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 ההלם: האם כולנו באותה סירה? דוקטרינת
 

 מערך שיעור מקוון  בנושא ההשפעות הכלכליות של נגיף הקורונה
 

מהישראליות/ים עסוקות/ם בהישרדות   ים/הביא לכך שרבות המשבר הכלכלי החמור שנוצר בעקבות הקורונה,
, ם בציבור העובדים והעובדותיאישרה הממשלה פגיעות חסרות תקד, אישית ומשפחתית. בחסות המלחמה בקורונה

כספי קטן (שדורש עיסוק בירוקרטי מרובה) לעסקים  דוגמא לכך ניתן לראות באופן בו מציעה הממשלה 'סיוע' 
לעומת זאת, עסקים גדולים ומבוססים כמו רשת חנויות האופנה קסטרו, פוקס, גולף הקטנים והבינוניים שנפגעו. 

ת והרחבה  אושרה הממשלה הגדולה, הבזבזניוסף, במהלך משבר הקורונה, נב .1מקבלים חבילת סיוע נדיבה  ואחרות
נעמי ה כי יש להקים ממשלת אחדות בעקבות מצב החירום שנוצר. ת הי העילה לכךכאשר  ,ביותר שידעה ישראל

בי צ כי אליטות פוליטיות וכלכליות מנצלות מ בספרה 'דוקטרינת ההלם'  טוענתקליין, עיתונאית ותיאורטיקנית קנדית, 
דווקא בזמני חירום על מנת להשיג את   ותופועל ,2אסון כדי להוביל רפורמות דורסניות שעלולות לפגוע באזרחים

 ותמזה ןאלא כי ה ,מגיפה במתכווןגרמו ל שהאליטותאפקטיבי ביותר. יש להדגיש כי הטענה אינה הבאופן  יהןתומטר
 לטובה גריפת הון כלכלי ופוליטי.  ואות ותומנצלמצב את ה

 
ההתנהלות הכלכלית בתקופת  יכירו התלמידות/ים את הביקורת של נעמי קליין, ויבחנו באופן את  במערך זה

במדינות   להתנהלות הכלכלית גם התלמידות/ים יחשפודרך נקודת המבט המוצגת בדוקטרינת ההלם'.   הקורונה
 .אחרות בעולם

 

 
Mariusz Kubik , מאתר וויקימדיה 2008, נעמי קליין, וורשה. 

 

 
 לכתבה המלאה: 'מיליון שקל 300חמש רשתות רוצות סיוע של יפת ואוסטפלד '1

3810054,00.html-https://www.calcalist.co.il/marketing/articles/0,7340,L 
 https://www.haaretz.co.il/misc/1.1268386מלחמתה בחזירי הקפיטליזם" לכתבה המלאה: ) "נעמי קליין ו2009לדמן (פ 2
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 חלק א': מהי דוקטרינת ההלם? 
  .ZOOM-את המילה 'הלם' בלוח הלבן של ה נכתוב

הן/ם כאשר הם לאסוציאציות שעולות למידות/ים לכתוב בצ'אט הקבוצתי או על הלוח הלבן עצמו תבקש מהנ
 שומעות/ים את המילה 'הלם'. 

 רך השאלות הבאות: נדון באסוציאציות שעלו ד
 איזה מצבים של הלם אתן/ם מכירות/ים? -
 הלם? ב הייתן/םשתפו בסיטואציה בה  -

 איך מתנהגות/ים? ?איך מגיבות/יםבזמן הלם?  לא/נשיםמה קורה 
 

 מודע ומתוכנן. במצב של הלם ישנה נטייה לפעול באופן פחות נסביר כי
 

  ,מצבים כגון אסון טבע, מלחמה או מגיפות כי אהי (דוקטרינה=השקפה)  של 'דוקטרינת ההלם' הטענה המרכזית
למעין הלם ציבורי בו רוב האנרגיות של האזרחים מופנות  , גורמותאשר משבשות את שגרת החיים ללא הכנה

ומפעילים , הכלכלי םבעלי אינטרס מנצלים את כוח  זהבמצב הגנה על בנות ובני המשפחה. ללהישרדות היום יומית ו
ויפגעו במתחרים הטבעיים שלהם, ותוך כדי כך גם  ,איתםאת התקנות והחוקים שייטיבו  לחץ על הממשלה לתקן

 בהרבה מהאזרחים.  
 

