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אי שוויון  
בימי  

הקורונה



נעלה מודעות 
לנקודות העיוורון  

שלנו ביחס  
לקבוצות שונות 

בחברה

נכיר את  
האתגרים של 
קבוצות שונות  

בהתמודדות עם  
משבר הקורונה

?מה נעשה בשיעור

נעלה רעיונות  
לפעולה 

אקטיבית לשינוי  
אי השוויון בין  
קבוצות שונות



'בדוק את המודעות שלך': 'חלק א
צפייה בסרטון

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


:על השאלות הבאות( או בפאדלט)אט 'חשבו והשיבו בצ

?האם הבחנת בדוב

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

בעקבות הסרטון: 'חלק א/

מענה על שאלות



?מה רואים בתמונה: 'חלק א
צפייה בתמונות



:על השאלות הבאות( או בפאדלט)אט 'חשבו והשיבו בצ

?  מה הדבר הראשון שראית בתמונה
?ה לראות גם משהו אחר שמופיע בתמונה/ה מצליח/האם את

?מדוע לדעתך קשה לראות את שני הדברים במקביל

?מה רואים בתמונה: 'חלק א/

מענה על שאלות



שאלות למחשבה: 'חלק א/
דיון קצר

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

,האם תוכלו לחשוב על סיטואציות מהחיים שלכם
בהן הייתם מאוד ממוקדים בדבר אחד

?וזה הקשה עליכם לראות דברים אחרים שקורים במקביל

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



כיצד מה שצפינו בו בסרטון ובתמונות  –' חלק ב/ 
?  קשור למשבר הקורונה

פתרונות  ההתמודדות עם התפרצות נגיף הקורונה דורשת מאיתנו למצוא 
.חלופיים שמצריכים הסתגלות

קשה ללמוד  , למשל-צורות ההתארגנות החדשות הן קצת מעיקות עבור כולנו 
.  וקשה להישאר כל היום בבית, בלמידה מרחוק

אך , ההתארגנות למשבר הקורונה שנעשתה במהירות נתנה מענה מידי לבעיה
המצב הזה  . עיוורת למצוקות אחרות ולא לקחה אותן בחשבוןתוך כדי כך הייתה 

.עלול להוביל לפגיעה בקבוצות בתוך החברה

.  היכולת להסתכל מסביב מצטמצמת משמעותית, כשאנשים מאוימים או חרדים
לחשוב בעיקר על עצמנו ועל  , באופן טבעי, נוטים בסיטואציות האלו,  לכן

.אבל לאורך זמן זה יכול להיות מסוכן. הקרובים לנו ולא לראות את האחר



כיצד מה שצפינו בו בסרטון ובתמונות  –' חלק ב/ 
?  קשור למשבר הקורונה

:ענו על השאלות הבאות

מי לדעתכם יותר  , בחברה בישראל
ה  /פגיע בגלל העיוורון לצרכים שלו

/ את מי בדרך כלל פחות רואים)
?  (מודעים למצוקה/ שומעים

האם יש קבוצות או אנשים ספציפיים  
?מה מאפיין אותם? כאלה

מה קורה לקבוצות הללו בתקופה 
?  הנוכחית במשבר הקורונה

מה שמעתם על ? האם אתם יודעים
?כך



לפניכם קטעי קריאה המציגים דוגמאות לקבוצות שההתמודדות עם משבר  
.ועל מה שניתן לעשות מול העיוורון הזה, הקורנה עיוורת למצוקות שלהן

:ענו על השאלות הבאות בפדלט

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

?מה הקשיים שהם חווים בתקופה הנוכחית? איך העיוורון משפיע על הקבוצה הזו

ות קבוצות אחרות בחברה הישראלית שנפגעות באופן דומה  /האם אתם מכירים
?  במשבר הקורונה

?ה לעשות אחרת/ת של הכתבה מציע/מה הכותב

עיון בכתבות ומענה על שאלות  –' חלק ג/ 



1' קטע מס

ללמידהועוברתהקורונהאיוםעםלהתמודד כדיאדיריםמאמציםמשקיעההחינוך מערכתאלוקליםלאבימים
,בשגרהגםבישראל בחברהשקיימיםהאדיריםהפעריםאתהשטחפניעל מעלהחירוםשעת.מהביתמקוונת
לאהיאשלההמחדל ברירתפיעל פועלתהמערכתשכאשרנראה.והעבריתהערביתהחינוך מערכותביןבייחוד 

