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מה נשתנה  
?במשבר הזה
,  על משברים

שינויים ותקווה  
בימי  ( גם)

הקורונה



.  מחר עדיין לא הגיע. אתמול נעלם"
"  בואו נתחיל. את היוםלנו רק יש 

(אמא תרזה)



נגביר את  
תחושת  
התקווה 

ביחס למצבי 
משבר  

נתבונן על 
מצבי משבר 

כמנוע  
להתפתחות  
וליצירת שינוי

?מה נעשה בשיעור

3

נתייחס  
לאפשרויות  

תקווה 
והתפתחות  

במשבר הקורונה



פתיחה: 'אחלק / 

סכנה/בעיההזדמנות

:בסינית" משבר"המילה 

,  (אותיות)מילה זו מורכבת משתי סימניות 
אשר לכל אחת משמעות עצמאית ונפרדת



פתיחה: 'חלק א/ 

בלב ליבו של  "
,  הקושי

שוכנת 
"ההזדמנות

(אלברט אינשטיין)



פתיחה: 'חלק א/
מסרים מרכזיים

מצבי קושי וסיטואציות משבריות  תיאוריות שונות מחברות בין 
ולהשתנות  להזדמנויות ויכולת להתארגן מחדש 

כשאנחנו בעיצומו של משבר הקורונה רבים שואלים מה יהיה  , היום
?  ביום שאחרי

להשתנות ולהפוך  הזדמנויותצפויים לנו כחברה וגם אלו איומיםאלו 
?לחברה טובה יותר

בתקווה הגדולה שעומדת מאחורי המשבר  היום בשיעור נתמקד דווקא 
באפשרויות ההתפתחות והשינויים החיוביים  , שאנחנו נמצאים בו

הקורונהלצמוח מתוך משבר שיכולים 



מה אפשר ללמוד  –' בחלק  / 
?  על צמיחה ממשברמההיסטוריה 

לאורך ההיסטוריה האנושית אנו עדים למצבי משבר שונים שהולידו  
.המצאות ושינויים חברתיים חיוביים, פיתוחים

מדיניות הניו דיל אחרי  
ב "השפל הגדול בארה

30-הבשנות 

פריצות דרך טכנולוגיות בעקבות  
מלחמת העולם הראשונה

שילוב תעסוקתי של נשים  
במשרות חדשות בזמן מלחמת  

העולם השנייה



דוגמאות היסטוריות  את שלושת הטקסטים שמביאים  קראו 
לתוצאות חיוביות של משברים

? מדוע? בעיניכםאיזה שינוי הכי מפתיע או משמעותי  , מבין הדוגמאות–כתבו 

מה אפשר ללמוד  –' בחלק  / 
?  על צמיחה ממשברמההיסטוריה 



"ניו דיל"מדיניות ה–1' מסקטע 

.בשלישירדההתעשייתיתהתפוקה.הבריתארצותשל "הגדולשפל "כידועות1933-ל1929שביןהשנים
,בנוסף.25%-ל4%-מזינקההאבטלה.חובותיהםאתלהחזירהתקשוואנשים,20%-בירדוהמחירים

בסך .במשכורתםובהורדהמשרתםבהיקףמירידהסבלובמשרותיהםנשארושעוד העובדיםמכל שליש
כתוצאה.בבנקלחסכונותביטוחהיהלאדיל הניולפני.כראוינוצל לאהעבודהמכוח50%כמעט,הכל
רשתהייתהלאשבהבתקופה,האזרחיםמחסכונות15%שללאיבוד הובילהבנקיםאלפישל סגירתם,מכך

והרשויותהפרטייםהצדקהארגוני,המשפחות.לאומיביטוחאואבטלהדמיתשלום,לאזרחיםביטחון
.המובטליםבמספרהעלייהבעקבותקרסואלהמערכותאולם,הענייםלרווחתאחראייםהיוהמקומיות

.חמורבאופןבמדינהפגעהשפל 

שאףכך המדינהברחביבנקכל סגרוהמדינהמושלי,1933במרץ4-בלתפקיד רוזוולטשל כניסתוערב
.חסכונותיואתלהוציאאוהמחאותלפדותהיהיכול לאאחד 

New:מאנגלית)דילהניואתלפועל רוזוולטהוציאלתפקיד כניסתועם Deal,כינוי,(חדשהעסקה:מילולית
צוויםפרסוםכללההתוכנית.1936-ל1933השניםביןהבריתבארצותכלכליותתוכניותלסדרתכולל 

שיקום,הקלה:"ים-R-השלושת"שנקראבמהוהתרכזה,הגדוללשפל כתגובהחוקיםוהעברתנשיאותיים
,Relief)ורפורמה Recovery, and Reform),לרמההכלכלהשיקום,ולענייםלמובטליםהקלהכלומר

