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 ipP :הקצר מערך שיעור בעקבות צפייה בסרט

https://www.youtube.com/watch?v=07d2dXHYb94 

 :אלניוורצ רקע

כר פורה להשוואה  הווה ומאז ומתמידמ ,שהוא עובר בשנים האחרונותף השינויים ית הספר על אב
יכולותיו ביחס את  ולבחוןבבית הספר בעיקר גורמות לכל תלמיד לבדוק ים השנ . םידיבין התלמ רותותח

"המקובלים" נדרטים לעמוד בסטו ולהיחשב כטוב בעיניי העיניים הבוחנותהרצון להיות . קבוצת השוויםל
  .אשר דורשת לתת לכך את הדעת בתמורכ ד התלמידים התמודדותמצגובה 

דרך בה אנחנו מאמינים ר אנחנו נדרשים לעבוליח על מנת להצ כיככל שמתבגרים מתחדדת ההבנה 
ופחות  דים שלנו פחות מודעים התלמי ,בגילאים הצעירים . עם זאת,שלנו והחוזקות ומחזקים את היכולות
קשה בהצלחה או אינו בעל הנתונים  שמת יך וכי גם מיההבנה כי מדובר בתהלמסוגלים לעבד את 

ה  עקיפ-וה דרך ישירהמערך זה מהות השראה לאחרים. ליח ולהווהראשוניים "המתאימים" יכול להצ
 ת בקרבם.זאהנושא ולהדהד לדבר עם התלמידים הצעירים שלנו על 

הגור  נחיה.לבי כבית ספר לההתמודדות של גור כלבים ב את ניתן לראותשלפנינו  סרטון האנימציהב
של כלבי הנחיה המצטיינים  ות מונהספר" בו יש ת יתשל ב קיר התהילהב" ונתקל מגיע לבית הספר 

אינו ניחן  לאור העובדה שהוא שניכר כי  דריכהמך בדרכו הוא מיד נתקל ב. כאשר הוא ממשייבוריםוהג
. הגור אינו מצליח לעבור את המבחנים רת פנים לקראתויבם אינה מסבנתונים הראשוניים המתאימי

על  הגור מסתכל ,חד הימיםכל. באתוסר מת והוא נותיני סיטואציובכל מיו , הגובה שלו מקשה עלהשונים
כלב נמוך ושונה  נמצאם ביניהאשר   גיבורים" " חבורת כלבים ה של תמונומבטו נתקל בתהילה ה קיר

א מצליח להתגבר ולעבור באים הוקווה ואכן במבחנים הבגור ביטחון ותוררת זו מעתמונה מהשאר. 
בית הספר. כאשר הגור יוצא מ ומגורש ת הבוחןהגור אינו עובר, מכעיס אן הסיום בהצלחה. לבסוף במבח

. גור ת בסכנהנמצאשתוסכל מבית הספר הוא רואה אישה הסובלת מעיוורון במגרש בנייה עצוב ומ
חן ושאר הגורים בבית הספר צופים  , הבודריכה. המותהומציל א ללא היסוס נחלץ לעזרתה ביםהכל

 . גור כפיים ומכתירים אותו לגיבורמוחאים ל ,שיםמתרג, בסיטואציה

חוש אמפתיה  מיד לה הגיבור הוא גור כלבים קטן ומתוק קל לנו ם על הסיטואציה בתכלישר אנחנו מסכא
הרצון   . בנוסף, גובר בנוצליחלה ביכולתו ששיחשים אמונה ו אנחנו רוצים לעזור לו ואנ ת לעזור לו.ולרצו

כאשר אנחנו חושבים על עצמינו או   ,נוגע לחיים שלנוכאשר הדבר  עם זאת, . ובעצמ להאמין לגרום לגור
 ולאי עמידה בסטנדרטים ביצירת אמפטיה לקושי מתקשים יותר אנחנו ,תה/ שכבהיעיתים על חברינו לכל

 .ושופטים את הדבר בחומרה

 מהווה (ביםבמקרה זה גור הכלר מתבטא בשיח כביכול על האחר )הללו אש םבנושאי שיח ם רבותעמיפ
. מכאן נוכל לדעת על אמונתם, תחושת ידיםהפנימי של התלמהחינוך פתח לעולמם נו אנשי עבור

 הנכונה עבורם. בדרך המתאימה ו להם מכאן לעזורהם והמסוגלות האישית של

    'ד-'בכיתות  : יעדסיית אוכלו

 
 מטרות :

יתוח אמפתיה  ת פזאועם של הצלחה והדרך אליה נושא לות מודע דים שלנויהתלמ בקרב עוררל .1
    ליהם.ולהתגברות עלדרך, לאתגרים 

כל ו יתה כלפיי מי שמתקשה יותרידריות בכיביא לפתיחות ויעורר סולכיתתי אשר  וח שיחלפת .2
 .מואחד מהתלמידים כלפיי עצ 

 תתי פתוח ומכיל.צירת אקלים כיי .3

 

http://www.z-ofakim.co.il/
https://www.youtube.com/watch?v=07d2dXHYb94
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 : מערך השיעור

 בשני חלקים:  צפייה בסרטון 

 2:32: מהתחלה עד לדקהחלק ראשון: 

 :קטע הראשוןב לאחר הצפייה ןלדיו שאלות

   ?קטעמה ראינו ב .1

 ?קטעהרגשתם לאחר הצפייה ב ךאי .2

 ? מבית הספר גורשגיד לגור הכלבים לאחר שהוא מה הייתם רוצים לה .3

 

 עד הסוף.  2:32מדקה  שני: חלק 

 השני: בקטע  לאחר הצפייה ןלדיו שאלות

 ? מה ראינו בקטע .1

 טע זה? איך הרגשתם לאחר הצפייה בק .2

 מה ניתן ללמוד מהסיפור של הגור בסרט? .3

 
 

 מפרהנפלא ו ורלכם שע ותמאחל
 קים ודנה פרייזינגרליאאורית 
 ות אופקים רת וצוופיקי תקשא קבוצת

     03-9369475        050-8898900   
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