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תנו לתלמידים להוביל את הדיון! 

נהניםהמורים,אתם,שווים.אתםהמסךבפניולתלמידים.למורהמשותפתחוויההיאבסרטהצפייה
לאחרכמותם.ומגיביםמרגישיםאתםבאחרים.ו"נמתחים"מסוימיםברגעיםאיתםצוחקיםכמותם,

הואיותרשחשובמהאבלהסרט.עללשוחחיכוליםאתםהמשותפת,החוויהאתיחדשעברתם
המטרהמחשבותיהם.אתמביעיםהםוכיצדרגשותיהםעלמשוחחיםהתלמידיםכיצדהקשיבולהקשיב.
רבותדעותשיבוטאוחשוביתבטא.מהתלמידיםאחרשכלהיאהסרטבעקבותהדיוןשלהעיקרית

להתייחס האחד לדברי חברו. ושהדיון יהיה פתוח ותרבותי. בדרך זו התלמידים יתרגלו

דיון טוב בנוי קודם כול על הקשבה! 

מכםאחדכלהמורים.מצדכםמכךפחותולאהתלמידיםמצדעצמיתמשמעתמחייבכזהשדיוןמובן
אתם.גםוכךהתלמידיםכךללבו.קרוביםדבריםבסרטמוצאמכםאחדוכלשלו.בדרכוהסרטאתרואה

שעקבברורלתלמידים.להעבירתרצוושאותןחשובותלכםהנראותנקודותבסרטמצאתםאתםגם
מהם,יותרועברתםראיתםדברים,יותרמכיריםאתםיותר,רבמטעןלכםישמהםמבוגריםהיותכם

פרטשלחשיבותועללעמודיותרחשוביהיהשלכםלמשל,ייתכן,שונות.לסרטתגובותיכםגםולכן
בו.שנוצרוהמיוחדיםהיחסיםועלהסרטשלמהלכועלקודםלשוחחירצוהתלמידיםואילובסרט,מסוים

אותןשיעלהמישהויימצאתמידלאיבוד.ילכולאלהעלותשרציתםהחשובותהנקודותתחששו!אל
במוקדם או מאוחר

תנו לתלמידים להוביל את הדיון!

מתייחסותהןכאשרמתאים,ברגעבהןהשתמשוהסרט.בעקבותלדיוןשאלותשלרשימההכנתם ודאי
להציעועליכםתומועדמוצהשוחחתםשעליוהנושאכאשראודיון,כדיתוךהעלושהתלמידיםלנקודה
לכלניתנתשבההעגול","השולחןבשיטתהיאהדיוןאתלהתחילטובהדרךלדיון.חדשהנקודה

הדבריםאםגםהדיון.בתחילתבסבלנותהתאזרותור.לפידעתואתלהביעהזדמנותמשתתף
הראשונים שנאמרים אינם תמיד לעניין. 

מה תפקידכם כמנחי דיון? 



להיותעליכםובהתפתחותו.בהכוונתחשובתפקידלכםישהדיון,נושאיאתיזמתםאתםשלאלמרות
אתלעצוררצויקרובותלעיתיםהוויכוח.בלהטלאיבודללכתהעלוליםשהובעו,טעםדבריולנצלערים
"השולחןבשיטתהדיוןאתתפתחואםחשובים.לכםהנראיםהערותאורעיונותשיושמעולאחרהדיון

איןחבריהם.שאומריםחשוביםלדבריםיתייחסולאשהמדבריםלסכנה,עריםלהיותעליכםהעגול"
לכךרגישיםהיואמר.אוששאלדבריםעלמגיביםשלאלהיווכחמאשרלמשתתףיותרקשהחוויה

ש...למהלב"שמתםאואמר?"ש...מהעלדעתכם"מהלשאוללכםמותרבדיון.תרומהלכלוהתייחסו
ונותנותהתלמידשלביטחונואתמגבירותהןה"לחשנים",דבריאתלהליטעוזרותאלהשאלותאמר?"

