
 

 

 איך ניתן להשתמש באקטיביזם כדי לקדם קיימות?

להיות אקטיביסט זה חשוב וכל אחד יכול לבחור את הצורה שבה נוח לו להיות   :מסר
 .אקטיביסט כלפי הנושאים שמעניינים אותו

 

   חשיבה משותפת ראשונה:מתודה 

   |לוח לבן   Padlet   :ציוד |  נספחים: | דק  10  זמן:

 

  דיון בשאלה :מתודה שנייה

   |  ציוד: |  נספחים: | דק  10  זמן:

 

נכתוב   padletנפתח . נשתף מסך של לוח לבן ונצייר על המסך את מעגל הדאגה

 מה מדאיג אתכם?  – החניכיםלמעלה כותרת "מעגל הדאגה". ונשאל את 

 נשתף שוב את אותו מסך של לוח לבן ונצייר סביב מעגל הדאגה את מעגל ההשפעה.

על מה מתוך הדברים שכתבנו  –חדש לידו ונכתוב "מעגל ההשפעה"   padletנפתח 

 קודם אתם יכולים להשפיע? במעגל ה

מודל המעגלים מדבר על מעגל הדאגה שסביבו מצוייר מעגל  –דריך הערות למ

ההשפעה. כדי להיות אקטיביסט עליך להוציא כמה שיותר דברים ממעגל הדאגה אל 

 7מעגל ההשפעה ובכך להיות אדם יותר אפקטיבי ויוזם. )מתוך הספר של סטיבן קובי "

 ההרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד"(

מקשה על העברת התוכן אפשר גם לשאול בעל פה את    padlet אם השימוש ב•

 ולכתוב על הלוח הלבן שבו מצויירים המעגלים . םהחניכי

 

 :וניתן לחניכים לשתף ביחד נחשוב על השאלות

 האם יש עוד דברים שמטרידים אותנו ומדאיגים אותנו? .1

 מה מבין הדברים האלה אפשר להוציא ממעגל הדאגה למעגל ההשפעה? .2

האם אני צריך קבוצה של אנשים )כמו צוות המרכזים או השכבג( שיעזרו לי .3

 או שאני מספיק לבד? להשפיע על זה?

שימוש במודל של המעגלים מסייע לי איך  -נשתף מסך של לוח לבן ונשאל את החניכים 

 להיות אדם אקטיביסט?



 

 

 אופציה לא מחייבת כי הפעילות יחסית ארוכה  – שלישית: ייצוג מתודה  

   |  ציוד: | מצגת נספחים: דק  | 20  זמן:

 

 דיון בשאלה   רביעית: הסבר +מתודה 

  |  ציוד: כתבות אקטואליות, סרטון | נספחים: דק  | 20  זמן:

  

אקטיביזם   עמודות: 3נשתף את החניכים במצגת שיש בתוכה טבלה ריקה עם 

 . נפתח רשימהלגיטימי/ אקטיביזם לא לגיטימי/ לא מוגדר כאקטיביזם בעיניכם

עם סוגים שונים של אקטיביזם וביחד הקבוצה תחליט לגבי כל משפט  )נספח א'(

 איפה למקם אותו בטבלה. 

 לאחר מכן נקיים דיון קצר: 

 מה הופך מעשה אקטיביסטי ללגיטימי או לא לגיטימי?.1

 מה משותף לכל המעשים הלגיטימיים שבחרתם?  .2

  ?האם להיות פעיל בפייסבוק זה להיות אקטיביסט.3

 

שפורסמו נבקש מהחניכים לחפש ולשלוח לכולם קישורים לכתבות שהם מוצאים 

. נשלח ת, ונקרא ביחד את הכתבותבהקשר של קיימוישראלי על אקטיביזם  לאחרונה

( https://www.youtube.com/watch?v=I2hNKrfsyNw&t=140sלחניכים קישור לסרטון )

בהקשר של איכות  ,הנדבר עם החניכים על הדברים הטובים שקרו מאז הקורונ

 ונשאל את החניכים: ,הסביבה בעיקר

 האם איכות הסביבה זה משהו שהדאיג אתכם לפני משבר הקורונה? .1

 שלנו? אפשר להוציא את זה ממעגל הדאגה שלנו למעגל ההשפעה.2

 (בעיקר בזכות המודעות שעלתה על הנושא) האם אתם חושבים שמאז המשבר.3

או שהכל יחזור להיות   יש לעולם שלנו סיכוי יותר טוב להיות עולם ירוק יותר?

