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 בס"ד

 האוסף המלא

 סרטים שמתאימים להקרנה בכיתה

  יב –כיתות ז 
 

 אהלן חברים, 

אתם אוחזים את האוסף השלם של סרטים מלאים המתאימים להקרנה בכיתה. הוא 
נעשה בזכותכם ובעזרתכם, ואני מקווה שתהנו, תחסכו זמן ועצבים, ושגם התלמידים 

 יחכימו.

 כמה הערות:

על התוכן הכתוב כאן, כמעט כל התוכן נכתב ע"י המורים של  אין לי אחריות .1
המיוחד שערכנו. באופן טבעי, יש שוני בין בסקר  'סרטונים חינוכיים'קהילת 

מורים שונים, ולכל מורה וכל כיתה יש סטנדרטים אחרים. לכן, אין לראות 
 במדריך 'תורה מסיני', אלא המלצות מורים מהשטח.

כלפי זכויות היוצרים. הקישורים שבמדריך אינם באחריותי  אין לי שום אחריות .2
חסנים בשרתים שונים ע"י אנשים ואינני יודע אם הם תקינים. הסרטים מאו

 שונים, ואין לי כל קשר אליהם.
 כיתה ו. -המדריך הוא רק החלק הראשון, והוא עוסק בגילאי גן .3
קרין סרט העוסק בערך מסוים . אם רוצים להבסוף המדריך יש אינדקס ערכים .4

 קודם כל לאינדקס ולראות איזה סרטים עוסקים בנושא הזה. אני ממליץ לגשת

 

 מקווה שתהנו!

 אלחנן
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 ח -רטים לכיתות ז ס
 (2017פלא )

נולד עם תסמונת גנטית נדירה  ( גיבור הסרט הוא אוגוסט "אוגי" פולמן. אוגי1:53)
וחים רבים הותירו אותו עם מראה חריג. לאחר ו שגם לאחר ניתשגרמה לעיוות חמור בפני
הוא ספר רגיל. -ו, מחליטים הוריו לשלוח אותו לראשונה לביתשזכה לחינוך ביתי בילדות

ד עם סלידת הילדים האחרים ממראהו ועם בריון כיתתי שפוגע בו בכל נאלץ להתמוד
מאחורי גבו. שג'ק לועג לו  זדמנות. מנגד הוא רוכש חבר חדש, ג'ק, אך נפגע כשמגלהה

אט הוא רוכש את לבם של  לעזרתו חשה סאמר שהופך לידידתו. ג'ק ואוגי משלימים ואט
 שאר תלמידי בית הספר.

 ונהקבלת הש רכזיים:מ ערכים

 : חינוךמתאים לשיעור

 https://t.me/shalom_sratim/30951 קישור להורדה:

 

 (2008כיתה )בחזית ה

ילד הלוקה בתסמונת טורט בתקופה שבה היא לא הייתה מוכרת, על  מספר ( הסרט1:35)
 .נתהסרט מתאר את ההתמודדות שלו עם הסביבה והמשפחה על רקע התסמו

 ., דבקות במטרה, התמודדות עם קושיקבלת השונה ים:מרכזי ערכים

 : כישורי חייםמתאים לשיעור

 https://www.youtube.com/watch?v=p12AiVU2dEA קישור לצפייה ישירה:

 

 כוכבים על פני האדמה

א את דרכו ילד בן שמונה, שנשלח לפנימיה ומנסה למצועל  מספר הסרט( 2:45)
 .במערכת הנוקשה

 .ה, חמל, שונות, חברותסובלנות, , התמודדות עם קושי: קבלת האחרמרכזיים ערכים

 שונה דוגמאות מהחיים.הקרנה ,שיחה וכתיבה אודות ה שימוש בשיעור:

 https://t.me/shalom_sratim/2045: קישור להורדה

 

http://www.edu-movie.com/
https://www.youtube.com/watch?v=p12AiVU2dEA
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 (2006והאותיות )אקילה אותיות לחלום ב

גדלה מאיימת לחנוק את  אינם פשוטים. הסביבה בה היא 11-בת ה חייה של אקילה
ת הספר לרתק אותה מפאת חיסוריה הרבים, ובה לאיומו של מנהל בישאיפותיה. בתג

תעתה כי היא זכתה משתתפת אקילה בתחרות איות. מובכת מן המעמד, היא מגלה להפ
גם בתחרות  גבר אקילה על חוסר הביטחון שבה ותנצחבית ספרה. האם תבתחרות 

 הארצית?

 , השמים הן הגבול, ערבות הדדית: יחס לחלשמרכזיים ערכים

 מתאים לערבי כיתה או סוף שנה שימוש בשיעור:

 /:722t.me/shalom_sratim/22/https: קישור להורדה

  

 (2009מחונן: סיפורו של בן קרסון )

ימודיו ולהצליח ה אשר אמו דוחפת אותו להשקיע בלסיפורו של נער צעיר משכונת מצוק
ותיו בחיים. הנער הופך לאחד ממנתחי המוח המובילים בעולם אשר נודע בעיקר בנסיונ

 תאומים סיאמיים. להפריד בין

, אהבת , אמונת אםאמונה עצמית, , לעולם לא לוותר, התמדה: ערכיותמרכזיים ערכים
 .אם

 ו סוף שנהערבי כיתה אים למתא שימוש בשיעור:

 ות.: מראים דם וניתוחי מח, אלימבעיות

 

 (2014כיתה גנובה )

ות המחנך, תוך עלילתי מרתק ומרגש, על גניבה בכיתה והתמודדכיתה גנובה, הוא סרט 
 שמירה על כבוד התלמיד.

 ., יחסים חברתיים: התמודדות עם גניבהמרכזיים ערכים

 קישור לצפייה ישירה: 

 Xw6Y1_C8https://www.youtube.com/watch?v=UWZ – 1חלק 

 X892Ahttps://www.youtube.com/watch?v=QVHpX0 – 2חלק 

 

 

http://www.edu-movie.com/
https://t.me/shalom_sratim/22722
https://www.youtube.com/watch?v=UWZXw6Y1_C8
https://www.youtube.com/watch?v=QVHpX0X892A
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 ( 2005)רטר המאמן ק

כון צ'רמדיין שממונה להיות מאמן קבוצת הכדורסל בוגר תיהמאמן קרטר הוא 
 ק להם עתיד טוב יותר.המקומית. בעזרת המשחק הוא מחנך את תלמידיו ומעני

 ., מוטיבציההעצמה ,, שיתוף פעולה, כבוד: אחריותמרכזיים ערכים

 ינית.: אלימות, חוסר צניעות ואווירה מבעיות

: להורדה
wEjDhI9/vhttps://drive.google.com/file/d/1p3dmxwwMBq8ZpFzgjqC9OQEXC

iew?usp=drivesdk 

 

 (the wave 2008הנחשול )

יה בשנת שבקליפורנ טוית ספר בפאלו אלהסרט מתאר ניסוי אמיתי שערך מורה בב
. באמצעות הניסוי ביקש המורה להוכיח את הקלות הבלתי נסבלת של יצירת חברה 1967

 מפלה, פשיסטית ואלימה ולהתריע על סכנת הציות העיוור.

