אותה תוך 

 רגילה לעשות.  16אלינור היה נודע עליה. זו גם לא נראית כמו עסקה שנערה בת 

 

 הגנת הצרכן וסחר הוגן של הרשות ל עסקאות מתמשכות סרטון בנושא  וניקרה ✓

 

 החזרת מוצרים  – המקרה של יובל  ✓

בד"כ היינו חושבים שאחרי שקונים מוצר אי אפשר להתחרט על הרכישה סתם ולהחזיר 

כמו, למשל, שהמוצר פגום. אלא שחוק   –אותו, אלא צריכה להיות סיבה מוצדקת להחזרה  

זרה שלו על שלט ברור כן קובע, שאם בית עסק לא מציג מידע על מדיניות ההח הגנת הצר

ת, החוק עומד לטובת הצרכן, והצרכן יכול להחזיר את  ליד כל קופה שהצרכנים יוכלו לראו

ימים מיום הקנייה וגם לקבל את כספו חזרה בדרך שבה שילם )אם הוא שילם   7המוצר תוך 

 דק'  15

https://www.youtube.com/watch?v=MWM1_S_xNVU
https://www.youtube.com/watch?v=MWM1_S_xNVU
https://www.youtube.com/watch?v=MWM1_S_xNVU
https://www.youtube.com/watch?v=C9_y7ld8Dcc
https://www.youtube.com/watch?v=C9_y7ld8Dcc
https://www.youtube.com/watch?v=C9_y7ld8Dcc
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 חלק ב המשך 

 חוקי צרכנות

שילם בכרטיס אשראי, יקבל החזר בכרטיס אשראי   במזומן יקבל את ההחזר במזומן, אם

 .וכו'(

הלכו צעד   2010לזה, תקנות הגנת הצרכן שאושרו בשנת   מעבר - לתלמידיםהסבירו  ✓

  50התקנות מאפשרות לצרכן להחזיר לחנות מוצר )שעלה  –משמעותי נוסף לטובת הצרכן 

דיניות ההחזרה  שקלים ומעלה( ולקבל את כספו במזומן בחזרה, ללא כל קשר לפרסום מ

ות במקרים של מוצרי  זאת, התקנות האלה אינן חלידי העסק, או לכל סיבה אחרת. עם  -על

 מזון, מוצרים שיוצרו על פי הזמנה מיוחדת, דיסקים ועוד.

כלומר, במקרה שלנו, יובל יכולה להחזיר לחנות את המתנה שקנתה לאבא שלה ולקבל את  

 תנאים להחזרה כמו שצריך, באופן גלוי. בגלל שהעסק לא פרסם את ה –כספה בחזרה 

 משותף לכל המקרים?מה, אם כן,    -מידים את התל  שאלו ✓

הרצון להפוך את המידע לגלוי לצרכן. במקרה של תמי והצגת נראה שמה שמשותף הוא 

המחירים, אי אפשר לדרוש מצרכן לשלם סכום שהוא לא ראה קודם על המוצר עצמו.  

לדעת שהיא לא אמורה להחזיר, אי אפשר לבקש ממנה   במקרה של יובל והחזרת המוצר,

  קייםות החזרה. ובמקרה של אלינור, אי אפשר לחייב נערה לם אין פרסום של מדיניא

לה את כל המידע עליה, כאשר מניחים מראש שלקטין לא  בעת ביצועה לא היה עסקה ש

 יהיה את כל המידע על עסקאות בכרטיס אשראי. 

  ב להיותחייהמידע   –הגנות שחוק הגנת הצרכן מעניק לצרכנים כך גם בדוגמאות נוספות ל

. למשל, אסור לבתי העסק להטעות צרכנים בנוגע למוצרים שהם חד משמעיו גלוי לצרכן

במבצע )אסור לכתוב שכל החנות בהנחה, אם רק מוצרים מסוימים במבצע(, צריך לסמן  

 את המוצרים שבמבצע באופן מיוחד ועוד.

 

 גופים הבאים: דת הצורך אם נפגעתם ניתן להתלונן לכדאי לציין שבמי ✓

 שות להגנת הצרכן ולסחר הוגן ר

 02-6739674מענה טלפוני: 

 cpfta@economy.gov.ilמייל לפניות הציבור: 

 

 עמותת "אמון הציבור"

 03-5606069טלפון: 

 info@emun.org דואר אלקטרוני: 

 זמן הנחיות נושא

 ג חלק 

 סיכום השיעור 

 סיכום 

למדנו שכצרכנים, החוק מגן עלינו בכל מיני דרכים. בין השאר, אסור לחנויות לומר לנו שהמחיר  

אשראי או עסקה  הוא שונה ממה שאנחנו רואים על המוצר, אסור לאף אחד לערוך איתנו עסקת 

ימים בתנאים מסוימים   7ר אחרי מתאימה לילדים או לבני נוער, מותר לנו להחזיר מוצשאינה 

ועוד. בעצם, ראינו שהמחוקק מבקש להגן הגנה מיוחדת על צרכנים ומי שחשופים לפרסומות 

   ובאופן מיוחד עליכם, בני נוער וילדים.

 יום? מה אתם לוקחים מהשיעור ה -את התלמידים שאלו  ✓

 ובקשו  Google slides -וח לתלמידים לינק למצגת שיתופית ב מהמורה לשלבקשו  ✓

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

 מפגש.יוצאים איתה מה 

 דק'  5

mailto:cpfta@economy.gov.il
mailto:info@emun.org
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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 עבודה בקבוצות  – 1נספח   

 

 1חדר 

 

 המחיר הנכון -משימה לקבוצה  

 

 - וקראו את הסיפור שבקטע שלפניכם, ודונו יחד בשאלה בסיומ

 

 לקנות גבינה צהובה. רוב לביתה, כדי תמי הגיעה לקיוסק השכונתי הק

 בדיוק כפי שהיה כתוב על אריזת  ש"ח 19.6 עה לקופה, היא נתנה למוכרכשהיא הגי

 הגבינה הצהובה. 

 שקלים", אמר לה המוכר.  7"חסרים לך  

 "מה?" שאלה תמי. 

 ₪"   26.6שקלים", חזר ואמר המוכר. "זה עולה  7"חסרים לך  

 תמי. מחתה  ₪"   19.6 "אבל על המוצר כתוב

 וזה מה שקובע".₪  26.6 ג זה"סליחה, גברתי, מה שמופיע פה אצלי על הצ

 "אז למה יש מחיר אחר על הגבינה עצמה?" שאלה תמי. 

 "טוב, אם יש לך בעיה, פני אל מנהל הקיוסק". –המוכר התחיל לאבד את סבלנותו ואמר 

 ני!" "אז מי זה המנהל?" שאלה תמי, ונדהמה כשהמוכר השיב לה "המנהל זה א 

 בעבור הגבינה. שקלים  7אז תמי כבר התייאשה ושילמה עוד 

 

הגבינה עצמה או המחיר שדרש  אמורה לשלם, המחיר שמופיע על ה הייתאיזה מחיר הוא המחיר שתמי  - מה דעתכם 

 ממנה המוכר? מדוע?

 

 

https://docs.google.com/document/d/1VFFURgSkYmFVsfSXyySsljgWPiO9x13eeXL38yEKmuw/edit
https://docs.google.com/document/d/1VFFURgSkYmFVsfSXyySsljgWPiO9x13eeXL38yEKmuw/edit
https://docs.google.com/document/d/1VFFURgSkYmFVsfSXyySsljgWPiO9x13eeXL38yEKmuw/edit
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 2חדר 

 

 עסקאות של קטינים  –קבוצה  משימה ל

 

 קראו את הסיפור שבקטע שלפניכם, ודונו יחד בשאלה בסיומו. 

