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 לתלמידי החט"עשיעור לחנוכה 

 נס לא קרה לנו? על סיפור חנוכה, על הניסים שחוללו לנו ועל הנפלאות שחוללנו אנחנו. 
 שיעור כפול לכבוד חג החנוכה על נס, על מרד ועל מה שביניהם. 

תפיסת המרד כפעולה  –דקות( לציון חג החנוכה שעוסק בממד אקטואלי של החג  90השיעור הבא הינו שיעור כפול )
 האפשרות את ן/להם שיש  ים ולתלמידותלזיהוי עוולות במציאות וניסיון לשנותה. מטרת השיעור להסביר לתלמיד

  כדי לפעול אפשר שבו האופן ואת םן/סביבת את לבחון םן/אות ולעודד, במציאות שינוי מחוללי תהליכים להוביל
   .לשנותה

 "ב. י עד ט כיתות ותלמידות לתלמידי מיועד השיעור

 הנפלאות  ועל הניסים על –חלק א' 

   ?החג של הסיפור מה? החנוכה  חג סיפור על ויודעות  יודעים  אתן /אתם  מה •
    דקות( 4.5)    חנוכה סיפורי על קצר בסרטון צפייה

 

 ?  בסרטוןהסיפורים שהוצגו הכרתם/הכרתן את  האם  •

 בית המקדש. והוא כולל שני מרכיבים מרכזיים:  ובטיהורניצחון של היהודים את היוונים ב מתמקד המוכר החנוכה חג סיפור

 מרד החשמונאים  .1
   נס פך השמן .2

   הלוח:   על שלהם  ההגדרה את נכתובקצת על שני המושגים האלה ו נתעכבבואו 

   )מתוך מילוג, המילון העברי החופשי ברשת(

 פלא ; טבעית על התרחשות –נס 

   השלטון סמכות ניפוץ או הקיים הסדר הרס שמטרתו מעשה ביצוע, בסמכות להכרה סירוב –מרד 

 באיזה אופן הסיפור של חנוכה הוא סיפור נסי?  •
 לטהר את בית המקדש.  הספיקופך השמן הקטן הספיק לשמונה ימים, למרות שלא היה אמור להספיק, ולכן 

)המכבים( ניצחו את היוונים בניצחון גדול, למרות שהיו מעטים מול רבים. המרכיב הניסי הזה מודגש   החשמונאים
 בתפילת "על הניסים" שנוהגים להוסיף לברכת המזון ולתפילה בחנוכה. 

 
 באיזה אופן זהו סיפור של מרד? •

 לטיהור בית המקדש. החשמונאים לא קיבלו את הכיבוש היווני, התנגדו לכך שפגעו בעם היהודי ונאבקו 

 לדעתן   /לדעתם מהמקרים הבאים ניתן לתאר  לושבו עליהם/ עליהן לסמן אי  דףיקבלו  והתלמידות  התלמידים 
 אפשר לעבור ביחד על התשובות. .  מרד )נספח ב'(-כ לונס ואי-כ

 

 האם היו מקרים שהתלבטתם/התלבטתן לגביהם? מה צריך כדי שיתרחש נס? מה צריך כדי שיהיה מרד? 

 האם מרד ונס הם מונחים סותרים? האם אמונה בניסים מסרסת או אולי מקדמת אפשרות למרד?  

 האם לדעתכם/לדעתכן יכולה להיות אפשרות שבני אדם יחוללו ניסים?                       

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.youtube.com/watch?v=WU9GQ4Vz658
https://www.youtube.com/watch?v=WU9GQ4Vz658
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 .  לא ואולי יקרה הוא ואולי, לו ולייחל, בוההגדרה המקובלת לנס, נס אינו בידינו, אפשר להאמין  לפי
  נשים שירצו לעשות משהו עם המציאות, דורש לא לקבל את המובן מאליו./למציאות, דורש א אקטיביתמרד דורש התנגדות 

אין הדבר אומר בהכרח שמרד ונס הם אירועים סותרים, או שחייבים לבחור בהשקפה אחת. יש שמאמינים/ות שבסיפור  אבל
חנוכה המרד והנס שלובים זה בזה. הטענה המרכזית שלהם/ן היא שמרד החשמונאים, האקטיביות שלהם, חיפוש השמן  

 נס.  והמאמץ האנושי, הם אילו שעודדו את המעורבות האלוהית ל
להגיד שלא מדובר פה בוויכוח דתי, אלא בוויכוח על אחריות האדם על חייו. אם הדיון הולך לשיח דתי, יש להגיד שאפשר  חשוב

 להאמין ועדיין להיות אדם מורד, או לא להאמין בכלום ולהיות אדם שמקבל את המציאות כפי שהיא.  

יסטוריה היהודית , כפי שמופיעים במקרא : עשר המכות וסיפור לתת דוגמא למאורעות שונים שהם דוגמאות לניסים בה אפשר
 יציאת מצרים , הניסים של אליהו התשבי, מעמד הר סיני, ולבחון האם ניתן להסביר אותם רק בכוח ההתערבות הניסית?  