 , שואה, משמעת: לחץ חברתימרכזיים ערכים

 ., עשרה בטבתבאב תשעה, יום השואה : מתאים לאירועים

 : יש נשיקות.בעיות

 https://t.me/shalom_sratim/10811: קישור להורדה

 

 (2018) אנו רצים

 ולהכין סרטים. במאייות ו להרצונתורה לבין  בחור מתלבט בין רצונו ללמוד

 , לימוד תורה, הגשמה: חשיבות היצירהמרכזיים ערכים

 

 אושפיזין

משה ומלי הם בעלי תשובה חשוכי ילדים. הם גרים ללא פרוטה בדירה קטנה באחת 
הם מקבלים סכום  השכונות החרדיות של ירושלים. כשמגיע חג הסוכות מתרחש נס:

ובנוסף, מוצאים סוכה גדולה ויפה. חבריו  לחג,רגן שר להם להתאגדול של כסף שמאפ
 ג ומערערים את חייהם.של משה באים כ'אושפיזין' לח

 , כוח רצוןאמונה: מרכזיים ערכים

http://www.edu-movie.com/
https://drive.google.com/file/d/1p3dmxwwMBq8ZpFzgjqC9OQEXCwEjDhI9/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1p3dmxwwMBq8ZpFzgjqC9OQEXCwEjDhI9/view?usp=drivesdk
https://t.me/shalom_sratim/10811
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 .סוכות מתאים לאירועים: 

 .: קולנועמתאים לשיעורי

: קישור להורדה
https://drive.google.com/file/d/0B9HYDN8E1gygV1hmZDRhTU5Jakk/view?u

sp=drivesdk 

 

 (2015)להציל את מארק וואטני 

 ומנסה לשרוד עד שיגיע חילוץ. בכוכב הלכת מאדים אסטרונאוט ננטש לבדו

: הגזים שבאויר והשימוש מיהיכל. בתאי חל חיםגידול צמ - ביולוגיהמתאים לשיעורי: 
יישום בחיים בחלל של  . "אפשר לעשות, כוחות, אנרגיהבחללועה : תנפיזיקה. בהם

 ולהוסיף שאלות צפיה". הנלמד בכיתה

 https://t.me/shalom_sratim/2961קישור להורדה: 

 

 (2017)פיגומים 

התמודד בבית עם אב מכה, בעודו מוצא לעצמו מודל נאלץ ללצרות ו נקלע 17נער בן 
 חדש לחיקוי בבית הספר.

 ., יחסי מורה ותלמידאמונה בתלמיד: מרכזיים ערכים

 אלימות, עישון, סמים ואלכוהול.בעיות: 

 הצפה על משמעות הלימודים".: חינוך. "לשיעורימתאים 

 /3092shalom_sratim/4https://t.me: ורדהר להקישו

 

 (2004) מסביב לעולם בשמונים יום

העולם בכדור פורח כדי להחזיר פסל של בודהה למקומו. נסה להקיף את חבורה מוזרה מ
 כנופייה רודפת אחריהם ומנסה לגנוב את הפסל כדי למכור אותו.

 בבית הספר.

 , שיתוף פעולה, חברות: הכרות עם מדינות העולםמרכזיים ערכים

 הוזכרו בסרט". ניתן לשאול אילו ארצות" גרפיה.: גיאויעורים לשמתאי

http://www.edu-movie.com/
https://drive.google.com/file/d/0B9HYDN8E1gygV1hmZDRhTU5Jakk/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/0B9HYDN8E1gygV1hmZDRhTU5Jakk/view?usp=drivesdk
https://t.me/shalom_sratim/2961
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 https://t.me/shalom_sratim/32779: קישור להורדה

 

 בכל נפשך, רועי קליין

במלחמת לבנון השנייה לאחר שזינק על  בקרב בבינת ג'ביל רס"ן רועי קליין ז"ל, נהרג
של חטיבת  51סגן מפקד גדוד חייליו. קליין שירת באותה עת כרימון יד כדי להציל את 

גולני, ועתידו הצבאי ניבא לו גדולות. הסרט מלווה את יפעת, אחותו הגדולה, המתחקה 
 לקרב בו נהרג.נים השונות של חייו וימיו האחרונים עד אחר דמותו, הפ

 , גבורה, צבא מסירות נפש מרכזיים: יםערכ

 https://vimeo.com/93965031 :יה ישירהקישור לצפי

 

 (2015הקול בראש )

ליכים העוברים על ילדים ומתבגרים. סרט ילדים מקורי העוסק ברגשות ובתה( 1:42)
של  דירה בגלל עבודתהריילי, ילדה ביסודי, שעוברת סיפור המסגרת הוא סיפורה של 

 . דת עם קשיים חברתיים ואחריםאביה ומתמוד

 .לשוחח על רגשות מרכזיים: ערכים

 במקום 'להתנהג אותם'. איך אפשר להמליל רגשות –: חינוך ותקשורת מתאים לשיעור

 lom_sratim/46134ttps://t.me/shah תורגם(:קישור להורדה מהטלגרם )מ

 

 עבודת נמלים

כמקובל אצל נמלים באלה.  -שמתאהב בנסיכת הנמלים   Z4195סרט על נמלה בשם
משך לתזה הזאת ברמטכ"ל רוצה להציף כולם פועלים שחורים ואין משמעות לפרט. כה

ם החלשים" של הקן, ולהקים את הקן מחדש רק ע  פייניםכא את "המאאת הקן כדי לד
 ."נמלים חזקות"

 .: פרט וכללמרכזיים ערכים

 

 לשבור את הקרח

( אנה ואלזה הן זוג נסיכות החיות בטירה רחוקה. לאנה יש כוחות קסם והיא 1:42)
ת עד ת הרסני או להביא ברכה. אנה מסתגרלהקפיא דברים. הכח הזה יכול להיו מסוגלת

