
 

 

 

ד"בס  

1 – מדריך מהסרטים  
להעברת מסרים חינוכיים  סרטונים המוגשים כמתודות 71 

.וערכיים  

מל גיבסון שמביא את המשחק של החיים , ה בישיבה מדברים על אחד'החברוכל  1991השנה היא 
מל )לבמאי , הסרט שקטף בהליכה את האוסקר לסרט הטוב ביותר. 'לב אמיץ'שלו בסרט שנקרא 

עושה מיד רעש גדול כאשר הוא מביא את , ולצילום הטוב ביותר( פיע כגיבור הסרטגיבסון שגם מו
. כולנו הערצנו את הסקוטים. סקוטלנד של הלאומיים מגיבוריה אחד, וולאס ויליאםסיפורו של 

, בעיקר במונדיאל כאשר למרות שרמת הכישרון שלהם בכדורגל הייתה זהה לזה של גרביל שיכור
אהבנו את הסקוטים בגלל שהם הוכיחו לכל העולם . נלחמו עד הרגע האחרוןהם לא ראו בעיניים ו

היכולת ללכת עד הסוף ולא . כוח הרצון שלך: כסף ויופי והוא, שיש דבר שהוא חשוב יותר מכישרון
שובר את הראש איך אוכל להעביר . אני זוכר שיצאתי מהסרט נרעש כולי. להקשיב לאף אחד אחר

הסצנה שנחרטה לי באותם רגעים . תי מהמסך לעבר החניכים שליאת ההתפוצצות שהרגע אכל
. הייתה של ויליאם וולאס מנסה לשכנע את אחיו הלוחמים שהם יוכלו להילחם באנגלים, בבשר החי

. את החירות: שגם אם הם ייקחו להם את החיים ישנו דבר אחד שהם בחיים לא יוכלו לקחת מהם
אילו רק הייתי יכול להביא לחניכים שלי את : שבתיאני זוכר שכל הדרך הביתה התבאסתי וח

חשבתי שמיליון מתודות וסמינריונים לא . ווילאסם וולאס שהיה מעיף אותם עם הנאום החורך שלו
הצטערתי שהם לא ראו את הנאום . יוכלו להעביר את המסר בצורה עוצמתית וחיה כל כך כמו וואלס

לאחר . זה היה פשוט נהדר, דתיופן נקוטע הזה באאילו רק הייתי יכול להעביר להם את הק: הזה
אם רק הייתי יכול לקחת את הקטע הזה והזה : הייתי רואה סרט וחושב: מכן התופעה נמשכה

הרי אין לי תקציב של ! זה היה יכול להיות פשוט ענק, לסניף ובהמשך דרכי החינוכית לכיתה
הרי מה . זק מאוד על הצד החזותי חוויתימאותת מיליוני דולרים כמו לאולפנים הגדולים שעובדים ח

כולם בסופו של דבר הם מתודות להעברת ? לפעולה בסניף או לשיעור בכיתה, בעצם ההבדל בין סרט
ר בבית קולנוע עטוף בתקציבי עתק והושקעו בהם אלפי שעות מחשבה בכדי רק שהמס. מסרים

קשב וריכוז מסוגלים לשבת סרט לכו ותסבירו איך נערים בעלי הפרעות של : למשוך את הלב שלנו
עם השנים וההתפתחות הטכנולוגית ? שלם ברצף ולצפות בהפנוט בשחקני הקולנוע האהובים עליהם

קטעי סרטים שהיוו את רגעי השיא של הסרט ובכך בעצם נולד הרעיון של ' יוטיוב'התחילו לזרום ל
ל הקולנוע לסניף ולבית בפעם הראשונה התאפשר לי להכניס את אבקת הקסמים ש: 'קטנה ברשת'

סוף סוף הצלחתי להכניס לפעילות שלי . הספר ובעצם לתת למדריכים כלי מתודי רב חשיבות לכיתה
:אז קבלו את הסרטון הראשון שלי. את ווילאם וואלס  

חובה לעבור על הסרט לפני שמקרינים לכולם בכדי . מתיכון ומעלה. 'לב אמיץ'מתוך . נאום החופש
. אנגלית. 0:12: אורך. תוכןלוודא דיוק מצד ה  

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hIvRkjOd1f8 

 

Braveheart: Freedom Speech : חפשו בגוגל  

:לשימוש נכון בסרטונים כמה כללים בקטנה  

 

