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 ואיך אני יכול/ה להשפיע לטובה? תקופת קורונה: קיטוב או סולידריות?
 מקווןמערך שיעור 

 

משבר הקורונה וההנחיות לריחוק חברתי גרמו לכולנו להירתע מחברת א/נשים, לפחד להתקרב, ולראות באחר/ים 
את האויב. גם במגיפה שכולנו חשופות/ים אליה וכשאין את מי להאשים, עולה הצורך האנושי לשלוח אצבע מאשימה,  

שאינו "אנחנו". מצד שני ניתן למצוא  כל מי –קל להאשים את האחר/ים: את החרדים, הערבים, מבקשי המקלט 
מרחבים בהם דווקא אותה סיטואציה בדיוק מגדילה את הסולידריות. א/נשי החירום והרפואה שחושפות/ים את 
עצמם/ן ומטפלות/ים בחולות/ים. מתנדבות/ים שמחלקות/ים אוכל, תרופות וציוד חיוני לקשישים. יוזמות שמבקשות 

 זמה למצוא קורת גג לדרי הרחוב, עריכת קניות עבור קשישים ועוד. לדאוג לחלשים ביותר כגון היו
כדאי וחשוב להבין על מה בכל זאת יש לנו יכולת  ,נראה כי דווקא בתקופה בה יש חוויה חזקה של אובדן שליטה

 להשפיע. כעת השאלה, האם נחליט להשפיע לטובה או לרעה.
ותו הרעיון שגם בסיטואציות משבריות בדומה למשבר  ארבעה חלקים, כולם מבטאים את א  מערך השיעור כולל

 הנוכחי יש הזדמנות לעשייה חיובית ולשמירה על אופטימיות. ניתן לבחור מתוך החלקים או להשתמש בכולם.
 'ט- 'תלמידי כיתות ז  קהל יעד:

 ד' 45שני שיעורים של  משך:

 
 
 

 Wikimedia Commonsם", אנשים עומדים בתור מחוץ לסופרמרקט במרכז מסחרי בירושלי, "Amire80תמונה: 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_queue_of_people_applying_physical_social_distancing_outside_of_a_supermarket_in_Jerusalem.jpg
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 מהלך השיעור
 

 נהדרת' : צפייה בקליפ של 'ארץ 1אפשרות  -פתיחה 
'. הסרטון נותן פרספקטיבה משפחה בהסגרהשיעור יפתח בצפייה בסרטון של משתתפי 'ארץ נהדרת' בשיר '

 הומוריסטית על המצב תוך כדי שהוא מציג את הניסיון לראות גם את הדברים החיוביים.
 

  ל שימוש בהומור בתקופת משבר.על הכוח ש תלמידים/ותנדון בקצרה על ה 
  ?כיצד הומור עשוי לסייע לנו לעבור את התקופה 
  ?האם שימוש בהומור עשוי לפגוע באחר? האם ישנן דוגמאות לכך בסרטון 
  ?מה לדעתכן/ם הכוח של שימוש בהומור במצבי משבר 

 

 : מבט על השגרה החדשה2אפשרות  -פתיחה 
 נבקש מהתלמידות/ים לחשוב על הדבר שהכי חסר להם בתקופת הקורונה, ולכתוב אותו על דף בגדול. 

 ). ZOOM-התלמידות/ים יציגו למצלמה את שכתבו (ניתן גם להשתמש באופציה של הלוח הלבן ב 
דות/ים  ניתן זמן לתגובות ולהסבר של התלמידות/ים לגבי מה שכתבו או מה שכתבו חבריהם. כעת נבקש מהתלמי

(לקום מאוחר, יותר זמן עם ההורים/  לחשוב על משהו אחד שהם/ן אוהבות/ים  או נהנות/ים ממנו בשגרה החדשה
 יותר זמן מסך ועוד).

 

 חלק א' 
 .לחצו כאןסבר על חלוקת חדרים בזום לה . ZOOMנחלק את התלמידים לקבוצות בחדרי 

 כל קבוצה תקבל אחת משתי המשימות הבאות: 
 

 משימה ראשונה:
חפשו ברשת כתבות המייצגות קיטוב ושיקוף שלילי של ההתמודדות של חלקים שונים בחברה הישראלית אל מול  

משבר הקורונה. (למורה: אם יש צורך ניתן לתת משימה  קונקרטית יותר ולבקש מכל קבוצה לחפש כתבה המשקפת 
יטם ברדיו. קראו את יצולמת או אחברה מסוימת) הכתבה יכולה להיות כתבת טקסט מהרשת, כתבה מ שליליבאופן 

 הכתבה, ודונו בקבוצה בשאלות הבאות: 
 

   ?האם קיבלתן/ם מידע חדש על הקבוצה או החברה שמוצגת בכתבה 
 ?האם הכתבה שינתה את האופן שבו חשבתן/ם עד עכשיו על הקבוצה שמוצגת בכתבה 

 

 משימה שנייה:
הכתבה יכולה   שמתרחשת בישראל, הקשורה למשבר הקורונה. חיוביתחפשו ברשת כתבה המתייחסת לפעילות 