:פעמיםכמהמפספסתכןועל הערביתבחברהומשפחותלתלמידיםלדאוגלכתחילהמכוונת

החינוך משרד של האתרים,בישראלמהתלמידיםרבעכמעטמשרתתהערביתהחינוך שמערכתלמרות,ראשית
שבו,הפדגוגיהפורטל אפילו...לערביתמתורגמיםולאכמעט–והתלמידיםההוריםכלל אתלשרתשאמורים

משמעותייםפעריםיש,בנוסף.במלואובערביתזמיןאינו–מרחוקללמידההמקווניםהשיעוריםכעתמוצעים
ללמידההאפשרותעל משפיעיםוהם–רביםוערביםיהודיםיישוביםביןוהאינטרנטהמחשובתשתיותבאיכות
כאשרבלמידהלהשתתףאמוריםהםכיצד –בנגבמוכריםהלאהכפריםילדיבקרבבמיוחד חמורהמצב.מקוונת
יותרנרחבשימושישנו,מספיקזמיניםאינםהמחשביםבהבחברה?בסיסיותאינטרנטותשתיותחשמל איןלרובם

.בניידלגלישהמתאימיםלאהתכניםמרביתעדייןאלושורותכתיבתבמועד אך ...החכמיםבטלפונים

המעקבוועדתהערביותהמקומיותהרשויותראשיועד עםיחד ,הערביתהחינוך במערכתבכיריםעםלהתייעץיש
,ויצירתיותנוספותבדרכיםובמשפחותבתלמידיםהתמיכהאתלהגבירנכוןכיצד ,הערביהחינוך לענייניהעליונה

מועטהנגישותעםאויכולתמעוטיוישוביםבשכונותמודפסיםלמידהחומריבהפקתאלאהמסך דרך רקלאאולי
להוריםמוגברתתמיכהובמתןונוערילדיםספריבחלוקת,יצירהחומרישל משמעותיבסבסוד ,לאינטרנט
.יציבותחוסרשל קשהבמצבבביתשנשארים

"/  וירוס הקורונה מדגיש את הפערים בין מערכות החינוך העברית והערבית בישראל)"
(The Marker ,24.3.20. חולוד אידריס ויעלה מזור



2' קטע מס

מנשיםובעיקר,מנשיםבמיוחד כבד מחירגובההואאך ,כולםעל קשותהשלכותהקורונהלמשבר
עולות,אלימותנפגעותנשים,יחידניותואימהותהוריותחד נשים,בעוניהחיותנשיםביניהן,מוחלשות

.קשישותונשיםזרותעובדות,חדשות

בןעםיחד הממושכתוהשהות,בטוחלמרחבנחשבאינוהבית,אלימותנפגעותנשים200,000עבור
חל הקורונהמשברבתקופתההסגרבשל .האלימותרמתאתומגבירהלחץלסירהופכתהאליםהזוג
רקונותרו95%שלתפוסהעל דווחמוכותלנשיםובמקלטים,במשפחהאלימותעל בתלונותזינוק

האלימותבדיווחי30%שלעלייהעל דווחכןכמו.הקרוביםבימיםלהתמלאשצפוייםבודדיםמקומות
ונוערילדיםכלפיאלימותעל בפניות760%-ובמשפחה

אונסגרותהללוהמסגרות,במשפחהבאלימותלטיפול המרכזיםאתלתגברשבמקוםהואהאבסורד 
וממוקדיהבמהממרכז נעלמותנשים,"ביטחוניים"באירועיםכמו–ושוב...מצומצמתבמתכונתפועלות

היוםמסדרלגמריכמעטנדחקומגדריושוויוןלמגדרהקשוריםנושאים,צורםבאופן.ההחלטותקבלת
,נשיםשל המבטנקודתבמיוחד חשובהחירוםבמצבישדווקאלמרותשולייםלנושאיםוהפכו,הציבורי