 !!! סרטון מבלי לראות אותו מראשלמרות כל ההמלצות אף פעם אל תקרינו  .1

הדיוק הוא חשוב ביותר ולכל מחנך ומחנכת מדריך ומדריכה יש סף שונה מבחינת ההתאמה 
באמצעות תוכנות עריכת . הן מבחינת צניעות הקטעים והן מבחינת טוהר השפה: לכיתה

ן סרטים פשוטות וכן אופציות מובנות בהגדרות היוטיוב ניתן להסיר קטעים בעייתים ה
 .מבחינת התוכן והן מבחינת המילים

אם נתקעתם ללא פעילות ובא . כל הסרטונים דורשים עיבוד מידע תיווך והכנה מוקדמת .0
 .מומלץ לכם לחפש במקום אחר, לכם להקרין לתלמידים איזה משהו בקטנה

היא קטנה אבל יכולה להפוך : שימוש בסרטון נכון כמוהו כשימוש בקפסולה גרעינית .3
. יעו מחשבה האם אתם מתכוונים להקרין את הסרטון בהתחלה בתור הקדמההשק. ולהעיף

 .בכדי שהפעולה או השיעור יסתיים ברגע שיא, באמצע כהפסקה מתודית מאווררת ולבסוף

. הנו טעימה על קצה המזלג ממאגר של מאות סרטונים וכן שאלות לדיון, ארגז הכלים הזה .4
 !שתהיה לכם הכנת פעילות מהנה ומלאת משמעות

 avinoam811@gmail.com: 'קטנה ברשת'מייל להצטרפות לרשימת תפוצה של 

 .אבינועם הרש: עריכה וליקוט

 עבודת צוות

https://www.youtube.com/watch?v=hIvRkjOd1f8


 

 רציונל

חשוב להזכיר את כוחה של עבודת צוות , בחברה שמקדשת את מימוש העצמי וכוחו של היחיד
. לסינרגיה. שיכולה לגרום לשלם הגדול מסך חלקיו  

.ים מכמה זויות הומוריסטיות אך מדויקות במעלותיה של עבודה זוהסרטונים הבאים נוגע  

.הדוגמאות והמתודות ממחישות את היתרונות היחסיים והאובייקטיבים בעבודה זו  

רגע לפני משחק הגמר בין השכבה שלנו לשכבה הבוגרת וסיכויי הניצחון . גיל ההתבגרות. 'כיתה י
עם ' מצווה טאנץ'ר הרשות לרקוד "יו, חמוד עבאסשלנו מול השמיניסטים היו נמוכים מסיכויי מ

שחקן תותח שכאילו הדביקו לו את הכדור לרגל  , עמוס ,היה להם כוכב על. בתו של הרבי מגור
היו ' מכבי חיפה'השמועות בבית הספר דיברו על כך שמערכת הסקאוטנג של הנוער של . בסופר גלו

בכל משחק עד לגמר הוא הבקיע . שחק בשבתולהבטיח לו שלא יצטרך לעמוס מוכנים להחתים את 
? עד כמה הוא היה טוב. ס כל שאר החברים שלו לקבוצה שימשו כלא יותר מתפאורה'בצרורות ותכל

אנחנו היינו יותר טובים . נראה שגם אם היה משחק לצד קונוסים הקבוצה שלו הייתה עוברת
, ב ליכולות הפנומנליות שלולמרות שברמה האישית לא היה לנו אף אחד שבכלל התקר. כקבוצה

, להטריף אותו, ידענו שרק אם נצליח להוציא אותו מהמשחק. הדבק שלנו היה הרבה יותר טוב
כל : חלקנו את השמירה האישית עליו לפרקי זמן שונים. להתיש אותו בחילופי שמירות נוכל לנצח

שלו יחליף אותו  אחד מאתנו סחט מעצמו מאה ועשר אחוז אבל הוא ידע שאחרי כמה דקות חבר
אף קבוצה לפנינו לא פעלה כמנגנון משומן כמו , המשחק התחיל. בשמירה המטורפת על עמוס

התרגז על . הוא נהיה עצבני. התסכול התחיל להשפיע עליו. שאנחנו הצגנו בשמירה על עמוס
שלמרות הכול הוא הצליח , העניין שעמוס היה כל כך טוב.  יצא לגמרי מפוקוס, החברים שלו

