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  ות על יסודי/אה לתלמידיערך שיעור בנושא מחמ

 

 
 Pixabay from Flore W Image by 

 

 
 
 

  בקישור זהן להוריד מצורפת מצגת שנית  לשיעור

      משחק: -תיחהפ
 ? האם זו מחאה

אה  שמדובר בדוגמא למחת  חושב/טה. מי שלמדוגמאות המצוינות בסבב על פני ה נעבור בזום: למשחקה אופצי
 ה.  את המצלמ יסגור/תסגור , מי שחושב/ת שלא מדובר במחאהמהאת המצל  יפתח/תפתח

 מחאה? כן לא מחאה בעיניך? למה זו  זו למה :ניתן לעצור ולשאול
נקרין שקף עם הגדרה של 'מחאה', נוכל לחזור ולשאול לגבי המחאות שהתלבטנו לגביהן קודם, האם הן עונות על 

 ההגדרה. 
  הדוגמאות:

 כתבתי שיר ראפ שעוסק בתקיפה מינית •
 חתמתי על עצומה שמעודדת טבעונות •

 מהלך השיעור

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4513446
https://pixabay.com/users/wflore-11084744/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4513446
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2020/11/ppt-protestation.ppt
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 הייתי בהפגנה בבלפור •
 תליתי שלט בחלון די לאלימות נגד נשים  •

 כמילת גנאי  מכיוון שהיא השתמשה ב'הומו'התווכחתי עם חברה  •
 םיתי בהצגה שעוסקת בגזענות כלפי מהגריפצ •

 אני גרה בהתנחלות   •
 ' נלחמים על האסי'שטאג אהעלתי סטורי עם ה •

 יצאתי לריצה עם חולצה שכתוב עליה 'עד מתי אברה מנגיסטו?' •
 הכנתי כתבה לעיתון בית ספר שעוסקת באונס  •

 צלנו בשכבה. הכרזתי על שביתה ולא באתי לבית ספר בעקבות הערות על המכנסונים לבנות א  •

 
יעות ופמ הכותרות) אמצעי התקשורתשהופיעו ב, נציג לתלמידות/ים כותרות הקיץ האחרון היה רווי מחאות בארץשיח 

את האסי, מחאה נגד היהודים באים, פיות שסחרו בהן, מחאת בלפור, מחהאתיו הנשים הנושאים:  .ופיות המצגת(שקב
   מחאת התרבות., אלימות נגד נשים בעקבות האונס באילת ובעקבות רצח הנשים

 ניתן לומר כמה מילים על כל מחאה. 
 

 

 "מחאה על אלימות נגד נשים: "צועקים בתקווה למציאות אחרת

מות מגדרית. אחותה של האישה אליספו בכמה מוקדים למחאה על הטיפול בעקבות ניסיון הרצח במצפה רמון התאב

 "שהותקפה הפגינה בכרמיאל. מפגינה בתל אביב: "תופעה שהפכה מכת מדינה

 אלימות נגד נשים 
 

"מוחים נכנסו לרחוץ בנחל האסיבתום שעתיים של הפגנה: שער קיבוץ ניר דוד נפתח וה"  

אמש סיכמו אנשי תנועת "משחררים את האסי" וחברי קיבוץ ניר דוד כי במקום אירוע מחאה, יתקיים אירוע הידברות 

על גדות הנחל. אולם לטענת המוחים, בניר דוד הסכימו להכניס רק 200 מבקרים לנחל, ובתנועה ארגנו הפגנה בשער 

 הקיבוץ
 מחאה על האסי

 
 

 מהי מחאה?   הגדרה:
כדי להשיג כמה  , מופגן ומתוקשר לרוב באופן פומבי ,חוסר הסכמהו ביקורת היא מעשה המבטא חאהמ

לנושא, במיוחד אם מדובר בפעולה המסבה עוול עבור כמות גדולה של אנשים. מחאה יכולה  מודעות שיותר
אך לא בהכרח. ניתן לבטא מחאה כלפי כל גורם אשר פוגע באדם אחר ובכך  שלטוןלהיות מופנית כלפי ה

 (מתוך ויקיפדיה) .לגרום להפסקת הפעולה הפוגענית

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.ynet.co.il/news/article/r111M1KwHw
https://www.kan.org.il/item/?itemid=76618
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%90%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%90%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%90%D7%94
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" : עוד ערב של מחאה בבלפורלהתמיד ולא להפסיק"  

ישבו  םהמחאה הפעם מצומצמת יותר וכוללת מאות מפגינים שקוראים לנתניהו להתפטר, מול עשרות מתומכיו. המשתתפי

ישי זה קטן, גולת הכותרת היא בשבת", אמר מפגין. שתי צעירות צפו במופעי תזמורת ומתופפים. "ביום שללמדיטציה ו 

".בחל"ת שהגיעו למחות לראשונה: "רוצות שיראו אותנו       

 מחאה בבלפור
 

 אטרון יפו לוקח הערב את מחאת התרבות לשלב הבא"ית "עושים הצגות:

הערב אנשיו אירוע נוסף. , יערכו ם התיאטרון ונקנסיאטרון העלה הצגה במחאה על מצב עולשהתכשבוע לאחר 

במשתתפים: מנשה נוי, ראידה אדון, גלית גיאת ומורד חסן. המנהל האמנותי, יגאל עזרתי: "קוראים לגורמים נוספים  

 " בעולם התיאטרון להצטרף 

 מחאת התרבות 

 

 'לבזות כל קודש בישראל" הפגנה נגד 'היהודים באים "