ממלכה. היא בורחת להרים, ט מביאה חורבן לשהיא הופכת למלכה היא כמעבגרותה, וכ

http://www.edu-movie.com/
https://vimeo.com/93965031
https://t.me/shalom_sratim/46134
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לכת למצוא אותה כדי לעזור לה להשתמש כדי לא להזיק לאנשים, ואחותה אלזה הו
 בכוחותיה לדברים טובים...

 https://t.me/shalom_sratim/41298: קישור להורדה

 

 מבצע יונתן

 .אנטבה בו נהרג יוני נתניהו ז"ל וס הסבנה במבצעסיפור שחרור מט

 אחדות, צבא מרכזיים: ערכים

 : ימי זכרון ליצחק רבין / יוני נתניהו.מתאים לאירועים

 .: קרב יריות, מיןותבעי

 https://t.me/shalom_sratim/21664 קישור להורדה מהטלגרם )מתורגם(:

 

 מורה לחיים

פועל לשנות את תפיסת מחשבתם גיע לניו יורק ו( רון קלארק הוא מורה צעיר שה1:36)
 מיעוטים שמערכת החינוך ואפילו הוריהם איבדו תקווה לגביהם.של ילדי כיתה ו' בני 

 .: התמודדות עם קשייםזייםמרכ ערכים

 : חינוך.מתאים לשיעורי

 

 2005ריבאונד 

ם וקשיים כלכליים מצבי רוח חריגי המאמן רוי היה פעם שחקן כדורסל גאון. בעקבות
ומחכה להצעה חדשה. כשמציעים לו לאמן את הוא מודח מאימון קבוצת הכדורסל 

 א נותרה לו ברירה.בר לכשכ החבר'ה הקשים, הוא מסכים, רק

 .וכח רצון : אמוןמרכזיים ערכים

 : חברה.מתאים לשיעורי

 

 

 

 

http://www.edu-movie.com/
https://t.me/shalom_sratim/41298
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 (2006נמלים )גיבור על 

הוא ילד שפורק את זעמו על קן הנמלים שליד ביתו. כעונש, הם  ( לוקאס1:30)
לוקאס לומד כמה קשים חיי הנמלים ים כנמלה. מכווצות אותו ומלמדות אותו על החי

 ורעות. , אחריותולומד על חברות

 קשיים , התמודדות עםבריונות מרכזיים: ערכים

 , וגם בתור צ'ופר.חינוך, לנושא בריונות מתאים לשיעור:

 https://t.me/shalom_sratim/6532: קישור להורדה מהטלגרם )מדובב(

 

 לסניור באהבה

לת, המעודד את תלמידיו להלחם בתדמית תמטיקה בשכונה נחשרו של מורה למפוסי
 ים מהם להגיע.הישגים שלעולם לא היו מצפשדבקה בהם ולהגיע ל

  , הוראה יצירתיתמוטיבציה מרכזיים: ערכים

 : יש קצת אלימות ועישון אבל לא ברמה שפוסלת את הסרטבעיות

: קישור להורדה מהטלגרם )מדובב(
fIZZoudeT5Nu5rj5i8EA78XPX/view?m/file/d/154Nl8lPdrive.google.cohttps://

vesdkusp=dri 

 

 (2000תעביר את זה הלאה )

( טרוור הוא ילד שחי בלאס וגאס. הוא חי בפחד מפני אביו המתעלל אשר עזב 2:02)
אותו ואת אימו האלכוהוליסטית. כאשר הוא מגיע לכיתה ז' בבית הספר הוא מקבל 

את העולם. הוא מייסד  שתשנה לנסות ולמצוא דרך -מודית משימה ליורה שלו מהמ
ל אותה ממנו, אלא מחזיר אותה לפיה אדם מחזיר טובה לא למי שקיב שיטה חברתית

לשלושה אנשים אחרים, מוכרים או זרים. כך, אנשים סביבו מתחילים להעביר את 
נכנס עד שהוא של ממש  המעשים הטובים מאדם לאדם וטרוור גורם לשינוי חברתי

 וק לחייו האישיים.עמ

 .היכולת שלי לעשות שינוי בעולם חר,לא נתינה מרכזיים: ערכים

של הדמות הראשית מכורה, זה חלק  מין, עישון, סמים ואלכוהול, האמא בעיות בסרט:
חתוך או ר לאפשקטע מיני קצר ש מהדמות אבל הסרט לא מכוון לשם. דבר נוסף, יש

 להעביר של האם עם המורה.

  https://t.me/shalom_sratim/16418 :גרם )מדובב(קישור להורדה מהטל

http://www.edu-movie.com/
https://t.me/shalom_sratim/6532
https://t.me/shalom_sratim/16418
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 (2002מועדון הקיסר )

י לבנים. ( וויליאם הנדרט הוא פרופסור שהקדיש את חייו ללימוד בבית ספר יוקרת1:50)
ו של וויליאם ל, תלמיד חדש ובנו של סנטור כוחני מצטרף לכיתה, חייק בוויכשסדג'

 ומתחיל קרב של רצונות ושאיפות בין המורה והתלמיד.משתנים ללא היכר 

 .: יושרמרכזיים ערכים

 : מין.בעיות בסרט

: דף צפיה עם תשובון לשימוש בשיעור
.google.com/open?id=1uYcjMyaiqk653qiU2IGC2x6_KT6laKVPhttps://drive 

 

 ה'אני והחבר

פוש אחר גופה של ילד בן גילם. סיפורם של ארבעה נערים צעירים היוצאים למסע חי
ת למסע יפור מסגרה סהווהמסע, הכולל אתנחתות קומיות והרפתקאות נעורים, מ

למעשה ביחסים, בקרבה, האמיתי המתרחש בנפשותיהם של הילדים. הסיפור עוסק 
 ובהתבגרות. בניכור, בבדידות

 ., הליכה נגד הזרם, אמפתיה: חברותמרכזיים ערכים

 צריך להעביר.טע קטן ממש ש: מין, קבעיות בסרט

לדעתם. תי את התלמידים חינוך. "פעמיים עצרתי במהלך הסרט ושאלמתאים לשיעור: 
 .בסוף שוחחנו על הערכים שעלו מהסרט"

 https://t.me/shalom_sratim/4146: קישור להורדה

 

 (2012אמיצה )

( הוא סרט אנימציה ממוחשבת של חברת פיקסאר. זהו Brave( אמיצה )באנגלית: 1:33)
ם ידה, החיה בהיילנדס הסקוטים. מרידה היא בתכה צעירה בשם מרסיפור אגדה על נסי

ית מוכשרת. הסיפור סובב את התמרדותה של המלך פרגוס והמלכה אלינור, וגם קשת
צה לקבוע ת המלוכה כנסיכה, בעוד היא רונגד ציפיות הוריה שתמלא את מסורות משפח

ים כישופים, ואתגר ונפליקט סוחף את סביבתה אל תוך כאוס,את ייעודה בעצמה. הק
 רבים, ומרידה נאלצת להציל את המצב.

