
 

 

 רונהובימי הק אי שוויון
הדוגמאות המוכיחות כי תחת השפעת נגיף קורונה אנחנו, כבני אדם, לא שווים הן "

הראשונים שנכתשים תחת אימי מגיפת הקורונה הם החלשים ...רבות ומגוונות
 . "ביותר

 (25.03.2020הארץ,  )ג'מילה שחאדה,
 

 
 
 
 
 
 

 רציונל
ההתמודדות עם התפרצות נגיף הקורונה מציבה קשיים רבים ומצריכה דרכי התארגנות 

חדשות במרחב הפיזי )הסתגרות בבתים(, הלימודי )למידה מרחוק( ועוד. דרכי ההתארגנות  
שנועדו להציע פתרון לקושי, לעיתים מתעלמות או עיוורות לקשיים אחרים שהם חלק 

וימות. כך, הפתרונות שהוצעו כמענה להתמודדות עם מהמציאות היומיומית של קבוצות מס
הדמוקרטיה נמדדת בקבוצות אלו.  יםולעיתים אף פוגע לא תמיד מתאימיםמשבר הקורונה 

בשעת משבר. יכולתה לשמר את החוסן החברתי הוא כלי מרכזי לשימורה שלה. על כן, 
חוזקה של . ההקשבה לקבוצות המוחלשות בחברחשיבות מיוחדת ל ישה זו דווקא בתקופ

 .הוא כחוזק החוליה החלשה ביותרשלנו החברה 
  

מטרת המערך היא להעלות מודעות לנקודות העיוורון ובמקביל לבחון כיצד יחידים וארגונים 
ולהציע חלופות לפעולה. השיעור מסתיים בעידוד  אלו פועלים על מנת להאיר נקודות עיוורון
ולפעול כדי  ,לראות מצוקות שלעיתים נעלמות מעינינו ,יוזמות של התלמידים לגלות אחריות

 לשנות.  

 
 מערךה תומטר

 צרכים של קבוצותקשיים וללמקרים הממחישים כיצד העיוורון לחשפו התלמידים י .א

 .משבר הקורונהבחברה בא לידי ביטוי באופן ההתמודדות עם  שונות

 

 .למען קבוצות אלהאקטיבית יוזמות לפעולה ירתמו להתלמידים  .ב

 
 י"ב-'טכיתות   יעד:קהל 

 

 
 Padletו  Zoomדקות באמצעות  60 משך:

 
 חבנספ מורהמצורפים חומרי עזר נוספים ל*
 

נגיש ידע מפתח ומ  . המרכזמרכז אקורד באוניברסיטה העבריתמערך זה פותח על ידי 

לקדם יחסים שוויוניים, סובלניים ומכבדים  במטרהאקדמי חדשני בפסיכולוגיה חברתית, 

בתחום החינוך המרכז מפתח  . בין הקבוצות החברתיות והאתניות בחברה הישראלית

חברתיות לקידום חינוך לשותפות בבתי הספר ובמסגרות -פסיכופרקטיקות 

 שונות, בהתבסס על ידע ותכנים מבוססי מחקר יישומי.   חינוכיות

 Corona-https://tinyurl.com/aChord  -למערכי שיעור נוספים היכנסו לאתר
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  תקציר:

 

 

 דקות 60סה"כ      
 

השיעור מורכב מחלקים מודולריים, ניתן להעביר את חלקו או את כולו,  –הערה למורה 
 בהתאם לצרכי הכיתה וליכולת הלומדים: להלן מספר מבנים חלופיים אפשריים:   

ניתן להעביר את חלקים א' וב' של השיעור באופן סינכרוני כשיעור ראשון כאשר חלק  -
 כרוני נוסף.ג' יהווה מטלת בית וחלקים ד' וה' יהוו שיעור סינ

ניתן להעביר את כל היחידות כשיעור סנכרוני יחיד, תוך חיבור בין חלקים ג' וד' ולנהל  -
 דיון על סמך לכותרות הטקסטים בלבד.

