
מערכת שידורים לאומית



ילדים ונוער פועלים לשינוי חברתי

'ט-'תקשורת לכיתות ז

אייליקטקוקרן : שם המורה



מה נלמד היום 

שינוי  מדיה
חברתי

Image by Vektor Kunst from Pixabay

ילדים ובני נוער  

פועלים לשינוי

https://pixabay.com/users/iXimus-2352783/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4919644
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4919644


מדיה



מדיה

ההופעה של טכנולוגיות דיגיטליות  "

חדשות מסמלת שינוי פוטנציאלי רדיקלי 

,  באשר למי ששולט באינפורמציה

". בחוויה ובמשאבים
(שאפירו. אנדרו ל)

משנה את המשמעות של מרחק גאוגרפי•

מאפשרת עליה דרמטית בנפח התקשורת•

מספקת תקשורת מהירה יותר•

מייצרת אפשרות לתקשורת אינטראקטיבית•

מאפשרת לצורות תקשורת שהיו מופרדות  •

בעבר לחפוף ולהתמזג

(ראסל ניומן. וו)



שינוי חברתי

–שינוי ארגוני •

מדיניות  , שינוי מבני

–שינוי אישי •

התנהגות, שינוי תודעה

Image by Gerd Altmann from Pixabay

https://pixabay.com/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=426265
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=426265
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שינוי ממעלה שניהלעומת שינוי ממעלה ראשונה 

לא נשנה  –שינוי ממעלה ראשונה •

את התופעה אלא נסייע בהתמודדות  

.עמה

שינוי המציאות  –שינוי ממעלה שנייה •

.כדי לפתור את הבעיה

https://pixabay.com/users/mohamed_hassan-5229782/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4190935
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4190935


שינוי ממעלה שניהלעומת שינוי ממעלה ראשונה 

המשמעותלדוגמהמה הכוונה

שינוי ממעלה
ראשונה

עוד מאותו  "

"הדבר

.  אני מתנדבת בגן של ילדי מהגרי עבודה-

.  אני מתנדב עם הגיל השלישי-

אני מתנדב בעזרה בטיולים עם  -

.  אוכלוסיות מיוחדות

אך אני לא משנה  ! זה מאוד מאוד חשוב

ת בהתמודדות  /אלא מסייע, את התופעה

ת ומוסיפה  /עמה על ידי כך שאני מטפל

כמותית עזרה חשובה נקודתית לבעיה  

.קיימת

שינוי ממעלה  

שנייה
שינוי מהותי

אני אצטרף לארגון שמסייע לשפר את  -

.  התנאים של מהגרי העבודה

אני אחפש הזדמנות לשפר את מעמדם  -

.  בישראלות/של קשישים

אני אפעל למען זכויות נגישות  -

.  לאוכלוסיות מיוחדות

ואפעל  , אבדוק מדוע התופעה קיימת

.לשינוי המציאות כדי לפתור את הבעיה



ילדים ובני נוער פועלים לשינוי

באמצעות המדיה



השפעה על ידי סרטים

הדוגמה של –כוחה של התקשורת 

ויקיפדיה:תמונה



שינוי בעזרת בלוג

שרצתה לעשות שינוי אישי  9תלמידה בת –הדוגמה של 

וגרמה לשינוי התנהגותי

צילום מסך
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שינוי בעזרת בלוג

נערה מפקיסטן שנלחמה למען זכותן  –הדוגמה של 

של נערות ללמוד וזכתה בפרס נובל לשלום

ויקיפדיה:צילום

מלאלההוא קרא לי 



שינוי בעזרת שלטים  
"טיים"יגיע לשער במגזין -

תלמידה שהובילה לשיח עולמי על משבר האקלים–הדוגמה של 

ויקיפדיה:צילום

הילדים שישנו את העולם": ובאתי להפחיד אתכם16אני בת , שמי גרטה"



שינוי בעזרת ספרים

ספרים לגיל הרך בנושאים שמצריכים -הסופרת 

שינוי חברתי



אקטיביזם-דוקו

סרטים שהייעוד שלהם הוא לתעד תהליך  •

.שינוי

המצלמה עצמה מתפקדת ככלי להובלת •

שינוי ומעודדת את השינוי שמתרחש אל  

(.  מאוחר יותר)מול עיניהם של הצופים 

פעמים רבות מדברים על הסיכונים  •

אקטיביזם  -דוקושל ות/שלוקחים היוצרים

. אנר הזה'בז

שינוי בעזרת סרטים
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https://pixabay.com/users/StockSnap-894430/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2562034
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2562034