.עתידישפל מניעתלשםהפיננסיתבמערכתורפורמה,סבירה
.יותרשווהבצורההעושרלחלוקתותרם,הבריתבארצותחדשהפוליטיתתקופהיצרדיל הניו

(מתוך ויקיפדיה)



פריצות דרך טכנולוגיות אחרי  –2' מסקטע 
מלחמת העולם הראשונה

העולםמלחמתכנראההואבהיסטוריהביותרהמהירההטכנולוגיתהִקדמההושגהשבוהזמןפרק
.טכנולוגיתיכולתמבחינתבעולםהמתקדמיםהגושיםשנינלחמובהואשרשניםכארבעשנמשכה,הראשונה

כדימאמציהןמיטבאתהשקיעוהבריתוארצותהונגריה-אוסטרו,רוסיה,בריטניה,צרפת,גרמניהכמומדינות
גבוהקורבנותמספרלגבותהרצוןבשל רקלאעלהמהירהטכנולוגיתבהתפתחותהצורך .בזוזולהיאבק

במחפורותלקויההיגיינה,המונירעבעםלהתמודד מהצורך בעיקראלא,היריבבצד האפשרככל 
(trenches),ועודמודיעיןאיסוף,נרחבימימצור.

של התוצאה.ומימןמחנקןאמוניהסנתוז תהליך אתהמציא,יהודי-גרמניכימאי,האברפריץ,למשלכך 
מסחריותמזוןכמויותלהפיקהעוזרדשןייצורשיטתהייתה,לכימיהנובל פרסאתלוהקנהאשר,זהתהליך 

מופקתעדייןהעולמיתהמזוןמכמותכחציכיוםשגםכך כדיעד דרך פורצתהייתההמצאתו.האדמהמן
כדישלוהנרחבבידעהשתמש,הכימיתהלוחמהאביגםשהוא,האבר.זהאמוניהסנתוז תהליך בעזרת
.המלחמהבשלהיגרמניהאתפקדהאשרהחמורההרעבבעיית–אקוטיצורך לפתורלנסות

מטליות.הפצועיםאלפיבמאותלטפל כדיוזאת,המלחמהבזמןמרשימהבצורההתפתחההחירוםרפואת
אמבולנסים,בשטחבפצועיםמהירלטיפול הומצאו,היוםעד בשימושנמצאאשרהסוגמאותו,סניטריות

אלהכל .ועודצפופיםבאזוריםמחלותהעברתלמניעתשיטות,שטחניתוחיתהליכי,פצועיםלפינוימהירים
והסיעוד הטיפול שיטות,לכךנוסף.אזעד מוכרותהיושלאלדרגותושוכללומשמעותיתבצורהפותחו

ניתן.העבודהלמעגל לחזורונאלצוהמלחמהאתששרדוהנכיםאלפימאותאתלשרתשיוכלוכדיהתקדמו
שבההזמןתקופתאך ,אירוני.המודרניתהרפואהלהתפתחותתרמובמלחמהשפותחוהטיפול ששיטותלומר

.האנשיםחיילשיפורהגדולההמקפצהגםהייתה,כךכל סבלההאנושות
(מאת דן לבמתוך תרומת מלחמת העולם הראשונה למדע ולטכנולוגיה)



שילוב תעסוקתי של נשים  -3' כתבה מס
במשרות חדשות בזמן מלחמת העולם השנייה

והצליחוהתחומיםבכל הגבריםמקוםאתתפסובריטניהנשות,בחזיתהיוכשהגברים,המלחמהבזמן
שלחועובדותאמהותהמלחמהבתקופת.השראהמעוררבאופןהבריטיתהכלכלהשל כוחהאתלשמר

.לעבודלצאתכדיכלליתתמיכהוקבלויוםלמעונותילדיהםאת

(Heron)הרוןליז החמישים״בשנותגדלותילדות:הבטחהאותעוזה,״אמת1993משנתבספרה
:חייהמציאותאתמתארת
שנותעל המקובליםלמיתוסיםקשורהשאינהתחושה.ואפשרילפנינופתוחשהכול הרגשנו״כילדות

זמןאתשאפייןומסוגלותעצמאיותנשיםשל והדימוי,עצמיבטחוןשל הרגשהבאווירהייתה.החמישים
."החמישיםבשנותלבנותהקומיקסובעיתוניהפופולריתבספרותונכחאיתנונשארהמלחמה

זהו,במקרהלאאולי)הוקקיטיבשםטייסתנערהכיכבהבהצבעוניתקומיקססידרתהיאנוספתדוגמא
מורכבשהיהצוותלצד ,(הראשונה,ההיסטוריתטיסתםאתביצעורייטהאחיםשבוהאתרשל שמו

