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שיעור מערך  –עבד למנהיג מילד  – סיפורו של איקבל מאסי
           אם ללמידה מרחוקמות

 

 הכנה לשיעור
ים אנחנו מציעות להכין מראש את כל הטקסטים, הקישורים והפעילויות, כדי שלא יהסינכרונ יםלקראת השיעור

התוכן וברמה הבינאישית. נוכל מת להיות נוכחות עבור התלמידות/ים ברלהתעכב בשיעור על החלקים הטכניים, ו
ל התלמידות/ים ולהעלות לשם  את כת הטקסטים בווטסאפ הכיתתי, או לפתוח דרייב כיתתי, לשתף בו לשלוח א

מראש את כל הטקסטים הנדרשים לשיעור. שימו לב שלשם פתיחת דרייב בגוגל נדרש שלכל תלמיד/ה תהיה כתובת 
, אלא אם השיעור כדאי לצוות מראש את התלמידות/ים או בקבוצות גותיל.  כמו כן בחלקים של פעילות בזוג'ימי

ייעשה במצב זה על ידי הזום באופן  ולקבוצות /ם (הציוות לזוגותחדרימתנהל בזום ונשתמש בפונקציה של חלוקה ל
 רנדומאלי).

ם לקבוע מועד שעד למידות/ים, וכדאי גגם אותן כדאי להכין מראש כקובץ שיישלח לת –סינכרוניות -לגבי משימות א
 אליו ישלימו את המשימה. 

 

 פעילות השאלות שמופיעה ב מן אחת, על כל שקף נכתוב מספר שקפים עם נפתח מצגת משותפת בדרייב
 בקבוצות. 

  ל. ננחה את התלמידות/ים לקרוא את הסיפור, לסיפורו של איקב קישורנשלח לתלמידות/ים מראש 
 ו בעת קריאת הסיפור.ושות שחשאות תחם שמבטמילי 5עצמן/ם ל ולכתוב     
 

 מהלך השיעור 
 

 של הסיפור נבקש מאחת/ד התלמידות/ים או מכמה תלמידות/ים ביחד לספר את תכנו . 
  ובמילים שכתבו.  במהלך הקריאה תלמידים/ות שירצו יוכלו לשתף בתחושות שחשו 
 ות ילדים'? נשאל את התלמידות/ים האם היו מודעות/ים לתופעה של 'עבד 

 
 דיון במליאה

 

 : סביב השאלות מליאהדיון בנערוך 
   מה היו התנאים שהובילו את איקבל למצב של עבדות? •

 בכתבה זופירוט נוסף ניתן למצוא    -וני, אי נגישות לחינוך, אי אכיפה של חוקים, דיכוי זכויות עובדים, גלובליזציהע
 ).10.4.2017 ,משחק ילדים", דבר  "לא, (יעל אלנתן 

 מה עזר לו להילחם בה?   •
 

 
 
 
 
 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2020/03/iqbalmasih_personalstory.pdf
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2020/03/iqbalmasih_personalstory.pdf
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2020/03/iqbalmasih_personalstory.pdf
http://www.davar1.co.il/62534/
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 בוצות בקילות פע

 

 .בשלב הבא נחלק את התלמידות/ים לקבוצות שקבענו מראש, או באמצעות חלוקה לחדרים בזום  
 נשלח  ותסכם את תשובתה על שקף במצגת המשותפת בדרייב ,כל קבוצה תדון באחת מהשאלות הבאות) 
 .ת/ים קישור למצגת)מידולתל      

 

 בקבוצות (במצגת):פעילות שאלות ל 
 מה דעתכם/ן על המעשה של איקבל? האם הייתם/ן מגדירים/ות אותו מנהיג?  •
 בעולם? עבדות ילדים וילדות בפקיסטן ו התופעעל ה של איקבלמה היו ההשלכות של המעשה  •
   ?ל במעשה שלואיקב מה דעתכם/ן על המחיר ששילם •
והמזרח? במקרה זה בין הסוחרים הפקיסטניים  ה" הזה שבין מדינות המערב"קשר השתיקמה דעתכם/ן על  •

האם העולם צריך לעשות משהו כדי לשנות את  והקונים המערביים של השטיחים? האם זה מצב בלתי נמנע? 
 התופעה הזו?  

 
 דיון במליאה

 

 הקבוצה שלהן/ם. נציג/ה מכל קבוצה יציגו את השקף של : אהנחזור למלי 
 ל במליאה: ם נשאלסיכו 

 נשים פרטיים שרוכשים מוצרים יכולים/ צריכים לעשות משהו? /האם אנחנו כא •
 מה אפשרויות ההשפעה שלנו? האם נרצה להשפיע?   •

 
כסף כדי לשחרר ילדים  ףהחליטה לאסו 9אפשר לתת כדוגמא את סיפורה של הילדה ויויאן האר מארה"ב שבגיל 

חת רסמה בכל העולם והיא אפילו הקימה ארגון שזיכה אותה בתואר אעילות שלה התרחבה והתפעבדים ומאז הפ
 הפילנטרופיות המשפיעות בארה"ב. 

ויויאן מספרת שהיא נשאלה לא פעם איך מישהי אחת כל כך קטנה יכולה להילחם במשהו כל כך גדול. "גנדי היה רק 
, אני אדם אחד גם", היא ענתה  ר קינג היה רק אדם אחדמא תרזה היתה רק אדם אחד, מרטין לותאאדם אחד, מ

"אני מעולם לא חשבתי על כל הסיבות למה לא לעשות את זה. אני חשבתי רק על כל הסיבות למה אני חייבת   : להם
 .)יק, און לייףנלומר שק, תשור לסרטון שלה בטדתבה המלאה אודותיה וקילכ( ."לעשות את זה. ככה ילדים חושבים

 
 להרחבה

 

 אפשר לתת דוגמאות נוספות של מוצרים שנרכשים על ידי מדינות המערב בעבודת ילדים: 
מקבלות את הסחורה שלהן  . חלק מהחברות הגדולות שאנחנו מכיריםועוד שוקולד, בגדים, צעצועים, נעליים

 עבדות.  מועסקים ילדים בתנאי  ממדינות בהן
 

כתבה (לדוגמא: הצעצועים הקטנים של ביצי הקינדר (ביצת הפתעה) מורכבים על ידי ילדים ברומניה בתנאי עבדות.  
 ).1627.11.20ל טוב, ו, אוכ, מאקבנושא כאן

 
מואשמת שבמפעלים בהם מיוצרים הבגדים שלה במיאנמר מועסקים ילדים בגיל צעיר   H&Mגם חברת האופנה 

 ).23.8.206מארקר, , דה כתבה בנושא כאןמאוד ובתנאים שאינם חוקיים. (

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://www.forbes.co.il/news/new.aspx?Pn6VQ=ED&0r9VQ=MIKE
https://www.mako.co.il/food-cooking_magazine/viral-recipes/Article-ec363e92ff4a851006.htm
https://www.mako.co.il/food-cooking_magazine/viral-recipes/Article-ec363e92ff4a851006.htm
https://www.themarker.com/wallstreet/1.3046709