סיוע אלוהי,  "נס" , לקשור אותה גם במעשה אדם וגם בכוח "על טבעי" חזק ממנו, שיכול להיות -לפתוח את ההגדרה ל אפשר
 או כל גורם אחר שמאמינים בו. הדגש הוא על האפשרות האנושית לקדם שינוי במציאות קיימת. 

 

 למרוד? ויכולה מי יכול –ב'  חלק

            
 נגד מה אפשר למרוד? 

 האם אתם/אתן מרדתם/מרדתן פעם במשהו? במישהו? 
   ?למרוד אותנו  מדרבנים או שגורמים הדברים מה               

 
המרד הוא לשם המרד, ולא בטוח שיש ניסיון לשנות את המציאות.   לפעמים. למרוד אדם שמובילים הגורמים את לבחוןנסו 

לדוגמא: "לא הסכמתי לסדר את החדר, למרות שאמא ביקשה ממני" האם המעשה נובע מתוך רצון להתנגד רק לשם 
כדי להשיג תחושה של ריגוש או חוויה, או שיש כאן רצון להוביל מהלך שישנה את ההתנגדות, האם סתם כי לא היה לי  נוח, האם 

 החיים בבית.  

 ניסיון ליצור מציאות חלופית, טובה יותר עבורי ועבור אחרים.  מ שנובע במרד להתמקד ורוצות רוצים אנחנו

 (דקות 2.5)  סביר את משל המערה של אפלטוןבסרטון המ צפיה

אפלטון, פילוסוף יווני כתב את משל המערה, כמשל המציג כמה קשה לבני האדם להבין שיכולה להיות מציאות אחרת מזו שהם  
למערה מאיר על קיר   רם אל הקיר הפנימי. אור השמש החודרואים בעיניהם. המשל מספר על אנשים הקשורים במערה ופניה

 –המערה צלליות של דמויות שחולפות בפתח המערה, והאנשים הקשורים בטוחים שכל מה שקיים הוא מה שהם רואים 
 הצלליות בלבד. 

יום אחד מצליח אחד מהאנשים להשתחרר מכבליו. הוא מסתובב ויוצא החוצה. בהתחלה העיניים שלו מסתנוורות מהשמש 
א מתרגל לאור השמש, הוא מבין שיש עולם שלם שאנשי המערה אינו מודעים לקיומו. הוא חזור  שאינו מכיר, אך לאחר שהו 

 לאנשי המערה ומנסה להסביר ולספר להם, אך הם כמובן אינם מבינים ואינם מאמינים לו.

 מורד האדם במערה? באילו קשיים הוא נתקל?  במה  •

             ם שנותרו במערה? ? של אור השמש המסנוור? של האסיריהמערה של הנמשל מהו  •

היא המציאות כמו שאנחנו מבינים אותה, לפעמים אנחנו כל כך שקועים במציאות, שקשה לנו לדמיין שאי פעם או  המערה 
 להיות אחרת. יםיכול דברים אחרים בתנאים או אחר  בזמן או  במקום

 היה שראינו שמה הבנו כאשר גםמסמל את זה שגם כאשר הצלחנו להשתחרר מכבלים מסוימים פיזיים,  אור השמש המסנוור
 דברים קורים גם באופן אחר, צריך להתרגל למציאות החדשה. ש, חלופה ישזמן לראות ש  לנו, לוקח חלקית מציאות

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.youtube.com/watch?v=1jrgE7PSY38
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שדברים יכולים להיות אחרת. לפעמים  מסמלים את האנשים שעוד לא מרדו במציאות, ולא מבינים  האנשים שנותרו במערה
 יהיה מאוד קשה לשכנע אותם בכך. לפעמים הם יכולים ממש להתנגד לראות דברים אחרת. 

 האם כשהאדם יוצא מהמנהרה ומבין שמשהו לא בסדר, הוא בהכרח יבחר למרוד בו? 
 מהן האפשרויות העומדות בפניו? 

 מאיזו עמדה הוא מגיע אליהם? מה הקשיים שצפויים לעמוד בפניו?   -אם ידבר עם האנשים האחרים
 

 אחרי שהאדם יוצא מן המערה ומבין משהו חדש, זה לא פשוט להרגיש שהמציאות החדשה היא אפשרית, היא אמת.  גם
לא בהכרח ירצה להתמודד עם האנשים גם אם הוא מבין שזו אמת, לא בהכרח הוא ירצה לקבל אותה. וגם אם יקבל אותה, 

 במערה ולספר להם עליה. אולי הוא ירצה לשוב למצב של חוסר הידיעה?  
איך ידבר עם האנשים האחרים על מה שהבין? איך לא יתנשא מעל האנשים במערה? יחשוב שהוא   –מכן עולה השאלה  לאחר

 נות החדשות שלו?  טוב מהם? חכם ונעלה מהם? והאם החברה תסכים לקבל אותו עם התוב

  -המערה מציג שלבים של תחושת התפכחות של אדם ובחירה למרוד במציאות  משל

 כבול לתפיסות מסוימות או לרעיונות מסוימים.  שהוא האדם של הבנה .1
 . אחרתיקרו /יהיו שהם  מעוניין  והוא בעיניו טובים אינם  אלו רעיונות  או  שתפיסות הבנה .2
 . אליו להצטרף והזמנה אותם  מבין שהאדם כמומציאות החדשה לאנשים נוספים  חשיפת .3

אחת עם סיפור מקרה על בני ובנות נוער שראו מציאות שהפריעה   כתבהקבוצה תקבל  כלהכיתה תתחלק לקבוצות. 
 להם/להן ומרדו בה. 

