גיל תיכון  -אנחנו דור מנומנם?!
חלק א'
מטרה :נשוחח על ההפגנות ועל מצב הדמוקרטיה כיום במדינה
 .1הטוב הרע ואחותך – נחלק את הקבוצה לשתיים ונערוך תחרות בין שתי הקבוצות – הקבוצה שתנצח היא
הקבוצה שתצליח לזהות הכי הרבה אירועים /סיטואציות /נושאים /דמויות מהמציאות הישראלית עולים מהשיר
של טונה ושלום חנוך 'הטוב הרע ואחותך' ( .https://www.youtube.com/watch?v=zI_AdTKsIx0המילים
בנספחים)
דיון:
-

מה דעתכם על השיר?
איזה משפט הכי תפס אתכם?
איזה משפט לא הבנתם או לא התחברתם אליו?
למה טונה הוציא שיר כזה? מה המטרה של שירי מחאה? למי הם פונים?
האם השיר גורם לכם לרצות לעשות משהו עם המציאות?

 .2שיתוף ,לייק ,גלילה – נקריא לקבוצה כותרות של נושאים אקטואליים בוערים (נספחים) ונבקש מהם לסמן
בפנטומימה את מידת ההתעניינות שלהם באותו נושא לפי הסימונים הבאים:
 גלילה – לא מעניין אותי ,ממשיך לגלול הלאה (תנועה של גלילה באוויר) לייק – מעניין ,לא במידה שארצה לעשות עם זה משהו (תנועה של לייק באוויר) שיתוף – מעניין אותי ,בא לי לעשות עם זה משהו ,אני רוצה שלעוד אנשים יהיה איכפת (יד מורמת ומנופפתבאוויר)
דיון:
-

מה הנושאים שקיבלו יותר לייקים ושיתופים? מה הפך אותם לכאלה?
מה גורם לכם להתעניין יותר בנושא?
האם יש נושאים שאתם מסמנים כחשובים ולא מספיק מעניינים אתכם?
מה ההשלכות לזה שאנחנו לא מתעניינים בנושאים?

חלק ב'
מטרה :נדון בהשלכות של הבחירה להיות פסיבי או מובל
 .3אנחנו דור מנומנם – נדפיס את השלט שנמצא בנספחים או שנכין שלט כזה בעצמנו ונשים במרכז המעגל.
דיון:
-

אנחנו באמת דור מנומנם? במה זה מתבטא?
מה מצליח להעיר אותנו? באיזו מידה?
מתי הייתה הפעם האחרונה שהרגשתם שמשהו הצליח להעיר אתכם? מה קרה כשהתעוררתם?
מה הסכנה בלהיות פסיביים למציאות? מה הסכנה בנמנום הזה?

חלק ג'
מטרה :נשאל מה האחריות שלנו והחובה האזרחית שלנו
 .4מה הייתי עושה –
א .נפזר על הרצפה את הכותרות שהקראנו בחלק הקודם ונבקש מהחניכים להסתובב בין הכותרות ולהיעמד
ליד הנושא שהם רוצים לעשות משהו לגביו וגם מרגישים שהם מסוגלים לעשות.
ב .לאחר שנעמדו ,נבקש מהם להתיישב בקבוצות שנעשו לפי הבחירה שלהם (אם רק חניך אחד התיישב ליד
כותרת נבקש ממנו לעבור לכותרת אחרת שיש בה עוד מישהו) ולחשוב מה הדברים שהם רוצים וחושבים שהם
מסוגלים לעשות בנוגע לאותו נושא.
לאחר כמה דקות ,נחזור למליאה ,נשתף בתוצרים ונסכם את הפעולה:
-

מה הסכנה באדישות שלנו?
מה אתם מוכנים לקחת על עצמכם לעשות מעכשיו כדי להתחיל לטפל בנמנום הזה? (להחליט להתעדכן
בחדשות פעם ביום ,לבחור להתנדב ,לצאת לצמתים להפגין על מה שחשוב לנו)
מה יקרה לחברה של אנשים שלא איכפת להם מה קורה?
מה יקרה אם נרגיש שאנחנו לא מסוגלים באמת להשפיע?
מה אתם רוצים שננסה לעשות יחד מעכשיו? האם יש נושא שחשוב לכם שנעסוק בו כקבוצה?

