
 

 

 למידה חווייתית בעקבות צפייה בסרטי קולנוע 
 

 כתבה: ענבל בן ארי
 ערכו: מרב יגר, בתאל פרלמן, אורי מורלי.

 

 ו:  -מערך שיעור למועצה ירוקה כיתות ב 

 ל קשור זה בזהוהכ
  בסרט"בעקבות הצפייה בסרט "כוורת 

 

 בטבע הכל קשור זה בזה/ חשיבות מגוון המינים נושא:

 לסייע לתלמידי המועצה הירוקה בהצגת נושא חשיבות מגוון המינים. ● מטרה:

 השוואה בין צרכי הדבורים לצרכי אנשים ● תרגילים:
 הכרות עם העמותה "מגן דבורים אדום" –תרגיל צפייה  ●
 הדבוריםגיבוש רעיונות לפעילות למען  ●

 על המורה ללוות ולתווך את המערך לתלמידי המועצה הירוקה  ● הערות:
 מומלץ לצפות בסרט בנפרד ולחזור אליו במהלך השבוע באמצעות מערך זה. ●
 תלמידים( 5-8התלמידים בכיתה ישבו בקבוצות עבודה )כ  ●
 2לכל קבוצה יהיו צבעים שחור וצהוב לכתיבה ולקישוט, לכל קבוצה   - הכנות ●

ועל לכתוב דבורים יש וש חוזר בצורת משושה על אחד מהם קרטונים בשימ
 (5אנשים )כמו במצגת בשקף  השני

 

 דקות 5 מתי פגשנו דבורה?:  2שקף 

 דבורה קטנה / עוקצת / מפחידה
 אולי היא טובה לנו נותנת לנו דבש....

בשיעור הזה ננסה להבין את היחסים בין בני האדם  שיתוף התלמידים:
 לדבורים. 

 מהתלמידים פגש דבורה? )בהצבעה(מי 
 תלמידים יכולים לספר מה קרה במפגש הזה. 1-2

  
 דקות 3 : חזרה על הסיפור בסרט3שקף 

  – רקע על הסרט
ברי ב. בנסון הוא דבורה שזה עתה סיימה קולג'. הוא מתפכח כאשר מסתבר לו שהקריירה היחידה 

ויוצא בפעם הראשונה אל מחוצה לה. אדם הוא מצטרף לכוורת שמצפה לו היא ביצירת דבש. 
חייו ניצלים ע"י ונסה, צעירה שעובדת בחנות פרחים בניו יורק. מערכת שמבחין בו מנסה להורגו .

 לוקחים דבש מהדבוריםיחסים מיוחדת מתפתחת בין השניים אבל אז הוא מגלה שבני האדם 
 ומחליט לתבוע אותם.

הרות אסון מניצחון זה. הדבורים, שכל הדבש הושב להן, אך העולם חווה תוצאות הוא זוכה בתביעה 
רבים,  צומח אשר חיוני לקיומם של פרחים ומיני האבקהפסקו מעבודתן והפסיקו בכך את תהליך ה

 שבעקבות זאת נבלו ומתו.

, במטרה לקחת את קליפורניההפרחים ב ירידכדי להשיב את המצב לקדמותו, ונסה ובארי טסים ל
 הפרחים האחרונים שנותרו בעולם ולהפעיל מחדש את תהליך ההאבקה על ידי הדבורים.

 לבקש מתלמיד אחד לספר את סיפור העלילה  ● שיתוף התלמידים:
תלמידים לשתף בקצרה  משהו אחד  2-3לבקש מ  ●

 שאהבו בסרט.
 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%91%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%95%D7%9E%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%94


 

 

 

 

 

 

 
 בארי הדבורה  :4שקף 

 
 דקות 2

בארי הוא לא סתם דבורה, הוא יזם אמיתי. הוא אינו פוחד לצאת מבין השורות של מיליוני הדבורים, 

לשאול שאלות קשות, לצאת אל העולם הגדול והמפחיד, להסתכן, ללמוד בכל יום דברים חדשים 

 ולשנות את ההחלטות שלו כשהוא מבין שהוא טועה.

 
 

לבקש מתלמיד או שניים לספר על הדמות של בארי  ● שיתוף התלמידים:
 איזה מין דבורה הוא?  –

 

 דקות 10  :  אנחנו השופטים5שקף 

בארי מגיש תביעה. שני הצדדים מגיעים לבית משפט. בארי מייצג את הצד של הדבורים ומנגד 

 נמצאים בני האדם.

 - הטיעונים של בני האדם

אנחנו צריכים דבש כדי להמתיק  ●

 מאכלים.

 גבש תורם לבריאות שלנו. ●

 דבורים הן מטרד. ●

אין בעיה לקחת מהן את  •

 הדבש

בני האדם הם הבעלים של העולם  ●

הם החזקים ויכולים לעשות מה 

 שהם רוצים.

דבורים עוקצות הן מסוכנות וניתן  ●

 להרוג אותן כשהן מפריעות.

