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 "שומר החומות"שיעור חברה מבצע 

 :השיעור מטרות

 הצפה ועיבוד חוויות ותחושות מהימים האחרונים .1

מידע אמין ורציונלי לתלמידינו בנושא מאורעות הימים האחרונים בפרט  הנגשת -מאבק ב"פייק ניוז" .2

 יהודים בכלל-ובנושא יחסי ערבים

 הרוקמים והפורמים -היכרות עם מימדי ההסתה וליבוי האלימות בחברה .3

 הבנת המושג "טרור" וניתוח השפעת המצב על החברה הישראלית: סכנת חיים, חוסר בטחון,  .4

 חברתי" כאופן התמודדות שלנו כחברה מול טרורבחירה במושג "חוסן  .5

 

 השיעור מורכב ממספר חלקים. ניתן לבחור רק בחלק מהם*

 השיעור מותאם הן למפגש פיזי בכיתה והן למפגש זום )מלווה במצגת(**

 

בשבועות האחרונים אנחנו עדים לגל אלימות הולך וגובר שהחל בירושלים במספר מוקדים; שכונת שייח' גראח ובה  למחנכת:

עימותים בין תושבי השכונה הערבים ובין יהודים שעברו להתגורר בה לאחרונה, מגבלות על התקהלות בשער שכם בלילות חודש 

שות הפלסטינית במזרח העיר ומגבלות כניסה להר הבית. אירועים אלה הרמד'אן, החלטת מדינת ישראל שלא לאפשר בחירות לרא

תודלקו בהסתה חמורה של ממשלת חמאס וארגון הג'יהאד האסלאמי העומדת בפני בחירות ברשות הפלסטינית. ההסתה הובילה 

 להתנגשויות אלימות שהחלו בין מתפללים בהר הבית לכוחות הביטחון.

, ביום סיום חודש הרמד'אן, החלה הסלמה של מהומות בירושלים באזור הר הבית ושכונת שייח 2021למאי  10ביום ירושלים, שני 

הציב חמאס אולטימטום לממשלת ישראל, לפיו  16:00ג'ראח. במהומות אלה נפצעו עשרות מפגינים ושוטרים. בסביבות השעה 

, 18:02. בשעה 18:00שראל מהר הבית ומשכונת שייח ג'ראח שבירושלים עד השעה יפתח בהתקפה אם לא ייסוגו כוחות משטרת י

לאחר שהדרישה לא נענתה, החל ירי הרקטות לכיוון ירושלים וסביבותיה ולעבר יישובי הדרום. כבר ביממה הראשונה לעימות, 

 רקטות לעבר יישובי ירושלים, יישובי הדרום ועוטף עזה.  300-נורו מעל ל

ק"מ מרצועת עזה. שר  40סם פיקוד העורף  הנחיות לפיהן לא יתקיימו לימודים בבתי הספר המצויים בטווח של עד במקביל, פר

שעות. בהוראת ראשי הערים, בוטלו  48ק"מ מרצועת עזה למשך  80הביטחון בני גנץ הכריז  על מצב מיוחד בעורף בטווח של עד 

מרצועת עזה ובהם ראשון לציון, נס ציונה, רחובות, חולון ובת ים. ביום  ק"מ 80לימודים בערים נוספות בארץ שנמצאו בטווח 

 טילים נפלו בגבעתיים, תל אביב ובשרון. -בשעות הערב החלו רקטות מרצועת עזה להגיע למרכז הארץ 11.5שלישי 

, עכו, חיפה. כבישים רבים רמלה, לוד -מהומות אלימות בערים מעורבות ברחבי הארץו רי הרקטות על ישראל, החלבמקביל לי

ברחבי הנגב והגליל נחסמו בעקבות מהומות, הצתות ועימותים בין ערביי ישראל לכוחות הביטחון. בעיר לוד הוכרז מצב חירום 

 מיוחד.

אנו רואים לנכון לפגוש ולשוחח עם התלמידים והתלמידות אפילו מרחוק דרך הזום, בכדי לשאול לשלומם, לפתח שיח אחראי על 

 שא, ולשמור ככל הניתן עליהם ועל החוסן החברתי לאומי שלנו.הנו
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 מהלך השיעור:

 דק' 10 הצפה רגשית ותיאור המציאות: –חלק א' 

 דק' 15בין הסתה ואלימות לשיח מתון ומאחד:   –חלק ב' 

 דק' 20טרור אל מול חוסן חברתי :  –חלק ג' 

 

 דק'( 10הצפה רגשית ותיאור המציאות ) –חלק א 

 

 :אמרי

ימים קשים עוברים עלינו בכל הארץ. הן מבחינה בטחונית והן מבחינה חברתית. בשיעור הקרוב נתייחס לתחושות 

