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נשים ואנשים שעשו היסטוריה

צו פיוס
החינוך המשותף לחילונים, דתיים ומסורתיים

תכנית לימודים לבית הספר היסודי

כתיבה: דפנה ידידיה קימל ומיכל ברגמן

פיתוח תכניות חינוכית לחינוך המשותף
עמותת צו פיוס מפתחת תכניות לימוד ייחודיות העונות לצרכים של המסגרות המשותפות:

- מתן מידע ורקע לגננות ולמורות.
- התאמת הנושאים לעקרונות החינוך המשלב. 

- יצירת תכנים המותאמים לקבוצות הזהות השונות.

החוברות שלנו - חוברות תוכן לגילאי גן, כתות א‘–ב‘-ג‘:

16 חוברות בנושאי חגים ומועדים: ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות ושמחת תורה, ראש חודש, י‘ בטבת, חנוכה, 
טו בשבט, ראש חודש אדר ופורים, פסח, ספירת העומר ולג בעומר, שבועות, יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום הזיכרון 

לחללי צהל ויום העצמאות ושבועות. 

עקרונות לחינוך המשלב - עקרונות ויישום

מפגשי בוקר - לקבוצת המפגש

בוקר שיר - פעילויות לקבוצת המפגש בנושא שירה עברית

הנשים והאנשים שעשו היסטוריה - תרבות עולם: על דמויות מופת היסטוריות שתרמו לאנושות

פרשת שבוע - הצעות לדיון ופעילות לגן ולכיתות יסוד.

תפילה - להתפלל, להודות, לייחל - מסמך יסוד על התפילה 

אני וגופי - תרבות ישראל לקבוצת המפגש

והיה ברכה - ברכה וברכות השחר לקבוצת התפילה

פרקי אבות - תכנית במשנה לכיתות ב-ג



צו פיוס - סיפור הצלחה ישראלי

המשלבות  חינוך  מסגרות  ומלווה  מקימה  פיוס  צו  עמותת 

 - משותפים  וחיים  ללימוד  ומסורתיים  דתיים  חילונים,  ילדים 

מסגרות חינוכיות של גנים ובתי ספר.

עמותת צו פיוס פועלת בשיתוף פעולה מלא עם משרד החינוך והרשויות המקומיות להפצת המידע אודות החינוך המשותף, 

לעידוד חשיבה חדשנית והובלת שינוי בתוך מערכת החינוך ולהקמת מסגרות חדשות ברוח זו.

צו פיוס פועל לקידום החינוך המשותף בתחומים הבאים:

ייעוץ וליווי לקבוצות הורים המעוניינים בהקמת בית ספר משותף ביישוב.	•

ייעוץ וליווי לרשויות המקומיות בתהליך בחינת ההיתכנות ובשלבי ההקמה.	•

הנחיה, ליווי והשתלמויות למנהלים, מורים וגננות לחינוך ולהוראה בכיתה מרובת זהויות.	•

פיתוח והנגשת תכניות לימודים למורים בחינוך המשותף.	•

גיבוש קהילה בית ספרית פעילה ותוססת בתחום התרבות היהודית-ישראלית ביישוב.	•

עקרונות פדגוגיים מנחים

חינוך בין-קבוצתי: יצירת מסגרות חינוך פורמאלי למפגש קבוע ומתמשך בין חילונים, דתיים ומסורתיים.

מפגש בין שווים: שמירה על הזהות הייחודית של כל תלמיד/ה מתוך כבוד לאורחות חיים שונים.

מפגש בין שונים אך שווים: מפגש בין זהויות מגוונות השומר על ייחודה של כל אחת מהן.

שפה תרבותית ישראלית-יהודית משותפת: תוך שמירה וכבוד לזהותו של הפרט ושל משפחתו. 

פלורליזם - ריבוי קולות: דגש על תרבות ומסורת יהודית תוך התייחסות לקולות השונים בתרבות היהודית.

פעילות  דרמה,  פלסטית,  יצירה  סיפור,  מדרש,  שיר,   - אמצעים  במגוון  יהודית  ומסורת  תרבות  לימוד  מגוון:  לימוד 

קהילתית, לימוד הורים-ילדים ועוד.

שתי עגלות מלאות: עגלה חילונית ועגלה דתית. 

מעטפת פדגוגית: ליווי והנחיה הוליסטית הדואגת לשיפור דרכי ההוראה והאווירה החינוכית. 

לפרטים נוספים ולהתקשרות:
02-6215353

mail@tzavpius.org.il

כל הזכויות שמורות לצו פיוס

תכני הלימוד המופיעים בחוברת זו נועדו לשימוש חינוכי של צוותי הגנים ובתי הספר

חורף תשע"ה - 2015
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על התכנית "הנשים והאנשים שעשו היסטוריה"

רציונל - העגלה המלאה החילונית

בחינוך המשותף נפגשים ולומדים יחד ילדים בעלי זהויות יהודיות שונות ומגוונות. אחד מעקרונות החינוך המשותף 

הוא המפגש בין שתי עגלות מלאות - עגלה דתית ועגלה חילונית.

ההכרות עם עגלת העקרונות והתוכן החילונית כוללת את התרומה המשמעותית של ערכי היסוד החילונים לקיומו 

ולקדם  להיטיב  לו,  לתרום  העולם,  את  לשנות  אדם  בני  של  כוחם  עם  הכרות  האנושות:  ולהתפתחות  העולם  של 

מבחינה כלכלית, תרבותית, מדעית, פוליטית, ועוד. כוחות אלה תרמו הן לאנושות והן לעולם היהודי. 

השכלה,  הדגש בתכנים אלו הוא על יכולותיו של האדם לפתח את חברת בני האדם ואת קיומו של עולם באמצעות 

יצירה וחקר. יכולתו להיאבק למען שיפור חייהם של בני אדם - זכויותיהם, השכלתם, בריאותם ורווחתם והצלחתו 

זכויות אדם, שוויון וחרות. כל אלה הם בסיס לגיבוש התכנית שלפנינו  במאבקים אלה; כינון חברה המבוססת על 

במשפחת  חברים   - אדם  בני  להיותנו  והן  ודמוקרטית[  יהודית  ]כחברה  כאן  לקיומנו  הן  קשורים  שכאמור  תכנים   -

האדם. 

אתגר ההכרות עם ערכי העולם החילוני בגילאים צעירים: בגילאים צעירים של כיתות היסוד, האתגר הוא מורכב 

כך,  ובשל העדר פרספקטיבה היסטורית. בשל  לפיתוח מחשבה מופשטת,  הילדים בתחילת הדרך  משום שרובם של 

בחרנו לייצג את הערכים שהוצגו כאן, באמצעות דמויות של נשים ואנשים ששינו את ההיסטוריה, או שתרמו לה 

תרומה משמעותית: תרומה שהיא לעתים מקומית, לעתים אוניברסלית ולרוב - משולבת בתרבות ספציפית ובעלת 

השפעה רחבה יותר. 

ההיכרות עם הדמות יוצרת סיפור שמעגן עבור הילדים את הדברים בהקשר ספציפי ומובן, וכן מאפשר היכרות 

עם תרומתה של הדמות, באופן שיהיה מובן לילדים ויאפשר דיון פורה. 

'שרגא  ששמה  החינוכית  הטלוויזיה  של  היוצר  מבית  טלוויזיה  סדרת  על  התכנית  את  לבסס  בחרנו  כך  בשל 

בלוג  מתחזק  שרגא  מושונוב.  מוני  השחקן  מגלם  אותו  בישגדא,  שרגא  אחר  עוקבת  המשעשעת  התכנית  בישגדא': 

היסטוריות  דמויות  עם  בהיכרות  משולבים  השונים  האירועים  שלו;  היום-יום  לחיי  מתוודעים  אנו  ובאמצעותו 

הבית  ועוזרת  עליזה  שכנתו  מופיעות  אתו  יחד  שונות.  התמודדות  ואפשרויות  פתרונות  על  לומד  הוא  שבהשראתן 

החכמה נטע, המלמדת אותו על הדמויות ההיסטוריות ותרומתן לאנושות. 

בדמויות  גם   - כמו  דרך  ופורצת  חשובה  הייתה  שתרומתם  וגברים  נשים  של  בדמויותיהם  מתמקדת  הסדרה 

תרבות,  אמנות,  מדע,   - רבים  בתחומים  ואנשים  נשים  של  בתרומתם  עוסקת  היא  ידועות.  ואומנותיות  ספרותיות 

גו'נתן  צ'אפלין,  צ'ארלי  ארכימדס,  יהודה,  בן  אליעזר  הודיני,  גרהם,  מרתה  לדוגמה:  ופוליטיקה.  חברה  רפואה, 

סוויפט, לאה גולדברג, הנס כריסטיאן אנדרסן, פלורנס נייטינגל, גנדי, דאלי, פיקאסו, הרמב"ם, אריך קסטנר, פאבלו 

פיקאסו ועוד. בכל פרק מתמקדת התכנית בפן מרכזי של האישיות וכך יוצרת התאמה לבשלותם של הילדים. 
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פלורנס נייטינגל
 ,Arthur George Walker - פסל

לונדון
ויקישיתוף

מתוך'מסעות גוליבר' שכתב גו'נתן 
סוויפט

ספר מ-1815 מוזיאון המטרופוליטן
ויקישיתוף

בול גרמני לכבוד 100 שנה להולדת 
אריך קסטנר.

הכתובת על העמוד היא":אמיל 
והבלשים."

איור- ולטר טריר
ויקישיתוף 

פבלו פיקאסו
דיוקן עצמי, 1906 

מטרות 

היכרות עם תרומה ייחודית להיסטוריה האנושית.  •	
היכרות עם מגוון וחשיבות תרומתו של האדם לאנושות - האדם כיוצר, מפתח ותורם לאנושות ולעולם.  •	

עיסוק בערכי יסוד הומניים: השכלה, יצירה, זכויות אדם, שוויון, צדק ומוסר.  •	
הכרות עם התרבות האנושית - המקומית והכללית.  •	

הכרות עם תרומתן של נשים לתרבות האנושית. •	
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ציור קיר לזכרו של מרתין לותר קינג
Don Miller

DC הספרייה לזכרו של מ.ל. קינג, וושינגטון
ctankcycles :צילום

בחירת הדמויות: 

הסדרה 'שרגא בישגדא' כוללת עד עתה למעלה ממאה פרקים, שמתוכם בחרנו דמויות שונות. 

בחירת הדמויות נעשית במתוך חשיבה על כמה קריטריונים: 

הוד,  רובין  חלם,  ]חכמי  שונות  ודמיוניות  מיתולוגיות  ספרותיות,  דמויות  כוללת  הסדרה  כאמור   - היסטורית  דמות 

דוקטור דוליטל וכד'[ 

מגוון תחומים - בחירת דמויות שתרמו לאנושות בתחומים רבים - חברה, כלכלה, פוליטיקה, זכויות אדם, פיזיקה, 

זואולוגיה, ספרות, מדינאות, סיעוד ובריאות, אומנות פלסטית, ספרות, תיאטרון, מוזיקה, קולנוע ועוד. 

של  כשרונותיו  פיצוח  וחקר,  השכלה  והדמוקרטיה:  ההומניזם  ערכי  למגוון  ביטוי   - ודמוקרטיים  הומניים  ערכים 

האדם, זכויות אדם, צדק, מוסר ודמוקרטיה. 

תרבות יהודית חילונית - עיסוק בדמויות מההיסטוריה היהודית החילונית, שתרמו תרומה משמעותית להתפתחות 

ההגות, החברה והתרבות היהודית בעת החדשה. לדוגמה: בנימין זאב הרצל, א.ד. גורדון, לאה גולדברג, נחום גוטמן, 

שרה לוי תנאי. 

מגדר - שילוב של גברים ונשים שתרמו לאנושות. 

תקופות - התייחסות לתקופות שונות בהיסטוריה האנושית.

והמאבק  האמריקאית  החברה  יוון,  תרבות   - ותרבויות  גיאוגרפים  מקומות  למגוון  התייחסות   - ותרבויות  ארצות 

[, ליטא וישראל ]לאה גודלברג[.  [, רואנדה ואנגליה ]דיאן פוסי לזכויות אדם ]מרתין לותר קינג[, הודו ]מאנטמה גנדי

התאמה גילאית - בחלק מהסרטונים מוצגת דמות הדורשת העמקה וחשיבה מופשטת יותר, ואותם ניעד לכתות ב' 

הדמות  בחשבון  תלקח  הייעודית  הגיל  הקבוצת  על  החלטה  א';  כתות  לילדי  להתאים  שיכולה  דמות  בחלקם  ג'.  או 

והרקע שלה, הרלבנטיות שלה לחיינו וכן מידת התחכום של הסרטון הספציפי. כמובן שניתן להתאים את הפרקים 

לילדי כיתות שלא ציינו, בהתאם לשיקול הדעת של הצוות החינוכי והיכרותו עם הילדים. 
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צ'רלי צ'פלין בסרט'הנער'
1921

ויקישיתוף

הערות פדגוגיות כלליות לתכניות 

קבועה  כפתיחה  ביחד  ולשיר  לצפות  האם  המורה  של  לשיקולה  קבוע.  פתיח  בשיר  מתחיל  הסרטון   - פתיח  •	
לשיעור המזמנת שירה משותפת, או לדלג על הפתיח. 

מפת העולם - רצוי ללוות כל מפגש במפת העולם / גלובוס תלת ממדי: בכל פעם נציג את המקום בעולם בו  •	
חיה הדמות, וכך תיווצר מפת עולם ועליה דמויות. בסוף כל נושא ניתן להצמיד את דיוקנה של הדמות למקום 

בעולם בו היא חיה ולתלות את המפה על לוח קבוצת המפגש. 

האישית  העולם  במפת  למקומה  הדמות  את  מצמיד/ה  ילד/ה  כל   - אישית  עולם  מפת  יצירת   - ב'  אפשרות  •	
הנמצאת במחברת. 

הכנת תעודת זהות לכל דמות - כאשר בכל פעם יוצרים דף עם אלמנטים קבועים ואלמנטים משתנים ]פירוט  •	
בדמויות השונות[.
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ילדים יוצרים בעקבות ון גוך
החינוך המשותף צו פיוס, גדרה

למידה משמעותית והתכנית "הנשים והאנשים שעשו 
היסטוריה"

ידע  ויוצר/ת  זו בה התלמיד/ה מעורר/ת שאלות, מאתר/ת מקורות מידע, מעבד/ת מידע  "למידה משמעותית היא 

חדש הרלבנטי לעולם האישי של הילד/ה. 

ערך,  מרכזיים:  עקרונות  שלושה  על  ומושתת  וחברתית  רגשית  קוגניטיבית,  צמיחה  חווית  מזמן  הלמידה  תהליך 

מעורבות, רלוונטיות." ]מתוך אתר משרד החינוך על למידה משמעותית[.

התכנית "הנשים והאנשים שעשו היסטוריה" אכן מניחה בבסיסה את הערכים שבשמם פעלו הדמויות, את הרלוונטיות 

שלהם לחיי התלמידים והתלמידות כיום וכן את החיבור הרגשי והקוגניטיבי של הלומדים לנושא. 

התכנית הינה תחת ההגדרה של "למידה משמעותית" מבחינות נוספות: 

יצירת חוויית למידה חיובית.  •	
מענה לצרכים רגשיים, קוגניטיביים וחברתיים.  •	

שימוש באמצעי הוראה מגוונים ובדרכי הוראה מגוונות.  •	
חיזוק הזהות.  •	

פיתוח הבנה, העמקה והבנה של הנלמד.  •	
טיפוח מעורבות של הלומדים תוך התנסות פעילה: עבודה בצוות, הצגת תוצרים, ועוד.  •	

פיתוח ועידוד תהליכי חשיבה - בקורתית, יצירתית ובין-אישית.  •	
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ליווי התכנית - רצף חינוכי וניראות 

על-מנת ליצור רצף חינוכי ולהנכיח את התכנית בכיתה, נתלה בכתה לוח שעליו מפת העולם וסביבו ערכים  •	
העולים מהתכנית לצד תוצרים של התלמידים, שיתחלפו לאורך הלימוד ובהתאם לדמות הנלמדת: דף דמות, 

או יצירות ותוצרים ספציפיים המלווים לימוד על דמות מסוימת. 

להלן דוגמה ללוח שכזה, שסביבו דפים המדגימים את עבודות התלמידים.  •	

התלמידים ישלימו בבית או בכיתה את "דף הדמות".  •	
המורה תבחר בכל פעם עבודה או שתיים וכן דף עם דמות הדיוקן של אותה דמות, ואותה תתלה ליד המפה.  •	

נחבר את הדף באמצעות נעצים וחוטים למפה. 

אם מדובר בדמות שחיה ופעלה במספר מקומות שונים, נחבר מספר חוטים.  •	
אפשר לחבר בחוטים גם את התכונות החשובות של אותה הדמות - לדף הדמות.  •	

כמו כן, ניתן להוסיף משפט המייצג את הדמות, כמו "יש לי חלום" שהתייחס למרתין לותר קינג.  •	
עיצוב הלוח - ניתן לעצב את הלוח בשני אופנים:  •	

הלוח כולו מוקדש לדמות אחת שעליה לומדים במהלך מספר שיעורים.  א. 

על הלוח הולכות ומתווספות דמויות, ערכים ותוצרים - בכל פעם מתווסף מידע על דמות נוספת, ושאר  ב. 

מידע  רק  ולהשאיר  נלמדו  שכבר  הדמויות  על  התוצרים  את  לצמצם  ניתן  הלוח.  על  נשארות  הדמויות 

מרכזי אודותיהן. 
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דגם א' - הלוח מוקדש לדמות אחת:

 

דגם ב' - מידע הולך ומתווסף על הדמויות הנלמדות:
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דף דמות 

ותוצרים  פעילויות  לצד  הדמות,  של  ותמצית  סיכום  מעין  שיהווה  דמות"  ב-"דף  תלווה  שתלמד  דמות  כל  •	
ייחודיים לדמויות שונות. 

ביותר  המתאימים  הערכים  שני  את  מבניהם  לבחור  שניתן  ערכים  של  רשימה  ולצדו  שכזה  לדף  הצעה  להלן  •	
לדמות הנלמדת. 

כמובן שניתן ואף רצוי לגוון את דף הדמות בשאלות נוספות. לדוגמה:  •	
דבר חשוב שלמדתי מ....  •	

מה שאהבתי בדמות הזו....  •	
שאלה שהייתי רוצה לשאול את.....  •	

מה לדעתך היה/היתה.... אומר/ת על מצב בעלי החיים כיום/ הבריאות כיום/ המדינה וכד' - בהתאם לדמות. •	
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דף דמות 

11

הדמות   

באיזו ארץ או בכמה ארצות היתה דמות זו?

  

אם הייתי פוגש את   

הייתי אומר/ת לה/לו:

 

 

  

הטבלה  מתוך  )בחרו  לדמות  חשובים  שהיו  נושאים  שני 

בעמוד הבא(. העזרו במבוגר!

  .1

  .2

מיהי הדמות עליה למדנו?  .1

השלימו את השם בסרט הכותרת.  

ציירו את הדמות.   .2

אפשר לגזור תמונה מוכנה, להדביק ולצבוע אותה.  

השלימו את הכתוב:  .3
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מחוון לעבודה בחינוך המשותף לאור עקרונות החינוך 
המשותף
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עקרונות החינוך המשותף
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לימוד בינתחומי
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ספרים מומלצים בנושא דמויות מעוררות השראה

תחילת קריאה:

סדרת ‘מגלים וממציאים’:

“אגדת אסטריד”  •	
“אלברט איינשטיין” •	

“גלילאו גליליי” •	
“האחים רייט” •	

“מארי קירי” •	
“מסעו של כריסטופר קולומבוס”  •	

“צ’רלס דרווין” •	
“תומס אדיסון” •	

ספרים מכיתה ב’ ואילך: 

אל ראש ההר - דוד בן גוריון, דבורה עומר, הוצאת זמורה. •	
אם תלכי עמי: סיפורה של אולגה חנקין, רות בקי קולודני, הוצאת עם עובד, יד יצחק בן צבי. •	

אני מלאלה - הנערה שנאבקה למען ההשכלה ונורתה על ידי הטאליבאן, מלאלה יוספזאי בשיתוף עם כריסטינה  •	
למב, הוצאת כנרת, זמורה ביתן.

באור ובסתר - סיפורו של זאב ז'בוטינסקי, גלילה רון פדר, הוצאת אדם. •	
דודה לאה ]ספורה של לאה גולדברג[ , שהם סמיט, הוצאת כנרת. •	

מאת  כנרת.  הוצאת  לילדים.  חיובית  פסיכולוגיה  אמיתיים",  "גיבורים  סדרת  קלר.  הלן  של  סיפורה  ואני,  הלן  •	
שירלי יובל-יאיר ודר' טל בן שחר. 

המשורר - סיפורו של ביאליק, לאה נאור, הוצאת עם עובד, יד יצחק בן צבי. •	
המשוררת מכנרת - סיפורה של רחל, עמוס בר, הוצאת עם עובד, יד יצחק בן צבי. •	
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הנץ על העץ, הוצאת כנרת, איורים: צחי פרבר. •	
ורטר זהבי, הוצאת עם  ואנגרי מאטאיי, האישה שנטעה ארבעים מיליון עצים, תמר  - סיפור חייה של  ואנגרי  •	

עובד.

לודוויג ואני, סיפורו של לודוויג ואן בטהובן. סדרת “גיבורים אמיתיים”, פסיכולוגיה חיובית לילדים. הוצאת  •	
כנרת. מאת שירלי יובל-יאיר ודר’ טל בן שחר. 

מי היה אלברט אינשטיין? ג'ס ברלייר. •	
מי היה לאונרדו דה וינצ´י? רוברטה אדוארדס, הוצאת שוקן. •	

מי היה סטיב ג´ובס? פאם פולק ומג בלוויסו, הוצאת שוקן. •	
מי היה פבלו פיקאסו? טרו קלי. •	

מי היה קלוד מונה? אן וולדרון, הוצאת שוקן. •	
מכתב לביאליק - רינת פרימו, הוצאת ידיעות אחרונות. •	

מכתבים ממוצרט, אסתרית בלצן, בליווי תקליטור, הוצאת מודן. •	
מלכה בירושלים - תמי שם טוב ורחלה זנדנבק, מתוך סדרת “חלוצים של תרבות” הוצ’ כתר. •	

מנדלה - סיפור חייו של נלסון מנדלה, תמר ורטה זהבי, הוצאת עם עובד. •	
מרטין - סיפורו של מרטין לותר קינג, תמר ורטה זהבי , הוצאת עם עובד. •	
נער אחד עקשן - סיפורו של לואי פסטר, יאנוש קורצ’אק, הוצאת צלטנר. •	

קונצרט בחולות - תמי שם טוב ורחלה זנדנבק, מתוך סדרת “חלוצים של תרבות” הוצ’ כתר. •	
שליחות של אהבה - סיפורו של אנצו סרני, פועה הרשלג, הוצאת עם עובד, יד יצחק בן צבי. •	

הוצאת  לילדים.  חיובית  פסיכולוגיה  אמיתיים”,  “גיבורים  סדרת   - אדיסון  תומאס  של  סיפורו  ואני,  תומאס  •	
כנרת. מאת שירלי יובל-יאיר ודר’ טל בן שחר. 
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מהאטמה גנדי והמאבק הבלתי אלים 

הקדמה למורה 

' קַרַמְצ מֹוהַנְדַס: 1869-1948[ הידוע  ִי נְד דמותו הצנומה של גאנדי הפכה זה - מכבר לסמל למאבק בלתי אלים ] גַנְד

רבינדרנת  ההודי  המשורר  ע"י  לו  שניתן  כינוי  הגדולה",  "הנפש   - בסנסקריט  ]"מהאטמה"  גנדי  מהאטמה  בכינוי 

אבי  בו את  רואים  ורוחני שהוביל את המאבק לעצמאות כנגד השלטון הבריטי. ההודים  טאגור[ היה מנהיג פוליטי 

האומה ויום הולדתו נחוג בהודו כחג לאומי. 

חברי  בין  ולסובלנות  לצמחונות  חיים,  ביצורים  לפגוע  שלא  התחנך  צעיר  ומגיל  מיוחסת  למשפחה  נולד  גנדי 

קאסטות שונות ]מעמדות בחברה ההינדית-ההודית, הקאסטה היא מעמד נוקשה הקובעת רבים מאורחות החיים 

של החברים בה[ )מתוך ויקיפדיה(

גנדי למד משפטים ונשלח מטעם מקום עבודתו לדרום אפריקה, שם סבל מהאפליה הקשה כנגד הודים. התקריות 

כנגד גזענות ואפליה. בשהותו בדרום אפריקה סייעה  והאפליה בהם נתקל עצבו, כפי הנראה, את השקפת עולמו 

להודים שחיו במקום להתארגן כנגד האפליה שחוו בחיי היום-יום וכנגד חקיקה מפלה. 

למאבקים  וכן  בבריטים  למאבק  חייו  את  גנדי  הקדיש  הבאות  השנים  שלושים  ובמשך   1914 בשנת  להודו,  שובו  עם 

לשיפור פניה של החברה ההודית: 

סייע למאבקם של איכרים ופועלים עניים כנגד גזרות כלכליות ולמען צדק וסייע בידם להגדיל את רווחיהם.  •	
הקים את הקונגרס הלאומי ההודי ]מפלגת הקונגרס[ שהיה לגוף הפוליטי המוביל במאבק לעצמאות הודו.  •	
באלימות  נהגו  הבריטים  כאשר  גם  אלימה  לתגובה  התנגד  גנדי  הבריטי:  בשלטון  אלים  בלתי  מאבק  הוביל  •	
מעיקרון  במתקוממים ההודים. הוא טען כי כל אלימות היא מרושעת ולא ניתן להצדיק אותה. גנדי הושפע 

באי-אלימות  לנהוג  יש  פיו  על  ההודית,  בחברה  המקובל  דתי  עיקרון  זהו   - ויקיפדיה(  )מתוך  ה-אהימסה 

במחשבה ובמעשה כלפי כל חלקי העולם. 

על  חרם  הודיות,  שאינן  סחורות  החרמת  אלימה:  בלתי  התנגדות  של  שונות  בגישות  שנקט  מאבק  הוביל  •	
לפתח  ]כדי  חקלאי  וחינוך  מקומית  תעשיה  פיתוח  הבריטים,  והמשפט  החינוך  מוסדות  בריטים,  מוצרים 

עצמאות כלכלית ולהשתחרר מהתלות בבריטים[.

את  שישפרו  יוזמות  למען  ופעל  ההודית  בחברה  ביותר  והמנודה  הנמוכה   - 'הטמאים'  קאסטת  למען  נאבק  •	
מצבם.

ליתומים  דאג  אלמנות,  עם  לנישואים  וקרא  זוגם,  בני  עם  אלמנות  שרפת  כנגד  יצא   - ובעוני  בבערות  נלחם  •	
ופעל נגד הבערות ונגד נישואי ילדים. גנדי אמר בהקשר זה של החברה ההודית: 'טוב לשחות במי המסורת, 

הנישואים  קשרי  נגד  ויצא  ומחויבות  רגש  של  קשר  בנישואים  ראה  גנדי  התאבדות'.  זוהי  בהם  לשקוע  אך 

של  השפחה  אינה  'האשה  זה:  בהקשר  אמר  הוא  נשים.  כלפי  המחפיר  היחס  ונגד  ההודית  בחברה  הכפויים 

זכאית לחופש לבחור  והיא  ואת צערו  בריתו החולקת אתו באופן שווה את שמחתו  ובת.  בעלה אלא חברתו 

את נתיב חייה, כשם שהבעל זכאי לכך'. 
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גנדי במהלך צעדת המלח
1930

ויקישיתוף

מלח  ייצור  על  הבריטי  במונופול  לפגוע  שלא  כדי  מלח  ייצור  על  מס  הטיל  הבריטי  הממשל   - המלח  צעדת  •	
בישול. בשנת 1930 יצא גנדי בלוויית תומכיו למסע בן מאות ק"מ לחופי הים הערבי, במטרה להפר את החוק 

ולייצר מלח במקום. מיליוני הודים הצטרפו למאבק ברחבי הודו והוא היה לסמל המאבק בבריטים. 

הברית  התנ"ך,  ביניהם  שונות,  דתות  של  הקודש  מכתבי  השראה  ולקבל  לקרוא  ונהג  דתית  בסובלנות  האמין  •	
לב  הסופר  כדוגמת  מערביים  רוח  אנשי  של  מכתביהם  השראה  שאב  הוא  כמו-כן  ועוד.  הקוראן  החדשה, 

טולסטוי וג'וזפה מציני. 

רצח גנדי - לאחר קבלת העצמאות ההודית, נרצח גנדי ע"י חבר בארגון הינדי קיצוני שהתנגד לחלוקת היבשת  •	
ההודית להודו ולפקיסטן. כמנהג המקובל, גופתו נשרפה ועל-פי בקשתו אפרו פוזר בנהרות הגדולים בעולם. 

מקום הירצחו הפך למוזיאון למען שלום ואחווה. 