כים ורבנים מול בניין אם אנחנו נשתוק מה יהיה על הילדים שלנו? מה יהיה על הדור הבא?" קראו המפגינים, ח""

 ''יבורי שבאו הערב למחות נגד הסדרה 'היהודים באיםתאגיד השידור הצ 

 מחאה נגד היהודים באים 

 "שרוועומדות בפני גי -אונס, מכות והרעבה: הנשים שנחטפו ועונו, מצאו בית בישראל "

 -נשים שנחטפו מאתיופיה, נמכרו לסוחרים בבני אדם במצרים  27הם רק חלק ממה שעברו  -אונס, מכות והרעבה 

שלווה, אבל עכשיו הן עומדות בפני גירוש וחושפות שנים הן חיות כאן ב 10גבול עם ישראל. ושוחררו אחרי עינויים ב

 .את הזוועות

  סחר בנשים
 

 נערוך דיון בעקבות הכותרות סביב השאלות הבאות: 
 ם על כל המחאות הללו? /האם שמעתן
 ו?ניהרבה מחאות בחברה הישראלית בימכל כך ם  יש /למה לדעתכן

 ים לאחת המחאות? כיצד? ות/ם שותפ/האם הייתן
 ן?/ם שהמחאה היא אפקטיבית? איזה סוג מחאה אפקטיבי בעיניכם/האם נראה לכן

 מה הופך אותה ליעילה? 
 

אפשר  nearpod בכלי )הערה לימי הזום: את השאלות ניתן לייצר כסקר ואז בכל פעם לחשוף את תוצאות הכיתה. 
 .(לחשוף גם תשובות בודדות ולהרחיב את הדיון

 
 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.ynet.co.il/news/article/S1MlnpF11v
https://timeout.co.il/%D7%9E%D7%97%D7%90%D7%94-%D7%91%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%99%D7%A4%D7%95/
https://www.srugim.co.il/481213-%D7%94%D7%A4%D7%92%D7%A0%D7%94-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90-%D7%A0%D7%A9%D7%AA%D7%95%D7%A7
https://www.kan.org.il/item/?itemid=76973
https://nearpod.com/library/
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 אני והמחאה:

  התלמידים/ות יכתבו: לקחת בה חלק. ות/יםרוצ ושהי ם/ןמחאה שמעניינת אות יחפשו בגוגל ה/כל תלמיד
 רוצה להעביר ביקורת?  ימהו הנושא עליו היית

 ת? רוצה למחו יבאיזה אופן היית
 למה דווקא באופן זה?

 עור... יקטע בש להציגת פוסט/ כתיבת סטיקר/ שיר/ טוקבק/ הכנת פעולה לחניכים/ אהעל -מן גם לעשייהניתן לתת ז 
 

 להתעמק בה. , ואז אפשר בשלב הבא ניתן לראות האם הכיתה מתעניינת במחאה מסוימת
 

 נספח: 
 ת, חוקיות או בלתי חוקיות. צורות המחאה יכולות להיות שונות ומגוונו סוגי המחאות השונים:

  משמרת, מצעד,  פגנהה ,מנשרים  הן חלוקת מדינות המערבה הבולטות ביותר והמוכרות כחוקיות בצורות המחא
וד. וע עצומה ויכוח ציבורי, החתמת אזרחים על ל, ניהואמצעי התקשורת מחאה כתובה ב פרסום ,שביתה, מחאה

החרמת   , ובהןהפרת חוקפי רוב ב-ם גם צורות מחאה אחרות, הכרוכות עללעומת צורות מחאה אלה מוכרות בעול
וסירוב להופיע  סיםימ סירוב לשלם   ,צבאלשרת ב רובסי ,שירותים המתבטאת בסירוב לקבל ממנו ,מושא המחאה

  .ועוד צמיגים הבערת, חסימה של כבישים ראשיים וגם בפעולות כמו – בתי המשפטלדין ב
 

פי גולשים כתבי שרשרת שמועברים מדי יום למאות אלאחד האמצעים הפופולריים ביותר הוא מ :תמחאה מקוונ
 ,עצומה וחושפים אותם למחאה בנושא מסוים. בתמורה מתבקשים הגולשים להגיע להפגנה בנושא, לחתום על

מדים לראשות הממשלה  להעביר את המכתב הלאה. חברי כנסת ומועלתרום כסף או תרומה מסוג אחר או 
משתמשים גם הם במכתבי השרשרת כדי לגייס תומכים וחברי מפלגה חדשים. אמצעי מחאה נוסף והפופולרי בעיקר 

התקפת   ב,יו טיולהעלאת סרטונים  טוויטר,שליחת הודעות ב פייסבוק,ה וירטואליות בהקמת קבוצות מחא ,בלוגיםב
 (מתוך ויקיפדיה) .טוקבקים - אתרים הכוללת השחתה או הפלה של אתרים, ותגובתיות

 
 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%A9%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%92%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A8%D7%AA_%D7%9E%D7%97%D7%90%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A8%D7%AA_%D7%9E%D7%97%D7%90%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A8%D7%AA_%D7%9E%D7%97%D7%90%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A8%D7%AA_%D7%9E%D7%97%D7%90%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%99_%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%96%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A8%D7%9D_%D7%A6%D7%A8%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A8%D7%9D_%D7%A6%D7%A8%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%A8_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%91%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%AA_%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%9B%D7%9E%D7%97%D7%90%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%9E%D7%99%D7%92%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%91%D7%95%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%91%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%90%D7%94

