
 

 ענבל בן ארי / Wall Eבעקבות הצפייה בסרט 

 רקע:

 הפסולת שאנו מייצרים כל הזמן מזהמת את העולם  וגורמת לחיים בתוכו נזק עצום.

 פיהם אנו בוחרים לחיות.-יש לכך השלכה על הערכים על

 אנחנו צורכים ומיד מסלקים. רכישה ושכחה.תרבות של שכחה התרבות שלנו היא 

 בזבוז זה לקנות כדי להשליך. כל מה שישן לא מספיק טוב.זה לא עניין של 

 זה לא בא לידי ביטוי רק בקניות. זה נמצא בכל תחומי החיים שלנו.

 "מה שהיה היה". –העבר נשכח ונזרק לאשפה  -היחס לעבר 

 לכאורה זורם אלינו עומס של מידע וחפצים אבל העומס הוא סתמי אין לו משמעות.

 ין דאגה לדורות הבאים ואנו חיים בהווה מתמשך.אין התחשבות בעתיד, א

לא ניתן יותר להתעלם שהתוצאות של ההתנהגות שלנו מובילות לכיוון של  אסון אקולוגי וחברתי, בגלל 

 שאין חשיבה על מה שיקרה בעתיד.

 אי אפשר לפתור את כל הבעיות שלנו עם פתרונות טכנולוגיים. 

 ביבה שלנו ולתכנן את צעדינו ועתידנו בקפידה.יש חשיבות לכך שנבין מה אנו עושים לס

 אי אפשר לשים את האצבע המאשימה רק על תאגידים והתעשיינים

 כולנו אשמים כולנו בתוך הזרימה הזו.

ככל שאנחנו יותר צרכנים אנחנו מאבדים או זורקים את הערכים של עצמינו לטובת הנוחות והנהנתנות אין 

ן לנו דרך.  אנו שורדים כדי להיות כל הזמן עדכניים ואופנתיים. לנו מחויבות לערכים חברתיים ואי

 הסקרנות וההתקדמות שלנו מופנית בעיקר לאופנות המתחלפות.

  

 מה ניתן לעשות?

הבחירה בפשטות מרצון היא מרד בתרבות הצריכה. במקום להעמיד את הצריכה במקום  –פשטות מרצון 

נשים במוסיקה אמנות תרבות מתוך מודעות לחמישה הראשון, משקיעים באיכות יחסים קשרים עם א

 דברים ועוד דבר אחד:

 . פשטות חמרית סגנון חיים לא צרכני מדגיש התפתחות אישית רוחנית 1

 )מוסיקה, אמנות, אמונה, אסטרונומיה..(.

 . שליטה עצמית ואחריות אישית. האם אני צריך את זה האם זה טוב לי  או שזה 2

 י חברתית?מסר מעווט שהועבר אל

 מה אני כאדם צריך או רוצה. -. שמירה על קנה מידה אנושי 3

 . מודעות אקולוגית לחיים בטבע, להבין את ההשלכות של מה אני עושה.4

 למחזר, לתקן, להשתמש שוב,  -. לקחת אחריות על הפגיעה בסביבה ולמזער אותה5   

 להפחית, לסרב.

  

 לזכור דברים מן העבר כדי לקבל דרכים אחרות לעשות את הדברים - להיזכר -ועוד דבר 

 

 תובנות חדשות על הזבל והבחירות שלנו מתוך מבט אל העתיד  המדומיין. :מטרה

 תרבות הצריכה עודפות , מיון פסולת, ערכו של מוצר צריכה ותופעות סביבתיותמושגים: 

 ו' –תלמידי כיתות ג'  :קהל היעד

 דקות )השיעור מורכב משני חלקים. ניתן להעביר אותו בשני שיעורים נפרדים(. 65כ  :זמן השיעור

 

  



 

 קישורים:

1.  

 

 תיאור הפעילות זמן חלק מטרה

מה  צ'ק אין
 נשמע?

