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גלי המחאה האחרונים המציפים את הארץ ואת התקשורת  מחאות מתקיימות בעולם ובארץ כבר עידן ועידנים. 
הפכו כבר לתופעה.  אפשר להסכים עם המחאה הזאת ולהשתתף בה באופן פעיל, ואפשר להתנגד לה, אבל אי 

בפרסום של משה"ח משנת תשע"א בעקבות המחאה החברתית דאז נכתב: "חשוב  אפשר כבר להתעלם ממנה.  
שיח עם התלמידים במהלכו יידונו סוגיות הקשורות למחאה, להבעת עמדה בדרכים לגיטימיות וללא אלימות,  לעודד

  (. אתר משה"ח)מתוך  .למעורבות חברתית וליוזמות של ילדים"

גנות שמתרחשות בימים אלה מבלי לחשוף אותם באופן מלא לכלל וף ילדים קטנים להפישנן כמה דרכים לחש 
קולטים את מה שמתרחש  ההתרחשויות. קחו בחשבון שגם אם לא דיברתם איתם על זה ישירות, הם בוודאות

סביבם, ושאם נימנע מלדבר עם ילדינו על נושא כלשהו שכולם סביב מדברים עליו, הם ימלאו את הפערים 
גיל על מושגי היסוד של מחאה ציבורית יצייד אפילו ילדים צעירים -מצעות הדמיון שלהם. הסבר מותאםבא

ם לנסות לשווא להגן על ילדינו מפני חשיפה מקוב…לול לחוש מפחיד או מבלבלמאוד בכלים לעבד את מה שע
את כוחנו כאזרחים למתרחש סביב, כדאי לנצל את ההזדמנות הנדירה שניתנה לנו בימים אלה להראות להם 

 (הארץ.)למחות ולהשפיע

והאם ילדות וילדים יכולות/ים להשפיע וליצור שינוי   התלמידות/ים שלנו על המחאה?ז איך נדבר עם א

  בחברה?

 ו-שיעור לכיתות דמערך  –ת ילדות/ים ועל מחאה ועל מחא

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://unsplash.com/photos/y6ZMNjG9siM
https://unsplash.com/@jmuniz?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/TochniyotHvratiyot/mechaachevratitYeladim.htm
https://www.haaretz.co.il/family/howtotalkwithkidsabout/BLOG-1.9016190
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 ם. ות/ייכדרך לגיטימית להשפיע על תהליכי שינוי בחברה שבה אנו ח מערך שיעור המתייחס למחאה לפניכן/ם

 כמובן לבחור חלקים מתוכו.ניתן 

 

 

 דקות(  10)שיחה חלק ראשון: 

 נשוחח עם התלמידות/ים סביב השאלות הבאות:  
. 

 למה? מי לא השתתפ/ה ולמה? כלשהי? או בהפגנה פעם במחאה  פום השתתן/מי מכ <

 מה פירוש המושג "מחאה"? <

 אם מחאה =הפגנה? אילו עוד צורות של מחאה אתן/ם מכירות/ים?ה <

 חאות בעולם? מבישראל? שהתקיימו ים מחאות ות/האם אתם מכיר <

 למה א/נשים מפגינות/ים?  על מה הן/ם מוחות/ים? על אילו נושאים? <

 ת, מחאה חברתית, הקשר בין מחאה לשינוי, מחאה בחברה דמוקרטית: הפגנובשיחה מושגים שחשוב שיעלו

 .מחופש הביטויכחלק 

 דקות( 02: למידה בקבוצות )חלק שני
 .אחד לכל קבוצת עבודה -  : מחשבים / טלפונים ניידיםנדרש ציוד

 כנספחים(.כרטיס  עבודה )מצורפים ונשלח לכל קבוצה חדרים לעבודה בקבוצות, ל נחלק)בהוראה מקוונת בזום , 
תלמידות/ים בקבוצה,   5-4באופן עצמאי עם כרטיס העבודה שלה.  כדי לשמור על מספר של כל קבוצה תעבוד 

 תאם למספר התלמידות/ים בכיתה. אפשר ששתי קבוצות יקבלו את אותו כרטיס, בה

 צר., שאלות הבנה ולבסוף מטלה משותפת של יצירת תושל המחאהחקר כולל : כרטיס העבודה שימו לב, 

 דקות( 15) שיתוף במליאה חלק שלישי: 

 ,  ותאפשר לשאר הכיתה לשאול ולהגיב.את התוצר שלה בתורה: תספר איזו מחאה חקרה, תציג   תשתףכל קבוצה  
 . אם יש קשר בין המקרה לבין צורת המחאה שנבחרה ומעניין גם לשים לב, מחאהדרכים שונות לבטא  נןישנדגיש כי 

 דקות( 20) יםמחאת ההמונ: חלק רביעי

  שווית .העכ  מחאההחסים לגל י" של הדג נחש, הקליפ ומילות השיר מתיבומבהביחד בקליפ של השיר: " נצפה
 . הקליפעל עם התלמידי/ות על השיר ו ננהל שיחה

 במה עוסק הקליפ?  <

 מה מתארות התמונות?  <

  מאפיינים משותפים?ן /? האם יש להםות/נשים שמפגינים/מיהם הא <

 ה חלק במחאה העכשווית?האם אתן/ם מכירות/ים א/נשים שהשתתפו במחאה? מי מכם/ן לקח/ <

 האם יש לו סיכויי ליצור שינויי? האם הוא מיותר? נחוץ? מה דעתכן על גל ההפגנות ששוטף כרגע את ישראל? <

 יתהו לכמתאים לזום א ך שיעור כפול:מער

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.youtube.com/watch?v=paUVXs5QhVo
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 דקות( 25-20)  המחאה שלנוחלק חמישי: 

  למידות/ים: נשאל את הת

בית הספר או ב  בכיתה, בסביבתנו: מה קורה לכן/ם כאשר אתן/ם לא מסכימות/ים עם תופעה כלשהי המתרחשת  <

 איך אתן/ם כילדות וילדים יכולות/ים להשפיע וליצור שינוי בסביבה שלכן/ם?  אולי במדינה?  