שורה תחתונה:
יֹודעַ ֶׁשהָ יָה
"אֲ נִ י ֵ
ָק ֶׁשה ְלהַ אֲ ִמין
ִאם ל ֹא ָתקּום ִל ְהיֹות אֶׁ זְ ָרח -
אֹותָך נ ִָתין"
הֵ ם ַיעֲׂשּו ְ
("הפסיקו את המוסיקה"  /החצר האחורית)

נספחים:
.1
בוקר אחד כשקמתי הם סגרו לי את העסק
הכנסה היא אפס אבל הם גובים לי כסף
אווירת דם ,אווירת דמשק
לא תמצא אותי מוחא כפיים במרפסת?
איך מתקנים את כל ההרס פה?
החלום שלי מתרחק ,תביא לי טלסקופ
אין דבר ,פשוט אמצא לי איזה ג׳וב
 ...ערב טוב
דפקתם ת'מדינה כל כך חזק שנשאר אבק
יש נורמליזציה של ואט דה פאק
על הקו הדק בין להיות הדג ששתק
בין להיות המאבק
סרק ,סרק מכל עבר
אין אמון בנדר
חוק עובר בסתר
מי מחסן ת׳עדר?
המלך הוא עירום גם בדצמבר
עד אז אין לי מה לאכול...
חיים בגדול
אבל כשיקבלו חשבון בסוף הארוחה
הם ימכרו את הכל
את הטוב ,הרע וגם את אחותך
זה לא שלפני זה קודם היה לי פשוט לחיות פה
בפרק הקודם שדדתי בנק בשביל קניות
בוא נגיד שההילוך עלה ,כדלקמן ,זו מלחמה
וניר דנן ,יקיר וקספר כבר הכינו פופקרון
מאז אותה סחרחורת אני לא מקשיב לדוקטור
אבא של המדינה פשוט שכח אותי באוטו
חושב שהוא מדהים כי הוא מפצה אותי עם שוקו
אז רגע בוא נבדוק טוב טוב מי עשיר?
מי עשיר?
מי שמוכר אותך בשביל איזה נזיד עדשים?
ומה הרעבים למטה ככה מרעישים?
ולא הושטתם יד אבל שלחתם פרשים
ככה שאני מוכן לכל התרחישים
ככה אני מרגיש ואיך אפשר להאשים?
אהא ,כשסוגרים לנו ת׳ספיקרס
ורוקדים שם בקומה החמישים
חיים בגדול
אבל כשיקבלו חשבון בסוף הארוחה
הם ימכרו את הכל
את הטוב ,הרע וגם את אחותך

 .2כותרות:
" למרות שיעור החיוביים הנמוך ,מספר המאומתים היומי ממשיך לעלות .באגף המודיעין הזהירו הבוקר כי לראשונה זה חודש
וחצי נרשמה עלייה במספר הנדבקים"

" אלפים הפגינו נגד בנימין נתניהו בלמעלה מאלף מוקדים ברחבי הארץ .שני מוחים עוכבו בגין אירוע אלימות בהוד השרון ,ברמת
גן נפגע מפגין באורח קל לאחר שרוסס בגז פלפל"

"  16נשים ערביות נרצחו מתחילת השנה ,ברוב המקרים כלל לא נעצרו חשודים"

" הם משתייכים לקבוצת סיכון ונדרשים לבידוד ,סובלים ממצוקה כלכלית ומתמודדים עם בעיות בריאות .ניצולי השואה מספרים
בכאב על הימים הקשים שהם עוברים בצל מגפת הקורונה"

" בימים האחרונים חווה רצועת עזה עלייה תלולה בשיעור התחלואה מנגיף הקורונה ובכל יום נשברים ברצועה שיאים חדשים
במספרי הנדבקים"

"מנכ"ל שירות התעסוקה" :ייקח שנים להחזיר את אחוז האבטלה לחד ספרתי" .לפי נתוני שירות התעסוקה ,נכון להבוקר עדיין
רשומים מעל ל 900-אלף דורשי עבודה"
" בקבינט הקורונה ממשיכים להתווכח על הדרך הנכונה לפתיחת מערכת החינוך ,ובינתיים התלמידים בכיתות הגבוהות קורסים
מאחורי הזום".
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