סינכרוני באמצעות שימוש בטקסטים ובשאלות -המיר את המהלך לשיעור אהניתן ל -
  המנחות.

 
 דקות( 10) מפגשפתיחת התמונות + או צפייה בסרטון  –חלק א' 

 

שמשמש כטריגר המחבר את )שאורכו דקה( השיעור נפתח ללא הקדמה, בצפייה בסרטון 

בדוק את המודעות "התלמידים לנושא המפגש. מבקשים מהתלמידים לצפות בסרטון 

 לינק לסרטון - )הסרטון באנגלית( "שלך

 

מבקשים מהתלמידים לספור כמה מסירות כדור התבצעו בין חברי הקבוצה הלבנה. 

כדי הסרטון.  תוךלשאול מי שם לב לדוב השחור שמבצע "הליכת ירח" באמצע הסרטון יש 

 הסרטון מוקרן שוב וניתן לראות בבירור את ה"דוב". 

 

)או  בצ'אט להשיבולבקש  ניתן לשאול את התלמידיםשכולם צופים בסרטון,  כדי תוך

 השאלות הבאות: עלבפדלט( 

 ?מי הבחין בדוב .1

 ?מדוע, לדעתך, רוב האנשים לא מצליחים להבחין בו למרות שהוא ממש מולנו .2

שקפים  תוכן זמן שלב

 במצגת

מה התלמידים  מה נדרש

 עושים

קישור לסרטון,  2-7 ת המפגשפתיח דק' 10 חלק א'

 תמונות )בנספח(

 צופים

לקורונה וחיבור קישור  דק' 15 חלק ב'

 לנושא השיעור

 פרונטלי  8-9

קריאת טקסטים על אי  דק' 15 חלק ג'

  שוויון

קוראים + עונים  קטעי טקסט 10-13

 לשאלות

 דיון  14-15 איסוף ודיון דק' 15 חלק ד'

 דיון   16  סיכום דק' 5 חלק ה'

https://www.youtube.com/watch?v=Ahg6qcgoay4
https://www.youtube.com/watch?v=Ahg6qcgoay4


 

 

מראים שתי תמונות ומבקשים מהתלמידים אחרי כל תמונה  אפשרות חלופית לסרטון: *

ט מה הם ניתן לשלוח לתלמידים את התמונות ערב קודם ולבקש להעלות בפדללהשיב: )

 (התמונות מופיעות בנספח א' רואים, ולנתח בכיתה.

 

 משהו אחרהאם את/ה מצליח/ה לראות גם  מה הדבר הראשון שראית בתמונה? .1

  שמופיע בתמונה?

 ?לראות את שני הדברים במקביל מדוע לדעתך קשה .2

 

 רת/אישה צעירהג: אישה מבו 1)תמונה  

 : זוג מבוגר/שני מקסיקנים מנגנים בגיטרה( 2תמונה  

 

 .לערוך דיון קצר כמענה על שאלות התלמידים התמונות יש/לאחר הסרטון

 ניתן לשאול את השאלות הבאות:

מה ניתן ללמוד מהפעילות על הקשב שלנו? או על היכולת לראות דברים בסביבה  .1

 שלנו?

בדבר מאוד ממוקדים  ייתםה ןבה םכסיטואציות מהחיים של האם תוכלו לחשוב על .2

 ליכם לראות דברים אחרים שקורים במקביל?עאחד וזה הקשה 

  איך הדבר הזה בא לידי ביטוי לדעתכם ברמה החברתית/לאומית? .3

 

 

 

 

 

 

 

 :בדיון נקודות שחשוב להדגיש

חנו מכוונים את כל הקשב מדגיש שלעיתים, כשאנו ממוקדים, אנ -הסרטון שצפינו בו  .1

משהו לשים לב ל ויש לנו הרבה פחות משאביםפעולה מסוימים, שלנו רק אל אובייקט או 

 מאוד בולט שקורה במקביל.  