ב ובישראל  "אקטיביזם בארה-דוקו

-אקטיביזם -הדוקובמאי אמריקאי שנחשב אבי , מייקל מור•

באולינג  ", (Super Size Me)" לאכול בגדול"הסרטים 

.ועוד"לקולמביין

שעוסק  , "שיטת השקשוקה"הסרט -מיקי רוזנטל ואילן עבוד •

.  בקשר בין הון שלטון

העוסק במחאה בנושא  , "המדריך למהפכה"הסרט -דורון צברי •

.  רשות השידור

לתפוס את  "דוגמה מעניינת שעוררה מחלוקות היא הסרט •

שי  של , 2019דוקאביבשעלה לאקרנים בפסטיבל " יהושע

.  אקטיביסט ייחודי-לדוקועיתונאי שהפך , פוגמלן

שינוי בעזרת סרטים

ויקיפדיה: צילום



בני נוער פועלים לשינוי באמצעות סרטונים

שינוי בעזרת סרטים

עלינו הגענו נתקענו



שינוי בעזרת סרטים

אקטיביזם-דוקואיך לפעול לשינוי באמצעות 

-ת הסרט בפריים /נוכחות מובהקת של יוצר•

.  הנושא חייב לנגוע אישית

.המהווה חלק בלתי נפרד מהסרט, ת/במאי/ה של היוצר/לפעמים נשמע קולו•

.ת/בסרט נכלל גם צילום התחקיר שנעשה על ידי היוצר•

עוולות מסוגים  , מתמודד עם נושאים חברתיים מעוררי מחלוקת, ת/באמצעות הבמאי, הסרט•

.  שונים ואף שאלות כלכליות ופוליטיות

.  לכן לעיתים יש בסרט סצנות אגרסיביות, המצלמה נוכחת ומשמשת ככלי•

.  ויש תנועה קדימה כל הזמן... אקטיביזם כביכול אין עריכה-דוקואנר של 'בז•

(לא/כן)להראות בסרט עצמו גם את השינוי שהשיג הסרט –ותקווה –תהליך •
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https://pixabay.com/users/niekverlaan-80788/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=512132
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=512132


תלמידים פועלים למען שינוי בשיעורי הבית

שינוי בעזרת סרטים

עובדות על חינוך



לא "ה שהוא /ה מרגיש/האם יש משהו בסביבה שלך שאת

?  שהיית רוצה לשנות אותו, שהוא לא בסדר, "פייר

?  מה היית עושה כדי לשנותו, ואם כן
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https://pixabay.com/users/Clker-Free-Vector-Images-3736/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=28741
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=28741


תכנון יצירת שינוי? איך מתחילים... אז

מה הבעיה שאני  

?רוצה לשנות

כיצד הייתי רוצה  

?  לשנות

?איך אפעל

מה יעזור לי / מי

לעשות את  

?השינוי

לא בריאה( בבית הספר)ארוחת צהריים •

אפעל למען ארוחות בריאות•

אפעל לשינוי נקודתי-לא ; אמיתיאפעל לשינוי -כן •

אשתף צופים ואשמע מה העצות שלהם, אשתף בבלוג כל יום מה אני אוכלת•

אלמד איך להקים בלוג  •

בצורה שמכבדת ולא  , איעזר באחרים לחשוב על רעיונות לשינוי של המטרה שלי•

פוגעת



תכנון יצירת שינוי? איך מתחילים... אז

מה עלול  / מי 

?להפריע

אילו משאבים  

?נדרשים

צעדים / יעדים 3

ראשונים

אלא רק למה  , אקבל החלטה לא להתייחס לאמירות לא ראויות ברשת•

.שמקדם את המטרה לעבור לאוכל בריא

.אקבל החלטה להיות עקבית ולעמוד בקווים האדומים•

מצלמה•

אינטרנט/מחשב•

אקדיש לכך שעה בכל ערב•

לפתוח בלוג•

להכין מצלמה  •

לצלם כל יום את הצלחת שלי ולהעלות לבלוג•



לסיכום

?אז מה היה לנו

,  שינוי אישי, שינוי ארגוני, שינוי חברתי, כוחה של המדיה–למדנו מושגים •

.דוקואקטיבים, אקטיביזם, שינוי ממעלה ראשונה או שינוי ממעלה שניה

.ראינו דרכים שונות לפעול למען שינוי בעזרת המדיה•

שלפעמים אף , ראינו דוגמאות של ילדים צעירים ובני נוער שפעלו לשינוי•

.הוביל לשינוי גדול ומשמעותי במעגלים רחבים מאוד

השיעור הוכן בשיתוף עם מחלקת החינוך באגודה לזכויות האזרח



ממשיכים למשימה

ה  /משהו שהיית רוצה לשנות כי את-בסביבתך , בקהילה, בבית הספר, י במרחב הביתי/חפש•

.ה שמשהו שם לא צודק/מרגיש

.י על דרכים אפשריות לשנותו/י את הדבר הזה שברצונך לשנות וחשוב/הרגש•

:י/לתכנון ופרט( או טבלה)י תרשים זרימה /הכן•

?  ה רוצה לשנות/מה הבעיה שאת•

?  כיצד היית רוצה לשנות•

?  מי יעזור לשנות•

?  מי או מה עלולים להפריע לשינוי•

?  צריך כדי לשנות( ב"כסף וכיו, זמן, נשים/א)אילו משאבים •

שלושת הצעדים הראשונים שיש לבצע כדי להתחיל  –הפעולות הקרובות 3י מהן /רשום, לבסוף•

.   בפרויקט השינוי
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https://pixabay.com/users/manfredsteger-1848497/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3976295
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3976295


,  א לחוק זכות יוצרים27השימוש ביצירות במהלך שידור זה נעשה לפי סעיף 

באפשרותך לבקש  , אם הינך בעל הזכויות באחת היצירות. 2007-ח"תשס

ל  "זאת באמצעות פנייה לדוא, מאיתנו לחדול מהשימוש ביצירה

rights@education.gov.il

נוהל שימוש ביצירות מוגנות בזכויות יוצרים ואיתור בעלי זכויות 


