
 

 

 רונהותקווה בימי הק
 אתמול נעלם. מחר עדיין לא הגיע. יש לנו רק היום. בואו נתחיל" )אמא תרזה("

 

 
 רציונל

 

תחושות . לא רק מבחינה בריאותית, רבים בחששותמלווה התפרצות נגיף הקורונה 

להגביר מתחים  עשוייםהחברתי, כל אלה בידוד והריחוק החוויית חוסר הביטחון, ו העמימות

, התרבותית חברתית, הפחד וחרדה מהעתיד לבוא ברמה הכלכלית ולהציףבין קבוצות 

גם חיבורים חדשים, תלות וערבות הדדית, ויכולה  . מאידך, שעת המשבר מייצרתוהפוליטית

  גם ביחסים בין קבוצות שונות בחברה.  שינוילקדם סולידריות חברתית ולהניע תהליכי 

תקווה ביחס להתמודדות  רגשות שלמטרתו של המערך הנוכחי היא לקדם אצל התלמידים 

תוך העלאת מודעות לשעת המבחן שמשברים מציבים בפני החברה:  עם משבר הקורונה

הגברת שנאה בין קבוצות ומאידך הם פותחים חלון הם מעלים איומים של פיצול חברתי ו

  הזדמנויות לחיבורים בין קבוצות ועמידה משותפת אל מול המשבר.

, ועכשוויתהיסטורית  מפרספקטיבה משבר הקורונהבמהלך המערך התלמידים יתבוננו על 

אישית וקבוצתית, ויתבקשו לדמיין ולהסביר באיזה אופן התקופה המשברית יכולה להוביל 

 לשינויים חברתיים חיוביים. 

 
 

 היחידה תומטר

יותר תקווה ביחס להתמודדות עם מצבים משבריים באופן כללי התלמידים יחושו  .א

 .וביחס למשבר הקורונה באופן ספציפי

התלמידים יתנסו בהתבוננות על מצבי משבר כמנוע להתפתחות ויצירת שינוי ברמה  .ב

 האישית והקולקטיבית. 

 
 .י"ב-כיתות י' יעד:קהל 

 

 
  .סינכרוני )בלתי מוגבל(-דק'(, א 90סינכרוני ) משך:

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

  תקציר:

 
 

שקפים  תוכן זמן שלב

 במצגת

מה התלמידים  מה נדרש

 עושים

 הצגת הנושא –פתיחה  דק' 5 חלק א'

 

 

 קוראים/מקשיבים ----- 2-6

מה אפשר ללמוד  -רקע  דק' 15 חלק ב'

מההיסטוריה האנושית על 

 התמודדות עם משברים?

שליחה/  7-11

שיתוף 

 טקסטים

קוראים טקסטים, 

 עונים בצ'אט

אילו הזדמנויות  - 1משימה  דק' 15 חלק ג'

יכולות לצמוח ממשבר 

 הקורונה? 

חושבים ומשיבים  ----- 12

 בצ'אט

 הכרת הגדרת 'תקווה' דק' 15 חלק ד'

שינוי  לדמיין – 2משימה 

 לטובה ולכתוב עליו

קישור  13-15

 לפאדלט

מעלים תשובה 

 לפאדלט

קריאת כתבות,   – 3משימה  דק' 15 חלק ה'

ששינוי יכול  להאמין

 להתקיים.

שליחה/שיתוף  16

 כתבות 

משיבים על שאלות 

 ומעלים לצ'אט

כדי לפעול  – 4משימה  דק' 15 חלק ו'

 שהשינוי יתממש. 