אלא  ,ללמד לעומק את התיאוריה אינההמטרה  אולםישנן הפניות למאמרים וחומרים להרחבה בנושא. בנספחים  *
 שראל כעת.  רתית על המצב ביוקיב  לשם חשיבהלהשתמש בכלים הביקורתיים שהיא מציעה 

 

 חלק ב': האם כולנו באותה סירה? גלריית תמונות 
תשובות  ( נבקש מהתלמידות/ים לענות בשליפה על השאלה מי לדעתן/ם הצליח להרוויח ממשבר הקורונה?

 . )חברות שליחויות תוכנת זום/ ני מסכות/ כפפות/ מגבונים/יות פארם/ יצרוחנ אפשרויות: רשתות המזון הגדולות/
דוגמאות לגופים שהצליחו להרוויח בעקבות משבר הקורונה   3 ותבו מוצג לפאדלטהקישור  ת/ים אתמידולתל שלחנ

 שהפסידו.  לעומת גופים
 גדולות לעומת השווקים.רשתות המזון ה .1
 . קטנותאיקאה אל מול חנויות  .2
 .םל בעלי עסקים קטנים ואנונימייהגדולות אל מורשתות האופנה  .3

 

על   ותענהבפאדלט  ותשמופיע תקבל דוגמה אחת מהשלושכל קבוצה  : קבוצות  3-נחלק את התלמידות/ים ל
 השאלות הבאות: 

 ?מי לדעתכם/ן מרוויח יותר בשגרה הגופים נימבין ש .1
 שני הגופים.מנו שלושה הבדלים בין  .2
 ?בעקבות המשבר הכלכלי איזה סיוע קיבלו העסקים שנפגעו .3

 

מדוע לדעתכן/ם רשתות  :וכתבו בו ,לפאדלטקבוצתי פו פוסט יהוס לסיום יבצעו הקבוצות את המשימה הבאה:
 ?המזון/ איקאה / רשתות האופנה הצליחו להרוויח מהמשבר

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
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 סט.בות ומאמרים שעשויים לסייע לתלמידות/ים לאסוף מידע לשם ניסוח הפוקישורים לכת ישנםבנספחים *

 

 
 

Laliv g  וויקימדיהסניף איקאה, נתניה. אתר 
 

 סיכום ביניים:
  ,להרוויח מהמשבר הצליח  ,ן הגדולותלמי שהיה יחסית הרבה כוח בשגרה כמו רשתות המזושנסכם ונצביע על כך 

מרוויחים נוספים מתקופת הקורונה הם פוליטיקאיות/ים  בעוד השווקים וחנויות המכולת הקטנות נפגעו מאוד.
 ם הרחבה שהורכבה בחסות המשבר.  רוירבות/ים שיכהנו כשרים ושרות בממשלת הח

. כך נוכל לנסח באופן ביקורתיא להביט על המציאות וו כאזרחיות/ים הנונצביע על כך שתפקיד ,נסכם את השיעור
אחד מהכלים של נסביר לתלמידות/ים כי  כלכלי פוליטי בו אנו חיות וחיים. –עמדה מורכבת על המצב החברתי 

 ת אחרות בעולם.למדינורתי הוא השוואה וניתוח ביק
  

 סינכרונית -ילות אכשיעורי בית או פע -'  גחלק 
 עם המשבר הכלכלי שנוצר בעקבות המאבק בנגיף הקורונה. בעולם משימת חקר: התמודדות של מדינות אחרות 

על פי על מדינה ספציפית בעולם, משימת חקר  ךנחלק את התלמידות/ים לקבוצות על כל קבוצה יהיה לערו
 ות:  הבא ההנחיות

עם המשבר הכלכלי בעקבות נגיף הקורונה.  זול מדינה חפשו ברשת כתבה העוסקת באופן ההתמודדות ש .1
 כתבו את שם הכתבה, והעתיקו את הקישור אליה. 