עמוס .  הובלנו בשער אחד. פנדל אחרון. נכנסו להארכה. להשאיר את קבוצתו במשחק לגמרי לבד
מנסה לשחק אותה אייסמן אבל לפי התגובות שלו הבנו שהוא , בשער שלנו עמד יובל. נראה גמור
הרגשתי שמעבר . נצחנו. הוא ניגש לבעיטה והתיז את הכדור לקורה. עמוס נראה מותש. רועד מפחד

. לכוחה של הקבוצה, ון היוקרתי זה גם היה בשביל כולנו שיעור לחיים בין כוחו של היחידלניצח
אף פעם , כוכבים יש בשמיים וכשהכסף הגדול מונח על השולחן, בסוף, הבנו שכמה טוב שלא תהיה

הדיוק , הסרטון הבא אהוב עליי במיוחד בגלל התחכום. אל תהמר כנגד הקבוצה הטובה יותר
:אודות כוחה של עבודת צוותוהפשטות שלו   

מחטיבה . על התחכום והערך המוסף שיש לשיתוף פעולה בין חברים. חברים ראיון עם  .1
 . 2:47: אורך. ומעלה

 

 

 

 

 

 

 



https://www.youtube.com/watch?v=sz-x6K_7Yds 

 Awesome Pepsi Max Commercial: בגוגלחפשו 

 

.פרסומת לקולה -טעם החיים . 0  

אולם אפשר בכיף לקחת את זה גם לכיוונים מעניינים לא ', עבודת צוות'מצא תחת אמנם הסרטון נ
חשיבה ביקורתית ואיך אנחנו , פחות כמו למשל כהקדמה לשיעור חברה על צרכנות מושכלת

. 1:22: ורךא. ומעלה' מכיתות ד. מושפעים ממנגנוני השיווק המתוחכמים להפליא של רשתות הענק
. ומעלה' מכיתות ד  

https://www.youtube.com/watch?v=zacF1pZR1Fg 

: חפשו בגוגל The Power of Team-Work  

 

 

 

   

עם כתוביות. ניתן לתרגם. מחטיבה ומעלה. 0:41: אורך. סרטון ויזואלי. 3    

https://www.youtube.com/watch?v=brrh4ZQhf1s 

: חפשו בגוגל  

 Another from SAM (Student Academic Mentoring) Video for students on ח the topic 

of teamwork. 

 

ללא מילים. ומעלה' דמכיתות . 2:47: אורך. ניוניםמה. 4  

https://www.youtube.com/watch?v=BTpGJfh8xkI 

הומוריסטי סרטון - צוות עבודת: חפשו בגוגל  

 

 



 

 

ללא מילים. מחטיבה. 0:19: אורך. עבודת צוות הודית. 1  

https://www.youtube.com/watch?v=SWnXDXNlzW8 

: חפשו בגוגל   

Screw Loose: Amazing Teamwork Around the 

 

מיליםללא . ומעלה' מכיתות ד. 3:02: אורך. דוגמא לעבודת צוות גרועה.  6 

https://www.youtube.com/watch?v=fUXdrl9ch_Q 

: בגוגל חפשו  

good teamwork and bad teamwork 

 

 

 

 

. אנגלית עם תרגום. ומעלה' מכיתות ד. עבודת צוות חכמה. הפינגווינים. 7  

https://www.youtube.com/watch?v=DI4zp7yeuMU 

: חפשו בגוגל  

Madagascar Penguins Best and funniest Team 

 

 

 

.ללא מילים. 0:18: אורך. ומעלה' מכיתות ה. כשהכבשים שרות. 8  

https://www.youtube.com/watch?v=fUXdrl9ch_Q
https://www.youtube.com/watch?v=DI4zp7yeuMU


https://www.youtube.com/watch?v=SmZtG7Gx8V0 

Funny teamwork.. Holy sheep animated : חפשו בגוגל  

 

 

 

 

מחטיבה . 0:17: אורך. ון שמראה את עבודת הצוות היעילה של הנמליםסרט. לכו אל הנמלים. 9
.ומעלה  

https://www.youtube.com/watch?v=XNc-ob6344M 

Ants are Awesome | Lessons from Ants : חפשו בגוגל  

 