קישורים: 

באתר ויקיפדיה  כללי - על גאנדי   	
באתר מט"ח      

באתר על הגובה  מידע לילדים   	
באתר תל"י-גלים     

] באתר בריינפופ ]לבעלי מנוי    

ערכים מרכזיים: סובלנות, מנהיגות, אחווה, שלום, צדק, חמלה. 

תכנון זמן: שני מפגשי בוקר או שני שיעורים. 
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מערך - גנדי והמאבק הבלתי אלים: 

המערך מבוסס על הפרק 'גנדי' של הסדרה 'שרגא בישגדא'. 

פעם  ובכל  לעיתון  מנוי  עושה  הוא  רטוב:  עיתון  עם  שרגא  מתמודד  בישגדא'  'שרגא  של  זה  בפרק  הפרק:  תקציר 

את  שמטיל  הוא  השכן,  מושיקו  של  הכלב  אנריקו,   - האשם  מי  יודע  שרגא  רטוב.  כשהוא  נמצא  הדלת  ליד  העיתון 

מימיו על העיתון בכל פעם. שרגא רותח מכעס אבל בזכות נטע הוא לומד על גנדי ועל הדרך לפתירת סכסוכים ללא 

אלימות, באמצעות שיחות והבנות. 

מהלך הפעילות: 

הפעולה  אפשרויות  על  דיונים  ונערוך  ההקרנה  את  נעצור  הצפייה  במהלך  כאשר  בסרטון,  יחד  נצפה  זו  בפעילות 

ששרגא עומד בפניהן וכן על דמותו של גנדי. 

הערה מתודית: 

הערה לסרטון הספציפי - מוני מושונוב משחק את דמותו של גנדי כשהוא מדבר במבטא הודי כבד. מומלץ  •	
לוודא שהמילים מובנות לילדים. 

חלק א' - צפייה 

את  להרגיע  ומנסה  לביקור  באה  נטע  ואנריקו,  מושיקו  על  מתרגז  שרגא   - מהסרטון  בחלק  משותפת  צפייה  •	
הרוחות. 

נעצור בדקה 6:15 בו שואלת נטע את שרגא: "אז בשביל זה אתה צריך לצאת למלחמה? זה יפתור את הבעיה?"  •	

חלק ב' - דיון 

מה דעתכם? צריך לצאת על זה למלחמה?  •	
האם זה יפתור את הבעיה?  •	

האם יש לכם רעיונות נוספים כיצד להתמודד עם מושיקו ועם הכלב שלו, אנריקו?  •	
לקראת הצפייה נציג את הודו על מפת העולם ונשאל - אולי יש מבין הילדות והילדים מי שיכול/ה לנחש את  •	

הקשר של הודו לסיפורנו? 

חשוב להציג את השאלה גם אם אין מידע על הקשר בין השניים, על-מנת ליצור מתח והכוונה ועל-מנת שנוכל   
לחזור ולקשר את המיקום הגאוגרפי לסיפור, בהמשך. 

חלק ג' - המשך צפייה ודיון 

צפייה משותפת בהמשך הסרטון - דקות 6:15-6:40.  •	
נטע - 'אלימות לא פותרת סכסוכים היא רק מלבה אותם ]...[ אסור להיגרר לאלימות'.  •	

גנדי מול שוטר בריטי זועם האוסר על כניסתו כי הכניסה להודים אסורה. גנדי שומר על שלוות נפש ומשיב  •	
בסבלנות ויחד עם זאת הוא מבהיר כי הוא מתנגד לאיסור. 

	• נוודא כי הילדים הבינו את דבריו של גנדי. 
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פסל גנדי בצעדת המלח
Aditi Pan :צילום

נשאל: כיצד הייתם מגיבים לו שוטר כועס היה מנפנף מולכם באלה ומאיים להכות אתכם?  •	
מדוע, לדעתכם, גנדי הגיב כפי שהגיב?  •	

מה זה מלמד על האיש?  •	
האם בעינכם אלימות אינה פותרת סכסוכים? מדוע?  •	

נעמוד על השלווה של גנדי, על הסבלנות ועל העדר הפחד יחד עם ההתנגדות שהוא מביע לאיסור ולהתנהגות  •	
של השוטר. 

חלק ד' - המשך צפייה 

נצפה בסרטון עד סופו וניווכח בטעות של שרגא ובהשלמה שלו עם עליזה השכנה, ברוח האחווה והסובלנות של גנדי 

ובפרשנות המשעשעת של שרגא העצבני, הרחוק מאופיו השלו של גנדי. 

חלק ה' - הרחבה על גנדי וסיכום 

נספר פרטים נוספים על גנדי: מומלץ להביא הקשר ורקע לדמות:  •	
לימודים  על  איסורים  מסוימים,  למקומות  כניסה  ]איסור  לבן  שאינו  מי  נגד  אפליה  בריטי,  שלטון  תחת  הודו  •	
כי  - האמונה הרווחת באותם הימים אצל השליטים של רוב העולם ]האדם הלבן[  וקשיים ברכישת השכלה[ 

אדם שאינו לבן הוא נחות ואינו מסוגל לשלוט. 

הודו באותה התקופה: שיטת הקאסטות והקושי אותו חווים חברי הקאסטות הנמוכות עד היום.  •	
צעדת המלח והמאבק הבלתי אלים.  •	

נבקש מהילדים לחשוב על סכסוך בחייהם ועל האופן בו גנדי היה מציע לפתור את הסכסוך.  •	
האם קל, לדעתכם, לחיות על-פי הרעיונות של גנדי? מדוע?  •	

אפשרות א' - נציע מקרה של סכסוך מחיי הילדים ונמחיז אותו: מתנדב/ת יתחפש לגנדי ]מומלץ להביא בד  •	
לבן כמעין גלימה, משקפיים עגולים[ ויציע פתרונות. 

נוכל להחליף את דמותו של גנדי במתנדב/ת נוספ/ת או להציג מס' אירועים.  •	
ציור  או  מקושט  תצלום  שלו:  דיוקן  תמונת   - לגנדי  זהות'  'תעודת  במחברתם  יכינו  הילדים   - ב'  אפשרות  •	

שלהם וכן פרט אחד שנחקק בהם מהלימוד על גנדי ושהם רואים בו חשיבות. 
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גור של גורילת ההרים, רואנדה
weesam201 :צילום

דיאן פוסי וחקר גורילות ההרים 

הקדמה למורה 

דיאן פוסי ]Dian Fossey 1931-1987[ הייתה זואולוגית אמריקאית, חוקרת גורילות ברואנדה ולוחמת למען  •	
ואף  להצלתם  ולמאבק  הגורילות  לחקר  מחייה  שנה  עשרים  הקדישה  פוסי  אדם.  מיד  הגורילות  של  הצלתן 

יסדה קרן בינלאומית למטרה זו. 

ציידים  בידי  נרצחה  וכפי הנראה  חייה הגיעו לסופם באופן אכזרי: היא נמצאה מתה בבקתת המחקר שלה,  •	
לא  "איש  המילים:  נחרטו  קברה  ועל  הגורילות  לצד  נקברה  היא  הגורילות.  ציד  הגבלת  על  בה  לנקום  שרצו 

לֹות יותר ממנה."  אהב את הּגֹוריִ

 - וכאובה  קשה  הייתה  שלה  הילדות  ותקופת  ענייה  למשפחה  נולדה  פוסי  דיאן  השכלה:  ורכישת  ילדות  •	
אביה  לדעת  בניגוד  וטרינריה  ללמוד  בחרה  כשבגרה,  רבה.  בקשיחות  בה  נהג  החורג  ואביה  התגרשו  הוריה 

כאשר היא לא זוכה לכל תמיכה כלכלית או אחרת. פוסי ראתה חשיבות רבה להשכלה: היא עבדה בעבודות 

שונות ולמדה, ולבסוף סיימה תואר בריפוי בעיסוק. היא עבדה כמרפאה בעיסוק בבית חולים וטיפלה בילדים 

כשהיא מגלה יכולת מיוחדת ליצור קשר גם ללא מילים - יכולת שתסייע לה בעבודתה עם הגורילות, מאוחר 

יותר. 

ֶלׁר,  ֶשׁ ג'ֹורג'  הזֹואֹולֹוג  לידיה ספרו של  היכרות עם חקר הגורילות: כשהחלה להתעניין בטיול בעולם הזדמן  •	
שתיאר את מחקרו בנושא הגורילות. בעקבות כך לוותה דיאן פוסי כסף בבנק, ויצאה למסע לאפריקה. בטיול 

שובה  עם  ליקי.  ומרי  לואיס   - האדם[  ]תורת  אנתרופולוגים  זוג  עם  התיידדה  וכן  בזאיר  בגורילות  צפתה  זה 

ולחקור את הגורילות שבמקום. היא היססה אך לאחר זמן מה שבה  לארה"ב דירבן אותה ליקי לשוב לזאיר 

לזאיר לצרכי המחקר. 

היציבות  חוסר  בשל  מחקרה.  להמשך  מחקר  מלגת  קיבלה  ואף  בטנזניה,  הגורילות  את  לחקור  החלה  פוסי  •	
תלולים,  מדרונות  עזים,  גשמים  קשים:  בתנאים  נאבקה  היא  המחקר.  להמשך  לרואנדה  עברה  היא  במדינה 

ציידי גורילות, בידוד וחיים בצריף קטן. 

 1970 השער שלו בשנת  על  ג'אוגרפיק הציג אותה  ושינוי הדימוי של הגורילות: המגזין הנשיונל  פרסום  •	
נתונות.  הן  שבו  ההכחדה  סכנת  על  המתריעה  והלוחמת  הגורילות,  כחוקרת  להתפרסם  החלה  היא  וכך 
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- בניגוד לדימוי שרווח כי  כחיות בלתי מזיקות ולא אלימות  פוסי גם הייתה הראשונה לתאר את הגורילות 

]1930[ המתאר  "קינג קונג"  לדימוי השלילי של הגורילות תרם הסרט המפורסם  ותוקפניות.  הן מסוכנות 

גורילת ענק המאיימת על העיר ניו יורק. 

על  היא ערכה תצפיות  רואנדה במשך כעשרים שנה. בשנים הללו  ביערות  חיה  פוסי  ומתמשך:  ארוך  מחקר  •	
אורחות החיים של הגורילות והצליחה ליצור עמן קשרים ולזכות באמונן. מחקריה הוסיפו מידע רב לעולם 

המדע באשר להתנהגות הגורילות. 

מאבק נגד הכחדה ובעד שימור: לאחר שציידים צדו גורילה צעיר שפוסי אהבה במיוחד, היא יצאה בקריאה  •	
מתוקשרת להעמיד את הציידים לדין ואף הקימה קרן לרווחת הגורילות. היא התנגדה לכליאתם בגני חיות 

ופעלה לשימור ולהגנה שלהן בסביבת הגידול הטבעית שלהן. 

ספר - "גורילות בערפל": בשנת 1983 פרסמה פוסי את ספרה "גורילות בערפל" שהפך לרב מכר עולמי ובו  •	
תיארה את חייה במחיצת הגורילות. כעבור מס' שנים יצא לאקרנים סרט קולנוע המבוסס על ספרה זה. 

סוף חייה: בשנת 1985 נמצאה גופתה של פוסי המתה בתחנת המחקר שלה. ההשערה המקובלת היא שדיאן  •	
פוסי נרצחה כנקמה על פעילותה כנגד ציידי הגורילות. היא נקברה ברואנדה. הקרן שהקימה נקראה לאחר 

מותה "קרן הגורילות הבינלאומית על שמה של דיאן פוסי" והיא פעילה במחקר, הגנה ושימור של הגורילות 

ברחבי אפריקה. 

קישורים: 

ויקיפדיה  כללי - על דיאן פוסי - באתר  •	
באתר הידען   

מידע לילדים - באתר מט"ח ]מתוך "גליליאו צעיר"[ •	
מידע על חקר הגורילות - אתר הקרן הבינלאומית ע"ש דיאן פוסי למען הגורילות ]באנגלית[ •	

 GO TRAVEL כתבה על חקר הגורילות, דיאן פוסי ועל שמורת הגורילות בצפון רואנדה באתר •	
עובדות על הגורילות - באתר הקרן ]באנגלית[ •	

מידע למען שימור הגורילות - האתר של קוקו הגורילה ]באנגלית[  •	
ערכים מרכזיים: חקרנות, אומץ, השכלה וחקר, חמלה, שמירה על הסביבה ובעלי החיים. 

תכנון זמן: שני מפגשי בוקר או שני שיעורים. 

מושגים להבהרה: זואולוגיה, גורילה, חיות בסכנת הכחדה, דעת קהל. 
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מערך - דיאן פוסי וחקר גורילות ההרים 

המערך מבוסס על הפרק "דיאן פוסי" של הסדרה 'שרגא בישגדא'. 

השכנה  של  לביתה  מתגורר.  הוא  בו  לבית  מתאים  סמל  מחפש  שרגא  בישגדא'  'שרגא  של  זה  בפרק  הפרק:  תקציר 

עליזה מגיעה חיפושית פרת משה רבנו, ושרגא נזעק להציל את החיפושית האהובה עליו, כאשר עליזה מנסה להרוג 

והשינוי  גורילות  כלפי  פוסי  דיאן  של  התנהגותה  לבין  החיפושית  כלפי  התנהגותו  בין  משווה  נטע  כפכף.  עם  אותה 

שיצרה בדעת הקהל באשר לגורילות.

שמדובר  משתכנעות  והן  החיפושית,  לטובת  ועליזה  נטע  את  גם  לרתום  שרגא  מצליח  פוסי,  של  עבודתה  בהשראת 

בחיה חביבה ומועילה, ואף מסכימות שהיא תהיה לסמל הבניין. 

חלק א' - סמל הכתה 

נבקש מהילדים הצעות לסמל הכתה או לסמל אישי מעולמם של בע"ח:  •	
נזכר מהו סמל ואילו סמלים אנו מכירים: נציג בפני הילדים מספר סמלים ונבקש מהם לציין מה מסמל הסמל  •	
המוצג: מנורה ועלי זית - סמל מדינת ישראל, יונה עם עלה של זית כסמל השלום, מגן דוד כסמל יהודי וכד'. 

נבקש מהילדים להציע רעיון לבעל חיים שיכול להיות סמל לכיתה ולנמק את החלטתם.  •	
- מהו בעל החיים המסמל אותי? לעבודה אישית במחברת. מומלץ להדביק תמונה של בעל החיים  לבחירה  •	

במחברת ולכתוב סביב התמונה מדוע נבחר בע"ח זה. 

נספר כי גם שרגא בישגדא מחפש סמל לבניין בו הוא מתגורר ונעבור לצפייה.  •	

חלק ב' - צפייה 

0:43-5:57 - צפייה משותפת בחלק מהסרטון - שרגא מחפש סמל מתאים לבניין, עליזה מפחדת מהחיפושית  •	
בעוד שרגא מכריז כי פרת משה רבנו היא החיה האהובה עליו בעולם. הוא נזעק להציל את פרת משה רבנו 

מעליזה שמאיימת עליה להרוג אותה 

עליזה אומרת: "שרגא בישגדא נהיה לי דיאן פוסי של החיפושיות."  •	
עשתה  פוסי  שדיין  מה  החיפושיות  בשביל  עושה  היית  הבנתי.  "אה,  אומרת:  שנטע  לאחר  הצפייה  את  נעצור  •	

בשביל הגורילות". 

חלק ג' - דיון 

מה דעתכם על ההתנהגות של עליזה - האם גם אתם מפחדים מחרקים?  •	
האם ישנם בעלי חיים שגורמים לכם פחד - אלו ומדוע?  •	

כיצד אתם הייתם נוהגים במקום עליזה לו הייתם פוגשים בפרת משה רבנו בביתכם?  •	
נזכיר לילדים כי פעמיים במהלך הצפייה אוזכר שמה של דיאן פוסי ושרגא תואר כ-"דיאן פוסי של החיפושיות".  •	
עסקה  במה  לשער  מהם  ונבקש  הגורילות  בקרב  ועבודתה  פוסי  דיאן  של  תמונות  מספר  הילדים  בפני  נציג  •	

פוסי: 
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גורילות ההרים, רואנדה,
revafishey :צילום

	• תמונה 1, תמונה 2 ]באתר נשיונל ג'אוגרפיק[, סרטון קצר ]ביוטיוב[ ובו תמונות מחייה של דיאן פוסי ]וכן 
מהסרט "גורילות בערפל"[. 

שלה  המחקר  אזורי  למציאת  העולם  במפת  ונעזר  באפריקה,  הגורילות  בחקר  עסקה  פוסי  דיאן  כי  נספר  •	
]טנזניה וצפון רואנדה[ 

חלק ד' - המשך צפייה 

נצפה בסרטון עד סופו ונתוודע לדיאן פוסי ולקשר המיוחד שרקמה עם הגורילות: 

7:11 - דיאן פוסי: "הגורילות הן חיות חכמות, עדינות ואינן פוגעות או מזיקות ללא שום סיבה". 

8:46 - 7:49 - דיאן פוסי: "מה כל כך אמיץ בירי על חיה חסרת הגנה? חייבים להפסיק את ציד הגורילות!". 

נראה כיצד שרגא מושפע מפועלה של דיאן פוסי ומחליט לחקור על החיפושיות על-מנת לשנות את דעתן של 

נטע ועליזה לגבי החיה הקטנה. הוא מגלה את חשיבותה של החיפושית בטיפול בכנימות ובטפילי צמחים, וכי 

היא נחשבת למביאת מזל. שרגא מחליט שהחיפושית תהיה סמל הבניין - כי היא גרה בבניין וגם נטע ועליזה 

תומכות ברעיון; נטע מתחילה לחבב את החיפושית ומחזיקה אותה בעדינות בכף ידה. 

חלק ה' - הרחבה על דיאן פוסי וסיכום 

נספר פרטים נוספים על דיאן פוסי: מומלץ להביא הקשר ורקע לדמות:  •	
בימים בהם החלה פוסי את מחקרה היה ידוע מעט על חיי הגורילות והן נחשבו לחיות מסוכנות ותוקפניות,  •	

בעיקר בשל השפעת הסרט "קינג קונג". 

המודעות לסכנת ההכחדה של בע"ח לא הייתה מפותחת וציד גורילות היה מעשה שגרתי.  •	
פוסי בחרה לחיות באזור מבודד, בעל אקלים קשה, מדרונות תלולים ובתנאי חיים צנועים ובודדים מאוד.  •	

לפתח שפה עם  ילדים בעלי בעיות בדיבור סייעה להם  עבודתה של פוסי כמרפאה בעיסוק שיצרה קשר עם  •	
הגורילות ולהבין אותן. 

25

https://www.youtube.com/watch?v=yBwvK6vysDk
http://dailyentertainmentnews.com/wpgo/wp-content/uploads/2014/01/Dian-Fossey-National-Geographic-pic.jpg
http://dailyentertainmentnews.com/wpgo/wp-content/uploads/2014/01/Dian-Fossey-National-Geographic-pic.jpg
http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/443/cache/dian-fossey-mountain-gorillas_44342_600x450.jpg
http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/443/cache/dian-fossey-mountain-gorillas_44342_600x450.jpg
http://www.igcp.org/wp-content/themes/igcp/img/maps/M-gorilla-habitat-map.gif


rbleib :צילום

נצפה יחד בסרטון - לבחירה בין שני סרטונים:  •	
סרטון א' - חייה של פוסי והקרן שהקימה ]ביוטיוב[: 

0:37 - ציטוט של פוסי: "כשאתה מבין את הערך של כל חי אתה משקיע יותר בשימור למען העתיד". 

0:53 - כיתוב: גורילות הוא אחד מבין ארבעת סוגי הקופים הגדולים שיש להם קרבה וקשר לאדם.

את  מתאר  הוא  פוסי:  של  ספרה  בעקבות  שנעשה  בערפל"  "גורילות  מהסרט  קצרים  קטעים  מכיל  הסרטון 

היכרותה עם הגורילות, מאבקה בציידים ובציד. 

3:26 - קברה של פוסי. 

3:27 - הקרן שהקימה פוסי למען הגורילות. 

3:34-4:58 - סיגורני וויבר, נשיאת הקרן לעל-שם פוסי ]והשחקנית האשית בסרט "גורילות בערפל"[ מספרת 

על חי הגורילות: ישנו מאבק על אדמה, מים ואדמה בין תושבי האזורים הללו לבין הגורילות. הגורילות הם 

דואגים לצאצאנו.  בני האדם,  לגורים שלהם ממש כפי שאנו,  ובלתי מזיקים שרוצים לדאוג  יצורים עדינים 

אדם  בני  ע"י  המופצות  ומחלות  צייד  הגורילות:  של  קיומם  להמשך  ביותר  הגדול  האיום  הם  האדם  בני 

המתקרבים לגורילות מאיימות על המשך קיומן. 

קרן פוסי מחויבת לשימור הגורילות ולפעולות חינוך ופיתוח באפריקה, המסייעות לתושבים בפיתוח תיירות, בהבנת 

שכן,  הללו;  האזורים  לתושבי  גידולים  וגידול  נקיים  מים  לאספקת  פתרונות  במציאת  הגורילות,  של  קיומן  חשיבות 

שיפור חייהם של תושבי מרכז אפריקה יסייע גם לשמירה על חיי הגורילות ]שניצודות גם לצרכי מאכל[. 

סרטון ב' - "שיחה עם קוקו" ]ביוטיוב[: 

חוקרת הקרן ע"ש דיאן פוסי משוחחת עם קוקו, הגורילה. 

פני לימדה את קוקו את שפת הסימנים וכך הן מתקשרות וכך נוצר גשר בין העולמות שלהן. היא מספרת 

שנה   30 כמעט  נמשך  השתיים  בין  הקשר  בע"ח.  עם  שכזו  תקשורת  יתכן  שאכן  מאמינים  אינם  שאנשים 
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גורילת ההרים ושני גוריה התאומים
Tom Gruber :צילום

ברציפות. הן הפכו לחברות לחיים. הקשר בין פני לקוקו שינה את האופן בו אנו מבינים את הגורילות ואת 

בני האדם גם יחד. 

פני מספרת על אופייה של קוקו - שמחה, אוהבת להשתטות, עקשנית, דעתנית ובעלת חוש הומור. 

פני אומרת שמבט בעיניים של קוקו גורם לשינוי לתמיד ביחס לגורילה וכך אמרו לה אנשים נוספים. שכן, 

קוקו מביטה הישר בעיניים ומבקשת לדעת.

2 אחוז וכי אנו חולקים עם הגורילות דברים  פני מספרת שמבחינה גנטית הבדל בין אדם לגורילה הוא רק 

רבים. 

על-פי  בבעיות  פוסי  ע"ש  הקרן  של  והטיפול  שלהן  המחיה  באזורי  הגורילות  של  הקושי  סיפור   - ג'  אפשרות  •	
סרטון א' וצפייה בסרטון ב'. 

לסכום הצפייה - נבקש מכל ילד/ה לומר דבר אחד שהם זוכרים במיוחד מהסרטון. 

פעילות סיכום: הילדים יכינו במחברתם 'תעודת זהות' לדיאן פוסי. התעודה יכולה לכלול פריטים שונים: 

תמונה של דיאן פוסי.  •	
תמונות נוספות ]של גורילות, מפה של אזור שמורות הגורילות ועוד[.  •	

שאלות שהייתי רוצה לשאול את דיאן פוסי, לו יכולתי.  •	
שלושה דברים שלמדתי על דיאן פוסי.  •	

ציור חופשי.  •	
הדודל של גוגל לכבוד יום הולדתה ה-82 של דיאן פוסי והסברים על תהליך העיצוב.  •	

משהו חשוב שלמדתי על גורילות.  •	
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לאה גולדברג - היצירתיות והיצירה 

הקדמה למורה 

עברית  וסופרת  משוררת  גולדברג  לאה  ע"י  נכתב  והמקסים  הידוע  הילדים  ספר  להשכיר"?  "דירה  את  מכיר  לא  מי 
 1970 לשנת  ישראל  פרס  כלת  ספרות.  וחוקרת  מבקרת  מתרגמת  גם  והייתה  ולילדים  למבוגרים  שכתבה  ידועה, 

ופרופסור נערצת לספרות השוואתית באוניברסיטה העברית.

כי  נראה  ומורים.  כהורים  אותנו  ומלווים  כילדים  אותנו  ליוו  גולדברג  לאה  שכתבה  ומהסיפורים  מהשירים  רבים 
העיסוק בנושאים אישיים בצורה הנוגעת בכל אדם. אם נסתכל למשל על שירי הילדים  הייחוד שביצירותיה, הוא 
המחשבות  מהקשיים,  חלק  כי  ונדמה  הזדהות,  איתם  יחושו  מאתנו  רבים  הרע",  ו-"הילד  קסמים"  "כובע  כמו: 

והחלומות של כולנו - לא פעם דומים מאוד... 

"הדוב הצהוב", "ערב מול  "פזמון ליקינתון",  רבים משירי הילדים שלה הולחנו למשל: "מה עושות האיילות", 

כמו: "ימים לבנים" "בואי  יותר. כך גם שירי המבוגרים  וכך הפכו השירים לנפוצים ומוכרים אף  גלעד" ]ביוטיוב[ 
כלה" "האמנם" "בארץ אהבתי" ו-"לא היה ביננו אלא זוהר" שמושרים על ידי זמרים מוכרים. 

החיבה  על  היא  גם  מלמדת  להם  להאזין  הרחב  הקהל  ובחירת  מלחינים  ע"י  מהם  ברבים  הבחירה  שעצם  כמובן 
וההערכה הגדולה שיש ליצירתה של גולדברג בחברה הישראלית. 

"מכתבים  האור",  "והוא  הארמון",  "בעלת  למשל:  ארוכה  גולדברג  לאה  של  והשירים  הספרים  יצירות  רשימת 
ניסים ונפלאות, דירה להשכיר, המפוזר מכפר אז"ר,  מנסיעה מדומה". כמה מספרי הילדים שלה המוכרים הם: 

ידידי מרחוב ארנון, חלומותיו של מלך, בארץ סין ועוד. 

"דבר  עורכי  בין  והייתה  המשמר"  ו"על  "דבר"  "במחנה",  לעיתונים  גולדברג  לאה  כתבה  אלו,  ליצירות  מעבר 
לילדים". יצירתה מהווה חלק משמעותי ומשפיע בתרבות הספרות והשירה שלנו כילדים וכבוגרים. 

לאה גולדברג במערכת החינוך 

ובהמשך  הילדים  בגן  מימיהם  החל  הלשוני  החינוך  מלימודי  כחלק  הילדים  את  מלוות  גולדברג  לאה  של  יצירותיה 
הלימודים בחינוך היסודי: שיעור זה אינו מתמקד בלימוד לשוני כגון: חריזה, מילים נרדפות וכד'. 

כך  בשל  המגוונת.  ליצירתה  היוצרת  של  הדמיון  בין  והקשר  היצירה  עושר  הנפשית,  החוויה  הוא  כאן  המוקד 
בין חוויותיהם של  ליצור מקום מרווח המקשר  אנו ממליצים שלא להפוך שיעורים אלה לשיעורי חינוך לשוני, אלא 

הילדים לבין חוויותיה של היוצרת - הפיזור, הדמיון, ההומור, הפיוטיות והאחווה בין שכנים וחברים. 

לשיקול המורה עד - כמה להתמקד ביצירות השונות בהתאם לידיעותיהם הקודמות של הילדים ולתכנון הלימודים 
במסגרת החינוך הלשוני. 

נקודות ציון בקורות חייה: 

לאה גולדברג נולדה בפרוסיה שבמזרח גרמניה. במהלך מלחמת העולם הראשונה, בהיותה ילדה, נאסר אביה  •	
ועונה, בעקבות זאת חלה במחלת נפש, עובדה זו באה לידי ביטוי מאוחר יותר בכמה מיצירותיה למבוגרים. 

בנעוריה היא חיה בקובנה, למדה באוניברסיטאות בקובנה, ברלין ובון, שם כתבה את עבודת הדוקטורט שלה  •	
במסגרת החוג לשפות שמיות. 
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מבטאים  והם  מאחור,  שעזבה  לבית  הגעגועים  ניכרים  שלה  רבות  ביצירות  אך  לישראל,  עלתה   1935 בשנת  •	
כתוצאה  ומשפחה  חברים  אבדן  על  היגון  השואה;  לאימי  גם  נוגעות  מיצירותיה  חלק  כפולה.  זהות  תחושת 

מחורבן יהדות ליטא. 

לאה גולדברג לא זכתה להקים משפחה ולא היו לה ילדים, ובחלק מיצירותיה היא מתייחסת לכך.  •	
ה קיבלה את הפרס  בשנת 1970 הוענק לה פרס ישראל, אך למרבה הצער היא נפטרה בטרם קבלת הפרס. ִאיָמּ •	

בשמה. 

וזו הגיעה רק לאחר  גולדברג בחייה להוקרה משמעותית,  זכתה לאה  לא  והעשירה  יצירתה המגוונת  למרות  •	
תרבות  ערבי  הכתובה,  יצירתה  בהשראת  ויזואליות  יצירות  סרט,  מחזה,  רחוב,  שלטי  דרכים:  במגוון  מותה 

שהוקדשו ליצירתה, ועוד. 