 2011המחאה החברתית ב
 התאגדות נערים עובדים 

 מחאת התיכוניסטית 
 המאבק של הנערה על חוף הבונים 

למליאה.  יחזרוהעבודה בקבוצות, התלמידים והתלמידות  לאחרכל קבוצה תקבל דף עבודה עם שאלות לדיון )נספח ד(. 
 .  את המאבק שהקבוצה עבדה עליו  יציגואו נציגה מכל קבוצה    נציג

  כדי להצליח? עם מי שיתפו פעולה?  עשו מה? לחולל  שרצו השינוי היה מה?  המרד אתה  התחיל/התחיל  מי  )נקודות להתייחסות:

 ?(מהמקרה ללמוד אפשר מה? השיגו  הם מה? נתקלו  קשיים באילו
 

 משותף לארבעת המקרים שנחשפתם/נחשפתן אליהם?   מה
 אתם/אתן מכירים/מכירות מקרים נוספים של מרד?  האם

 ?  מיוחדים  מאפייניםלהן /להם יש האם? שמורדים אנשים  מאפיין מה              
 גברים מורדים יותר או פחות מנשים?  לדעתכם/ לדעתכן בני נוער מורדים יותר או פחות ממבוגרים? האם          
 למה? מתי נבחר למרוד ומתי לא?   –היה מקרה שבו בחרתם/בחרתן שלא למרוד או לא להצטרף למרד? אם כן  האם              
 מעודד אותנו, עוזר לנו?  מה              

 
להרחיב, לספר על מציאות חברתית שהתנגדו לה, על מעשה של אדם  והתלמידותצריך בנקודה זאת לעודד את התלמידים 

 הןוהם/ הן התנגדו לו, על התהליך שהם/  שלהןמבוגר שלא הסכימו אתו והתנגדו לו, על משהו שהפריע להם ביישוב שלהם/ 
ונות מהדברים  אפשר להעלות רעי –. אם לתלמידים/ לתלמידות קשה לחשוב על סיפור אישי הסביבה  של התגובותעברו, על 

מגיל בית ספר או בכלל. חשוב ליצור דיון מורכב. למרד יש מחירים   כןשאתן מכירות שהתרחשו בכיתה, או לספר סיפור אישי של
 וקשיים. הוא יכול להוביל לבידוד חברתי לכוחות במאבק שלא בהכרח יצליח, למאבק וריב עם אנשים שלא מסכימים אתך. 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
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ת היא הבסיס ליכולת שלנו לשנות את המציאות, והיכולת לראות משהו שאינו טוב בעינינו אי קבלת המציאו –עם זאת  יחד
 . ולשנות אותו יכולה לתת משמעות לחיינו ולחיי אחרים ואחרות

 ? למרודאפשר מ כןמה  •

לדוגמאות וסיפורים של אנשים,   גםשונים יכול להיות מקום משמעותי ביכולת למרוד במציאות קיימת.  םלתמיכה של אנשי
 בעיקר אם הם/ הן מוכרים/ מוכרות לנו, דומים/ דומות לנו, או מהווים/ מהוות עבורנו איזה מודל. 

שלב מסוים, אבל כן נבחר בשלב אחר, זו גם שאלה של תזמון ומוכנות או בשלות שלנו. יש סוגיות שנבחר לא למרוד ב לפעמים
 שבו נרגיש חזקים וחזקות יותר ובעלי/ בעלות מסוגלות אישית להתמודד עם ההשלכות והתוצאות של המרד. 

 . לא או למרוד או: להתמהמה בלי לבחור וחייבות חייבים שנהיה אפשרות  להיות גם ויכולה

צת את נושא המרד. המרד הוא מרכיב חשוב במעשים של אנשים בשיעור הזה לקחנו את סיפור חנוכה וניסינו לפרק ממנו ק 
יש את  אחת ולכל חדשלמרות שזה לא פשוט למרוד, ויש הרבה שיקולים והתמודדויות, לכל א ראינוששינו את המציאות.   ונשים

ה יכול להיות  מסביב:  להבין מה לא בסדר, להבין איך ז התבוננותהאפשרות לשנות את המציאות במידה מסוימת. זה דורש 
 אחרת ולקום ולעשות מעשה. 