תמונות דו משמעיות שניתן לפרש אותם בצורות שונות, ומכל  הן - התמונות שראינו

כשאנחנו לא מודעים לזוויות השונות, אנחנו  שונה. נקודת מבט אחרת תתגלה לנו צורה

 יכולים לפספס דברים חשובים שנמצאים בתמונה.

בדברים שנמצאים  ממוקדים לעיתים קרובותהחברתית אנחנו האישית או גם ברמה  .2

; או במשימה העיקרית שדורשת את משאבי הקשב ותשומת הלב שלנו ,במרכז הפריים

דות עם צרכים כמו ביטחון ופרנסה בחברה בהתמוד, או בסרטון הכדורכמו העברת 

מרחב הראייה מצטמצם ואנו מפספסים  ,אך אם מתמקדים רק בזהשאנו חיים בה. 

 דברים גדולים וחשובים אחרים."דובים" או 



 

 

 5) קשור למשבר הקורונה?בסרטון ובתמונות כיצד מה שצפינו בו  –' ב חלק
 דקות(

 
 מסבירים לתלמידים את נושא השיעור: 

 

 ניתן לשאול את התלמידים:
)את מי   העיוורון לצרכים שלו/הבגלל מי לדעתם יותר פגיע בחברה בישראל,  .1

האם יש קבוצות או אנשים  ?בדרך כלל פחות רואים/ שומעים/ מודעים למצוקה(

 ספציפיים כאלה? מה מאפיין אותם?

האם אתם יודעים?  ?מה קורה לקבוצות הללו בתקופה הנוכחית במשבר הקורונה .2

 מה שמעתם על כך?

 
לקבוצות שההתמודדות עם משברת הקורנה עיוורת למצוקות שלהן, מיד ניתן כמה דוגמאות 

 :ועל דרכי ההתמודדות עם העיוורון הזה
 

 דקות( 15) מענה על שאלותעיון בכתבות ו –' ג חלק
 

)בנספח ב'( אחד הקטעים את יש לחלק את התלמידים לשלוש קבוצות, כל אחת תקבל 

בפדלט )לחילופין, ניתן לבקש מכל תלמיד לבחור את אחד ותענה על השאלות הבאות 

 הקטעים(.

הקבוצה בכתבה שהקשיים שלה לא נלקחו בחשבון מי  מהי נקודת העיוורון, כלומר .1
 הקורונה?בהתמודדות עם משבר 

 ?בתקופה הנוכחית ? מה הקשיים שהם חוויםהקבוצה הזואיך העיוורון משפיע על  .2
קבוצות אחרות בחברה הישראלית שנפגעות באופן דומה  /ותהאם אתם מכירים .3

 הקורונה?   במשבר
 לעשות אחרת?/ה מציע כתבהה של כותב/תהמה  .4

 

 הקשר בין הסרטון והתמונות לקורונה

פתרונות חלופיים ולהתארגן מחדש ההתמודדות עם התפרצות נגיף הקורונה דורשת מאיתנו למצוא 
בתחומים שונים של החיים: אנחנו נדרשים להתנהל כאשר רוב הזמן אנחנו סגורים בבתים, להתאים 

 ועוד.  , כל יציאה החוצה דורשת התמגנות מיוחדתאת צורת הלמידה

קשה ללמוד , ומצריכות הסתגלות. למשל עבור כולנו קצת מעיקותהן צורות ההתארגנות החדשות 
ההתארגנות למשבר הקורונה שנעשתה במהירות  בלמידה מרחוק, וקשה להישאר כל היום בבית.

. נתנה מענה מידי לבעיה, אך תוך כדי כך הייתה עיוורת למצוקות אחרות ולא לקחה אותן בחשבון
 ,חברה שאנחנו הרבה פעמים לא רואים או לא לוקחים בחשבוןקבוצות בתוך הכשהמצוקות הללו של 

 .באנשים הללו ת הקושי של ימי הקורונה, אז יכולה להיות פגיעה של ממשפוגשות א

או חרדים, היכולת להסתכל מסביב מצטמצמת משמעותית. לכן,   מאוימים חשוב להבין שכשאנשים
 נוטים בסיטואציות האלו, באופן טבעי, לחשוב בעיקר על עצמנו ועל הקרובים לנו ולא לראות את האחר.
על כן ניתן אולי להבין מדוע )מבחינת פסיכולוגית( התרחש העיוורון כלפי קבוצות חלשות יותר בחברה 

 בתחילת משבר הקורונה, ועם זאת, האם עכשיו הוא לא הזמן לקום ולעשות מעשה?  