 

 דנה ואלינור חזרו מבית הספר כשלפתע פנתה אליהן בחורה צעירה. 

 שלומכן?", היא שאלה. "תגידו, בנות כמה אתן?" "מה 

 ענתה דנה. "למה את שואלת?"  " 16" 

 ן כרטיס אשראי?" שאלה הבחורה. "יש לכ

 למה?" שאלה אלינור. "כן.

 מחנויות המחשבים החשובות בארץ", אמרה הבחורה, "ויש לנו   ת"אני עובדת עבור אח

 אתן מקבלות גם גלישה   טאבלט במחיר של טלפון נייד, ממש בדיחה. –עכשיו מבצע 

 שקלים בחודש וגם מצלמה ותוכנות מולטימדיה חינם". 20-חופשית ב

 "באמת?" שאלה דנה. "בכמה מדובר?" 

 שקלים לחודש".  20רק " 

 שקלים לחודש? זה כלום" אמרה אלינור לדנה.  20" 

 ", אמרה הבחורה. בת השוטר"ואתן מקבלות גם מארז של הסדרה " 

 העסקה.   נה הטופס, בואי תחתמי". אלינור חתמה על טופס ביצוע"ה  –המוכרת פנתה לאלינור 

 להצעה של המוכרת.  יסכימו" וסירבה   אמרה בצער "אין סיכוי שההורים שלי דנה גם התלהבה מההצעה אבל

שחרגה מזמן הגלישה עליה לשלם  שנים, ובגלל 3כעבור חודש, נודע לאלינור ולאימה, כי היא חויבה עבור המכשיר למשך 

ום החוב בקרוב, יהיה  הודיע לאימה של אלינור, כי אם לא תשלם את סכ עבור החודש הראשון. נציג חברת המחשבים ₪ 300

 ערכאות משפטיות.ל עליהם לפנות

 

 מהחוב? מדוע?  האם בגלל שאלינור חתמה על החוזה, היא לא יכולה להשתחרר - מה דעתכם 

https://docs.google.com/document/d/1Th-bv6Is9H511g0t-SHoELzLQoNXhtupVY-L_gFVlVQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1Th-bv6Is9H511g0t-SHoELzLQoNXhtupVY-L_gFVlVQ/edit
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 3חדר 

 

 צרהחזרת מו –משימה לקבוצה  

 

 שלפניכם, ודונו יחד בשאלה בסיומו. קראו את הסיפור שבקטע  

 

המתנה שקנתה על הדלפק   והניחה אתרכשה מתנה לאביה בחנות "יש לי שי" לפני מספר ימים. כעת חזרה אל החנות  יובל

 ואמרה למוכר: "אני רוצה להחזיר את זה בבקשה". 

 "למה"? שאל המוכר. "האם המוצר פגום?" 

 שלי מבלי לדעת שכבר יש לו את זה בבית, בארון". ל. "פשוט קניתי את זה לאבא"לא", אמרה יוב

 "אבל אי אפשר להחזיר את המוצר", ענה המוכר. 

 ."למה?" התפלאה יובל

 "כי יש מדיניות מאוד ברורה בחנות שלנו: אין החזרות". 

 זיר את זה". "אבל אנחנו לא פתחנו את האריזה", אמרה יובל. "אני לא מבינה למה אי אפשר להח 

 ער", אמר המוכר, "אבל את לא יכולה להחזיר. מה אם כל אחד היה מחזיר את המוצר "אני מאוד מצט

 שלו לאחר שקנה אותו?" 

 עשה עם זה עכשיו?" שאלה יובל. "אבא שלי לא צריך את זה". "אז מה אני א

 "אני מאוד מצטער", אמר המוכר.

 

 צר? מדוע? י אפשר יהיה להחזיר את המוהאם בגלל שזו "מדיניות החנות" א  - מה דעתכם 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1C_owEiNTWZF6Jw96bEUt_0U9Yz3OkgRKv-6uRBCu4m8/edit
https://docs.google.com/document/d/1C_owEiNTWZF6Jw96bEUt_0U9Yz3OkgRKv-6uRBCu4m8/edit
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 י מבוא למשפט הפליל – ערכים מוגנים  – 8שיעור מספר 

 

 התלמיד יכיר את המושג "משפט פלילי" ויבין את משמעותו וביטוייו.   ✓ השיעור  מטרות

התלמיד יבין מהו תפקידו החברתי של המשפט הפלילי בהגנה על ערכי   ✓

 החברה. 

למשפט הפלילי ואת חלקה  אזרחי  המשפט ה התלמיד יבין את ההבדל בין   ✓

 . הפלילי של המדינה בהליך 

התלמיד ייחשף בקצרה לצורך בזהירות המחויבת בהפעלת ההליך הפלילי,   ✓

 בשל פגיעתו המשמעותית בזכות לחירות. 

פעולות לביצוע  

 השיעור  לפני 

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

   כקובץ והכנתו לשליחה השאלון האישישל פתיחה ושמירה  ✓

 והכנתה לשיתוף  מת הזכויותרשיפתיחת  ✓

 והכנתו לשליחה  Padlet-פתיחת הקישור ל ✓

דגשים כלליים  

לניהול דיון  

 במהלך השיעור

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

 . ים בשמםהתלמיד המתנדב יוכל לפנות אל  

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

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

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

 וייתן לו את רשות הדיבור.

 

 מבנה השיעור

 

 עזרים מתודות ו זמן )דק'( נושא 

1. 
 ם מוגנים ערכי

o  שאלון אישי 
 דק'  20

o  אישי שאלון 

o  לוח שיתופי 

o  דיון 

o  רשימת הזכויות נספח 

2. 

המשפט הפלילי מול המשפט  

 האזרחי 

o  שמש אסוציאציות 

 

 דק'  20
o לוח שיתופי - Padlet 

o  דיון 

3 . 
 סיכום: 

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

  דק'  45 משך זמן סה"כ: 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1Fg9DWn_vslA1sJ2vSfqCPl4fB1tV-Xq-Trzyiyy03PA/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1nNYloWWrCJ2HK9kUUduXSFvLrswvZRUojvrGIx8VQ5U/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1nNYloWWrCJ2HK9kUUduXSFvLrswvZRUojvrGIx8VQ5U/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1nNYloWWrCJ2HK9kUUduXSFvLrswvZRUojvrGIx8VQ5U/edit#slide=id.p
https://padlet.com/sadigtools/94kka1kqnbpe7ts7
https://docs.google.com/document/d/1Fg9DWn_vslA1sJ2vSfqCPl4fB1tV-Xq-Trzyiyy03PA/edit
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   השיעור הלך מ

 זמן  הנחיות נושא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ק א לח

 ערכים מוגנים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שאלון אישי  –פתיחה  

, כקובץ מצורף, ובקשו (שאלון אישיל קישור) הזום את הנספחלתלמידים בצא'ט  שלחו ✓

 מהם להורידו ולשמור על המחשב. 

 להם שהשאלון הוא אישי וסודי ושלא יצטרכו להקריא אותו אם לא ירצו בכך.  הבהירו ✓

ולציין   , המופיעות בטבלה,שונותה פגיעות האת הרגשתם לגבי  יעלהב  התלמידיםמ בקשו  ✓

 לגבי כל מקרה איזה ערך/ עקרון נפגע. 