  הכיתה לשאר אותה ומציגים בה שקרה מרד של מקרה ומחפשים מדינה בוחרים זוג כל או אחד כל – המשך לפעילות הצעה
,  בברזיל האסירים מרד, בסעודיה נשים של" הנהיגה : "מרד רעיונות   ולתלמידות לתלמידים הציע ל גם אפשר. החופש לאחר

  טרנר נט מרד, גרמניה נשות של רוזנשטראסה מחאת, בהאיטי העבדים מרד, ורשה גטו מרד, בצרפת הסטודנטים מרד
 ... ועוד בליבריה הנשים מרד, בסין הבוקסרים מרד, באוסטרליה הרום מרד, הברית בארצות
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 'אנספח  

 נס או מרד? מקרה 
מי ים סוף נחצו לשניים ועם ישראל עבר  

 דרך המים
 

שעשו ילדי הכיתה על ליאור נכשל כי  החרם
 נופר התנגדה לו 

 

ניצחון עם ישראל במלחמת השחרור  
 למרות היותנו מעטים מול רבים

 

נאבקה מול   16, נערה בת עדי לוסטיג
פוליטיקאים ויזמי נדל"ן והצליחה לעצור  

 את הרס חוף פלמחים 

 

  והתינוק והאם, בשלום הסתיימה הלידה
 בריאים 

 

הגשם שירד בנובמבר הציל את הגידולים  
 החקלאיים בגליל

 

נועה הצליחה במבחן, למרות שלא למדה 
 אליו בכלל 

 

 דרכים מתאונת השנה נהרג לא אדם אף
 בעיר 

 

  90שרה אמנו ילדה בן בגיל 
בית הספר שונה והוחלט לקבוע זמן   תקנון

מוגדר שיש להתריע בו מראש על מבחנים 
 כדי להקל על התלמידים  

 

 

           

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


 

 

 6                      חומרי השראה הפעלות לתיבת המייל שלך! לקבלת י כאן/לחץ |   ? שלנו לעלון נרשמת לא עדין

 

 

 ' ב נספח

 שפלה(    mynet)מתוך  חוף פלמחים: כך ניצח האזרח הקטן את הממסד

הוכיח שאם רוצים מספיק, האזרח הקטן יכול לנצח במלחמתו נגד המדינה. עדי לוסטיג,  המאבק על חוף פלמחים
אורן יגאנה וחבריהם הצעירים הצליחו להניע ולהשפיע על מערכות השלטון, עד הממשלה. בעקבות ביטול  

 הפרויקט של כפר הנופש דיברנו עם המנצחים, המפסידים ועם אלה שעזרו בדרך. יאללה לים 

  גלעד מורג
15.07.2010 

 
שרי הממשלה עצרו ביום ראשון באופן תקדימי את התוכנית להקים כפר נופש  : בדרך אל חוף מבטחים

משמעות ההחלטה היא שככל הנראה החוף יישאר פתוח לציבור. מקץ כמעט שלוש שנים של   .פלמחים בחוף
 .מסכם ומנסה לראות מי המנצחים הגדולים ומי עזרו לביטול ההחלטה להקמת כפר הנופש  mynetמאבק

  
 חברי הוועד להצלת חוף פלמחים

יום אחד, לפני שלוש שנים, החליטה חבורה של צעירים שבילתה בחוף פלמחים דרך קבע, שהחוף שייך לציבור ולא 
, עשו תחקירים כיצד נמכר החוף במחיר מוזל, התאספו בשטח, הקימו  לאף אחד אחר. הם הקימו קבוצה בפייסבוק

אוהל מחאה ועוררו התעניינות בתקשורת. בהתחלה אף אחד לא ממש לקח אותם ברצינות, לעתים נראה היה  
שהמאבק שלהם דועך, אבל הם לא התייאשו. לדברי אחדים מהם, היו תקופות שהיה להם קשה מאוד, ובמשך  

 .שיקחו מהם את הנטל הכבד של הובלת המאבק. אך הדבר קרה רק לאחרונה שנתיים הם התחננו

 
 

חוף פלמחים. הנחישות והתעוזה ניצחו. צילום: אבי  
 מועלם

 
מבית עובד.    (20)עדי לוסטיג הפנים של המאבק היא
היא ניגשה   בלבד!( 17)בגיל  לפני כמעט שלוש שנים

לחוף האהוב שלה, ראתה גדרות ושלטים המעידים  
על בנייה עתידית, חזרה לביתה והחליטה שזה לא  

גנה חברים והפגנה, חברה לעו"ד  יקרה. לוסטיג אר
אורי מצקל, שניהל מאבק אחר כנגד הגבייה בחוף  
ולעוד אנשים שהעניין היה יקר ללבם ומאז העסק  

 .התגלגל

  
זו הרגשה מדהימה, אני מאוד שמחה", היא אומרת,  "

ם שלנו  "הממשלה עשתה צעד נכון ונבון ביותר. כיף לדעת שהממשלה חושבת על הציבור ומודעת לכך שהמשאבי
נדירים. אני עדיין לא ממש מעכלת את מה שקרה. אבל מבחינתי ברגע שפלמחים יוגדר כגן לאומי, אהיה הכי  

נרגשת בעולם. תמיד ידעתי שהפרויקט יבוטל ואצליח למנוע אותו. עזרנו לאנשים להבין שאפשר לשנות, רק צריך 
עלה עקב ההצלחה שלנו, וזה יעזור  לא לשבת בשקט ולהאמין שאפשר. אני מקווה שהמודעות הסביבתית ת

