
 

 

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

 

 
 רציונל

 

התפרצות נגיף הקורונה מלווה בחששות רבים, לא רק מבחינה בריאותית. תחושות  

להגביר מתחים  עשוייםהבידוד והריחוק החברתי, כל אלה חוויית חוסר הביטחון, ו העמימות

. מאידך, שעת המשבר מייצרת גם חיבורים בין קבוצות ולהציף פחד וחרדה מהעתיד לבוא

חדשים, תלות וערבות הדדית, ויכולה לקדם סולידריות חברתית ולהניע תהליכי שינוי גם 

 ביחסים בין קבוצות שונות בחברה.  

רגשות של תקווה ביחס להתמודדות עם משבר   חניכיםלקדם אצל המטרתו של המערך היא  

הקורונה תוך העלאת מודעות לשעת המבחן שמשברים מציבים בפני החברה: הם מעלים 

פותחים חלון הזדמנויות  הם ומאידךאיומים של פיצול חברתי והגברת שנאה בין קבוצות 
 . ברעמידה משותפת אל מול המשל וקהילות לחיבורים בין קבוצות

 
 מערך ה ת ו מטר 

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

 . וביחס למשבר הקורונה באופן ספציפי

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

 האישית והקולקטיבית. 

 
 יב'-ז' יעד: קהל 

 

 
 Zoomדק' באמצעות   45-60 משך: 

 
 

 מצורפים חומרי עזר נוספים למדריך בנספח 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  תקציר: 
 

 
 
 

 דקות(   5)  מפגש פתיחת ה  – חלק א' 
 

  המפגש פותחים במסר הבא:את 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מתודה תוכן זמן שלב
 פרונטלי  הצגת הנושא  –פתיחה  דק' 5 חלק א'

מה אפשר ללמוד  -רקע  דק' 5 חלק ב'

מההיסטוריה האנושית על 

 התמודדות עם משברים?

קטע  תמונה ו

 טקסט

אילו הזדמנויות יכולות לצמוח  דק' 10 חלק ג'

 ממשבר הקורונה? 

 דיון

 תרגיל מחשבתי לדמיין את השינוי דק' 5 חלק ד'

 דיון מימוש היוזמה וסיכום  דק' 10 'החלק 

המקבלים משמעות   זהים (危机危机- Wéijī wéijī) פונטים -המילה "משבר" בסינית מורכבת משני סמנים 
 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: "
 

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

 
שאנחנו נמצאים בו, באפשרויות ההתפתחות   שעומדת מאחורי המשבר  בתקווה הגדולההיום נתמקד דווקא 

 שיכולים לצמוח מתוך משבר הקורונה. והשינויים החיוביים 
 



 

 

 דקות(   5)   ? על צמיחה ממשבר   מה אפשר ללמוד מההיסטוריה   – ' ב   חלק 
 

 ושואלים:  מראים לחניכים את התמונה הבאה

 צולמה בזמן מלחמת העולם הראשונה, על איזו הזדמנות היא מלמדת התמונות האלו •

 ? לדעתכם

 

 קוראים יחד את הטקסט הבא: את תשובותיהם,  מנחשים/אחרי שהחניכים מעלים •

 פריצות דרך טכנולוגיות בעקבות מלחמת העולם הראשונה 

פרק הזמן שבו הושגה הִקדמה הטכנולוגית המהירה ביותר בהיסטוריה הוא כנראה מלחמת העולם הראשונה, 
תקדמים בעולם מבחינת יכולת טכנולוגית. מדינות כמו  שנמשכה כארבע שנים ואשר בה נלחמו שני הגושים המ 

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

(, מצור ימי נרחב, trenchesצורך להתמודד עם רעב המוני, היגיינה לקויה במחפורות ) היריב, אלא בעיקר מה
 איסוף מודיעין ועוד. 

יהודי, המציא את תהליך סנתוז אמוניה מחנקן ומימן. התוצאה של תהליך  -כך למשל, פריץ האבר, כימאי גרמני
להפיק כמויות מזון מסחריות מן האדמה.  זה, אשר הקנה לו את פרס נובל לכימיה, הייתה שיטת ייצור דשן העוזר 

המצאתו הייתה פורצת דרך עד כדי כך שגם כיום כחצי מכמות המזון העולמית עדיין מופקת בעזרת תהליך סנתוז 
 –אמוניה זה. האבר, שהוא גם אבי הלוחמה הכימית, השתמש בידע הנרחב שלו כדי לנסות לפתור צורך אקוטי 

 .גרמניה בשלהי המלחמה בעיית הרעב החמורה אשר פקדה את
רפואת החירום התפתחה בצורה מרשימה בזמן המלחמה, וזאת כדי לטפל במאות אלפי הפצועים. מטליות  
סניטריות, מאותו הסוג אשר נמצא בשימוש עד היום, הומצאו לטיפול מהיר בפצועים בשטח, אמבולנסים מהירים  

למניעת העברת מחלות באזורים צפופים ועוד. כל אלה פותחו בצורה  לפינוי פצועים, תהליכי ניתוחי שטח, שיטות 
משמעותית ושוכללו לדרגות שלא היו 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  

 .מה תרמו להתפתחות הרפואה המודרנית שפותחו במלח
 .אירוני, אך תקופת הזמן שבה האנושות סבלה כל כך, הייתה גם המקפצה הגדולה לשיפור חיי האנשים

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

https://www.jokopost.com/author/dale/


 

 

 

 דקות(   10)   אילו הזדמנויות יכולות לצמוח ממשבר הקורונה?   – ' ג   חלק 
 

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

חיוביות    להתפתחותהיסטורית    דוגמהמפרספקטיבה היסטורית להתבוננות עכשווית. ראינו  

בעקבות משבר הקורונה, אלו הזדמנויות לדעתכם/ן   -מתוך משברים, כעת נשאל 
שינויים הייתם רוצים לראות? ברמה אישית, ברמת יכולות להצמיח שינוי לטובה? איזה  

 החברה/מדינה וברמה העולמית?