משיבים לעצמם,  ----- 17

 משתפים בדיון 

מצלמים/שולחים  לינק לפאדלט 18-20 סיכום ומטלת סיום דק' 10 חלק ז'

 לפאדלט

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 דקות( 5) פתיחת השיעור –חלק א' 
 

סינכרוני( או לחילופין בפתיחה -את השיעור פותחים בטקסט שהתלמידים קוראים )במצב א
  של המורה שמנגיש את המידע הבא )במצב סינכרוני(:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דקות( 15) ?על צמיחה ממשבר מה אפשר ללמוד מההיסטוריה –' ב חלק
 

האנושית אנו עדים למצבי משבר שונים שהולידו פיתוחים, המצאות  לאורך ההיסטוריה

( שמביאים דוגמאות נספח א'ושינויים חברתיים חיוביים. לפניכם שלושה טקסטים )

  היסטוריות מהסוג הזה:

 .30-אחרי השפל הגדול בארה"ב בשנות ה מדיניות הניו דיל .א

 .פריצות דרך טכנולוגיות בעקבות מלחמת העולם הראשונה .ב

 .בזמן מלחמת העולם השנייה שילוב תעסוקתי של נשים במשרות חדשות .ג

קראו את הטקסטים שלפניכם, וכתבו בצ'אט הקבוצתי )במצב סינכרוני( או במסמך וורד 

 איזה שינוי הכי מפתיע או משמעותי בעיניך? מדוע? מבין הדוגמאות,  –סינכרוני( -)במצב א

 

 

 

 

 

 

 

 

 המילה "משבר" בסינית מורכבת משני סמנים )פונטים( המקבלים משמעות עצמאית ונפרדת כל אחד:
 בעיה/סכנה.  .1
 הזדמנות.  .2

 
 תיאוריות שונות מחברות בין מצבי קושי וסיטואציות משבריות להזדמנויות ויכולת להתארגן מחדש ולהשתנות. 

 ".בלב ליבו של הקושי שוכנת ההזדמנותאחת האמרות המפורסמות בהקשר זה היא של אלברט איינשטיין: "
 

 אלים מה יהיה ביום שאחרי? היום כשאנחנו בעיצומו של משבר הקורונה רבים שו
 אלו איומים צפויים לנו כחברה וגם אלו הזדמנויות להשתנות ולהפוך לחברה טובה יותר?

 
שאנחנו נמצאים בו, באפשרויות  היום בשיעור נתמקד דווקא בתקווה הגדולה שעומדת מאחורי המשבר

 ההתפתחות והשינויים החיוביים שיכולים לצמוח מתוך משבר הקורונה. 
 

 :הערה למורה

  אפשר גם לשלוח את התלמידים לחפש דוגמאות מסוג זה בעצמם באינטרנט ולהתייחס לשאלה

 י, ולא בהכרח לדוגמאות הנתונות.באופן חופש

  ,לסכם את התרגיל בדיון קצר בהובלת המורה ומעבר על התשובות גם ניתן על פי גמישות הזמנים

להדגיש את האופן  היאהשונות של התלמידים בצ'אט הקבוצתי. במידה ומתקיים דיון כזה, מטרתו 

שבו הדוגמאות ההיסטוריות שעוסקות במשברים גלובליים קשים, הביאו גם לפריצות דרך ושינויים 

דיון על  יתקייםדיון ולעבור ישירות לחלק הבא, שבו חברתיים לטובה. ניתן גם לדלג על ה

  הזדמנויות בצל משבר הקורונה.  

 



 

 

 

 

 

 דקות( 15) אילו הזדמנויות יכולות לצמוח ממשבר הקורונה? –' ג חלק
 

 –בחלק זה מתקיים דיון שאליו אנחנו רוצים לעבור באופן טבעי מהתרגיל הקודם 

מפרספקטיבה היסטורית להתבוננות עכשווית. ראינו דוגמאות היסטוריות להתפתחויות 

לדעתכם/ן אלו הזדמנויות , בעקבות משבר הקורונה -חיוביות מתוך משברים, כעת נשאל 

ברמה אישית, ברמת ? להצמיח שינוי לטובה? איזה שינויים הייתם רוצים לראותיכולות 

 ?עולמיתההחברה/מדינה וברמה 

 

התלמידים מקבלים זמן לחשוב על השינויים לפני שמנהלים על כך דיון, ניתן לבקש מהם 

-לכתוב התייחסות בצ'אט הקבוצתי )במטלה סינכרונית( או במסמך וורד )במטלה א

 סינכרונית(. 