 להיות כתבת טקסט מהרשת, כתבה מצולמת או אייטם ברדיו. קראו את הכתבה, ודונו בקבוצה בשאלות הבאות: 
 ?מהי היוזמה המוצגת בכתבה? מי היוזמים 
 ו?מה לדעתכם/ן ההשפעה החיובית של יוזמה ז 

לסיכום חלק זה, כל קבוצה תבחר נציג/ה שיציגו בקצרה את עיקרי הכתבה שמצאו וסיכום של הדברים שעלו 
 בקבוצה בעקבות השאלות המנחות. 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
https://youtu.be/Z9v2WG9vfxQ
https://kedma-edu.org.il/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9e%d7%97%d7%9c%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%97%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%96%d7%95%d7%9d/
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של מערך זה, הן רלוונטיות לזמן   יםלמורה: דוגמאות לכתבות עבור כל אחת מהמשימות ניתן למצוא בנספח

 בו נכתב. מומלץ להכין מראש כתבות אקטואליות למקרה שיהיו קבוצות שיצטרכו סיוע במילוי המשימה. 
 

 :סיכום ביניים
כפי שניתן לראות, מהכתבות ניתן להביט על הדברים השליליים שיש בתקופה זו יחד עם מבט על אירועים ויוזמות 

 ה ליישם את החשיבה הזאת על האופן בו אנו מנהלים את חיינו. חיוביות. בשלב הבא ננס
 

 חלק ב'  
נדגיש כי בתקופה זו כאשר כולם בבית ומושפעים ממצב הרוח של האחרים גם משהו חיובי שאנחנו עושות/ים עבור 

 עצמנו עשוי להשפיע לטובה על סביבתנו (כמובן מבלי לפגוע באחרות/ים). 
נעשה זאת עכשיו),  –נבקש מהתלמידות/ים לחזור לשאלה ששאלנו בפתיחה (אם בחרנו באפשרות זו, ואם לא 

מה הדבר שהכי חסר או מפריע לי  (אפשר להשתמש במסמך גוגל דרייב) ולכתוב בטבלה שיתופית שיצרנו מראש,
בשגרה החדשה.  בשלב הבא נבקש מהתלמידות/ים לחשוב מה ניתן לעשות בקשר לכך? נעבור עם התלמידות/ים 

 או על סביבתנו. על התשובות שכתבו, ונשאל לגבי כל תשובה, כיצד מה שנעשה ישפיע לטובה עלינו
 

 מה ניתן לעשות בקשר לכך? מהם הדברים שחסרים או מפריעים לנו ? 
  

  

  
 

 כל תלמיד ותלמידה ישלחו למורה באופן אישי דבר אחד שבכוונתן/ם לעשות שישפיע לטובה.
 

 סיכום השיעור
ומכאן גם האופן בו מסקרת  אנחנו נמצאים בתקופה מורכבת. המורכבות באה לידי ביטוי באופן שהציבור מתנהג 

העיתונות את האירועים שקורים במרחבים השונים בישראל. כפי שראינו האירועים עלולים להוביל לקיטוב והגברה 
של הניכור ואי ההבנה ולצד זה, ניתן להצביע גם על אירועים ויוזמות חיוביות שמתרחשות לצד הדברים השלילים 

 ומשבר הקורונה בראשם.
ו  כבני אדם  יש את הבחירה האם להסתגר, להתעצב ולכעוס על המצב או לחשוב באופן יצירתי בהתאם לכך, לנ

 ולהפיק ממנו גם דברים חיוביים.  
 

 
 
 
 
 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
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 נספחים:

 דוגמאות לכתבות המשקפות קיטוב:
   בגלל החרדים —ישראל נדחפת לסגר מלא   31.3.2020
  במקום הכי נמוך בתל אביב לא מפחדים מהקורונה  28.3.2020
  אין אצלנו קורונה המגזר הערבי מתמודד עם הנגיף  15.3.2020

 
 דוגמאות לכתבות של יוזמות חיוביות וסולידריות חברתית:

 ת לא רק הקורונה: גם שמחה מידבק   23.3.2020
 וחאים כפיים: ישראל מצדיעה לצוותים הרפואיים מ  19.3.20

 מבצע "אמץ שכן" של התעוררות בירושלים: עשרות משפחות הצטרפו 30.3.2020
 מאמצים רופאים ומאכילים קשישים: כלכלה שיתופית בצל הקורונה   23.3.2020

 
 
 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
https://www.themarker.com/news/health/.premium-1.8725579
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5700687,00.html
https://www.makorrishon.co.il/news/212153/
https://www.israelhayom.co.il/article/744591
https://www.israelhayom.co.il/article/744591
https://www.israelhayom.co.il/article/744591
https://www.srugim.co.il/431883-%D7%9E%D7%A6%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%97%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90%D7%99
https://www.srugim.co.il/431883-%D7%9E%D7%A6%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%97%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90%D7%99
https://www.srugim.co.il/431883-%D7%9E%D7%A6%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%97%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90%D7%99
https://www.kolhair.co.il/jerusalem-news/126977/
https://www.themarker.com/blogs/weconomize/BLOG-1.8702091

