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 dCoin Operate  :הקצר מערך שיעור בעקבות צפייה בסרט

https://www.youtube.com/watch?v=5L4DQfVIcdg 

 

 :רקע

, הזדמנות להתבונן על השנה הבאה עלינו לטובה נו ועבור התלמידים שלנובורע ווהמהתחילת שנה 
עדים הללו. החלומות והי יעדים, להגיד את היעדים האלה בקול רם ולהתכוונן אל ב לנולהצי נן,לתכ

  רך. הנכונות שלנו להתמיד בד נינו לבין עצמינו עליבנוסף,  לחשוב ב

מה שמונע מהם " פשריים"בלתי אכלהם מים נראים יעדים מסוי התלמידים שלנו נמצאים בתקופה בה
ינוך שלהם מאמין ויודע כי הם כצוות החם אנחנו . גם אגת היעדקראת השיזום צעדים למלדמיין או ל

בדה ודעים לקבל את העוין, סיוילמודי נגרים בוכ כי, הצוות החינואנחנו זה מרגיש אחרת.להם  -מסוגלים
עבור  .גריםמכשולים ואת ה ויהיו לעיתים גםבהתמד, בתהליך וכרוכה בדרך תמידכי הגעה ליעדים 

כל אופציה אחרת נחשבת ם ומהירים וכי צריכים להיות קצרייה שהתהליכים אשלקיימת  ,שלנולמידים הת
 לכישלון. 

ך ושגים אלו נחקור במערמת א -הצלחה/ מכשול/ תהליך/  /עקביות /נחישות /ההתמד  /הצבת יעדים
 כלעם זאת, . יד התודעתייחוד ברובב בוגרים שלנוים הללו ידועים על ידי התלמידים ההמושגשעור זה. 

  ופועלים בהתאם. שגים הללו אחרתושמעות של המו מפרש את המהתלמידים שלנד מאח

הצלחה? האם מהי  –"הצלחה"  ? לדוגמא המילהמה משמעות המושגים הללו עבור התלמידים שלנו
נחוותה ההגעה אל גם אם טרם  -משמעותה התמדהמי שמגיע למטרה? האם הצלחה  הינו מצליח
ה מרא עבורם הוותל ח, יש בו את הכותם עבור התלמידים שלנומשמעום הללו ושיח על המושגי ?היעד

  היווכח למחשבות השונות של חבריהם לכיתה.לאופן מחשבתם ול

דפוסי  את תלמידיםלשקף ליכולה  )אני ביחס לאחרים( חיצוניתו עצמי()אני מול  פנימיתכזו מראה ש
ואת אלו אשר מקדמים אותם  התמידלהציב יעדים ולכבים אותם ומונעים מהם החשיבה שלהם אשר מע

 . צמםים שהציבו לעליעדומסייעים להם להגיע 

שלנו בתי של התלמידים הבין את עולמם המחשר לנו ליכול לעזושיח שכזה  ,כיהצוות החינו ,נועבור
מה מעכב להבין ולעזור לאותו תלמיד להבין  ום הזההמקומ מחשבה של כל תלמידאופן ה ולהבין את

   אותו מלהצליח.

ככל פעה על חייהם של התלמידים שלנו בעת הנוכחית ובעתיד. , רב השיש לזכור שמדובר בנושא
או  תהווה דרך למניעת תסכוליםוזו ושא ייתכן מחשבה בנת התלמידים לשנקדים לדבר על כך ולעורר א

 הצבת יעדים נכונים ומותאמים. אי 

   יב'-'זכיתות  : יעדסיית אוכלו

 
 מטרות :

ה ומחשבה בתקופה של תחילת שנ םיעדים, חלומות, והדרך לשם לשיח על למידיאת הת ררלעו •
 עדים שלנה הקרובה וקדימה. הצבת יקדימה ל

סים להם לאתר את הדפוהתלמידים שלנו מראה לאופן המחשבה שלהם ובכך לעזור  להוות עבור •
 שמקדמים אותם ומנגד את אלו המעכבים.