 

לאחר כמה דק' של מחשבה, המורה מוביל דיון כיתתי שמטרתו להציף את ההזדמנויות 

בדיון חשוב להדגיש שלושה ממדים שונים של שינוי והתפתחות שחשבו עליהם התלמידים. 

 שיכולים לקרות:

דוגמאות של התלמידים לאופן שבו הם באופן אישי יכולים לצמוח  – שינוי אישי .ד

 ולהשתנות כתוצאה מהמשבר. 

דוגמאות של התלמידים לאופן שבו החברה/קהילה או המדינה  – שינוי חברתי/ארצי .ה

 תנות לטובה. שבה הם חיים יכולה להש

 .דוגמאות של התלמידים לאופן שבו העולם יכול להשתנות לטובה – שינוי עולמי .ו

 

 

 דקות( 15) הגדרת 'תקווה' + לדמיין שינוי לטובה –' ד חלק
 

ולחבר אותו לנושא  בנקודה זו במערך, אנו רוצים רגע לעצור ולהכיר את מושג 'התקווה'

שהמציאות העתידית יכולה  לדמיין ולהאמיןהמידה שבה אנו מצליחים למעשה, . השיעור

 להיות טובה יותר מהמצב הנוכחי היא הבסיס של רגש התקווה. 

 

 הגדרה פסיכולוגית לתקווה:נכיר לתלמידים 

 
 

 
 
 

 .שלושת הפעלים המופיעים בהגדרה )שמות פועל(נבקש מהם לסמן ולכתוב לעצמם את 
 

 . לדמיין, להאמין, לפעולהתשובה היא: 
 

"היכולת של האדם לדמיין מציאות עתידית שהיא משמעותית טובה יותר מהווה שבתוכו הוא חי, להאמין 
 כדי לקדם אותה".שהיא אכן יכולה להתקיים ולפעול 

 



 

 

 

 

 משימה( לדמיין את השינוי )
  

התלמידים והתלמידות חשבו/כתבו על שינויים חיוביים כלשהם  , בחלק ג',מוקדם יותר

שיכולים להתממש ברמה האישית, החברתית או העולמית. כעת נבקש מהם לחזור ולהרחיב 

  :על אחת הדוגמאות שכתבו

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 דקות( 20)להאמין שהשינוי יכול להתקיים  –' ה חלק
 

'. נפנה את התלמידים לשתי להאמין' –מרכיב השני ברגש התקווה בבחלק זה נתמקד 

 (. נספח ב'כתבות המתארות התפתחויות עתידיות אפשריות בעקבות משבר הקורונה )

 

  נעביר להם את ההנחיה הבאה:

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

בחרו  –חיזרו למה שכתבתם/ן מקודם בנוגע לאפשרויות צמיחה מתוך משבר הקורונה 

חבריכם לכיתה כתבתם, שמתייחס לשינוי כלשהו לטובה שינוי חיובי אחד שאתם או 

  ביחסים בין בני אדם או קבוצות חברתיות שונות.

נסו לדמיין מקרה שיכול לקרות לכם או לאנשים אחרים בעקבות השינוי  .א

 הזה ותארו אותו בכמה משפטים.

  

 התיאור יכול לכלול התייחסות לנקודות הבאות: .ב

o  ?איך השינוי נראה בחיי היומיום 

o  ?איך השינוי משפיע על ההתנהגות שאתם חווים מאחרים 

o ?איך השינוי משפיע על היחס כלפי אנשים אחרים 

o ?מה ההרגשה שלכם בעקבות השינוי 

 

 שתפו בפאדלט את תיאור השינוי שכתבתם/ן.  .ג

 

. לפניכם שתי כתבות המתארות התפתחויות עתידיות אפשריות בעקבות משבר הקורונה
 :והשיבו על השאלות הבאות בחרו אחת מהן, קראו אותה,

 
 אלו הזדמנויות לעתיד טוב יותר עולות מהמתואר בכתבה? .1

 מה לדעתכם יכול לקדם הזדמנויות אלו?  .2

האם אתם מכירים מסביבתכם או מהתקשורת פעולות מסוימות שמקדמות הזדמנות  .3

 כזו?

