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 יעדי ההוראה

קורס זה מיועד להתמודד עם התחושה הרווחת שבחברה שלנו לא ניתן לקדם שינוי. במסגרת 

הקורס נבקש לאתגר את התחושה הזאת ולהראות ששינויים מתרחשים כל הזמן בחברה, ושיש 

נדון בתיאוריות שינוי שונות    להם גם קשר ישיר לפעילות מודעת של אנשים שמקדמים אותם. 

 שהתנהלו בעולם ובישראל.  וננתח לאורן מאבקים

הקורס ישלב תובנות תיאורטיות עם ניתוח מקרים ומצבים במציאות הישראלית, ויתבסס על 

 מעורבות פעילה של התלמידים. 

 

 

 :פרשיות הלימוד

 ?עולם סגורהאמנם  .1

התחושה הרווחת שהחברה שלנו איננה מאפשרת שינויים מהותיים לטובה, היא 

עסוק בהנגדת התחושה הזו עם הידיעה זו ניחידה בכשלעצמה חסם מהותי בפני שינוי. 

 ששינויים מהותיים לטובה אכן התרחשו בחברה שלנו. 

 

 שינוי עמדות .2



ביחידה זו נדון בחוסר האפקטיביות של דרכים מקובלות לשינוי עמדות )כמו שימוש 

בנתונים עובדתיים או הפעלת שליטה( לעומת גישות המדגישות חיבורים רגשיים 

 והמחזקות את תחושת האוטונומיה האישית. 

 

 לינארי של מהלכי שינוי.-האופי הלא .3

מצליחות פעולות "לא הגיוניות"  ו"בלתי סבירות" במקרים רבים ביחידה זו נבחן מדוע 

 לקדם שינוי במקמות בהם גישות "הגיוניות" דווקא נכשלות. 

 

 איך נעשו שינויים בהיסטוריה .4

שעות  8כגון ביטול העבדות בארה"ב, קביעת יום העבודה של  דיון בהצגות מקרים

איסור הפלילי על יחסים ביום, מתן זכות ההצבעה לנשים בבריטניה, וביטול ה

 הומוסקסואליים בישראל. 

ות, ונקיים דיון בתום /משתתפים 2כל אחד מארבעה המקרים הללו יוצגו בכיתה ע"י 

 ההצגה בשאלת המכנים המשותפים הקיימים בין המקרים השונים. 

 

 לשנות את העולם מלמעלה .5

השינוי מתרחש ביחידה זו נעסוק בתפיסה מקובלת ביחס לשינוי חברתי, על פיה 

צפה מלמעלה, כאשר מי שמעוניין בשינוי אוחז בשלטון הפוליטי ומקדם אותו משם. נ

 "הפיכה אנגלית מאוד", ונקיים עליו דיון. BBC-בפרק מסדרת ה

 

 מגבלות השינוי מלמעלה .6

( וממשלת סיריזה ביוון 1970-1973דיון בהצגות מקרים של ממשלה איינדה בצ'ילה )

ות, ונקיים דיון בתום ההצגה /משתתפים 2רים יוצגו בכיתה ע"י (. כל אחד מהמק2015)

 בשאלת המכנים המשותפים בין המקרים השונים.

 

  , ההמתנה והזרזת ההתנגדותוגיש :לשנות מלמטה .7

בגישה הטוענת כי בהיעדר אחיזה שלטון מה שניתן לעשות  , ראשית, ביחידה זו נעסוק

הוא רק להתנגד לעוולות ולנזקים שנגרמים לקבוצות שונות. נדון ביתרונות של הגישה 

 הזו ונבחן את מגבלותיה. 

נדון בגישה על פיה צריך להמתין לרגע המתאים שבו שינוי יכול להתרחש, ולכל המשך ב

בגישה על פיה שינוי יכול להיעשות כתוצאה נסיים היותר להיערך לקראת הרגע הזה. 



מפעולתו של גרעין קטן של מחוייבים לשינוי שמצליח להפעיל מסביבו מעגלים רחבים 

יתרונותיה וחסרונותיה של כל גישה יוצגו יותר, ובאמצעותם לקדם את השינוי בפועל. 