וזכות פגיעה בפרטיות וברכוש שלי )זכות הפרטיות  –חיטוט בתיק ללא רשות  - לדוגמא

של זכויות, על מנת לסייע לתלמידים בזיהוי   נה רשימההקנין(. בתחתית השאלון יש 

 ת.הזכויות הנפגעו

האם יש תלמידים הרוצים לשתף בחלק   שאלודקות,  10-לאחר כעם סיום העבודה,  ✓

 תה להם. ימהתשובות שלהם, או בהתלבטות שהי

 יחד עם התלמידים.  ב את השאלון מלאוו מסך שתפו  ✓

 

 דיון

 : שבנספח רשימת הזכויותמסך והציגו לתלמידים את  שתפו ✓

o  .הזכות לחיים 

o  .הזכות לחירות 

o  הזכות לשוויון 

o  טחון אישי. יהזכות לב 

o  .הזכות לקניין 

o  .הזכות לביטוי חופשי 

o  ,פולחן ומצפוןהזכות לחופש דת. 

o  .הזכות לפרטיות 

o .הזכות להליך הוגן 

o  .הזכות לשם טוב 

 . תלמידים איזו זכות שונה במבט ראשון? הזכות השונה הינה הזכות לחייםה  את שאלו ✓

מדוע לדעתם קיימת זכות זו? על מה היא מגנה? יש להדגיש כי כפרטים וכחברה   שאלו ✓

לסבול מצב בו אנו, חברינו והסובבים אותנו, נהיה חשופים לפגיעות וליחס   איננו מסוגלים

בחברים שלנו, בכיתתנו, בבית ספרנו,  עים בנו,וגמזלזל, מעליב או פוגע. פוגע בנו כשפ

 בחברה שלנו או במדינה. 

משמעה, בעצם, ערך שהסכמנו שהוא חשוב לנו עד כדי כך, שאנו רוצים    – אדם זכות

 ערך שאנו רוצים להגן עליו.   –לוודא שכולם מקבלים אותו. או במילים אחרות 

 - את התלמידיםשאלו  ✓

o לה? א איך לדעתכם אפשר להגן על ערכים 

o   ?האם באמת חייבים חוקים ואיסורים על מנת להגן על ערכים אלה 

o  האם תוכלו לציין חוקים שאתם מכירים מהבית, מהכיתה, מביה"ס או מהמדינה? על אילו

ערכים חוקים אלה מגנים לדעתכם? )למשל: חוק ביתי המגדיר שעות קבועות ושוות בין  

י שלא נכנסים לחדר האמבטיה  בית  וקהזכות לשוויון. ח  –יזיה  וה בטלוי האחים לצפי

 דק'  20

https://docs.google.com/document/d/1Fg9DWn_vslA1sJ2vSfqCPl4fB1tV-Xq-Trzyiyy03PA/edit
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 ק א לחהמשך 

 ערכים מוגנים 

הגבלת מהירות הנסיעה   –מגן על הזכות לפרטיות. בחוקי המדינה   –כשהדלת סגורה 

 מגן על הזכות לחיים, בטחון ושלמות הגוף וכיו"ב(. –בכביש 

 

בכל חברה יש איסורים וחוקים. זה נכון לגבי הכיתה, בית הספר, המשפחה, הבניין,   ❖

 המדינה.  

למנוע פגיעות בערכים שהחברה חושבת שהם חשובים לה. כי מי שעובר ו האיסורים נועד ❖

 על האיסורים האלו פוגע בחברה כולה.  

למדנו בשיעורים הקודמים שכחברה, יש לנו מספר ערכים מוסכמים, עליהם אנו רוצים   ❖

 טחון, על הזכותילהגן. למשל, על הזכות לכבוד, על הזכות לפרטיות, על הזכות לב

ות לשוויון וכו'. ערכים אלה מעוגנים בזכויות אדם שמגיעות לכל אחד  זכלביטוי, על ה

מאיתנו. כשיש לחבר שלי זכות לפרטיות או לשלמות הגוף למשל, זה אומר שאסור לי 

 לפגוע בה. כי זה פוגע בערך שהסכמנו כולנו שהוא חשוב לנו. 

וענישה. זהו  ה ובאמצעי הרתע זו החברה, המדינה, באמצעות החוקלפגוע מי שאוסר עלי  ❖

הגנה על היכולת שלנו לחיות חיי חברה תקינים. הגנה    -בעצם בסיסו של המשפט הפלילי 

 ינים שבין אדם לחברו.יעל הערכים שחשובים לנו על ידי התערבות של המדינה גם בענ

 

 זמן  הנחיות נושא

 

 

 

 

 

      ב חלק 

המשפט הפלילי  

המשפט  מול 

 האזרחי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ציות  שמש אסוציא – משפט פלילי 

, שתפו מסך, ובקשו מהם לענות על השאלות Padlet-לתלמידים את הקישור ל שילחו ✓

 בקישור:המופיעות בלוח השיתופי 

o אסוציאציה   –  פליליהשפט מה 

o פלילי? המשפט  מה אתם יודעים על ה 

o   ?מי הם הצדדים במשפט הפלילי 

o   ?מה ההבדל בין זה לבין משפט אזרחי 

 

 -הסבירו ✓

o על החוק הפלילי.   בין חשוד בעבירההמשפט הפלילי הוא תמיד בין החברה )המדינה( ל

 משפט האזרחי: ט הפלילי ל אתן לכם שתי דוגמאות שיסבירו את ההבדל בין המשפ

נניח שהרבצתי לאח שלי. לכאורה, זה "בינינו". ענין פרטי שלנו. אך אם אח   ▪

שלי התלונן במשטרה, או ששכן התקשר וסיפר שראה אותי מרביץ וכדומה,  

"עצור! מעכשיו, זה העסק   מתערבת המדינה ואומרת:  –מאותו הרגע ואילך  

פגעו. כי עברת על אף הכבוד נשלי! כי ערכי שלמות הגוף, הבטחון ואולי  

זה כבר לא רק ענין שבינך לבין אח   ,סעיף פלילי האוסר על תקיפה. ולכן

שלך. זה לא רק ענין משפחתי. זה ענין חברתי. מעכשיו אני, המדינה,  

החברה, לוקחת את זה על עצמי כי איני מוכנה שחיי החברה התקינים ייפגעו 

שלי יחזור בו מהתלונה  גם אם אח  ושאנשים פרטיים יינזקו". מאותו הרגע,

ו או יעמידו אותי לדין, זה כבר לא משנה.  שלו במשטרה, או יבקש שלא יחקר

נגדי. זו המדינה נגדי! התיק יכונה:  - כי הוא לא צד במשפט. זה לא הוא

  – "המדינה נגד )שם המתנדב(". המדינה תהיה המאשימה, אח שלי יכונה 

 במשפט הפלילי.  שם. ככה זהרבן, ואני אהיה הנאוהמתלונן או הק

 דק'  20
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  בחלק  המשך 

המשפט הפלילי  

המשפט  מול 

 האזרחי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אם הוא יסדר לי את החדר, ולאחר    לעומת זאת, אם הבטחתי לאח שלי ארטיק ▪

נו, י זה יישאר ברמה שבינ  –שסידר אותו לא נתתי לו את מה שהבטחתי, אז 

כי מדובר בתחום האזרחי. קבענו ביננו הסכם, חוזה, ואני הפרתי אותו. אם  

ת המשפט על מנת  אזרחית לבי אח שלי רוצה, הוא יכול להגיש תביעה 

שלם לו פיצוי ואני אתמודד כנגד  שיחייבו אותי לתת לו את הארטיק או ל

התביעה הזו. במקרה הזה, התיק יהיה מכונה: "אח שלי נגד )שם המתנדב(". 