.במשברהטיפול אתבשטחהמובילות

(19.3.20, נטע לוי, אתר שיחה מקומית)



3' קטע מס

לנוקשהשזהכמהוכל .חלקנומנתשהיווהשיגרההמציאותעל הקלפיםאתטרפההקורונהמגפת
עםלהיפגשיכולים,מסגרתללא,רגיליםילדים".כמהפיקשהזהמיוחדיםצרכיםבעלילילדים,להסתגל

היא,להלעזוריכולתליישתמיד לא,משועממתטליהאבל .מרחוקללמוד אוהנייד הטלפוןבאמצעותחברים
בגיל שאובחנהוחציהעשרבת,טליהשל אבא,מונדמתל ,ארדיועד מסביר,"ובריאותיתחברתיתמבודדת

.אפילפסיהעםשנה

מלחשוףנמנעיםאנחנו,לחיינופרצהשהקורונהמאז אבל .לאיקאה,למוזיאוניםללכת,לטיילאוהבתטליה"
של כנפייםשל למפגשיםהולכתלאכברהיא.מהרגילסטרילייםלהיות,יותרלשמור,מגעלצמצם,אותה

אחותישלטליה.חמצןכמוהיאמיוחדיםצרכיםעםלילדיםמסגרת.שלההבידוד אתמגבירזהוכל ,קרמבו
תמיד לא.רגיליםילדיםלעומתאחרתשלהההיערכות.ההבדליםאתרואיםאנחנו,ארבעבןואחתאומה
."מעניקהשהמסגרתמהאתלהלהעניקיכוליםאנחנו

בקבוצותמסגרתמיוחדיםצרכיםעםלילדיםולאפשרפתרוןלמצואלנסותהיהאפשר,ארדשל לדבריו
היהאפשר,ככהגםילדיםעשרהשל קטנהקבוצההם,יצירתייםפתרונותלמצואשאפשרמאמיןאני".קטנות
הספרבית.בעצמםלקחתשמחיםהיו,להסעהזקוקיםלאהורים.ילדים3-2שלקטנותלקבוצותלעבור
."סירבהבריאותמשרד אבל ,פתרוןלתתניסהאמנם

ynet"חמצןמסגרת לילד עם צרכים מיוחדים היא כמו )" , ,(20.3.20
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איסוף הפעילות–' חלק ד

שאלות לחשיבה ודיון בעקבות הקריאה

"  בעיה שלהם"האם זו רק ? מה האחריות שלנו כחברה דמוקרטית כלפי קבוצות אלו
? (איך תושפע החברה שלנו כולה מקריסה של הקבוצות המוחלשות ביותר בה)

?מה המשמעות של ערך השוויון במצבים כגון זה

?  מה אפשר לעשות אחרת

?מה אנחנו יכולים לעשות



מימוש היוזמה וסיכום  –' חלק ה

שתפו בפדלט נקודות עיוורון ודרכים להתמודד עם העיוורון
(משהו או מישהו שלא רואים אותו)? האם יש נקודת עיוורון שהייתם רוצים להאיר עליה

?איך זה משפיע על מי שלא רואים
?האם יש משהו שאתם הייתם רוצים לעשות? האם תוכלו להציע דרך פעולה
-

שבו אתם מדברים על נקודת העיוורון בה בחרתם  , ניתן להעלות סרטון קצר לאינסטגרם*
stop_blindness#ולתייגה בהאשטאג  , להתמקד
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הבנו שהפתרונות  
למשבר צריכים להיות  
קשובים לצרכים של  
קבוצות חלשות יותר  

כדי להגן על  , בחברה
החוסן החברתי שלנו

ראינו שדרכי  
ההתמודדות עם נגיף  
הקורונה נועדו להגן  

,  עלינו ועם זאת
עשויות לשקף עיוורון  
לקשיים של קבוצות  

מסוימות בחברה

למדנו כי זיהוי נקודות  
העיוורון הללו מהווה  

ערובה לשימור  
הדמוקרטיה שלנו  

וליציאה מהירה יותר  
מהמשבר הנוכחי

סיכום השיעור



!להתראות בשיעור הבא


