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 מפגש ראשון -
היכרות עם התוכנית

המפגש הראשון מכוון להציג את התוכנית לתלמידים, לעורר בהם סקרנות לנושאים 
שיידונו, וליצור מעורבות בהם.

מטרות:
לעורר מוטיבציה לדון בתכני התוכנית. •	

ליצור חוזה כיתתי לדיון בתוכנית. •	
לדון במערכת הציפיות של התלמידים מהתוכנית. •	

המפגש מורכב משני חלקים: היכרות עם התוכנית ויצירת חוזה. בכל חלק מוצעות כמה 
אפשרויות להפעלה, מתוכן יש לבחור אחת לכל פרק.

 

אפשרות א': היכרות עם התוכנית.
המנחה יקרא בפני התלמידים קטע אקטואלי מן העיתון העוסק באלימות בזוגיות. )לא 
מומלץ להביא סיפור על רצח או קטע שבו פירוט-יתר של תיאור האלימות(. לאחר קריאת 

הקטע ייערך דיון.

שאלות לדיון:
מהם הרגשות והמחשבות המתעוררים בעקבות שמיעת הקטע? •	

מה מתוך המאמר בעיתון נגע בכם בעיקר? •	
האם היה ניתן למנוע מצב כזה? •	

היכן היה אפשר להתערב על מנת לשנות את מהלך הדברים? •	
מה אפשר לעשות במצבים כאלה? •	

איך אפשר לחנך ולמנוע אלימות בזוגיות? •	
האם הבנת אפיוני המגדר השונים תורמת להבנת האירוע? •	

אילו הייתם בונים תוכנית למניעת אלימות בזוגיות, מה היו התכנים שהייתם משלבים  •	
בתוכנית?

אפשרות ב':
המנחה יביא לכיתה כותרות אחדות על אודות אלימות בזוגיות )רצוי שלא כולן יכילו 

סיפורי רצח(.
התלמידים יתבקשו לבחור כותרת אחת ולהוסיף עוד 2 כותרות לפרקים הקודמים של 
הסיפור: הראשונה - כותרת לפרק ההיכרות בין בני הזוג, והשנייה - כותרת הפרק לאחר 

5 שנות חיים משותפים.
לאחר הצגת 3 הכותרות של הסיפור )2 חדשות ואחת מהעיתון(, יתקיים בכיתה דיון בשאלה: 

מה היה ניתן לעשות בשלב הפרק הראשון ואפילו השני, כדי לשנות את סוף הסיפור.
ההנחה היא, שבמסגרת הדיון יעלה מכלול המושגים שבהם עוסקת התוכנית. זו ההזדמנות 
למנחה להציג את מגוון נושאי התוכנית, וכמו כן את הרציונל שלה, את מסגרת העבודה, 

את מספר המפגשים וכד'.
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אפשרות ג':
המנחה יציג בפני התלמידים החלטה של הוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת בזו 

הלשון:

מתוך פרוטוקולים של הוועדה לקידום מעמד האישה - כנסת

"יש מצב שבו אנשים במדינת ישראל חושבים שחלק בלתי נפרד מהחיים הנורמליים 
הוא שגבר מכה את בת זוגו. את זה חייבים לעצור. זהו מצב בלתי נסבל מבחינה 

חברתית, והפתרון שלו הוא בחינוך".

"בכל שנה נרצחות בין 10-8 נשים, ונפתחים בין 13,000 ל-15,000 תיקים 
במשטרה בגין אלימות בזוגיות".

"לפי מספרים רשמיים יש כ-150 אלף נשים הסובלות מאלימות בזוגיות, וכחצי 
מיליון ילדים הנמצאים במעגל האלימות והחשופים אליה".

"צריך לעורר את המודעות הציבורית ולטפל בשורש הבעיה".

התלמידים יתבקשו לכתוב את ראשי הפרקים של תוכנית המניעה שתועבר למתבגרים 
בבתי-הספר. 

איסוף של ראשי הפרקים ייעשה על הלוח, ובהמשך תערך השוואה עם רשימת הנושאים 
של התוכנית.