בשנת 2010 נבחר דימוי דיוקנה של לאה גולדברג להתנוסס על גבי שטר חדש של ₪100. •	

קישורים: 

כללי: 

ויקיפדיה - הערך "לאה גולדברג". •	
אתר לזכרה של גולדברג, כחלק מאתר הספרייה הלאומית. •	

אתר דףדף. •	
איך נכתב השיר "פזמון ליקינתון" - באתר עיתון "הארץ". •	

לילדים: 

סירטון באתר בריינפופ על לאה גולדברג )יש צורך במנוי(. •	
הספריה הלאומית - תת אתר על לאה גולדברג.  •	

לאה גולדברג מתוך "לקסיקון הספרות העברית החדשה". •	
שירי לאה גולדברג בשירונט. •	

אתר סנונית על לאה גולדברג.  •	
הבלוג של דני קרמן - לאה גולדברג ועוד - על יצירתה ואיור של יצירתה ובהשראתה. •	

כתבה ב-YNET - לאה גולדברג בקומיקס. •	
ערכים מרכזיים: יצירה ויצירתיות, אהבת אדם, שכנות טובה, סובלנות, שוויון והתנגדות לגזענות. 

3-4 שיעורים. תכנון זמן: 
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יקינטון
AbbeyC :צילום

מערך - לאה גולדברג - היצירתיות והיצירה 

מערך השיעור מבוסס על הפרק לאה גולדברג בסדרה "שרגא בישגדא".  •	
המפוזר  שרגא  כרגיל  אבל  הבניין,  את  שעוזב  השכן  מנעם  פרידה  מסיבת  לארגן  מנסה  שרגא  הפרק:  תקציר  •	
להשכיר  דירה  מחפשת  שהיא  ומספרת  מגיעה  השכנה  נטע  והקישוטים...  הכיבוד  הכיסאות,  עם  מסתבך 

והשיחה מתגלגלת אל דמותה של לאה גולדברג, שיריה וספריה. 

מבנה הפעילות: 

הפעילות מורכבת מארבעה שיעורים. 

א. בשיעור הראשון נצפה יחד בסרטון ונכיר באמצעותו משיריה של לאה גולדברג ואת דמותה כאומן הלוקח  א. 

דף  דרך  מיצירותיה  כמה  חלקי  באופן  נכיר  מכן  לאחר  אומנותית.  יצירה  מהם  ורוקח  מציאותיים  מרכיבים 

עבודה ונספר מעט על קורות חייה של לאה גולדברג. 

ב. בשיעור השני נתמקד ביצירה אחת - "דירה להשכיר" ונהפוך אותה להצגה, נערוך חידון קצר על היצירה  ב. 

ולאחר מכן נדון במסרים החבויים בה וברלוונטיות שלה לחיי הילדים. 

ג. בשיעור השלישי ננסה ליישם את הרעיונות שעולים ב-"דירה להשכיר" בחברת הילדים ונתמקד בחוויה  ג. 

הפיוטית והאומנותית שבסיפור של גולדברג. 

ד. בשיעור הרביעי נתמקד ביצירה "המפוזר מכפר אז"ר".  ד. 
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מהלך הפעילות: 

שיעור 1 

מכפר  והמפוזר  כושית  חתולה  בלילות,  שחולמות  איילות  בין:  הקשר  מה  חידה:  הילדים  בפני  נציג  פתיחה:  •	
אז"ר? 

ניתן להציג תמונות - חתולה כושית, כריכת המפוזר מכפר אז"ר. איילות/יקינטון. •	
נשאל - מה המשותף בין השמות האלו?  •	

'לאה  בישגדא  בשרגא  צפיה  ובאמצעות  השיעור  במהלך  הקשר  את  שנגלה  נאמר  יודעים  לא  הילדים  אם  •	
גולדברג'. 

חלק א' - צפייה בסרטון ודיון 

נצפה יחד בחלקים שונים של הסרטון לאחר כל אחד מהם נפתח דיון קצר. 

חלק א' של הסרטון - נצפה בסרטו עד הדקה ה-5:05 )כאשר שרגא מוצא את העיתון במקרר...(. 

לאחר הצפייה נשאל את הילדים: 

איזה תכונה בולטת של שרגא מוצגת בפרק הזה? )מפוזר, מבולגן(  •	
האם כייף לצפות בו? למה? )הוא מצחיק אותנו כיוון שהוא מבולגן( •	

האם אתם מפוזרים או מסודרים?  •	
האם תמיד אתם מסודרים או מפוזרים?  •	

באלו תחומים אתם מפוזרים ובאלו אתם מסודרים?  •	
מדוע, לדעתכם בחרה לאה גולדברג לכתוב את הספר "המפוזר מכפר אז"ר"?  •	

האם הייתם רוצים להשתתף במסיבה של שרגא?  •	

חלק ב' - המשך צפייה בסרטון ודיון

נמשיך ונצפה בסרטון מהנקודה בה הפסקנו עד הדקה ה-8:06 )כאשר מסתיים הסרטון מהעבר על האיילות(. 

נשאל את הילדים - האם גם אתם הכנסתם פעם איילות לחדר שלכם? למה לא?  •	
למה לאה גולדברג הכניסה אותן?  •	

הסרטון מספר שלאה גולדברג הכניסה איילות, אך זה לא סיפור אמיתי, מה לדעתכם, רצו יוצרי הסרטון לספר  •	
לנו על לאה גולדברג בעזרת הסיפור הזה? 

האם לאה גולדברג מצטיירת בעינכם כאדם מפוזר או כאדם מסודר?  •	
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למורה: הסרטון מציג בפנינו מצב מתוחכם: מחד, לאה גולדברג היא אומנית, ולכן היא פונה לעולם הדמיון  •	
מאידך  אזר,  מכפר  ולמפוזר  לשרגא  בדומה  מפוזרת,  היא  המציאות.  של  הקטנים  בפרטים  מתעניינת  ופחות 

 - מאתנו  לרבים  בדומה  פנימי,  סדר  פי  על  אותה  ובונה  בה  מרוכזת   - שלה  ביצירה  מאוד  מאורגנת  היא   -

האומנית  של  לעולמה  הילדים  עולם  בין  מקביל  הסרטון  באחרים.  ומפוזרים  מסוימים  בתחומים  המסודרים 

בילד  לזלזול  מקור  להיות  לעיתים  עלול  דמיון  על  והדיון  מאחר  בפרט,  לילדים.  זו  מבט  נקודת  להציע  וכדאי 

מדמיין שכביכול לא מחובר למציאות "מרחף", ולכן חשוב להדגיש את תרומתו של הדמיון. 

נשאל - האם גם אתם מדמיינים דברים?  •	
אחד הבתים בשיר הזה מתחיל במילים: "מה חולמות האיילות בלילות?" - הציעו תשובות לשאלות.  •	

לאילו דברים בחיים עוזר הדמיון? )הדמיון הוא הבסיס לכל יצירה: מוסיקה, שירים, סרטים וספרים(.  •	
הדמיון גם מקדם את האנושות מדוע?  •	

נעמוד על כך שבזכות הדמיון מתאפשרים פיתוחים מדעיים, רפואיים וטכנולוגיים. ממציאים שונים הצליחו  •	
להמציא דברים חדשים כיוון שהם יכלו לדמיין - לראות בעיני רוחם משהו שלא קיים כרגע במציאות. אם אף 

אחד לא היה מדמיין, העולם שלנו היה מאוד משעמם.

נזמין את הילדים לספר על משהו שהם דמיינו.  •	

חלק ג' - המשך צפייה בסרטון ודיון 

נמשיך ונצפה בסרטון מהנקודה בה הפסקנו עד הדקה ה-12:20 )כאשר מסתיים הסרטון מהעבר על שיר היקינתון(. 

נשאל את הילדים: 

מבין שתי הנשים בסרטון: מי הייתם רוצים שתהיה השכנה שלכם?  •	

חלק ד' - המשך צפייה בסרטון ודיון 

נמשיך ונצפה בסרטון עד לסיומו. 	•

נשאל - למה לדעתכם לאה גולדברג כתבה שיר על שכנים טובים? 	•

למה לדעתכם שכנים זה דבר חשוב? 	•

הייתם רוצים להיות שכנים בבניין של שרגא, נטע ועליזה? מדוע? 	•

יש לכם קשר עם השכנים שלכם? 	•

הייתם רוצים שכנים אחרים? 	•
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חלק ה' - סיכום 

נחזור לשאלת הפתיחה - אולי עכשיו אתם יודעים מה הקשר בין שלוש התמונות שראינו בהתחלה?  •	
עושות  "מה  להשכיר",  "דירה  מתוך  הכושית  החתולה  אז"ר"  מכפר  "המפוזר  היצירות:  בין  נקשר  •	

האיילות"/"פיזמון ליקינטון" - כולן יצירות שחיברה המשוררת והסופרת לאה גולדברג. 

נספר מעט מקורות חייה של לאה גולדברג תוך הצגת דיוקנה )מתוך ויקמדיה( ]ר' נספח[:  •	
והיא  בחייה  משמעותית  מאוד  היתה  הזו  העובדה   .24 בגיל  לארץ  עלתה  גרמניה,  במזרח  לארץ  בחוץ  נולדה  •	

כתבה לא מעט שירים על הגעגועים לארץ המולדת ועל התחושה שנולדה פעמיים. 

כתבה שירים וסיפורים גם לילדים וגם למבוגרים.  •	
רבים מהשירים והסיפורים של לאה גולדברג עוסקים בנושאים שנוגעים לחיי הילדים כמו דמיון, פיזור ובלבול.  •	

היא גם תארה את חייהם הקשים של ילדים עובדים בתל אביב של תקופתה. 

ה קיבלה את הפרס  היא הייתה אמורה לקבל את פרס ישראל, אך נפטרה כמה חודשים לפני קבלת הפרס, ִאיָמּ •	
במקומה. 

דיוקנה הודפס על שטר של מאה שקלים.  •	

שיעור 2 

בשיעור זה נקרא ביחד את הסיפור "דירה להשכיר" ונמחיז אותו.  •	
הכנה מוקדמת - מומלץ להביא מספר אביזרים - צעיף, מטפחת ראש, כובע, "סיגר", סינר, מטאטא וכד'.  •	

לצורך המחזת הסיפור "דירה להשכיר" בשיעור זה נחלק מבעוד מועד את הילדים ל-5 קבוצות.  •	
כל קבוצה תקבל אחת מהדמויות: נמלה, ארנבת, חזיר, זמיר ויונה.  •	

בכל קבוצה ימונו ילדים שיציגו את: הקריין, השכנים ואת החיה המבקרת.  •	
המורה תחלק לכל קבוצה כמה עותקים של החלק בסיפור אותו עליהם להציג.  •	

במהלך ההצגה תשמש המורה כקריינית המקריאה את הסיפור מהכתב.  •	
ניתן להיעזר בסרטון של התכנית "בשביל הסיפורים" כהשראה.  •	

הסיפור במלואו עם האיורים המקוריים - במצגת "דירה להשכיר מצגת של הסיפור".  •	
אפשרות נוספת להצגה: המורה משמשת כקריינית של הסיפור והילדים מציגים בפנטומימה.  •	

33

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leah_Goldberg_1946_edited.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=kcKkPDG7K5M
http://www.flipsnack.com/nagar/fu5w14b6.html
http://www.flipsnack.com/nagar/fu5w14b6.html


פתיחה - צפייה בסרטון ודיון 

נצפה יחד בחלקו האחרון של הסרטון מדקה 12:20 עד הסוף. 

חלק א' - נערוך דיון קצר: 

למה נטע היתה עצובה בחלקו הראשון של הקטע?  •	
האם הדירה בבית של שרגא היא "דירת החלומות" שנטע חיפשה?  •	

מדוע נטע שמחה על בחירתה?  •	
האם הייתם רוצים לגור בבניין של שרגא, נטע ועליזה?  •	

חלק ב' 

המורה תקרא את הסיפור בקול, תוך שהילדים עוקבים אחריו.  •	
הערה למורה - קריאת הסיפור ברווחה היא מוקד השיעור, גם אם ההצגה תהיה קצרה יותר, או שיוקדש לה  •	

שיעור נפרד. 

לפני הקריאה מומלץ להסב את תשומת ליבם של הילדים לאיורים המפורסמים של שמואל כץ.  •	
הילדים יתכוננו להצגה - פריטי לבוש, חלוקת תפקידים - כאן נדרשת המורה לתיווך ברוח האחווה והסובלנות  •	

של הסיפור... 

מומלץ כי המורה תקריא את שני העמודים הראשונים ואז כל קבוצה תציג את החלק שלה.  •	
במשך כל ההצגה כל הילדים יושבים מלבד הקבוצה המציגה, הילדים יקבלו מראש הנחיה, כי כאשר המנחה  •	
לו", רק אז תקום  והזמיר הלך  "נעלבה הסנאית,  קורא את קטע הקריאה הסופי של הדמות הקודמת, למשל 

הקבוצה הבאה להציג את הקטע שלה. 

עד שהקבוצה החדשה מתארגנת, תציג המורה את האיורים שבספר.  •	

חלק ג' - דיון 

נשאל את הילדים: 

האם הייתם רוצים לגור במגדל בן חמש הקומות עם כל החיות?  •	
אם הייתם יכולים להיות אחת מהחיות בבניין - במי הייתם בוחרים?  •	

נכתוב על הלוח מה הפריע לכל אחת מהדמויות מלבד היונה.  •	
לחיות  הפריעו  האלה  הדברים  דווקא  מדוע  כללית,  הגדרה  להגדיר  ננסה  שנכתבו,  הדברים  כל  על  נסתכל  •	

המבקרות? )השוני ממנה, מההרגלים והסטנדרטים שלה(. 
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באיזה "עיניים" הסתכלו המבקרים על השכנים, מה הם "רצו" לראות?  •	
באיזה "עיניים" הסתכלה היונה על השכנים, מה היא רצתה לראות?  •	

ננסה להתייחס אל הסיפור כמשל, כסמל. איזה סוג של אדם מייצגות החיות המבקרות )מלבד היונה(?  •	
איזה סוג של אדם מייצגת היונה? )נחזור ונקרא את דבריה, כדאי לדבר על המושג "יונת שלום" על העובדה  •	

שהיונה לא נבחרה במקרה(. 

לגסות  הדיבור,  ולסגנון  הדברים  לתוכן  נתייחס  דבריו,  את  ונקרא  )נחזור  החזיר  מייצג  אנשים  של  סוג  איזה  •	
ולחוצפה ולסמליות שחזיר - הנחשב לסמל לגסות(. 

כיצד אנחנו מתייחסים בחיים שלנו לסובבים אותנו: האם אנחנו מחפשים את הטוב או להפך? האם אנחנו  •	
מקבלים את האחר כפי שהוא? 

שיעור 3 

חלק א' - פתקי "השכנים טובים בעיני" 

פעילות סיכום לסיפור "דירה להשכיר" והמשך חברתית, ברוח האחווה והשכנות הטובה שעולה מהיצירה.  •	
המורה תכין מבעוד מועד פתקי שמות של כל ילדי הכיתה.  •	

הפתקים יעורבבו בכובע או בסלסלה.  •	
כל ילד/ה מקבל/ת פתק אקראי ועליו שם ילד/ה מהכיתה.  •	

כל ילד/ה כותב/ת על פתק תכונה טובה אחת לכל אחד משני הילדים שהגריל/ה, ונותנ/ת לילד/ה.  •	
מומלץ להפוך פעילות זו לפעילות רציפה והמשכית: במסיבת ראש חודש, בקבלת שבת וכד'.  •	

הילדים ידביקו במחברתם את הפתקים שנכתבו עליהם ויוסיפו את דעתם על הכתוב.  •	
מה למדו על עצמם?  •	

האם אהבו לקרוא את מה שנכתב עליהם?  •	
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חלק ב' - שרים לאה גולדברג 

"פזמון  ֹות",  ּלָ ַי הּאָ עֹוׂשֹות  ה  "ָמּ גולדברג:  לאה  של  המפורסמים  הילדים  משירי  שניים  מוזכרים  בתכנית  •	
ליקינתון". 

השירים הללו נלמדים לא פעם במסגרת החינוך הלשוני, אך בשיעור זה ברצוננו להדגיש את החוויה השירית  •	
והפיוטית, ולא את הניתוח הספרותי. 

אנו ממליצים לבחור אחד מבין השירים, להקרין את המילים והמנגינה על הלוח ולשיר ביחד.  •	
"מה עושות האיילות" - המילים באתר שירונט.  •	

"פזמון ליקינתון" - המילים המנוקדות באתר זמרשת.  •	
לאחר השירה המשותפת ניתן לנוע במרחב למשמע השיר - בריקוד, בתנועה וכד'.  •	

אפשרות נוספת - יצירה חופשית בעקבות השיר.  •	

שיעור 4 

לצורך היצירה שבסוף השיעור, הביאו לשיעור ובקשו גם מהילדים להביא: קופסאות קרטון, עיתונים  הכנה:  •	
צבעוניים, חתיכות בד, לבד, חוטים וכד'. 

חלק א' - צפייה בסרטון ודיון 

נצפה יחד בתחילת הסרטון עד לדקה 6:20.  •	

חלק ב' - דיון 

נשאל - איך מתנהג שרגא?  •	
למה הוא מצחיק אותנו?  •	

במה הוא מפוזר ומבולבל?  •	
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האם אתם מכירים את הסיפור "המפוזר מכפר אז"ר"?  •	
נשאל דווקא את הילדים שלא מכירים את הסיפור: 

איזה מן דמות זו? מה אנחנו יודעים עליו מתוך הסרטון?  •	
נזכיר לילדים ששוחחנו על עצמנו - במה אנחנו מפוזרים ובמה אנחנו מסודרים.  •	

בעולם  מאוד  מסודרת  אבל  מפוזרת  קצת  שהייתה  כמי  גולדברג  לאה  את  מתאר  הסרטון  כי  לילדים  נזכיר  •	
הדמיון והיצירה שלה. 

חלק ג' - הקראת הסיפור 

נקריא לילדים את הסיפור.  •	
מומלץ להקרין מצגת של הספר.  •	

חלק ד' - דיון 

נשאל - האם הייתם רוצים להיות חברים של המפוזר מכפר אז"ר? למה?  •	

חלק ה' - פעילות יצירה 

- ציור או יצירה תלת ממדית של חדרו של המפוזר מכפר אז"ר, או של קטע מתוך הסיפור  ילדים יצרו יצירה  •	
על פי בחירתם. 

עם  אישית  פגישה  של  בקומיקס  תיאור   - נפגשים"  אז"ר  מכפר  והמפוזר  "אני   - קומיקס   - נוספת  אפשרות  •	
המפוזר - איפה היינו? מה אמרנו זה לזה? האם נהניתי? 

פעילות סיכום 

הילדים יכתבו במחברתם - לו הייתי יכול/ה לשאול את לאה גולדברג שאלה, איזו שאלה הייתי שואל/ת?  •	
בשיעור  אליה  ולחזור  בית  כשיעורי  זו  שאלה  לתת  ניתן  •	

הבא, בטרם נעסוק בדמות אחרת. 

נספח 

 National Photo  - ויקישיתוף  1946, מקור:  דיוקן לאה גולדברג, 

 Collection
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מרתין לותר קינג - יש לי חלום 

"זה כן קשור לשיעור" - הקדמה למורה - חינוך נגד גזענות 

גזענות  רקע  על  בכיתה  הילדים  עם  עימותים  עם  להתמודד  מורים  של  יכולתם  את  דבר  של  בסופו  שקובע  "מה 

שהם  בגלל  לא   - לשינוי  ניתנת  הילדים  שהתנהגות  האמונה  לשינוי:  לגרום  ביכולתם  שלהם  האמונה  הוא  ואפליה, 

ילדים, אלא בגלל שהם בני אדם." 

]מרסלו וקסלר, הכיתה כמיקרוקוסמוס... בתוך: שיעור לחיים - חינוך נגד גזענות מהגן ועד התיכון, עורכת: נעה ריבלין, האגודה לזכויות 

האזרח בישראל, מרץ 2015[ 

הלימוד על דמויות מופת שלחמו כנגד גזענות, כדוגמת מהאטמה גנדי ומרתין לותר קינג, אינה מתבצעת בחלל ריק: 

 - לימוד זה נוגע לחיינו כאן ועכשיו  אין כאן רק לימוד היסטורי המהווה מופת והשראה - לימוד חשוב כשלעצמו; 

הן בחברה הישראלית, הן בחינוך המשלב זהויות והן בכל מיקרוקוסמוס - חברת הילדים שלא-פעם מפלה, משמיעה 

אורחות  מנהגים,  צבע,  רקע  על  גזענות  להיות  יכולה  זו  בסביבתם.  הילדים  למדו  שאותן  וגזעניות  מפלות  אמירות 

חיים, מראה ועוד. 

מרסלו  כותב  הכיתה"  בתוך  גזעניות  ואמירות  התנהגויות  עם  התמודדות  כמיקרוקוסמוס  "הכיתה  במאמרו, 

וקסלר על ילדים ועל התנהגותם המפלה, הנחשבת "טבעית": 

ילדים, אם כן, חושבים מטבעם בתבניות, דבר שיכול לבוא לידי ביטוי גם בנוגע לקבוצות אנשים בעלי מראה שונה, 

אלו  מטבעם;  גזענים  הינם  שילדים  כך  על  זה  כהוא  מרמז  אינו  הדבר  אולם,  למשל.  זרה,  שפה  שדוברים  כאלה  או 

לה  ולגרום  דיכוטומית,  התבניתית  החשיבה  את  לקבע  שעלולים  הקרובה  מסביבתם  הילדים  שיקבלו  המסרים 

להפוך בהמשך לחלוקת העולם ל“אנחנו והם“ ולתפיסת עולם גזענית ומפלה. 

החשיבה בתבניות דיכוטומיות, אשר מסייעת לילד לארגן את העולם שמסביבו בצורה ברורה, מושפעת מהציפיות, 

מההוויה, ומתפיסת המציאות של המבוגרים שבסביבתו של הילד. מסרים מפלים וגזעניים שמעבירה חברת המבוגרים 

זו  דיכוטומית  חשיבה  שונות.  אוכלוסייה  לקבוצות  בנוגע  ילדים  של  הדיכוטומית  החשיבה  צורת  לשחזור  מביאים 

שכך  הילד,  אצל  שנבנה  בסיסי  ביטחון  אותו  את  מערער  משהו  או  שמישהו  עד  לפחות  עקבית,  ונעשית  מתקבעת 

העולם מתנהל. 

ממש  של  לפצע  לגרום  ועלולות  ואפליה  גזענות  של  אלימות  גישות  לבטא  יכולים  כן,  אם  בכיתה,  הכוחות  יחסי 

אלא   - אחר  או  זה  לשיעור  רק  עניין  אינו  והדרה  גזענות  כנגד  חינוך  ימחה.  לא  השנים  ברבות  שגם  כזה   - בנפש 

שלא  ולמה  שנאמר  למה  בקשב  השיח,  בצורות  הספר:  בבית  החיים  תחומי  בכל  המתבטא  מתמשך  תהליך  הוא 

נאמר, באי התעלמות מביטויים קשים מצד הילדים זה כלפי זה, בהסבר מדוע הדברים פוגעניים ולא רק בציון כי אין 

להתנהג כך, בעידוד דיאלוג בין הילדים ובינם לבין המורה ובהפחתת גורמי התחרותיות ויצירת הזדמנויות לשיתוף 

פעולה. זהו תהליך מתמשך של עבודה אישית של המורה עם עצמה, עבודה קבוצתית של הצוות החינוכית ועבודה 

מתמשכת מול הילדים ויחד איתם ועם הוריהם. 

הצעות ורעיונות לפעולה ותודעה במאמר המצוטט וכן במאמר נוסף: 

נגד גזענות: העצמת ילדים/ות בגיל הרך, ד“ר חגית גור זיו. 
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האנדרטה להנצחת מרתין לותר קינג,
וושינגטון ארה"ב

ishootren :צילום

שיהיו  שיעורים אלה, המציגים דוגמה ומופת לדמויות שפעלו כנגד גזענות, מקושרים לחייהם של הילדים בתקווה 

להם  המאפשרת  מכילה  לאווירה  שיגדלו  צעירים,  אדם  בני  של  וסובלני  פורה  למפגש  טווח  אורך  מתהליך  לחלק 

להיות שונים וליצור יחד חברה טובה יותר. 

רקע - אפליית השחורים בארה"ב 

המאבק  משמעות  את  להבין  כדי  אך  ובגזענות.  באפליה  למלחמה  נרדף  שם  הוא   )1929-1968( קינג  לותר  מרתין 

שהוביל ואת האומץ שנדרש לו, כדאי להכיר מעט את המציאות בה חי.

בדרום  שנה  משמונים  פחות  לפני  נהוגה  שהייתה  שחורים  כלפי  קשה  אפליה  על  לסיפורים  להאמין  לנו  קשה  כיום 

בודדים,  של  אישית  בהתנהגות  רק  לא  ביטוי  לידי  באה  זו  אפליה  לאמיתה.  אמת  זוהי  הצער  למרבה  אך   - ארה"ב

לקבלה  ביחס  הונהגו  הפרדה  חוקי  שנקראו  אלו  חוקים  ארה"ב.  של  החוקים  במערכת  מוטבעת  הייתה  אלא 

לאוניברסיטאות, לאזורי ישיבה נפרדים באוטובוס ללבנים ולשחורים, שירותים ציבוריים נפרדים, ספסלים המיועדים 

שנענו  רבים  אלימות  מקרי  גם  היו  שם  ארה"ב  דרום  במדינות  במיוחד  קשה  הייתה  האפליה  ועוד.  בלבד  ללבנים 

בתגובות סלחניות ובמקרים המועטים בהם הגיעו עד לבית משפט - יצאו הנאשמים בעונשים קלים עד מגוחכים. 

על רקע מציאות זו נולד וגדל מרטין לותר קינג באטלנטה ג'ורגיה )אחת ממדינות הדרום(. לותר קינג למד סוציולוגיה 

באלבמה,  במונטגומרי  הבפטיסטית  הכנסייה  של  ככומר  שימש  הוא  לתיאולוגיה.  דוקטור  תואר  וקיבל  ותאולוגיה 

שבדרום ארה"ב. 

רוזה פארקס והחרם על חברת האוטובוסים 

ב-1955 אירע אירוע מכונן במונטגומרי, רוזה פארקס )1913-2005( - אישה שחורה שנדרשה לקום באוטובוס לאדם 

לבן - סירבה, היא נאסרה, נשפטה והורשעה בהפרת הסדר האזרחי. באותה תקופה קבע החוק שבחלקו הקדמי של 

היה  מתמלא,  היה  הקדמי  החלק  כאשר  אולם  שחורים,  אנשים  ישבו  האחורי  ובחלק  לבנים  אנשים  ישבו  האוטובוס 

הנהג פונה ליושבים השחורים ומבקש מהם לקום, וכך גם ביקש מרוזה פארקס שסירבה. 

מאסרה של פארקס כוסה בהרחבה על ידי התקשורת, ולותר קינג מונה לדובר האגודה הלאומית לקידום צבעוניים. 

האפליה  בעיית  את  השטח  פני  על  והציף  הפרטי  המקרה  מגבולות  יצא  רוזה  של  המקרה  כי  הסתבר  מהרה  עד  אך 

הקשה שהייתה בארצות הברית בכלל. 

39



ד"ר מרתין לותר קינג נואם, 1964
Duke University Archives :צילום

מרטין לותר קינג הפך להיות אחד ממובילי המאבק נגד ההפליה והגזענות. 

זה הצטרפו  החרם על חברת האוטובוסים במשך שנה וחצי. למאבק  יחד עם האגודה הוביל את  מרטין לותר קינג 

גזעית  הפרדה  לחייב  שאסר  האזרח  זכויות  חוק  חקיקת   - חשובים  ניצחונות  שני  השיגו  ובסופו  נוספות  אגודות 

בבתי ספר בדיור ובתעסוקה )כן, כן! זו לא טעות, עד אז היו חייבים לפי החוק לעשות הפרדה כזו!(, ואיסור אפליה 

בזכות בחירה לשחורים, עד אז שחורים לא יכלו לבחור. 

פועלו של מרתין לותר קינג כולל כמה נקודות יסוד מרכזיות, שהשפיעו על המאבק בגזענות בעולם כולו: 

חברת  על  החרם  למשל  היה  כך  גנדי.  מהאטמה  של  אלים  הבלתי  מהמאבק  הושפע  הוא  אלימות:  ללא  מאבק 

האוטובוסים שלא לווה באלימות אך הסב לחברת האוטובוסים נזקים כבדים. 