תיצרווכךאותםהבליטואלה.חשוביםלדבריםכולההכיתהלבתשומתאתהפנולדבריו.וערךחשיבות
אתםנסחודבריו,אתהיטבלנסחהצליחלאואםאחד,כלשלתרומתואתהעריכוהדיון.להמשךגירוי
תגלולדיון.מענייןרעיוןשתרםלמישהולהודותמוכניםהיוכמובן.משלכם,תוספתללאעבורו,דבריואת
רקישתתפולאשבשיחהלכךלבשימועליהם. חשבתםשלאהיבטים,לכםיוסיפושהתלמידיםפעםלא

גםתאפשרכזוהפסקהכמסקנות.אותןלהציגלאאבלכה,עדשהושמעוהדעותאתלסכםהדיון,זריז 
שנאמרמהביןקשריםליצורהתלמידיםאתלהניעמותרבדיון.ולהשתתףלהגיביותראיטייםלתלמידים

מבלי לדחוף אותם לכך:בדיון לבין מה שנראה על המסך, אבל יש לעשות זאת בעדינות,

 
  לבטאה.רוציםואתםעליהדעהלכםשישלדיוןשאלההועלתהשבולמצבתיקלעופעםלא «

זכותכם לדבר אך זכרו:

הערהתוךדעתכםאתהביעולצדכם.הכיתהדעתאתמלהטותהימנעולכןרב,שלכםההשפעהכוח «
שזוהי דעה אישית שלכם. 

לראותו מנקודת המבט שלכםעליכם לעזור לתלמידים להבין את הסרט, מבלי להשפיע עליהם

חשובכלל«התלמידים.שלהרעיונותשטףאתלשתקהעלולותמתחכמותשאלותמהצגתהיזהרו
הרגשהנוצרתשבובדיוןלהמשיךרצוילאמדי.מאוחרמאשרמוקדםהדיוןאתלהפסיקמוטבאחרון:

פוחתת. של חזרה על דברים שכבר "נטחנו". הפסיקו ברגע שההתעניינות

האווירה בעת הדיון 

ישבתםאםגםממנו,חלקואתםעיגול,בחציאובעיגוליושבתהקבוצהכאשרנוצרתנינוחהאווירה
קשהאיתו.ולשוחחחברואתלראותאחדכליוכלזהחדשבמצבהסרט.אתראיתםכאשרבשורות
מבנהאתלמדובו.השוררתלאווירהגםאלאהדיון,לתוכןרקלאלבשימואדם.שלגבואללשוחח

היחסים בתוך הכיתה:

 « האם שוררת אווירה נוחה המעודדת השתתפות מרבית?

תלמידיםאותושמנהליםאולתלמידים,המורהביןתמידמתנהלהדיוןהאםמי?עםמדברמי «
מסוימים או קבוצות תלמידים?

אילו הן "הדמויות האילמות" בכיתה? 

מהו אחוז הבנים המשתתפים בדיון ומהו אחוז הבנו?

 « האם מורגשים בכיתה עניין ורצון לשתף כל אחד בדיון?

בכיתה? או אולי בגללכם? « האם ישנם כאלה שאינם יכולים לדבר בגלל תלמידים מסוימים

השונים? « האם ניהול הדיון עובר, בזמן הדיון, בין התלמידים



אתלהפגיןלאילמדויכולתבעלישתלמידיםרצויתחרות,ולאבוויכוחשיתוףשלאווירהלטפחכדי
עליונותם, אלא יתאפקו ויהיו בעלי ביקורת עצמית. 

של "חלשים".הרגילו את התלמידים להקשיב בסבלנות, אפילו לדברים מגומגמים

אחריםדברילבקרלומדיםהםזולתו.לדבריהאחדלהתייחסבמהירותלומדיםהתלמידיםכזודיוןבדרך
אבל לא להתקיף. הם לומדים שהביקורת חייבת להיות עניינית. 

כיצד תציגו את הסרט בפני התלמידים? 

תאמרואלאותו.שיצרהבמאישםואתאורכואתהסרט,שלשמואתמיליםבכמהמסרוההקרנהלפני
אתלשתקעלוליםשאתםכיווןבו,לחפשמהאובסרטלראותעליהםמהההקדמהבדברילתלמידים
רקעבעליסרטיםכגוןהרחבה,המחייביםהכללמןיוצאיםסרטיםכמובןישהמקורית.מחשבתם

קצרים ככל האפשר. היסטורי מסוים שיש לפרט. ואם כך, השתדלו שדבריכם יהיו

יש להקרין את הסרט בפעם הראשונה אך ורק לשם הנאת הצופים. 