 מי צפה בסרט וול אי? מה דעתכם עליו?  דקות 10
 המורה יקריא. –לכתוב בצ'אט 

 
  –הסבר קצר מה נעשה היום בשיעור 

 צפייה מודרכת בסרט,
 ערכו של מוצר –דיון 

 משימה בקבוצות 
 סיכום השיעור

 

כניסה 
 לסיפור

 

 חלק א' 
צפייה 
בקטע 

מהסרט 
דקות  10

ראשונות 
   של הסרט

 
ניתן לצפות 
בקישורים 

בקטעים 
 הקצרים 

 
 רקע

היה צורך  2100שנה קודם ב 700. 2805   -השנה  -רקע על הסיפור  דקות 4
שכל הפסולת תיאסף. וול אי  לשלוח את אוכלוסיית האדם לחלל עד 

 הרובוט אוסף לעצמו  דברים
 
 רקע -פתיחה קטע  ●

https://www.youtube.com/watch?v=nLx_7wEmwms 

בסרט ניתן לראות את זיהום האויר והאובך, שבשבות שפעם סיפקו 

 ארובות של מפעלי יצור. אנרגיה ירוקה מהרוח על יד

ערמות עצומות של אשפה עומדות על יד גורדי השחקים ועוברות 

 אותם בגובה.

אין יצורים חיים רק רובוט אחד מסתובב בעיר רפאים והיצור החי 

 היחיד הוא ג'וק.

 

מה נותר 
בכדור 
 הארץ?

 דקות 4
 

 איך השאירו האנשים את כדור הארץ? ומה לדעתכם לקחו איתם?

 ץר בכדור ארותמה שנ 1קטע  ●

https://www.youtube.com/watch?v=82zngsgHE2o 

עיר עזובה קניון ענק נטוש תחנת דלק, בנק, כסף נרמס על הרצפה 

עיתון פרסומות שקוראות לאנשים לעזוב את כדור הארץ ולעבור 

 מרחב גדול ללא פסולת למקום נוח יותר עם

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=nLx_7wEmwms
https://www.youtube.com/watch?v=82zngsgHE2o


 

זיהוי 
סוגים 

שונים של 
 פסולת

 
משימת 

צפיה 
במליאה 

עבודה 
 עצמית

 

סוגים של 
פסולת 

המוזכרים 
 בסרט

 נצפה קטע ונרשום לעצמנו אלו סוגי פסולת מופיעים בו דקות 4
  מצגת עם )אפשר לרשום ב –אלו סוגי פסולת מצאנו?  ●

Annotate או בצ'אט ולהקריא משם) 

 הקישורים:
●  https://www.youtube.com/watch?v=IJ07DcGGmMg 

כולו מלא בפסולת שהוא אסף יש שם  Wall-Eהבית של 

המון ברווזי גומי בקבוקי כדורת, קובייה הונגרית, יש  צעצועים

כפיות מזלגות, טוסטר, חלקי גרוטאות וברזלים,  כלי מטבח

מראות  קלטות עם סרטים ישניםדיסקים תלויים כמו מובאייל, 

היחיד שלא אוכל שמיים בהירים וקשר בין שני אנשים  ה

הארוזים עם  םהביסקוויטישנים אלה  700גם לא אחרי התקלקל 

 כסףהיה גם  1)בקטע   החומר המשמר שהג'וק ניזון מהם

 של רובוטיםגרוטאות ועיתונים, מסכים  -תקשורת ואמצעי

 (ובניינים נטושים

ערכו של 
  .מוצר

 
דיון וברור 
על הסיווג 

והמיון 
שאנו 

עושים 
למוצרים 

המופיעים 
 בחיינו.

 

כיצד 
Wall-E 
 ממיין?

 
מוצרי 
צריכה 

 ועודפות

 : יש להפסיק את שיתוף המסך ולראות את כולם – שיחה דקות 15

הפסולת, הנפח שלה  בסרט, איך זה נותן לנו מה דעתנו על כמות  •

 )הפסולת גבוהה יותר מגורדי השחקים( להרגיש?