 האם הזדמנויות אלה מהוות איום כלשהו עליכם או על קבוצות אחרות? .4

 כול למנוע איומים אלו?מה לדעתכם י .5

 

 אט הכיתתי'בצ 5 -ו 3העלו את תשובותיכם לשאלות 
 



 

 

 

 

 

 דקות( 15)לפעול כדי שהשינוי יתממש  –' ו חלק
 

בחלק זה אנו מתייחסים לבסוף למרכיב האקטיבי, שמדגיש את היכולת והאחריות שלנו 

 ' כדי לממש את ההזדמנויות שזיהינו בתוך המשבר. לפעול'

 

 מבקשים מהתלמידים והתלמידות, לחשוב ולכתוב לעצמם/לשתף:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

במטלה סינכרונית, ניתן יהיה לאסוף את תשובות התלמידים/ות, להתייחס לקשיים שעולים 

 לתמוך ולעודד –ובמיוחד  בתשובות/פעולותשעולה במילוי המשימה, להדגיש מכנה משותף 

ברשתות  )כתיבת פוסט/שיתוף את התלמידים לממש את מה שכתבו בכל דרך אפשרית

 וכו'(. , שיחה עם קרובים או בני משפחה, חברתיות

 

 דקות( 10)סיכום ומטלת סיום  –' ז חלק
 

בחלק זה נסכם את המערך ונדגיש את המסרים העיקריים שנרצה לבסס ברמה 

 הפסיכולוגית והחינוכית. להלן הצעה לסיכום ומסגור תיאורטי של היחידה: 
 

 סיכום והדגשת מסרים:

 

 

 

 

 

 

 

 

  – מטלת סיכום או ש.באפשרות ל

עסקנו  בהזדמנויות שיכולות לצמוח מתוך מצבי משבר. ראינו דוגמאות במהלך השיעור 

הגדולות ביותר, כמו מלחמות העולם, נוצרו היסטוריות מוכרות לאופן שבו גם מהטרגדיות 

התפתחויות ושינויים לטובה. חשבנו ביחד על הזדמנויות שונות שיכולות לצמוח גם ממשבר 

נויים כאלה, להאמין בהם וגם חשבנו הקורונה שאותו אנחנו עוברים בימים אלה, ניסינו לדמיין שי

 על דרכים שבהן ניתן לפעול כדי להגשים אותם.

חברתי -כלכלי-חששות רבים, היא ללא ספק אתגר בריאותימציפה קשיים ו מעלהונה מגפת הקור

חשוב גם שנתבונן על התקופה שאנחנו עוברים עם תקווה ובפרספקטיבה אבל גדול עבור כולנו. 

ולא פחות . איך נוכל לצמוח ולהשתנות לטובה כיחידים וכחברה –רחבה, ונחשוב על היום שאחרי 

  מה עלינו לעשות עכשיו, בזמן המשבר, כדי שנגיע לשם. –חשוב 

חישבו שוב על שינוי לטובה ברמה החברתית שעליו כתבתם/ן, או על ההזדמנויות לשינוי 
  –שהופיעו באחת הכתבות שבהן עסקנו כרגע, וענו על השאלה 

 
 אילו פעולות אני יכול לעשות עכשיו כדי שהכותרות האלו יתממשו?

 
בתשובותיכם/ן חישבו גם על הרמה האישית )מה באופן אישי אני יכול לעשות( וגם ברמה 

 הקבוצתית )מה אנחנו כקבוצה יכולים לעשות(. 
 



