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ת  תזכור , קיבלו בזמן משברהערבית שבזמני שגרה נמצאות מחוץ לזרם המרכזי בישראלהחברה החברה החרדית ו
תקופת הקורונה שיקפה מראה לא פשוטה לגבי ביטחונן  בישראלעבור הנשים  החברתי. ןכואבת ומהדהדת למיקומ

-כלכליעמד ממערכת החינוך השאירה בצד הדרך הרבה מהתלמידות/ים מהרעוע בשוק העבודה.  ומעמדןישי הא
ו לשיח תקשורתי מזלזל  רהופק והמורים שנבצר מהן/ם לקחת חלק בלמידה מרחוק. גם המורות חברתי נמוך,

 היה עליהן/ם ללמד מרחוק תוך השגחה על הילדות/ים שלהן/ם בבית. ש ל זאת בשעהכ ,ומאשים
אזרחיות/ים וביוזמות פרטיות  של הזדמנויות בעיקר בהתגייסותגם עם זאת, בכל אחד מהתחומים הללו התגלו 

 מרגשות וחשובות. 
על החברה  מערך זה עוסק באופן בו השפיע משבר הקורונה על סוגיות בנושא חינוך ומגדר ובהשפעת המשבר 

הערבית והחברה החרדית. זאת מתוך ההבנה כי המשבר חשף והחריף את הבעיות, הליקויים, חוסר השוויון וההפליה 
הקיימים במרחב הישראלי בשגרה. מבט ביקורתי על האופן בו השפיע המשבר בצורה שונה על מרחבים שונים 

 ומצב החירום הדגיש אותם ביתר שאת.  המרכיבים את החברה הישראלית עשוי לחשוף כי אלו היו שם תמיד
. 

.  בכל תחנה יפגשו קבוצת תלמידות/ות  בשיעור כפול  בנוי במתכונת של תחנות למידה השיעורמערך 
למידה בתחנות מאפשרת לתלמידות/ים ללמוד  ויענו על שאלות.  ,ינתחו אותו ביחד ,טקסט בנושא אחר

 עורבות בלמידה.  תוך כדי תנועה מה שמשפיע גם על גמישות המחשבה והמ 
 

 :בית בתחנות למידהלעבודה מיטטיפים למורה: 
כדאי לפתוח את החלק בדוגמא   ,כדי לוודא כי התלמידות/ים הבינו את המצופה מהן/ם בעבודה בתחנות •

חלוקת תפקידים בקבוצה: מי קורא/ת, מי כותב/ת, ב או לסייע לאופן הנכון בו יש להתנהל בתחנות הלמידה
 כאשר בכל תחנה מומלץ להחליף תפקידים. דואג/ת שכולן/ם ידברו מי אחראי/ת לזמן, מי

את אותה תחנה  להכין יותר תחנות מקבוצות )אפשר להכין כדאי כדי להימנע מצוואר בקבוק בתחנות,  •
, ואפשר גם להוסיף תחנות בהיבטים נוספים של החברה הישראלית שנפגעו בקורונה כמו למשל:  פעמיים

 .(י המקלט, עניים, קשישים, א/נשים עם מוגבלויות ועודאוכלוסיית הפליטים ומבקש
 בכדי לייצר אחידות וזרימה יש להגביל את זמן השהות בכל תחנה.    •
 

 הכנה לפני השיעור: 

ביק על בריסטול מומלץ להדפיס את הטקסט המצורף למערך זה ולהד –להכין את תחנות הלמידה יש  ➢
לעותקים נוספים מכל טקסט שיישארו בתחנה לטובת כל מי  )ולדאוג  מובחן לכל תחנה צבעוני כך שיהיה צבע

ם ייעודי לתגובת כל אחת  מקו)או על בריסטול נוסף(  כדאי להכין מראש על הבריסטול . שיגיעו אליה(
 מהקבוצות )גם הבריסטולים יישארו בתחנה, ולא יעברו עם התלמידות/ים(.

 

מגדר, בהיבטים של  הישראלית החברהמערך שיעור בנושא השפעת הקורונה על 
 תחנות למידה :תערביהחברה הות חרדיהחברה החינוך, 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
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 בשיעור מקוון: 

קישור  .שהוכן מראש וכולל את תחנות הלמידה )עליו לא ניתן להגיב( לוח אחדדלט: אבשיעור זה ניעזר בשני לוחות פ
לוח פאדלט ריק שנכין עבור התלמידות/ים לשם כתיבת והשני,  .דלט של השיעור להקרנה / לשליחהאללוח הפ

 .פאדלטקציית באפליכדאי לפתוח חשבון  לשם כךהתגובות בכל קבוצה. 
 

משך  שלב

 בדקות 

 מה התלמידות/ים נדרשות/ים לעשות?  תוכן מרכזי 

 א'

 פתיחה 

 האם כולנו באותה סירה?   10

 מי נפגע יותר במהלך משבר הקורונה

 התלמידות/ים יענו על השאלה, אילו קבוצות

יותר במהלך  אוכלוסייה נפגעו באופן חמור 

 משבר הקורונה?  