 ."במאבקים במקומות אחרים 
  

 ? לוסטיג עדי מרדה מציאות באיזו•
 

 ?לשנות רצתה היא מה•
 

 הפעולות שנקטה?  מה•
 

 (לשער נסו או, ברשת נוספים מקורות? )חפשו נתקלה קשיים באילו•
 

 ההישג שלה?  מה•

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
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קצרים, התלמידים מוחים: לבנות אסור ללבוש מכנסיים 

 לבנים מותר 

עשרות תלמידים יזמו מחאות מקומיות נגד האיסור, הרווח בבתי ספר ברחבי הארץ. תלמידה שביקשה הסבר לאיסור 

  ."נענתה: "המכנסיים הקצרים מסיחים את דעת המורים ומוציאים אותם מריכוז

  "הארץ"מתוך 

 סקופ ירדן  14:29 31.05.2015

בבתי  ים מארגנים מחאות מקומיות נגד האיסור, הקייםמחאת התלמידים נגד האפליה בלבוש תופסת תאוצה: עשרות תלמיד

 .רבים, המונע מבנות ללבוש מכנסיים קצרים, גם בימי קיץ חמים במיוחד. על הבנים לעומת זאת, לא חל איסור כזה ספר

מתיכון קלעי בגבעתיים, שהגיעו לבחינת המגן שלהן בשבוע שעבר כשהן   מי שחוו את הפגיעה בצורה בולטת במיוחד היו בנות

לבושות במכנסיים קצרים. בבית הספר סירבו להכניסן לבחינה והן נכנסו לכיתה לבסוף רק לאחר כשעה. התלמידות פתחו 

  .במחאה בבית הספר וגייסו אליה גם את הבנים הלומדים עמן

ועל תגובות ה והמורות על ההופעה בלבוש שמוגדר כ״לא הולם״ מתרכזות תחת התיוג  רבות מהעדויות על אפליה  מורים 

״. בנוסף נלחמות למען החופש והשוויון  -״מפסיקות לשתוק   "#זכותי שחם לי", ועולות לדף הפייסבוק שמרכז את המחאה

 .לקיים הפגנת מחאה מול הכנסת, בעוד כשבועיים מתכננים התלמידים

אחת מהעדויות שעוררה זעם רב עלתה לעמוד בסוף השבוע שעבר. מדובר בעדות של תלמידה שסיפרה כי הושעתה מבית 

הספר בגלל שהגיעה עם מכנסיים קצרים. "אז אני מושעת מחר... פעם ראשונה בחיים, פעם ראשונה שאני 'עושה בעיות' מה 

ם ולא הקשבתי למנהלת כשהיא אמרה לי לצאת מהכיתה בגלל שנקרא…״ כתבה התלמידה, "למה? כי באתי עם מכנסיים קצרי

זה, ואמרתי שאם אני יוצאת אז שגם הבנים שבאו עם מכנס קצר יבואו, היא  

חזרה על דבריה ואמרה לי לצאת ולהפסיק להתווכח, וכשאמרתי שזו אפליה  

תצאי  עכשיו  מפלה,  אני  אז  ׳טוב  ומבטלת  צינית  נימה  במין  אמרה  היא 

 .תי״מהכיתה׳ לא יצא

אלישע,  רותם  האחרון,  בספטמבר  הקימה  לשתוק״  ״מפסיקות  הדף  את 

בבית   בנושא  שינוי  להוביל  בינתיים  שהצליחה  מרמלה,  יב׳  כתה  תלמידת 

הספר שלה. ״יש בתי ספר שבהם המצב כן השתנה, אצלי בבית הספר המצב  

השתנה. אבל זה תלוי מאוד בשמרנות של בית הספר וביכולת שלו לקבל 

דרית", אמרה. "לבתי הספר קשה לתפוס ולקבל את זה. בחברה  פתיחות מג

באשה  רואים  מינית,  תיחשב  היא  תלבש  היא  מה  משנה  לא  אשה,  שלנו 

לרדת   במקום  זה.  את  לצמצם  מנסים  הספר  בתי  וכביכול  מיני  אובייקט 

הייתי רוצה שמשרד    לשורש הבעיה מנסים להסתיר רגליים של תלמידות.

עורי מגדר וחינוך מיני מכיתה א׳, ידברו על מודל היופי, הבדלים בין המינים, לא להטריד בנות, החינוך יקצה תקציבים לשי

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
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אלישע סיפרה כי אצלה "בבית הספר שינו את קוד הלבוש, שמותר ללבוש מכנסיים מעט  לא לראות בנות כאובייקט מיני".