 ., התגייסות למען הבית: כלל ואינדבדואלמרכזיים יםערכ

http://www.edu-movie.com/
https://drive.google.com/open?id=1uYcjMyaiqk653qiU2IGC2x6_KT6laKVP
https://t.me/shalom_sratim/4146
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 חנו.פעם עצרנו ושוחך, צפינו ומדי : חינומתאים לשיעור

 https://t.me/shalom_sratim/38166: קישור להורדה מהטלגרם )מדובב(

 

 שדה מוקשים

( ילד בורח מהבית. במהלך הבריחה הוא נקלע לשדה מוקשים ומנסה לצאת משם 1:49)
 בחיים.

 .ןאמו ילד,-, יחס הוריםודדות איתם או בריחהוהתמ קשיים: מרכזיים ערכים

דיון על סוגי היחס ההורי שמופיעים  בכיתה העליתי : "אחרי צפייהלשימוש בשיעור
 בסרט".

 :קישור לצפייה ישירה

 https://www.youtube.com/watch?v=9paf4zh24Vg – 1חלק 

 ps://www.youtube.com/watch?v=UEMNqXNCE7chtt – 2חלק 

 

 13אפולו 

 13בוסס על סיפורה האמיתי של משימת אפולו המ ,1995אמריקאי משנת  סרט קולנוע
, במהלכה התפוצץ מיכל חמצן בסיפון החללית, מה שאילץ את צוות 1970לירח בשנת 

 ור הארץ.ם בשלום לכדה לאלתר את חזרתהמשימ

 ., חשיבה יצירתית, התמודדות עם החמצה: עמידה בפני מכשוליםמרכזיים ערכים

 https://t.me/shalom_sratim/49954קישור להורדה: 

 

 (1998המופע של טרומן )

 . הסרט מספר על תוכניתומיק-דרמטי לנוע( המופע של טרומן  הוא סרט קו1:43)
טלוויזיה העוקבת אחרי חייו של טרומן, מלידתו ועד בריחתו. כשטרומן מתחיל לחשוד 

שהכל הצגה, חברת ההפקה מנסה לתקן את המצב בכל דרך אפשרית, אך הדבר לא עוזר 
לו להיפטר מן הפרנויה שפיתח. לבסוף, טרומן מתגבר על ההפקה ובראשם הבמאי 

 לחיים האמיתיים. – פשיליח לצאת לחוומצ

 , עצמאות מחשבה., הגדרה עצמית: זהותמרכזיים כיםער

 https://t.me/shalom_sratim/46801: קישור להורדה

http://www.edu-movie.com/
https://t.me/shalom_sratim/38166
https://www.youtube.com/watch?v=9paf4zh24Vg
https://www.youtube.com/watch?v=UEMNqXNCE7c
https://t.me/shalom_sratim/49954
https://t.me/shalom_sratim/46801
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 כשהנערים שרים

גיע לעבוד בפנימייה לבנים סוררים. זיקה ומלחין כושל שמוא מורה למויו התאמ קלמנט
תגובה" של המנהל ראשין, לפתור את בעיות -הוא מצליח לטלטל את ההוראה "פעולה

 המשמעת ולהפוך את הילדים למאושרים על ידי הקמת מקהלה.

 .: אמון בתלמיד מוביל לצמיחהמרכזיים ערכים

 חר מכן.ן לאיווד: הקרנה לשימוש בשיעור

  https://drive.google.com/open?id=1KYsb-:להורדהור קיש
s5Manuuq7-fH1e8qtO93dW8t_Ba 

 

 2014ג'י פורס 

ר ליונביר צולמשימה בשם הממשל האמריקאי, לעקבוצה מאומנת של שרקנים יוצאת 
 באמצעות מכשירי חשמל ביתיים.לם להשתלט על העולם מטורף החו

 , טבע, הערך העצמי שלימשפחה: מרכזיים ערכים

הכרתי ואמרתי לתלמידים להקשיב מתי הבימאי מדבר . " מתאים לשיעורי: מדעים, חינוך
 ו את הנקודה שהדבר החשוב מה אתה עושה עם עצמך".אליהם והם זיה

 

 הגגכנר על 

ופה מביאות כל רוחות התקבנות.  5לטוביה החולב יש . 19-ה בסוף המאה מתרחשט הסר
שונה. הסרט מספר על מאבקו של טוביה על רקע  ולאידאולוגיהאחת להינשא לגבר אחר 
 הפוגרומים והסוציאליזם.

 , התמודדות עם ההשכלה.מסורת מול מודרנה: מרכזיים ערכים

כשלימדתי על ההשכלה היהודית ,על "ה השתמשתי בז: היסטוריה, ורימתאים לשיע
 ."הפוגרום ברוסיה

 om_sratim/3415https://t.me/shal קישור להורדה:

 

 (2006המתנה המושלמת )

( אדם עשיר נפטר ומוריש לנכדו הון עצום, אך רק אם יוכיח שהוא ראוי לכך. כדי 1:58)
 12הסבא מורה לו לעבור א ראוי לכך והוא יודע להשתמש נוכן בכסף, הולוודא שאכן 

 משימות.

http://www.edu-movie.com/
https://drive.google.com/open?id=1KYsb-fH1e8qtO93dW8t_Ba-s5Manuuq7
https://drive.google.com/open?id=1KYsb-fH1e8qtO93dW8t_Ba-s5Manuuq7
https://t.me/shalom_sratim/3415
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 , חברות, עמל: נתינהמרכזיים ערכים

, "אפשר לפתח שיח על כל חלק בסרט. מה : חינוך, כישורי חייםמתאים לשיעור
 ת".המשימו 12, כסף, ועוד, בהתאם ל, משפחהעבודה, חברותל החשיבות ש

 \https://t.me/shalom_sratim/44355: קישור להורדה

 

 מבול של צרות

ה. וק לחיי הפוליטיקהברית ושואף להיכנס עמ נבחר לקונגרס של ארצותאוון בקסטר 
בפתח ביתו הוא קונה רכב ועובר יחד עם משפחתו לפרבר שנמצא באזור וושינגטון. 

