
 

 

 מה הבעיה העולמית שהכי מפריעה לי, ולמה?   – השאלה המרכזית

 פירוק ראשונה:מתודה 

מספרים לקבוצה שקיבלנו סכום כסף דמיוני עצום! את הכסף הזה נקדיש לפתרון בעיה 

נוכל להקדיש את הכסף לפתרון בעיה אחת, ואין לנו אפשרות לחלק אותו בין  –עולמית 

 .תחומיםכמה 

שבו נמצאות הבעיות וקישור למידע על הנושא  פאדלטנציל לחניכים עמוד בשלב השני 

ולסמן אותה  . על כל חניך לבחור את הבעיה שנראית לו החשובה ביותרמתוך הנספחים

ללמוד ולחקור את הבעיה . מקציבים לחניכים פרק זמן מוגבל ב'לייק' בעמוד הפאדלט

שבחרו )אפשר בקבוצות ואפשר ביחידים(, ולבסוף יצטרכו לשכנע את חברי הקבוצה למה 

 .דווקא הבעיה שהם בחרו היא החשובה ביותר ואותה צריך לפתור

חשוב לתת לכל חניך לבחור את הבעיה שבאמת הכי מפריעה לו, גם יך: הערות למדר

ן, את דף הפאדלט יש להכין מבעוד מועד ולתת ליעבדו בקבוצות שאינן שוות בגוד אם

 לחניכים זמן להעמיק בבעיות.

   |אין   :ציוד | בעיות כלל עולמיות וקישורים לחומרים בנושא נספחים: | דקות 20  זמן:

 :בעיות כלל עולמיות וקישורים לחומרים בנושא

 /http://cdn.wfp.org/hungermap  רעב עולמי

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%93_%D7%94%D7%A8

%D7%A2%D7%91_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%99 

 http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=13241  עוני

http://www.themarker.com/wallstreet/1.2020533 

http://www.youtube.com/watch?v=zwIEZDMDBo4 

התחממות 
  גלובלית

http://www.youtube.com/watch?v=4_eJdX6y4hM 

https://he.padlet.com/dashboard
http://cdn.wfp.org/hungermap/
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%93_%D7%94%D7%A8%D7%A2%D7%91_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%93_%D7%94%D7%A8%D7%A2%D7%91_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%99
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=13241
http://www.themarker.com/wallstreet/1.2020533
http://www.youtube.com/watch?v=zwIEZDMDBo4
http://www.youtube.com/watch?v=4_eJdX6y4hM


 

 

גזענות, 
  אנטישמיות

http://www.haaretz.co.il/news/world/.premium-1.2189589 

http://sports.walla.co.il/?w=/7/2707116 

השמנת יתר, 
  תרבות השפע

http://www.youtube.com/watch?v=SG-k4ZaQ0-Y 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4386144,00.html 

 כילוי משאבי
  אנרגיה

http://www.youtube.com/watch?v=GGBBc-Lbyko 

 

 דיון בשאלה: מתודה שנייה

 :על כל הבעיות ושואליםלאחר שהקבוצות ישטחו את הטיעונים שלהן, מקיימים דיון 

האם הכסף הדמיוני שבו השתמשנו לפתרון הבעיות הוא הכרחי, או שיש  -
יצירתיות ומגוונות אחרות להשפיע על אתגרים עולמיים? אם כן, על אילו דרכים  דרכים

 ?הם מצליחים לחשוב

האם במהלך הצגת הבעיות השתכנענו שיש בעיות חשובות שלא ראינו אותן ככאלה  -
 ?הבתחיל

בסיום הפעולה תבחר הקבוצה מעשה אחד שביכולתה לעשות כדי לעזור בפתרון אחת 
 .הבעיות ותחשוב כיצד להוציאו אל הפועל

להעביר את המסר שכל הבעיות חשובות, אבל כיוון : נקודות חשובות להצלחת הפעילות
שמשאבינו מוגבלים נוכל לטפל בבעיה אחת בלבד. מי שהבעיה שרצה לטפל בה לא 

  .רה בידי הקבוצה לא "הפסיד", ואין טעם אמיתי להתאכזבנבח

   | אין  ציוד: | אין  נספחים: |דקות  10  זמן:

 

http://www.haaretz.co.il/news/world/.premium-1.2189589
http://sports.walla.co.il/?w=/7/2707116
http://www.youtube.com/watch?v=SG-k4ZaQ0-Y
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