אוכלוסיות מוחלשות -יש חיה כזאת? )שעה וחצי(

מטרות
 .1החניכים ילמדו שיש קבוצות באוכלוסיה שאינן מקבלות הזדמנויות שוות כמו שאר החברה הישראלית
 .2החניכים יפתחו את חשיבתם ביקורתית וישאלו -מי מחליש את האוכלוסיות?
 .3החניכים ירצו להמשיך ולחקור את הנושא
מהלך הפעילות
 .1סבב "מה נשמע?" ) 5דק'(
 .2לוח מוקשים ) 20-30דק'(-
א .מהלך התרגיל :קבוצת האם מתחלקת לשתי קבוצות שעתידות להתחרות בתרגיל .לכל קבוצה יש לוח
מוקשים המסודר  5על .4
על כל קבוצה לשלוח נציגה אחת בכל תור ולכל נציג יש פעם אחת לנסות .אם והנציגה צעדה על מקום
שיש בו מוקש ,היא צריכה לרוץ חזרה לקבוצה )יש מרחק גדול בין הקבוצה לבין הלוח מוקשים( וצריכה
לעדכן את הקבוצה איפה המוקש .אם והנציגה לא דרכה על מוקש ,היא ממשיכה קדימה .עד שהיא
נתקלת במוקש .יש רק חניךה אחד.ת שנמצא על הלוח .כל מוקש מהווה חידה/שאלה/הידעת/מושג
מהפעולה .שימי לב ,שיש שתי קבוצות המתחרות זו בזו .יש קבוצה א' שתהיה הפריבילגית -קרובה
למשאבים ,קלה יותר במשימות .קבוצה ב' תהיה האוכלוסיה המוחלשת -תרגיש את הפער במשאבים ,אי
שוויון .לדוגמא-

התחלה

ב .ציוד :לבנות את המשבצות מסנדות/מבד סס''ל ,שיהיה ממש כמו משחק דמקה אנושי וגדול.
להכין את המשימות גזורות ולהביא בהתאם למוקש.
להכין מחסן עם חפצים שיוכלו לעזור :פתרון כתב סתרים ,ומה עוד?
ג .משימות וחידות:
 .1הקבוצה שתהיה "אוכלוסיה מוחלשת" עליה להגיע למחסן במקלות הליכה תמיד.
 .2כתב סתרים שיש לכל מנחה ,אפשר לגלות רמזים לכתב סתרים זה נמצא במחסן.
 .3מוקש :גאוות יחידה עם דברי יצירה ובלי דברי יצירה.
ד .להצטלם עם ) 2קבוצה א'( ו 7-אנשים )קבוצה ב'( שמוצאים ברחוב ומוכנים להגיד" -קדימה……".
ה .להחליף עם שטר של  20ש''ח )קבוצה א'(  /להחליף עם שקל )קבוצה ב'( ולהשיג משהו טוב יותר במקום )
החניכים יסתובבו בשכונה ויחפשו אנשים שמוכנים להחליף איתם את הכסף תמורת משהו מיוחד .הקבוצה
שתבוא על משהו טוב יותר תנצח(
 .3עיבוד המתודה לעמוק ) 15דק'(-
 איך היה לכם? שהחניכים יספרו מה היה ואיך היה להם-

תהליך למידה ותכנון -איך התרגיל התחיל? ,ואיך נגמר מבחינת תכנון ולמידה? האם למדתם משהו תוך
כדי התרגיל?
מעבר על המשימות כדי להציף את ההבדל במשאבים:

-

בואו נשמע את איזה משימות הצלחתם?
להנכיח את הפערים "איך היה למצוא שני אנשים…" "איך היה למצוא שבעה אנשים לתרגיל…" ?  -למי
ששם לב לפערים במהלך המשחק וגם לאחר ההבנה שהיו פערים :אלו מחשבות היו לכם במהלך

-

המשחק? מה הרגיז אתכם? מה נתן לכם מוטיבציה להמשיך למרות הפער?
 איך היה לכם להיות המהירים יותר/בעלי היכולת להתקדם מהר אל עבר הניצחון או איך זה היה להיות-

בתחרות לצד הקבוצה א' )הפריבילגית(?
האם יש בעיה שיש קבוצה שהייתה יותר קרובה למחסן ועם פחות קשיים? )לנסות לאתגר במקום הזה(.

