
 

 

 הבחירות  – ספרייה בכיס

 מדריך למורה 

 הצעה לפעילות בכיתה

 פתיח

 .2019לכתוב על הלוח: בחירות ומומלץ לפתוח בהכרזה על בחירות, 

פנו לתלמידים וספרו להם שלקראת הבחירות הקרבות, אתם עושים שיעור הכנה שיקל 

ם, תסבירו . לאחר שהתלמידים יזכירו לכם שהם לא בוחריההחלטה במי לבחורעליהם את 

רות לכנסת, שזה נושא לשיעור אזרחות, אלא לבחירות ספרי ישברור שלא התכוונתם לבח

 שמע.

 במליאה ופעילותהסבר 

 על היכולת שלהם לבחור איזה ספר שמע יקבלו להאזנה מלאה.הסבירו לתלמידים 

עליהם להציע בבחירת הספר.  יחשבו אילו פרטי מידע יכולים לסייעכעת התלמידים 

 : כל ספר שהואת ל"מצע" הבחירות של נקודו

 ים? )רמז: חישבו על דברים ים מעודדים אנשים לבחור בספר מסואילו דבר

 שהעורכים כותבים בגב הספר(.

 ?"אילו פרטים נחשבים בגדר "גילוי נאות" ולכן כדאי לציין אותם ב"מצע 

ל עצמכם כתבו על הלוח את הנקודות המרכזיות שהעלו התלמידים. השתדלו לא לחזור ע

 נקודות. 8וכן להצטמצם לעד 

 : האזנה לספרים ויצירת מסע בחירותבקבוצותפעילות 

 הכריזו: נכנסים למסע הבחירות!

הקרינו בכיתה את הדף עם פרטי ששת הספרים לבחירה. אלה ששת הנבחרים שלנו. עלינו 

ים שימו לב: המסע אמור להציג את המאפיינ להחליט למי אנחנו מפיקים מסע בחירות.

 שהעלינו בשלב הקודם.



 

 

כל תלמיד יאזין לדוגמית מכל אחד מן חלקו את התלמידים לקבוצות של עד ארבעה. 

מכן, הקבוצה יושבת ביחד באוזניות בלבד(. לאחר באופן פרטי, הספרים באפליקציה )

  ומחליטה על מי מן הספרים היא ממליצה.

 לפחות שניים מן הרכיבים הבאים:על התלמידים להפיק "מסע בחירות" הכולל 

 .)סלוגן( מודעת בחירות בה יופיעו: כריכת הספר, שמו וסיסמה -

יצירת דף באחת מהרשתות החברתיות הבאות: אינסטגרם, טוויטר, פייסבוק,  -

פרסום של לפחות פוסט/ סטורי / ציוץ וכו' אחד,  מיוזיקלי, או רשת אחרת לבחירתם.

 הכולל תמונה ועדיף גם סרטון.

לספר. אפשר לשלב בו אפקטים קוליים,  עד חצי דקהלטת קדימון )טריילר( של הק -

דמויות,  –שיחה, מוזיקת רקע וכו'. הקדימון חייב להכיל פרטים ממשיים מתוך הספר 

 אירוע וכו'.

ראיון עיתונאי עם המועמד. הראיון יכול להיות "מטעם", ואז יותר ענייני ומחמיא,  -

 אים בה שואלים את הספר שאלות נוקבות יותר.ויכול להיות גם מסיבת עיתונ

עימות טלוויזיוני של הספר מול ספר מתחרה. את העימות אפשר להקליט או להציג  -

 באופן חי בכיתה.

 סיכום: הצגת תוצרים

חלקו את הכיתה לשישה מוקדים, בהם יציגו התלמידים את התוצרים הכתובים שלהם. 

 ים הדיגיטליים. שיהיה טאבלט המציג את התוצר –אם אפשרי 

הזמינו בכל פעם קבוצת תלמידים אחרת להציג בפני הכיתה את המצע ומסע הבחירות 

 שלהם. זה הזמן להציג את העימות, הראיון ולהשמיע את הקדימון.

 בחירה בטופס

זה הזמן  –כעת, לאחר שכל המועמדים הציגו בפנינו את המצע שלהם וניסו לשכנע אותנו 

 יט: האם הצלחנו להשתכנע במי לבחור?האישי שלנו לשבת ולהחל

שלחו את התלמידים להיכנס לטופס המקוון ולבחור את הספר שירצו להאזין לו במלואו. 

 בהצלחה!