 

 

פעולות  )בפאדלט, ווסטאפ כיתתי או צ'אט( שמבטאים שלחו קישורים או תמונותבבקשה 

 /ן.מעוררת תקווה בעיניכםו שמתקיימות בחברה הישראלית בזמן משבר הקורונה

 מה אפשר ללמוד מההיסטוריה?  – א' נספח 

 מדיניות הניו דיל – 1קטע מס' 

-ידועות כ"שפל הגדול" של ארצות הברית. התפוקה התעשייתית ירדה בשליש. המחירים ירדו ב 1933-ל 1929ן השנים שבי
. בנוסף, שליש מכל העובדים שעוד נשארו 25%-ל 4%-, ואנשים התקשו להחזיר את חובותיהם. האבטלה זינקה מ20%

מכוח העבודה לא נוצל כראוי. לפני  50%ט במשרותיהם סבלו מירידה בהיקף משרתם ובהורדה במשכורתם. בסך הכל, כמע
מחסכונות  15%הניו דיל לא היה ביטוח לחסכונות בבנק. כתוצאה מכך, סגירתם של אלפי בנקים הובילה לאיבוד של 

האזרחים, בתקופה שבה לא הייתה רשת ביטחון לאזרחים, תשלום דמי אבטלה או ביטוח לאומי. המשפחות, ארגוני הצדקה 
ת המקומיות היו אחראיים לרווחת העניים, אולם מערכות אלה קרסו בעקבות העלייה במספר המובטלים. הפרטיים והרשויו

, מושלי המדינה סגרו כל בנק ברחבי 1933במרץ  4-השפל פגע במדינה באופן חמור. ערב כניסתו של רוזוולט לתפקיד ב
 ו.המדינה כך שאף אחד לא יכול היה לפדות המחאות או להוציא את חסכונותי

, מילולית: עסקה חדשה(, כינוי כולל לסדרת New Dealעם כניסתו לתפקיד הוציא רוזוולט לפועל את הניו דיל )מאנגלית: 
. התוכנית כללה פרסום צווים נשיאותיים והעברת חוקים כתגובה 1936-ל 1933תוכניות כלכליות בארצות הברית בין השנים 

(, Relief, Recovery, and Reformים": הקלה, שיקום ורפורמה )-R-לשפל הגדול, והתרכזה במה שנקרא "שלושת ה
 כלומר הקלה למובטלים ולעניים, שיקום הכלכלה לרמה סבירה, ורפורמה במערכת הפיננסית לשם מניעת שפל עתידי.

 הניו דיל יצר תקופה פוליטית חדשה בארצות הברית, ותרם לחלוקת העושר בצורה שווה יותר.
 )מתוך ויקיפדיה( 

 

 פריצות דרך טכנולוגיות בעקבות מלחמת העולם הראשונה - 2קטע מספר 

פרק הזמן שבו הושגה הִקדמה הטכנולוגית המהירה ביותר בהיסטוריה הוא כנראה מלחמת העולם הראשונה, שנמשכה 
ת. מדינות כמו גרמניה, צרפת, כארבע שנים ואשר בה נלחמו שני הגושים המתקדמים בעולם מבחינת יכולת טכנולוגי

הונגריה וארצות הברית השקיעו את מיטב מאמציהן כדי להיאבק זו בזו. הצורך בהתפתחות -בריטניה, רוסיה, אוסטרו
טכנולוגית מהירה עלה לא רק בשל הרצון לגבות מספר קורבנות גבוה ככל האפשר בצד היריב, אלא בעיקר מהצורך 

 (, מצור ימי נרחב, איסוף מודיעין ועוד.trenchesלקויה במחפורות ) להתמודד עם רעב המוני, היגיינה
יהודי, המציא את תהליך סנתוז אמוניה מחנקן ומימן. התוצאה של תהליך זה, אשר -כך למשל, פריץ האבר, כימאי גרמני