אוון מצטווה  שמסתבר שנשלחו בידי אלוהים. אוסף של כלים וקרשים מוצאאוון  החדש
, ד לא מגיע מבולהמיועתיבת נח, ולהכניס אליה את כל החיות. בתאריך , כלבנות תיבה

 בה נכנסים פנימה וניצלים.ב התישסבי ול, והאנשיםאבל נפרץ סכר גד

 ., משפחה, דרכי התמודדותהזדמנויות בחיים: זייםמרכ רכיםע

 alom_sratim/14440https://t.me/shישור להורדה: ק

 

 חרב דוד

(2:08 ) 

 .: חשיבות השמירה על המסורתמרכזיים ערכים

 https://www.youtube.com/watch?v=vo5E66yAAa4: קישור לצפייה ישירה

 

 (2016כלב מי שמנגן )

( בודי הוא כלב שמירה שאמור להמשיך את דרכו של אביו בשמירת כפר הכבשים. 1:30)
ם ומתוכו בוקע שיר של אגדת רוק, ליבו נפתח לעולם מוזיקלי מיימהששר רדיו נופל אכ

 הוא מחליט להפוך לזמר.חדש ו

 . : נאמנותמרכזיים ערכים

 https://t.me/shalom_sratim/30406: קישור להורדה

 

 

 

http://www.edu-movie.com/
https://t.me/shalom_sratim/44355/
https://t.me/shalom_sratim/44355/
https://t.me/shalom_sratim/44355/
https://t.me/shalom_sratim/14440
https://www.youtube.com/watch?v=vo5E66yAAa4
https://t.me/shalom_sratim/30406
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 (2018י )תיעוד -י הטובאצהנ

ו של קרל פלאגה, קצין נאצי בכיר שהקים "מחנה עבודה" שמטרתו פורסי (0:52)
דרמה המשלבת -יתית הייתה הצלת יהודים בוילנא. הסרט הוא למעשה דוקוהאמ
ורים דרמתיים של האירועים שהתרחשו יחד עם עדויות מרגשות של ניצולים שהיו שחז

 גה.פלאשל מחנה תחת הגנתו עם משפחותיהם ב , וחיו10–5ילדים, בגילאי 

 ., הליכה נגד הזרם: עמידה על העקרונות שלךמרכזיים ערכים

 .ב, ט' בא, עשרה בטבת: יום השואהמתאים לאירועים

 outube.com/watch?v=JNe0eeR1jmIhttps://www.yה ישירה: קישור לצפיי

 

 (2003) ברוס הגדול מכולם

 ( אדם מקבל כוחות כשל אלוקים ועובר תהליך פנימי כדי לדעת להשתמש בכוחות.1:41)

ogle.com/file/d/0Bhttps://drive.go-: קישור להורדה
Ebqfx8b66MdmRJX0hXZDYyRE0/view?usp=drivesdk 

 

 (2000תעביר את זה הלאה )

מתעלל אשר עזב ה ( טרוור הוא ילד שחי בלאס וגאס. הוא חי בפחד מפני אביו2:02)
שר הוא מגיע לכיתה ז' בבית הספר הוא מקבל האלכוהוליסטית. כא אותו ואת אימו

לנסות ולמצוא דרך שתשנה את העולם. הוא מייסד  -ת ה שלו משימה לימודימהמור
חזיר אותה שיטה חברתית לפיה אדם מחזיר טובה לא למי שקיבל אותה ממנו, אלא מ

ים להעביר את זרים. כך, אנשים סביבו מתחילו לשלושה אנשים אחרים, מוכרים א
 ל ממש עד שהוא נכנסם הטובים מאדם לאדם וטרוור גורם לשינוי חברתי שהמעשי

 עמוק לחייו האישיים.

 .לאחר, היכולת שלי לעשות שינוי בעולם נתינה מרכזיים: ערכים

, זה חלק הדמות הראשית מכורהמין, עישון, סמים ואלכוהול, האמא של  רט:ת בסבעיו
ר שאפשר לחתוך או ע מיני קצמהדמות אבל הסרט לא מכוון לשם. דבר נוסף, יש קט

 להעביר של האם עם המורה.

  /sratim/16418shalomhttps://t.me_ :קישור להורדה מהטלגרם )מדובב(

 

 

http://www.edu-movie.com/
https://www.youtube.com/watch?v=JNe0eeR1jmI
https://drive.google.com/file/d/0B-Ebqfx8b66MdmRJX0hXZDYyRE0/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/0B-Ebqfx8b66MdmRJX0hXZDYyRE0/view?usp=drivesdk
https://t.me/shalom_sratim/16418
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 (2001)נפלאות התבונה 

ש, חתן פרס נובל לכלכלה שבמשך מרבית שנות המתמטיקאי ג'ון נא( סיפורו של 2:20)
 בל מסכיזופרניה.חייו ס

 .: מתמטיקהמתאים לשיעורי

קישור להורדה: 
V8N6BqlF6_PoJEo1hVAp90rra/viecom/file/d/1UN5KutWhttps://drive.google.

w?usp=drivesdk 

 

 (2000עושה הנפלאות )

קשים וטראומות, אן מלמדת הלן היא תינוקת שהתעוורה והתחרשה ממחלה. לאחר חיים 
 עזור לה.אותה את האלפבית ומצליחה ל

 ., הקרבהוהתמדה ות, נחיש, תקשורתהתגברות על קושי מרכזיים: ערכים

עצם. המילים לשון. "הראיתי קטע ממנו בפתיחת נושא שמות  ם לשיעור:אימת
ת של דברים שמו -דת את הלן הן שמות עצם מוחשיים הראשונות שאן סאליבן מלמ

 .סימן בשפת הסימנים" שהיא יכולה למשש. לכל דבר במציאות היא יצרה

 אלימות בסצנה אחת. בעיות:

 

 (2007) יומני החופש

ביותר ותוך תלמידים בעיתיים מהשכבות הנמוכות  501ה לוקחת מורה צעיר( 2:03)
היא מצליחה לשכנע אותם, בעזרת המילים, שהיא מחדירה בהם את האהבה לכתיבה 