 



 

 

 דקות( 10) איסוף הפעילות עם המורה –' ד חלק
 

 
 שאלות לעיבוד עם התלמידים ולחשיבה פעילה איתם:

כלפי קבוצות אלו? האם זו רק "בעיה דמוקרטית מה האחריות שלנו כחברה  .1

)איך תושפע החברה שלנו כולה מקריסה של הקבוצות המוחלשות ביותר  שלהם"

 מה המשמעות של ערך השוויון במצבים כגון זה?ו ?ה(ב

 מה אפשר לעשות אחרת?   .2

 יכולים לעשות? אנחנומה  .3

 

 דקות( 5)סיכום  מימוש היוזמה ו –' ה חלק
 

מעלים בפדלט נקודות עיוורון ודרכים להתמודד עם העיוורון )אפשר גם להשאיר את זה 

 כמטלה לתלמידים בסוף השיעור ולבקש שישתפו בפדלט(

 

  האם יש נקודת עיוורון שהייתם רוצים להאיר עליה? )משהו או מישהו שלא רואים

 אותו(

 ?איך זה משפיע על מי שלא רואים 

 ?האם תוכלו להציע דרך פעולה? האם יש משהו שאתם הייתם רוצים לעשות 

להעלות סרטון קצר לאינסטגרם שבו הם מדברים על ניתן להציע לתלמידים  -

 stop_blindness# האשטאג , ולתייגה בלהתמקד שבחרועיוורון הנקודת 

 

 

 

 דגשים למורה 

הם קשיים שלא ייחודיים לקורונה )אלימות כלפי נשים,  ותבכתב יםהקשיים או המצוקות שמתואר •
( אלא הם חלק להשתלב צרכים מיוחדים, קושי של אנשים עם העדר תשתיות בישובים ערבים

 מהמציאות היומיומית של קבוצות אלו.

מעמיקה את המצוקה  –החיבור בין התמודדות עם הקורונה שהיא ייחודית לזמן הזה לקושי הקבוע  •
ערים בלמידה והישגים לימודיים, מעמיקה את הפגיעות של נשים(. כלומר: היא יוצרת )מעמיקה פ

אלו  , שיתכנו לו גם השלכות עתידיות קשות עבור קבוצותשבר עמוק ומסוכן יותר לקבוצות האלו
 .המדינה ככללעבור ו, בפרט

הולכת  גיעה, מהווה פאוכלוסיות במצוקהשל ההחלשה הכפולה הפגיעה בערך השוויון שנובעת מ •
. לכן, ההתמודדות כעת עם קשיים אלו היא צו השעה, ומהווה לנו עצמהבדמוקרטיה ש ומעמיקה

   ?דמוקרטיתשאלה עד כמה באמת החברה שלנו היא חברה הומנית ומבחן ל

לא רק מתריעות אלא מנסות להציע דרכים קונקרטיות לפעולה. דרכים שנועדו לשלב  –הכתבות  •
הקורונה וההתארגנות במציאות החדשה, ומצד שני מענה ייחודי לקשיים של התמודדות עם משבר 

 קבוצות אלו.