. המצאתו הייתה הקנה לו את פרס נובל לכימיה, הייתה שיטת ייצור דשן העוזר להפיק כמויות מזון מסחריות מן האדמה
פורצת דרך עד כדי כך שגם כיום כחצי מכמות המזון העולמית עדיין מופקת בעזרת תהליך סנתוז אמוניה זה. האבר, שהוא 

בעיית הרעב החמורה אשר פקדה את  –גם אבי הלוחמה הכימית, השתמש בידע הנרחב שלו כדי לנסות לפתור צורך אקוטי 
 .גרמניה בשלהי המלחמה

התפתחה בצורה מרשימה בזמן המלחמה, וזאת כדי לטפל במאות אלפי הפצועים. מטליות סניטריות, מאותו  רפואת החירום
הסוג אשר נמצא בשימוש עד היום, הומצאו לטיפול מהיר בפצועים בשטח, אמבולנסים מהירים לפינוי פצועים, תהליכי ניתוחי 

ה פותחו בצורה משמעותית ושוכללו לדרגות שלא היו שטח, שיטות למניעת העברת מחלות באזורים צפופים ועוד. כל אל
מוכרות עד אז. נוסף לכך, שיטות הטיפול והסיעוד התקדמו כדי שיוכלו לשרת את מאות אלפי הנכים ששרדו את המלחמה 

 .ונאלצו לחזור למעגל העבודה. ניתן לומר ששיטות הטיפול שפותחו במלחמה תרמו להתפתחות הרפואה המודרנית
 .תקופת הזמן שבה האנושות סבלה כל כך, הייתה גם המקפצה הגדולה לשיפור חיי האנשיםאירוני, אך 

 (לב דן מאת תרומת מלחמת העולם הראשונה למדע ולטכנולוגיה)מתוך  
 

 יציאת נשים לעבודה במשרות שלפני כן היו סגורות בפניהן בזמן מלחמת העולם השנייה - 3קטע מספר 
 

בזמן המלחמה, כשהגברים היו בחזית, נשות בריטניה תפסו את מקום הגברים בכל התחומים והצליחו לשמר את כוחה של 
הכלכלה הבריטית באופן מעורר השראה. בתקופת המלחמה אמהות עובדות שלחו את ילדיהם למעונות יום וקבלו תמיכה 

 כללית כדי לצאת לעבוד. 
 ( מתארת את מציאות חייה:Heronהבטחה: ילדות גדלות בשנות החמישים״ ליז הרון )״אמת, תעוזה או  1993בספרה משנת 

״כילדות הרגשנו שהכול פתוח לפנינו ואפשרי. תחושה שאינה קשורה למיתוסים המקובלים על שנות החמישים.  הייתה 
נשאר איתנו ונכח בספרות באוויר הרגשה של בטחון עצמי, והדימוי של נשים עצמאיות ומסוגלות שאפיין את זמן המלחמה 

 הפופולרית ובעיתוני הקומיקס לבנות בשנות החמישים"
דוגמא נוספת היא סידרת קומיקס צבעונית בה כיכבה נערה טייסת בשם קיטי הוק )אולי לא במקרה, זהו שמו של האתר שבו 

 האחים רייט ביצעו את טיסתם ההיסטורית, הראשונה(, לצד צוות שהיה מורכב מנערות בלבד.
 )ארנה רז, אלכסון(
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 כתבות בנושא התפתחויות עתידיות אפשריות בעקבות משבר הקורונה –נספח ב' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רובנו לא נידבק בקורונה אבל מבחינה מנטאלית כולנו נגועים - 1קטע מס' 
 
יום הציבורי אתרים ונושאים שבשגרה נדחקים לגמרי מתשומת הלב. התפשטות המגפה טורפת נגיף הקורונה מעלה לסדר ה"

את ההיררכיה והסדר הרגיל של הדברים... בעידן שבו האנשים פועלים רוב הזמן במרחב הווירטואלי, או משקיעים את תשומת 

ם באופן פיזי בעולם...הקורונה גורמת לבם בבית, בעבודה ובמדדי הנדל"ן, ההתפרצות הנוכחית מזכירה לנו שאנו נוכחי