 ו"חוסן חברתי"שלנו מהמצב, ננסה להבין את המציאות קצת יותר ונדבר על המושגים "טרור" 

 

"רגשות ומחשבות מהימים האחרונים". בקשי מהתלמידים  -ציירי שמש אסוציאציות על הלוח

רשמי את הדברים על קרניים הנמתחות מהעיגול.  -והתלמידות לומר רגשות, תחושות, מחשבות מהימים האחרונים

 אם קשה להם לשתף, ניתן לכתוב בעצמך מספר רגשות ולבקש מהם לומר למה הכי התחברו: 

 לחץ/ חוסר ודאות/ אדישות/ הזדהות/ קושי/ דאגה/ געגוע כעס/ פחד/ חוסר הבנה/ בלבול/ עצב/

 

התייחסי בחופשיות לרגשות התלמידים והדגישי שאנחנו במצב בטחוני מאוד קשה, כזה למחנכת: 

שלא היינו בו כבר מספר שנים, והרגשות השונים כולם לגיטימיים. חלק מהתלמידים בוודאי חוו 

 מרגישים רחוקים מהמציאות המתוחה ועודלראשונה אזעקה וכניסה לממ"ד, חלקם 

 

 שאלי:

 מה אתם יודעים על המצב?

 

 הסבירי בפשטות על מספר ארועים שהתרחשו בימים האחרונים והובילו למצב:

 בשבועות האחרונים הסלימה מתיחות בטחונית בירושלים 

  מתיחות זו מתרחשת גם בין ישראל לארגון הטרור חמאס הפועל ברצועת עזה ובאזור יהודה ושומרון, וגם

 בתוך מדינת ישראל בין אזרחי המדינה הערביים לכוחות הבטחון

  המתיחות החלה בעימותים בשכונת שייח ג'ראח בירושלים בין תושבי השכונה הערבים ובין יהודים שעברו

 להתגורר בה לאחרונה

 חודש הקדוש למוסלמים -המתיחות התגברה עם הגבלות על כניסת מתפללים להר הבית בחודש הרמד'אן 
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 בימים האחרונים החלו התנגשויות אלימות בין מתפללים מוסלמים לכוחות המשטרה 

  לפיו יפתח ממשלת ישראלל אולטימטום חמאס הציב 16:00בסביבות השעה  10.5.21ביום שני האחרון ,

שבירושלים עד השעה  שייח ג'ראח ומשכונת הר הביתמ משטרת ישראל בהתקפה אם לא ייסוגו כוחות

, לאחר שהדרישה לא נענתה, החל ירי הרקטות לכיוון ירושלים וסביבותיה ולעבר 18:02בשעה  .18:00

יישובי  ,י ירושליםיישוב רקטות לעבר 300-יישובי הדרום. כבר ביממה הראשונה לעימות, נורו מעל ל

 . עוטף עזההדרום ו

 בשל ירי הרקטות הוכרז מצב חירום ובוטלו הלימודים בישובי הדרום והמרכז 

 רמלה,  -לימות בערים מעורבות ברחבי הארץבמקביל לירי הרקטות על ישראל, החלו פורצות מהומות א

 לוד, עכו, חיפה ובמקומות נוספים בארץ

 

 דק' 15בין הסתה ואלימות לשיח מתון ומאחד:   –חלק ב' 

 

אשר בצד אחד המושג "שיח מתון" ובצד השני "הסתה ואלימות". פזרי  -ציירי על הלוח ציר 

רשתות החברתיות בימים האחרונים ובקשי מהתלמידים למקם את אשר פורסמו ב ופוסטים מספר כתבות

 הפוסטים על הציר שבין המושגים השונים

 שאלי:

 ?למה לדעתכם מתקיימת הסתה ונאמרות אמירות אלימות 

 לרקום רקמה או לפרום אותה?  -מה קשה יותר 

 

רקימת החיים המשותפים בערים מעורבות בישראל ובכלל היא מלאכה עדינה וקשה  אמרי: -למחנכת

היא פעולה אלימה וקצרה שאינה דורשת זמן רב. קריעה  -שלוקחת שנים רבות, אך פרימתה, קריעתה

 ופרימה זו יכולה להגרם בקלות במציאות של טרור
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 דק' 20בין טרור לחוסן חברתי:   –' גחלק 

 -לטרורהציגי הגדרה 

"הטרור אינו ממציא מחדש דבר, אלא רק מביא את הדברים לקיצוניות, לנקודת השיא שלהם. הוא  

 )ז'אן בודריאר(מחמיר מצב דברים מסוים, מחריף הגיון מסוים של האלימות ושל חוסר הודאות" 

 ילדים שחיים בעוטף עזה" -תכנית "סליחה על השאלהחלק מתוך הצפו ב

.com/watch?v=rTtSb8v2NC8youtubehttps://www. 