 הוא יהיה התובע ואני הנתבע.

 

איזה הבדל נוסף מהותי קיים לדעתכם בין המשפט האזרחי    -את התלמידים  שאלו ✓

 ילי? לפל

בירור התיק עצמו עשוי להתמשך הרבה מאד זמן,  –אני נתבע במשפט אזרחי  כאשר  ❖

אפילו שנים, על פני דיונים רבים בבית המשפט. במשך כל הזמן הזה, לרוב אוכל 

 להמשיך בחיי הפרטיים והעסקיים כרגיל.  

לעומת זאת, כאשר אני חשוד בקיום עבירה פלילית ובהמשך, מועמד לדין ונאשם   ❖

יתן להגביל את החירות שלי כבר משלב החקירה הראשונית על ידי  נ  –י פליל  בתיק

 9עד תום ההליכים )ולכל היותר  –מעצר. לעיתים אף מדובר יהיה במעצר ממושך מאד  

 חודשים, אך גם זה המון זמן!(.

כאשר אני נתבע במשפט אזרחי ונניח שהפסדתי בתיק, מה עלול להיות הנזק שלי?   ❖

 גיעה בשם הטוב ועוד; אך פחות בחירות(.  גם פ כמובןבדרך כלל כספי )ו

ונניח שנמצאתי אשם, מה עלול להיות   –כאשר אני מועמד לדין ונאשם בתיק פלילי  ❖

העונש שלי? בדרך כלל, עונש המגביל את החירות שלי, עד כדי מאסר. בנוסף, שמי  

ק  עיסו תם על ידי המרשם הפלילי, מה שעשוי להקשות עלי בהמשך בתחומיכהטוב מו

 ים בהם אולי אתעניין. שונ

 

 סיכום ביניים 

 ראינו, אם כן, שהמשפט הפלילי הינו משמעותית יותר 'פוגעני' מהמשפט האזרחי.   ❖

המדינה רואה בשמירה על הערכים עליהם דיברנו בתחילת השיעור כדבר כל כך חשוב, עד  ❖

את, בגלל זכדי פגיעה בזכות החירות של הבן אדם לעיתים אף לאורך זמן רב. ועם 

משמעויות הכבדות הכרוכות במשפט הפלילי, על המדינה לפעול ביתר זהירות ולעשות ה

 וא. ומנע מאישומי שי ל כדי להוהכ

הכללים על פיהם מעמידים אדם לדין ועל פיהם   –בהתאם, סדרי הדין במשפט הפלילי  ❖

להבטיח  ומנסים לשמור על זכויותיו של הנאשם ככל הניתן  –מקבל השופט את החלטותיו  

 גיעה בו ובחירותו תהיה מינימלית ורק במצבים המצדיקים זאת.  שהפ

 

מאיזה גיל לדעתכם חל המשפט הפלילי? מאיזה גיל אפשר להעמיד   -את התלמידים  שאלו ✓

 . בני כמה אתם?...  12: מגיל  תשובההלדין פלילי?  

ר )ענישה, כנס בשלב זה לפרטים אודות משפט קטינים או חוק הנועיאין צורך לה  :למנחה ✓

שפיטה ודרכי טיפול(. המטרה היא רק לגרום לתלמידים להבין שזה לא רחוק מהם.. אם 

בית  –נשאלות שאלות, אפשר לציין בקצרה שכשמדובר בקטינים יש בית משפט מיוחד 

רך הטיפול והשיקום בעדיפות המשפט לנוער, בו מתקיים הליך מיוחד לקטינים, השם את ע
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  בחלק  המשך 

המשפט הפלילי  

מול המשפט  

 האזרחי 

ו"ס( המלווים את הקטין לאורך ההליך ונותנים  ת מבחן )ע/ ראשונה ולכן יש גם קצינ

המלצות לבית המשפט. כן ראוי לציין בשלב זה, שבמדינת ישראל לכל קטין יש זכות  

לייצוג חינם של עו"ד מטעם הסניגוריה הציבורית. בסניגוריה הציבורית יש מחלקות נוער 

יה הקשורה  היא סיטואצדיות עם עו"ד המתמחים בתחום. אם הם נקלעים לאיזו שייעו

 . במשטרה, כדאי מאד ליצור קשר מידי עם הסניגוריה

 זמן הנחיות נושא

 

 

 

 

 

 

 חלק ג 

 סיכום השיעור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סיכום 

הבדל בין המשפט הפלילי לאזרחי הוא שבמשפט  ההיום דיברנו על המשפט הפלילי.   ❖

רוצה להגן על אזרחיה ועל הערכים  ין מפני שהיא הפלילי המדינה תובעת את העברי

נים ש"בין אדם לחברו", והופכת אותם ל"בין יהחשובים לה. היא בעצם מתערבת בעני

ע מאדם אחר )לדוגמא, הוא נשדד( והוא  האדם למדינה". יכול להיווצר מצב בו אדם נפג

כספו(;   תובע אותו במשפט אזרחי, על מנת לקבל פיצוי על הנזק שנגרם לו )השבת

 יל, העבריין ייתבע על ידי המדינה וייענש, שכן הוא פגע בערך חברתי )לא תגנוב(.ובמקב

ך  ועל כן צרי –למדנו עוד, כי המשפט הפלילי מגביל את חירותו של החשוד/הנאשם  ❖

 להפעילו בצורה מאד זהירה.  

אנו  יין לציין, שהיות שהמשפט הפלילי מגדיר, כאמור, את הערכים החברתיים בהםמענ ❖

הגדרות להתנהגות פלילית תהיינה שונות ממדינה למדינה ומחברה לחברה.   מאמינים,

ידי  התנהגויות מסוימות נחשבות נורמאליות ותקינות על ידי בני חברה מסוימת, בעוד שעל 

בני חברה אחרת יחשבו כמנוגדות לחוק / לכללים )למשל: לבוש חושפני או צנוע הוא ענין  

 – ת של כל אדם, בהתאם לטעמו ותפיסת עולמו לבחירתו האישישבמדינת ישראל נותר 

לרוב החילונית או הדתית. לעומת זאת, יש מדינות שונות בעולם בהן מוגדר חוק האוסר 

יש מדינות, כדוגמת אפגניסטן, בהן אסור לנשים על פי חוק  –על צורות לבוש מסוימות  

להסתיר את   ר לנשים דווקאלחשוף את פניהן, בעוד שיש מקומות בהם על פי חוק אסו 

 פניהן(. 

 מה אתם לוקחים מהשיעור היום?  -את התלמידים שאלו  ✓

  בקשוו  slidesGoogle -לתלמידים לינק למצגת שיתופית ב   מהמורה לשלוחבקשו  ✓

 מהתלמידים לשתף במצגת את התשובות.

 דק'  5

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 - לפניך רשימת מקרים

 י היית נפגע מהמקרה? מדוע? אתה באופן איש : האם  , לגבי כל אירוענסה לתאר את ההרגשה שלך •

מהמקרים? )לעזרתך כתובים למטה מספר זכויות העשויות להתאים מהו הערך או הזכות שנפגע בכל אחד  •

 למקרים השונים(. 