דוגמא אישית   

 רציונל

.אקוטיהדוגמא האישית מבחינתם היא דבר : יש מכנה משותף אחד למחנכים מורים ומדריכים  

בניגוד לסיפור המפורסם על אריסטו שנמצא אוכל עם הידיים ואמר שכמו שמרצה למתמטיקה לא 
, הפילוסוף הגדול ישקיע מאמצים באכילה מעודנת, צריך להיות משולש וככה אין סיבה שאריסטו

.אנשי חינוך אמיתיים חושבים כל הזמן איך מעשיהם יראו והאם הם מביאים דוגמא טובה  

.המהווים מודל לחיקוי עבור הילדים הצעירים' מבוגרים'ישנם כמובן גם ההורים ושאר ה מעבר לכך  

דווקא לעיתים , בסרטונים הבאים ניווכח ונראה עד כמה חשובה ומשמעותית היא הדוגמא האישית
  .במקומות בהם אף אחד לא מסתכל עלינו אלא הקרובים לנו ביותר

 

ללא מילים. 1:31: אורך. ומעלהמחטיבה . ילדים רואים ילדים עושים. 9  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SmZtG7Gx8V0


אחד מהשאלות הכי נפוצות מצד מדריכים נוגעים בעניין הדוגמא האישית והחשש מהאחריות 
לפני שנכנסתי לחינוך חשבתי האם ואיך אוכל לחיות עם חליפת . הגדולה המלווה את התפקיד

י חייב להסתובב מתוך מודעות מעכשיו בכל רגע נתון אנ. המחנך הזו שהולכת ללוות אותי כמו צל
זכור לי סיפורה של אמי שהייתה מחנכת יותר משלושים . לעובדה שתלמידים שלי מסתכלים עליי

מורה אחר פגש במדינה נידחת בסוף . שפגשה באחת מהתלמידות שלה באיזה חור באילת, שנה
עולם לא תדע ככה שאם בחרת להיות מחנך אתה חייב לדעת שמ. העולם שמאלה שני תלמידים שלו

כל הורה יספר לכם . אבל בעצם לא חייבים להיות מחנכים כדי להרגיש את זה. מאיפה זה יגיע לך
שאחת מחוויות ההורות הראשונות והמלחיצות מתחילה כאשר אתה קולט פתאום שלא רק שהילד 

אני כל לכן . מסתכל עליך ובעצם בוחן כל צעד וצעד שלך, שלך שומע אותך אלא שהוא גם מבין אותך
:שמטיח בנו את האמת הזו ישר בפרצוף, כך מחובר לסרטון הנוקב הבא  

הסרטון . ומתאים גם לסמינריוני הדרכה למדריכים, תפור על סדנאות הורים, נהדר לשיעורי חברה
מאחר שמורה , כתשובה המפורסמת של אריסטו, האם :מאפשר גם לקחת אותו למגוון כיוונים

ש גם פילוסוף או מחנך שמרצה על התנהלות טובה לא מחויב לכך לחשבון לא אמור להיות משול
.חומר גלם ששווה זהב בידיים מאומנות? בעצמו  

https://www.youtube.com/watch?v=7d4gmdl3zNQ 

Children See, Children Do : חפשו בגוגל  

  

  

 

 

ללא מילים. 0:42:אורך. ומעלה' מכיתות ה .אני רואה אותך אבא . 12  

מומלץ להקרין עם עצירות בכדי לעבד . סרטון בצורת מצגת שנוגעת בנקודות התכליתיות של החיים 
החומר שנמצא כאן יספיק לכם עם הכנה נכונה גם לשתי פעילויות .  וללוות בנקודות לדיוןאת המידע 

.מלאות בתובנות  

https://www.youtube.com/watch?v=Ycl-1MbFLWw 

 חפשו בגוגל: חינוך לפי דוגמה אישית ULP אבא אני רואה אותך

 

 

 

 

.בעברית. 2:17: אורך. ומעלה' מכיתות ד. דוגמא אישית. כאן גרים בכיף .11  

https://www.youtube.com/watch?v=43hRHl7fti8 

https://www.youtube.com/watch?v=7d4gmdl3zNQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ycl-1MbFLWw
https://www.youtube.com/watch?v=43hRHl7fti8


אישית דוגמה - בכיף גריף כאן: חפשו בגוגל  

 

 

 

 

בעברית. 1:12: אורך. לחדרי מורים. מחטיבה ומעלה. דוגמא אישית מתוך ניקוי ראש. 10  

https://www.youtube.com/watch?v=d1siMPFNgzE  

1971, ראש ניקוי מתוך, אישית דוגמא: חפשו בגוגל  

  