 שאלי:

 מה ההשפעות של איום טרור על חיי ורגשות האנשים?  -

 מה לדעתכם יעזור לילדים שחיים בעוטף עזה להרגיש טוב? -

 עם מה אתם מזדהים? -

 

 -"הציגי הגדרה למושג "חוסן חברתי

חוסן חברתי מבטא את יכולת העמידות של החברה, בהתמודדות עם השפעות שונות של " 

 סיכונים, משברים ואירועי קיצון"

 מה לדעתכם יכול לחזק את החוסן החברתי שלנו? שאלי:

 

החוסן החברתי שלנו ייבנה מהפגנת אכפתיות האחד כלפי השני. המאבק שלנו בטרור  אמרי לסיכום:

צריך להיות לא להכנע לייאוש ולבדידות. בימים אלה חשוב לא להתפתות לשיח האלים ברשתות 

החברתיות ולאלימות שמתפתחת ברחוב. אני מבקשת ודורשת מכם לשמור על חייכם "ונשמרתם מאוד 

ל ההנחיות, להכנס למרחב מוגן במידת הצורך ולהיות אחראים על עצמכם ועל לשמור ע -לנפשותיכם"

אני כאן  -ניתן לשתף הורים, אחים, חברים וגם אותי -משפחתכם. חשוב גם לשתף ברגשות ובחששות

 בשבילכם. נקווה לימים של שקט ולכמה שפחות נפגעים.
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"רע לחיים המשותפים, רע לעתיד של הילדים". 
 כו אחרי ליל ההצתות והאלימותבוקר עגום בע

נקודות משטרה, מסעדות, מלון ומבנים נוספים הועלו באש ע"י  20-כ
מתפרעים ערבים. עובדי מסעדת "אורי בורי" שהגיעו בבוקר פרצו 

בבכי למראה ההריסות. הבעלים, השף אורי ירמיאס: "קיבלתי תמיכה 
קיצונים". מהווקף ומפוליטיקאים מקומיים. השפויים צריכים להילחם ב

ראש העיר ביקש סיוע משב"כ. נתניהו אישר הכנסת שתי פלוגות 
 נשתמש באגרוף ברזל" –מג"ב לעיר: "אם צריך 

 אחיה ראב"ד
 15:27,  12.05.21 פורסם:

בבוקר שאחרי ליל ההצתות הגדול מלקקת עכו את פצעיה וחוששת מפני חידוש 

הזדהות של צעירים ערבים בהפגנות  –העימותים הערב )יום ד'(. במהלך ליל אמש 

בתי עסק  20-כ הוצתו והושחתו –אקצא והמבצע בעזה -עם המאבק על מסגד אל

וסמלי שלטון, בהם נקודות משטרה, צימרים, מסעדות ומלון. ראש העירייה שמעון 

שב"כ ופנה לראש הממשלה בנימין נתניהו על מנת  לנקרי ביקש את התערבות

 לקבל תגבור לכוחות המשטרה בעיר. נתניהו אישר כי שתי פלוגות מג"ב יגיעו לעיר.
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הסיקור בעולם הערבי: "נתניהו רק חיכה לטיל כדי 
 לפתוח במתקפה"

פיטר, אבל -הרמדאן יסתיים היום והמוסלמים נערכים לעיד אל
לפלסטינים ניצבת בראש הכותרות: "עזה היא הלחימה בין ישראל 

פרא כותש את -המגן של ירושלים". בקריקטורות: נתניהו כאיש
והימין הקיצוני מאיים להטביע את ישראל. על שער עיתון  –הרצועה 

המקורב לחיזבאללה מרוח האוטובוס שנשרף בחולון, בערוץ המזוהה 
 עם הארגון: מגישה עם הכיתוב "חרב ירושלים"

 ליעד אוסמו
 12:24,  12.05.21 פורסם:

עיני העולם הערבי נשואות ביממה האחרונה אל ההסלמה החמורה בלחימה בין 

ישראל לארגוני הטרור הפלסטיניים. אחרי ימים שבהם עקבה התקשורת הערבית 

באדיקות אחר המתחולל בירושלים, מאז אתמול היא מציבה את רצועת עזה 

טורות במוקד: היא עושה זאת בתמונות המדגישות את הסבל הפלסטיני, בקריק

ובדיווחים על מטחי האש הכבדים  –לכאורה של העולם -התוקפות את שתיקתו

 שממטירים חמאס והג'יהאד האיסלאמי על יישובי דרום ישראל ומרכזה.
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