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פתיחהפעילות

פתיחה

.שנים אחרי רצח יצחק רבין 25, 2020כעת אנחנו בשנת 

?כיצד נראית היום החברה הישראלית

עד כמה המילים הבאות מאפיינות לדעתכם את  ➢

:לפי תחושתכם והתרשמותכם–כיוםהחברה הישראלית 

(:5עד 1-מ )

כלל לא מאפיינת1-------5מאפיינת מאד 

ערבות הדדית
כבוד לזולת

שוויון זכויות
תחושת ביטחון

רוגע ושלווה

?על מה הסתמכתם בדירוג החברה הישראלית



המשך-פתיחהפעילות

מצורפות תמונות וכותרות  בנספח
(ניתן להשתמש בכולן או בחלקן)

שימו לב לתאריכי הכותרות •

:עיינו בתמונות ובכותרות ודונו בסעיפים הבאים•

חפשו עדויות לערבות הדדית ושפה משותפת בחברה ❑

הישראלית

.  למאבקים ופירוד בחברה הישראליתאתרו עדויות❑

(ימין ועוד, שמאל, ערבים, חרדים, חילוניים)

האם מאז רצח יצחק רבין מצבה של החברה הישראלית  ❑

?השתפר



מדרש כרזה

.הביטו בכרזה המצורפת

בכרזה אנו רואים מנהרה חשוכה וציפורים עפות  

.לעבר פתח המנהרה

מבחר שאלות לדיון
?  מה הם מייצגים? אילו צבעים בולטים בכרזה➢
?ממה למה ומדוע. צבעה של היונה משתנה➢
אלו –נסו לדמיין את המסע של היונה בתוך המנהרה ➢

?חוויות היא חווה במסעה בתוך המנהרה
לו החברה הישראלית  -לאור השיח שערכתם קודם לכן ➢

היכן הייתם ממקמים את החברה  -הייתה היונה במעופה 
?במסעה מתוך המנהרה אל החוץהיוםהישראלית 

?האם עמוק בתוך המנהרה•
?האם קרוב לפתח•
? מחוצה לה•

הסבירו את עמדתכם



המשך-מדרש כרזה 

.הביטו בכרזה המצורפת

בכרזה אנו רואים מנהרה חשוכה וציפורים עפות  

.לעבר פתח המנהרה

כיצד נראה  –או בציור /נסו כעת לדמיין במילים ו➢

בהקשר לחברה –העולם מחוץ למנהרה 

:הישראלית 

תצא מן ( החברה הישראלית) מה יקרה כאשר הציפור 

?כיצד היא תיראה? החושך אל האור



מסע-3פעילות מספר 

עת שוחחנו  , שנית בכרזה ונזכר בשיח הקודםנביט

במסעה מתוך המערה  אודות החברה הישראלית

...החוצה אל האור

לפני שנתעמק במסעה של החברה הישראלית ננסה  
.  מבוגרים או ילדים, להתרכז במסעם של פרטים בודדים

לעיתים בני אדם מרגישים כאילו הם בתוך מנהרה  
.לתקופה קצרה או ארוכה והאור רחוק מהם

נסו לחשוב על מצבים או זמנים בהם בני אדם עלולים 
.להרגיש כמו בתוך מנהרה חשוכה

?מה הייתם אומרים לדמות שחווה תחושה כזו❑
?אלו מילות חיזוק ועידוד הייתם אומרים לה❑
אלו עצות טובות הייתם נותנים לה על מנת להתקדם  ❑

?במסעה לעבר האור



הרחבה –3פעילות מספר 
(בחירה)

,  במבט לאחור אל ההיסטוריה וגם היום

אנו מוצאים זמנים קשים ומאתגרים לעם היהודי  

בזמנים אלה התחושה היא של משבר  .  ולחברה כולה

לוקח זמן עד שמתגלה  . וקושי והמאבק ממושך ולא קל

....האור בקצה המנהרה



המשך הרחבה 
(בחירה)

התייחסו לאירועים הבאים ונסו למצוא קשר ביניהם  
לבין הכרזה

יציאת מצרים–עם ישראל והעבדות במצרים 1.
שנה וההגעה לארץ ישראל40וההליכה במדבר 

רצח ראש הממשלה יצחק רבין. 2
תקופת הקורונה. 3

עללחשובמוזמניםוהנכםנוספותדוגמאותישנן
והחברההיהודיהעםשחווהנוספיםמאתגריםאירועים

.הישראלית

מה היו האתגרים באירועים הללו וכיצד התמודדו ➢
?עימם 

?מה סייע לאנשים במסע הקשה והמאתגר➢
האם באירועים המוזכרים ובאירועים אחרים  ➢

מה  ? שחשבתם עליהם אכן הצליחו להגיע אל האור 
?הם מצאו ביציאה מן המנהרה

האם כשיצאו מן המנהרה תמו האתגרים או שחיכו  ➢
?אתגרים נוספים ואחרים

אלו מילים הייתם אומרים לאותם אלה שהולכים  ➢
?במסע בתוך המנהרה



אחריות-4פעילות מספר 

היוםחישבו על החברה הישראלית 

:ודונו( לאור הדברים שעלו עד כה)