השראה ומנהיגות: מרטין לותר קינג נודע במיוחד כנואם מחונן, הנאום הידוע ביותר שלו הוא "יש לי חלום". את 

הנאום הזה הוא נשא באוגוסט 1963 בוושינגטון בתום מצעד ענק של עשרות אלפי אנשים שהתכנסו לבסוף במרחב 

שמול אנדרטת לינקולן, נאום זה הפך להיות לסמל המאבק בעבור זכויות האדם בכל העולם: 

רואים אמיתות אלה  ותגשים את משמעותה האמיתית של סיסמתה:'אנו  זאת  שיום אחד תקום אומה  לי חלום  "יש 

כמובנות מאליהן: שכל בני האדם נבראו שווים'. 

יוכלו בניהם של עבדים לשעבר ובניהם של בעלי עבדים  יש לי חלום שיום אחד על גבעותיה האדומות של ג'ורג'יה, 

לשעבר להתיישב יחדיו לשולחן האחווה. 

לנווה  והדיכוי, תהפוך  לי חלום שיום אחד אפילו מדינת מיסיסיפי, מדינת המדבר, המזיעה תחת חום אי הצדק  יש 

מדבר של חופש ושל צדק. 

יש לי חלום שארבעת ילדיי יחיו יום אחד באומה בה הם לא יישפטו על פי צבע עורם אלא על פי טיב אישיותם." 

מרטין לותר קינג לא זכה להגשים את כל חלומותיו, אך במאבקו השיג לא מעט השגים: 

הפסקת האפליה באוטובוסים: לאחר חרם האוטובוסים, פסק בית המשפט העליון שהאפליה באוטובוסים  •	
תיפסק. 

במקומות  אפליה  שאוסר  האזרח  לזכויות  חוק  בארה"ב  נחקק   1964 בשנת  האזרח:  זכויות  חוק  חקיקת  •	
ציבוריים, בעקבות החרם על האוטובוסים. 

הצעיר  הגבר   -  35 בן  רק  היה  הוא  לשלום,  נובל  פרס  קיבל  קינג  לותר  מרטין   1964 בשנת  שלום:  נובל  פרס  •	
ביותר שזכה בפרס.
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רצח מרתין לותר קינג

1968 נורה מרטין לותר קינג על ידי מתנקש, בהלווייתו הועבר ארונו בתהלוכה של כחמש וחצי קילומטר על  בשנת 

גבי עגלה פשוטה רתומה לפרדות, הוא נקבר בבית הקברות המקומי.

קישורים: 

ספר: 

מרטין - סיפורו של מרטין לותר קינג, מאת: תמר ורטה-זהבי, הוצאת עם עובד. 

כללי: 

ויקיפדיה - הערך "מרטין לותר קינג".

ויקיפדיה - הערך "חרם האוטובוסים של מונטגומרי".

ויקיפדיה - הערך "רוזה פארקס".

הספריה של מט"ח - על מרטין לותר קינג.

ויקיפדיה - הערך "מאבק השחורים למען שיוויון זכויות במאה ה-20".

ויקיפדיה - הערך "התנועה לזכויות האזרח של ארצות הברית".

אתר גלים - על מרטין לותר קינג.

פרזנטציה בריבוע - על מרטין לותר קינג, מצגת על האיש ופועלו.

אאוריקה הסבר על מרטין לותר קינג וקטעי וידאו מנאומו האחרון.

.)vimeo וידאו המסביר את מאבקה של רוזה פארקס )מתוך

תמונות היסטוריות שמתארות את האפליה ואת המחאה נגדה באתר "רגעים היסטוריים". 

תמונות מחיי מרתין לותר קינג באתר נשיונל ג'אוגרפיק לילדים.

ערכים מרכזיים: שוויון לכל, סובלנות, מאבק באפליה ובגזענות.

3-4 שיעורים.  תכנון זמן: 
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עיצוב של גוגל ליום מרתין לותר קינג שהוא יום חג לאומי בארה"ב
נחגג ביום שני השלישי בחודש ינואר

מערך - מרטין לותר קינג - מאבק באפליה, והאפשרות לחלום ולהגשים 

רציונל: 

מטרתה הראשית של הפעילות הוא היכרות עם דמותו של מרטין לותר קינג, האיש ופועלו. 

לבנים  בין  האפליה  חוקי  את  ההיסטורי,  הרקע  את  גם  לתלמידים  נכיר  האיש,  של  העצומה  השפעתו  את  להבין  כדי 

גם  לצערנו  הקיימת  אפליה  תופעה  נגד  בקריאה  נצא  זו,  באפליה  העיסוק  מתוך  בארה"ב.  נהוגים  שהיו  לשחורים 

אצלנו בחברה בישראל. התופעה קיימת בארץ בין קבוצות שונות ובאה לידי ביטוי גם בעולמם של הילדים. 

בשלב אחרון בפעילות נעסוק בפן נוסף בדמותו של מרטין לותר קינג חלומות והגשמתם, נבדוק את מקומם של אלו 

בחיי הילדים. 

מבנה הפעילות: 

הפעילות מורכבת משלושה שיעורים: 

שיעור ראשון - מרטין לוטר קינג ומלחמתו באפליה נגד שחורים.

שיעור שני - אפליה, חוסר שיוויון והתחושות הקשות המלוות אותה.

שיעור שלישי - "יש לי חלום" - על חלומות שונים ואיך מגשימים אותם.

מערך השיעור מבוסס על הפרק 'מרטין לותר קינג' בסדרה "שרגא בישגדא".   	

שרגא  את  מסיתה  עליזה  תשובתם,  את  משהים  במתנ"ס  אולם  סריגה  לחוג  להירשם  רוצה  שרגא  הפרק:  תקציר 

ולא רוצים לרשום אותו לחוג כיוון שהוא גבר. היא מעודדת אותו לצאת  לחשוב שהם מפלים אותו על-רקע מגדרי, 

נגד האפליה כפי שעשה מרטין לותר קינג. 

כשנטע מגיעה, מתגלגלת השיחה אודות מרטין לותר קינג: על האפליה, על מאבקו, על ההפגנה הגדולה שהיה אחד 

מגיע  לבסוף  כאשר  המתנ"ס  נגד  להפגנה  שלטים  ומכין  "מתחמם"  כבר  שרגא  שלו.  החשוב  הנאום  ועל  ממארגניה 

טלפון מפתיע... לשרגא נמצא חוג מתאים...זה אינו חוג לגברים אלא חוג לשוכחי סריגה... 
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שיעור ראשון - מרטין לוטר קינג ומלחמתו באפליה נגד שחורים 

פתיחה: נתחיל את השיעור בחוק מפלה כל שהוא, המורה תספר סיפור אישי, לדוגמה:  •	
חשבתי שכדאי לעשות שינוי בחוקי הכיתה וכבר חשבתי על החוק הראשון. מכיוון שאני מאוד אוהבת שמות   

הילדים  כל  לכן מהיום  וכדומה,  הילדים שלי  זו האות שבה מתחיל השם שלי/של  כי  ג'  שמתחילים באותיות 

ששמם מתחיל באות ג' לא צריכים להרים כסאות בסוף היום ואחרים ירימו במקומם. 

1/4 מילדי הכיתה.  כמובן שאפשר כל חוק אחר, מומלץ שיחול לפחות על  •	

נפתח דיון: 

מה דעתכם על החוק?  •	
האם הוא בעייתי? מדוע?  •	

מופלים?  שהרגשתם  לכם  קרה  האם  הצדקה.  ללא  מהילדים  חלק  מפלא  הוא  צודק  לא  החוק  אכן  סיכום:  •	
מדוע? 

וחיצונית,  שרירותית  היא  אלא  עניינית  סיבה  ללא  הבדלה  היא  שאפליה  מבינים  שהילדים  לוודא  חשוב   

שהם  היא  הסיבה   - שרירותית  לא  היא   - פארק  בלונה  למתקנים  צעירים  ילדים  של  עליתם  הגבלת  למשל: 

נמוכים מדי, או שיש חשש שהם לא יכולים לעמוד באתגר וכדומה. אבל אם נחליט לאסור על ילדים צעירים 

לשבת על שפת הים ולשחק בחול - ורק עליהם חל האיסור הזה - הרי שיש לנו אפליה על רקע גיל. 

צפייה בסרטון - נצפה יחד בתחילת הסרטון )עד 5:56(  א. 

נפתח דיון: ונשאל את הילדים מיהו מרטין לותר קינג, סביר להניח כי הם לא ידעו, ננסה לברר לפי הסרטון,  ב. 

יודעים עליו: במה הוא עבד )מוכר, מורה, משהו אחר( בעד מה הוא לחם? איפה במי הוא  מה כבר אנחנו 

לחם לדעתם. 

נחזור לסרטון ונצפה עד לסיום הקטע הראשון בשחור לבן )9:28(  •	
נחזור ונתאר את מצב השחורים בארצות הברית כפי שהוצג בסרטון, תוך הדגשת הנקודות הבאות:  •	

נתאר מה היה מצב השחורים בארצות הברית באותה תקופה.

נציג בפני הילדים תמונות היסטוריות המתארות את האפליה בארה"ב ונסביר: 

ילד בארה"ב ]שנות ה-60[ )מתוך culturalrelations.org( לצד ברזיה המסומנת "צבעונים" - לאנשים / 

אינם לבנים בלבד. 

 .)loc.gov כניסה נפרדת לקולנוע לשחורים, ארה"ב 1939 )מתוך

 .)uniteforrights.weebly.com אוטובוס נפרד ללבנים ושלחורים )מתוך

יחד  לשבת  הורשו  לא  הילדים   :1954 ארה"ב,   -  ] יסודי ]בי"ס  נפרדת  בכיתה  ללימודים  הראשון  היום 

 .)ou.org לאותו שולחן )מתוך
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נתבונן היטב בתמונות, נקדיש להן זמן. נביט היכן נמצאים האנשים, מה אומרים השלטים וכד'. 

ננסה לשער מה חושבות הילדים בתמונת היום הראשון בבית הספר, ומה קורה בכיתה בה יושבים הילדים 

בנפרד על-רקע צבע עורם. 

נזכיר מה ניסה מרתין לותר להשיג. 

נמשיך לצפות בסרטון עד לסיום הקטע השני בשחור לבן )12:07(  •	
לפי הסרטון מה עשה מרטין לותר קינג כדי להגשים את חלומו?  •	

נזכיר את השביתה שערכו השחורים מול חברת האוטובוסים.  •	
נשווה אותה להפגנה שהציע שרגא:  •	

נשאל - איזו הפגנה חשובה יותר? מדוע?  •	
מה צריך כדי שהפגנה תהיה חשובה?  •	

האם לדעתכם הצליח מרטין לותר קינג להגשים את החלום?  •	
כאן המקום לספר כי אמנם מרטין לותר קינג לא זכה להגשים את כל חלומותיו, אך במאבקו השיג לא מעט  •	
הישגים: לאחר חרם האוטובוסים, פסק בית המשפט העליון שהאפליה באוטובוסים תיפסק. וב-1964 נחקק 

בארה"ב חוק לזכויות האזרח שאוסר אפליה במקומות ציבוריים. למשל: 

בוטלה ההפרדה שהיתה נהוגה בשירותים הנפרדים ללבנים ושחורים )כלומר כולם ילכו לאותם שירותים(.  •	
בוטלה ההפרדה בספסלים בפארקים בין לבנים ולשחורים )עד אז היו ספסלים עם שילוט: "לשחורים"(.  •	

תלמידים שחורים יוכלו לבחור ללמוד כל מקצוע באוניברסיטאות - בדיוק כמו התלמידים הלבנים וכדומה.  •	
נחזור לאחת התמונות שצפינו בהן ונחשוב איך יראו חייהם של האנשים לאחר ביטול ההפרדה בחוק.  •	

לפני הצפייה בסוף הסרטון, נדון עם הילדים:  •	
מה אתם חושבים שיקרה עם שרגא?  •	

האם הוא יצליח במאבק נגד המתנ"ס?  •	
מה אתם חושבים שהמתנ"ס צריך לעשות?  •	

לסיום נצפה בסוף המצחיק והמפתיע של הסרטון.  •	
לקראת סיום: נסכם מה אנו יודעים על מרטין לותר קינג? )נכתוב על הלוח כמה עובדות(  •	

אפשרות למשימת בית:  •	
- נכין עיתון כיתתי על מרטין לותר קינג: נציין תחנות חשובות בחייו, תמונות משלבים שונים  ג'  לכיתות ב'  •	
קינג,  לותר  מרתין  את  לשאול  רוצים  שהיינו  שאלה  לדמות,  הקשורים  מושגים  על  תפזורת  קומיקס,  חייו,  של 

ציורים ברוח חייו וכד'. 

כיתה א' - להכין דף עם תמונה מתוך אתר הנשיונל ג'יאוגרפיק לשים לינק לילדים, ולכתוב תחתיה דבר אחד  •	
שאני יודע על מרטין לותר קינג. 
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שיעור שני - אפליה, חוסר שוויון והתחושות הקשות המלוות אותה 

נזכיר את מושג אפליה בו עסקנו בשיעור הקודם.  •	
נצפה בחלק מתוך הסרטון של שרגא על מרטין לותר קינג )הקטע מ-6:18 מהאפליה של שרגא עד 9:23, סיום  •	

הקטע השחור לבן(. 

נפתח דיון:  •	
מי בסרטון הופלה ובמה? 

אפליה  השואה,  את  להזכיר  )אפשר  אפליה  בהם  שהתקיימה  נוספים  מקומות  על  פעם  אי  שמעתם  האם 

גיזענית בארץ וכדומה(. 

או  לאפליה  חשופים  היינו  בו  אישי  סיפור  לתלמידים  נספר  אפליה.  של  במקרה  בעצמכם  נתקלתם  האם 

חווינו אחת כזו בעצמנו. נתמקד ברגשות הקשורים באותה חוויה "הרגשתי שזה כל כך לא פייר, למה היו 

צריכים לתת לה/לי יחס אחר?! אני בדיוק כמו כולם". 

משחק קלפי רגשות •	
בקרב  אפליה  שמעוררת  ולתחושות  לרגשות  התלמידים  של  ליבם  תשומת  את  נעורר  הקרובה  בפעילות  •	

המופלים. 

נבקש מהילדים להיזכר בסרטון ובשיחה ששוחחה ביתו של מרטין לותר קינג עם אביה.  •	
1(, לכל ילד/ה שני קלפים.  נחלק לתלמידים את קלפי הרגשות )ר' נספח  •	

כל ילד/ת מקבל/ת קלף חיובי וקלף שלילי.  •	
הילד/ה בוחר/ת אחד הקלפים ומשלימ/ה את המשפט הכתוב בו ביחס לילדה שבסרטון.  •	

הם  ובכך  מהאפליה,  מרוצה  לא  שהילדה  ברור  כי  השליליים  הקלפים  את  יבחרו  הילדים  שרוב  היא  ההנחה  •	
יחשפו לרגשות הלא נעימים המלווים את האנשים שחווים הפליה. 

קלפים שליליים: אני עצובה כי... נעלבתי כי... מרגיז אותי ש... אני מצטערת ש... אני כועסת כי...  •	
מרגיז אותי ש... אני כועסת כי... אני מקנאה ב.... הייתי מעדיפה ש... אני מאוכזבת ש... 

קלפים חיוביים: אני שמחה ש..... אני מרוצה ש.... טוב מאוד ש... אני מאושרת כי... אני מרוצה ש.... 

אני רגועה כי.... טוב לי ש.... יש לי מזל ש.... 

אני בטוחה ש... הרגשתי ש... 

נספר לילדים שבמדינת ישראל ובכלל ברחבי העולם מתנגדים לאפליה, ובניגוד לחוקים המפלים שהיו נהוגים  •	
בארצות הברית, היום ברוב הארצות מקובלים חוקים נגד אפליה, כלומר, אם מישהו מפלה מישהו הוא עובר 

זו את ההבדל מהחוקים המפלים שהיו  )נזכיר בהזדמנות  ויכול לעמוד על כך לדין ולהענש על כך  על החוק 

נהוגים בארצות הברית - כאשר רוזה פארקס נענשה כיוון שלא נשמעה אליהם( 

של  האדם  זכויות  הכרזת  מתוך  הקטע  ואת  העצמאות  מגילת  מתוך  הקטע  את  בנושא,  חוקיים  עקרונות  שני  נכיר 

האו"ם )להלן הנוסח המלא.( 
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שכונה חדשה
Norman Rockwell, ארה"ב 1967

nananio :צילום

המורה תספר לילדים בעל פה על שני החוקים הבאים ומשמעותם, ללא הקראה של החוקים.  •	
בתוך הדברים ישובו דברי התייחסות לדמותו של מרתין לותר קינג - האם לילדתו היו חוויות אחרות לו היה  •	

נאסר בחוק להתייחס אליה אחרת רק בשל צבע עורה? 

נאתר ביחד עם הילדים כיצד היו נראים חייה, לו חוקים דומים היו קיימים בארה"ב בזמן שהייתה ילדה.  •	

מקורות למורה: 

מגילת העצמאות 

מדינת ישראל תקיים שויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין; 

תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; 

הכרזת זכויות האדם של האו"ם 

סעיף א' - כל בני אדם נולדו בני חורין ושווים בערכם ובזכויותיהם. 

מפני  והגנה  והוגנים  צודקים  עבודה  לתנאי  עבודתו,  של  חופשית  לבחירה  לעבודה,  זכאי  אדם  כל   )1(  - כ"ג  סעיף 

האבטלה. 

)2( כל אדם, ללא כל אפליה, זכאי לשכר שווה בעד עבודה שווה. 

פעילות לסיכום - יצירה:  •	
לכיתות: א' ב' - עצבו כרזה שעניינה "לא לאפליה": הילדים ידביקו תמונה אחת מבין התמונות ההיסטוריות  •	

שהובאו לעיל ולצדן יציירו כיצד יראו הדברים ללא אפליה. 

לכיתות ג' - עבודה בזוגות: חיבור ותקנון כיתתי נגד אפליה בבית הספר, כל זוג ינסח שני חוקים נגד אפליה  •	
בבית הספר )לא להעליב, לא לפגוע, לשתף במשחקים וכדומה(.
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שיעור שלישי - "יש לי חלום" - על חלומות שונים ואיך מגשימים אותם 

פתיחה: נשמיע את נאומו של מרטין לותר קינג מתוך יוטיוב )מומלץ להתחיל ב-0:20(, לאחר מכן נקרין את הקטע 

מתוך הסרטון של שרגא )11:00( את הנאום בעברית. 

נתמקד במשפט אחד של חלום )אנו ממליצים להתמקד במשפט המודגש(: 

רואים אמיתות אלה  ותגשים את משמעותה האמיתית של סיסמתה:'אנו  זאת  שיום אחד תקום אומה  לי חלום  "יש 

כמובנות מאליהן: שכל בני האדם נבראו שווים'. 

יש לי חלום שיום אחד על גבעותיה האדומות של ג'ורג'יה, יוכלו בניהם של עבדים לשעבר ובניהם של בעלי 

עבדים לשעבר להתיישב יחדיו לשולחן האחווה. 

יש לי חלום שיום אחד אפילו מדינת מיסיסיפי, מדינת המדבר, המזיעה תחת חום אי הצדק והדיכוי, תהפוך 

לנווה מדבר של חופש ושל צדק. 

יש לי חלום שארבעת ילדיי יחיו יום אחד באומה בה הם לא יישפטו על פי צבע עורם אלא על פי טיב 

אישיותם." 

הנוגע  גדול  חלום  ובין  אישי  לחלום  לילה,  חלום  בין  ההבדל  על  התלמידים  עם  נעמוד  בו  קצר  דיון  נערוך  •	
לאנשים נוספים, לעם או לעולם למשל החלום של הרצל למדינה יהודית וכדומה. 

נדבר על חלום במובן של תיקון עולם.  •	
נשאל ַלַמה מרטין לותר קינג מגדיר את דבריו כ"חלום"? )שתי סיבות האחת שהשוויון בין - שחורים ללבנים  •	

כל כך רחוק שהוא כמו חלום, השנייה חלומות צריך ואפשר להגשים(.

האם אתם מסכימים אתו?  •	
באיזה חלום מדובר? האם בחלום שחולמים בלילה?  •	

המורה תספר שהבן שלה אמר שיש לו חלום שיהיה לו המון קוביות לגו, האם זה אותו סוג של חלום?  •	
נפתח דיון המקשר בין נושא החלום ובין האומץ שנדרש להגשימו:  •	

האם טוב לחלום? מדוע?  •	
על מה חלם מרתין לותר קינג?  •	

כינוסים,  האוטובוסים,  חברת  נגד  )שביתה  החלום?  את  להגשים  כדי  קינג  לותר  מרטין  עשה  דברים  אילו  •	
נאומים, הפגנות( - נרשום אותם על הלוח. 

חייו אך לא  איומים רבים על  בו, הוא קיבל  קינג לחם עבור משהו שהוא מאמין  לותר  כי מרטין  ונאמר  נסכם  •	
הפסיק את פעולתו )ואגב הוא אכן נרצח על ידי אחד מאלה שהתנגדו לו(. 

גם רוזה פארקס לחמה עבור דבר שהאמינה בו - היא גם שילמה מחיר - היא נשפטה וישבה במאסר.  •	
האם יצא לכם ללחום עבור דבר שאתם מאמינים בו? - המורה תספר סיפור אישי שאירע לה עצמה, על מקרה  •	
שלא יצאנו להגן על מישהו רק בגלל לחץ חברתי )ילדה שעשו עליה חרם, ולא דיברנו איתה למרות שחשבנו 

שהחרם לא מוצדק, פחדנו שגם יחרימו אותנו(. 
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Don Miller, ציור קיר לזכרו של מרתין לותר קינג
DC הספרייה לזכרו של מ.ל. קינג, וושינגטון

ctankcycles :צילום

 - יכולים להשתנות  ושדברים  )אומץ, אמונה שהחלום שלנו חשוב  נסכם: מה צריך בשביל להגשים חלומות?  •	
נכתוב על הלוח את הרעיונות העולים(. 

אילו מהתכונות היו לדעתכם למרטין לותר קינג?  •	
גם מרטין  כי  ועל האומץ הנדרש כדי לעמוד מול חברה, נספר  ונדבר על כוחו של לחץ חברתי, על החששות  •	

לותר קינג ספג איומים רבים על חייו אך בכל זאת לא נסוג. 

משימת סיום: ניצור מובייל של חלומות עם הציטוט "יש לי חלום" מרתין לותר קינג, אפשר ללכת על דגמים  •	
 - חלומות  של  חלוקה  יש  -בו   )pinterest.com )מתוך   2 מובייל   ,)scholastic.com )מתוך   1 מובייל  שונים, 

 .)2 לעצמי, לעולם, למשפחה שלי - כך שהילדים נדרשים להבחין בין סוגי החלומות השונים )ר' נספח 

של  הציטוט  לצד  שלה  החלום  ואת  דמותה  את  מצייר/ת  ילד/ה  כל  בו   - כיתתי  חלומות  לוח  ליצור  גם  אפשר  •	
.)mrstsfirstgradeclassjill.blogspot.co.il מרתין לותר קינג - לוח חלומות )מתוך 

הצעה לפעילות נוספת: כדאי להפנות את הילדים לתמונות שונות של מרתין לותר קינג כמו אלה בלינק של  •	
הנשיונל ג'אוגרפיק תמונות מחיי מרתין לותר קינג ולבחור תמונה אחת שמדברת אליהם. 

כל ילד יוסיף לתמונה שבחר כיתובית ואחר כך נערוך תערוכה "תמונות מחייו של מרתין לותר קינג".  •	
לעבודת בית אפשר לבקש מהילדים להדביק תמונה אחת במחברת ולהשלים את המשפט: הדבר שהכי הרשים  •	

אותי בדמותו של מרתין לותר קינג הוא.... 
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נספח 1 - קלפי רגשות

מרגיז אותי ש...נעלבתי כי....אני עצוב/ה כי...

אני מקנא/ה ש...אני כועס/ת כי...אני מצטער/ת ש...

אני שמח/ה ש...אני מאוכזב/ת מ...הייתי מעדיפ/ה ש...

טוב לי ש....אני רגוע/ה כש....אני מרוצה מ...

רגש אחר שרציתי לתאר: הרגשתי ש....אני רגוע/ה כש...
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נספח 2 - יש לי חלום

יש לי חלום  

שם:  

תמונה שלי:  

50



פבלו פיקסו, דיוקן דורה מאר
loungeri :1939צילום

פאבלו פיקאסו - לשבור את החוקים

דייגו חוסה פרנסיסקו דה פאולה חואן נפומוסנו  נולד בספרד בעיר מלגה ב-1881.ונקרא בשם: בלו  פאבלו פיקאסו 

מריה דה לוס רמדיוס סיפריאנו דה לה סנטיסימה טרינידאד מרטיר פטריסיו רואיס אי פיקאסו, בסה"כ שם קצר וקליט...

ילדות והכשרה אומנותית

אביו שהיה צייר וברוב חייו גם מרצה לאומנות הכיר בכישרון המיוחד בו ניחן בנו ולימד אותו לרשום ולצייר 

בצבעי שמן כבר בגיל צעיר. למעשה, את רוב ההכשרה של אומנות האקדמית בסיסית הוא קיבל מאביו. בגיל 14 

החליט פיקאסו לעזוב את בית הספר וללכת ללמוד אומנות בבית הספר לאומניות בברצלונה.

אף שהיה סטודנט מצטיין עזב פיקאסו את בית הספר לאומניות לפני שהסתיימה השנה הראשונה.

בחוג  הזמן  במשך  השתלב  שם  הקלאסית,  האומנות  בירת  תקופה  באותה  שהייתה  לפריס  נסע  הוא  יותר  מאוחר 

האומנים של העיר. הוא השתתף בוויכוחים המפורסמים והשתלב בסגנון החיים הבוהמי שאפיין אומנים בני זמנו.

ייחודיות אומנותית

פיקאסו נודע באופיו הסוער, הוא חש שהאומנות הקלאסית שלמד כובלת אותו ורצה לשבור את החוקים וליצור 

למעשה  אך  שלו,  המיוחד  הכישרון  את  לאבד  לו  תגרום  זו  שגישה  ודאגו  זו  מגישה  חששו  הוריו  אחר  אומנות 

השאיפה והרצון לציור שבערו בו גרמו לו להיות אמן מחדש ומתחדש.

ובכיוונים חדשים ביצירתו.  יוצאת דופן: במשך השנים פאבלו פיקאסו בדק והתנסה בטכניקות  פוריות אומנותית 

 - חדש  אומנותי  סגנון  בראק,  ז'ורז'   - נוסף  אמן  עם  יחד  ייסד,  הוא   - אליו  שואף  היה  אומן  שכל  להישג  הגיע  הוא 

על  פיקאסו  התפרס  לקוביזם,  בנוסף  העשרים.  המאה  של  המצליחים  האומנים  אחד  להיות  אותו  והפך  הקוביזם, 

בנייר,  עבודות  וציור,  איור  פיסול,   - שונים  ובחומרים  אומנות  של  שונים  במדיומים  עסק  נוספים,  רבים  סגנונות 

קרטון, זכוכית, מתכת, צבעי שמן ועוד.
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המוזה של פיקסו
פבלו פיקסו, 1935 

Sebastià Giralt :צילום

תקופות ביצירתו של פאבלו פיקאסו

ניסיון  מייצגות  ואחרות  הנפשי,  למצבו  ישיר  קשר  קשורות  חלקן  שונות,  בתקופות  מאופיינת  פיקאסו  של  יצירתו 

והתמחות בסגנון ציור חדש.

התקופות הידועות ביצירתו:

התקופה הכחולה )1901-1904( - התאבדות חברו הטוב השפיעה עליו מאוד, ובאותה תקופה הוא צייר רק בגוונים 

כחולים, והדמויות בציוריו הביעו עצבות ובדידות )מתוך ויקיפדיה(.

- דוגמנית צעירה, שנוכחותה גרמה לסיום התקופה  - פיקאסו פגש אהבה חדשה  התקופה הוורודה )1905-1907( 

דמויות  וציור  וורודה  כתומה  צבעוניות  יותר,  מוארים  בציורים  שהתאפיינה  הוורודה  התקופה  את  ופתחה  הכחולה 

קירקס )מתוך ויקיפדיה(.

 - ז'ורז' בראק  ידיד בשם  יחד עם אומן  יוצר סגנון אומנותי חדש  - פיקאסו   )http://textologia.net קוביזם )מתוך 

את הקוביזם. בסגנון זה הם מציגים אובייקט בו בזמן מכמה נקודות מבט.הקוביזם היה סגנון ציור חדש שונה לגמרי 

מסגנון הציור הקלאסי ששאף לצייר את המציאות באופן כמה שיותר "אמיתי "ומדוייק.

יודעים או מרגישים ביחס לאובייקט  רואים בעין, אלא מה שאנחנו  לצייר מה שאנחנו  המטרה בקוביזם היא לא רק 

המצוייר.

התקופה  תחילת  את  המייצגת  התמונות  אחת  היא  ויקיפדיה(,  )מתוך   )1907( מאביניון"  "העלמות  תמונת 

אפריקניות  ממסכות  מושפע  כשהוא  ויפות,  מושכות  הנחשבות  דמויות  מהפכני  באופן  צייר  פיקאסו  הקוביסטית: 

]כרבים מאומני התקופה[ יחד עם תיאור גיאומטרי של גופן של העלמות - בניגוד למסורת התיאור הרך והמעוגל של 

האומנות המערבית עד כה.