 ות./על ידי צמד משתתפים

 

  : שינוי שיח והתנגדות בונה.מאבק הגמוני .8

ביחידה זו נדון בגישה הרואה בשינוי השיח את המפתח המרכזי לשינוי החברתי, 

הגמוני המתחולל הובגישה הרואה בשינוי השיח מרכיב חשוב אבל לא יחידי במאבק 

 בחברה. 

בניסיונות לפתח צורות של התנגדות שאינן מסתפקות בבלימת נזקים וסכנות, גם נדון 

אלא מנסות לבנות מולם מבנים חברתיים אלטרנטיביים. גישת ההתנגדות הבונה איננה 

מציעה בניית איים מנותקים של חברה אלטרנטיבית, אלא צורות התארגנות חלופיות 

 שהן פעילות ומעורבות בזירה החברתית הכללית. 

 ות./גישה יוצגו על ידי צמד משתתפיםכל של  יתרונותיה וחסרונותיה

 

 איך מנצחים? ניתוח מקרים ישראלים  .9

המאבק על  –ביחידה זו נבחן שני מאבקי שינוי שהתנהלו בישראל בשנים האחרונות 

נגד גירוש מבקשי המקלט שהתנהל ( והמאבק 30העלאת שכר המינימום )מינימום 

לשיעור זה יוזמנו ן מה תרם להצלחה של המאבקים הללו. , וננסה להבי2018בשנת 

 יציגו.  ן/במאבקים ויתקיים דיון בניסיון שהם ות/משתתפים

 

 לחשוב בקטן או לחשוב בגדול? –דיבייט  .10

ביחידה זו נציג זו מול זו שתי גישות רווחות לשינוי. האחת שפותחה על ידי סול 

אלינסקי מתמקדת בארגונם של אנשים לפעול ולהיאבק למען שינויים בסביבתם 

המיידית. מולה התפתחה בשנים האחרונות בארה"ב גישה המתמקדת דווקא ביצירת 

כל אחת משתי הגישות תוצג ם. תנועה רחבה לשינוי מסביב לרעיונות גדולים ומלהיבי

ות יתייחסו ויביעו עמדה ביחס ליתרונות /ות, ויתר המשתתפים/על ידי צמד משתתפים

 והחסרונות של כל אחת מהגישות. 

 

 בניית תנועת שינוי .11

ביחידה זו ננתח תנועות שינוי חברתי שפעלו בחברה הישראלית וננסה להבין מה 



הנחיית ות ב/הן. המקרים ייבחרו על ידי המשתתפיםיהקשה עליהן ומה אפשר את הישג

 ות. /המרצה ויוצגו בכיתה על ידי צמדי משתתפים

 

 

 בצורת הפעילות: שוק רעיונות לשחרר את הדימיון .12

חדשניות ובלתי שגרתיות  רעיונות לצורות ות/צמדים של משתתפים 6ביחידה זו יציגו 

שנוסו בעולם ובארץ בשנים האחרונות. נדון ביתרונות  ילות מקדמת שינוישל פע

 ובחסרונות של כל אחת מדרכי הפעולה שיוצגו בדיון.

 

בפועל את הפתחים שקיימים נצלים ך מלמה העולם פתוח לשינוי? ואי –סיכום   .13

 במציאות?

 

 :דרישות והרכב ציון הקורס

פעמים תהיה מותרת  3ת בכל השיעורים. היעדרות עד /חובה להיות נוכח נוכחות: .1

נקודות מהציון  30פעמים ירדו  3-יותר מ ה הנעדר.ת/באישור המרצה בלבד. לתלמיד

 הסופי. 

ת תהינה שלוש מטלות במסגרת הקורס, ותינתן הדרכה פרטנית /לכל משתתף מטלות: .2

לקראת הכנת כל אחת מהן המטלות. כל מטלה תכלול הצגה תמציתית של סוגיה מראש 

וגש בכתב, הצגה של הדברים בע"פ במסגרת הדיון בכיתה, וסיכום כתוב של הדיון שי

 מהציון הסופי.  25%בתוך שבוע לאחר השיעור. כל מטלה תהווה 

 מהציון הסופי 25% :השתתפות פעילה בדיונים בכיתה .3
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