 דקו כמה אזרחיות/ים יש במדינה בה עוסקת הכתבה.  ב .2
  .במדינה ישים בקורונה ות/בדקו כמה נדבק .3
 דינה כדי להתמודד עם המשבר הכלכלי שנוצר בעקבות המאבק בנגיףמה עשתה המ   :כתבו בקצרה .4

 במה זה שונה מההתמודדות של ישראל? ובמה זה דומה?  ?הקורונה
בשיעור הבא יציגו הקבוצות את ממצאיהן, ונסיק מסקנות לגבי אפשרויות הפעולה השונות בהתמודדות עם המשבר 

 הכלכלי.

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
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 נספחים חלק א'
 ההלם באופן כללי:  דוקטרינתמאמרים להרחבה בנושא 

 תקציר הספר דוקטרינת ההלם .1
 כתבה בידיעות אחרונות .2

 ר שבין 'דוקטרינת ההלם להתנהלות בישראל בזמן נגיפת הקורונה:כתבות העוסקות בקש
 ההלם  לדוקטרינתשיחה עם נעמי קליין על הקשר בין הקורונה  .3
 משבר הקורונה ודוקטרינת ההלם כתבה מאתר העוקץ  .4
 המגיפה הכלכלית שמעבר לפינה .5
 כתבה מאתר דה מרקר  .6

 בחיפוש מידע לקראת ניסוח פוסט לסיוע  –כתבות בנושא מי מרוויח מהקורונה 
 רמי לוי
 ויקטורי

 שופרסל
 סופרפארם

 רשתות האופנה 
  רשתות אופנה

 
 נספחים חלק ב' 

 : סינכרונית-הא למשימהכתבות רלוונטיות קישורים ל
  מצליחה גרמניה להציל את הכלכלה שלה ולמנוע פיטורי עובדים כךגרמניה: 

 במשכורות חברי הממשלה״  20%עם אזרחיי, נקצץ  ראש ממשלת ניו זילנד: ״מזדההניו זילנד: 
 הכירו את התכנית הכלכלית הרחבה ביותר שהוצגה כנגד משבר הקורונהזילנד: לחיות בניו 

 "צות הקורונה: "אנחנו במלחמהצרפת הטילה עוצר בעקבות התפרצרפת: 
 בריטניה תסבסד משכורות, צרפת תאסור לפנות שוכריםבריטניה/ צרפת: 

 לי בבריטניהבראון "לוקח אחריות מלאה" על המשבר הכלכבריטניה: 
 מול כל העולם: כך שוודיה מתמודדת עם הקורונה שוודיה: 
 ים. שרת הבריאות מסבירה איך זה עובד, ולמה העולם טועה לגביההולכים לעבודה ומבלים בפארקבשוודיה שוודיה: 
 ספרד בדרך לשלם הכנסה בסיסית חודשית למיליון אישספרד: 

 כך מתמודדים במילאנו עם משבר הקורונה איטליה:  
 

 : כתבות שעוסקות בפגיעה הכללית ופתרונות בעולם ובישראל באופן כללי
 ?הו מזה יגיע גם לישראלשוכרי הדירות, האם מש  בעולם מוצאים פתרונות יצירתיים להקלה על

 ?הנגיף או המשבר הכלכלי —מה יהרוג יותר אנשים 
 כלכלי, חברתי ונפשיהגל השני של משבר הקורונה הוא משבר 
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