  –של הדבורים הטיעונים 

 מאתנו את הדבש.האנשים גוזלים  ●

 המצאה שלנו.הדבש הוא  ●

הדבורים משקיעות משאבים רבים בהכנת הדבש  ●

 ושמירה עליו.

 אנשים משתמשים בדבש כאילו הם הבעלים שלו.  ●

הם אוכלים אותו וגם משתמשים בשמות כמו  ●

עוקץ באנגלית כדי לעורר  –"דובשנית" או "סטינג" 

 תשומת לב חיובית.

 בני האדם מנצלים ופוגעים בדבורים עם עשן בכוורת ●

 לשאול מדוע בארי תובע את בני האדם למשפט? ● ף התלמידים:שיתו

מה הטיעונים של הדבורים במשפט  -עבודה בקבוצות ●

ומה הטיעונים של בני האדם? )לכתוב על גבי הקרטונים 

 שהוכנו מראש.

 -לחלופין ניתן להתארגן ולדמות בית משפט בכיתה ●

 קטגורים, סנגורים ושופט.

טבלת השוואה בין לרשום על הלוח יחד עם התלמידים  ●

 טענות בני האדם לאלו של הדבורים.

 . מה ההחלטה הכיתתית? מי צודק לדעתכם ולמה ? ●

להכין לוח בית ספרי עם התוצרים ומה הוחלט במשפט  ●

 בכל כיתה.

 

 

 

 

 



 

 

  6-8שקף  

  חשש אמיתי להיעלמות המזון שלנו

 דקות 3

העיקריות של האוכל שאנחנו  נוסף על הדבש שהדבורים מייצרות, הן גם המאביקות -6שקף  ●

אוכלים. גידולים רבים תלויים כולם בדבורים להאבקה, שבלעדיה לא ייווצרו הפירות שאנחנו 

 אוכלים ולא יהיה דור המשך לצמח.

אם הדבורים ימשיכו להיעלם בקצב כזה, עולה חשש אמיתי להיעלמות המזון שאנו  -7שקף   ●

 וחיות המשק שלנו אוכלים.

היא תהליך של העברת גרגרי האבקה של הצמחים מהאבקנים של פרח אחד, ה ַהֲאָבקָ  -8שקף  ●

החיים -אל הצלקת של פרח אחר מאותו המין. זהו תהליך שבלעדיו לא היו צמחים בעולם. בעלי

שמאביקים לא מתכוונים להאביק את הפרחים. הם באים אל הפרחים, כדי למצוא צוף ואבקה 

פים את המזון, נדבקים גרגרי האבקה לגופם, וכך הם שמהם הם ניזונים. אבל בזמן שהם אוס

 מועברים מפרח לפרח.

  

 

 דקות  10 מגן דבורים אדום :9שקף 
 הדבורים הם מין בסכנת הכחדה ועלינו בני האדם לשמור עליהם.

 בארץ קיימת עמותה של מתנדבים ששמה מגן דבורים אדום.

 סרט דקות 5 להראות-במצגת מוטמע סרטון על העמותה

מפני  דבורים העמותה פועלת להצלתהדבורים. זוהי עמותת מתנדבים להגנה על  מגן דבורים אדום

 קיום של הדבורים בסביבה מיושבת. -ריסוס והשמדה ולהעלאת המודעות והדו

באים להציל נחילים שהתנחלו במקומות והם מתנדבים מכל קצוות הארץ  200-למעלה מבעמותה 

 המפריעים לאדם לנסות ולהעביר אותם לחיות המקום מוגן.

 ליון דבורים בכל שנה. ימ 20-נחילים בשנה, שזה למעלה מ 100-למעלה מ העמותה מצילה

לפנות למתנדבי העמותה והם יגיעו בנחיל דבורים בבית או בבית הספר , כדאי אם נתקלתם 

 במהירות האפשרית.

הדבורים הפסיקו להכין דבש כל הצמחים כאשר בסרט   שיתוף התלמידים:

 .נעלמו

 סרטון של מגן דבורים אדום. בלצפות 

קבוצות יאספו וירשמו מידע  מהסרטון על ה  :משימת צפייה

העמותה מגן דבורים אדום. )אפשר לחלק לכל קבוצה 

 לכתוב עליהם(נוספים משושים 

  

   10שקף 
 

 דקות  7

ים לעשות  למען למה בני האדם יכולכתוב ולחשוב בקבוצות  שיתוף התלמידים:

 בכדי שלא ייעלמו? הדבורים 

  

  

 

 :סיכום11שקף 

 

 

 דקות 5

שיתאימו לעשייה  מיזמיםשיתוף ברעיונות ובחירת מה נעשה אצלנו בבית הספר למען הדבורים? 

 בהובלת המועצה הירוקה.
 

https://www.youtube.com/watch?v=FSL9sax5bss&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=FSL9sax5bss&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=FSL9sax5bss&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=FSL9sax5bss&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=FSL9sax5bss&t=12s