 .לבני אדם טובים יותרלהפוך 

 ., כח רצוןם: כבוד האדמרכזיים ערכים

 : עישון, סמים ואלכוהול.סרטבעיות ב

 מקדמים ומעצימים תלמידים.: דיון על תהליכי למידה שמתאים לשיעור

 

 (2006אגדה )ל לידתה ש –פלה 

סיפורו של אחד מגדולי הכדורגלנים בכל הזמנים. מילדותו במעברות ברזיל ועד להפיכתו 
 לכוכב על.

http://www.edu-movie.com/
https://drive.google.com/file/d/1UN5KutWV8N6BqlF6_PoJEo1hVAp90rra/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1UN5KutWV8N6BqlF6_PoJEo1hVAp90rra/view?usp=drivesdk
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 .הגברת מוטיבציה, , הצבת יעדים, חברות, עמידה על שלך: נחישותמרכזיים ערכים

 : אלימות.בעיות בסרט

 בתלמידים". : חינוך, "השתמשתי כדי להגביר מוטיבציהמתאים לשיעורי

 https://t.me/shalom_sratim/40958: ורדהקישור לה

 

 אורות

 היהודית מול התרבות היוונית.על התרבות וכה ד חנלכבוסרט 

 .התרבות היוונית מול התרבות היהודית מרכזיים: ערכים

 jL4utube.com/watch?v=XTugc9jxhttps://www.yo: קישור לצפייה ישירה

 

 גיבורים  6

ם את מותו של אחיו בידי נבל בשם קוהירו האמאדה רוצה לנ ילד גאון רובוטים בשם
יוקאי. הירו נעזר ברובוט רופא בשם ביימאקס שיצר אחיו טדאשי. הוא משלב כוחות עם 

הוא משדרג  אותם -גו ופרד -ואסאבי, האני למון, גוו -חבריו הסטודנטים של טדאשי 
כה השולט בצבא של אי, נבל במסימה להציל את העיר מפני יוקעל, במש-לגיבורי
 בוטים אותם הוא גנב מהירו.מיקרו

 ., כיצד להשתמש עם הכוח שיש לי: חברותמרכזיים ערכים

 t.me/shalom_sratim/43870https//:: קישור להורדה

 

 צ׳ארלי בממלכת השוקולד

ילד בשם צ'ארלי מקבל קלף זהב המזמין אותו לביקור במפעל השוקולד של ווילי וונקה 
ולכן הביקור במפעל  יחד עם ארבעה ילדים אחרים. לארבעת הילדים יש מידות רעות

וונקה רוצה להוריש לו את המפעל אם  ר. צ'ארלי, ילד טוב לב, מסיים את הסיומזיק להם
 מסכים. והוא יפרד ממשפחתו, וצ'ארלי אינ

 .לממתקים הרעות כגון גאווה ותאווה , בגנות המידותכבוד למבוגרים מרכזיים: ערכים
 קטע קטן לאוורור.בסוף יום, כל פעם מראה בכיתה א י אנמתאים לשיעור: 

 ים.פורים, ימים נורא מתאים לחגים:

 : נשיקה של ההורים )עדין(בעיות

http://www.edu-movie.com/
https://t.me/shalom_sratim/40958
https://www.youtube.com/watch?v=XTugc9jxjL4
https://t.me/shalom_sratim/43870
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: קישור להורדה

FHNGZXc0U/view?ucOmfUbMrtbTBPV1oogle.com/file/d/0B_vhttps://drive.g
sp=drivesdk 

 

 (2016לרקוד )

חולמת  19-ים. נערה צעירה בסוף המאה ההוא סרט אנימציה לילד( הסרט "לרקוד" 1:46)
להיות רקדנית מפורסמת ובורחת עם נער אחר מאנגליה לפריז. על אף כל הקשיים 

פכת להיות קשה ריקוד אך שם המשימה הווהמכשולים היא מתקבלת לבית ספר ל
ית שמדריכה . היא מוצאת מורה פרטהתמודדות מול נערות שרוקדות כל החייה -מיוחד ב

את הדבר החשוב ביותר לרקדנית, התשוקה והרצון, ויחד הן יוצאות להגשים  אותה לחזק
 את החלום הגדול שלה ולהפוך לבלרינה אמיתית בפריז.

 , הצבת מטרות., אמביציה, תרגולחישותרצון, נמרכזיים:  ערכים

 https://t.me/shalom_sratim/29516: ר להורדהשוקי

 

 (2002סוס פרא )

זור "המערב את טבע ב, בשמורשנולד כסוס פרא ( הסרט סובב סביב סוס מוסטנג1:23)
ידי , הוא נחטף בהברית, ובה חי עם העדר אליו משתייך. משבוגר הסוס רצותהישן" של א

בוקרים אמריקאיים, אשר מביאים אותו למתקן צבאי, בו מנסים לאלף ולביית אותו ללא 
ים, האמריקא ינדיאנים, ומשם נחטף שוב בידיהצלחה. לאחר מכן הסוס נלקח למחנה הא

 שהוא מצליח להשתחרר.עד 

 ., הקרבהוהתמדה נחישות, , תקשורתגברות על קושיתה מרכזיים: ערכים

 קישור לצפייה ישירה ולהורדה:
/drive.google.com/file/d/0Bzh0PT76tGr3c3R4OFNvMmhxZ0U/view?ushttps:/

sharingp= 

 

 (2012ראלף ההורס )

"פליקס המתקן  ( הסרט מספר את סיפורו של ראלף, נבל במשחק הארקייד1:48)
 וא טוב.יח כי הג'וניור", אשר יוצא למסע שבו הוא מנסה להוכ

 , תהליך אישי, חברותדבקות במטרה מרכזיים: ערכים

http://www.edu-movie.com/
https://drive.google.com/file/d/0B_vcOmfUbMrtbTBPV1FHNGZXc0U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/0B_vcOmfUbMrtbTBPV1FHNGZXc0U/view?usp=drivesdk
https://t.me/shalom_sratim/29516
https://drive.google.com/file/d/0Bzh0PT76tGr3c3R4OFNvMmhxZ0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bzh0PT76tGr3c3R4OFNvMmhxZ0U/view?usp=sharing
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 om_sratim/43864https://t.me/shal: הטלגרםהורדה מקישור ל

 

 (2001יומני הנסיכה )

התפקיד החדש דורש ללמוד  , מגלה שהיא נסיכה.15ה בת ( מיה תרמופוליס, נער1:55)
מחבריה ת הכללים, החוקים והציפיות שיש מנסיכה. עד מהרה היא תקלע לתסבוכת א

 ומהתקשורת.