 
ההרגשה שלי לגבי   המקרה

 המקרה

הערך/ הזכות  

 שנפגע

 חברה לכיתה חיטטה לך בתיק ללא אישורך. .1
  

 . לו למישהו אחרחבר גילה סוד שגילית   .2
  

 חבר לקח ממך ספר בהשאלה ואיבד אותו.   .3
  

  שכולם צוחקים עליו ולועגים לו.בכיתתך ילד   .4
  

חברך הטוב הוא ביישן מאוד ולא משתתף בשיעורים. המורה תמיד    .5

 שואל אותו שאלות. 

  

המורה החליטה שכל הילדים ששמם מתחיל באות מ' יהיו אחראים    .6

 הכיתה.  ןלניקיו

  

 ללת כל הזמן את כולם.כיתה ילדה שמקב  .7
  

 הגיע לכיתה כדי להשתתף בטיול. בכיתה ילד שלמרות שהוא חולה   .8
  

כתבת כתבה לעיתון על חוקי בית הספר והמורה לא מסכים לפרסם   .9

 אותה. 

  

הכיתה. ביום הבחירות הרסו כמה   דלוועהחלטתם לערוך בחירות   .10

 נתם. ילדים את הקלפי ואת מודעות הבחירות שהכ

  

ם מכיתה י' מונעים ממך באיומי מכות להגיע למגרש המשחקים  ילדי  .11

   ברחוב שלך 

  

 

 הזכויות:

        התנועהחופש              חופש הביטוי         הזכות לביטחון ולשלמות הגוף             הזכות לכבוד 

     הזכות לפרטיות           ות לשוויון הזכ                 זכות הקניין )רכוש פרטי(         הזכות לבריאות 

           הזכות לחינוך

 

https://docs.google.com/document/d/1Fg9DWn_vslA1sJ2vSfqCPl4fB1tV-Xq-Trzyiyy03PA/edit
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 אבל הייתי מוכרח  -הגנת הכורח   – 9שיעור מספר 

 

 התלמיד יכיר את טענת "הגנת הכורח" במשפט הפלילי.  ✓ השיעור  מטרות

ד על בחינות שונות של הגנת הכורח במשפט הישראלי תוך  והתלמיד יעמ ✓

 להשתמש בהגנה זו.י נכון וראוי התמודדות עם השאלה מת 

פעולות לביצוע  

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

 נתו לשיתוף " והכ ת הכורחתנאים להגנ פתיחת הנספח "  ✓

דגשים כלליים  

לניהול דיון  

 במהלך השיעור

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

 המתנדב יוכל לפנות אל התלמידים בשמם. 

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

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

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

 וייתן לו את רשות הדיבור.

 

 מבנה השיעור

 

 עזרים מתודות ו זמן )דק'( נושא  

1. 

 הגנת הכורח

o  סימולציה 

o  סיפור מקרה 

o  תנאים להגנת הכורח 

 דק  25

o  דיון 

o  תנאים דרושים נספח 

o לוח שיתופי בזום   

2. 

 כתיבת סיפור 

o   עבירה התומכת / לא תומכת

 בהגנת הכורח 

 דק  15
o חלוקה לקבוצות בזום 

o  דיון 

3 . 
 : סיכום

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

  דק'  45 משך זמן סה"כ: 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1Dna8F4xxgiqaBirubqE0X_b9RgPiZBZUW-1-rdyc1Jo/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1Dna8F4xxgiqaBirubqE0X_b9RgPiZBZUW-1-rdyc1Jo/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1Dna8F4xxgiqaBirubqE0X_b9RgPiZBZUW-1-rdyc1Jo/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1Dna8F4xxgiqaBirubqE0X_b9RgPiZBZUW-1-rdyc1Jo/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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   השיעור הלך מ

 זמן  הנחיות נושא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חלק א 

 הגנת הכורח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פתיחה 

ונסו לברר עמם את עמדותיהם לגבי כל   ,בשלבים ,בפני התלמידים את המקרה הבאהציגו  ✓

תראו לנכון( העשויים  אם שלב. בכל שלב יתווספו נתונים חדשים )אותם תוכלו לשנות 

 כשופטים במקרה.   ידים שישמשולהביא לשינוי עמדת התלמ

 

רונן ניגש לגדי ובאיומי אקדח דרש ממנו לפרוץ לבית סמוך ולהביא לו תמונה יקרה   ❖

די עשה כמצוותו, מחשש לחייו. במהלך הפריצה נתפס גדי על שתלויה על קיר הבית. ג

 ידי המשטרה.  

 

מזכים   האם הייתם מרשיעים את גדי או -לו הייתם השופטים  -את התלמידים שאלו  ✓

 ? אותו

בית המשפט מכיר במקרה בו אדם  :(לאחר שהתלמידים הביעו את עמדותיהם) הסבירו ✓

הוא יכול לטעון טענת  ,את העבירה  ביצענתון תחת איום ומוכרח לעבור עבירה. אם אכן 

את עבירה, אך בשל  ביצעהגנה בשם: "הגנת הכורח". משמעות הטענה: הוא מודה ש

היה תחת איום ממשי ללא יכולת להתנגד, הוא   ו אותו והואשהכריח  –הנסיבות החריגות 

 ונשיאה באחריות לתוצאות המעשה.   הרשאהאשם: מגיעה לו הגנה מפני   אינו

 

  24לאחר שרונן איים על גדי הוא נתן לו אפשרות לפרוץ ולהביא את התמונה תוך  ❖

מצא אותו  שעות. בזמן הזה גדי יכול היה לברוח ולהסתתר מפני רונן, אך הוא חשש שי

 כן החליט בכל זאת לבצע את הפריצה. ול

 

האם הייתם מרשיעים או מזכים את   –לו הייתה בידכם הבחירה  -את התלמידים  שאלו ✓

 גדי?

 

במהלך הפריצה גדי ראה בבית מכשיר טלפון. הוא שקל להתקשר למשטרה ולדווח על   ❖

ה  יא את התמונהאיום בו הוא נתון, אך ויתר על כך ולאחר כמה דקות יצא מהבית והב

 לרונן.  

 

 מה תחליטו כשופטים במצב זה?  -את התלמידים  שאלו ✓

 

רונן לא איים על גדי באקדח אלא איים שאם גדי לא יפרוץ לבית, תוך איום על חיי   ❖

 בעלי הבית, ויביא לו את התמונה היקרה, הוא )רונן( יגנוב ממנו את מכוניתו.  

 

 הכורח"? ענת "הגנת  לטעון את ט האם במקרה זה יוכל גדי -את התלמידים שאלו  ✓

 -להם מהי הגנת הכורחהסבירו  ,לאחר שהתלמידים הביעו את דעתם ✓

 דק'  20
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 משך חלק א ה

 הגנת הכורח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קיימים מצבים בהם אדם חייב לבצע עבירה כדי להציל את חייו או את רכושו, או את  

חיי/רכוש זולתו, כתוצאה מאיום על חייו. לדוגמא: אדם מבצע שוד. אם ביצע את השוד 

וא יכול ליהנות מהגנה משפטית שנקראת  משפחתו, ה ועל חיי בנימשום שאיימו על חייו 

. ובלשון החוק: לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שנצטווה לעשותו הגנת הכורח

תוך איום שנשקפה ממנו סכנה מוחשית של פגיעה חמורה בחייו, בחירותו, בגופו או 

 עקב כך. ברכושו, שלו או של זולתו, ושאנוס היה )חייב היה( לעשותו 

 

 -מידים בסיבות לקיומה של הגנת הכורחעם התלונו ד ✓

o   ?האם יש צורך בהגנה מן הסוג הזה לדעתכם 

o   האם ישנם מצבים עליהם אנחנו יכולים להגיד שזו לא אשמתו של מי שביצע את

 העבירה?  

o  אם אנחנו חושבים שאכן ישנם מצבים בהם לא ניתן להאשים את מבצע המעשה בכוונה

צורך בקביעת קריטריונים שיסבירו ויגדירו מתי אנו  שה, האם יש  ובאחריות למע

 מוכנים לקבל את הטיעון "הייתי מוכרח"?  