וקוביזם  סימולטני  קוביזם  אנליטי,  קוביזם  הפיסולי/אפריקני,  הקוביזם  שונים:  סוגים  לארבעה  נחלק  הקוביזם 

סינתטי. הם שונים זה מזה במידת פירוק האובייקט לצורות גיאומטריות - חלקם מונו כרומים ]צבעים כמעט זהים 

ומעטים[, חלקם צבעוניים יותר וחלקם מגיע עד הפשטה של האובייקט לצורות בלבד.
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יצירות ידועות:

Pablo Picasso Paintings, Quotes, and Biography התרשמות ממגוון העצום של יצירתו של פיקאסו באתר:  •	
כמו:  ,Picasso's Masterpieces- פיקאסו  של  ביותר  החשובות  יצירותיו  את  גם  למצוא  תוכלו  באתר  •	
כחול  היה  פיקסו  של  הדומיננטי  הצבע  בה  הכחולה,  מהתקופה  חלק  שהוא   ,1903 הזקן"  "הגיטריסט 

ואווירת הציורים קשה וקודרת.

]קוביזם  ו"פירוק" האובייקט  Ambroise Vollard, 1910", המייצג את התפתחות הקוביזם  "דיוקנו של 

.] אנליטי

1922, המייצגת את התקופה הנאו- קלאסית של פיקאסו, בה יצר בהשראת  "שתי נשים רצות על החוף" 

האומנות היוונית והרומית.

1937, כמחאה על מלחמת האזרחים בספרד והפצצת אזרחים בסקים והרג כ-1600 מהם, ע"י  "גרניקה" 

הכוחות הפאשיסטיים.

"נערה למול הראי" 1932, מציורי הקוביסטים הנודעים.

1955, איור בדיו המתאר את מסעות דון קישוט אותם הרבה פיקאסו לתאר באותה תקופה,  "דון קישוט" 

כחלק מעיסוק במורשת הספרדית שלו.

קישורים:

כללי:

ויקיפדיה - הערך "פבלו פיקאסו".

ויקיפדיה - הערך "קוביזם".

הסיפריה של מט"ח - הערך פיקאסו, שידע לעשות הכול.

מידע לילדים:

אתר גלים - פיקאסו - אבי הקוביזם.

בריינפופ - סרטון על קוביזם )למנויים(.

אאוריקה - מי היה פבלו פיקאסו?
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טבע דומם
פבלו פיקסו, 1912
williamcromar :צילום

יצירה ויצירות:.

.Pablo Picasso Paintings, Quotes, and Biography אתר מקיף על פיקסו ויצירתו - 

מוזיאון פבלו פיקסו בברצלונה הכולל אוסף גם מיצירותיו המוקדמות.

יצירות של פיקסו במוזיאון המטרופולין.

ציטוטים:

"כל ילד הוא אומן, הבעיה היא כיצד להמשיך ולהיות אומן ברגע שהפכת לאדם מבוגר". •	
"כל מה שתוכל לדמיין הוא אמיתי". •	

"האומנות שוטפת מהנפש את אבק היומיום". •	
"אני מצייר עצמים כפי שאני חושב עליהם, לא כפי שאני רואה אותם". •	
ערכים מרכזיים: אומנות, יצירתיות ויצירה, פריצת גבולות, חידוש, המצאה.

3-4 שיעורים.2 שיעורי אומנות. תכנון זמן: 
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נגנים
פבלו פיקסו,פסל

What What :צילום

מערך - פאבלו פיקאסו - לשבור את החוקים

רציונל:

מטרתה העיקרית של הפעילות הוא היכרות עם דמותו של פבלו פיקאסו, האיש ויצירתו.

של  במשמעותם  נעסוק  בבסיסו,  העומדים  הרעיונות  ואת  "הקוביזם"   - שייסד  החדש  הזרם  את  לילדים  נציג 

צבעים ובקשר שלהם לרגשות. בנוסף נאפשר לתלמידים להתנסות באומנות בכלל ובאומנות קוביסטית בפרט, וניתן 

את  מחקה  דווקא  ולאו  תחושתם  את  המשקף  ציור  לצורה;  תוכן  בין  לרגשות,  צבעים  בין  לקשר  האפשרות  את  להם 

המציאות.

אנו  באומנות,  זרם  הוא  עוסקים  אנו  בו  והנושא  מאחר  לאומנות:  המורה  עם  פעולה  שיתוף   - בינתחומי  לימוד 

- בשיעורי האומנות. כך תוכל המורה לאומנות  - בשיעור המוקדש לתכנית ובמקביל  ממליצים על לימוד בינתחומי 

לתרום מהידע שלה ולהדריך את הילדים בצורה מקצועית ביצירה בנושא.

מעניקה  שונים,  תוכן  עולמות  ומתוך  שונות  מבט  נקודות  מתוך  לימוד  של  הילדים  שעוברים  החוויה  עצם   - בנוסף 

משמעות נוספת ללימוד ומאפשרת "פתיחת דלתות" שונות לילדים עם נטיות ותחומי עניין שונים.

מבנה הפעילות:

הפעילות מורכבת מארבעה שיעורים. ניתן להוסיף שני שיעורים נוספים במסגרת שיעור לאומנות: 

שיעור ראשון - חשיפה לזרם הקוביסטי ואפשרות להתנסות. •	
שיעור שני - היכרות עם פיקאסו, האיש והיצירה. •	

שיעור שלישי - תערוכת ציורי פיקאסו, צפייה ביצירותיו, והתנסות ושימוש בעקרונות שייסד. •	

שיעור רביעי - סיום היצירות ויצירת תערוכה, הכוללת את הסברי התלמידים על יצירותיהם. •	

העשרה בשיעורי אומנות:

שיעור חמישי ושישי - יצירות ברוח הסגנון הקוביסטי של פיקאסו - בהנחיה המורה לאומנות. •	
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ציוד נדרש:

צבעים,גיליונות נייר.. •	
תמונות מיצירותיו של פיקאסו - הפניות לקישורים בהמשך. •	

המערך מבוסס על הפרק "פבלו פיקאסו" בסדרה "שרגא בישגדא". •	
כדי  איך מסובבים אותה  זוכר  אינו  "הקובייה ההונגרית" שלו, אך מגלה שהוא כבר  תקציר הפרק: שרגא מוצא את 

ליצור קובייה שכל דופן בה מורכבת מצבע אחד.

עליזה השכנה נזכרת בפיקאסו והתקופה הקוביסטית שלו. שרגא חושב כי מדובר באלוף בסידור קוביות אך מגלה אט 
אט כי מדובר באומן שצייר בסגנון מסוים ולא רגיל, הקשור באופן כלשהו לקוביות.

בשלב ראשון רואה שרגא בשיטות המיוחדות של פיקאסו, דרך להתחמקות מפתירת בעיות אמיתית ולכן נטע ועליזה 
צייר  צריכות להדגיש בפניו שפיקאסו שבר את הכללים רק לאחר שידע אותם היטב. הן מספרות לשרגא שפיקאסו 

ציורים קלאסיים יפיפיים לפני שבחר לצייר בסגנון הקוביסטי.

באמצעות הפרק אנו נחשפים לסגנון הציור המיוחד של פיקסו - שלא צייר את הדברים "כפי שהם" אלא פירק והרכיב 
אותם מצורות גיאומטריות ואחרות. שרגא מבין את המסר. בסופו של הסרטון לאחר שהוא מצליח לסדר את הקובייה 

ההונגרית בדרך המקובלת, הוא מחליט לשבור את החוקים - בדיוק כמו פיקאסו...

שיעור ראשון - חשיפה לזרם הקוביסטי ואפשרות להתנסות.

פתיחה - יצירה: נסדר טבע דומם בקדמת הכיתה: פירות, אגרטל עם פרחים, פמוט, ספר ו/או חפצים אחרים. •	
נזמין את התלמידים לצייר את הטבע הדומם או חבר/ה שיושב/ת לידם. •	
אחרי עשרים דקות נבקש מהילדים לעצור את יצירתם גם אם לא סיימו. •	

כעת נבקש מהם לצייר את אותו הציור כשהם אינם מעתיקים את הנראה לעין אלא יוצרם את הדימוי בעזרת  •	
צורות גיאומטריות:ריבוע,משולש, מלבן.

ניתן להדגים אם הדברים לא מובנים, כדאי להשתדל להסתמך על דוגמה של ילד/ה שמבינ/ה את ההנחיה. •	
למקרה שלא, מצורף דגם של ראש המורכב מצורות גיאומטריות: •	
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גיטרה
פבלו פיקסו, 1912

williamcromar :צילום

נערוך תערוכה של הציורים - לצד כל ציור ראשון שציירנו, נציג את הציור המורכב מצורות גיאומטריות. •	
נערוך דיון קצר: •	

נשאל - האם הציור המורכב מקוביות הוא קשקוש בעינכם? •	
איך אתם מעדיפים לצייר - באופן המעתיק את המציאות או באמצעות צורות? •	

אם יוותר זמן נצפה ביחד בציורים קוביסטים. •	

שיעור שני - היכרות עם פיקאסו - האיש והיצירה

אם הזמן לא יספיק לכך, נחל את השיעור השני באזכור הציורים שלנו ובצפייה ביצירות קוביסטיות. •	
נצפה בכל פעם ביצירה אחת ונתעכב עליה, ואז נעבור ליצירה הבאה. •	

	• לבחירה - צפייה בשתי יצירות או בשלוש.

היצירות:

גיטרה. •	
שלושת המוזיקאים ]1921[. •	

.Horta de Ebro העיירה •	
נבקש מהילדים לתת שם לכל אחת מהיצירות. •	

לאחר שצפינו בכל תמונה בנפרד נצפה בכולן זו לצד זו. •	
נשאל - מה המשותף בין היצירות הללו? •	

האם זו אומנות בעינכם? מדוע? •	
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Horta de Ebro
פבלו פיקסו, ספרד, 1909 
profzucker :צילום

לבן  השחור  הקטע  סוף  ועד  מתחילתו  הפרק:  בתחילת  יחד  נצפה   - בישגדא  שרגא   - פיקסו"  "פבלו  בפרק  צפייה 

הראשון )7:35(.

דיון:

למה התכוון פיקאסו כשאמר "בתחושה הפנימית זה בדיוק אותו הדבר"? •	
האם הציור באמת דומה לדוגמנית לדעתכם? •	

האם פיקאסו צייר את הדוגמנית? מה הוא צייר לדעתכם? •	
איך אתם הייתם רוצים לצייר משהו, כמו שהוא נראה באמת או כמו שאתם מרגישים כלפיו? •	

האם אלו ציורים בוגרים או שכל ילד/ה יכול/ה לצייר כמו פיקאסו? •	
נצטט את דבריו של פיקסו: "כל ילד הוא אומן, הבעיה היא כיצד להמשיך ולהיות אומן ברגע שהפכת לאדם  •	

מבוגר".

נזכיר כי פיקסו צייר לפי המחשבה והתחושה שהדברים עוררו בו וגם אמר: "אני מצייר עצמים כפי שאני חושב  •	
עליהם, לא כפי שאני רואה אותם".

נחזור לציור שלושת המוזיקאים ונשאל - מה, לדעתכם, חשב או הרגיש פיקסו כשצייר כך את המוזיקאים? •	
מה הייתה הרגשתו כשפיסל את הגיטרה מקרטון? •	

 - מבפנים?  וגם  מבחוץ  גם  הבית  אותו  את  לצייר  אפשר  האם   - לפנים  החוץ  בין  הקשר  את  חקר  פיקאסו  •	
האומנות הקוביסטית של פיקסו מנסה לבדוק גם את זה.

לבחירה - ננסה לצייר חפץ כלשהו גם מבחוץ וגם מבפנים בו זמנית. •	
8:24 בה שרגא יושב על הכסא ואומר שהוא סידר את הקובייה  המשך צפייה - נצפה יחד בהמשך הפרק )עד לדקה 

ההונגרית לא כמו כולם.(
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פבלו פיקסו
Eva Freude :צילום

דיון:

מה דעתכם על מה ששרגא עשה? •	
האם זה באמת גאוני? •	

במה שונה מה שעשה פיקאסו ממה שעשה שרגא? •	
המשך צפייה - נמשיך לצפות בפרק עד לסוף הסרטון השחור לבן )10:57(

דיון:

נסביר שראינו שפיקאסו יכול לצייר את הדוגמנית בצורה "ריאליסטית" )כפי שהיא נראית במציאות( אך הוא  •	
בוחר שלא לעשות זאת כי זה לא מעניין, לדעתו.

כשפיקאסו מצייר מה חשוב לו - מעבר למראה של הדמות? )איך הוא, הצייר, מרגיש( •	
מה  עצמו?  האמן  או  המצויר  האובייקט  בציור:  החשוב  הדבר  מה  פיקאסו,  של  התפישה  לפי  אומר?  זה  מה  •	

דעתכם? מה חשוב יותר?

המשך צפייה - נצפה בפרק עד סופו.

דיון:

מה שרגא עשה בסוף הסרטון? •	
מה זה "לשבור את החוקים?" •	

נעמוד על כך כי פעמים רבות המשמעות של "לשבור את החוקים" היא לנסות לעשות דברים בצורה אחרת.  •	
למשל המצאות שונות נולדו מתוך כך שאנשים רצו לשנות את המציאות, לא להסתפק בקיים, לפתור בעיות 

ולגלות דברים חדשים, כך עשה גם פיקאסו - הוא רצה לצייר "אחרת".

פיקאסו צייר אחרת ממה שהיה נהוג עד כה, הוא ניסה לבחון את המציאות במשקפיים חדשים, מתוך ראית  •	
כל חפץ כאילו הוא "לכוד "בתוך קופסה, עיגול או גליל. ולכן צייר את המציאות בעזרת חפצים אלו.

נשאל - האם אתם אוהבים לשבור את הכללים ולעשות אחרת? במה למשל?  •	
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המרק
פבלו פיקסו, 1902-3
התקופה הכחולה
PHOTOPHANATIC1 :צילום

שיעור שלישי - תערוכת ציורי פיקאסו. צפייה ביצירותיו, והתנסות ושימוש בעקרונות שייסד.

בחלקו הראשון של השיעור נערוך תערוכה ממגוון יצירותיו של פיקסו. •	
נבקש מכל תלמיד להתחבר לציור אחד ולחשוב על שאלה אחת שהייתי שואלת את פיקסו על אותו ציור -  •	

.2 ר' נספח 

הילדים יוסיפו את הציור במחברת שלהם ולצדו את השאלה שהיו שואלים את פיקאסו. •	
במהלך השיטוט בתערוכה תציג המורה בפני הילדים את המגוון של יצירותיו של פיקסו ותזכיר את העקרונות  •	

שהנחו אותו ביצירותיו:

)artic.edu ציורים קלאסיים כמו "אם וילד" או - "האוהבים". )מתוך •	
)media.tumblr.com.36 איורים שונים של שור. )מתוך •	

)masterworksfineart.com קרמיקה. )מתוך •	
התקופה הקלאסית )ביוטיוב(. •	

)moma.org פיסול קוביסטי בקרטון. )מתוך •	
)paintingforsale.biz התקופה הכחולה. )מתוך  •	

)themost10.com היצירות הייחודיות לסגנון הקוביסטי של פיקסו. )מתוך •	
תערוכה המתארת את מבחר התקופות של פיקאסו )ביוטיוב(. •	

	• בחלקו השני של השיעור נזמין את התלמידים להתחיל משימת ציור אותה ימשיכו בשיעור הבא או בבית.
אוהבים  שהם  חיים  בעל  למשל:  שונות,  תחושות  גביהם  לילדים  שיש  אובייקטים  שני  ציור  כוללת  המשימה  •	
)ארנבת, הכלב שלהם, דב קואלה וכדומה( ובעל חיים שהם פוחדים או סולדים ממנו )ג'וק, נחש, וכדומה(. 

התלמידים יתבקשו להעביר תוך כדי הציור את תחושותיהם. )אפשר להציע לילדים גם:מאכל/מעשה/מטלה 

אהוב ושאינו אהוב(.

נזכר יחד עם הילדים כיצד בחר פיקאסו לתאר רגשות באמצעות יצירותיו: נזכר בתקופה הכחולה העצובה,   •	
בתקופה הוורודה הנעימה יותר. 
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משפחת ליצנים
פבלו פיקסו,1905 
התקופה הוורודה

pcurto :צילום

שיעור רביעי - סיום היצירות ויצירת תערוכה, הכוללת את הסברי התלמידים על יצירותיהם.

התלמידים יסיימו את היצירות. •	
לאחר מכן יסדרו בחלל הכיתה תערוכה הכוללת את זוגות היצירות שצוירו. •	

אהוב  לא  ואיזה  אהוב  מאכל/חיה/מעשה  איזו  נשאל  יצירות  זוג  כל  לגבי  היצירות,  בין  התלמידים  עם  נעבור  •	
ומדוע.

לאחר מכן התלמיד ה"אומן" יסביר כיצד ניסה להעביר את תחושותיו: באמצעות צבע, הבעה, וכד'. •	

תשבץ - משימת סיכום לבית:

התלמידים יצרפו את התשבץ למחברת התכנית. •	
.1 לתשבץ - ר' נספח  •	

לבחירה - הכנת תפזורת בנושא פיקסו. •	
כל ילד/ה נותנ/ת את התפזורת שהכינ/ה לילד/ה מהכיתה וכך כל תלמיד/ה ממלא/ת תפזורת. •	

את התפזורת מצרפים למחברת השיעור.  •	
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ילדים מציירים פיקסו
TonZ :צילום

העשרה בשיעורי אומנות:

שיעור חמישי ושישי - יצירות ברוח הסגנון הקוביסטי של פיקאסו - בהנחיה המורה לאומנות

כאמור, אנו ממליצים כי שיעורים אלו יועברו על ידי המורה לאומנות. •	
אנו מביאים הצעות לשתי יצירות שונות: לבחירת המורה לאומנות האם להכין את שתיהן או רק אחת מהן. •	

- תפישת  ואתה  יצירתו  ביטוי  לידי  בהן באה  פיקאסו  יצירות של  נציג לתלמידים כמה  יצירה,  כל  לפני הכנת  •	
העולם שלו.

הכנת מסכה מקרטון בסגנון קוביסטי: כל חלק מהפנים מצויר על מלבן/ריבוע נפרד ובסוף מחברים )מתוך  •	
.)handmakery.com

הכנת מסכה תלת ממדית בסגנון פיקסו מקופסת קרטון )מתוך pinterest.com( - שימו לב - יש להקפיד על  •	
פתחי אוורור. ביצירה זו מודגש אלמנט נוסף הבא לידי ביטוי בקוביזם: הצגת האובייקט המצויר מכמה זוויות. 

הרעיון הוא שהצייר מחליט אילו חלקים של הדמות או החפץ הוא בוחר להציג גם אם מבחינת ה"מציאות" לא 

רואים את כל החלקים האלה בו בזמן, לדוגמה: ציור עין אחת כאילו עמדנו מול הדמות המצוירת, וציור עין 

אחת כאילו עמדנו לצד הדמות. ציור המצויר בסגנון זה, נראה מוזר למדי כיוון שהוא לא ראליסטי, אך כאשר 

מתייחסים לרעיון - יכולים בקלות להבין מדוע היצירה צוירה כפי שהיא. 
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נספח 1 - תשבץ

 The Art Institute of Chicago and
jacquelinemhadel.com
ויקישיתוף

שם הצייר.  .1

זוהי תמונה מתוך התקופה ה-   .2

שמו של האמן שהקים יחד עם פיקאסו את סגנון האומנותי חדש.  .3

שם הסגנון האומנותי שהקים פיקאסו.  .4

פיקסו עזב את ספרד, ועבר לגור וליצור בעיר...  .5

שמה של אחת היצירות הראשונות שבזכותה התפרסם פיקאסו:   מאבניון  .6

אם תפתרו את התשבץ נכון תגלו סגנון אומנותי חשוב...

בהצלחה! 

1

2

3

4

5

6

63



פבלו פיקסו
Eva Freude :צילום

נספח 2 - בעקבות תערוכת יצירותיו של פיקסו

התמונה שבחרתי:

אילו הייתי יכול/ה לשאול את פיקסו שאלה על התמונה הייתי שואל/ת....
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פסל דיוקן סולון
המוזיאון הארכאולוגי של נאפולי
צילום: ויקישיתוף

סולון - חוק וצדק

הקדמה למורה

הרפורמות  בזכות  זאת  העתיקה.  אתונה  של  ביותר  החשובים  וממנהיגיה  האתונאית  החוקה  מייסד  הוא  סולון 

את  יותר  מאוחר  האתונאים  ייסדו  עליהם  ליסודות  נחשבות  שביצע  הרפורמות  שהנהיג.  והחוקתיות  החברתיות 

הדמוקרטיה של אתונה.

אחד  נחשב  אתונאי.  שר(   =( וארכון  מחוקק  משורר,  מדינאי,  היה  הוא  לפנה"ס.   638-558 השנים  בין  חי  סולון 

משבעת חכמי יוון )מתוך ויקיפדיה(.

הפסדים  עירו  אתונה  חוותה  תקופה,  באותה  הגבוה.  מהמעמד  למשפחה  שנה,  כ-2500  לפני  באתונה  נולד  סולון 

קרביים משמעותיים, וסולון מונה לעמוד בראש אחד ממסעות הקרב החשובים של העיר שהסתיים בהצלחה.

ב-594 לפני הספירה מונה סולון לארכון = שר באתונה.

בתפקידו זה יזם סולון שורה של יוזמות חוקיות חשובות ופורצות דרך לשיפור פני החברה האתונאית: אחת הידועות 

שבהן היא הנהגת מס מדורג - שלטון המכונה "טימוקרטיה".

פירוש המילה: טימו = הון, רכוש, קרטיה = שילטון העם - כלומר שילטון שמבוסס על הון במקום על יחוס. בשיטה 

זו האוכלוסייה חולקה לארבעה מעמדות, על פי מעמדם ומצבם הכלכלי.

בין המעמדות הונהג מס מדורג, כלומר, רמת המס משתנה 

לצד  אבל  יותר.  נותן   - יותר  שמרוויח  מי  ההכנסות:  לפי 

לאפשרויות  הגבוהים  המעמדות  זכו  המס  שבגודל  העול 

רבות יותר להיות שותפים פעילים בשילטון, ויכלו להיבחר 

לכל המשרות.

יוזמות נוספות של סולון:

ביטול העבדות לתושבי אתונה. •	
כל  העיר:  אזרחי  לכל  החוק  בפני  שוויון  הנהגת  •	
העיר  במועצת  העיר  בענייני  לדון  רשאי  אזרח 

כל  בנוסף,  הציבור.  בענייני  ולהצביע  ]האלקסיה[ 

אזרח רשאי לפנות ולתבוע את חברו.

נוקשים  חוקים  שכללה  הקדומה  החוקה  ביטול  •	
ודרקוניים והרבתה בעונשי מוות.

קביעת חובת גיוס לכל אזרחי העיר הגברים. •	
סולון  נחשב  מעמד,  החזיקו  לא  שתיקן  שהחוקים  למרות 

לאחד ממנהיגי אתונה המוערכים ביותר, והחוקים שתיקן 

היוו בסיס ליסוד הדמוקרטיה באתונה הקלאסית, שנוסדה 

ע"י פריקלס כמה עשורים מאוחר יותר.
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סולון
איור בכתב יד כרוניקת
נירנברג, גרמניה 1493

קישורים:

כללי:

ויקיפדיה - סולון •	
Social Studies for Kids - אתר באנגלית ללימוד מדעי החברה לילדים - על סולון המחוקק. •	

.SOLON בריטניקה - אנצ' באנגלית - הערך •	
The American School of Classical Studies - אתר באנגלית - על סולון המחוקק. •	

ערכים מרכזיים: מנהיגות, שוויון, חירות - ביטול העבדות, דמוקרטיה, כבוד האדם, דאגה לכלל.

2 שיעורים.  תכנון זמן: 
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האקרופוליס Kariatis, אתונה
Harrieta171 :צילום

מערך - סולון

רציונל

מטרתה של יחידה זו היא היכרות עם דמותו של סולון, מחוקק מתקופת יוון העתיקה. •	
סולון חוקק חוקים שונים שהעיקרון העומד בבסיסם הוא עשיית צדק ויצירת שוויון. •	

המשטר  ובהתפתחות  האנושות  בתולדות  חשוב  מנהיג  של  דמות  שזוהי  משום  סולון  של  בדמותו  בחרנו  •	
הדמוקרטי.

הילדים,  בחברת  שוויון  בחייהם:  גם  הקיימים  חברתיים  נושאים  על  הילדים  עם  שיחה  מזמן  סולון  על  לימוד  •	
לצרכיהם  או בהתאם  לחלוק באופן שווה?  צריכים  כולם  - האם  שוויון מידתי  מול  שוויון מהותי  וחלש,  חזק 

ומצבם?

מבנה הפעילות:

הפעילות מורכבת משני שיעורים:

המושג  עם  היכרות  בבסיסם.  שעמדו  והרעיונות  שייסד  החוקים  סולון,  של  דמותו  עם  הכרות   - ראשון  שיעור 

"טימוקרטיה".

שיעור שני - הכרות עם דמותו של סולון, יוזמתו לביטול העבדות ומשמעותה.

מערך השיעור מבוסס על הפרק סולון בסדרה "שרגא בישגדא". •	
תקציר הפרק: שרגא מספר ב"בלוג" שלו כי בבניין נדרש תיקון של המעלית, אולם מסתבר כי דיירים שונים   
- כך שאין  בבניין מסרבים להשתתף במימון התיקון מסיבות שונות: עליזה טוענת שהיא גרה בקומה נמוכה 

פחות  הרבה  במעלית  משתמש  שהוא  טוען  אחר  דייר  יותר.  גבוהה  בקומה  שגר  דייר  כמו  תשלם  שהיא  היגיון 

מדיירים אחרים וכד'.

עליזה מספרת לנטע על המס המדורג שיסד סולון, אולם נטע מסבירה לה מדוע העיקרון במס זה שונה לגמרי   
מזה של תשלום על המעלית. בקטעי ההיסטוריה מוזכרת הטימוקרטיה וביטול העבדות על ידי סולון.

מושגי יסוד: טימוקרטיה, דמוקרטיה, שוויון, צדק, שלטון, עבדות.   
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האקרופוליס, אתונה הקלאסית
Leo von Klenze,1846
אוסף גלריית Neue Pinakothek, מינכן

סולון - מערך

פעילותנושאחלק

נושא ראשון הכרת הרפורמה שיזם סולון והקשר שלה לחיינו

צפייה בפתיחת סרטון.חלק א'

חלק ב'
מצביעים ברגליים: מי צודק עליזה או 

נטע?
דיון ופעילות בעקבות הדעות המוצגות בפתיחת הסרטון.

המשך צפייה בסרטון.חלק ג'

מהי תימוקרטיה ומהי דמוקרטיה.לימוד ודיון.חלק ד'

מקרה לדיון.חלק ה'
דיון במקרה מחיי הילדים 	•

שוויון מוחלט לעומת שוויון זכויות. 	•

המשך צפייה בסרטון.חלק ו'

דיון ולימוד על החיים בימי סולון.חלק ז'

הצעות לפעילות סיכום.חלק ח'
קומיקס. א. 

כתיבה. ב. 

נושא שני הכרות עם דמותו של סולון, יוזמתו לביטול העבדות ומשמעותה

המשך צפייה.חלק ט'

דיון - סולון והעבדות.חלק י'

תיאור חיי העבדים ותזכורת ליציאת מצרים.מה זה להיות עבד?חלק י"א

דיון - בדמותו של סולון.חלק י"ב

חלק י"ג
אתונה שאחרי סולון - ערש תרבות 

המערב.
צפייה בסרטונים המתארים מעט מהעושר התרבותי, 

המדעי והפוליטי שאפיין את אתונה הקלאסית.
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שיעור ראשון - הרפורמה שיזם סולון והקשר שלה לחיינו

חלק א' - צפייה

פתיחה: צפייה בסרטון עד הדקה 3:46, כשעליזה בורחת מנטע. •	

חלק ב' - מצביעים ברגליים: מי צודק עליזה או נטע?

נבקש מהילדים לעמוד: יעמוד כל מי שחושב שעליזה צודקת. •	
נבקש מהילדים להסביר את דעתם. •	

חלק ג' - המשך צפייה בסרטון

נצפה בסרטון עד לאחר הסרט השחור לבן )דקה 6:52( •	

חלק ד' - טימוקרטיה

דיון קצר: היכרות קצרה עם המושג טימוקרטיה, ודיון בנושא. •	
נכתוב על הלוח את המושג "טימוקרטיה" ונסביר את משמעותו באמצעות חלוקה לשתי הברות: •	

טימו = הון רכוש.  .1

קרטיה = שילטון.  .2

נסביר את משחק המילים של סולון ומזכירתו בסרטון השחור לבן, סביב המושג קרטיה: הם מעלים אפשרויות  •	
ואפצ'י  לובשי הטוגות,  - שילטון  - שילטון בעלי הזקנים, טוגו קרטיה  זקנו קרטיה  של סוגי ממשל מצחיקים: 

קרטיה - שילטון העומדים להתעטש ועוד...

