
 

 

 להחובה לפעו -אקטיביזם  -ט 

 ?מהו אקטיביזם? איך הוא נראה? איך אנחנו יכולים להיות אקטיביסטים

 'חלק א
  נכיר את המושג אקטיביזם מטרה:

נחלק לכל חניך דף טיוטה ונבקש ממנו להיעמד עליו. נגדיר את הדף כאזור הנוחות שלנו, המקום  - לצאת מאזור הנוחות .1
  הנוח שלי בחיים שאני לא צריך להתאמץ או להתעמת.

 :נקריא כל מיני סיטואציות ונבקש מכל אחד לבחור כיצד הוא מגיב לסיטואציה
ניין, אכפתי( או מתעמת )יוצא לפעול כנגד זה(. אדיש נשאר לעמוד, האם הוא נשאר אדיש, מתמודד )לומד, מתע

 .מתמודד מוציא רגל מהדף, מתעמת יוצא מאזור הנוחות ונעמד מחוץ לדף
 

 :סיטואציות
 במושב שלך לקחו לנוער את המועדון בטענה שהם לא יודעים לשמור עליו. 
 הבמועצה שלך החליטו לבטל את כל ההסעות למפעלי תנוע 
 בבית הספר שלך לא עורכים יותר שיעורי חברה כי יש חומר לימודי שצריך להספיק. 
 בתנועה שלך החליטו לצאת ממועצה מסוימת כי היא ממוקמת רחוק מדי ביחס למטה התנועה. 
 םבחברה שלך נשים מקבלות פחות כסף מגברי 
 םבחברה שלך יש יותר משליש ילדים עניי 
  הלרעבמדינה שלך אזרחים ערבים מופלים 

 :דיון

 ?באילו מקומות אנחנו יוצאים למעשה -
 ?איפה יותר קל לנו לפעול -
 ?מדוע יש לאנשים צורך להתעמת או להתמודד עם מציאות גם כשהיא לא תמיד קשורה אליהם -

 .נקריא ונסביר ביחד את ההגדרות של אקטיביזם - הכרת המושג 'אקטיביזם'. 2

מרץ ובפעולות של ממש למצבים חברתיים, כלכליים או מדיניים. שיטת "קום שיטה התובעת להגיב באופן נ –אקטיביזם 
 "ועשה!

)מילון אבן   הדוגל בשיטת אקטיביזם, התובע יזמה לפעולות של ממש, מתנגד לשיטת "שב ואל תעשה" . –אקטיביסט 
 (שושן

( מורכב ממאמצים לקידום, עיכוב או הכוונה של שינויים ומצבים חברתיים, פוליטיים, כלכליים Activism: תאנגלי) םאקטיביז
או סביבתיים על ידי נקיטת עמדה ופעולה פומבית. אקטיביזם יכול להתבטא על ידי פעולות יומיומיות המשקפות אמונה 

 .מספר פעולות קיצוניות מסוימת, או על ידי

 :דיון

 מה ההבדל בין שתי ההגדרות? 
 לאיזו הגדרה אתם מתחברים יותר? 
 אילו דוגמאות אתם מכירים לאקטיביזם? 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA


 

 

 'חלק ב
 (נכיר צורות שונות של האקטיביזם ונשאל מה ההבדל בין הבעת דעה לבין אקטיביזם )"אקטיביסט מקלדת" מטרה:

נבקש מהקבוצה למיין את הדרכים  נפזר בחדר כרטיסיות קטנות עם דרכים שונות לאקטיביזם  - דרכים לאקטיביזם 99 .1
 )בנספחים( :לשלוש קטגוריות

 .אקטיביזם לגיטימי, אקטיביזם לא לגיטימי, לא ממש אקטיביזם
 :לאחר שסיימו למיין, נשאל

 מה הופך מעשה אקטיביסטי ללא לגיטימי לדעתכם? 
 מה משותף לכל המעשים האקטיביסטים שקבעתם כלגיטימיים? 
 מה מופיע בעמודה של 'לא ממש אקטיביזם? למה? 
 האם לדעתכם אקטיביזם זה לכתוב פוסט בפייסבוק? 
 האם לעשות לו לייק או שיתוף זה אקטיביזם? 

 'חלק ג
 םטיביסטינחשף לדוגמאות של אקטיביזם ישראלי ונחשוב איפה אנחנו יכולים להיות אק מטרה:

נפזר בחדר כתבות על אקטיביסטים ואקטיביסטיות ישראלים )בנספחים אבל כדאי לחפש עוד על  - אקטיביזם כחול לבן .2
מנת שהדוגמאות יהיו אקטואליות(, נבקש מהחניכים להסתובב בחדר, לקרוא על את הכתבות ולהיעמד ליד המעשה 

 .האקטיביסטי שהם הכי התחברו אליו
 .לאחר שכולם בחרו, נעשה סבב ונבקש לדעת למה הם נעמדו דווקא שם

 
 :דיון

 האם הייתם רוצים להצטרף למעשה האקטיביסטי הזה? 
 האם אתם חושבים שבתור טרומפים יש לכם מקום באקטיביזם כזה? 
 'האם אפשר להיות אקטיביסטים בכיתה ט? 