 

הסיבה לקיומה של טענת הגנת הכורח היא, בין השאר, שבמשפט   -לתלמידים הסבירו ✓

מנע מאישומים שאינם צודקים וכדי לנסות  ילי אנו פועלים ביתר זהירות כדי לה הפלי

 ירותו תהיה מינימלית ורק במצבים המצדיקים זאת. ה בנאשם ובחולהבטיח שהפגיע

כפי שאתם שיניתם את דעתכם משלב לשלב בסיפור עמו פתחנו את השיעור, ולאט לאט 

, כך גם המחוקק הישראלי ראה לנכון לקבוע קריטריונים מצטברים, הרכבתם סל של כללים

לא לשאת  נת הכורח" ואשר בהתקיימם, יוכל אדם לחסות )להתגונן תחת( טענת "הג

 באחריות הפלילית למעשה העבירה שביצע.  

 -נספחהתנאים, באת מסך והסבירו לתלמידים  שתפו ✓

   האדם היה נתון בסכנה מוחשית ומיידית. ❖

תה הכרחית בנסיבות  יתה אפשרות פעולה אחרת, שפעולתו הי ילא הי  לאותו אדם ❖

 המקרה. 

תה מוגזמת והוא לא השתמש באמצעים חמורים יותר יהתגובה של האדם המאוים לא הי  ❖

מהסכנה הנשקפת מהאיום )כמו במקרה של האיום על גניבת המכונית: אדם שביצע  

לו את מכוניתו, לא יהיה   עליו שייקחו שוד אלים ובכך סיכן חיי אדם בגלל שאיימו 

סכנה  זכאי להגנה, מכיוון שהנזק והסכנה לחיי האדם הטמונים בשוד חמורים יותר מה 

 שהמכונית תילקח, שהיא סכנה לרכוש בלבד(.  

מחמוד אבו  3596/93ע"פ  -את סיפור המקרה הבא שהתרחש בישראל לתלמידים  ספרו ✓

 -סרור נ' מדינת ישראל

 

סרור, הואשם בביצוע רצח איש השב"כ חיים נחמני, אשר היה   , מחמוד אבוהנאשם

יחד עם שני שותפים. בערעורו לבית המשפט מפעילו. אבו סרור תכנן וביצע את הרצח 

העליון טען להגנת הכורח, בנימוק שאולץ להצטרף אל שותפיו בהשפעת האיום שהופעל 

 דק'  5

https://docs.google.com/presentation/d/1Dna8F4xxgiqaBirubqE0X_b9RgPiZBZUW-1-rdyc1Jo/edit#slide=id.p
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 חלק א המשך 

 הגנת הכורח

הוא משתף פעולה עם  ליו שמועה שעליו. האיום היה, שאם לא יצטרף אליהם יפיצו ע

 שלטונות ישראל, ובכך למעשה ייגזר עליו גזר דין מוות. 

 

 לחשוב מדוע ניתן לקבל את טענתו של אבו סרור? מדוע לא? נסו לתלמידים:  אמרו ✓

כאשר  (white boardבזום ) השיתופיעל הלוח  לכתוב את דברי התלמידיםניתן  למנחה: ✓

בו סרור ובצד השני טיעוניהם של  בטענתו של אבצד אחד ייכתבו טענות המצדדים 

 התלמידים שלא מסכימים שיש לקבל טיעון זה(. 

 - פסק בסופו של דבר בית המשפט לתלמידים כיצד ספרו ✓

ביהמ"ש קבע שבמקרה הזה לא נשקפה לאבו סרור סכנה מוחשית ומיידית, ושבכל מקרה 

המשפט  לכן קבע בית הוא יכול היה להגן על עצמו בדרך אחרת, של פנייה למשטרה. 

 שהנאשם לא זכאי ליהנות מהגנת הכורח.  

כלומר, על מנת לזכות בהגנת כורח, בית המשפט צריך להשתכנע, כי המעשה אכן בוצע 

תוך כורח וכי כל תנאי הגנת הכורח מתקיימים )חוסר ברירה, סכנה מוחשית(. בנוסף, על מ

וגזמת והוא לא  ם לא תהיה ממנת שתתקבל הגנת הכורח, חשוב שהתגובה של האדם המאוי

 ישתמש באמצעים חמורים יותר מהסכנה הנשקפת מהאיום.

 זמן הנחיות נושא

 חלק ב 

 עבודה בקבוצות 

 הפעלה 

 . לשתי קבוצות בזוםאת התלמידים חלקו  ✓

כל קבוצה לכתוב סיפור דמיוני בן מספר שורות שבו הגיבור עבר עבירה מסוימת  מבקשו  ✓

לפעול כפי שפעל. הקבוצה צריכה לנסות לחשוב על  ל ברירה אלאתה לו כיולטענתו לא הי

 סיפור מתוחכם שבו לא ברור האם תתקבל טענת הכורח או לא.

 מנציג מכל קבוצה להקריא את הסיפור שכתבו. בקשולמליאה וחזרו  ✓

להחליט האם הסיפור, את  דיון על כל סיפור בנפרד, ובקשו מהקבוצה שלא כתבה  ערכו ✓

ר הסיפור או לא. על חברי הקבוצות להשתמש במושגים ורח של גיבולקבל את טענת הכ

 תגובה הגיונית ולא מוגזמת(. שנלמדו בשיעור )סכנה ברורה ומיידית, פעולה הכרחית,  

 דק'  15

 זמן הנחיות נושא

 ג חלק 

 סיכום השיעור 

 סיכום 

ח  את הנקודות שהתלמידים העלו במהלך השיעור: מדוע ראוי שתתקיים הגנת הכור סכמו  ✓

ם חשוב לעשות אבחנות ולקבוע קריטריונים לגבי המצבים בהם יש להשתמש במשפט? הא

הקריטריונים: הקריטריונים אותם הציעו בתחילת השיעור בהגנה זו? מדוע? מהם אותם 

 והקריטריונים אותם קבע המחוקק הישראלי. 

 מה אתם לוקחים מהשיעור היום?  -את התלמידים שאלו  ✓

בקשו  ו Google slides -למצגת שיתופית ב   למידים לינקלת  מהמורה לשלוחבקשו  ✓

 מהתלמידים לשתף במצגת את התשובות.