 ., לקיחת אחריותגינוני הגינות ,, נימוסים: צניעותמרכזיים ערכים

 : בנות בעיקר.מתאים ל

"הראתי בחלקים. לפני כל חלק שאלנו שאלות ונתנו משימות  נוך,: חימיועד לשיעורי
 . צפייה"

 

 התוכנית להגנת נסיכות

. במהלך הסרט היא הנסיכה רוזלינדה אמורה להתמנות למלכה, אך יש שרוצים ברעתה
 ועוד. דה רגילה, מנסה להציל את אימהמתחזה לתלמי

 .ו, אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש ב: חברותמרכזיים ערכים

 :קישור להורדה
https://drive.google.com/file/d/0B1JmS97iPhCYVVR0VHlzUzFDV2c/view?us

p=drivesdk 

 

 לנצח פעמיים

השנייה, במלחמת לבנון סרט המציג את האיפוק של צה"ל כלפי האוכלוסייה האזרחית 
 וגם מראה כיצד ניצחנו.

 זמן מלחמהות בוסרי: ממרכזיים ערכים

לדעתי המסר עצמו שמרחמים על האויב בשעת מלחמה : חינוך. "מתאים לשיעור
 פן".ומסכנים חיילים שלנו הוא בעייתי,  שווה דיון בכל או

 https://vimeo.com/88578536: קישור לצפייה ישירה

 

 

http://www.edu-movie.com/
https://t.me/shalom_sratim/43864
https://drive.google.com/file/d/0B1JmS97iPhCYVVR0VHlzUzFDV2c/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/0B1JmS97iPhCYVVR0VHlzUzFDV2c/view?usp=drivesdk
https://vimeo.com/88578536
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 (1993)ג'מייקה מתחת לאפס 

גולש מזחלות שעקב רמאות נלקחו ממנו תאריו, מנסה להקים קבוצת גלישה   (1:38)
השני. הם מקצועית בג'מייקה. מצטרפים אליו ארבעה ספורטאים, שעוינים אחד את 

לם, ולהתמודד מצליחים להתגבר על המשקעים ביניהם ועל הספקנות מהרחוב והעו
 כשווה בין שאר המשלחות.

 ., אידיאלים, עבודה קבוצתית, הומורבמטרה ת, דבקונחישות: מרכזיים ערכים

 ועוד , סוכותשבועות: מתאים לחגים

 : נשיקה, שפה מעט בוטה, קצת מכות.בעיות

קישור להורדה: 
1L6SHg8GW8dNEB0XeSM4XGQ4keeor5fQ4/https://drive.google.com/file/d/

view?usp=drivesdk 

 

 מגה מיינד )או מגה מוח(

סל את יריבה הנערץ על, המצליחה לח-עלילת הסרט מתמקדת במגה מוח, דמות נבל
תגעגע ליריבו המנוח ויוצר לו יריב מוח מ-עצמו מגהאחרי חיסולו של זה, מוצא  מן.-מטרו

טיטאן מתברר -מן. יריב זה, האל-מה של מטרוי מהגליא-אן-דיחדש בדמותו בזכות דגימת 
מוח להתעמתות עם האני הפנימי -מוח, מה שמוביל את מגה-כנבל גדול אף יותר ממגה

בסוף הסרט מגה מוח הופך להיות גיבור על  .לו ועם אהבתו לרוקסן ריצ'יהמרושע ש
 )ויקיפדיה(. והופך גם למגן של מטרו סיטי

, השפעת ההסתכלות שלנו על , יש טוב בכל אחדרה בטובולת בחייכ: מרכזיים ערכים
, הכוח שיש תמיד יהיה טוב שיבוא מולו -, אם יש רעסטיגמות, אדם ומה שזה מוציא ממנו

 .ל אחד מאיתנו להיות גיבורלכ

 : מצויר, נשיקה בסוף הסרט.בעיות

 me/shalom_sratim/49925ps://ttth.: ורדהקישור לה

  

http://www.edu-movie.com/
https://drive.google.com/file/d/1L6SHg8GW8dNEB0XeSM4XGQ4keeor5fQ4/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1L6SHg8GW8dNEB0XeSM4XGQ4keeor5fQ4/view?usp=drivesdk
https://t.me/shalom_sratim/49925
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 י-טסרטים לכיתות 
 (2017לא )פ

ה נולד עם תסמונת גנטית נדיר ( גיבור הסרט הוא אוגוסט "אוגי" פולמן. אוגי1:53)
אה חריג. לאחר שגם לאחר ניתוחים רבים הותירו אותו עם מרשגרמה לעיוות חמור בפניו 

ספר רגיל. הוא -תוח אותו לראשונה לבישזכה לחינוך ביתי בילדותו, מחליטים הוריו לשל
נאלץ להתמודד עם סלידת הילדים האחרים ממראהו ועם בריון כיתתי שפוגע בו בכל 

ג'ק לועג לו מאחורי גבו. חדש, ג'ק, אך נפגע כשמגלה שזדמנות. מנגד הוא רוכש חבר ה
של שהופך לידידתו. ג'ק ואוגי משלימים ואט אט הוא רוכש את לבם  לעזרתו חשה סאמר

 שאר תלמידי בית הספר.

 ., שחיה נגד הזרם, חברותיחס לחלש, קבלת השונה מרכזיים: ערכים

 ך: חינומתאים לשיעור

 t.me/shalom_sratim/30951https//: קישור להורדה:

 

 (1998) מסאד אצ'פ

הנטר אדמס, הטוען כי יחס אישי לחולה,  רפואה,נט לעל סטודסרט  יתי.אמ סיפור (1:55)
תרפא. לים לעזור לחולה להיכו עורר בו חיוך ושמחת חייםהאזנה למה שמציק לו וניסיון ל

את  הצלחתו מעוררתו ית החוליםוכר של בהמר הקומיות מערערות את הסדשיטותיו 
 בריו לספסל הלימודים. קנאתם של ח

 , ערכים, אמון בכוחות, ליצנותרפואה: זייםרכמ כיםער

 שלוש סצנות עם בעיות צניעות-יש שתיים: בעיות בסרט

 : דיון.ל מתאים

 shalom_sratim/10051/https://t.me: קישור להורדה

 

 (2008זית הכיתה )חב

ייתה מוכרת, טורט בתקופה שבה היא לא ה מספר על ילד הלוקה בתסמונת ( הסרט1:35)
 .הסרט מתאר את ההתמודדות שלו עם הסביבה והמשפחה על רקע התסמונת