 חברתי?  שינוי מטרה ליצור מחאה ב לבטאים ות/ים ויכולות/האם אנחנו כקבוצה רוצ <

 ? באיזה מרחב? בכיתה? בבית הספר? בשכונה? במדינה או בחברה? ים כקבוצה לשנותות/מה היינו רוצ <

ו דרך נבחר לבטא את המחאה שלנו? נחזור ונזכיר את הדרכים שראינו בשיעור: הפגנה, עצומה, אוהל מחאה, באיז <

 ות כמו:  חרם צרכני, צעדה, מיצג, כתיבת מכתב ועוד.גרפיטי, שיר, ואפשר לחשוב גם על דרכים נוספ

 מחאתן/ם.את באופן מעשי לבטא  התאם לרוח בית הספר, נוכל לבחור אם לסייע לתלמידות/יםב
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 תעבודה בקבוצו  - שנינספחים לחלק 

 

 
 
 

 1קבוצה 

 הפגנה -חאת הסרדינים""מ

 באיזה נושא? הפגנה ? ם אי פעם בהפגנה?/ שמעתם עלן/האם השתתפת •

 .וחפשו מקורות נוספים בנושא בסרטון שבכתבה צפו  •

 מהי "מחאת הסרדינים"? : כתבו פסקה קצרה •

העתיקו  , אילו כרזות אוחזות/ים הילדות/ים?()בגוגל תמונות  של המחאה תוצפו בתמונ •
 כמה מהן.

 קיים נושא שעבורו הייתן/ם יוצאות/ים להפגנה? הכינו כרזה מתאימה להפגנה. האם  •

 

 

. 

 
 2קבוצה 

 אוהל מחאה –" מחאת האוהלים"

 .היעזרו בהורים או במבוגרים אחריםהאם שמעתם על מחאת האוהלים?  •

 ים"? כתבו פסקה קצרה: מהי "מחאת האוהל •

 רואות/ים. צפו בתמונות של המחאה )בגוגל תמונות(, תארו מה אתן/ם •

המחירים בטענה שבמהלך המחאה משפחות, צעירים, וצעירות רבות עברו לגור באוהלים,  •
ים ות/ציירו מאהל דמיוני שבו גרור לא מאפשרים להם לשלם שכר דירה. הגבוהים של הדי

איך מה קורה בחורף כשקר?  כן מבשלים?חברי הקבוצה שלכם, נסו להוסיף פרטים: הי
     נראים חיי היומיום?

 

 

 

 

 

 

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.mako.co.il/news-israel/education-q2_2015/Article-b4b92626b9a0e41004.htm
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 3קבוצה 

 עצומה -"לא למסיכות בבית הספר "

 ציבוריים או בידי אנשים רבים, שבו הם מבקשים מגופים או מאנשיםמסמך חתום היא  עצומה" 
 (. מילוגת" )סוימפרטיים לשנות את התנהגותם או לפעול למען מטרה מ

כות בבית  לא למסשמעתן/ם על עצומת ההורים בתחילת שנת הלימודים: " האם •
 ? הספר"

 , כתבו הסבר קצר על העצומה. לקישורהיכנסו  •

 : ן/כתבו איך נראה שבוע הלמודים שלכם •

 בכיתה, בקפסולה, בבית באופן מקוון? מטלות עבודה עצמאיות?-בבית הספר       

 ?ת/יםאת? האם אתן/ם מרוצוהלמידה בדרך זעל  ן/מה דעתכם •

 מה תרצו לשנות במתווה הלמודים?   תארו בה-כתבו עצומה •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 4קבוצה 

     גרפיטי - הבלונים מחאת

 ליוני פלשתינים.יגבול של ישראל עם רצועת עזה בה חיים מב הנמצאזור הוא א -עוטף עזה

 תקוממות תושבי עזה באמצעים אלימים.תושבי עוטף עזה סובלים ממצב בטחוני קשה, הנובע מה
בלוני נפץ   כבר שנים נוספו בשנים האחרונות גם יםהקסאם שנשלחים אל עבר היישוב מלבד טילי

 שנשלחים ויוצרים בעיקר שריפות. 

  שבקישורקראו את הכתבה 

  התלמידות לבטא את מחאתן באמצעות גרפיטי? ם בחרו ן/מדוע לדעתכ •

 מחאה?  על דרך זו של ם/מה דעתכן •

 .בטא את מחאתכן/םיחשבו על נושא שתרצו למחות בו, וציירו גרפיטי ש •

 

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://milog.co.il/%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%9E%D7%94
https://www.atzuma.co.il/freechildren
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5672349,00.html