 

 

 

.בעברית. 2:47: אורך. ומעלה' מכיתות י. דוגמא אישית מההורים נגד עישון. 13  

 מחזור 0213 כדורי הפקות תקשורת עישון נגד-ההורים של אישית דוגמה על פרסומת: חפשו בגוגל
ח "ע  

 

 

 

.בעברית. 1:41: אורך. מחטיבה ומעלה. ם"דוגמא אישית מהחכי. 14  

https://www.youtube.com/watch?v=sH0VoUz2W_I 

לחכים משכורות להעלות לא אישית דוגמא לתת:ארי בן מיכאל חכ: חפשו בגוגל  

 

 

 

בעברית. 1:21: אורך. מתיכון ומעלה. דוגמא אישית בתחנת דלק. 11  

https://www.youtube.com/watch?v=J-qH9fZXFVo 

https://www.youtube.com/watch?v=sH0VoUz2W_I
https://www.youtube.com/watch?v=J-qH9fZXFVo


דלק בתחנת אישית דוגמא: חפשו בגוגל  

 

 

 

.0:49: אורך. מחטיבה ומעלה. ל המשטרה לשעבר"מפכ. יוחאי דנינו. דוגמא אישית. 11  

https://www.youtube.com/watch?v=cPXmU5zczzY 

 בקריה המשטרה ל"מפכ, דנינו יוחנן - ישראל במשטרת ומשמעת אישית דוגמא על: חפשו בגוגל

אונו האקדמית  (HD) 

 

 

 

 

 

נבחריםנושאים  – מצוירים   

 רציונל

ם דווקא לפעמי. אבל לגמרי בבחינה של מים שקטים חודרים עמוק, אמנם סרטונים מצוירים
האנימציות מסירות מאתנו את המחסומים הטבעיים ומביאות לנו הזדמנות לקבל באופן משוחרר 

ערכים , מסרים שונים וחינוכיים, זו גם מעלתם של הסרטונים הבאים שטומנים בחובם. יותר
.לצעירים ולמבוגרים שעדיין שומעים ומקשיבים לילד שבתוכם. ותובנות מחיי היומיום  

ההורות הראשונות שלי הייתה ההכרה שדברים שמקפיצים אותי במיוחד בהתנהגות  אחת מחוויות
כי מה זו בעצם הורות אם לא ההזדמנות . של בני הם בעצם לא אחר מאשר מראה של ההתנהגות שלי

לא נפל ' תפוח'כאשר ה, ולפעמים. לזוז רגע הצידה ולראות בפעם הראשונה איך אתה נראה מבחוץ
להביט ולראות בכל מיני דפוסי התנהגויות , יתנת לך החוויה המכוננת הזונ, כל כך רחוק מהעץ

ההתנהגות הזו מוכרת לי מאיפה , רגע אחד: וו ה'ז דהשגורמות לך לעקצוצים בכל הגוף ולתחושת 
...שהוא  

שמתי לב שאני הרבה יותר רגיש להתנהגויות של תלמידים שמזכירים לי אותי , גם בתור מחנך
אני המצאתי , בן אדם? שאני לא מכיר את התירוץ הזה? למיד הזה חושב לעצמומה הת': בצעירותי

.'!אותו  

  

לפתוח את קטגוריית הסרטים המצוירים בגלל שהוא כל כך נוקב ' המראה': בחרתי בסרטון הבא
להראות את הגדלות ויכולות המרשימות של הסרטים , ומדויק ומצליח ובגלל האנימציה שלו

https://www.youtube.com/watch?v=cPXmU5zczzY


סוגלים באמצעות שימוש נבון להעביר את המסר באלגנטיות ששמורה רק המצוירים ואיך שהם מ
.להם  

.ללא מילים. 4:18: אורך. המראה. 17  

 

? עוד משהו. מדויק. חד. מדהים. מרגש. נוגע. סרטון חודר  

הרגישויות הנסתרות והסמויות שמתלווים , הדרך לקבל אותם, על המורכבויות של החיים
לשיעורי חברה אודות היחס שלנו לסביבה ולעולם ולסדנאות  .מתאים לסדנאות הורים. להם

