תיכון ההזדמנות האחרונה
על שינוי והאפשרות להשתנות
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 25דק'
שינוי והזדמנות לשינוי ,קניית שם ובניית זהות עצמית
תלמידים ט'-י"ב ,מורים
שיעור לקראת ראש השנה ויו"כ ,שיעור על שינוי ,בתי מדרש בנושא של
אפשרות לשינוי ועל "קניית שם" וזהות עצמית
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
ברנקו וייס ברמלה וראה איך לומדים לחלום וגם להגשים . .בתיכון ברנקו וייס
ברמלה לא מוותרים לאף אחד " -פחות מעניין אותנו מה היה אתכם לפני זה,
היום אתם בבית-ספר חדש" אומר מנהל בית הספר לתלמידים שזה עתה
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?
"כל החיים אמרו לי שיש לי פוטנציאל" -מה מתסכל במשפט הזה?
עם אלו אתגרים מתמודדים התלמידים בסרט? והמורים?
עידן ,אחד התלמידים בסרט אומר" :החלום שלי הוא שיהיה לי חלום" – מה גורם לאדם
להיות כל כך מיואש?
מדוע הטיול השנתי מוגדר כנקודת מפנה ("היומיים טובים ביותר השנה")?
מה מקשה על התלמידים בסרט לעשות שינוי? מה יאפשר להם לעשות אותו?
מה מאפשר לתלמידים להתמודד עם בחינת הבגרות בסוף הסרט?

דף מקורות נלווה לסרט
מָ ה הָ י ְתָ ה תְ חִ לָתֹו שֶׁ ל ַר' עֲ קִ יבָא?
ַארבָעִ ים שָ נָה הָ י ָה ו ְֹלא שָ נָה כְלּום.
ָאמְ רּו :בֶׁן ְ
פַ עַ ם ַאחַ ת הָ י ָה עֹומֵ ד עַ ל פִ י הַ בְאֵ ר בְֹלד,
ָאמַ ר :מִ י חָ קַ ק אֶׁ בֶׁן זֹו?
ָאמְ רּו לֹו :עֲ קִ יבָא ,אִ י אַ ָתה ֵ
קֹורא "אֲ ָבנִים שָ חֲ קּו מַ י ִם" (איוב יד ,יט) – הַ מַ י ִם ,שֶׁ ּנֹו ְפלִים
עָ לֶׁיהָ תָ דִ יר ְבכָל יֹום.
תֹורה.
ָאמַ ר ַר' עֲ קִ יבָא :וְכִי ִלבִי קָ שֶׁ ה מֵ הָ אֶׁ בֶׁן? אֵ לְֵך ו ְאֶׁ לְמַ ד פָ ָרשָ ה ַאחַ ת מִ ן הַ ָ
הָ לְַך לֹו אֶׁ ל בֵית הַ סֵ פֶׁ ר ו ְהִ תְ חִ יל ֵ
קֹורא בְלּוחַ הּוא ּובְנֹו.
ָאחַ ז ַר' עֲ קִ יבָא בְר ֹאש הַ לּוחַ ּובְנֹו בְר ֹאש הַ לּוחַ .
כָתַ ב לו ָאלֶׁף בֵית – ּולְמָ דָ ּה.
ָאלֶׁף תָ יו – ּולְמָ דָ ּה,
ַ
תֹורת כ ֹהֲ נִים – ּולְמָ דָ ּה.
תֹורה ֻּכלָּה.
הָ י ָה לֹומֵ ד ו ְהֹולְֵך עַ ד שֶׁ לָמַ ד כָל הַ ָ
הָ לְַך וְי ָשַ ב ִל ְפנֵי ַר' אֱ לִיעֶׁ זֶׁר ו ְַר' י ְהֹושֻּ עַ .
ָאמַ ר לָהֶׁ םַ :ר ַ
בֹותי ,פִתְ חּו לִי טַ עַ ם מִ שְ נָה.
ֵכו ָן שֶׁ ָאמְ רּו לֹו הֲ ָלכָה ַאחַ ת ,הָ לְַך וְי ָשַ ב לֹו ו ְהָ י ָה נֹושֵ א ו ְנֹותֵ ן בֵינֹו ְלבֵין עַ צְמֹו,
ו ְאֹומֵ רָ :אלֶׁף זֶׁה לָמָ ה נִכ ְָתב?
בֵית זֶׁה לָמָ ה נִכ ְָתב?
דָ בַר זֶׁה לָמָ ה נֶׁאֱ מָ ר?
חָ זַר ּושְ ָאלָם ו ְהֶׁ עֱ מִ ידָ ם בִדְ ב ִָרים.
(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?

"אתה מוצא שלושה שמות נקראו לו לאדם :אחד מה שקוראים לו אביו ואמו,
ואחד מה שקוראים לו בני אדם,
ואחד מה שקונה הוא לעצמו; טוב מכולם מה שקונה הוא לעצמו".
(מדרש תנחומא ,פרשת ויקהל)




מהם "השמות" שלכם בכל אחת מהקטגוריות? איזה שם קניתם לעצמכם במהלך השנים?
כיצד משנים המורים בסרט את "השם שנתנו בני האדם" לתלמידיהם?
הכל לשנות את עצמי – מתוך אתר "שעת סיפור" ,מאנגלית :נמרוד קדם
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מדוע השינוי העצמי הוא הדבר החשוב בחיים?
מה הייתם רוצים לשנות בשנה הקרובה בחייכם? במי תוכלו /תרצו להיעזר לשם כך?