 

 

 

 סרים:סיכום והדגשת מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תמונות – א'נספח 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. עם זאת, הפתרונות הגן על האוכלוסיהנועדו ל נגיף הקורונהההתמודדות עם דרכי 

כיום . בחברה קבוצות מסוימותמייצרים עבור לקשיים שהם  יםלעיתים עיוור היוהמוצעים 

 ופתרונות מורכביםברור שהמהלכים שנעשים להתמודדות עם הקורונה, דורשים עיון 

 . פתרונות שיושמו בתחילת המשברכמענים משלימים ליותר 

דווקא בתקופה זו חשוב להיות קשובים לצרכים של קבוצות חלשות יותר בחברה, 

החוסן החברתי, המהווה ערובה הן לשימור הדמוקרטיה שלנו והן הגן על ל מטרהב

 ליציאה מהירה יותר מהמשבר הנוכחי.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 כתבות –נספח ב' 

 

 

  "למידה מקוונת? במשרד החינוך שכחו את התלמידים/ות הערבים" הכתבה המלאה: 

 

 

 

 

 

 

 

 1כתבה 
 

בימים לא קלים אלו מערכת החינוך משקיעה מאמצים אדירים כדי להתמודד עם איום הקורונה 

השטח את הפערים האדירים ועוברת ללמידה מקוונת מהבית. שעת חירום מעלה על פני 

שקיימים בחברה בישראל גם בשגרה, בייחוד בין מערכות החינוך הערבית והעברית. נראה 

שכאשר המערכת פועלת על פי ברירת המחדל שלה היא לא מכוונת לכתחילה לדאוג לתלמידים 

 :כמה פעמים ומשפחות בחברה הערבית ועל כן מפספסת

 

ראשית, למרות שמערכת החינוך הערבית משרתת כמעט רבע מהתלמידים בישראל, האתרים 

כמעט ולא מתורגמים  –של משרד החינוך שאמורים לשרת את כלל ההורים והתלמידים 

אינו  –לערבית...אפילו הפורטל הפדגוגי, שבו מוצעים כעת השיעורים המקוונים ללמידה מרחוק 

יש פערים משמעותיים באיכות תשתיות המחשוב והאינטרנט בין  בנוסף,זמין בערבית במלואו. 

משפיעים על האפשרות ללמידה מקוונת. המצב חמור  והם –יישובים יהודים וערבים רבים 

כיצד הם אמורים להשתתף בלמידה כאשר  –במיוחד בקרב ילדי הכפרים הלא מוכרים בנגב 

המחשבים אינם זמינים מספיק, ישנו  לרובם אין חשמל ותשתיות אינטרנט בסיסיות? בחברה בה

אך במועד כתיבת שורות אלו עדיין מרבית התכנים לא ..שימוש נרחב יותר בטלפונים החכמים.

  .מתאימים לגלישה בנייד

 

יש להתייעץ עם בכירים במערכת החינוך הערבית, יחד עם ועד ראשי הרשויות המקומיות 

הערבי, כיצד נכון להגביר את התמיכה  הערביות וועדת המעקב העליונה לענייני החינוך

בתלמידים ובמשפחות בדרכים נוספות ויצירתיות, אולי לא רק דרך המסך אלא בהפקת חומרי 

למידה מודפסים בשכונות וישובים מעוטי יכולת או עם נגישות מועטה לאינטרנט, בסבסוד 

רת להורים שנשארים משמעותי של חומרי יצירה, בחלוקת ספרי ילדים ונוער ובמתן תמיכה מוגב

 בבית במצב קשה של חוסר יציבות

 

 )"וירוס הקורונה מדגיש את הפערים בין מערכות החינוך העברית והערבית בישראל"/ 

 (The Marker ,24.3.20חולוד אידריס ויעלה מזור. 

https://www.themarker.com/news/education/1.8706112


 

 

 

  קישור" במשבר הקורונה הנשים הן ראשונות להיפגע": הכתבה המלאה

 2קישור 1קישורהנתונים נאספו מהכתבות הבאות: 

  

  2כתבה 
 

למשבר הקורונה השלכות קשות על כולם, אך הוא גובה מחיר כבד במיוחד מנשים, ובעיקר 
מנשים מוחלשות, ביניהן נשים החיות בעוני, נשים חד הוריות ואימהות יחידניות, נשים נפגעות 

 עובדות זרות ונשים קשישות.אלימות, עולות חדשות, 
 

נשים נפגעות אלימות, הבית אינו נחשב למרחב בטוח, והשהות הממושכת יחד  200,000עבור 
של ההסגר בתקופת משבר בעם בן הזוג האלים הופכת לסיר לחץ ומגבירה את רמת האלימות. 