לתי להעביר שיעורי מגדר עם היועצת שלי לשכבת מעל הברך אבל לא קצר מאוד, וההגבלה חלה על בנים ועל בנות, ואני התח

  .י׳״

"ממש  כי  סיפרה  לי",  שחם  "#זכותי  התיוג  באמצעות  המחאה  אסטרטגיית  את  שיזמה  אביב  מתל  תיכון  תלמידת  זוהרה, 

הזדעזעתי מהמקרה הזה, שבו תלמידה הושעתה בגלל שבאה עם מכנסיים קצרים. התחלתי לקרוא על עוד מקרים, על ילדות 

או מהכיתה, שלא נתנו להן להיבחן, שהשפילו אותן, העירו להן הערות בוטות. אי אפשר לקבל את זה. זכותנו ללכת עם שהוצי

 ."מכנסיים קצרים וגופיות. ולא רק בגלל שחם כאן, זכותנו ללכת ככה מתי שאנחנו רוצות

 "נלחמות למען החופש והשוויון-מתוך עמוד הפייסבוק "מפסיקות לשתוק

 

עולות גם עדויות על תגובות של מורות ומורים שנשאלו על ידי תלמידות מדוע אסור להן להתלבש בבגדים   לדף המחאה

קצרים, בעוד לבנים מותר. כך למשל סיפרה תלמידה כי נענתה בתשובה לפיה "המכנסיים שלך מסיחים את דעת הבנים",  

  ."עת המורים ומוציאים אותם מריכוזותלמידה אחרת סיפרה כי הסבירו לה ש"המכנסיים הקצרים מסיחים את ד

טל גולן, מבית הספר הרצוג בחולון סיפרה כי ״אומרים לנו שזה לא צנוע, שזה לא מכבד את הבנים ומושך אותם מבחינה 

מינית. לדעתי זה שטויות, כי לבנים יש שליטה על עצמם. וזה שאומרים כל הזמן שלבנים אין שליטה זה נכנס להם לראש  

ים באמת לחשוב שזה בסדר אם לא תהיה להם שליטה". לדבריה, "בנים ידברו על סקס ויחשבו על סקס בלי  ואז הם מתחיל

קשר לאורך של המכנסיים שלנו. בית הספר זה הבית שלנו, הוא צריך לתת לנו סביבה נוחה שנוכל ללמוד בה ונרגיש 

  .בטוחות בה״

ים אותה בכוחניות. כך למשל, ר׳, תלמידת כיתה ח׳ מהמרכז ישנם בתי ספר המתקשים להתמודד עם מחאת התלמידים ומדכא

סיפרה ל"הארץ" כי הוריה של תלמידה שיזמה מחאה כזו זומנו לשיחה והטלפון שלה הוחרם. לדברי ר׳, "הבנות בשכבה  

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
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שלי החליטו שהן רוצות לקחת חלק במחאה. לאחר שתלינו שלטים והחתמנו תלמידים על עצומה, הגיעה מנהלת החטיבה  

 ."תלשה את כל השלטים יחד עם עוד איש צוות. היא לא הבינה מה זה אומר שכתבנו "תרבות האונס" וממש התעצבנהו

, ר׳ מסבירה ברהיטות מדוע היא מתנגדת למדיניות משרד החינוך הפוגעת לדבריה בבנות. "יש כאן 14למרות גילה הצעיר, 

יבואו עם מכנסיים קצרים כי הבנים מסתכלים. אנחנו הקורבן מצב שמאשימים את הקורבן, אומרים לנו שבנות לא 

ומאשימים אותנו. אנחנו לא בית ספר חרדי, אנחנו בית ספר חילוני וליברלי לגמרי, וכנראה שחושבים שאסור לבנות ללבוש 

ות מיניות, מכנסיים קצרים פשוט בשביל שלא יהיו מקרים של הטרדות מיניות. אני ממש לא חושבת שזו הדרך למנוע הטרד

אני לא חושבת שמשנה אם עוד עשרה סנטימטרים מהרגל שלך חשופים. בנות זה לא אובייקט מיני ואי אפשר להתייחס  

אליהן ככה. אנחנו בנות אדם וחם לנו בטירוף בקיץ. מחנכים בנות להתבייש בגוף שלהן ולגרום להן לחשוב שמכנסיים  

  ."ש רע עם עצמן בגלל שההנהלה מפחדת מהטרדות מיניותקצרים זה הזמנה לאונס. בנות לא צריכות להרגי

לפעול על מנת להפסיק את וקראה לו  לשר החינוך הנכנס נפתלי בנט פנתה בסוף השבוע ,זהבה גלאון ראשת מרצ, ח״כ

האפליה בקוד הלבוש בין בנים לבנות בבתי הספר. גלאון כתבה לבנט כי ״ברור כי בתי הספר רשאים לקבוע קוד לבוש עבור 

תלמידיהם לפי שיקולי ההנהלה, אך לא יעלה על הדעת כי קוד הלבוש יפלה בין שני המינים, ויטיל על הבנות מגבלות שאינן 

ורות לא פחות מעצם האפליה הן התשובות שחלק מהתלמידות מעידות שקיבלו, כאשר התעמתו עם חלות על הבנים. חמ

המורים והמנהלים בבתי הספר על האפליה הבוטה שנתקלו בה. התשובות כללו אמירות לפיהן לבושן הקצר של הבנות מסיח 

 .בייקט מיני״את דעתם של הבנים ו'מפתה אותם', וכי עליהן לקחת בחשבון שהן מהוות עבורם או

היא הוסיפה כי ״המסר העולה מהאפליה המתוארת, ומההצדקות שניתנות לה על ידי הצוות החינוכי, הוא חמור מאוד ואין לו 