 דק'  5

  

 

https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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 אזרחות פעילה –פלילי חובת הפעולה במשפט ה – 10שיעור מספר 

 

חשיפת התלמידים לחוק "לא תעמוד על דם רעך" ולרלוונטיות שלו   ✓ השיעור  מטרות

 ו בחיי היום היום של כולנ

 .מחייב עשייה וחשיבה אודות מורכבותוה הבנת המשמעות של חוק  ✓

 .פעילהעידוד התלמידים לאזרחות  ✓

פעולות לביצוע  

 השיעור  לפני 

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

 והכנתה להצגה ושיתוף.  תמונהפתיחת ה ✓

 מהלך השיעור( והכנתם להקרנה. בפתיחת הסרטונים )קישורים  ✓

 והכנתו לשליחה ושיתוף. Padlet  -בפתיחת הלוח השיתופי  ✓

דגשים כלליים  

לניהול דיון  

 במהלך השיעור

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

 המתנדב יוכל לפנות אל התלמידים בשמם. 

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

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

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

 וייתן לו את רשות הדיבור.

 

 מבנה השיעור

 

 עזרים מתודות ו זמן )דק'( נושא 

1. 

 פתיחה 

o   תיאור מקרה והאופציות

 לפעולה

 דק  10
o  תמונה ניתוח מקרה בעזרת 

o  דיון 

2. 

 המחשה: אירועים מן המציאות

o   הבנת נושא השיעור דרך

צפיה בסרטונים וניתוח  

 אירועים 

 

 דק  20

o  ישורים במהלך  צפיה בסרטונים )ק

 השיעור(

o  דיון 

3. 

 "לא תעמוד על דם רעך" 

o החוק  הכרת 

o ?כיצד עלי לפעול 

 דק  10
o  דיון 

o לוח שיתופי ב- Padlet 

4 . 
 סיכום: 

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

  דק  45 משך זמן סה"כ: 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1DTY67zKQ_QaG6SGy7b4Jga6q70JfMRXwAWlQZ0sCvZw/edit#slide=id.p
https://padlet.com/sadigtools/jc997b80b0uizl7m
https://docs.google.com/presentation/d/1DTY67zKQ_QaG6SGy7b4Jga6q70JfMRXwAWlQZ0sCvZw/edit#slide=id.p
https://padlet.com/sadigtools/jc997b80b0uizl7m
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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   השיעור הלך מ

 זמן  הנחיות נושא

 

 הערות

לדוגמאות המובאות בו, ולהפעיל כדאי להתייעץ עם מחנכת הכיתה לפני השיעור בנוגע  ✓

 ה.נוגע להתאמת הדוגמאות לכיתה זו, בהתאם לרגישויות השונות הקיימות בשיקול דעת ב

, ניתן לחבר או יום הזיכרון לחללי צה"ל השיעור מועבר בסמוך ליום הזיכרון לשואהאם  ✓

 מהשירות הצבאי. ם  ם או סיפוריבין השניים, לדוגמא באמצעות שיח על חסידי אומות העול

 

 זמן  הנחיות נושא

 

 

 

 

 

 

 

 

 א חלק 

 פתיחה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פתיחה 

 . בקישור, שתפו מסך והציגו לתלמידים את התמונה התמונהאת  פתחו ✓

ו מהתלמידים לענות בצ'אט הזום והקריאו  את התלמידים את השאלות הבאות. בקששאלו  ✓

 : את תשובותיהם

o  ?מה אתם רואים בתמונה 

o  ?במידה והייתם עם משפחתכם בים וראיתם את הילד הטובע, מה הייתם עושים 

o  במידה והייתם לבדכם בים, מה הייתם עושים? קחו בחשבון שאתם שחיינים

 מצוינים. 

 

אירוע כלשהו שלא היה ברור לכם האם הזדמן לכם להיות עדים ל -את התלמידיםשאלו  ✓

 האם אתם מכירים מישהו אחר שהיה עד למקרה שכזה?? הרגע כיצד עליכם לנהוג באותו

לדוגמא: האזנה לתלמידים המתכננים לפגוע בתלמיד אחר, נוכחות בקטטה, חברים שעשו 

 מעשה קונדס פוגעני וכד'. 

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

  ושאלו אותם תוך כדי: תלמידים שירחיבו בע"פ 2-3בחרו  ✓

o  ?כיצד פעלת 

o ה הרגשת לאחר מכן? מ 

o   מה היית משנה?  –האם היום היית נוהג באותה הדרך? אם לא 

יל את התלמידים לחשיבה על מצבים בהם חשו חוסר וודאות  להוב -המטרה: הערה למנחה ✓

מהבעת עמדה שיפוטית   רהלהיז יש   .אחריותם וחובתם לנקוט בפעולהבנוגע למידת  

אחרים כלפיו.  מאמירות מבקרות של תלמידים  רלהיזהכלשהי כלפי התלמיד המשתף וכן, 

 חשוב כבר בנקודת פתיחה זו להבהיר שהנושא הוא מאד מורכב ויש לו פנים רבות.

 

 - )תשובות של כן/לא(השאלות הבאות לשתי מראש סקר בזום,  כינוה ✓

o חייבים לפעול על מנת לסייע לאחראם לדעתכם יש מצבים בהם אנו ה ? 

o  האם הגיוני בעיניכם שהחברה תגיד לכל אחד מכם באופן אישי, אתה חייב לעזור למישהו

 שאתה לא מכיר?  

 

 דק'  20

https://docs.google.com/presentation/d/1DTY67zKQ_QaG6SGy7b4Jga6q70JfMRXwAWlQZ0sCvZw/edit#slide=id.p
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 א חלק  המשך 

 פתיחה 

 

 

 

 

עד היום שוחחנו בעיקר על הזכויות הרבות שיש לנו כבני אדם, כאזרחים,   - סכמו ✓

ים שנועדו להגן על מדובר בזכויות, מדובר באיסור כפרטים בחברה. בדרך כלל, כשלא

 – אסור לגנוב, אסור לרמות וכדומה. היום, נתרכז בשאלה   –החברה, כמו 

אלא גם חובות עשיה   (לא תעשה)האם החברה יכולה גם להכתיב לנו לא רק איסורים 

 , כלפי אנשים שזרים לנו?(עשה)

ת, במציאו ושאירע ,מדובר בשאלה לא פשוטה. נבחן אותה דרך מקרים מעניינים ומצערים

והסביבה שלהם פעלה או שלא פעלה לטובת הצלתם או  נקלעו לסכנה מסוימיםבהם אנשים  

 צבם.מ הקטנת הסיכון שב

 זמן  הנחיות נושא

 

 

 

 

 

 

 

 חלק ב 

 ה:המחש

אירועים  

 מהמציאות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אירועים מהמציאות  - הצגת מקרה 

פיינגולד  טביעת השייטת יסמין  - 1מקרה 

https://www.youtube.com/watch?v=XNyi8Dq5M9Y   

 (. 2:10הסרטון לתלמידים )עצרו בדקה  הציגו ✓

בישראל, כאשר שייטת הקיאקים יסמין פיינגולד  4.5.2009מדובר במקרה שאירע בתאריך  ✓

רים במהלך אימון במימי הירקון בת"א ונאבקה על חייה. עוב התהפכה עם הקיאק שלה

שעבר במקום קפץ למימי  ושבים רבים נכחו במקום ואף צילמו את האירוע. אבי טובין

ח כאשר היא נאבקת על חייה. אבי טובין זכה לאחר  הנחל והציל את יסמין, שהועברה לבי" 

 ב"אות מופת הנשיא".   מכן

 את התלמידים: שאלו  ✓

הערה: לאחר האירוע ) במקרה זה נכח צלם, האם היה צריך להפסיק לצלם ולהושיט עזרה?  ✓

 (.הפרסום הוא חשב לקבל כסף על

 האם כל הצופים שנכחו באירוע ולא קפצו למים עשו מעשה אסור? ✓

 . האם,( לבושה בשמלת כלה)נניח שבמקום נכחה מצילה שבאה להצטלם לחתונתה  ✓

 לקפוץ למים?   לדעתכם, היא הייתה חייבת

 קל לגבי הושטת עזרה? האם המידע על מצב מימי הירקון המזוהמים מהווה גורם מ ✓

 עמניעת הגעת אמבולנס לאירו  – 2מקרה  

בתל אביב. נהגת מנעה הגעה של אמבולנס   22.7.2009מדובר באירוע שהתקיים בתאריך  ✓

 את רכבה מפניה לרחוב.   נתהיפ לטפל באדם פצוע כשהיא לא 

 :את התלמידים שאלו ✓

ת סיבה שתצדיק את להיו ההיית דוע לדעתכם האישה לא פינתה את הדרך? האם יכולה  מ ✓

 התנהגותה? 