תפוסה של דווח על הקורונה חל זינוק בתלונות על אלימות במשפחה, ובמקלטים לנשים מוכות 
עלייה של כמו כן דווח על  נותרו רק מקומות בודדים שצפויים להתמלא בימים הקרובים.ו 95%
 בפניות על אלימות כלפי ילדים ונוער 760%-בדיווחי האלימות במשפחה ו 30%

 
האבסורד הוא שבמקום לתגבר את המרכזים לטיפול באלימות במשפחה, המסגרות הללו 

כמו באירועים "ביטחוניים", נשים נעלמות  –ושוב  .מצומצמת.. נסגרות או פועלות במתכונת
ממרכז הבמה וממוקדי קבלת ההחלטות. באופן צורם, נושאים הקשורים למגדר ושוויון מגדרי 

נדחקו כמעט לגמרי מסדר היום הציבורי, והפכו לנושאים שוליים למרות שדווקא במצבי חירום 
 ילות בשטח את הטיפול במשבר. חשובה במיוחד נקודת המבט של נשים, המוב

 
 (19.3.20)אתר שיחה מקומית, נטע לוי, 

 

https://tinyurl.com/wpywch7
https://tinyurl.com/wpywch7
http://www.ice.co.il/advertising-marketing/news/article/778840
https://www.haaretz.co.il/health/corona/.premium-1.8699470


 

 

 

 קישור" מסגרת לילד עם צרכים מיוחדים היא כמו חמצן: "הכתבה המלאה

 3כתבה 
 

קשה מגפת הקורונה טרפה את הקלפים על המציאות והשיגרה שהיו מנת חלקנו. וכל כמה שזה 
"ילדים רגילים, ללא מסגרת, יכולים  לנו להסתגל, לילדים בעלי צרכים מיוחדים זה קשה פי כמה.

להיפגש עם חברים באמצעות הטלפון הנייד או ללמוד מרחוק. אבל טליה משועממת, לא תמיד 
יש לי יכולת לעזור לה, היא מבודדת חברתית ובריאותית", מסביר יועד ארד, מתל מונד, אבא של 

 .יה, בת העשר וחצי שאובחנה בגיל שנה עם אפילפסיהטל
 

"טליה אוהבת לטייל, ללכת למוזיאונים, לאיקאה. אבל מאז שהקורונה פרצה לחיינו, אנחנו 
נמנעים מלחשוף אותה, לצמצם מגע, לשמור יותר, להיות סטריליים מהרגיל. היא כבר לא הולכת 

מסגרת לילדים עם צרכים  הבידוד שלה.למפגשים של כנפיים של קרמבו, וכל זה מגביר את 
מיוחדים היא כמו חמצן. לטליה יש אחות תאומה ואח בן ארבע, אנחנו רואים את ההבדלים. 

ההיערכות שלה אחרת לעומת ילדים רגילים. לא תמיד אנחנו יכולים להעניק לה את מה 
 שהמסגרת מעניקה".

 
ילדים עם צרכים מיוחדים מסגרת לדבריו של ארד, אפשר היה לנסות למצוא פתרון ולאפשר ל

בקבוצות קטנות. "אני מאמין שאפשר למצוא פתרונות יצירתיים, הם קבוצה קטנה של עשרה 
ילדים. הורים לא זקוקים להסעה, היו  3-2ילדים גם ככה, אפשר היה לעבור לקבוצות קטנות של 

 סירב".שמחים לקחת בעצמם. בית הספר אמנם ניסה לתת פתרון, אבל משרד הבריאות 
 
 

 (ynet 20.3.20", מסגרת לילד עם צרכים מיוחדים היא כמו חמצן)"

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5697401,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5697401,00.html