הוא  גם  כי  ולהסביר  לילדים  מוכר  שאולי  "דמוקרטיה"  המושג  את  בקצרה  להזכיר  הזדמנות  זו   - דמוקרטיה  •	
מורכב מצמד מילים באופן דומה למילים שהועלו בסרטון:

דמו=העם, הקהל.  .1

קרטיה = שילטון.  .2

את  קיבלו  ביותר  העשירים  האנשים  זה  שלטון  בסוג  ההון:  בעלי  שלטון   - טימוקרטיה  מהי  ונפרט  נחזור  •	
התפקידים הבכירים ביותר, יחד עם זאת הם גם נדרשו לשלם את המיסים הגבוהים ביותר.

נשאל - האם לדעתכם זהו שלטון הוגן? •	
האם הגיוני בעינכם שלא כולם ישלמו את אותו סכום של מיסים? •	
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האם תוכלו לנסות ולהסביר את ההיגיון בשיטת הממשל שקבע סולון? •	
יותר. בעיניו לא כולם צריכים לשלם אותו סכום  יכול גם לשלם  יותר  נעמוד על כך שסולון סבר שמי שיש לו  •	

של מיסים, אלא להתאים את סכום המס ליכולת של האדם.

יותר, משלם מס  - מי שמרוויח  - כדאי לציין שגם בישראל תשלום המיסים הוא מדורג  ומה במדינת ישראל?  •	
גבוה יותר. כספי המיסים מסייעים לתחומים שונים - בניית כבישים, גני ילדים, בתי ספר ומרפאות, וכן למתן 

הנחות וסיוע לאנשים שזקוקים לכך.

לבחור  יכול  אדם  כל  אך  שווה  מס  משלמים  כולם  לא  אמנם  דמוקרטי:  הוא  השלטון  בישראל  כי  גם  נסביר  •	
ולהיבחר לכנסת. בשלטון שיסד סולון, הטימוקרטיה, רק העשירים יכלו להיות גם מנהיגים.

נעמוד על כך כי היום השלטון הטימוקרטי יכול להיראות לנו מוזר וגם לא הוגן, אבל סולון חי בימים אחרים  •	
הטימוקרטי  השלטון  היה  סולון  של  בימיו   - קשות  אותם  שהעניש  אכזרי  לשלטון  נתונים  היו  העניים  בהם 

התקדמות והתחשבות באזרחים, לעומת השלטון שקדם לו.

חלק ה' - מקרה לדיון

בדיון זה נקרב את מושגי המדינה לעולמם של הילדים באמצעות מקרה מחיי היום-יום. •	
נתאר את המקרה: יום אחד מזמינה המורה את ילדי ועד הכיתה להודיע הודעות. •	

לקניית  כסף  איסוף  דורש  הדבר  המסורתי!  הכיתתי  הקומזיץ  את  נארגן  כרגיל  שהשנה  מכריזים  הוועד  חברי  •	
האוכל, ואיסוף עצים שיעשה בתורנויות אותן נקבע מראש. בתוך קריאות השמחה עולות שאלות ותגובות של 

חלק מהילדים:

ילד אחד אומר שהוא לא אוהב פלאפל ולכן הוא לא ישלם, ילדה אחת אומרת שהיא אלרגית לגלוטן והיא לא  •	
איך  מוצדק?  הוא  מקרה  כל  האם  דיון  מתחיל  האוכל.  על  תשלם  לא  גם  היא  ולכן  הפיתה,  את  לאכול  יכולה 

בוחנים?

הוועד מכריז שכולם חייבים להשתתף באיסוף הקרשים, ואז שוב ישנן מתגובות שונות: •	
יש ילד שאומר שאין לו זמן כי הוא משתתף בהרבה חוגים ולכן הוא לא יכול להשתתף באיסוף. •	

ילדה אחת אומרת שהיא מפחדת להיפצע ולכן גם היא לא תשתתף באיסוף. •	
ילד אחד ששבר את הרגל והולך עם קביים אומר שגם הוא לא יכול לתרום לאיסוף... •	

של  כמות  אותה  או  שעות,  של  כמות  אותה  לאיסוף  להקדיש  צריכים  כולם  האם  שאלה  עולה  הדיון  כדי  תוך  •	
עצים או שיש להתאים זאת למצבו של כל אחד?!
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דיון

במהלך הדיון נבקש מהילדים לחוות את דעתם:

האם טענות הילדים צודקות? •	
האם ניתן להתארגן ביחד ולהתחשב בכל אחת מהטענות? •	

אלו תרומות יכולים לתרום הילדים שאינם מסוגלים לבצע חלק מהדברים המתבקשים? •	
האם משמעות המושג "שוויון" הוא שכולנו אותו הדבר? שעל כולנו לתרום בדיוק אותו הדבר? •	

נעמוד על כך כי ישנו שוויון מוחלט - בו כולנו בדיוק אותו הדבר. אבל אם רק נביט סביבנו נראה שלא כולנו  •	
ויש מי ששוחה במהירות.  אותו הדבר: בגובה, בגיל, בתחומי העיסוק, בתחביבים, ביכולות: יש מי שרץ מהר 

יש מי שאוהב/ת שיעורי חשבון ויש מי שמצטיינ/ת במוזיקה.

מסיבות  לכך  מסוגלים  שאינם  מי  ויש  לעבוד  המסוגלים  אדם  בני  יש  כי  נראה  האדם  בני  חברת  על  נביט  אם  •	
שונות ]גיל מבוגר, מוגבלות, מחלה וכד'[. האם בשל כך נתייחס רק לאלה המסוגלים לפרנס את עצמם? ומה 

יעשו השאר?

נעמוד על כך כי למרות השוני, כולנו בני אדם, ולכן אנו זכאים לזכויות שוות: הזכות להיות חלק מהחברה,  •	
שיתייחסו אלינו בכבוד וזכויות נוספות.

מומלץ לבקש מהילדים למנות זכויות שלדעתם כל אדם זכאי להם מעצם היותו אדם. •	
נחזור למקרה של מדורת ל"ג בעומר ונתאר אותה במושגים כלליים: אנו נציין את המושג והילדים ישלימו את  •	

החסר:

האם היו מבין הילדים כאלה שהתנגדו לעצם קיומה של מדורה משותפת? •	
אם כן, המדורה היא רצון משותף, של רוב הילדים, אם לא כולם. •	

חוסר  שאינן  שונות  מסיבות  מכך  נמנעים  וחלק  משלמים  מהילדים  חלק  בה  מדורה  להתקיים  יכולה  האם  •	
יכולת לשלם?

כיצד ניתן ליישב את הצרכים של הילדים עם הרצון הכללי לקיים מדורה משותפת? •	
האם כל טענות הילדים הן מאותו הסוג - כלומר האם ילד שנפצע ונעזר בקביים הוא במצב דומה לילד שלא  •	

יגיע לאיסוף בשל חוגים?

לוותר  ]לדוגמה:  מהכלל  חלק  להיות  כדי  בחברה  להתחשב  צריך  היחיד  בהם  מצבים  ישנם  כי  כך  על  נעמוד  •	
צריכה  החברה  בהם  מקרים  ויש  הילדים[  משאר  נפרדות  בשעות  בעצמו  שאסף  קרשים  להביא  או  חוג  על 

יכול לתרום בדרכים  יכול להשתתף באיסוף, אך הוא בהחלט  ילד פצוע אינו  יותר ביחיד ]לדוגמה:  להתחשב 

רבות אחרות - גם כאלה שהוצגו בכיתה וגם כאלה שהוא מוכשר בהם והם יוזמה שלו[.
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מטבע אתונאי קדום, המאה ה-5 לפנה"ס
אוסף המוזיאון הבריטי
PHGCOM :צילום

חלק ו' - צפייה בסרטון

נצפה בסרטון מתחילתו ועד סופו. •	

חלק ז' - דיון ותאור החיים בימי סולון

נשאל מי לדעתכם צודק בדעתו לגבי המעלית? •	
קשים?  חיים  סולון  בתקופת  האתונאית  בחברה  ועשיר  מיוחס  שאינו  אדם  של  חייו  את  לעצמנו  לתאר  ננסה  •	

קלים? למה?

נספר על הקושי לגדל גידולים, להתפרנס, לעמוד בחוקים האכזריים. העניים חיו בתחושה שהם לא שותפים  •	
להחלטות הכלל ולא לשליטה על חייהם: ההחלטות החשובות הנוגעות לחייהם היו נתונות רק בידי מיוחסים. 

כל טעות ועבירה קלה על החוק יכולה הייתה להוביל לעונש מוות.

ומיוחס  כן בא ממעמד עשיר  וגם את דמותו כמי שדווקא  יש מקום להעריך את פועלו של סולון  זה  על רקע  •	
ובכל זאת דאג לחלשים ממנו.

חלק ח' - הצעות לפעילות סיכום:

הצעה א'

חשבו על סוגיית המעלית ועל המחלוקת בין נטע לעליזה: מי צודקת ומי טועה.  .1

ציירו קומיקס של עצמכם נפגשים עם נטע או עליזה ובפגישה זו אתם מסבירים להן את עמדתכם.  .2

הצעה ב'

חשבו על סוגיית המעלית ועל המחלוקת בין נטע לעליזה: מי צודקת ומי טועה.  .1

כתבו מכתב לנטע או לעליזה ובו הסבירו מדוע לדעתכם היא צודקת או טועה.  .2
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אמפורת צוואר ועליה תיאור של מסיק זיתים
520 לפנה"ס, נמצאה באיטליה
סגנון "הדמויות השחורות" האתונאי
אוסף המוזיאון הבריטי

שיעור שני - הכרות עם דמותו של סולון, יוזמתו לביטול העבדות ומשמעותה

חלק ט' - צפייה

ועד   8:13 מהדקה  הסרטון:  מתוך  בחלק  נצפה  •	
לסיום ה סרטון השחור לבן. )דקה 9:36(

חלק י' - דיון - סולון והעבדות

מוצגת  סולון  של  חשובה  יוזמה  איזו   - נשאל  •	
בסרטון?

כיצד מגיבה מזכירה- נט לביטול העבדות? •	
מדוע לדעתכם היא לא מתלהבת מביטול העבדות? •	

בזמן  מזכירה-נט  של  חייה  נראו  כיצד  לדמיין:  נסו  •	
העבדות?

כיצד הם יראו לאחר ביטול העבדות? •	
כיצד מסביר סולון את הרעיון לביטול העבדות? •	

האם אתם מסכימים אתו? מדוע? •	

חלק י"א - מה זה להיות עבד?

מי יודע מתי יום ההולדת שלו? •	
האם אתם מכירים מישהו שלא יודע מתי יום ההולדת שלו? •	

למה חשוב לנו שיציינו ויחגגו את יום ההולדת שלנו? •	
נעמוד על כך שכאשר מציינים את יום ההולדת שלנו, אנחנו מרגישים שיש לנו מקום ותפקיד בעולם, שאנחנו  •	

חשובים ויקרים לכל מי שחוגג לנו ואיתנו.

נספר לילדים כי רבים מהעבדים שהיו בארצות הברית לפני כמאתיים שנה לא ידעו מהו יום ההולדת שלהם,  •	
משום שהם לא נחשבו כלל כ בני אדם.

ננסה לדמיין איך מרגיש/ה ילד/ה שלא יודע/ת מהו תאריך יום ההולדת הפרטי- אישי, לעומת ילד/ה שחוגג/ת  •	
בכל שנה במסיבת יום הולדת.

נסביר עוד, כי העבדים נחשבו כחפץ ולא התייחסו אליהם כאל בני אדם: מכרו אותם או נתנו אותם כמתנה.  •	
כמובן שהם היו צריכים לעשות כל מה שנדרש מהם על ידי האדונים.

נזכיר את עַבְדּות מצרים:

נשאל מה אתם יודעים על עבדּות מצרים? •	
מה נאסר על בני ישראל במצרים? •	

אילו גזירות נגזרו עליהם? •	
נזכיר את היציאה של עם ישראל ממצרים - אותה אנו מזכירים בפסח. •	
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נזכיר את משה שהנהיג את בני ישראל: איך אנו מדמיינים אותו? •	
נשאל- אלו תכונות נדרשו ממנו בהתמודדות מול פרעה שסרב להוציא את בני ישראל מעבדות? •	

מדוע חשוב לנו לדעת על העבדות? - כדי להבין מה המשמעות של ביטולה, זה היה כמעט בלתי נתפש כי רוב   
האנשים לא התייחסו אל העבדים בתור בני אדם, וראו אותם כמובנים מאליהם...

חלק י"ב - דיון בדמותו של סולון

נחזור שוב לסולון ומזכירה- נטע ננסה לדמיין את המהפכנות שנדרשה מסולון ואת תגובת היוונים לרעיונות  •	
החדשניים של סולון.

שחרור  על  האנשים  רוב  חשבו  מה  סולון:  של  המיוחדים  לרעיונות  הסביבה  לדעתכם  הגיבה  כיצד   - נשאל  •	
העבדים?

אילו תכונות מיוחדות נדרשו מסולון כדי להציע רעיונות חדשניים שכאלה? אומץ, ראיה לטווח ארוך, הגינות,  •	
דאגה לאחר, חכמה ועוד.

נכתוב את התכונות שהילדים מציינים על הלוח. •	

חלק י"ג - אתונה שאחרי סולון - ערש תרבות המערב

נסיים בתיאור קצר על חשיבותה של אתונה כבסיס לתרבות המערבית: המקום ממנה צמחו האומנויות,  •	
שלימד  המקום  גם  זהו  ופילוסופיה[.  מדע  ספורט,  ארכיטקטורה,  אומנות,  ]דרמה,  החכמה  ואהבת  המדע 

אותנו מהי דמוקרטיה:

דמוס = עם.

קרטיה = שלטון.

דמוקרטיה = שלטון העם.

במשטר באתונה שלט ה"רוב".

מומלץ לצאת לסיור קצר באגורה - האזור הציבורי של עיר- המדינה אתונה: צפייה בסרטון קצר המתאר את  •	
האגורה האתונאית - Διαδραστική Περιήγηση στην Αρχαία Αγορά )יוטיוב(.

)יוטיוב( הפרק עוסק  - תקופתו של פריקלס:   6 פרק   - "היו היה"  מומלץ לצפות בקטע קצר מפרק בסידרה  •	
באתונה,  הציבור  מבני  את  המראה  הסרטון   :17:45-21:59 בדקות  להתמקד  מומלץ  הקלאסית.  באתונה 

ההצבעה הדמוקרטית, החינוך באתונה וכן את דמויות המופת שפעלו ויצרו באתונה.

בהם  האולימפיים,  המשחקים  מתוארים  המומלצות  הדקות  בתום  ועוד.  התיאטרון  הפילוסופיה  המדע,  בתחומי  •	
נפגשו ערי המדינה השונות להתחרות ביניהן, והן מהווים את היסוד למשחקים האולימפיים הקיימים כיום.

אתונה  הגיעה  בטרם  שנים  סולון,  הניח  בה,  שצמח  הדמוקרטי  ולרעיון  אתונה  של  לגדולתה  הבסיס  את  •	
לגדולתה והפכה למה שמכונה היום "אתונה הקלאסית". 
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אלברט איינשטיין - לא להפסיק לשאול

הקדמה למורה

רבים מאתנו לא אוהבים מתמטיקה ואפילו פוחדים ממנה.

 - אנחנו לא לבד - מאז שאנו ילדים, כולנו יודעים שהיה לפחות אדם אחד בהיסטוריה שלא הייתה לו בעיה במתמטיקה
אלברט איינשטיין!

ובעצם אחד מגדולי  ולא מתמטיקאי...  פיסיקאי  היה   )1955-1879( ונאמר שאלברט איינשטיין  נדייק  לפני הכל  אז 
הפיסיקאים בכל הזמנים. להלן כמה נקודות מרכזיות על דמותו של המדען הידוע:

מדע וחקר: מגדולי הפיזיקאים, אבי תורת היחסות וזוכה פרס נובל בפיזיקה. •	
יהודית עמוקה:  זהות  יהודית-מתבוללת. הוא היה בעל  וגדל בגרמניה למשפחה  נולד  וזהות:  ילדות  מוצא,  •	
הערכים  בעיניו  משותפים.  מוסריים  וערכים  משותפת  היסטוריה  הכוללת  תרבות  יהדות  ראהב  איינשטיין 

היהודיים החשובים הינם: שאיפה אינטלקטואלית וצדק חברתי.

מדויק;  לא  זה  גם  אך  גאון,  מדמיינים  אנחנו  איינשטיין,  אלברט  על  חושבים  כשאנחנו  ואכזבות:  כשלנות  •	
גם  היו  ההיסטוריה  לאורך  אך  מכובד,  )בהחלט   160 של  איי-קיו  היה  איינשטיין  אלברט  של  טוענים  שכן 

גבוהים ממנו...(, אולם בתור ילד וגם מאוחר יותר הוא לא תמיד הצליח בלימודים....

אלברט איינשטיין היה ילד שקט, מבודד, חולמני ולא מעורב חברתית עד שחלק ממוריו חשבו שיש לו בעיה  •	
שכלית.

לטכנולוגיה  הגבוה  הספר  לבית  להתקבל  ניסה  איינשטיין  לאיטליה.  משפחתו  עברה  עשרה,  שש  בן  כשהיה  •	
בשוויץ ETH, ונכשל בכל מבחני הכניסה - מלבד במתמטיקה. רק שנה מאוחר יותר הוא הצליח להתקבל לבית 

הספר היוקרתי.

גילויים וחקר: הגילוי המוכר והחשוב ביותר של איינשטיין נקרא תורת היחסות )בהמשך ננסה להבין אותה  •	
גילוי  על  אלא  היחסות,  תורת  גילוי  על  לא  אולם  נובל,  בפרס  איינשטיין  זכה   1920 בשנת  המזלג(.  קצה  על 
פיסיקלי שנקרא האפקט הפוטואלקטרי, איינשטיין מעולם לא הזכיר את הפרס כאחד מהישגיו הגדולים, אולי 

כיוון שהתאכזב על כך שלא קיבל את הפרס על גילוי תורת היחסות שהייתה יותר משמעותית בעיניו.

ציונות: איינשטיין היה יהודי וציוני גאה, ואף שלא גר במדינת ישראל, ביקר כאן והתעניין בבעיותיה. ב-1952  •	
הוצע לו לכהן כנשיא המדינה אך הוא סירב כיוון שהעדיף להמשיך במחקריו. הוא תרם את עזבונו ]מכתבים, 

כתביו המקוריים וכל מה שכתב[ לספרייה לאומית בירושלים.

)רדיפה שלטונית של מי שנחשד/ה באהדה  והתנגד למקרתיזם  לזכויות הפרט  איינשטיין דאג  זכויות אדם:  •	
הוא  הנשק.  לפירוק  ופעל   ,)1950-56 השנים  בין  הברית  בארצות  נפוצה  שהייתה  הקומוניסטית,  למפלגה 

התנגד למלחמות ודגל בסובלנות וביחס אנושי כלפי כל אדם.

לסמל.   - לאייקון  היה  הוא  זו  לצד  אבל  מחקריו,  בזכות  התפרסם  איינשטיין  דופן:  ויוצאת  ייחודית  אישיות  •	
האיש החשוב והרציני היה אדם נינוח וסובלן, חביב ובעל חוש הומור. אוהב אומנות ומנגן על פסנתר וכינור. 
לסמל  היו  חייו  ואורחות  וצניעותו  ובדיחות  הומור  אהב  הוא  וכבוד.  מכיבודים  ומתרחק  חייו  באורחות  צנוע 

לענווה, לפרופורציות ולרוח טובה ומוסרית. 
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ערכים ומסרים חינוכיים העולים מדמותו של איינשטיין

אנו רגילים לדבר על איינשטיין כעל אחד האנשים החכמים בהיסטוריה, אבל נראה שתגליותיו והישגיו המחקריים לא 

באו לו רק בזכות רמת האיי- קיו שלו, אלא גם, ואולי אף יותר בזכות כמה תכונות שבלטו אצלו.

דעה  או  אדם  באף  ראה  ולא  לסמכות  התנגד  הוא  מעליהם,  כמובנים  דברים  לקבל  סירב  איינשטיין   - ספק  הטלת 

סמכות "קדושה" שלא ניתן לשאול או לערער עליה. מתוך אותה תפישה הוא לא הסכים לקבל מהמורים שלו עובדות 

נתונות וידועות, לא חשש לעורר שאלות גם על דעה מקובלת, והתעקש לחפש ולבדוק דברים שוב. תכונות אלו בלטו 

אצלו כבר מילדות והמשיכו וליוו אותו הלאה עד לבגרות.

יתכן שהגרעין לתכונות אלו נטמן עוד בצעירותו כשחי בגרמניה, באותו תקופה היה שלטון צבאי בגרמניה, והאווירה 

והחינוך הדגישו נוקשות, קפדנות ומילוי פקודות. כבר מגיל צעיר התנגד איינשטיין לאווירת הפקודות שסבבה אותו 

השתלב  לא  הוא  שני  מצד  אך  הפגנות  עשה  ולא  התמרד  לא  הוא  למשל,  הספר  בבית  עליו.  שהוטלה  סמכות  ולכל 

ופשוט התעלם מההוראות ומהמשימות.

אינדיבידואליות ובחירת דרך חיים ייחודית - אפילו האופן בו קיבל איינשטיין את פרס הנובל, משקף ברמה מסוימת 

את גישתו העצמאית ואי היכנעות לתכתיבים: טקס קבלת הפרס התקיים בדיוק בזמן בו איינשטיין היה בדרכו ליפן. 

היינו חושבים שאיינשטיין יבטל את נסיעתו וישנה את מסלול הנסיעה שלו, אך לא; הוא שלח את שגריר שוויץ לקבל 

את הפרס במקומו )אירוע שעורר סערה קטנה בפני עצמו...(.

מאוחר יותר הוזמן איינשטיין להרצות לפני המלך על הפרס שקיבל. ועדת הפרס העניקה לאיינשטיין את פרס הנובל 

ביותר  החשוב  כגילוי  היחסות  תורת  את  החשיב  איינשטיין  אולם  הפוטואלקטרי,  האפקט  שנקרא  פיסיקלי  גילוי  על 

שלו, ולכן הקדיש את נאומו לתורת היחסות, כדי להפגין את סדר העדיפויות שלו.

של  המוכרות  התמונות  אחת  כאן,  המצורפת  לתמונה  נתייחס  סיום  לקראת   - וענווה  טובה  רוח  צניעות,  הומור, 

כאלוהים,  אותי  תיתפשו  אל  כלומר  ברצינות!  מדי  יותר  אותי  תיקחו  אל   - הבא  המסר  את  המעבירה  איינשטיין, 

כסמכות שצריך לקבל את כל דברי, תבדקו ותבחנו את הרעיונות שאני מעלה, מי יודע? אולי אני טועה?

דמות "הפרופסור המפוזר" של איינשטיין המופיעה גם בסרטון שנצפה בו, הפכה למותג- על ולסמל מסחרי: דווקא 

הסביבה  על-ידי  באהבה  והתקבל  עצמו  עם  בשלום  חי  לנכון,  שראה  כפי  וחי  חיצוני  מראה  החשיב  שלא  איינשטיין 

שהבחינה בתכונותיו הייחודיות, מעבר למראה החיצוני.

המדע(   מוזיאון  אתר  )מתוך  העולם  רחבי  מכל  ילדים  עם  להתכתב  נהג  איינשטיין   - ילדים  ואהבת  אדם  אהבת 

שכתבו לו והוא השיב להם בשמחה. הוא גם נהג לפטפט עם ילדים שהיו מוקסמים מהדמות יוצאת הדופן שמתעניינת 

בהם )מתוך אתר מוזאון המדע ירושלים(.

מידע נוסף באתר תערוכת "איינשטיין בארץ המראה" - איינשטיין בשעות הפנאי התכתבות עם ילדים, אתר  •	
מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד, ירושלים.

איינשטיין נודע בהשקפתו אוהבת האדם.
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Adams Morgan אלברט איינשטיין, אומנות רחוב מאת
וושינגטון DC ארה"ב

martymadrid :צילום

למורה - תורת היחסות - על קצה המזלג

לא נוכל לסיים הקדמה זו ללא הסבר קצר על הרעיון הבסיסי של תורת היחסות:

בת"א  דקה  כלומר  כן,   - פשוט  נראית  התשובה   - קבועים  דברים  הם  וחלל  משקל  זמן  האם  אותנו  שואלים  היו  אם 

ודקה בירושלים - אורכן זהה, נכון? אז זהו - שלא... בתורת היחסות הגדיר איינשטיין כי הגדרותיהן של זמן, משקל 

יותר, ואת זה כבר תצטרכו לשאול  אינן קבועות, אלא הן משתנות. מה גורם להן להשתנות? זה כבר מסובך  וחלל 

מומחה לפיזיקה...

מידע בסיסי על תורת היחסות תוכלו למצוא באתר מכון דוידסון - תורת היחסות בחמש דקות ו-11 שניות. באתר 

מכון דוידסון לחינוך מדעי.

GPS תאים סולריים )ההופכים  תורת היחסות משפיעה על חיינו: המצאות שונות בהן אנו משתמשים היום, כמו 

( פיתוח קרן הלייזר והמצאות נוספות, התפתחו כתוצאה מתורת היחסות. את אנרגית השמש לחשמל

קישורים:

הספרייה של מט"ח - "אלברט איינשטיין ותורת היחסות".

מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד - תערוכה "איינשטיין בארץ המראה".

."Portraits of Albert Einstein ויקי שיתוף - דיוקנאות של איינשטיין מילדות לבגרות - " 

einstein.biz ]באנגלית[. האתר הרשמי על אלברט איינשטיין - 

ארכיון כתבי היד של איינשטיין - אתר של האוניברסיטה העברית.

שרבוט גוגל - לכבוד יום הולדתו ה-124 של איינשטיין.

 Albert Einstein | Cartoon for kids | Fairy Tale | Story סרטון אנימציה לילדים באנגלית על אלברט איינשטיין: 

.for Children | Stories for Kids

שאלות  שאילת  ספק,  הטלת  מרכזיים:  ערכים 

סובלנות,  בדמיון,  שימוש  חקר,  יכולת  ופיתוח 

צניעות ואהבת אדם.

3 שיעורים. תכנון זמן: 

מושגים להבהרה: פיזיקה, תאוריה - תאורטי.
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מערך - אלברט איינשטיין

פעילותנושאחלק

נושא ראשון היכרות עם דמותו של אלברט איינשטיין ועם פועלו כחוקר

דיון קצר על גרביים.חלק א'

דיון על אובדן גרביים.  •
היכרות עם תמונתו של איינשטיין.  •

יצירת גירוי לגבי הדמות יחד עם איסוף מידע שאולי   •
קיים אצל הילדים.

חלק ב'
צפייה בפרק "אלברט איינשטיין" עד דקה 

3:18 בסדרה שרגא בישגדא.

דיון ולימוד בעקבות הצפייה.חלק ג'
הכישלונות  לצד  איינשטיין  אלברט  של  גאונותו  תיאור 

והאכזבות.

חלק ד'

חקר הפיזיקה.

מידע על איינשטיין.

צפייה בסרטון מדקה 3:18 עד דקה 6:40

איסוף מידע על איינשטיין מתוך הסרטון.

הטלת ספק.חלק ה'

לתופעות  באשר  ספק  הטלת  בקבוצות  עבודה   •
ועצמים - הסובבים אותנו ביום יום.

דיון בעקבות העבודה בקבוצות.  •

צפייה בסרטון מדקה 6:40 עד דקה 10:07.חלק ו'
הסבר המושג "תאורטי".  •

דיון על דמיון.  •

דמיון מודרך.חלק ז'

הרפיה.  •
דמיון מודרך.  •

אסיף חוויות ורגשות מהדמיון המודרך.  •

נושא שני אלברט איינשטיין אישיות ייחודית

חלק ח'
הסירוב לכהן כנשיא מדינת ישראל

סוף  ועד   10:07 מדקה  בסרטון  צפייה 
הסרטון.

ועל  כנשיא  לכהן  איינשטיין  של  סירובו  על  דיון   •
תמיכתו בציונות.

דיון על תכונותיו הייחודיות של איינשטיין.  •

חלק ט'
ותצלומים   - ציטוטים  אמר  איינשטיין 

מחייו של איינשטיין.

אישיותו  את  המאפיין  תצלום  ו/או  ציטוט  בחירת   •
של איינשטיין.

דיון בעקבות בחירותיהם של הילדים.  •

לו הייתי איינשטיין...חלק י'

איינשטיין  של  מדמותו  המורכבת  גלויה  יצירת   •
ודמות הילד/ה גם יחד.

בחירת משפט מסכם לדמות.  •
הצגת התוצרים.  •

78



הפרק "אלברט איינשטיין" בסדרה שרגא בישגדא, הטלוויזיה החינוכית

מערך מבוסס על הפרק 'אלברט איינשטיין' בסדרה "שרגא בישגדא".