בהמשך יציג המנחה את רציונל התוכנית, את מסגרת העבודה ואת מספר המפגשים.
לאחר דיון בתכנים שיהיו בתוכנית, יעבור המנחה להצגת התוכנית ולעריכת החוזה.
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יצירת חוזה
יצירת חוזה מעבירה מסר של ביטחון, קביעות ומסגרת ברורה הידועה מראש. גם כאשר 

ישנה היכרות מוקדמת עם הכיתה, חשוב ליצור חוזה לקראת הפעלת התוכנית.
החוזה כולל מרכיבים הקשורים למערכת היחסים בקבוצה, למערכת היחסים עם המנחה, 
למחויבות לנושא, לגמישות בנושא, לאחריות, לציפיות מהמנחה ומהקבוצה, לתרבות דיון, 

ללוח זמנים, לצורת העבודה, ליציאה מהכיתה, לאוכל ולאיחורים.

אפשרויות א' ו-ג' מתאימות לשיעור בן 45 דקות.

אפשרויות ב' ו-ד' מתאימות לשיעור בן 90 דקות.

אפשרות א':
המנחה יצייר על בריסטול מסגרת. קו המתאר של המסגרת יסמל את המתכונת הקבועה 
מראש, כגון: מספר המפגשים, אורך המפגשים, נושאי התוכנית ומיהם המנחים. השטח 
הפנימי של המסגרת יסמל כללים לפעילות כגון: תרבות הדיון בקבוצה, הפסקות, והאם 
מותר לאכול או לשתות במהלך הפעילות. כללי הפעילות ייקבעו בדיון בין המנחים לבין 

התלמידים.

       

אפשרות ב':
כל תלמיד יתבקש להתייחס בכתב לשני ההיגדים הבאים:

הכיתה תתחלק לקבוצות וכל קבוצה תגבש את הדברים. מחצית מהקבוצות תעסוקנה 
בדברים שרוצים שיקרו בקבוצה, ואילו המחצית השנייה תעסוק בדברים שלא רוצים 

שיקרו בקבוצה.
נציג מכל קבוצה יציג בפני המליאה את התוצרים שהתקבלו בקבוצה. יתקיים דיון, ובסופו 

ייקבע חוזה קבוצתי.

כללי פעילות

setting

דבר שלא הייתי רוצה

שיקרה בקבוצה.

 דבר שהייתי רוצה
שיקרה בקבוצה.
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אפשרות ג':
המנחה יכין כרטיסים שבהם תירשמנה סוגיות למחשבה ולדיון בהקשר לחוזה. על כל 

כרטיס יירשם היגד אחד מתוך הרשימה המופיעה להלן )ניתן להוסיף היגדים נוספים(.

אני מצפה מעצמי ש... •	

אני מצפה מהבנות בקבוצה ש... •	

אני מצפה מהבנים בקבוצה ש... •	

אני מצפה מהמנחה ש... •	

אני מצפה מהתוכנית ש... •	

לא הייתי רוצה ש... •	

יהיה לי קשה אם בקבוצה... •	

יהיה לי קשה אם המנחה... •	

קשה לי כשמדברים על... •	

כשיש לי מה לומר הייתי שמח אילו... •	

כדי לקבל את זכות הדיבור הייתי רוצה ש... •	

כשאני מדבר על משהו אישי הייתי רוצה ש... •	

כשאני מדבר מאוד מפריע לי ש... •	

כאשר אני לא רוצה לדבר אני... •	

אני רוצה ש... •	

חשוב מאוד ש... •	

כשמישהו מדבר הייתי מצפה מעצמי ש... •	

כשלמישהו קשה בקבוצה, הייתי מצפה מעצמי ש... •	

הכרטיסים יפוזרו במרכז החדר, וכל משתתף בתורו יבחר כרטיס שאליו יתייחס. בתום 
ההתייחסות יוחזר הכרטיס. לאחר מכן יתקיים דיון במליאה וייערך חוזה קבוצתי.

אפשרות ד':
אותה רשימת כרטיסים כמו באפשרות ג'. הכרטיסים יפוזרו במרכז החדר. כל תלמיד יבחר 
היגד אחד או יותר וישלים אותו בכתב. הפתקים יונחו במרכז החדר, ולאחר מכן ירים כל 
תלמיד בתורו באופן אקראי דף ויקריא את הכתוב. יתקיים דיון במליאה אשר בסופו ייערך 

חוזה קבוצתי.
בסיכום הפעילות יירשמו כללי החוזה המוסכמים על חברי הקבוצה, והם ילוו את הקבוצה 

לאורך התהליך.