דעותחילוקישהיואובסרט,חשובהיבטלקלוטהצליחולאשהתלמידיםהשיחהלאחרתרגישואם
לנקודהאוחשובלקטעלבםתשומתאתהפעםוהפנושניתאותוהקרינובסרט,שהתרחשלמהבקשר

אתמקריניםאםמתפספסיםוחשוביםיפיםפרטיםהרבהכללבדרךכך.עללשוחחתוכלוואזחשובה,
הפותחתלשאלהרבהחשיבותיששנייה.בהקרנהחדשיםמגילוייםנהניםותמידאחת,פעםרקהסרט

כלומרבצופה.מעוררשהסרטרגשיותתגובותבחשבוןלהביאצריכהזוששאלההואזהבכללהדיון.את
מצא חן בעיניכם?" רצוי לפתוח בשאלות נוסח "האם נהניתם?" או "האם הסרט

מתאימהמסוימתשאלהשבהםמקריםישנםשכןשאלה,ולאשאלותשונות.פתיחהשאלותסרטלכל
תתעורראחדותשאלותשהוצגולאחררקלפעמיםזה,עלנוסףלאחרת.מתאימהואינהאחתלכיתה

תמידכדאיזאת,בכלאבלפתיחה,שאלתכלללאבדיוןפותחותהזמןשבמשךכיתותישנןהתגובה.
להכין שאלות. 

שישמפניוגםשונותמסיבותהסרט,תוםעםמידלדברלתלמידיםקשהשלעיתיםבחשבוןהביאו
ההקרנה.לאחרמידעליהםלשוחחוקשהרבה,רגשיתמעורבותהמעורריםכאלהאומותחיםסרטים
אףלעיתיםיותר.מאוחרהדיוןאתולהתחילשראו,מהאתיעכלוהתלמידיםשבההפסקהלעשותאפשר

רצוי לדחות את הדיון ליום אחר. 

גםוייתכןמחשבותיהםאתמרכזיםשהתלמידיםייתכןמיד.לשאלותיכםעוניםלאאםתיבהלואל
תתקבללאזאתבכלאםמעט.חכומשלכם.תשובהלהשיבתמהרואלמתאימה.לאשאלהששאלתם

תשובה.מקבליםשאתםעדשעוברלזמןלבלשיםלפעמיםלכםכדאינוספת.שאלהשאלותשובה,
עברוכילויתבררבשעונויתבונןאםאולםלתשובה,רבזמןמחכהשהואהדיוןלמנחהנדמהלעיתים
שאינםאלהביןלהבחיןישבדיון.משתתפיםהתלמידיםכלשלאמכךתחששואלבלבד...מעטותשניות

ללאהרבהשלומדיםשתקניםישזאת.מלעשותבעדםמונעמהשדבראלהוביןלדברמעוניינים
מעורבות פעילה בדיון. 

ממנו,לחשושאיןנרחב.פעולהכרלוישכזהבשיעורפרובוקטיבי.אחדתלמידלפחותישכיתהבכל
תוךהכיתה,לתוךאותוהפנופרובוקטיביות,שאלותאוהערותזורקהואאםתכונתו.אתלנצלאלא

 9כזו.בצורההתחילוטוביםדיוניםהרבהכאן?"שנאמרמהעלדעתכם"מהשואלים:שאתם

איך להתייחס לסטיות מן הנושא? 

שנאמר,כפיהמשתתפים.מצדחופשיותאסוציאציותלשטףלהביאיכולהכאןשהוצגהזומעיןדיוןצורת
לדיוןיובאורבותפעמיםלכןחשוב.להםשנראהמהעלישוחחושהתלמידיםהיאהדיוןממטרותאחת



אבלוחופשישוטףלהיותצריךהסרטעלהדיוןלסרט.כללקשוריםשאינםלתלמידים,החשוביםדברים
מנותקת לגמרי מהסרט. בגבולות הגיוניים. עליכם לכוון את השיחה כך שלא תהיה

טובזאת.צייןוהמורהמדויקותאורלוונטיותהיולאשהערותיומכיווןמהדיוןמישהועצמומוציאפעםלא
לדוגמה:אותו,לשאולניתןפועלת.מחשבתוכיצדלגלותלתמידלתתהעבודה,בתחילתבעיקריהיה,

"מה הביא אותך לומר דבר זה?" "האם ראית את זה בסרט והיכן?" 