מקום במערכת החינוך הישראלית. מסר זה מלמד הן את התלמידות והן את התלמידים, כי האחריות לכך שהבנים יתייחסו  

וטלת על כתפי הבנות. עוד משתמע ממנו, כי מי שמתלבשת בלבוש חושפני מזמינה בכבוד לגופן של חברותיהן לכיתה, מ

 .תשומת לב בלתי רצויה והטרדות, והמרחק בינו לבין האשמת הבנות במגע לא רצוי ובתקיפות מיניות קצר למדי״

בית ספר לקבוע את  יש לציין כי משרד החינוך עצמו אינו קובע את האיסור על בנות ללבוש מכנסיים קצרים, ומתיר לכל 

 .קוד הלבוש בעצמו בתקנון המוסד
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 ? הנערות מרדו מציאות באיזו•
 

 ?לשנות רצו הן מה•
 

 קשיים נתקלו?  באילו•
 

 ?להשיג הצליחו מה•

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://www.haaretz.co.il/misc/tags/1.681644
http://www.haaretz.co.il/news/education/1.2640383
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   נערים ב"בורגראנץ'" הקימו ועד עובדים
 (NRGמתוך )
שנים של טענות על ניצול  הצעירים המועסקים ברשת המזון המהיר נמאס: אחרי   1,000-ל

 והפרת זכויותיהם הם דורשים הסדר עבודה קיבוצי 

 9:13 5/10/2012  יובל גורן

ועד העובדים הגדול ביותר בארץ המורכב מבני נוער הוקם אתמול, לאחר שלמעלה משליש מתוך כאלף עובדי רשת 

 . קינג הפועלות בארץ, חתמו על מסמכי התאגדות- המזון המהיר בורגראנץ', הכוללת גם את מסעדות ברגר

בכך הצטרפו עובדי בורגראנץ' הצעירים לבני הנוער  
דוש, ברשת  -ם סופר העובדים ברשת הסופרמרקטי

המסעדות שיפודי ציפורה ובשני אולמות אירועים בנתיבות 

 . ובבת ים, שגם הם התאגדו במהלך השנה האחרונה
העובדים התאגדו במסגרת הסתדרות הנוער העובד והלומד, 

והנהלת רשת בורגראנץ' כבר הודיעה כי הכירה בהם וכי  
ל  היא מוכנה להיכנס עימם למשא ומתן לקראת חתימה ע

הסכם קיבוצי לכלל העובדים. למרות זאת, למעריב נודע כי  
כי בסניפים רבים של הרשת נתקלים בני הנוער בהתנגדות 

מצד מנהלים, שלוחצים עליהם שלא לחתום על טפסי  

במסגרת המשא ומתן צפויים נציגי בני הנוער . ההצטרפות
העובדים ברשת לדרוש מההנהלה להפסיק את הפגיעה  

 מזה שנים ארוכות. ר לטענתם מתרחשת בזכויותיהם, אש

 לוועד ההצטרפות מסמכי על שחתמו ' ראנץ הבורגר עובדי

בין היתר הם טוענים להורדות בשכר שלא כדין, חיוב בגין ארוחות שלא נלקחו, התעלמות משעות עבודה שעבדו  

 . הנערים בפועל ואי מתן תוספות שכר על עבודה בשבתות, חגים ובשעות הערב

הסתדרות הצעירים בישראל", המשתייך לארגון "דרור    -ההתאגדות החדשה התבצעה בסיוע ארגון "הרשת 
  .ישראל" ואחראי גם להקמת ועדי העובדים האחרים של בני הנוער בארץ

 
  160-בארגון ציינו אתמול כי במהלך חמש השנים האחרונות התקבלו בהסתדרות הנוער העובד והלומד יותר מ

ב"בורגראנץ" בגין חוסרים בשכר ששולם להם, ועד היום כבר השיבה הרשת   ני נוער שהועסקותלונות של ב 
 . אלף שקלים 625-לעובדים סכום מצטבר של כ 

 
על אף הטענות שמועלות על ידי הסתדרות הנוער העובד והלומד, ברשת בורגר ראנץ' טוענים כי לא היו דברים  

 . ות בני הנוער העובדיםמעולם, ודחו את הטענות באשר לפגיעה בזכוי
 

  
 '?ראנץ בורגר עובדי והנערות הנערים מרדו מציאות באיזו•

 

 הם/ הן  ניסו לשנות?  מה•
 

 ?להשיג הצליחו מה? נתקלו קשיים באילו•

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/406/871.html
https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/406/871.html
https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/406/871.html
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 "בני נוער הפגינו למען האקלים: "האחריות מוטלת עליכם 
בני ובנות נוער צעדו ביום שישי בשדרות רוטשילד בתל אביב תחת הכותרת: "בוחרים   2,000-כ

בוחרים חיים". "יש שינוי בגישה של הפוליטיקאים והציבור לגבי האקלים, אבל זה עדיין לא   – אקלים 