מיד כונות שלנו להתנהף, דרך הגעה אליהם. בנוסהו בחינת יעדיםלתכנן את השנה הקרובה, מ •
 .בדרך

http://www.z-ofakim.co.il/
https://www.youtube.com/watch?v=5L4DQfVIcdg
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ב כך שיוכלו לשאו, יתההשונים של חבריהם לכלחשוף את התלמידים שלנו לדפוסי החשיבה  •
  .מאחרים ולהוות השראה עבור חבריהם השראה

 

 : מערך השיעור

 : כתוב על הלוח את המיליםל :פעילות לתחילת השיעור

 דרך /הצלחה/ מכשול/ תהליך /עקביות /תנחישו /ההתמד  /הצבת יעדים 

 הזו עבורם.ה משמעות המילה תלמידים לבחור באחת המילים ולספר מלבקש מכמה 

 ה חלקים:בשלושהקרין את הסרטון ל

 2:31חלק ראשון: עד דקה 

 :וןבקטע הראש לאחר הצפייה ןלדיו שאלות

  ?קטעמה ראינו ב .1

 ן?הרגשתם לאחר הצפייה בסרטו איך .2

  על הילד? תם חושביםמה א .3

 4:00: עד דקה שניחלק 

 :שניבקטע ה לאחר הצפייה לדיון שאלות

 שלו( זקן ועל הבחירות-תיות על הדמות ילדרקוויה להיווצר ביטע זה צפבק )הנחיה למורה:

  ?קטעמה ראינו ב .1

 ן?והרגשתם לאחר הצפייה בסרט איך .2

 ? מבוגרתם חושבים על המה א .3

 לתגובה שלנו כלפי המבוגר?לד יה לפימה מסביר את הפער שבתגובה שלנו כ .4

  סוף הסרטון : עדשלישיחלק 

 :שלישיבקטע ה לאחר הצפייה ןלדיו שאלות

 חלום שלו?אם הגיבור הגשים את הה .1

 )חוזרת להיות בדמות הילד( מי שם לב לדמות של הגיבור בסוף הסרטון? .2

 ם(דישל יל)מטאפורה לתפישת הזמן ת בחזרה לילד? הדמוסביר את שינוי איך אפשר לה .3

 
 השעור:לסיכום 

 אם אתם הייתם הגיבור בסרטון כיצד הייתם פועלים? .1
 לחיים שלכם?סרטון ה בין מה שמתרחש בם חפיפאתם רואייפה א .2
בור הגיכמו  -םת שלכעדים והפעולו"חלום גדול" שסביבו אתם בונים את הים לכם יש ם גהא .3

 בסרטון?
 

 ום:לסיכנאלית אופציופעילות 

http://www.z-ofakim.co.il/
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כתוב נה/ היום וליים/ השבח -געל דף את רשימת היעדים שהוא מעוניין להשידים יכתוב כל אחד מהתלמי
 .  גהלתי ניתנים להשם נראים באפילו אם ה -היעדים הללו ם להשגתפרטיבייצעדים או

 
 רציונל: 

 
אך מכיוון שהצלחתם תלויה גם בהתמדה ובהירתמות  ,צליחנו וביכולת שלהם לההאמין בתלמידיעלינו ל
. האמונה שלהם בעכותם ומנגד מה מולהבין מה מניע א עזור להם להאמין בעצמםעלינו ל ,שלהם

ך שות בדרוהנחי התמדהואת ה יעדים יבהמוטיבציה הראשונית להצ ם אתשר תיתן להמם היא זו אבעצ
 מכשולים ואתגרים. עד גם כאשר יגיעו לי

אנחנו לא  רבותפעמים  ?הםציאל שלנשל הפוט 70%לממש לפחות את השלנו  התלמידיםמה מונע מ
פילו לא וא אאז ה  -יםאלילא רי חלומות שלוב שהאו חוש הוא מדחיקמאחר ו דתלמינדע איזה חלום יש ל

ידים ת התלמם שמעכבים אסיר את הדפוופת"לחלום בגדול"! לס ליחבמערך שעור זה נתים עליו. חול
על הנושא על ק לשים זרקור א ראל התלמידים את העיכובים של לפתור אין במערך זה התיימרות. שלנו