 כמו שהיה? 

 ?  כאנשים פרטיים או כתנועת נוער האם יש לנו יכולת השפעה על זה?.4



 

 

 רשימה   - נספח א'  

 לנאום במקום ציבורי 

 לשלוח מכתב מחאה או תמיכה

 לפרסם הודעה מטעם ארגון )אמיתי או דמיוני(

 להודיע על כוונתך להגיש תלונה 

 להחתים עצומות 

 להשתמש בסיסמאות, קריקטורות וסמלים

 להציב שלטים ולתלות פוסטרים

 לחלק דפי מידע

 להפיץ עיתונים וכתבי עת 

 שיריםלנגן מוסיקה ולשיר 

 לארגן משלחת 

 לחלק פרסים מצחיקים

 להפעיל שדולה 

 לערוך משמרת מחאה 

 לקיים בחירות דמה

 ללבוש בגדים עם סיסמאות וסמלים

  להתפלל או לעשות מדיטציה 

 לשלוח חפצים סמליים

 להרוס רכוש של עצמך 

 לקשור או לנעול את עצמך 

 להחליף שם 

 לעשות תנועות ידיים גסות

 ללבוש תחפושות 

 לצחוק על פקידים ואישי ציבור

 לבצע תעלולים משעשעים 

 לעשות תיאטרון רחוב

 לחגוג מסיבות רחוב

 לערוך מסע אופניים

 לקיים מצעד

 לצאת בצורה הפגנתית 

 לארגן אספת מחאה או תמיכה

 הסתגפות 

 צום

 לשבות רעב 

 להפנות את הגב 

 נידוי חברתי 

 חוסר מעש )מצוות אל תעשה(

 להפריע לאירועים

 להחרים אירועים

 שביתת תלמידים או עובדים

 לפרוש ממוסדות וגופים



 

 

 להישאר בבית 

 להבריז" מהעבודה "

 היעלמות קולקטיבית

 להגר לארץ אחרת 

 להשתתף בחרם צרכנים 

 לוותר על עיטורים ופרסים

 גרפיטי

 תשלום דמי שכירות -אי 

 סירוב להשכיר

 לשקר 

 להיעצר 

 למשוך את הכסף מהבנק 

 למכור מניות 

 לסרב לשלם קנסות, מסים או חובות

 לסרב לקבל הכנסות ורווחים

 שביתה איטלקית" )פעולה איטית("

 להתפטר 

 להחרים את הבחירות 

 לסרב לסייע לגורמי אכיפה

 לסרב לקבל סיוע

 להתיישב במקום ולא לזוז 

 להתחבא 

 לאמץ זהות בדויה

 ציות לחוק-אי 

 לעקוף מחסומים

 ף פוליטי(לערוך שינויים במסמכים רשמיים )זיו 

 ליצור במכוון עומס במשרדים ומוקדי שירות

 לישון במקומות ציבוריים

 להדליק נרות במקומות ציבוריים

 לסרב להתגייס

 לסרב פקודה

 לסרב לשתף פעולה עם גופים ממשלתיים 

 להוריד רינגטון של שיר מחאה לסלולרי 

 שומר מסך מחאתי למחשב

 התעלפות" קבוצתית "

 ו בזמן צפירה, אבל בלי צפירה( עמידה בדממה קבוצתית )כמ

 להדריך ולחנך על המחאה 

 שיתוף קבצים מוגנים בזכויות יוצרים

 שימוש בתוכנות קוד פתוח

 לפרסם פוסט מחאה 

 לעשות קעקוע מחאתי 

 לצבוע את השיער בצבע סמלי 

 סחר חליפין 



 

 

 לערוך רשימה שחורה 

 לצעוק

 לשתוק

 לבכות 

 לעודד פעולות מחאה לא אלימות 

 

 