 

או ניתן לבקש מהם לכתוב התייחסות בצ'אט הקבוצתי  החניכים מעלים את תשובותיהם,

 בפאדלט.

דיון שמטרתו להציף את ההזדמנויות שחשבו עליהם. בדיון חשוב  אח"כ מתקיים על זה

 שינוי והתפתחות שיכולים לקרות: להדגיש שלושה ממדים שונים של 

לאופן שבו הם באופן אישי יכולים לצמוח  החניכיםדוגמאות של  – שינוי אישי . א

 ולהשתנות כתוצאה מהמשבר. 

לאופן שבו החברה/קהילה או המדינה   החניכיםדוגמאות של    –  שינוי חברתי/ארצי .ב

 שבה הם חיים יכולה להשתנות לטובה.  

 . לאופן שבו העולם יכול להשתנות לטובה יכיםהחנדוגמאות של  – שינוי עולמי .ג

 

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

חשבו/כתבו על שינויים חיוביים כלשהם שיכולים להתממש  החניכים והחניכות בחלק ג',

ברמה האישית, החברתית או העולמית. כעת נבקש מהם לחזור ולהרחיב על אחת 

 הדוגמאות שכתבו:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

, שמתייחס לשינוי כלשהו לטובה ביחסים בין העלתםשינוי חיובי אחד שאתם או חבריכם  

  .בישראל  בני אדם או קבוצות חברתיות שונות

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

 

 כם. את הקבוצה בתשובותישתפו  . ג

 שתפו את הקבוצה בהרגשה שהתלוותה למשימה האחרונה.  .ד

 



 

 

לדמיין מציאות טובה  אדם.    עבור כל  כמוהערה למנחה: המשימה עלולה להיות קשה עבור החניכים,   

יותר ואופטימית יותר בסוגיה מורכבת/ שבמחלוקת זה דבר קשה. לכן חשוב לעודד אותם לעשות  

 להציף את הקושי בדיון שאחרי.את זה, וגם 

 

 

המידה שבה למעשה,    מושג 'התקווה'.בנקודה זו במערך, אנו רוצים רגע לעצור ולהכיר את  

אנו מצליחים לדמיין ולהאמין שהמציאות העתידית יכולה להיות טובה יותר מהמצב הנוכחי 

 היא הבסיס של רגש התקווה.  

 

 הגדרה פסיכולוגית לתקווה:  לחניכיםנכיר 

 
 

 
 
 
 

 דקות(   10) סיכום   מימוש היוזמה ו   – '  ה  חלק 
 

 ק זה החניכים יבחרו פעולה מעוררת תקווה, והמפגש יסוכםבחל

החניכים יוזמה/פעולה שהם יכולים לבצע כיחידים/כקבוצה, להגברת יש לבחור עם 

התקווה. יש לפרוט את הפעולה הנדרשת למהלכים קטנים, ולחלק את האחריות בין חברי 

הקבוצה. )יש להקפיד שהפעילות תתקיים במרחבים הווירטואליים, ברשתות החברתיות, או  

 ד הבריאות( בכל אופן שלא יוצר סיכון או הפרה של הנחיות משר 

 

 פעולות אפשריות: 

 גיוס כספים למען מטרה •

 תמיכה/עידוד בקבוצה מוחלשת •

 העלאת מודעות לאירוע מסוים  •

 העלאת סרטון או פוסט לרשת חברתית המשקף מסר חיובי ומעודד  •

 
 

 סיכום והדגשת מסרים: 

 

 

 

 

 

 

 

עסקנו  בהזדמנויות שיכולות לצמוח מתוך מצבי משבר. ראינו דוגמה היסטורית   המפגשבמהלך 
גם מהטרגדיות הגדולות ביותר, כמו מלחמות העולם, נוצרו התפתחויות ושינויים  לאופן שבו 

לטובה. חשבנו ביחד על הזדמנויות שונות שיכולות לצמוח גם ממשבר הקורונה שאותו אנחנו  
 עוברים בימים אלה וגם חשבנו על דרכים שבהן ניתן לפעול כדי להגשים אותם. 

חברתי  -כלכלי-רבים, היא ללא ספק אתגר בריאותי  מגפת הקורונה מעלה קשיים ומציפה חששות
חשוב גם שנתבונן על התקופה שאנחנו עוברים עם תקווה  גדול עבור כולנו. אבל 

איך נוכל לצמוח ולהשתנות לטובה כיחידים    – ובפרספקטיבה רחבה, ונחשוב על היום שאחרי  
  נגיע לשם.מה עלינו לעשות עכשיו, בזמן המשבר, כדי ש – ולא פחות חשוב . וכחברה 

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

 



 

 

 
 דריך חומרי העשרה למ – נספח  

 
 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 

 
 

 
 

https://www.mercurynews.com/2020/03/19/photos-of-hope-gestures-of-support-grow-amid-coronavirus-pandemic/
https://www.mercurynews.com/2020/03/19/photos-of-hope-gestures-of-support-grow-amid-coronavirus-pandemic/
https://www.mercurynews.com/2020/03/19/photos-of-hope-gestures-of-support-grow-amid-coronavirus-pandemic/
https://www.mercurynews.com/2020/03/19/photos-of-hope-gestures-of-support-grow-amid-coronavirus-pandemic/
https://www.youtube.com/watch?v=X5ifPdyiiwY

