
 

 

 תיכון ההזדמנות האחרונה

 שינוי והאפשרות להשתנותעל 

 

 הסרט אודות

 'דק 25 זמן

 , קניית שם ובניית זהות עצמיתשינוי והזדמנות לשינוי מתאים לנושא

 מורים, י"ב-'טתלמידים  קהל  יעד

אפשרויות 
 לפעילות

שיעור לקראת ראש השנה ויו"כ, שיעור על שינוי, בתי מדרש בנושא של 
 ועל "קניית שם" וזהות עצמית אפשרות לשינוי

  תקציר
הסרט מביא את סיפורו של בית ספר אליו מגיעים תלמידים שהמערכת ויתרה 
עליהם. במשך שנה שלמה ליווה במאי "עובדה" בן שני את הילדים של תיכון 

וייס  ברנקו וייס ברמלה וראה איך לומדים לחלום וגם להגשים. . בתיכון ברנקו
"פחות מעניין אותנו מה היה אתכם לפני זה,  -ברמלה לא מוותרים לאף אחד 

ספר חדש" אומר מנהל בית הספר לתלמידים שזה עתה -היום אתם בבית
התחילו את שנת הלימודים במקום שנותן להם בפעם הראשונה את האפשרות 

 .לחלום וגם להגשים

 

 שאלות לצפייה מונחית

 כתבו לעצמכם מיהן הדמויות המעניינות בסרט, בעיניכם. 

 ?מהי נקודת המוצא של התלמידים בסרט? מה קרה להם לפני שהגיעו לביה"ס 

  מה מתסכל במשפט הזה? -פוטנציאל""כל החיים אמרו לי שיש לי 

 ?עם אלו אתגרים מתמודדים  התלמידים בסרט? והמורים 

  ,מה גורם לאדם  –אחד התלמידים בסרט אומר: "החלום שלי הוא שיהיה לי חלום" עידן

 להיות כל כך מיואש?

 ?)"מדוע הטיול השנתי מוגדר כנקודת מפנה )"היומיים טובים ביותר השנה 

 ם בסרט לעשות שינוי? מה יאפשר להם לעשות אותו?מה מקשה על התלמידי 

 ?מה מאפשר לתלמידים להתמודד עם בחינת הבגרות בסוף הסרט 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 דף מקורות נלווה לסרט

ל ַר' ֲעִקיָבא? ְתִחָלתֹו ָמה ָהיְָתה  שֶׁ

ן ַאְרָבִעים ָשנָה ָהיָה וְֹלא  ְכלּום. ָשנָה ָאְמרּו: בֶׁ

 ִפי ַהְבֵאר ְבֹלד,ַפַעם ַאַחת ָהיָה עֹוֵמד ַעל 

ן זֹו? ָחַקק ָאַמר: ִמי בֶׁ  אֶׁ

ּנֹוְפִלים  –, יט( איוב יד"ֲאָבנִים ָשֲחקּו ַמיִם" ) ִאי ַאָתה קֹוֵרא ָאְמרּו לֹו: ֲעִקיָבא, ַהַמיִם, שֶׁ

יהָ   ְבָכל יֹום. ָתִדיר ָעלֶׁ

ְלַמד ָפָרָשה ַאַחת ִמן ַהתֹוָרה. ן? ֵאֵלְך וְאֶׁ בֶׁ ה ֵמָהאֶׁ  ָאַמר ַר' ֲעִקיָבא: וְִכי ִלִבי ָקשֶׁ

ר וְִהְתִחיל קֹוֵרא ְבלּוַח הּוא ּוְבנֹו. ל ֵבית ַהֵספֶׁ  ָהַלְך לֹו אֶׁ

 ּוְבנֹו ְברֹאש ַהלּוַח. ְברֹאש ַהלּוחַ  ָאַחז ַר' ֲעִקיָבא

ף ֵבית  ּוְלָמָדּה. – ָכַתב לו ָאלֶׁ

ף ָתיו  ּוְלָמָדּה, – ָאלֶׁ

 ּוְלָמָדּה. – תֹוַרת כֲֹהנִים

ָלַמד ָכל ַהתֹוָרה כָֻּלּה.  ָהיָה לֹוֵמד וְהֹוֵלְך ַעד שֶׁ

 

ַע. זֶׁר וְַר' יְהֹושֻּ  ָהַלְך וְיַָשב ִלְפנֵי ַר' ֱאִליעֶׁ

ם: ַרבֹוַתי,  .ִפְתחּו ִלי ַטַעם ִמְשנָה ָאַמר ָלהֶׁ

 ָאְמרּו לֹו ֲהָלָכה ַאַחת, ָהַלְך וְיַָשב לֹו וְָהיָה נֹוֵשא וְנֹוֵתן ֵבינֹו ְלֵבין ַעְצמֹו,ֵכוָן שֶׁ 

ף זֶׁה ָלָמה נְִכָתב?  וְאֹוֵמר: ָאלֶׁ

 ֵבית זֶׁה ָלָמה נְִכָתב?

 ָדַבר זֶׁה ָלָמה נֱֶׁאָמר?

ֱעִמיָדם ִבְדָבִריםָחַזר ּוְשָאָלם וְ   .הֶׁ

 

 ()אבות דרבי נתן נוסח ו,א

 

 ?מה ראה עקיבא בבואו לבאר בלוד 

 ?)מה איפשר לו לראות מראה זה לראשונה )הרי היה מגיע לבאר מידי יום 

 ?מה משותף לרבי עקיבא ולתלמידי ברנקו וייס רמלה? מה שונה 

 ?מה איפשר לרבי עקיבא לחולל שינוי בחייו 

 

 

 לו אביו ואמו, "אתה מוצא שלושה שמות נקראו לו לאדם: אחד מה שקוראים

 ואחד מה שקוראים לו בני אדם,

 ואחד מה שקונה הוא לעצמו; טוב מכולם מה שקונה הוא לעצמו".

 )מדרש תנחומא, פרשת ויקהל(

 

  "בכל אחת מהקטגוריות? איזה שם קניתם לעצמכם במהלך השנים? שלכםמהם "השמות 

 ?כיצד משנים המורים בסרט את "השם שנתנו בני האדם" לתלמידיהם 

  מתוך אתר "שעת סיפור", מאנגלית: נמרוד קדם –הכל לשנות את עצמי 

 

 (52מתוך "ערכים במועדם" עמ' )

 

 ?מדוע השינוי העצמי הוא הדבר החשוב בחיים 

 ?מה הייתם רוצים לשנות בשנה הקרובה בחייכם? במי תוכלו/ תרצו להיעזר לשם כך 
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