אנו שוחים בתוך אוקיינוס של  .להסתגרות גוברת בתוך גבולות לאומיים, אך גם מזכירה לנו שכולנו כפופים לאותם איומים

נגיפים שמשתנים כל הזמן. אם נרצה או לא נרצה נצטרך להמשיך לחיות איתם, וגם עם אותם אורגניזמים מטרידים שנושאים 

בני אדם... מגפות משבשות תהליכים פוליטיים ותרבותיים, אך במקרים מסוימים זה כולל גם סכסוכים ומלחמות. כהן  —אותם 

. אינספור אנשים סיכנו את חייהם  (1918 -השפעת הספרדית ב)מתאר "מגפה של חמלה" שהתפשטה בעקבות המגפה 

יות אחרות. ניתן לומר שמגפה מביאה לעתים לידי ביטוי והתנדבו לטפל בחולים, גם במי שהשתייכו לקבוצות אתניות וחברת

 את הצד הנאצל יותר של המין האנושי." 

 )26.2.2020הארץ,  ,)עפרי אילני
 

 יחד עם הקורונה, מתפשט גם נגיף השנאה – 2קטע מס' 
 

משבר הקורונה המתרגש על העולם מציב את המאבק בשנאה בפני אתגרים חדשים. מפלס החרדה והמתח מתבטא גם 

בעלייה בביטויי שנאה, אנטישמיות ושנאת זרים, באינטרנט וברחוב כאחד. גם תיאוריות קונספירציה פורחות על רקע משברים 

  .גלובליים, מכיוון שהן עונות על הצורך האנושי לסמן אשמים במצב, ולהצדיק שנאה קיימת לקבוצות שונות

, הואשמו היהודים בהפצתה, 14י המגפה השחורה במאה ה־האשמת יהודים בהפצת מחלות ומגיפות איננה חדשה. כבר בימ

וכך קרה גם בהתפרצות הסארס ושפעת החזירים. יהודים אף סומנו כמי שמרוויחים כלכלית ממחלות, ומשיגים באמצעותן 

 ... .שליטה באוכלוסייה הנפגעת

לא רק יהודים סובלים משנאה: סין וקהילות סיניות ברחבי העולם סובלות מסטריאוטיפיזציה וגילויי גזענות, ואסיאתים 

מואשמים כפרטים וכקבוצות בהפצת הנגיף. כינויים כמו "הווירוס הסיני" או "קונג פלו" )שיבוש של "קונג פו"(, כולל בפי 

הוכה השבוע עולה חדש מקהילת בני המנשה ים כאחראים לווירוס. בישראל פוליטיקאים ומנהיגים, משמש לתיוגם של הסינ

  .משום שהתוקפים סברו שמדובר בסיני

גם חלקן של קבוצות נוספות באוכלוסייה לא נפקד: ביטויי שנאה מוטחים נגד מהגרים, וגם נגד קהילת הלהט"ב, אפילו בארץ. 

בשנאה שנלווית לה ואשר נותרת בעינה ביום שאחרי. מילים מובילות  בזמן שבו העולם נאבק במגפה, אל לנו לזנוח את המאבק

 .למעשים ועלינו לזכור כעת, יותר מתמיד, את הסכנות הטמונות בשנאה

 (21.3.2020)קרול נוריאל, ישראל היום, 



 

 

 חומרי העשרה למורה –' גנספח 

 

 
 של מיקה בן שאול'כוח על' שיר ה .1

 

 
 

  ' מסיקור הקורונה בעולםתמונות של תקווה' .2

-gestures-hope-of-https://www.mercurynews.com/2020/03/19/photos
pandemic-coronavirus-amid-grow-support-of/ 

 
 'מה יצא לנו מהכיבוש הרומי' –מונטי פייטון  -קטע הומוריסטי  .3

https://www.youtube.com/watch?v=X5ifPdyiiwY 
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