 
 

בוצות קטנות )תלוי בגודל הקבוצה, אפשר לעשות את ק 3-2נחלק את הקבוצה ל - בניית דמות האקטיביסט התנועתי .3
 :זה גם ביחד(, נתן לכל קבוצה פלקט וחומרי יצירה ונבקש מהם ליצור את 'האקטיביסט/ית התנועתי/ת

בן כמה הוא? מה תכונות האופי שצריכות להיות לו? מה הכלים שלו לפעול? במה הוא נלחם? איפה הוא משפיע? את 
 ?חב הוא עובדמי הוא מגייס? באיזה מר

 
 :לאחר שסיימו, נציג את הדמויות ונשאל לסיכום

 האם הדמות שלכם יכולה להיות אמיתית? 
 האם היא יכולה להיות אתם? 
 ?איפה אתם דומים לה  
 מה הייתם רוצים לקחת ממנה? 
 מה המקום שהייתם רוצים שהאקטיביזם יתפוס בחיים שלכם? 
 באיזה מרחבים הייתם רוצים לפעול? 

  



 

 

הבסיס הערכי של האקטיביזם הוא ערבות הדדית. אם נרצה ליצור חברה שמבוססת על ערבות הדדית בה כל  - שורה תחתונה
  עלינו לפעול לשם כך ולשנות את המצב הקיים! -אחד מאיתנו דואג גם לשאר

יביסטים שפועלים להיות אקטיביסט זו הבחירה הקשה. היא דורשת מאיתנו מאמצים, זמן ומשאבים. אבל בלעדי כל האקט
 .העולם שלנו היה נראה הרבה פחות טוב -בשבילנו היום ופעלו לאורך ההיסטוריה

 :נספחים
 

 ילנאום במקום ציבור

 הלשלוח מכתב מחאה או תמיכ

 (לפרסם הודעה מטעם ארגון )אמיתי או דמיוני

 הלהודיע על כוונתך להגיש תלונ

 תלהחתים עצומו

 םלהשתמש בסיסמאות, קריקטורות וסמלי

 םלהציב שלטים ולתלות פוסטרי

 עלחלק דפי מיד

 תלהפיץ עיתונים וכתבי ע

 םלנגן מוסיקה ולשיר שירי

 תלארגן משלח

 םלחלק פרסים מצחיקי

 הלהפעיל שדול

 הלערוך משמרת מחא

 הלקיים בחירות דמ

 םלהשתין או לחרבן על סמלי

 םללבוש בגדים עם סיסמאות וסמלי

 הלהתפלל או לעשות מדיטצי

 םים סמליילשלוח חפצ

 םלמחות באמצעות עירו

 ךלהרוס רכוש של עצמ



 

 

 ךלקשור או לנעול את עצמ

 םלהחליף ש

 תלעשות תנועות ידיים גסו

 תללבוש תחפושו

 רלצחוק על פקידים ואישי ציבו

 םלבצע תעלולים משעשעי

 בלעשות תיאטרון רחו

 בלחגוג מסיבות רחו

 םלערוך מסע אופניי

 דלקיים מצע

 תלצאת בצורה הפגנתי

 הלערוך לוויות דמ

 הלארגן אספת מחאה או תמיכ

 תהסתגפו

 םצו

 בלשבות רע

 בלהפנות את הג

 ינידוי חברת

 (חוסר מעש )מצוות אל תעשה

 ןלהטמין פצצת סירחו

 םלהפריע לאירועי

 םלהחרים אירועי

 םשביתת תלמידים או עובדי

 םלפרוש ממוסדות וגופי

 תלהישאר בבי

 ה"להבריז" מהעבוד



 

 

 תהיעלמות קולקטיבי

 תלהגר לארץ אחר

 םלהשתתף בחרם צרכני

 םלוותר על עיטורים ופרסי

 יגרפיט

 תתשלום דמי שכירו-אי

 רסירוב להשכי

 ללהתמסט

 רלשק

 םלחשוף זהות של שוטרים סמויי

 רלהיעצ

 קלמשוך את הכסף מהבנ

 תלמכור מניו

 תלסרב לשלם קנסות, מסים או חובו

 םלסרב לקבל הכנסות ורווחי

 (ה איטית"שביתה איטלקית" )פעול

 רלהתפט

 תלהחרים את הבחירו

 הלסרב לסייע לגורמי אכיפ

 עלסרב לקבל סיו

 זלהתיישב במקום ולא לזו

 אלהתחב

 הלאמץ זהות בדוי

 קציות לחו-אי

 םלעקוף מחסומי

 (לערוך שינויים במסמכים רשמיים )זיוף פוליטי



 

 

 תליצור במכוון עומס במשרדים ומוקדי שירו

 םלישון במקומות ציבוריי

 םלהדליק נרות במקומות ציבוריי

 םלהפליץ במקומות ציבוריי

 םלהשתין במקומות ציבוריי

 םלעשות אהבה במקומות ציבוריי

 סלסרב להתגיי

 הלסרב פקוד

 םלסרב לשתף פעולה עם גופים ממשלתיי

 ילהוריד רינגטון של שיר מחאה לסלולר

 בשומר מסך מחאתי למחש

 ת"התעלפות" קבוצתי

 (עמידה בדממה קבוצתית )כמו בזמן צפירה, אבל בלי צפירה

 הלהדריך ולחנך על המחא

 םשיתוף קבצים מוגנים בזכויות יוצרי

 חשימוש בתוכנות קוד פתו

 הלהיכנס לצ'אט עם ניק מחא

 הלפרסם פוסט מחא

 ילעשות קעקוע מחאת

 ילצבוע את השיער בצבע סמל

 ןסחר חליפי

 הלערוך רשימה שחור

 קלצעו

 קלשתו

 תלבכו

 תלעודד פעולות מחאה לא אלימו