מהי המשמעות שיש לחפצים בסרט?  )טבעת היהלום, קלטת  •
 הכסף?(  הוידיאו הישנה

 מי נותן להם את המשמעות? •

 ? Wall-Eהמיון של  כיצד מופיע בסרט •
לאן זה שייך למזלגות )וול אי עמד עם המזלג כפית והוא לא ידע להחליט 

 ( לכל חפץ שהוא מביא יש מקום אצלו במחסן או לכפות.
 בעל ערך / לא בעל ערך  –עיסוק במיון 

  ? )סקרנות / עניין אישי(איך הרובוט לוקח החלטות

 שונות מההחלטות שלנו היום? ההחלטות שלוהאם  •

 מה גורם לנו להחליט למה יש ערך ולמה אין? •

?  או לא פסולתמה עם וול אי עצמו? כיצד הייתם מגדירים אותו?  •
 ?פסולת

איך זה שהוא לא הפך לגרוטאה? )אנרגית השמש היא אנרגיה  •
 שמתחדשת הדלק נגמר(

איך הצמח הצליח לגדול מתוך המקרר? מה כנראה היה שם כדי  •
לעזור לו לצמוח? )זרע משאריות אוכל של המקרר, מים, קומפוסט, 

 .(אור השמש.
 

 מה איתנו? כיצד אנחנו ממיינים? אשפה? •
 

        מיון בעבודה •

https://www.youtube.com/watch?v=WB8LrCWmGYw 

Wall-E  .קם בבוקר הוא פורס את קולטי אנרגית השמש ונטען

)אנרגיה מתחדשת(כל שאר הרובוטים שעבדו על דלק מושבתים. 

שמושך את מתחיל בעבודת פינוי הפסות ומדי פעם מוצא משהו  אהו

. בעיקר צעצועים כלב גומי, מטקה עם מסקרן אותו –תשומת ליבו 

ל הדברים כבר הערך הכספי שכדור, חזייה שמכסה את העיניים. 

. הוא זורק את הטבעת היקרה ומשאיר את הקופסה. לא משמעותי

 בתוך המקרר הוא מוצא צמח וגם אותו הוא אוסף. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=IJ07DcGGmMg
https://www.youtube.com/watch?v=WB8LrCWmGYw


 

 חלק ב'
במידה )

ויש זמן 
והנושא 
מתאים 
 לכיתה(
קישור 

תופעות 
סביבתיות 

הווה ב
  לעתיד

 
עבודת 

חקר 
בקבוצות 

 קטנות
וסיכום 

 במליאה

זיהוי 
תופעות 

מהמציאות 
היום של 

שמופיעות 
במציאות 
העתידית 

של 
 הסרט?

דקות  20
עבודה 

בקבוצות 
 -  5ועוד 

דקות  10
לעבור על 
 הממצאים

תלמידים ודיון בקבוצה אלו תופעות שאתם  6 – 4חלוקה לקבוצות 
 מכירים היום בעולם מופיעות במציאות העתידית של הסרט?  

לכתוב  אותן ברשימה משותפת 
צלם בפאדלט או במסך לבן או ל

ולשלוח בווטסאפ למורה והמורה 
 תראה לכיתה.

)דוגמאות: התפתחות טכנולוגית, 
תרבות הצריכה והשלכותיה, עודף 

מזון, האנשה של רובוטים, הכחדת מינים השתלטות תאגידים, שימוש 
חוזר, מיון פסולת זיהום ניתוק מהטבע תלות במשאבי הטבע ובאנרגיה 

 מתחדשת, צפיפות...( 
את העתיד אבל זה מתייחס לעולם שאנו חיים בו  אמנם הסרט מראה

 היום הילדים בקבוצות יציגו את ממצאיהם בפני הכיתה.

סיכום 
 שיעור

 10 
 דקות

לוח לבן / צאט, כל תלמיד כותב משפט קצר המספר על דבר אחד 

 חדש שלמדתי על הפסולת שלי? על התרבות שבה אני מתקיים? 

 

 

 

 

 

 