*****אופציה נוספת למתודה )במקום שולה מוקשים("משחק החיים" ) 10-15דק'(-
מתחלקים ל 3-קבוצות .כל קבוצה מקבלת קובייה ) הקוביות לא זהות :קובייה רגילה ,קובייה רק מספרי 2-1
וקובייה רק של המספר . (6כל קבוצה בתורה זורקת את הקובייה שלה ומתקדמת במסלול .המטרה היא להגיע
לסוף .ישנן משבצות שמונחות עליהן קוביות שוקולד )עדיף בעיקר במרווחים של  6משבצות כך שהקבוצה עם
הקובייה הגבוהה תזכה בהן כל הזמן( .קבוצה שמגיעה למשבצת כזו מקבלת את השוקולד ויכולה להציע חוק
חדש למשחק )כל חוק שעולה על דמיונם( .במשבצת האחרונה מונחת חבילת שוקולד ,מי שמגיע אליה מנצח
ולוקח אותה .העיקרון במשחק הוא שהמצב ההתחלתי לא שווה בבירור .קבוצה אחת תמיד תגיע לשוקולד ותציע
חוקים ושתי הקבוצות האחרות לא .המדריך מסביר את החוקים הבסיסיים ויושב בצד בשקט .המטרה היא לצפות
ולראות מה החניכים עושים  -איזה חוקים הם מציעים ,מה התגובה שלהם לחוקי המשחק ולמקומם בתוכו ,איך
הם מחלקים ביניהם את השוקולד וכו') .דוגמה ללוח בנספח א'(
 .4מה לדעתכם נושא הפעולה היום? ) 5דק'(
* נסביר לחניכות.ים שנושא הפעולה היום הוא אוכלוסיות מוחלשות ונקריא להם את ההגדרה :אוכלוסייה

מוחלשת הוא מושג בשיח החברתי-כלכלי המתאר אוכלוסייה שמצבה החברתי והכלכלי נחות לעומת זה
של רוב האוכלוסייה .השימוש במילה "מוחלשת" ,ולא "חלשה" ,נועד לרמז שמצבה של אוכלוסייה זו אינו
נובע מפגם בהתנהגות חבריה ,אלא מפגם ביחס החברה אליהם ,כגון אפליה מתמשכת ,מחסור בחלוקת
משאבים ,או קיומה של תקרת זכוכית" .נחיתותה" של האוכלוסייה המוחלשת ,באה לידי ביטוי בעיקר
בהיעדר ,או בחוסר-היכולת לממש זכויות פוליטיות וחברתיות.

 .5הפסקה ) 10דק'(
 .6סרטון "מרוץ החיים" ) 10דק'(
נראה עם החניכות.ים את הסרטון https://www.youtube.com/watch?v=VpoBX-pBoss
דיון-
-

מה הייתה מטרת הסרטון?
האם נק' הפתיחה שלנו בחיים והקשיים שלנו אמורים להשפיע על סיכויי ההצלחה שלנו?

-

כמו בהגדרה שקראנו מקודם ,גם כאן המנחה אומר שהפערים בין הנערים לא קשורים אליהם אלא
לסביבה ,לאחר קריאת ההגדרה והצפייה בסרטון ,האם אתם מסכימים עם השימוש במושג "מוחלש" ולא
חלש"? מדוע?

-

מה הדברים שגרמו לחלק מהנערים להישאר מאחור?

 .7ילד א' ,ילד ב' ) 15דק'(
נקרא עם החניכות.ים את הקטע "ילד א' ,ילד ב'" )נספח א'( ,נסביר ביחד את הטקסט ולאחר מכן ננהל
דיון:
 מה את חושבים על הקטע? איך לדעתכם מרגיש להיות ילד א' ואיך מרגיש להיות ילד ב'? למה לדעתכם נוצרים הפערים בין ילד א' לילד ב' מלכתחילה? מה גרם ילד א' לקבל יותר מילד ב'? האם זה רק בגלל כסף או שלחברה יש גם חלק בפער. .8כתבות על אוכלוסיות מוחלשות ) 15דק'(
נתלה בחדר מספר כתבות שמדברות על אוכלוסיות )נספח ב'( מוחלשות ונבקש מהחניכות.ים
להסתובב ולקרוא את הכתבות .לאחר מכן נתכנס ונשאל אותם:
-

לאיזה כתבה הכי התחברתם? איזה כתבה הכי הפתיעה אתכם?

-

איזה קבוצות מוחלשות ראינו בכתבות?
יש לכם דוגמאות לעוד אוכלוסיות מוחלשות ,שלא הוזכרו בכתבות?