 "נמצא בראש סדר העדיפויות שלהם

  120.3.202זיו אורן : מאת

   "שיחה מקומית"תר א

אלפיים בני ובנות נוער השתתפו אתמול )שישי( בצעדת מחאה בנושא משבר האקלים. המפגינים צעדו לאורך  כ
בוחרים חיים", כשהם קוראים:   –שדרות רוטשילד בתל אביב עד כיכר הבימה, תחת הכותרת "בוחרים אקלים 

ות דורשות אנרגיות מתחדשות". רובם היו בני נוער וצעירים מתנועות נוער וארגונים "אקלים או כלום" ו"תלמיד
 .ירוקים בכל הארץ

מפגינים. בשנה שעברה לא   5,000-הראשון בישראל, שבו השתתפו כ האקלים למצעד םהמפגינים ציינו שנתיי

התקיימה צעדה מרכזית בגלל משבר הקורונה. אתמול התקיימו אירועים דומים ברחבי העולם ובהובלת בני נוער,  

  "Future for Fridays."במסגרת

מתל אביב, במהלך   15י בגישה של הפוליטיקאים והציבור", אמרה ליה לב, בת אני לגמרי מרגישה שהיה שינו"

הצעדה. "כשהתחלנו היו בחירות וגם עכשיו יש. אנחנו רואות שיותר אכפת לפוליטיקאים והם מבטיחים הבטחות.  

 ."עם זאת, משבר האקלים עדיין לא נמצא בראש סדר העדיפויות שלהם 

א מבקשים הבטחות ריקות. אנחנו צריכים מעשים, אנחנו צריכים שכל מקבלי לדברי לב, "בסופו של דבר אנחנו ל

 ."ההחלטות יראו שהם פועלים, שאכפת להם מהעתיד שלנו, כדי שיהיה לנו עולם לחיות בו בעתיד

לב סבורה שמאז שהיא וחבריה החלו את המאבק בישראל לפני כשנתיים, המודעות בקרב בני נוער עלתה. "זה  

 .תה שומע עליו אתה לא יכול להפסיק", היא אומרתנושא שברגע שא

למען   התלמידים שביתת מסכנין, היא אחת מיוזמות המחאה לפני שנתיים שגם הובילה את 19למא גנאיים, בת 

האקלים בישראל. במהלך ההפגנה היא אמרה: "בשנתיים האחרונות המון אנשים הצטרפו. הקמנו קואליציה של 

 ."תנועות נוער, ויש יותר נוכחות ערבית במחאה 

לגבי המחאה שמתנהלת בין בחירות לבחירות, אמרה גנאיים: "אנחנו נפגשים עם חברי הכנסת באופן שוטף. יש 

 ."תקשורת, אך אנחנו מנסים שתהיה יותר השפעה

שכולם יידעו שמשבר האקלים   מסכנין אמרה לגבי המסר העיקרי של המחאה: "חשוב  15מאלק איזבידאת, בת 

פלסטיניים רבים היא הוסיפה: -כבר כאן, שצריך להתחיל לפעול כי אין לנו זמן". לגבי הנוכחות של תלמידים ערבים

 .""היום יש פה יהודים וערבים בכל המוקדים. זה לא רק נושא ישראלי, הוא גם פלסטיני. כולנו בזה ביחד

מה, שם הוצב דגם של קלפי ענקית עם הכיתוב "בוחרים חיים" על בסיום הצעדה התקיימה עצרת בכיכר הבי

 .פתק ההצבעה

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.mekomit.co.il/author/orenziv/
https://www.mekomit.co.il/%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8-%D7%94%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A0%D7%95-%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%9F-%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E/
https://www.mekomit.co.il/%D7%90%D7%99%D7%9F-%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93-%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93-%D7%90%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%A6%D7%A2/
https://fridaysforfuture.org/
https://www.mekomit.co.il/%D7%94%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90-%D7%A2%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%90%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%95-%D7%A0%D7%A6%D7%99%D7%9C-%D7%90%D7%AA-%D7%9B/
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מעפולה, בנאום למפגינים. "אני   15היתה השנה החמה ביותר בהיסטוריה", אמרה אביגיל קורש, בת  2020"

, תהיה יותר חמה. אני מפחדת מעוד חורבן. אני מפחדת להיפגע. בגלל זה אנחנו כאן, מכל  2021-מפחדת ש

ץ, מכל המגזרים, התאחדנו כדי לומר שמשבר האקלים חשוב לנו, כי אנחנו מבינים שהעתיד שלנו בסכנה.  האר

 ."בבחירות הקרובות לא אוכל להצביע, אני פונה אליכם: הורים, סבים, אנשים ברחוב, האחריות מוטלת עליכם 

 

)צילום: אורן זיו(  2021במרץ  19- מחאת בני נוער למען האקלים בתל אביב, ב  

 

 

 
 

 

 

 

 

                

 שתתפים בהפגנות?שמובנות הנוער בני מורדים  מציאות באיזו•
 

 ?לשנות צים/ותורהם/ן  מה•
 

 ים?לדעתכם/ן הם/ן נתקלקשיים  באילו•
 

 ?רים/ות עליהםישגים שהם/ן מספהה מה•

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.mekomit.co.il/members/
https://www.mekomit.co.il/members/
https://www.mekomit.co.il/wp-content/uploads/2021/03/892A1086.jpg

