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במערכת הבחירות הנוכחית. הדר מוכתר  סיפורה של הדר מוכתר, צעירה שעלתה לכותרות  נביא אתבפעילות זו 

. היא דמות שמעוררת התנגדות מצד אחד, ומצד שני מעוררת שמסעירה את הרשתות החברתיות היא אושיית רשת

את בני  לעודדת הפעילות היא מטר לדיון חשוב על מקומן/ם ועל זהותן/ם של צעירות/ים בפוליטיקה הישראלית.

 וצות/ים להיות מיוצגות/ים בפוליטיקה הישראלית.הנוער לבדוק את האופן שבו היו ר

 

 המהלך: 

 2022בנובמבר  1נרשום על הלוח את תאריך הבחירות: יום שלישי,  .1

 נשאל את התלמידות/ים: מה מאפיין את התקופה שלפני בחירות? נרשום את התשובות סביב התאריך.

 מתמודדות/ים חדשות/ם? האם שמעתן/ם על הדר מוכתר? נוסיף ונשאל האם במערכת הבחירות הנוכחית יש 

 ספר לכיתה על הדר מוכתר:נ .2

רה מדי. אבל זה לא מפריע לה להריץ את הדר מוכתר אמנם בכלל לא יכולה להיבחר לכנסת, פשוט מפני שהיא צעי"

וגם להודות שהיא מצייצת  -המפלגה שלה, "צעירים בוערים", בטיקטוק ובטוויטר בשם יוקר המחיה ובעיות הכלכלה 

כל מה שעולה בראשה ולא מתעמקת בנתונים: "אם אני חוקרת את משבר המתמחים אז לא אפתח ספר או אקרא 

 לו 'הי, מה קורה איתך? ספר לי קצת'".  בגוגל, אלא אתקשר למתמחה ואגיד

יחידות באנגלית, מתמטיקה, פיזיקה וכימיה. היא בת למנכ"ל   5מקריית אונו. עשתה   20הדר מוכתר צעירה בת 

לשעבר בחברה מוכרת ולאמא גננת, אחות בכורה לשני אחים לפני פחות משנה סיימה את התואר הראשון שלה  

היא כעת ב"דחיית שירות" עד לחודש ינואר.    מסגרת לימודי עתודה בצה"ל.במדעי המחשב באוניברסיטת חיפה ב

אותה הקימה לאחר תקופה שבה חיה בגרמניה במסגרת   -בזמן הזה מריצה את מפלגת "צעירים בוערים" לבחירות 

 חילופי סטודנטים וגילתה פערי המחירים מול ישראל. 

  הכנסת, מהדורות החדשות וכמובן ברשתות החברתיות.הדר מוכתר וצעירים בוערים הפכו לתופעה מדוברת בחוגי 

לעיתים נראה שהיא צוברת כוח פוליטי מספיק בשביל לעבור את אחוז החסימה ולעיתים נראה שזוהי תופעה חולפת. 

 היא צוברת מבקרים והולכת ומאבדת מהאמינות שלה.  ההתנהלות שלה שנויה במחלוקת,

 3.9.22.  גלובס הכנסת את לכבוש נערכת מוכתר הדר, בלבד 20 בגיל: תוךמ  מעובד 

 

 

 פעילות לקראת הבחירות: מעורבות צעירות/ים בפוליטיקה הישראלית 
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 קבוצות, כל קבוצה תקבל משימה שונה:   4 -נחלק את התלמידים ל .3

 :1בוצה ק

בחיפוש אחר 'הדר מוכתר' בוויקפדיה לא מצאנו ערך עליה, מצאנו ויכוח ארוך בין התומכות/ים של הדר מוכתר ובין 

 יע בו. המתנגדות/ים לה:  האם יש לכתוב ערך כזה ומידת האמינות של המידע שיופ

קורות מידע בתקשורת וברשתות החברתיות ושימו לב לאופן בו הדר מוכתר מיוצגת, האם המשימה שלכן/ם לחפש מ

וויקיפדיה )פסקה עד שתיים( על הדר מוכתר. בחרו מאיזו נקודת לקצר  תבו ערךבאופן אוהד או ביקורתי. כעת כ

 )אוהדת, מתנגדת או מאוזנת(.  מבט תרצו להציג את הדברים

 

 :2קבוצה 

 עליכן/ם לנתח את עמוד הרשתות החברתיות של הדר מוכתר. הדר מוכתר פעילה בעיקר בטיקטוק. 

הבאות: מה מאפיין את הסרטונים שלה בטיקטוק? מיהו קהל היעד שלה? מהם סרטוני הטיקטוק  לשאלות  שימו לב 

ה יש מבנה שחוזר על עצמו? מה ההבדלים בין פעילות הסושיאל  הפופולאריים ביותר שלה ולמה? האם למסרים של

 של הדר מוכתר לבין הפעילות של מנהיגות/י מפלגות אחרות/ים? מה מאפיין את הקשר שלה עם העוקבות/ים שלה?

 באמצעות סרטון טיקטוקי קצר.   -כעת נסחו עצות לפוליטיקאי/ת המתחיל/ה לפי הדר מוכתר 

 

 :3קבוצה 

של "מפלגת צעירים בוערים" כפי שניתן להבין מהאתר של המפלגה, מהמצע שלה או   נושאיםמהם הקראו ברשת 

הסבירו בקצרה מדוע לדעתכן/ם דווקא עקרונות אלו מובילים כתבו בנקודות את העקרונות ומההסברה בתקשורת? 

 את פעילות המפלגה.  

 

 :4קבוצה 

 ה של הדר מוכתר עוררה סערה תקשורתית.ספרו לכיתה על שלושה מקרים שבהם התנהלות 

 פרטו שלוש סיבות מהותיות לביקורת שמופנית כלפיה. 

 ציוצים/פוסטים/טיקטוקים או תגובות של מבקריה והציגו אותם לכיתה. 3בחרו 

 

 כל קבוצה תציג את תוצרי המשימה שלה במליאה.  .4
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 בחלקן(:נערוך דיון סביב השאלות הבאות )ניתן לבחור  .5

 ם/אתן האם? בה אמון ם/לכן יש האם? ומפלגתה  מוכתר להדר ביחס ים/ומרגישות ים/חושבות ם/אתן המ •

 ? מדוע? ים/המתנגדות עם או בה ים/התומכות עם יותר ים/מזדהות

אופנים מייצגים את הדר מוכתר בתקשורת ובאילו אופנים היא מייצגת את עצמה? אילו פערים   באילו •

 אופני הייצוג? מצאתן/ם בין 

 הציבור את מייצגים הם האם"? בוערים צעירים" מפלגת י"ע נבחרו האלו הנושאים דווקא ם/לדעתכן מדוע •

אילו נושאים נוספים שחשובים לציבור הכללי ולציבור הצעיר בפרט   ?ם/אתכן מייצגים הם האם? כללי באופן

 לא מופיעים בקמפיין של "צעירים בוערים"?  

  שונה או דומה מה?  מוצדקת היא האם? מוכתר הדר כלפי כך כל רבה ביקורת יתמופנ ם/לדעתכן  למה •

 ? ים/מכירות ם/שאתן ים/אחרות ים/פוליטיקאיות  כלפי מהביקורת

 )למרות הביקורת( התרומה של הדר מוכתר? אילו השפעות יש לה או יכולות להיות לה?  ימה •

 ?ם/מכן שונה היא  במה? ם/ לכן דומה מוכתר הדר  במה •
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