-

האם לדעתכם אלו באמת קבוצות מוחלשות? למה?

-

מה אנחנו יכולים לעשות כדי לעזור לקבוצות האלה?
האם זה התפקיד שלנו ,האזרחים ,לעזור לאוכלוסיות מוחלשות? או שזה תפקידה של המדינה?

**לא בטוח שיהיה זמן לשתי המתודות 7+8 -
 .9סיכום ) 5דק'( -לקראת עבודה על הפרויקט כפי שאתם רואים אנחנו נחשפים בפעולות לסוגיות
חברתיות שהן יש היעדר שוויון .בפעולות הבאות אנחנו נמעיט את החשיפה לנושא ונתחיל להתעמק
באיך מרמים פרויקט .את החלק של החשיפה אנחנו משאירים לכם .הגיע הזמן להתחיל לחשוב מה אתם
הייתם רוצים לעשות .זה פרויקט שלכם והמקום שלכם להשפיע על איזו סוגיה שהייתם רוצים.
 .10פינה אישית ) 15דק'( -סוגיות חברתיות
עזרים
ציוד לשולה מוקשים ,מחשב ,מקרן ,נספח א' ,נספח ב'

ילד א' וילד ב' )טקסט מעובד(
מעשה בשני ילדים שנולדו באותו יום ,באותה שנה ,באותה מדינה
ילד א' וילד ב'
לילד א' יש אבא עורך דין ואמא מהנדסת חשמל
לילד ב' יש אמא עוזרת לגננת ואבא פועל טקסטיל במפעל
לילד א' יש המון צעצועים ומשחקים
לילד ב' יש חדר עם עוד  4אחים
לילד א' יש מחשב ,לילד ב' אין
לאחר  6שנים ,באותו יום ובאותה השנה ,הם נכנסים לכיתה א
ילד א' מגיע כשהוא כבר יודע לכתוב ולקרוא ,קצת חשבון ,ואפילו קצת אנגלית
וילד ב'… לילד ב' אין ילקוט ,אז הוא סוחב את המחברות בשקית
ילד א' מכין את השיעורים במחשב ומגיש בזמן
לילד ב' אין מחשב )כבר אמרנו( ואין גם שולחן.
לילד א' יש חוג אומנות ,חוג מחשב וחוג פסנתר
וילד ב' ,כשיש בלגן בבית ,הוא בורח לחבר'ה בחצר.
וחולפות שש שנים ושני הילדים בכיתה ו' והנה הם מחולקים להקבצות
וילד א' הולך להקבצה א' וילד ב' הולך להקבצה ב'.
לילד א' יש מורה פרטית ולילד ב' אין.
לילד א' אומרים כולם שהוא בטוח יהיה פרופסור כי הוא יודע מתמטיקה טוב
וגם לילד ב' אומרים שיש חוכמה ,חוכמת רחוב.
והשנים חולפות והילדים מגיעים לתיכון
וילד א' הולך ל 5-יחידות לימוד מתמטיקה ו 5-אנגלית.
וילד ב' רק ל 3-ול.4-
ולפעמים בהפסקות מבטיהם של שני הילדים מצטלבים
ולרגע אחד שניהם מבינים שמשהו פה לא צודק ,שהם בחיים לא יהיו שווים.
שנים חולפות מאותו יום בו נולדו שני הילדים והנה הם משוחררים מהצבא
ילד א' קיבל מאבא מתנת שחרור – טיול מסביב לעולם.
ילד ב' בבוקר משלים בגרויות ובערב עובד ,מלצר באולם.
והם נכנסים לאוניברסיטה… באותו יום באותה שנה
ילד א' שילם מראש את שכר הלימוד ל 4-שנים,
וילד ב' עובד בלילות במלצרות וממשיך ללמוד בימים.
וככל שהאוברדראפט גדל ,כך יורדים הציונים ואחרי שנתיים ,ילד ב' נשבר.
"נלך לעבוד שנתיים שלוש" הוא אומר לעצמו" ,נעשה קצת כסף ואח"כ נחזור ללמוד
ילד ב' נוטש את ספסל הלימודים… והוא לא חוזר עוד.
שניהם כבר בני  ,30באותה שנה ,באותה מדינה
לילד א' נולד ילד א' ולילד ב' נולד ילד ב'.

נספח ב'

נספח למתודה משחק החיים