אלו פעולות לדעתכם חשוב שהחברה הישראלית  ➢

תבצע על מנת לחוש שאנחנו באמת באור ולא בתוך  

?המנהרה

האם נראה לכם שגם ילדים יכולים לסייע בשיפור ➢

?כיצד? מצבה של החברה הישראלית

כיצד הייתם רוצים לפעול על מנת לקרב -ככיתה ➢

?לבבות בחברה הישראלית ולגשר על פערים



סיום בנימה אופטימית 
(לבחירה)

–ממחלוקת ופירוד לאיחוד לבבות –קטע השראה 
?האפשר

!פרק הסיום-10פרק -פתיחת דלת | עוד ניפגש 
11וכאן סטודיוסקומאבאדיבות 

(20:30עד דקה 9:15הקטע הרלוונטי הוא מדקה )

?  האם אתם מוצאים קשר בין הכרזה לבין הסרטון➢

?מהו

משבר "-כיצד סרטון זה מתקשר לכותרת הכרזה ➢

!"?כהזדמנות

מדוע לדעתכם מופיע סימן שאלה בצמידות ➢

? למילים אלו

https://www.youtube.com/watch?v=w2f-x8j6V4c


נספח

04.09.2020; 1' קטע מס

(אולפן שישי12ערוץ ) משה פרץ: זו דעתי

1.32מההתחלה עד דקה או 1.00מההתחלה עד דקה 

03.09.2020; 2' קטע מס

https://www.ynet.co.il/activism/article/Sk9haZCXD#autoplay

את מי שצריך עזרה" עוטפות באהבה"
עמותת  ". שרוצים לשמח אותן, שרואים אותן, זה לתת תחושה שאכפת מהן. זה הרבה יותר מלתת סל מזון"
קשישים וניצולי  , היא עמותת נשים הפועלות בהתנדבות מלאה למען משפחות במצוקה" עוטפות באהבה"

לקראת מבצע איסוף מזון וחלוקה לקראת החגים הן זקוקות לעזרתכם בתרומות. שואה

https://www.mako.co.il/news-channel12?subChannelId=f002da0a97ca3710VgnVCM200000650a10acRCRD&vcmid=82ff670365a54710VgnVCM100000700a10acRCRD
https://www.mako.co.il/news-channel12?subChannelId=f002da0a97ca3710VgnVCM200000650a10acRCRD&vcmid=82ff670365a54710VgnVCM100000700a10acRCRD
https://www.ynet.co.il/activism/article/Sk9haZCXD#autoplay


3' קטע מס

https://www.ynet.co.il/activism/article/Hkwpa11ZMD

12.08.20

מישהושלעולמואתלשנותיכולשלךהמחשב
לילדיםעולםלשנותיכולהוא?בשימוששלאתקיןמחשבבביתלכםיש

.לושזקוקים
שלאשלהםהטאבלטאוהמחשבאתתורמיםאזרחיםהפרויקטבמסגרת
אחריםומתנדבים,המחשבבשינועיעסקומהקהילהמתנדבים,בשימוש

מועבריםהמחשבים.הדרכהשצריךמיאתוידריכותיקוןהדרושאתיתקנו
.בקהילהשזקוקמיולכללקשישים,לילדים

https://www.ynet.co.il/activism/article/Hkwpa11ZMD
https://www.ynet.co.il/activism/article/Hkwpa11ZMD


08.08.2020;4'מסקטע

לעצור על סף תהום
ר שוקי פרידמן"ד:מאת|

https://www.idi.org.il/articles/32191

לסולידריות החברתית ולאחריות האישית של כלל האזרחים יש  
היא תנאי  ". רגילות"חשיבות רבה עוד יותר מאשר במדינות 

הקולות הבוקעים  , למרבה הצער. להמשך הקיום שלנו כאן
החוכמה המשותפת  .מהרחובות מנבאים לעת עתה את ההפך

.שלנו צריכה לעצור אותנו לפני התהום
הם  . החוטים הקושרים את החברה הישראלית דקים ורופפים

.  קשה לנבא את הרגע בו ייפרמו חלילה. מיום ליוםמתכרסמים
החוכמה המשותפת שלנו  . כשזה יקרה יהיה קשה לחזור לאחור

.צריכה לעצור אותנו לפני התהום

https://www.ynet.co.il/activism/article/Hkwpa11ZMD
https://www.idi.org.il/staff/1362
https://www.idi.org.il/articles/32191


09.4.2020;5'מסקטע

סולידריות חברתית, דווקא עכשיו
https://www.idi.org.il/articles/31272

כהנרר לי “ד,ר אסף מלחי"ד:מאת|

,החרדיוברחובבהנהגהנפשחשבוןמחייבתבתחלואההנסיקה
החריףהעליהוםלאורהכלליבציבורגםמכךפחותלאאך