זה"איןולומר:דבריהםאתלשלולאפשרהיהבו.נמצאיםשאינםדבריםבסרט"מגלים"הילדיםלפעמים
שאלולכןהשיחה.כללמשךלפחותאותם,משתקתהייתהודאיכזותגובהאךטועים","אתםאונכון"

אבלממש,רואים"לאלענות:עשוייםהתלמידיםראיתם?"איפהזה,אתשרואים"אמרתםאותם:
הרגשהבכםנוצרהאלאהדבריםאתראיתםלא"כלומר,לתלמידים:להבהירניתןהיהכאןמרגישים".

כזו". כך התלמידים לא נפגעים וגם ה"אמת" לא נפגעה. 

כיצד להתייחס לשאלות על ההיבטים הטכניים של הסרט? 

נעשו?" אל תחששו אם אינכם יודעים.התלמידים ישאלו אתכם לפעמים שאלות כמו: "איך הדברים
להם בכנות שאינכם יודעים, אבל הבטיחואינכם מורים לקולנוע. אתם משתמשים בקולנוע. עליכם לענות

תלמידיכם אם מישהו יודע. לעיתיםלהם לנסות למצוא תשובה לשיעור הבא. אל תהססו לשאול את
תנו להם את הסיפוק שביכולתם ללמדקרובות תלמדו מתלמידיכם, מכיוון שבתחום זה ניסיונם רב.

ואל תהססו להראות להם שהם ראו דבראתכם דבר מה. הבליטו את הערתכם להבחנתם של התלמידים
מה שנעלם מכם.

כמה נקודות לניתוח התנהגותכם בעת הדיון:

בדיון? מדוע ולשם איזו מטרה?  «בדקו את עצמכם: באיזו מידה נכנסתם לדבריו של אחד המשתתפים

התערבותכם נעשתה כדי לשבור את « בדיון ישנם רגעים איטיים ושתיקות. מתי התערבתם? האם
המתח שנוצר אצלכם, או שהיא תרמה לדיון ולכיתה

אלה שלא מצאו חן בעיניכם?  « האם נתתם הזדמנות לכל הדעות לבוא לידי ביטוי, כולל

אם כן מה המטרה? « האם אתם חוזרים על הערות של תלמידים בפני הכיתה?

האם אתם אומרים "כן" או "לא" או "זה « האם וכיצד אתם מאשרים או שוללים את דברי התלמידים?
המצפים ל"פרס" מכם?מעניין". מהו הרושם של תגובתכם על הקבוצה? האם יש כאלה

את התשובה עליהן?  כיצד מתייחסים « האם אתם שואלים שאלות שאתם חושבים כי אתם יודעים
יודעים את התשובה עליהן?התלמידים לשאלות כאלה? כיצד הם מתייחסים לשאלות שאינכם

ערכיכם לשאלות שאתם מציגים? האם « כיצד אתם מגלים את דעותיכם? האם אתם "מגניבים" את
אמר באמצעות תנועה או טון דיבור? האםאתם מגלים את דעותיכם ואת רגשותיכם כלפי מה שהתלמיד

אתם מגניבים את הפירוש שלכם לסרט דרך שאלות מרמזות?

 « האם אתם זהירים בסיכום דעתו של אחד המשתתפים?

 « האם אתם מעודדים תמיד השמעת דעות מיעוט? 

תנאי הצפייה 



תנאי צפייה מתאימים הכרחיים להצלחת השיעור. את הסרט מומלץ להקרין על מסך גדול. נוסף על זמן
השעה לדיון בכיתה, ורצוי לנהל את הדיוןההקרנה, יש להביא בחשבון לפחות חצי שעה עד שלושת רבעי

הראשון מיד אחרי ההקרנה.

 