.בלבדמנערות
(אלכסון, ארנה רז)



ראינו דוגמאות היסטוריות  . היסטורית להתבוננות עכשוויתנעבור מפרספקטיבה 
.וכעת נתייחס למשבר הקורונה, משבריםלהתפתחויות חיוביות מתוך 

:כתבו התייחסות לשאלות הבאות

?ן יכולות להצמיח שינוי לטובה/אלו הזדמנויות לדעתכם, משבר הקורונהבעקבות 

?  איזה שינויים הייתם רוצים לראות

?מדינה וברמה העולמית/ברמת החברה, אישיתברמה 

?הזדמנויות יכולות לצמוח ממשבר הקורונהאילו : 'גחלק  
1משימה 
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דיון

6



לדמיין שינוי לטובה  + ' תקווה'הגדרת –' חלק ד

":תקווה"לפניכם הגדרה פסיכולוגית למילה 

מההווה  היכולת של האדם לדמיין מציאות עתידית שהיא משמעותית טובה יותר "
".להאמין שהיא אכן יכולה להתקיים ולפעול כדי לקדם אותה, שבתוכו הוא חי

(.שמות פועל)שלושת הפעלים המופיעים בהגדרה ן את /סמנו וכתבו לעצמכם

כעת נבחן  , שלושת הפעלים הללו מייצגים את שלושת המרכיבים של רגש התקווה
.כל אחד מהם לעומק



לדמיין שינוי לטובה  + ' תקווה'הגדרת –' חלק ד
2משימה 

–בנוגע לאפשרויות צמיחה מתוך משבר הקורונה קודם לכן  ן /חיזרו למה שכתבתם
שמתייחס לשינוי כלשהו  , בחרו שינוי חיובי אחד שאתם או חבריכם לכיתה כתבתם

.  לטובה ביחסים בין בני אדם או קבוצות חברתיות שונות
נסו לדמיין מקרה שיכול לקרות לכם או לאנשים אחרים בעקבות השינוי הזה ותארו  

.אותו בכמה משפטים

:התיאור יכול לכלול התייחסות לנקודות הבאות
?  איך השינוי נראה בחיי היומיום

?  איך השינוי משפיע על ההתנהגות שאתם חווים מאחרים
?איך השינוי משפיע על היחס כלפי אנשים אחרים

?מה ההרגשה שלכם בעקבות השינוי

.  ן/תיאור השינוי שכתבתםאת שתפו בפאדלט 



להאמין שהשינוי יכול להתקיים  –' חלק ה
3משימה 

'להאמין'–בחלק זה נתמקד במרכיב השני ברגש התקווה 

לפניכם שתי כתבות המתארות התפתחויות עתידיות אפשריות בעקבות משבר  
:והשיבו על השאלות הבאות, קראו אותה, בחרו אחת מהן. הקורונה

?אלו הזדמנויות לעתיד טוב יותר עולות מהמתואר בכתבה1.
?  מה לדעתכם יכול לקדם הזדמנויות אלו2.
האם אתם מכירים מסביבתכם או מהתקשורת פעולות מסוימות שמקדמות  3.

?הזדמנות כזו
?האם הזדמנויות אלה מהוות איום כלשהו עליכם או על קבוצות אחרות4.
?מה לדעתכם יכול למנוע איומים אלו5.

אט הכיתתי'בצ5-ו3העלו את תשובותיכם לשאלות 



רובנו לא נידבק בקורונה אבל  -1' כתבה מס
מבחינה מנטאלית כולנו נגועים

.  נגיף הקורונה מעלה לסדר היום הציבורי אתרים ונושאים שבשגרה נדחקים לגמרי מתשומת הלב"
בעידן שבו האנשים פועלים רוב ... התפשטות המגפה טורפת את ההיררכיה והסדר הרגיל של הדברים

ההתפרצות , ן"בעבודה ובמדדי הנדל, או משקיעים את תשומת לבם בבית, הזמן במרחב הווירטואלי
הקורונה גורמת להסתגרות גוברת בתוך גבולות ...הנוכחית מזכירה לנו שאנו נוכחים באופן פיזי בעולם

אנו שוחים בתוך אוקיינוס של נגיפים   .אך גם מזכירה לנו שכולנו כפופים לאותם איומים, לאומיים
.  שמשתנים כל הזמן

וגם עם אותם אורגניזמים מטרידים שנושאים אותם  , נרצה או לא נרצה נצטרך להמשיך לחיות איתםאם 
אך במקרים מסוימים זה כולל גם סכסוכים  , מגפות משבשות תהליכים פוליטיים ותרבותיים... בני אדם—