השכנה  עליזה  גרביים.  ללא  נעליים  לנעול  ומחליט  תואמות  גרביים  שתי  למצוא  מתקשה  שרגא  הפרק:  תקציר 

מספרת לו כי אלברט איינשטיין חשב על כך לפניו. שרגא מתכונן לשידור הבלוג שלו, אך כל הזמן הוא מתעכב והזמן 

חולף, בסופו של דבר לא נותר לו זמן להעביר את הבלוג... נטע מספרת לו על אלברט איינשטיין ועל תורת היחסות 

שהמציא. בסרטי השחור לבן נראית סטודנטית שאיבדה את השרשת שלה ואיינשטיין מציע לה לשאול שאלות ולצאת 

הדמיון.  באמצעות  ניסוי  ועל  בדמיון  שימוש  על  מספר  איינשטיין  השרשרת.  אבדן  שלפני  לזמן   - בזמן  דמיוני  למסע 

בסרט אחר אנו שומעים מדוע איינשטיין דחה את ההצעה להיות נשיא מדינת ישראל. שרגא מנסה לנהוג בעצתו של 

איינשטיין ולהשתמש בדמיון כדי למצוא את הגרביים האבודות; למרבה הפלא השימוש בדמיון אכן עובד...

חלק א' - דיון קצר על גרביים

העברת  אופן  לבין  התכנים  בין  חיבור  ליצור  וכך  שיעור,  של  המקובל  המבנה  את  לשנות  נועד  זה  חלק   - למורה 

התכנים הללו.

המלצה - מורות אמיצות לבוא באותו היום לשיעור הזה עם שתי גרביים שונות והציג את "הבילבול" בפני הילדים..

דיון

נשאל - האם קורה לכם שאתם לא מוצאים זוג גרביים? •	
מה אתם עושים במקרה כזה? •	

נתבונן יחד בתמונתו של איינשטיין )מתוך ויקימדיה( ונשאל -מי זה? האם שמעתם עליו? •	
מה הקשר של הדמות לגרביים? •	

חלק ב' - צפייה

עד דקה 3:18 - צפייה בחלק הראשון של הסרטון - שרגא מחפש לשווא זוג גרביים תואמות ומחליט ללכת ללא  •	
- קדם לו אלברט איינשטיין הגאון. שרגא חושב שלא  גרביים. עליזה מספרת לו שהוא לא המציא את הרעיון 

מדובר בהמצאה גאונית - בסך הכול מדובר בנעילת נעליים ללא גרביים...

מאוד  בשידור  להתחיל  ומזומן  מוכן  גרביים,  בלי  פה  שאני  אומר:"העיקר  ששרגא  לאחר  הצפייה  את  נעצור  •	
מאוד מיוחד"...
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דיוקנו של אלברט איינשטיין 
על מטבע ישראלי ישן
1968, בנק ישראל
צילום סקרלט, ויקי שיתוף

חלק ג' - דיון ולימוד

שרגא חושב שהגאונות של איינשטיין היא בהחלטה ללכת בלי גרביים - האם הוא צודק? •	
נזכיר את תחילת השיעור - הקשר של אלברט איינשטיין לגרביים ומה אנו יודעים עליו מעבר לכך. •	

וכישלונות:  אכזבות  נחל  דווקא  הדרך  שבתחילת  וחשוב  דגול  כמדען  איינשטיין  את  הילדים  בפני  נתאר  •	
הפרטית  המורה  על  לילדים  לספר  המקום  כאן   - והכישלונות  האכזבות  איינשטיין,  של  תחילתו  תיאור 

שהייתה לאיינשטיין בילדותו: היא נהגה לברוח בגלל התקפי הזעם שלו ולבסוף ברחה באופן סופי כיוון שזרק 

נכשל,  לאוניברסיטה  להתקבל  שלו  הראשון  הניסיון  מפריע,  שהוא  שטענו  ספר  בבית  המורים  כיסא.  עליה 

"כלב עצלן",  כינה אותו  - הוא התקבל. אחד המרצים שלו  בניסיון השני לאחר ששיפר את הציונים שלו  ורק 

ובשנה השלישית באוני' הוא קיבל ציון נמוך מאוד בפיסיקה )התחום שבו הוא התמחה מאוחר יותר(. עבודת 

הדוקטורט שלו - נדחתה.

איינשטיין, למרות כל הקשיים והאכזבות, לא התייאש, והמשיך ללמוד, לנסות ולגלות.

חלק ד' - המשך צפייה

נצפה בסרטון מדקה 3:18 עד דקה 6:40. •	
לפני הצפייה נבקש מהילדים לאסוף מידע על איינשטיין מהסרטון. •	

הילדים ירשמו את הדברים שלמדו במחברתם. •	
מידע שעולה מהצפייה: •	

אלברט איינשטיין היה מדען יהודי גרמני.

המושג תורת היחסות, איינשטיין כאבי תורת היחסות.

מגדולי הפיזיקאים בכל הזמנים.

אטומים.

הסבר למה השמיים כחולים.

קרן לייזר.

שאילת שאלות.

הטלת ספק - לא קיבל שום דבר כמובן מאליו. נטע אומרת "הייתה לו יכולת מופלאה להטיל ספק בכל דבר, 

לשאול את השאלות הנכונות ולמצוא להן פתרון מקורי".
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"הדבר החשוב ביותר הוא לא להפסיק לשאול"
ציטוט מאת אלברט איינשטיין על מדבקה, ארה"ב

Steve Rhodes :צילום

ולחלל  הארץ  לכדור  הקשורות  בעולמנו  התופעות  את  החוקר  מדע  זהו   -" "פיזיקה  מושג  את  נסביר  הסבר:  •	
 - שבטבע  התופעות  בבסיס  העומדים  החוקים  את  חוקרת  הפיזיקה  ועוד.  תנועה  כובד,  זמן,  אור,  מהירות,   -

]ולא, למשל משוטט בחלל?[, מה המשקל של חפץ שזז במהירות מסוימת? האם  נופל מהעץ  מדוע התפוח 

הוא שוקל כמו אותו החפץ במצב נייח?

אסיף - התלמידים יציגו את העובדות שהצליחו לאסוף, ניתן לרשום את הדברים על הלוח. •	

חלק ה' - להטיל ספק

מובנים  הנראים  ובעצמים  במונחים  ספק  ולהטיל  שאלות  לשאול  לחקור,  הילדים  את  לעודד  נועד  זה  חלק   - למורה 

מאליו; שכן, זו הייתה דרכו של איינשטיין אך מעבר לזה - זו דרכו של כל החוקר את העולם ומביא לשינוי ולפריצות 

דרך.

זו התנסות ראשונית שמומלץ להמשיך ולתרגל בתחומי דעת שונים. יתכן שבשלב זה יהיו הצעות הילדים מצומצמות, 

בצעדים  שמתחיל  מתמשך,  מסע  זהו  ויצירתיות.  חקרניות  חשיבה  דרכי  ולעידוד  לשינוי  פתח  בכך  רואים  אנו  אך 

מדודים.

פעילות

נדגים עם הילדים את המושג "הטלת ספק": נניח על שולחן ערמה של ספרים ומחברות. •	
נבקש מהילדים לשאול שאלות המטילות ספק במראה שלפניהם. •	

אם הילדים מתקשים, נוכל לסייע בדוגמה אחת או שתיים: •	
מדוע הספרים מונחים על השולחן ולא השולחן על הספרים?

מדוע לשולחן ארבע רגליים?

מדוע מחברות עשויות מנייר?
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אלברט איינשטיין - דמות מאבני לגו
לגולנד, ברלין, גרמניה
nayrb7 :צילום

נחלק את הילדים לקבוצות. •	
פעילות בקבוצות - הילדים יבחרו תחום/ עצם/ תופעה רגיל/ה שגרתי/ת שקיימ/ת בחיים שלהם. •	

אפשרות א'- עליהם לאסוף כמה שיותר שאלות המטילות ספק וחוקרות את הדבר. •	

דוגמאות:

רוב בני האדם ערים ביום וישנים בלילה.

בעץ העלים גדלים כלפי מעלה והשורשים מתארכים כלפי מטה.

כשאנחנו עסוקים במשהו שמשמח אותנו הזמן עובר מהר וכשמשעמם לנו הזמן עובר לאט.

ילדים בגילנו הולכים לבית הספר ולא לעבודה.

בתיאור.  ספקות  ותטיל  אחת  תמונה  תבחר  קבוצה  וכל  תופעות  מספר  הילדים  בפני  נציג   - ב'  אפשרות  •	
]דוגמאות בהמשך[

אסיף - כל קבוצה מציגה את הגילוי שמצאו. •	

דיון:

האם גיליתם דברים שהפתיעו אתכם? •	
האם בעבר הטלתם ספק בתופעה שראיתם, חוויתם או שמעתם? •	

איזו הרגשה ליוותה את הפעילות שערכתם עכשיו, ומדוע? •	
האם נעים בעיניכם להטיל ספק? מדוע? •	

לדמיין  שהיא,  ממה  אחר  באופן  סביבנו  המציאות  את  לראות  הניסיון  שעצם  כך  על  נעמוד  זה,  חלק  לסיום  •	
אותה שונה או לשאול שאלות, פותחת בפנינו אפשרות לחידוש, הבנה ואולי גם שינוי, לגילוי ולהתפתחות.

נסכם ונאמר, כי הצורך לשאול ולא לקבל דברים כמובנים מאליהם, הייתה אחת התכונות של איינשטיין. •	
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איש הולך עם מטריה בגשם
N00 @ 84346589 :צילום

גשר מעל נהר
Gerry Balding :צילום

דוגמאות שאפשר להטיל בהן ספק
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אופניים
disaster_area :צילום

מברשת שיניים ומשחת שיניים
Common Table Communication :צילום
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חלק ו' - המשך צפייה

נצפה בסרטון מדקה 6:40 עד דקה 10:07. •	
המשוואות  באמצעות  לה  מסייע  ואיינשטיין  שלה  השרשרת  את  איינשטיין  של  תלמידתו  מאבדת  זה  בחלק  •	
שלו - הוא מציע לה לנסוע לה לאחור בזמן - זהו פתרון "תאורטי" - כלומר - פתרון מחקרי שאי אפשר ליישם 

במציאות. שרגא מנסה את ההצעות של איינשטיין: הוא עורך ניסוי מדומיין בהשראת איינשטיין, ומדמיין היכן 

יכולות להיות הגרביים האבודות שלו.

איינשטיין: "דמיון יותר חשוב מידע". •	

דיון ופעילות

מחשבתיים  ניסויים  היו  ערך  שאיינשטיין  הניסויים  לילדים:  אותו  ונסביר  "תאורטי"  המושג  על  לרגע  נתעכב  •	
- הוא לא ערך אותם במעבדה ובדק האם הם "פועלים" במציאות. הוא ערך אותם בראשו ובעזרת חישובים 

יצר מחקר. באופן כזה, ניתן גם "לנוע" בזמן לאחור. כמובן שבמציאות אין לנו ]עדיין...?[ מכונת זמן שכזו. 

אבל כמו שעליזה השכנה מציינת בתוכנית, מדענים שבאו אחריו ערכו ניסויים מעשיים וגילו שהרעיונות של 

לחישוב,  קטנים  מחשבונים  פותחו  החלל,  חקר  התפתח   ,GPS-ה הומצאו  כאמור,  כך,   - "עובדים"  איינשטיין 

מערכות חימום מים בעזרת אנרגיית השמש שקיימות כמעט בכל בית בישראל, ועוד.

נשאל - האם אתם אוהבים לדמיין? •	
האם הדמיון יכול לעזור לנו?כיצד? •	

נבקש מהילדים לכתוב במחברותיהם דבר או שניים שהם אוהבים לדמיין. •	

חלק ז' - דמיון מודרך

על  וריחוף  נינוחות  לעצמנו,  הקשבה  התכוונות,  הרפיה,  של  בדקות  יחד  נזכה  המודרך  הדמיון  טכניקת  באמצעות 

כנפי הדמיון.

שלב ראשון - הרפיה: הרפיית הגוף, נשימות עמוקות ורגועות.

שימו לב כיצד אתם יושבים על הכיסא: איך הגב נוגע במשענת הכיסא. הרגישו את הנעליים נוגעות ברצפה במלואן, 

שימו לב לרגליים שבתוכן, שימו ידיים על הרגליים.

אתם  כאילו  מהאף,  האוויר  את  שאפו  לאט.  לצאת,  לאוויר  ותנו  לאט,  האוויר  את  שאפו  שלכם:  לנשימה  הקשיבו 

מריחים פרח, ונשפו אותו לאט, מהפה.

הרגישו את כל הגוף - מלמעלה למטה. הרגישו את המצח רפוי, את העיניים, הפה, הצוואר ]וכך הלאה לאורך הגוף 

כולו[
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פסל לזכרו של אלברט איינשטיין, וושינגטון DC ארה"ב, האקדמיה הלאומית למדעים של ארה"ב
Robert Berks,1979 פסל ברונזה - יצירתו של הפסל
riacale :צילום

כיצד  נראה  לאט  לאט  הספר,  בית  בחצר  עצמנו  את  נמצא  עמוק  ננשום  מהכיתה,  נצא  מודרך:  דמיון   - שני  שלב 

החצר הופכת לעולם שמעולם לא היינו בו - הביטו אל השמיים - איזה צבע יש להם? מה מרחף בהם? איזה צבע יש 

לעננים? לשמש? מי עף בעולם המדומיין שלכם - האם אלו ציורים? אולי ישנם יצורים אחרים שעפים? הרגישו את 

האדמה עליה אתם דורכים - האם זו אדמה? איזה צבע יש לה? אלו ריחות מריחים בעולם המדומיין שלכם? התחילו 

נראים בתי המגורים? אלו  רואים? איך  - את מי אתם פוגשים? אלו צלילים אתם שומעים? מה הנוף שאתם  לצעוד 

נוסע?  הוא  האם  עשוי?  הוא  ממה   - היטב  בו  הביטו   - רכב  לכלי  הכנסו   - המדומין?  בעולם  יש  תחבורה  של  סוגים 

ושבו  מהרכב  רדו  לאכול,  עצרו  ביחד?  אתכם  נוסע  מי  שכזה?  ברכב  לנסוע  ההרגשה  איך  עף?  הוא  אולי  מרחף? 

אל   - סביב  שוב  הביטו  רגילים?  אתם  אליו  האוכל  זה  האם  טעים?  זה  האם  המדומיין?  בעולם  אוכלים  מה   - לאכול

ונפקח  עמוקה  נשימה  עוד  לחצר.  וחזרו  עמוקה  נשימה  נישמו  לשלום,  נופפו  שפגשתם.  והדמויות  הנוף  הצבעים, 

עיניים - ברוכים הבאים חזרה לעולם שלנו.

אסיף - נבקש מהילדים לחלוק אתנו את הרגשתם וחוויות שונות שעברו עליהם בזמן הביקור בעולם המדומיין: •	
כיצד הרגשתם?

את מי פגשתם?

מה זכור לכם כחוויה יוצאת דופן?

האם הייתם רוצים להישאר עוד זמן בעולם המדומיין? מדוע?    
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ציור קיר - אלברט איינשטיין
אוניברסיטת גרנדה
indrasensi :צילום

חלק ח' - המשך צפייה

נצפה בסרטון מדקה 10:07 עד לסוף הסרטון •	
בחלק זה מספר איינשטיין לתלמידתו נטשה כי הוצע לו להיות נשיא מדינת ישראל והוא סרב. שרגא מסתייע  •	
בהצעתה של עליזה ומוצא את הגרביים האבודות מאחורי מכונת הכביסה.הוא מגלה שהזמן עבר מהר מאוד 

והוא לא מספיק לשדר את הבלוג שלו. נטע מסבירה לו שזה בדיוק מה שאיינשטיין אמר - שהכול יחסי - בתור 

בדואר שרגא לא נהנה ולכן רבע שעה נראתה לו כמו נצח, בעוד בשידור הבלוג רבע שעה חולפת חיש מהר, 

כי הוא נהנה מהשידור. איינשטיין מסביר את סירובו: "כבוד כבר יש לי מה שחסר לי, זה זמן כדי לפתח עוד 

תיאוריות פיזיקליות".

פעילות

ישראל  מדינת  כנשיא  לכהן  לו  הוצע  כך  ומשום  נלהב  ציוני  היה  שאיינשטיין  לילדים  נספר  הצפייה  בעקבות  •	
הצעירה.

נשאל -מה דעתכם על החלטתו של איינשטיין ועל סירובו? •	
נעמוד על התכונות העולות מהסירוב בפרט ומהסרטון בכלל - הומור, ענווה, מקוריות, תשוקה לחקור ולדעת. •	

חלק ט' - איינשטיין אמר...

פעילות עם היגדים ותצלומים המייצגים רעיונות מתפישת עולמו של איינשטיין. •	
נפזר ציטוטים מפי איינשטיין ותמונות המתארות את חייו. •	

נבקש מהילדים לבחור תמונה ו/או ציטוט אחד, להעתיק אותם למחברת ולהסביר מדוע אהבו דווקא תמונה  •	
או ציטוט זה.
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השבועון TIME בוחר באלברט איינשטיין כאיש המאה ה-20

אנשי  ציינו  בהחלטה  יחד.  גם  ועורכים  קוראים  ע"י  נעשתה  הבחירה 
המיוחדת  אישיותו  עם  יחד  המדעית  וחדשנותו  מקוריותו  את  העיתון 
המאה,  במהלך  אחרת  אומה  מכל  יותר  שסבל  היהודי,  לעם  בן  והיותו 

ובכל זאת הצמיח ענקי מדע בדמותו של איינשטיין ואחרים.

ציטוטים

"על כל אדם לשפוט ולהחליט בעצמו, על פי מה שקרא והבין, ולא על פי מה שאחרים אמרו לו".

"לכל בעיה יש פתרון, שאם לא כן לא הייתה בעיה".

"דמיון יותר חשוב מאשר ידע"

"הדבר החשוב ביותר הוא לא להפסיק לשאול".

"אל תדאגי בגלל הקשיים שלך במתמטיקה. אני יכול להבטיח לך שהקשיים שלי בנושא גדולים יותר - בברכה פרופסור 
אלברט איינשטיין" ]מתוך מכתב שנשלח לילדה שכתבה לו על הקשיים שלה, 1943[

לאיינשטיין  שכתבה  שש  בת  ילדה  של  מכתב  ]מתוך  שתסתפר"  הזמן  שהגיע  חושבת  אני  בעיתון.  שלך  התמונה  את  "ראיתי 
בשנת 1951[
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תמונות וחפצים

אלברט איינשטיין מחופש לאינדיאני, 1931 )ויקמדיה(.

אלברט איינשטיין "מוציא לשון", 1951. )ויקמדיה(

  )  s-media-cache-ak0.pinimg.com )מתוך  פליטים  ילדים  עם   70 ה-  הולדתו  יום  את  חוגג  איינשטיין  אלברט 

שהגיעו לארה"ב .

אלברט איינשטיין מקבל את פני ראש ממשלת ישראל דוד בן גוריון )יוטיוב(, פרינסטון ארה"ב 1951.

אלברט איינשטיין מנגן בכינור )ויקמדיה(.

.)all-that-is-interesting.com שולחן העבודה והמחקר של אלברט איינשטיין )מתוך

חלק י' - לו הייתי איינשטיין...

הוספת  או  לציור  מקום  יש  ובמקומן  מוסתרות  פניו  כאשר  איינשטיין,  של  דיוקנו  של  גלויות  לילדים  נחלק  •	
תצלום של פני הילדים ]ר' דוגמה בהמשך[

הילדים יציירו או ידביקו את דיוקנם במקום המתאים בגלויה. •	
בנוסף, יוסיפו הילדים לדמות שהכינו משפט אחד שהם זוכרים מהלימוד על איינשטיין. •	

נאפשר לילדים לשתף ביצירות ובמשפטים שנכתבו. •	
ניראות: הגלויות יתלו על לוח התכנית בכיתה ולאחר מכן יודבקו במחברות התלמידים. •	
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בול גרמני - בילבי
sidknee23 :צילום

אסטריד לינדגרן - כל מה שילדים צריכים זו אהבה

הקדמה למורה

מזהים את התמונה? - ברור! זוהי בילבי בת גרב. )חלקכם מכירים אותה בשם: גילגי(

אם נשאל אתכם מה אתם יודעים עליה, סביר שרבים מכם יציינו את הצמות הגי'נג'יות, את הגרביים הלא תואמות, 

חלקכם אולי גם יזכרו שלבילבי היו סוס וקוף על הכתף, ואת העובדה שבילבי גדלה ללא הורים - אבל כולכם בוודאי 

זוכרים את הדברים המרכזיים אודותיה: את העובדה שהייתה שובבה, עשתה מה שהיא רצתה ובעיקר - עשתה חיים!

ילדים שוודית שכתבה את סידרת הספרים המפורסמת "בילבי", יחד עם עוד כ-114  אסטריד לינדגרן היא סופרת 

ספרים הידועים שבהם הם: סידרת ספרי "מדיקן", סידרת ספרי "אמיל", וסידרת ספרי ילדי עמים, כמו "נוריקו סאן 

הילדה מיפן" וכד'.

כ-"בלתי  החינוך  מאנשי  חלק  ע"י  לימים  נתפש  זה,  סיפור  ספרותית.  לתחרות  היצירה  את  שלחה  לינדגרן  אסטריד 

שהספר  לאחר  בתחרות.  ראשון  בפרס  זכה  כך(  משום  דווקא  )ואולי  זאת  ולמרות  משובשת"  בשפה  וכתוב  חינוכי 

הופץ הוא זכה להצלחה גדולה, ואסטריד לינדגרן מונתה לעורכת ספרי הילדים בהוצאת "ראבן את סיגרן", משרה 

שהתמידה בה עד פרישתה לגמלאות.

90



בילבי כמייצגת תפישה חינוכית - החירות הראשונית

מעבר להנאה של הילדים מבילבי השובבה והמצחיקה, אסטריד לינדגרן בחרה להציג דמות שכזו כמייצגת תפי שה 

חיים  חיה  תואמות(.  לא  גרביים  )זוג  מהמקובל  אחרת  התלבשה  אחרת,  נראתה  היא   - שונה  היתה  בילבי  חינוכית. 

שונים מאלו שחיים ילדים אחרים )ללא הורים(, וכמובן התנהגה אחרת.

המקובלים,  הכללים  לפי  שלא   - ילדים  של  שונות  התנהגויות  לעידוד  ד  אַסְטְרִי קוראת  בילבי  של  דמותה  באמצעות 

ולפי תפישתה:

"כל מה שילדים צריכים זו אהבה. ההתנהגות הטובה תבוא מעצמה".

רעה  דוגמה  בה  והממסד שראו  ידי המבוגרים  על  הילדים אך פחות  ידי  על  ובשמחה  נתקבל באהבה  כאמור, הספר 

המוסר  לקריסת  ותגרום  מסוכנת  "פיפי"(,  המקור  )בשפת  שבילבי  וטענו  לכת  שהרחיקו  אפילו  והיו  מתירני  לחינוך 

הציבורי.

יעל מולדצ'בסקי, ראש מדור ספרות הילדים והנוער בהוצאת כנרת, מגדירה כך את ייחודה של לינדגרן:

דית  היסו הפנטזיה  במימוש  טמון  לינדגרן  ד  אסטרי של  בספריה  והקסם  החיות  כוח  שעיקר  לי  "נדמה 

חובות  כל  ללא  עצמאיים  חיים  לנהל  הילדים:  כל  אצל  שמפעפעת  פנטזיה  בהם;  שמגולמת  והעמוקה 

זם הזה, כפי שהוא עשוי להיתפס בעיני מבוגר, הוא למעשה  ומחויבויות, ללא אשמה וללא בושה. האנרכי

עצמה  את  להעסיק  בילבי  כמו  לילדה  שמאפשרת  בהתגלמותה,  הראשונית  החירות  אדירה,  חופש  חווית 

בדברים שבאמת מלהיבים אותה, מבלי לחוש חרדה, אשמה או בושה".

]כרמית ספיר ויץ, "בילבי באמת יתומה: עשור למותה של אסטריד לינדגרן", מעריב, ינואר 2012[

לידי  באה  מהם  ברבים  נוספים,  רבים  ספרים  לינדגרן  כתבה  "בילבי"  סיפרה  הצלחת  אחרי   - ילדים  וזכויות  חופש 

ילדים.  של  זכויותיהם  למען  לפעול  כדי  בהצלחתה  ונעזרה  אחרים  סופרים  עודדה  לינדגרן  חופש.  של  זו  רוח  ביטוי 

לימים היא הפכה למובילת קול המצפון החברתי בשוודיה ודעותיה בנושאים אלו צוטטו וזכו להדים רבים.

משום  לינגנדן,  אסטריד  הסופרת  שלה-  וב-"אמא"  בילבי  של  בדמותה  לעסוק  בחרנו   - בדמות  החינוכית  הבחירה 

שבעינינו עצם ההיכרות עם סיפרה ועם דמותה של בילבי אך גם אם דמותה של לינדגרן עצמה, פותחת צוהר לשבירת 

מוסכמות ועירעור על אותן תבניות המוכתבות לנו בחיים המודרניים, ומעודד לחשיבה "אחרת" וקבלת השונה.

זאת ועוד - סיפוריה של בילבי הם סיפורים יצירתיים ופשוט מצחיקים. הצחוק משחרר, מעמיד אותנו בפרופורציות 

והמצחיק  בנו  הטמון  האנרכיסטי  הרצון  שלנו,  המקובעות  על  כאחד-  ומבוגרים  ילדים   - בעצמנו  להביט  לנו  וגורם 

באורחות חיינו. לינגנדן היטיבה להיות סופרת מצחיקה, שכותבת סיפורים שנונים ומצחיקים, ביקורתיים מחד, אבל 

מלאי אהבת אדם, חמלה ובעיקר אהבת ילדים, מצד השני.

לימודי שפה - הספר "בילבי" - מומלץ משרד החינוך - הספר "בילבי" מומלץ לקריאה כחלק מהוראת השפה לכיתות 

ג'-ד' במעגל שני, הן בממלכתי והן בממ"ד.

כחלק  לינדגרן  אסטריד  הסופרת  על  וללמד  הנ"ל  בכיתות  הקריאה  ברשימת  אותו  לכלול  ממליצים  אנו  כך  בשל 

מהלימוד הכולל את קריאת הספר במסגרת לימודי השפה.

שכזה,  במקרה  הסופרת;  של  בדמותה  העמקה  עם  אמצעי  בלתי  באופן  הספר  קריאת  בשילוב  חשיבות  רואים  אנו 

מומלץ לשלב את חוויות והתרשמויות הילדים מהקריאה בדיונים הכיתתיים.
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קישורים:

הסופרת אסטריד לינדגרן:

ויקיפדיה - הערך "אסטריד לינדגרן". •	
ספר לילדים - אגדת אסטריד - סיפורה של אסטריד לינדגרן, שהם סמיט. פרטים באתר דףדף. •	
בילבי באמת יתומה: עשור למותה של אסטריד לינדגרן, כרמית וספי ויץ, מעריב, ינואר.2012 •	

הסוד האפל של אסטריד לינדגרן, שהשפיע על כתיבת "בילבי" ושאר יצירתה של סופרת הילדים הגדולה,  •	
נירית אנדרמן, הארץ, מרץ 2016.

אסטריד לינדגרן באתר דףדף. •	

בילבי:

בילבי גרב-ברך, אסטריד לינדגרן, יעל דר, הארץ, מרץ 2009. •	
מרץ  הארץ,  חלוץ,  דורון  אמנותית,  ומוזה  בועטת  פמיניסטית  תרבות,  גיבורת  עדיין  והיא   ,60 בת  בילבי  •	

.2009

הכוח הכתום, עדי זליכוב רלוי, אתר הפנקס. •	
גילגי - היתומה המאושרת, מרית בן-ישראל, אתר הפנקס. •	

בילבי גרב-ברך, באתר דףדף. •	
בילבי גרב ברך - פעילות לילדים, באתר דףדף. •	

בילבי גרב-ברך לא רוצה להיות גדולה, אסטריד לינדגרן, באתר הנפקס. •	
החיים  את  חווים  הם  בה  לדרך  הילדים,  לנפש  הבנה  הילד/ה,  זכויות  האדם,  כבוד  אדם,  אהבת  מרכזיים:  ערכים 

ולרצונותיהם, חירות, הומור, יצירתיות, נון קונפורמיזם, דאגה לבעלי חיים.

מושגים: קונפורמיזם, נון-קונפורמיזם.

