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 תיקון עולם
 

 

 .מצגת זו הנקראת "תיקון עולם" משלבת מסרים חשובים בנושא בטיחות בדרכים ובנושא אזרחות טובה

בימינו אנו. נעביר סקירה קצרה על המצגת נפתחת עם הסבר על מקורו של המונח ביהדות ואיך הוא מיושם 

אישים שונים )חלקם ידועים יותר וחלקם פחות( שבחרו לחולל שינוי כל אחד בתחומו ובדרכו המיוחדת 

ליצירת עולם טוב וצודק יותר. בחלק הראשון של המצגת מוקד הדיון יהיה סביב המאבק האמיץ שניהלה יעל 

 המשפט וההקלה בעונשם של נהגים שביצעו עבירות תנועה.גרינספן )בת גילם( כנגד עיסקאות טיעון בבתי 

נמחיש את הערך של תיקון עולם על ידי  סיפורינו האישיים וגם נדגים כיצד בני נוער יכולים גם כן לפעול 

 לשינוי.

נביא שלושה תרחישים שונים הקשורים  -נפתח את החלק השני של המצגת בתיקון עולם בהקשרו היותר צר 

נחלק את הכיתה לקבוצות דיון ונקדיש זמן להסקת מסקנות מצילות חיים. המסר  בדרכים. לנושא בטיחות

תיקון עולם בא לידי ביטוי על ידי אחריות אישית ופיתוח החוסן  –לבני הנוער מן הפעילות הינו חד וחלק 

בטיחות, נהיגה מדובר על נהיגה ללא חגורות  .והאומץ  הדרושים לעמוד מול פיתויים "להיות כמו כולם"

 בשכרות ונהיגה במהירות מופרזת.

 סוף המצגת יהיה מוקדש למתן אפשרויות שונות לנוער לישם תיקון עולם על ידי בחירת תחום מתאים לו/לה.

 האפשרויות המוצעות תינתנה בתיאום עם הגורמים הרלוונטיים באותה רשות מקומית על פי הצורך.

קטעי וידיאו כאשר מטרתינו העיקרית הינה ליצור אוירה דינאמית טיוב ו-המצגת משלבת שירים, קטעי יו

מוטל על כל אחד ואחד מאיתנו לעשות את   -ואינטראקטיבית על מנת להעביר את המסר העיקרי של המצגת

 חלקו  ליצירת עולם טוב יותר וצודק יותר.

 

 250-3082833המלצה מהמחנך יאיר אנדן .  טל'    

שתי נשים שכל אחת מהן עברה טרגדיה אישית. ציפי עברה תאונת דרכים קשה )ואח"כ שתים נוספות( וסוזן  ציפי ניומן וסוזן מלץ הן

 שכלה את בנה בתאונת דרכים. במקום להיכנע לעצב הן בחרו לפעול למען מניעת תאונות דרכים. זהו "תיקון עולם" שהן מבצעות. 

 ברעננה., כיתת "נחשון"  בתיכון "אביב"  2אני מחנך של כיתת י

 ציפי וסוזן הגיעו לכיתתי ובמשך שעה וחצי הן העבירו באופן סוחף פעילות בנושא "תיקון עולם".

 חלקה הראשון של הפעילות הוא מצגת על המאבק בתאונות דרכים. המצגת הועברה באופן תוסס ומרגש.

כל קבוצה מתמודדת עם מספר דילמות חלקה השני של הפעילות הוא בעל אופי של סדנא, שבה התלמידים  מתחלקים לקבוצות. 

 הממוקדות בנושא ה"לחץ החברתי" , בהקשר של תאונות דרכים.

 וירה של התלהבות גדולה. ול התנהל באוהכ –כל הפעילות כולה תרמה רבות לתלמידי. לא פחות חשוב 

 מומלץ!

 

 

 

   