. העצמה האישית על הדרך שלנו להתמודד עם ההרים והמורכבויות של החיים שלנו  

https://www.youtube.com/watch?v=96kI8Mp1uOU 

nimated Short Film HD: "The Present Short Film" by Jacob Frey   בגוגל  חפשו

 

 

.לדות המין האנושי בשלוש וחצי דקותתו. 18  

הסרטון הזה מצליח לקפל את , אבל בתוך כשלוש וחצי דקות לערך, כמה פסיכי שזה הולך להישמע
מתאים לפני שיחות על . כל תולדות יחסי הגומלין בין האדם לטכנולוגיה ומכאן גם הגאונות שלו

: אורך. מחטיבה ומעלה. בינינומומלץ לטכנופובים ש. האדם וההשתלבות שלו במרחב הטכנולוגי
ללא מילים. 3:32  

https://www.youtube.com/watch?v=aUN6RPMIoeo 

Cavemen Funny Animated 3D Short Film : חפשו בגוגל   

https://www.youtube.com/watch?v=aUN6RPMIoeo


 

 

 

.לפגוש את הגורל. 19  

מכאן שניהם מחליטים לצאת להרפתקאה קטנה . ני הזמןעל שודד יום שפוגש את מלאך המוות לפ 
 . גם הגורל צריך ליפול על יום טוב בכדי שיוכל לממש את עצמו, והזויה למדי שמלמדת שלפעמים

ללא מילים. 1:02: אורך. מחטיבה ומעלה  

https://www.youtube.com/watch?v=UPrNO3qvCUM 

CGI 3D Animated Short HD: "Dji: Death Sails" – by : חפשו בגוגל  

 

 

 

 

.כשהטכנולוגיה לועסת אותך. 02  

נוגע , אוורירי. פרודיה נהדרת על השתלטות הטכנולוגיה על האדם דרך ארכיאולוג והגמל שלו 
ללא מילים. 3:31: אורך. ומעלה' מכיתות ה. ומעלה שאלות חשובות  

https://www.youtube.com/watch?v=j6PbonHsqW0 

The Egyptian Pyramids - Funny Animated Short חפשו בגוגל :  

 

 

 

.הדרך לגן עדן. 01  

ור את סיפורו של דייג שמתכנן  למכ. על תפיסת עולם וההכרה שהדרך חשובה לא פחות מהמטרה 
ללא מילים. 4:04: אורך. ומעלה' מכיתות ה. מרכולותו והחמור שלו שחושב דווקא אחרת  

https://www.youtube.com/watch?v=_LmAcfO9lyg 

Donkey by Constantine Krystallis (OFFICIAL) : חפשו בגוגל  

 

https://www.youtube.com/watch?v=UPrNO3qvCUM
https://www.youtube.com/watch?v=j6PbonHsqW0
https://www.youtube.com/watch?v=_LmAcfO9lyg


. נמצאת בתוכךהתשובה . 00  

סיפורו של נזיר סיני שרוצה להתקבל למנזר ומנסה את כל הדרכים האפשרויות עד שהוא מגלה 
חזק וחכם . שבעצם השער לכניסה היה פתוח כל הזמן אילו רק היה טורח להסתכל למקום הנכון

ללא מילים. 0:18: אורך. ומעלה' מכיתות ד .במיוחד  

https://www.youtube.com/watch?v=wXPR1OW_x04 

השכל מוסר עם אנימציה  | Prospective student : חפשו בגוגל  

 

 

 

.הצפרדע החירשת. 03  

קלאסי כפתיחה ? מה קורה לצפרדע שלא מקשיבה לכל החברות שלה שמנסות לייבש אותה 
אנגלית . ומעלה' מכיתות ד. 0:31: אורך. פעילויות כנגד הזרםנהדר לכוחו של היחיד ול. לסמינריונים

.עם תרגום  

https://www.youtube.com/watch?v=-GgOyKFVeNI 

מוטיבציה סירטון! ?מקשיבים אתם למי - הצפרדע סיפור: חפשו בגוגל  

 

 

 

.שניים על גשר. 04  

יפו את החיות החביבות במלחמת ההישרדות של הנהג הישראלי ותבינו כמה נכון וקולע תחל 
.ללא מילים. 0:04: אורך. ומעלה' מכיתות ד. מוסר השכל לגישור וחכמת חיים. הסרטון הזה  

https://www.youtube.com/watch?v=jwpygjVPoAI 

גשר על שניים: חפשו בגוגל  

 

 

 

 