( .  1918-השפעת הספרדית ב)שהתפשטה בעקבות המגפה " מגפה של חמלה"כהן מתאר . ומלחמות
גם במי שהשתייכו לקבוצות אתניות וחברתיות  , אינספור אנשים סיכנו את חייהם והתנדבו לטפל בחולים

."  ניתן לומר שמגפה מביאה לעתים לידי ביטוי את הצד הנאצל יותר של המין האנושי. אחרות

)26.2.2020, הארץ, עפרי אילני)



רובנו לא נידבק בקורונה אבל  -2' כתבה מס
מבחינה מנטאלית כולנו נגועים

מפלס החרדה  . משבר הקורונה המתרגש על העולם מציב את המאבק בשנאה בפני אתגרים חדשים
גם  . באינטרנט וברחוב כאחד, אנטישמיות ושנאת זרים, והמתח מתבטא גם בעלייה בביטויי שנאה

מכיוון שהן עונות על הצורך האנושי לסמן  , תיאוריות קונספירציה פורחות על רקע משברים גלובליים
.שונותולהצדיק שנאה קיימת לקבוצות , אשמים במצב

הואשמו  , 14כבר בימי המגפה השחורה במאה ה־. האשמת יהודים בהפצת מחלות ומגיפות איננה חדשה
יהודים אף סומנו כמי שמרוויחים . וכך קרה גם בהתפרצות הסארס ושפעת החזירים, היהודים בהפצתה
....ומשיגים באמצעותן שליטה באוכלוסייה הנפגעת, כלכלית ממחלות

סין וקהילות סיניות ברחבי העולם סובלות מסטריאוטיפיזציה וגילויי  : לא רק יהודים סובלים משנאה
" קונג פלו"או " הווירוס הסיני"כינויים כמו . ואסיאתים מואשמים כפרטים וכקבוצות בהפצת הנגיף, גזענות

.  משמש לתיוגם של הסינים כאחראים לווירוס, כולל בפי פוליטיקאים ומנהיגים, "(קונג פו"שיבוש של )
.בישראל הוכה השבוע עולה חדש מקהילת בני המנשה משום שהתוקפים סברו שמדובר בסיני

וגם נגד קהילת  , ביטויי שנאה מוטחים נגד מהגרים: גם חלקן של קבוצות נוספות באוכלוסייה לא נפקד
אל לנו לזנוח את המאבק בשנאה שנלווית לה , בזמן שבו העולם נאבק במגפה. אפילו בארץ, ב"הלהט

את הסכנות  , יותר מתמיד, מילים מובילות למעשים ועלינו לזכור כעת. ואשר נותרת בעינה ביום שאחרי
.הטמונות בשנאה

(21.3.2020, ישראל היום, קרול נוריאל)



לפעול כדי שהשינוי יתממש  –' חלק ו
4משימה 

שמדגיש את היכולת והאחריות  , בחלק זה אנו מתייחסים לבסוף למרכיב האקטיבי
.  כדי לממש את ההזדמנויות שזיהינו בתוך המשבר' לפעול'שלנו 

או על ההזדמנויות  , ן/חישבו שוב על שינוי לטובה ברמה החברתית שעליו כתבתם
–וענו על השאלה , לשינוי שהופיעו באחת הכתבות שבהן עסקנו כרגע

?אילו פעולות אני יכול לעשות עכשיו כדי שהכותרות האלו יתממשו

וגם  ( מה באופן אישי אני יכול לעשות)ן חישבו גם על הרמה האישית /בתשובותיכם
(. מה אנחנו כקבוצה יכולים לעשות)ברמה הקבוצתית 
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חשבנו ביחד על  
הזדמנויות שונות  

שיכולות לצמוח גם  
ממשבר הקורונה  

שאותו אנחנו עוברים  
בימים אלה

ראינו דוגמאות  
היסטוריות לכך שגם  
מהטרגדיות הגדולות  

כמו מלחמות  , ביותר
נוצרו  , העולם

התפתחויות ושינויים  
לטובה

על  למדנו להתבונן 
תקווה  המשבר עם 
היום  ולחשוב על 

איך נוכל  –שאחרי 
לצמוח ולהשתנות  
לטובה כיחידים  

וכחברה

סיכום השיעור
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מטלת סיכום/

פעולות שמתקיימות בחברה הישראלית בזמן  שמבטאים * תמונותקישורים או שלחו 
ן/בעיניכםתקווה  ומעוררות משבר הקורונה 

:  ניתן לשלוח בכל אחד מהאמצעים הבאים
פאדלט•
ווטסאפ כיתתי•
אט'צ•



!להתראות בשיעור הבא