 שלב לשיעור פרונטאלי בלבד  10 ב'

דוגמא לעבודה מיטבית בקבוצות 

 למידה    

קבוצת תלמידות/ים יציגו על פי הנחיות 

 המורה למידה מיטבית בתחנות  

דות/ים יעברו בין ארבע תחנות, יהתלמ  עבודה בקבוצות   40 ג'

יקראו את הטקסטים, ויערכו דיונים קצרים 

 בעזרת השאלות  

נציג/ה מכל קבוצה תשקף את חווית  עיבוד העבודה בקבוצות במליאה  20 ד'

 דיון  וייערךהלמידה 

  הדגשת המסרים העיקריים 5 סיכום 

 

 פתיחה –שלב א' 
 בשיעור פרונטאלי:

אילו קבוצות אוכלוסייה נפגעו באופן חמור  :ם לשאלהיהן/תוהם יכתבו את תשובב יםדביק  יםפתקנחלק לתלמידות/ים 
 יותר במהלך משבר הקורונה? ומדוע? )תשובה של עד שני משפטים(

 על הלוח.  יםבתום הכתיבה ידביקו התלמידות/ים את הפתק
. 

 בשיעור מקוון: 
 התלמידות יענו בצ'אט של הזום על השאלה.  

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://padlet.com/saralevinger/Bookmarks
https://padlet.com/saralevinger/Bookmarks
https://padlet.com/saralevinger/Bookmarks
https://he.padlet.com/dashboard
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 בתחנות למידה. עבודה –' בשלב 
ותמשיך עד לסיום הלמידה בכל ארבע התחנות.    ים תתחיל את המסלול מתחנה אחרתות/כל קבוצת תלמיד

ויענו על השאלות על ידי כתיבת  יערכו דיון על פי השאלות המנחות, ןהתלמידות/ים יקראו את הטקסט שבתחנה בעיו
 התשובות במקום המיועד לכך על הבריסטול.  

ן לכל קבוצה 'מסלול הליכה' )למשל: זזות לימין בכל פעם( כך נוודא כי כל הקבוצות ביקרו בכל התחנות מומלץ להכי
 את כל התחנות.  'לסיים'אין כמובן הכרח  ונקפיד על זמן העבודה בקבוצה. מבלי להיתקל בקבוצה אחרת

. 
 בשיעור מקוון: 

 . שהכנו ואת הקישור ללוח פאדלט הריק המלא את הקישור ללוח הפאדלט :ים שני קישורים/נשלח לתלמידות
, ונפנה כל קבוצה לאחד הפוסטים תלמידות/ים בקבוצה( 4-5נחלק את התלמידות/ים לקבוצות בחדרי זום  )

 .  שמופיעים בפאדלט המלא
 דלט על ידי ההוראות הבאות: אנבהיר את הכללים לעבודה הקבוצתית בפ

 .קישור ללוח הפדלט של השיעור להקרנה / לשליחה כנסו ל .1
 של הקבוצה שלכן/ם.קראו את הטקסט המופיע בפוסט   .2
 .שמתייחסות אליו והשאלות הפוסטקראו בעיון את  .3
ערכו דיון קבוצתי בו השתדלו לשמוע את דעות כל חברות וחברי העתיקו את השאלות לצ'אט הקבוצתי ו .4

 הקבוצה.   
אם אין ראי/ת אחת/ד מהקבוצה שעליו/יה יהיה לסכם את עיקרי הדברים שעלו בכתב. שימו לב, מנו אח .5

 הסכמה בתוך הקבוצה הביאו את אי ההסכמה לידי ביטוי בתשובה הסופית. 
 כנסו לקישור השני אותו שלח/ה המורה והוסיפו פוסט עם התשובה שסוכמה.   .6
 

 איסוף במליאה –שלב ד' 
 . בקבוצהנציג/ה מכל קבוצה י/תציג בקצרה את הנקודות המשמעותיות שעלו , סט()או פו  לגבי כל תחנה

 מומלץ להזמין את הקבוצות להציג את אי ההסכמות בינהן/ם אם היו.
 דיון מסכם על פי השאלות הבאות: נערוך 

 אילו דברים היו חדשים לכן/ם? ?מהלך הלמידה בתחנותאתכן/ם ב מה הפתיע •
  הרגיז או קומם אתכן/ם?מה  •
 על מה בהקשר זה הייתן/ם רוצות/ים ללמוד עוד?  •
 איך לדעתכן/ם כדאי לפעול בכל אחד מהתחומים כדי לתקן את המצב?   •
 על מי האחריות לתקן לדעתכן/ם? •
 

 סיכום 
 ניםהפגיעה שוועוצמת אופן  ,נסכם ונדגיש כי למרות שנגיף הקורונה עצמו אכן לא מבדיל בין דת, לאום, מגדר ומעמד

כדאי להדגיש כי בשיעור זה לא התייחסנו לתת אוכלוסיות בתוך כל אחת   ונות ותחומים שונים.לגבי קבוצות ש
אך ניתן לעשות שימוש בראיה הביקורתית על אופן ניהול הקורונה כדי לנסות להבין כיצד  , מהאוכלוסיות בהן עסקנו

 למידה.  ות/יויות/ים לקמידתלאו נפגעו נשים בעלות מוגבלויות, פרטים מהחברה הערבית והחרדית מהפריפריה 
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כך  ,יש לזכור כי הקורונה עוד כאן גם מבחינה בריאותית ובטח מבחינת ההשפעות של המשבר על הכלכלה והחברה
    . , ואולי אף לפעול לשינוי המצבלשמר, לדייק ולשכלל את הראייה הביקורתית שלנו כאזרחיות ואזרחים שחשוב

 
 בחדריםבתחנות/לעבודה  – נספחים

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2020/10/corona-attached.pdf