.על האמונה העצמית והדבקות במטרה. מקוצר. בדרך אל העוגיות. 01  

https://www.youtube.com/watch?v=wXPR1OW_x04
https://www.youtube.com/watch?v=-GgOyKFVeNI
https://www.youtube.com/watch?v=jwpygjVPoAI


  3:21: אורך. להומע' מכיתות ה. סרטון מוטיבציה קלאסי 

https://www.youtube.com/watch?v=R8XoMeXzZsI 

מקוצר – העוגיות אל בדרך: וגלחפשו בג  

  

 

 

 

. חכמת הגזר. 07  

סרטון על גישור טבע האדם ? מה קורה כשהצייד וחובב הטיולים מתחרים ביניהם על הארנב
ללא מילים. 3:07: רךאו. והתחרותיות  

https://www.youtube.com/watch?v=7V7MOk0FZrg&list=PLGmbIPLuMbFIClDx5_f7Rm

qtVy8IZJ_C9&index=28 

Carrot Crazy : חפשו בגוגל  

 

  

 

 מוטיבציה

 רציונל

, זה יכול להיות כישלון במבחן. מאתנו אין רגעי משבר שבהם הוא מרגיש שחבל להתאמץ בכלל למי
בסרטונים . דרכה או משהו אישי שמהווה אתגר או הר גבוה עבור כל אחד מאתנואי קבלה לה, בטסט

הם עבדו , הבאים נראה שלמרות שאנחנו בטוחים שהאנשים המוצלחים בעולם פשוט נולדו כאלו
ככל הנראה בחלק מהמקרים . קשה מאוד בכדי להגיע ולנשום את אוויר הפסגות הנוכחי שלהם

כמה כישלונות נאלצו הכוכבים להתמודד עד שהם זכו להרים  תתפסו את הראש כלא מאמינים עם
  . מנחם מנדל מקוצק' כמאמרו של ר, את השמיים

 

ר "כשנחמיה כינס מסיבת עיתונאים והודיע לכל השכבה באופן חגיגי שהוא הולך לעבור גיבוש פלס
וף הבכיר בכל זאת חשבנו שהם הג –' א"חיוג מהיר למד'גולני התגובות נעו בין הזזת האצבע ל

בישראל בכדי לטפל בהתחרפנות של נחמיה לבין פתיחת בורסת ניחושים אודות החומר הנוכחי 
:שנחמיה לקח הפעם כאשר התרופות של סבתו היו ההימור הבטוח ביותר  

https://www.youtube.com/watch?v=R8XoMeXzZsI
https://www.youtube.com/watch?v=7V7MOk0FZrg&list=PLGmbIPLuMbFIClDx5_f7RmqtVy8IZJ_C9&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=7V7MOk0FZrg&list=PLGmbIPLuMbFIClDx5_f7RmqtVy8IZJ_C9&index=28


, רק מה. לא יפה במיוחד ולא מבריק, לא עשיר, לא גאון, נער צנום. הייתם צריכים להכיר את נחמיה
שהוא רצה : ה אחת שהפכה אותו לאחד מחמשת הנערים המקובלים בשכבההייתה לנחמיה תכונ

מנטרל בדרך , ידע נחמיה להתבייט על המטרה שלו, כמו טיל טומהוק. הוא לא ספר אף אחד, משהו
כאשר שמענו שהוא נרשם . שרק על זה הערצנו אותו? כל רעש רקע אפשרי עד למטרה והאמת

מתחילים לרחרח את ריח הכובע , התחלנו לזוע באי נחת, להכנה לגיבוש וקם בכל יום בחמש בבוקר
גופו ושריריו השתרגו בהתמדה ורק , נחמיה המשיך להתמיד, כעבור חודש. שאנחנו הולכים לאכול

, כאשר מצא את עצמו נחמיה בין שלושת הראשונים בריצות המרתון הארוכות של שיעור ספורט
.'מתי'למחוזות ה' אם'עבר מזמן ממחוזות ה ר גולני"ידענו כולנו שההתקבלות של נחמה לפלס  

. אז הסרטון הראשון בקטגוריית המוטיבציה מוקדש לך נחמיה התותח ולמוטיבציה שהבאת לנו  

.אנגלית עם תרגום. 0:31: אורך. מחטיבה ומעלה. כשלונות של מפורסמים.  08  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=FSDxnGNefNk&feature=youtu.be&list=PLafp8Q     