 . מידיםהתלמנת לפתח מודעות למעצורים הפנימיים של 
 

גם במישורים  וב מעכבלרחד במישור א נוכב אותדפוס שמע .כוח בכל המישוריםי דפוסים יש לו שינו
ם ים בהם ולא מאפשרים להעפוסי חשיבה שפוגדעים להם להיות מודלעזור לככל שנקדים  .אחרים

ים אפשריתעוזה שעד עתה לא היו הצלחה/ הצבת יעדים חדשים/ ך נאפשר להם גישה לכ יחהצמ
 . מבחינתם

 
  :חלק ראשון של הסרטוןתיאור 
חוב ונתקל אימו ברמטייל עם . הילד וש בבגדי אסטרונאוטד הלבהאנימציה שלפנינו נראה ילן בסרטו

שחללית הצעצוע מתחילה לפעול הילד מסתכל אל הירח וכ. ע"י מטבעותקן של חללית אשר מופעל במת
דה בכדי לאסוף ה ופותח דוכן לימונילד מבין שהיא אינה יכולה להגיע לירח. הילד מחליט לעשות מעשה

וע לעולם בו ה עם הילד, געגה של הסרטון יש משהו שמאוד מזדהחלק זייה בפהצ לאחר)לרוב  כסף. 
 (.לום שלושים את החיוזם על מנת להגתפש בעיננו כגיבור שנ. הילד בוללחלומות אין ג

  :חלק שני של הסרטוןתיאור 
הולך  הזקן. לא מטבעותשק מ)לאורך זמן( לאסוף  ליחמצש זקןאיש ול הייה למבוגרהילד גדל וגדל ונ

 . חללית הצעצוע ר אלוחוז
 -עדהזקן על ההתנהלות שלו וההגעה לי -המבוגר -לרוב תעלה ביקורת על התנהלות הילדהשני  קבחל)

? והאם למה לזקן אנחנו ביקורתיים -אז עולה הדיוןו. ורתינהיה ביק והצופה פאתטינראה החלום  םפתאו
נו כבר לא ילדים האם זה אומר ו אנחהתלמידים שלנשל בגיל נו )התלמידים( עצמ הביקורתיות מופנית אל

 יישים? -סביבה מגדירה כחלום ריאליהפרד מהחלומות, מעולם הדמיון ולהכנע למה שהבים לשאנחנו חיי
 ן:רטוחלק שלישי של הסתיאור 

כל השנים למתקן שק המטבעות שאסף לשל את שלעבר המתקן בהתרגשות, מצועד איש הזקן ה
 כפי שחלם -לעבר החללבסוף מופעלת ויוצאת ממסלולה ע לוצחללית הצעהחללית ומחכה לתזוזתה. 

 כילד!
 בגרסה הצעירה שלו. היות שמיים הגיבור חוזר לבניתן לראות שכאשר החללית 

 
  יבטים:כמה ה כוחו של הסרטון הוא שהוא מציב לנו

 םהן כאשר כל תהליך נתפש כארוך ועל כ -צעיריםשל  ת הזמןפיסתוות מטאפורה ליכול לה, הוא ראשית
 דםלוותר או להתייאש מוק יםנוט
האם  ? מה זה בשבילי להתבגר עם איזו דמות אני מזדהה? ני כתלמיד?מי א -גר מול הילדהמבוית, שנ

 מי מחליט? -מה ריאלי ומה לא ות?עליי לוותר על חלומש זה אומר
 

ם יותר הליכיתנו לפתוח בדיון עם התלמידים שלנו באפשרת לזה, האנימציה מ בסרטוןכמו תמיד, גם 
או דווקא מודעים, כאשר כל אחד מהצופים יכול לפרש את הסרטון לפי עולמו הפנימי ובעיניו פנימיים ול

 שלו.

http://www.z-ofakim.co.il/
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 מפרהנפלא ו ורמאחלים לכם שע

 ליקים ודנה פרייזינגראאורית 
 ות אופקיםרת וצוופיקי תקשקבוצת א

     03-9369475   052-8898900 
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