2 שיעורים. תכנון זמן: 

92

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%93_%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%93%D7%92%D7%A8%D7%9F
http://www.dafdaf.co.il/details.asp?MenuID=1&SubMenuID=131&PageID=4128&Ot=%E0
http://www.nrg.co.il/online/47/ART2/331/295.html
http://www.haaretz.co.il/gallery/literature/.premium-1.2876244
http://www.dafdaf.co.il/Details.asp?MenuID=2&SubMenuID=144&PageID=1639&Ot=%EC
http://www.haaretz.co.il/literature/1.1252260
http://www.haaretz.co.il/misc/1.1251426
http://www.haaretz.co.il/misc/1.1251426
http://ha-pinkas.co.il/%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%97-%D7%94%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%9D/
http://ha-pinkas.co.il/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%92%D7%99-%D7%94%D7%9C%D7%90-%D7%94%D7%99%D7%90-%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%99-%D7%94%D7%9C%D7%90-%D7%94%D7%99%D7%90-%D7%A4%D7%99%D7%A4%D7%99-%D7%94%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9E/
http://www.dafdaf.co.il/Details.asp?PageID=1399
http://www.dafdaf.co.il/images/file/Hafaalot/bilbi.pdf
http://ha-pinkas.co.il/%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%99-%D7%92%D7%A8%D7%91-%D7%91%D7%A8%D7%9A-%D7%9C%D7%90-%D7%A8%D7%95%D7%A6%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94/


אסטריד לינדגרן בעבודתה, 1960
ויקישיתוף

אַסְטְרִיד לִינְדְגְרְן - מערך

רציונל

של  שגרתית  בלתי  אדם  אהבת  ומלאת  הרעננה  יצירתה  תפישתה  עם  היכרות  הוא  הפעילות  של  הראשית  מטרתה 

הסופרת אַסְטְרִיד לִינְדְגְרְן; דרך שקראה לעידוד נון-קונפורמיסטיות, שונות ויחודיות.

תפישתה הייחודית משתקפת היטב בסיפרה "בילבי" - שהפך לאחד הספרים המוכרים והאהובים בעולם.

כאמור, בילבי היא ילדה יוצאת דופן - היא נראית אחרת, מתלבשת אחרת )זוג גרביים לא תואמות(, חיה חיים שונים 

מפתיע,  שונה,  באופן  ומתנהגת  מדברת  חושבת,  וכמובן  וקוף(,  סוס  עם  הורים,  )ללא  אחרים  ילדים  שחיים  מאלו 

מדהים ומשעשע.

וחומר  וקל  וכללים,  חוקים  ישנם  הבתים  במרבית  שכן,  כלל.  פשוטים  אינם  ויישומה  זו  חינוכית  תפישה  קבלת 

ובנטיות  ילדים תוך התחשבות מלאה ברצונות   30 כי אי אפשר לנהל כיתה של  במערכת החינוך הרגילה. ברור לכל 

האישיות של כל ילד כל הזמן. אך מצד שני - האם לא קורה שאנו נסחפים לצד השני? האם לא נוח לנו לעתים ליצור 

תבנית ו"לצקת" לתוכה את כל הילדים - שיצאו זהים?

להתנהג  השתדל  הוא  בטיול  כיצד  מספר  בישגדא  שרגא  נצפה,  בו  בפרק   - הקונפורמיזם  אתגר   - בישגדא  שרגא 

"כמו כולם" ולכן לקח צב. הוא מסביר לנטע בפשטות את ההיגיון שבמעשיו: "אם אני לא אעשה מה שהחברים שלי 

- נוח לנו לראות סביבנו אנשים שדומים לנו ומתנהגים כמונו, גם בכיתה  - הם לא ירצו להיות חברים שלי!"  עושים

אנחנו מעודדים שכולם - יעבדו/ידונו/ישחקו או יצאו להפסקה באותו זמן. אנחנו גם חוששים להיות שונים, להיות 

מנודים חברתית בשל שונות, שלמעשה, נמצאת בכל אחת ואחד מאתנו.

קל לדבר על קבלת השונה ועידוד השונות. למעשה, רובנו עושים זאת. קריאה על הרפתקאותיה של בילבי בת גרב 

מציבה בפנינו מראה ואתגר - היא גם מאפשרת לנו לצחוק על החוקים, על עצמנו ועל מה שלפעמים נרצה להיות, 

לפעמים נהיה ולפעמים לא נעז.
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Pingu1963 :צילום

מבנה הפעילות:

הפעילות מורכבת משני שיעורים: •	
שיעור ראשון - קונפורמיזם ועיסוק בשאלה ממה מושפעות ההחלטות שלנו.  

שיעור שני - אסטריד לינדגרן, דמותה והערכים בהם דגלה שבאו לידי ביטוי בסיפור בילבי ובפעילותה.  
מערך השיעור מבוסס על הפרק 'אסטריד לינדגרן' בסדרה "שרגא בישגדא". •	

תקציר הפרק: שרגא חזר מטיול והביא איתו צב - מסתבר שהוא וכל החברים שהיו איתו בטיול - כולם מצאו צבים 

ולקחו אותם איתם. עליזה מכנה אותו בכינוי "קונפורמיסט". שרגא, שלא מבין את משמעות הביטוי, גאה בכך מאוד; 

אלא שאז מגיעה נטע ומסבירה לו את משמעות הביטוי ומספרת לו על אסטריד לינדגרן ועל חייה.

מיהו קונפורמיסט - הגדרה מילונית

קונפורמיסט - אדם המתאים את עצמו לנורמות החברתיות או להתנהגוּת של קבוצה כלשהי; אדם המתאים 

מילים  מקורי.  להיות  או  בדרכו  ללכת  מעז  ואינו  כלשהי  בחברה  המקובלים  לנוהלים  או  להתנהגות  עצמו 

נרדפות: הולך בתלם, הולך עם הזרם, צייתן, תֹואֲמןָ. )מילון מקוונן סנופי(
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אסטריד לינדגרן - מערך

פעילותנושאחלק

נושא ראשון קונפורמיזם ועיסוק בשאלה ממה מושפעות ההחלטות שלנו.

חלק א'
משחק קצר בהשראת הניסוי של סלמון אש 

+ דיון.
היחשפות ראשונה ללחץ חברתי בעקבות דעותיהם של כל 

חברי הקבוצה.

חלק ב'
היכרות עם המושג קונפורמיזם ומשמעותו.צפיה בחלק קצר מתוך הסרטון + דיון.

חלק ג'
עם את מי נפגוש בשבוע בא? - תשבץ. לינדגרן,  אסטריד  הסופרת  עם  ראשונית  היכרות 

תפישת עולמה, ועם הדמות הספרותית המפורסמת ביותר 
שלה בילבי!.

נושא שני אסטריד לינדגרן "אמא" של בילבי

חלק ד'
היכרות עם לינדגרן, דרך קטע קריאה מתוך "בילבי".גרב שחור, גרב חום - קריאה.

חלק ה'
מה אנחנו יודעים על אסטריד לינדגרן.דיון

חלק ו'
היכרות עם לינדגרן והתנגדותה לקונפורמיזם.צפייה בפרק מסדרת "שרגא בישגדא"

חלק ז'
ניסיון לעמוד על אופיה של אסטריד לינדגרן ועל הרעיונות קריאת קטעים נוספים +דיון.

המניעים אותה.

חלק ח'
עבודה בזוגות: כתיבת שאלון ראיון עם דמותה של הסופרת היכרות עם אסטריד לינגנדן.

אסטריד לינדגרן, החלפת ראיונות ומענה עליהן.

חלק ט'
בניה ועיצוב בית אישי בהשראת ביתה של בילבי.פעילות יצירתית.

חלק י'
מילוי "דף דמות"סיכום והעשרה.  •

הצעות לפעילות יצירה והעשרה בעקבות "בלבי"  •
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שיעור ראשון - קונפורמיזם ועיסוק בשאלה ממה מושפעות ההחלטות שלנו

חלק א' - הניסוי של סלומון אש והשפעה חברתית

פתיחה: נפתח את השיעור במשחק- ניסוי המבוסס על הניסוי של סלומון אש. •	

קצת על הניסוי של סלומון אש:

סלומון אש היה חוקר שרצה לחקור את כח 

הקונפרמיות של הקבוצה.

קו  לאיזה  אותם  ושאל  בחדר,  אנשים   7 אסף  הוא 

היו  מהאנשים  שישה  הנפרד,  שבכרטיס  הקו  דומה 

לענות,  כיצד  אותם  כיוון  והוא  סלומון"  של  "אנשיו 

והאדם השביעי היה הנבדק.

לקו  שזהים  הם   B או   A שקו  משמעית  חד  בצורה  לענות  מאנשיו  אש  ביקש  ם  מהפעמי  בחלק 

קו  אותו  את  ובחרו  בתשובותיהם  טעו  בניסוי  שהשתתפו  מהנבחנים   1/4 אלו  במקרים  הנפרד. 

אותו בחרו שאר המשתתפים )אף שקל לראות ש-C הוא הדומה ביותר(.

כדי לא לגרום תחושת אי נוחות לילדים לא נערוך את הניסוי אלא נספר עליו לתלמידים ונזמין אותם לנחש  •	
כיצד נהגו הנבחנים.

נשאל - כיצד, לדעתכם, הרגישו הנבדקים כאשר קבוצת אנשים ערערו על צדקת תשובתם? •	
מדוע לדעתכם הוא הרגיש כך? •	

האם הייתם פעם במצב דומה? מה היה דומה ומה היה שונה? כיצד נהגתם? •	
מה משפיע על החלטותינו ודעותינו? •	

האם חברים משפיעים על דעתנו? האם זה טוב או רע? •	

חלק ב'

ירצו  לא  הם  עושים,  שלי  שהחברים  מה  אעשה  לא  אני  "אם  אומר  שרגא  בה   ,5:30 הדקה  עד  בסרטון  צפייה  •	
להיות חברים שלי"

דיון: •	
מה דעתכם על דבריו של שרגא, האם הוא צודק?

כיצד אתם הייתם מתנהגים בטיול?

כיצד אתם נוהגים באופן כללי, האם אתם אוהבים להתנהג כמו כולם?

המורה תכתוב את המושג "קונפורמיסט "על הלוח, והתלמידים יאמרו את פירושו.

גורם  דוגמאות. מה  לא. אפשר לבקש מהתלמידים  ומתי  כולם  דיון קצר: מתי אנחנו מתנהגים כמו  נערוך 

להם לדעתם להתנהג כך או אחרת?
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ציור קיר, אוסטריה
Katy Kristin :צילום

חלק ג' - את מי נפגוש בשבוע הבא? - תשבץ

לסיום ניתן לילדים למלא את התשבץ המופיע כנספח. •	
התשובה היא - "בילבי". •	

נשאל - האם אתם מכירים את בילבי? •	
מה אתם יכולים לספר עליה? •	

נבקש מהילדים להביא לשיעור הבא תמונה של בילבי שיצלמו מספר או שיחפשו בתמונות שבמרשתת. •	

שיעור שני - אסטריד לינדגרן, "אמא" של בילבי

בסיפור  ביטוי  לידי  באים  הם  וכיצד  דגלה  בהם  בערכים  לינגנדן,  אסטריד  הסופרת  של  בדמותה  נעסוק  זה  בשיעור 

"בילבי" ובחייה בכלל.

חלק ד' - גרב שחור, גרב חום- קריאה

פתיחה:

נקרא ביחד עם הילדים קטע מהספר "בילבי". •	
נשמיט בקריאה את המילה "בילבי": •	
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חלק ה' - דיון

נשאל: את מי מתאר הקטע? •	
מה אנחנו יודעים על הדמות? •	

מאיזה ספר מצוטט הקטע שקראנו? •	

חלק ו' - צפייה

נצפה בכל הפרק מסדרת 'אסטריד לינדגרן' "שרגא בישגדא". •	

חלק ז' - קטעים נוספים מהספר "בילבי"

נקרא ביחד עם הילדים קטע או שניים מתוך הספר "בילבי בת גרב". •	
ומחצית  אחד  קטע  קוראים  מהזוגות  מחצית   - לשניים  הכיתה  ואת  בזוגות  לעבודה  הקריאה  את  לחלק  ניתן  •	

שנייה - קטע אחר. ]ר' נספחים[.

בתום הקריאה יציגו נציגים מכל קבוצה את הדמות של בילבי בפני הכיתה - מיהי בילבי מה מיוחד בה? •	
נבקש מהילדים לתאר איזה מין דמות היא בילבי בת גרב. •	

לילדים שמתקשים - נציע אוצר מילים שיכולות לתאר את בילבי. •	
המורה תקריא את המילים. •	

בכל פעם שמופיעה מילה שלדעת הילדים מתארת את בילבי, עליהם לקום ולהניע את הגוף באופן שמתחשק  •	
להם, תוך שהם עומדים במקום ]לנפנף בידיים, לקפוץ, לכרכר, וכד'[.

כמובן שייווצר מצב בו ילדים שונים קמים באותו הזמן ומניעים את גופם באופנים שונים. •	
לב,  יודעת חשבון, טובת  לא  לא מנומסת,  לדוגמה: חוצפנית, מסודרת, שובבה, מצחיקה, משעממת,  מילים  •	

עצובה, רגישה, רגילה לגמרי, מיוחדת.

דיון

האם הייתם רוצים שיהיו לכם חיים כמו לבילבי? •	
האם הייתם רוצים להיות חברים של בילבי?    •	

חלק ח' - אסטריד לינדגרן

למורה - לאחר שהכרנו את דמותה של "בילבי" נתוודע לדמותה של הסופרת אסטריד לינגנדן. •	
בשלב ראשון הילדים יערכו סיעור מוחות בהנחיית המורה: הם יכינו תשתית של שאלות ללמידה על הדמות. •	

נשאל - מי יכולה לכתוב ספר כמו בילבי? איזו דמות היא - מהן התכונות שלה? מה חשוב לה? •	
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פסל - אסטריד לינדגרן, שטוקהולם, שוודיה
צילום: Hedning, ויקישיתוף

השאלות יכתבו על הלוח ובמחברות הילדים. •	
ננסה לענות בעל-פה ולהעלות השערות: התכונות המשוערות יכתבו בנפרד על הלוח. •	

כעת נספר על הסופרת: נספר קצת על חייה של איסטריד: •	
איסטריד נולדה בשוודיה ב- 1907. היא גדלה בחווה שנקראה סמולנד. בחווה וכך תיארה את ילדותה:

זים, לפעמים עד כדי סיכון  "כמה הרבה שיחקנו, ארבע תנו! מהבוקר עד הלילה, בלי להתעייף, שמחים ועלי

החיים, אבל זה לא עלה על דעתנו".

הם טיפסו על עצים, נתלו על קורות הגג הגבוה שבאסם, קפצו על ערימת הקורות שבמנסרה. שנים לאחר 

עם  הכריכים  השיער,  לתוך  הנושרת  הנסורת  את  והריחות:  המראות  התחושות,  כל  את  זכרה  היא  מעשה 

"את הנחל עם שושני  וכל אבן קטנה", סיפרה,  והפטל שליקטו. "הכרנו כל שביל  הנקניק הקר, תותי הבר 

המים, את התעלות, הפלגים, העצים - זכרתי את כל אלה יותר מאשר את בני האדם". 

)XNET,מתוך כתבה של עופר ה עופר ארז(

לשחק  ואניקה  תום  את  מלמדת  בילבי  כאשר  בספרה,  יותר  מאוחר  הופיעו   - אחיה  עם  ששיחקה  מהמשחקים  חלק 

באחד המשחקים "אסור לדרוך על הדשא". כשהתבגרה - עזבה את משפחתה ועברה לגור בשטוקהולם מאוחר יותר 

הגדול  המזל  הנראה  כפי  היה   - מזל  כחוסר  אז  היה  שנראה  מה  רגל,  שברה  היא  ביתה  את  שילדה  אחרי  התחתנה. 

- כיוון שהייתה כנראה פנויה מעבודה, היא כתבה סיפור לתחרות ספרותית וזכתה במקום הראשון. שלה

הסיפור הוגדר כסיפור בלתי חינוכי וכתוב בצורה משובשת - אבל כנראה זה בדיוק היה סוד קיסמו. לאחר מכן כתבה 

מהספר  מזועזעים  היו  והמחנכים  המבוגרים  אבל  הספר  את  אהבו  הילדים  "בילבי".  ביותר:  המפורסם  סיפרה  את 

חסר המוסריות והחינוכיות, אבל לינדגרן הסבירה:

"כל מה שילדים צריכים זו אהבה. ההתנהגות הטובה תבוא מעצמה".
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בילבי הבת - לינדגרן גם הציגה ילדה שובבה: בעולם בו ילדות חונכו להיות שקטות ועדינות, לשחק בבובות, להתלבש 

יפה ולא להתנהג "כמו בן" - בעולם זה יצרה אסטריד ילדונת מנומשת ושובבה, שהיא ההיפך הגמור מדמות הילדה 

הטובה שהייתה מקובלת אז.

לעשרות  תורגמו  הם  רבים.  ספרותיים  בפרסים  אותה  זיכו  מהם  שרבים  ספרים,   115 לינדגרן  כתבה  חייה  במהלך 

לנפש  ספריה  את  והתאים  ילדים  אל  לדבר  ידעה  שהיא  מסתבר,  עותקים.  מיליוני  מ-130  למעלה  ונמכרו  שפות, 

הילדים.

השמיעה  היא  ילדים.  של  זכויותיהם  למען  לפעול  כדי  מוערכת,  כסופרת  ובמעמדה  בהצלחתה  השתמשה  אסטריד 

להשתובב  לצחוק,  שלהם  היכולת  את  יפה  בעין  ראה  ולא  בקשיחות  לילדים  שהתייחס  נוקשה,  בעולם  חדש  קול 

את  ששינה  חשוב  לקול  הפך  שבילדים  והטוב  התום  השמחה,  את  שראתה  אסטריד  של  המיוחד  קולה  ולהשתולל: 

היחס לילדים בארצה והשפיע בכל מקום אליו הגיעה בילבי עם הגרביים והשובבות.

עבודה בזוגות:

הילדים יתחלקו לזוגות. •	
כל זוג יבחר שאלה אחת מהשאלות וההשערות שהעלינו על הלוח. •	

הילדים ידונו ביניהם: •	
האם ההשערה שלנו התבררה כנכונה. •	

אסיף - לאחר שהילדים סיימו, נזמין אותם לשתף את הכיתה כולה בשאלות ובתשובות שעלו. במהלך הדיון,  •	
סביר כי יעלו הגדרות אלו ביחס לאסטריד לינדגרן:

הענקת כבוד לילדים, אוהבת אדם, אוהבת ילדים, שונה, עצמאית, מוכשרת, מיוחדת. •	
נזכר במילה "קונפורמיזם" וננסה להשיב ביחד - האם אסטריד לינדגרן היא קונפורמיסטית בעינכם? מדוע? •	

חלק ט' - פעילות יצירה

בחלק זה נתבונן באיורים המתארים את ביתה של בילבי - מבפנים ומבחוץ: •	
נעזר בתמונות מהספר וכן בתמונות מהמרשתת: •	

.)s-media-cache-ak0.pinimg.com דגם של בית בילבי )מתוך

.)a.bimg.dk בילבי, הסוס וחבריה טום ואניקה בחצר וילה מצחיקולה )מתוך

בילבי במטבח הווילה תמונה מסרט הקולנוע "בילבי".

.)i.ytimg.com בילבי מכינה חביתיות לטום ולאניקה )מתוך

.)topbestappsforkids.com בילבי בחצר הווילה )מתוך
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המטבח של בילבי בווילה מצחיקולה - 
"הבית של בילבי"
פארק יוניבאקן, שטוקהולם, שוודיה
Erzsèbet :צילום

נחלק לילדים דף חלק ונבקש מהם לתכנן את בית החלומות שלהם: •	
לו יכולתם לתכנן בית שמתאים לכם בדיוק - איך הוא היה נראה? •	

בבית החלומות שנתכנן לא נוכל להכניס כל דבר - לא נוכל לקנות דברים מוכנים רבים אלא פריט אחד חדש  •	
ומוכן ופריטים ישנים נוספים או כאלה שנכין בעצמנו ]זאת על- מנת לא ליצור בית שבו המוטיב העיקרי הוא 

.] צרכנות פרועה וברוח הסיפור המקורי

מה היה בחצר? •	
את מי הייתם מארחים? •	

האם הייתם מגדלים בעלי חיים? מאלו סוגים? •	
איך היה נראה חדר השינה שלכם? •	

לצד הציור כתבו הסבר - מה יש בבית שלכם, מה אתם אוהבים בו ואיזו הרגשה הוא גורם לכם. •	

אסיף

נערוך תערוכה של בתי החלומות. •	
נצלם למזכרת ונדביק את בית החלומות במחברת. •	

' - סיכום והעשרה חלק י •	
נמלא "דף דמות" על אסטריד לינדגרן. •	

הצעות לפעילות: •	
.)jumpintoabook.com גרביים ישנות והילדים מציירים עליהם מה שמתחשק להם )מתוך

.)traktatieblog.com הכנת בילבי עם רגליים מחרוזים )מתוך

לימוד ושירה משותפת של השיר אני בילבי לא כלום )מתוך שירונט(.  
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תשבץ

בשבוע הבא נכיר אישה דמות שחשבה בצורה שונה מכולם היא חשבה קצת    .1

 מכולם.

. האישה הזו עוסקת בכתיבה היא היתה    .2

היא  מנומסת,  היתה  שלא  ילדה  על  מספר  סופרת,  אותה  של  המוכרים  הספרים  אחד   .3

היתה:

לילדה השובבה שהיתה גיבורת הספר קראו:  .4

לגיבורת הספר היו גרביים שונות הן לא היו -  .5

לגיבורת הספר היה שיער מיוחד הוא היה:  .6

הסופרת אותה נכיר גרה בארץ קרה בצפון.  .7

הילדים מאוד אהבו את הספרים של הסופרת אבל ה  פחות אהבו אותם.  .8

. רוב הספרים שכתבה הסופרת היו סיפרי    .9

שנכיר  הסופרת  של  ביותר  החשובה  התכונה  את  במרכז  תקבלו  התשבץ  את  נכון  פתרתם  אם 

בשבוע הבא...
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מתוך הספר "בילבי בת גרב"

קטע 1

קטע 2

קטע 3

תיאור ביקורה של בילבי בבית הספר

כל  מיהרו  כך  אחר  קצר  וזמן  מהמרפסת,  שלה  הסוס  את  הניפה  עשר,  בשעה  בדיוק 

אנשי העירה הקטנה לחלונותיהם כדי לראות מי הסוס שפתח במנוסה. …

"שלום לכולם", שאגה בילבי ונופפה בכובעה הגדול. "הגעתי בזמן ללוח הכפפל?"

טומי ואניקה סיפרו למורה שלהם שתבוא ילדה חדשה בשם בילבי גרב- ברך. המורה 

ד  מאו נחמדה  מורה  שהיתה  ומפני  הקטנה.  בעירה  בילבי  על  שמדברים  שמעה  גם 

וחביבה, החליטה לעשות הכל כדי שלבילבי יהיה טוב בבית הספר.

אבל  זאת.  לעשות  ממנה  ביקש  שאיש  בלי  פנוי  כיסא  על  עצמה  את  הטילה  בילבי 

המורה התעלמה מחוסר הנימוס שלה ואמרה בקול לבבי, "ברוכה הבאה לבית הספר 

בילבי החביבה. אני מקווה שיהיה לך טוב ושתלמדי הרבה".

"כן, ואני מקווה שאקבל חופשה בחג המולד," אמרה בילבי. "בגלל זה באתי הנה. צדק 

מעל הכל!"

לבית  אותך  לרשום  אוכל  "ואז  המורה,  אמרה  המלא,"  שמך  את  לי  אימרי  כל,  "קודם 

הספר".
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"שמי בילבילוטה צידניה וילון-גלילה נענע-מסולסלה בת אפרים גרב-ברך, בתו 

הוא  בילבי  דים.  הילי מלך  ועכשיו  הים  אימת  לשעבר  גרב-ברך,  אפרים  קפטן  של 

בעצם רק שם החיבה שלי, כי אבא חשב שבילבילוטה הוא שם ארוך מדי".

נבדוק קצת את  בילבי. אבל עכשיו  לך  "גם אנחנו נקרא  "אני מבינה," אמרה המורה. 

דיעות שלך," המשיכה. "את הרי ילדה גדולה ובודאי יודעת כבר דברים רבים. נתחיל  הי

אולי בחשבון. את יכולה לומר לי כמה זה שבע ועוד חמש?"

את  בעצמך  יודעת  לא  את  "אם  אמרה,  ולבסוף  ונרגזת  מופתעת  בה  הביטה  בילבי 

ד לך!" התשובה, אז אל תחשבי שאני מתכוננת להגי

בבית  עונים  לא  שככה  לה  הסבירה  והמורה  בחלחלה,  בילבי  על  הביטו  הילדים  כל 

הספר. אסור לקרוא למורה "את", אלא לכנות אותה "מורתי".

"סליחה מקרב לב," אמרה בילבי בחרטה. "לא ידעתי. לא אעשה את זה שוב".

שתים- שווה  חמש  ועוד  ששבע  לך  אומר  "ועכשיו  המורה.  אמרה  שלא,"  מקווה  "אני 

עשרה".

אוי,  שאלת?  למה  אז  בעצמך,  התשובה  את  ידעת  "אם  בילבי.  אמרה  תראו,"  "תראו, 

חזקה  צביטה  לעצמה  ונתנה  אמרה  סליחה,"   .' 'מורתי אמרתי  לא  אני,  סתומה  זה  אי

זן. באו

ד פנים שלא ראתה. היא המשיכה. "טוב בילבי, כמה לדעתך  המורה החליטה להעמי

שווה שמונה ועוד ארבע?"

המורה.  אמרה  לא,"  "בהחלט  בילבי.  חישבה  יותר,"  או  פחות  בערך,  ושבע  "ששים 

"שמונה ועוד ארבע שווה שתים-עשרה".

ששבע  הרגע  אמרת  בעצמך  "את  בילבי.  אמרה  מוגזם,"  כבר  זה  יקירתי,  באמת,  "נו, 

מזה,  חוץ  הספר.  בבית  אפילו  סדר,  קצת  שיהיה  צריך  שתים-עשרה.  שווה  חמש  ועוד 

בפינה  תשבי  שלא  למה  קטנה,  ילדה  כמו  כאלה  משטויות  מתלהבת  כך  כל  את  אם 

שוב  לא,  אוי,  תופסת?  לשחק  שנוכל  כדי  במנוחה  אותנו  ותעזבי  חשובים  ותחשבי 

אחת  פעם  עוד  רק  לי  לסלוח  תסכימי  "אם  בבהלה.  צרחה   ",' ד'מורתי להגי שכחתי 

אחרונה, אז גם אני אנסה לזכור קצת יותר טוב מעכשיו והלאה, בסדר?"

…

בילבי ממשיכה להפריע

…

"את יודעת מה," אמרה, "זאת אומרת, את יודעת מה, מורתי, היה נורא כיף לבוא הנה 

ולראות מה אתם עושים. אבל נדמה לי שלא מתחשק לי להמשיך לבוא לבית הספר. 

אאלץ להסתדר בלי חופשת
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חג המולד. יש פה יותר מדי תפוחים ויגוארים ונחשים ודברים כאלה. זה ממש עושה 

לי סחרחורת. אני מקווה שמורתי לא כועסת".

לנסות  מסרבת  שבילבי  מפני  במיוחד  כועסת,  בהחלט  שהיא  אמרה  המורה  אבל 

לבית  לבוא  יכולה  לא  בילבי  כמו  שמתנהגת  ילדה  ששום  ומפני  שצריך,  כמו  להתנהג 

הספר, גם אם היתה רוצה.

אמרה  ידעתי,"  לא  "בכלל  גדולה.  בפליאה  בילבי  אמרה  יפה?"  לא  התנהגתי  מה,   "

עמדה  מה  זמן  עצובה.  כשהיא  בילבי  כמו  אומלל  נראה  לא  איש  אומללה.  ונראתה 

בשקט, ואז אמרה בקול רועד, "את מבינה, מורתי, מי שאמא שלו היא מלאך ואבא שלו 

צריך  בדיוק  איך  יודע  לא  שלו,  החיים  כל  בים  הפליג  בעצמו  והוא  דים  הילי מלך  הוא 

להתנהג בבית הספר בין כל התפוחים והיגוארים".

אולי  תוכל  ושבילבי  בילבי,  על  כועסת  לא  כבר  ושהיא  מבינה,  שהיא  אמרה  המורה 

מאוד  "את  מאושר,  כולה  קורנת  אמרה,  ובילבי  קצת.  כשתגדל  הספר  לבית  לחזור 

נחמדה בעיני, מורתי. אז הנה מתנה בשבילך, מורתי!"

המורה.  שולחן  על  אותו  והניחה  ומהודר  קטן  זהב  שעון  בילבי  שלפה  הכיס  מתוך 

יכולה לקבל מתנה יקרה כל- כך מבילבי, אבל בילבי אמרה,  המורה אמרה שהיא לא 

"את חייבת! אחרת אחזור לכאן מחר בבוקר, ואז יהיה פה בלגן אמיתי".

זינקה על הסוס. כל הילדים התגודדו סביבה כדי  בילבי יצאה בריצה לחצר בית הספר ו

ללטף את הסוס ולראות אותה רוכבת משם…"

 

ציטוטים מתוך בילבי גרב-ברך

תרגמה דנה כספי

הוצאת כנרת, זמורה-ביתן, דביר, 2009

באישור המו"ל בעניין זכויות יוצרים
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