גשריםלחזקאפשרותלנומזמןהקורונהמשבר.והתוקפני
השואפות,מתונותחרדיותקבוצותעםותרבותייםחברתיים
.הישראליתבחברהלהשתלב

https://www.ynet.co.il/activism/article/Hkwpa11ZMD
https://www.idi.org.il/articles/31272
https://www.idi.org.il/staff/1457
https://www.idi.org.il/staff/1452


09.10.2019; 6' קטע מס

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-

5594812,00.html | 

תרבותיות-לרבתרבויותריבויבין
בשסעים,בקיטובמאופיינתהנוכחיבמצבההישראליתהחברה

לתתעלינובחברההסדקיםאתלחזקכדי,חברתיתיציבות-ובאי
טובלמעןיחדולפעולאותההמרכיבותמהקבוצותאחדלכלביטוי

.בפתחושאנחנוחברתימכאוסלהימנענוכלכךרק.משותף

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5594812,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5594812,00.html


26.5.2019; 7' קטע מס

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-

5419091,00.html |

"ולשלב בחברה–להוציא מבית ההורים , להוציא מהמוסדות"
מנדלספרביתשלבוגריםשניעל־ידישנוסדה,"כוונים"עמותת

עםצעיריםמכשירה,שופטיואיילתצורגידי,חינוכיתלמנהיגות
שנה15כ־לפנישהחלמה.בחברהלהשתלבותמיוחדיםצרכים
עם,40-10בגילאיחניכים250שמונהלעמותהכיוםהפך,כחלום
.בקהילהלהשתלבותפוטנציאלבעלישהם,שוניםמיוחדיםצרכים

קהילתיתעבודה,לימודיםעלשמבוססתמסגרתלהקיםחשבנו"
צורמסבירים,"הגילאותובניעםבקומונהיומיומייםשיתוףוחיי

להפוךיוכלוהםשבהםלמקומותהבוגריםאתולחבר",ושופטי
"אחרותלאוכלוסיותשירותלנותני,בקהילהשירותממקבלי

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5419091,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5419091,00.html


23.04.2018; 8' קטע מס

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5238230,00.html |

נבוביםכציטוטיםנותרים"לבבותקירוב"ו"והשונההאחראתלכבד
.הבמותפנימעלנאמריםרקהםכאשר

לשדרשמטרתםנוספיםרביםובאירועיםהעצמאותביוםשקורהמהשכללנוברור
שמסייעיםוטקסיםכנסים,סמלים."עינייםאחיזת"דברשלבסופוהוא,אחדות

הלאומיתהשלמותתמונתלאחרדקה.יחסיםמחליפיםאינם,הלאומיתלאמנזיה
שישהמורכבות.כאןשישולעוינותלשנאה,והמבוקעתהאלימהלמציאותחוזרים
טווחארוך,מעמיקבאופןיחסיםמערכותלבנותאותנומחייבתהישראליתבחברה

.ויסודי
אתלייצרכדילפעולאפשרימקוםובכלנתוןרגעבכל,כולנושלוההכרחהמחויבות

יומיתהיוםברמההמשותפיםהחייםאתלבנות.בסיסמאולאבפועלהמגשרהדיאלוג
רגעבכל,המישוריםבכלנפעללאאם....כיוםכאןשלנוביותרהחשובהכמשימה

אתונשלה,בפועלהמשותפיםהחייםאתולבנותהמגשרהדיאלוגאתליצור,אפשרי
נמשיךאנחנו,יחסיםכאןשיהיוכדינדרששבאמתמהאתלהשקיעצורךשאיןעצמנו

.דרךקיצוריאין.הישראליתהחברהוחולייפצעיאתיעמיקשרקהסלמהבמסלול

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5238230,00.html


26.11.2017; 9' קטע מס

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-

5047112,00.html#autoplay | 

"ענייישארלאבישראלקשישאף"
('א)הבוקרהציגחברתיהכלכליהפורוםר"יו,ברוששרגא

מתגייסיםהמעסיקיםבהתכנית,מיוחדתעיתונאיםבמסיבת
מיליארד1.5המעסיקיםיעבירושנהמדי".הקשישיםלמען
ענייישארלאקשיששאףמנתעלהלאומילביטוחשקל

"בישראל

כמייצגי"כיאמר,שפערם,הארציתהסטודנטיםהתאחדותר"יו
וסבתאסבאשלבעינייםלהתבונןבוחריםאנחנו,הצעירהדור
הכולולעשות,המדינהועבורעבורנוהכולשעשואלה,שלנו
סטודנטיםלעודוקוראמזמיןאני.בכבודפהשיזדקנובכדי

,לתרוםשבידומיולכלהממשלהלמשרדי,וסטודנטיות
."לעשותיכוליםשאנחנוהמעטזה.למאבקלהצטרף

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5047112,00.html#autoplay
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5047112,00.html#autoplay


1954-1961; 10' קטע מס