מחייב רכבים  ה  א(93)האם האישה הזו עברה על החוק? ניתן להתייחס לחוק תעבורה  ✓

 לפנות דרך לרכב חירום. 

 מדוע לדעתכם צילמו את הנהגת? מה ניתן לעשות עם הצילום? ✓

 סביבה היו צריכים לעשות לדעתכם? שהיו האנשים מה   ✓

 

https://www.youtube.com/watch?v=XNyi8Dq5M9Y
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 חלק ב המשך 

 ה:המחש

אירועים  

 מהמציאות 

 

 

 זריקת חזיז במשחק כדורסל   – 3מקרה  

https://www.youtube.com/watch?v=TguDiYUi7Xg   

 (. 0:25הסרטון לתלמידים )עצרו בדקה הציגו  ✓

 בהיכל הספורט מלחה בירושלים.   11.11.2007  -מדובר באירוע שהתקיים ב ✓

 ל חולון זרק יוסף מלאך חזיז לעברסוף משחק בין הקבוצות הפועל ירושלים והפוע  לקראת ✓

 מאצבעות ידו.  3המגרש. כאשר המאבטח פנה לפנות את החזיז, הוא התפוצץ וגרם לכריתת 

 -את התלמידים שאלו ✓

o  לעצור בעדו?אם הייתם ליד מי שזרק את החזיז, האם הייתם מנסים 

o ני  אם הייתם החברים של אותו בחור, האם הייתם מנסים לעצור אותו? אומרים לו לפ

 האירוע לא לזרוק את החזיז?

o  ?אם הייתם ליד המאבטח מה הייתם עושים? מה הייתם מצפים שאנשים סביבכם יעשו 

ן שנות מאסר בפועל. בית המשפט העליו 3-: יוסף מלאך נמצא אשם ועונשו נקבע ללמנחה ✓

 דחה את ערעורו על העונש.

 זמן הנחיות נושא

 חלק ג 

"לא תעמוד על  

 דם רעך" 

   –דים  לתלמיספרו  ✓

 נקרא "לא תעמוד על דם רעך". הבמדינת ישראל, נחקק חוק  , 1998בשנת  ❖

יהודיים וקיים גם במדינות רבות בעולם בשם "חוק השומרוני  החוק מבוסס על מקורות ❖

 .  ( בנספח פירוט על המקורות, להעשרתכם האישית, תמצאו)הטוב" 

עיניו, עקב אירוע  החוק קובע, כי חובה על אדם "להושיט עזרה לאדם הנמצא לנגד ❖

ידו  - ומיידית לחייו, לשלמות גופו או לבריאותו, כאשר לאל פתאומי, בסכנה חמורה

 להושיט את העזרה, מבלי להסתכן או לסכן את זולתו". 

מיוחד בספר החוקים מכיוון שרוב החוקים אומרים לנו מה אסור לנו לעשות  חוק זה ❖

 . עול, להיות אקטיבייםלפ ובמקרה הזה החוק דווקא מחייב אותנו לעשות,

שעלינו להושיט עזרה לאדם שאנחנו רואים שנמצא בסכנת חיים, כל   המחוקק קבע, ❖

במקרים בהם מדובר במצב בו   עוד אנו לא מסכנים את חיינו או חיי אחרים. בנוסף,

איננו יודעים מה לעשות, למשל כשאנחנו רואים אנשים פצועים או מעולפים, החוק  

או למכבי האש  (  101)למד"א (, 100)זרה: להתקשר למשטרה להזעיק ע קובע שעלינו

 באזור. או למבוגר אחראי אחר הנמצא ( 102)

 דיון שאלות 

, שתפו מסך, ובקשו מהם לענות על השאלות Padlet-לתלמידים את הקישור ל שילחו ✓

 י בקישור:המופיעות בלוח השיתופ

o  ?מה דעתכם על חוק זה 

o ?מדוע לדעתכם חוקקו אותו 

o  שיחייב אותנו להושיט עזרה לאחר? האם לא היינו  האם לדעתכם צריך שיהיה חוק

 עושים זאת אחרת? 

o ?האם אתם יכולים להבין אנשים שמתנגדים לחוק הזה? מה לדעתכם הנימוקים שלהם 

 

 קנס.   – זה לתלמידים את העונש הצפוי לעובר על חוק  סבירוה ✓

 האם לדעתכם זה מספיק? האם זה יותר מדי?   -את התלמידים שאלו  ✓

 

https://www.youtube.com/watch?v=TguDiYUi7Xg
https://padlet.com/sadigtools/jc997b80b0uizl7m
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 זמן הנחיות נושא

 

 

 

 

 

 

 ד חלק 

 סיכום השיעור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סיכום 

חוק "לא תעמוד על דם רעך" מטיל חובת סיוע במצבי קיצון, בהם אדם נתון לסכנה   ❖

להטיל חובת עשה על אנשים, שבאופן כללי אי אפשר  ממשית ומיידית . אמנם יש שטוענים

כשהחיים עצמם של הנפגע או  שבמצב שכזה, (ולו ברמה המוסרית)אך מרבית הציבור חש 

 בריאותו עומדים בסכנה ובאפשרותך לסייע מבלי לסכן את עצמך, אז ברור שאתה חייב.

הוגן ולא שוויוני,    כן נתון ליחס לא כאשר מדובר באדם שאינו נתון לסכנת חיים, אך  האם ❖

 לטובת אותו אדם ולסייע בידו? לפעול מחויביםהתעמרות וכד'. האם גם אז אנו ל

הינו ערך   (מעבר לקדושת החיים כמובן)הערך המרכזי שעומד בבסיס חובה מוסרית זו  ❖

ההבנה שאיננו חיים לבד בעולם וכי יש לנו גם אחריות כלפי   הערבות ההדדית. האכפתיות.

 עולם הזה. , החולקים איתנו את ההסובבים אותנו

בפעולה ולא מחכה שהדברים יקרו   כאשר אני מביע אכפתיות ונוקט -אזרחות פעילה  ❖

 מעצמם או משאיר זאת לאחרים. בכל המקרים, ה'פשוטים' וכאלו הנכנסים תחת חוק 

   העשייה מתחילה בטלפון אחד וממשיכה כל אחד לפי יכולותיו. –"לא תעמוד על דם רעך" 

 

 ם לוקחים מהשיעור היום? מה את -את התלמידים שאלו  ✓

בקשו  ו Google slides -לתלמידים לינק למצגת שיתופית ב   מהמורה לשלוחבקשו  ✓

 ת.מהתלמידים לשתף במצגת את התשובו

 דק'  5

 

 

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