NQfYhb6KhQvE2m8rKs0rtsUOA1f 

מעבר להפתעה שמועברת כאשר אנחנו מבינים שכל השמות המפוצצים שבסרטון אכלו חצץ וירקו 
יש בסרטון הזה ערך נוסף בדמות החשיבות שהוא מעניק ליכולת שלנו , עד שהגיעו עד הלום דם

ולהתחיל ולראות את המקום שהדברים מגיעים ממנו ולא לעצור ' אפקט הקרחון'להסתכל מעבר ל
   . רק במבחן התוצאה

  כאלה דברים שאין והשראה מוטיבציה! מפורסמים כישלונות :חפשו בגוגל

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FSDxnGNefNk&feature=youtu.be&list=PLafp8Q%20%20%20%20%20NQfYhb6KhQvE2m8rKs0rtsUOA1f
https://www.youtube.com/watch?v=FSDxnGNefNk&feature=youtu.be&list=PLafp8Q%20%20%20%20%20NQfYhb6KhQvE2m8rKs0rtsUOA1f


.אנגלית עם תרגום. ,1:22: אורך. ומעלה' מכיתות ה. דבש של מוטיבציה. חק על המיםלש. 09  

https://www.youtube.com/watch?v=k6PgVNCdPH8 

ם אתם אחרי צפייה בסרטון הבא ג? כסף? כישרון? חכמה? מה צריך בכדי להפוך לימון ללימונה
סיפורם . תבינו שלפעמים מספיק פשוט כוח רצון ואמונה בכדי להאמין בחשיבה מחוץ לקופסה

המופלא של הנערים שחלמו עד הסוף ובנו לעצמם את מגרש הכדורגל מבוסס על סיפור אמיתי 
.ומהווה פצצת השראה שבולטת במיוחד על רקע האפרוריות היומיומית שהיא מגיעה ממנה  

חינוכי מוטיבציה סרטון - המים על קלשח: חפשו בגוגל  

 

  

 

אנגלית . 9:44: אורך. מחטיבה ומעלה . הרצאת טד מחזקת במיוחד  .שום דבר לא יעכב אתכם. 32
  .עם תרגום

https://www.youtube.com/watch?v=3ugGFB972Tc 

  שיש ביותר הטובות בין מוטיבציה הרצאת: חפשו בגוגל

 

 

 

 

.אנגלית עם תרגום.  4:23 : אורך. ומעלה' מכיתות י. התעוררות. 31  

https://www.youtube.com/watch?v=kcEZE7S242c 

מתורגם מוטיבציה סרטון  / Awakening – התעוררות: חפשו בגוגל  

 

 

 

 

.לית עם תרגוםאנג. 8:10: אורך. מחטיבה ומעלה. סרטון מוטיבציה נהדר. 30  

https://www.youtube.com/watch?v=KGQ1A3HKelc 

https://www.youtube.com/watch?v=k6PgVNCdPH8
https://www.youtube.com/watch?v=3ugGFB972Tc
https://www.youtube.com/watch?v=KGQ1A3HKelc


אדיר מוטיבציה סרטון: חפשו ביוטיוב  

 

 

 

 

אנגלית עם תרגום. 1:22: אורך. מחטיבה ומעלה. סרטון מוטיבציה נוסף של מפורסמים. 33  

https://www.youtube.com/watch?v=xeePfag3L1M 

יצירתי אימון|  חיית לא מעולם, נכשלת לא מעולם אם - עוצמתי מוטיבציה סרטון: חפשו בגוגל  

 

 

 

 

. 8:10: אורך. מחטיבה ומעלה. סרטון מוטיבציה עם משפטים בעלי השראה  .34  

https://www.youtube.com/watch?v=KGQ1A3HKelc 

.תוצאה רביעית. אדיר מוטיבציה סרטון: חפשו בגוגל  

 

 

 

 

.כשלונות מפורסמים. 31  

כתוביות  . 1:22: אורך .מחטיבה ומעלה. אל תפסידו את המשפטים שבדרך. השלישי בסדרה 
.בעברית  

https://www.youtube.com/watch?v=xeePfag3L1M 

יצירתי אימון|  חיית לא מעולם, נכשלת לא מעולם אם - עוצמתי מוטיבציה סרטון: חפשו בגוגל  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xeePfag3L1M
https://www.youtube.com/watch?v=xeePfag3L1M