 צון, רון, תמיכהאמ ,דבקות במטרה, , התמודדות עם קושיקבלת השונה מרכזיים: ערכים
 .עז להצליח

http://www.edu-movie.com/
https://t.me/shalom_sratim/10051
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 : כישורי חייםמתאים לשיעור

 VU2dEAhttps://www.youtube.com/watch?v=p12Ai קישור לצפייה ישירה:

 

 כבים על פני האדמהוכ

נסה למצוא את דרכו לד בן שמונה, שנשלח לפנימיה וממספר על י הסרט( 2:45)
 .שהבמערכת הנוק

 ., חמלה, שונות, חברותסובלנות, , התמודדות עם קושי: קבלת האחרמרכזיים ערכים

 ת מהחיים.אודות השונה דוגמאו הקרנה ,שיחה וכתיבה וש בשיעור:שימ

 https://t.me/shalom_sratim/2045: קישור להורדה

 

 (2006אותיות )אקילה והאותיות לחלום ב

את אינם פשוטים. הסביבה בה היא גדלה מאיימת לחנוק  11-הבת  חייה של אקילה
חיסוריה הרבים,  מנהל בית הספר לרתק אותה מפאת שאיפותיה. בתגובה לאיומו של

משתתפת אקילה בתחרות איות. מובכת מן המעמד, היא מגלה להפתעתה כי היא זכתה 
ות בתחרגם  בתחרות בית ספרה. האם תגבר אקילה על חוסר הביטחון שבה ותנצח

 הארצית?

ובכישורים  אמונה בעצמי, , השמים הן הגבול, ערבות הדדית: יחס לחלשמרכזיים ערכים
 נתינה לאחר. ,שלי, אמונה באחר, וותרנות, העצמת הכוחות שבי

 .שנה כיתה או סוף לערבי מתאים שימוש בשיעור:

 /:e/shalom_sratim/22722t.m/https: קישור להורדה

  

 (2009)מחונן: סיפורו של בן קרסון 

סיפורו של נער צעיר משכונת מצוקה אשר אמו דוחפת אותו להשקיע בלימודיו ולהצליח 
עולם אשר נודע בעיקר בנסיונותיו חי המוח המובילים בבחיים. הנער הופך לאחד ממנת
 להפריד בין תאומים סיאמיים.

, אהבת , אמונת אם, אמונה עצמיתר, לעולם לא לוות, התמדה: ערכיותמרכזיים ערכים
 .אם

 מתאים לערבי כיתה או סוף שנה שימוש בשיעור:

http://www.edu-movie.com/
https://www.youtube.com/watch?v=p12AiVU2dEA
https://t.me/shalom_sratim/2045
https://t.me/shalom_sratim/22722


 

 movie.com-www.edu   דקות לסרטון!( 5למאגר סרטונים עלילתיים לכיתה )עד 

 

 אלימות.: מראים דם וניתוחי מח, בעיות

 

 ( 2005)המאמן קרטר 

כון צ'רמדיין שממונה להיות מאמן קבוצת הכדורסל המקומית. המאמן קרטר הוא בוגר תי
 ם עתיד טוב יותר.עזרת המשחק הוא מחנך את תלמידיו ומעניק להב

 ., מוטיבציה, העצמה, כבוד, שיתוף פעולהאחריות: מרכזיים ערכים

 מינית.: אלימות, חוסר צניעות ואווירה בעיות

: להורדה
https://drive.google.com/file/d/1p3dmxwwMBq8ZpFzgjqC9OQEXCwEjDhI9/v

iew?usp=drivesdk 

 

 (the wave 2008הנחשול )

שבקליפורניה בשנת  בית ספר בפאלו אלטוהסרט מתאר ניסוי אמיתי שערך מורה ב
חברה רה להוכיח את הקלות הבלתי נסבלת של יצירת . באמצעות הניסוי ביקש המו1967

 שיסטית ואלימה ולהתריע על סכנת הציות העיוור.פלה, פמ

 , שואה, משמעת: לחץ חברתימרכזיים ערכים

 ., עשרה בטבתבאב, ט' יום השואה מתאים לאירועים: 

עשינו עבודה שלמה על הסרט יש המון חומרים , היסטוריה. "וךחינ: רשיעומתאים ל
 ."באינטרנט

 : יש נשיקות.בעיות

 https://t.me/shalom_sratim/10811: קישור להורדה

 

 (2018) אנו רצים

 ולהכין סרטים. רצונו להיות במאיבחור מתלבט בין רצונו ללמוד תורה לבין 

 ., לימוד תורה, הגשמה: חשיבות היצירהמרכזיים ערכים

תשובה  - , אלולותרבות יהודית קולנוע -, חנוכה לימוד תורה- שבועות: מתאים לאירועים
 .ן טוב לטובבי

http://www.edu-movie.com/
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את הקרנת הסרט בשילוב שיח במאי על מסרים סמויים נו הזמ": הלשימוש בכית
בקולנוע ובסרט הזה, על אהבת תורה, שילבנו אירוע סיום מסכת של התלמידים 

 ."עדותווהתו

 

 אושפיזין

ללא פרוטה בדירה קטנה באחת  ומלי הם בעלי תשובה חשוכי ילדים. הם גריםמשה 
רחש נס: הם מקבלים סכום ירושלים. כשמגיע חג הסוכות מת יות שלהשכונות החרד

רגן לחג, ובנוסף, מוצאים סוכה גדולה ויפה. חבריו ל כסף שמאפשר להם להתאגדול ש
 של משה באים כ'אושפיזין' לחג ומערערים את חייהם.

 , כוח רצוןאמונה: מרכזיים ערכים

 .סוכות מתאים לאירועים: 

 .קולנוע: מתאים לשיעורי

: קישור להורדה
Jakk/view?u/d/0B9HYDN8E1gygV1hmZDRhTU5https://drive.google.com/file
sp=drivesdk 

 

 (2015)להציל את מארק וואטני 

 ומנסה לשרוד עד שיגיע חילוץ. מאדיםאסטרונאוט ננטש לבדו בכוכב הלכת 

: הגזים שבאויר והשימוש כימיהבתאי חלל.  גידול צמחים - ביולוגיהמתאים לשיעורי: 
ם בחלל של יישום בחיי . "אפשר לעשות, כוחות, אנרגיה: תנועה בחללפיזיקה. בהם

 הנלמד בכיתה ולהוסיף שאלות צפיה".

 https://t.me/shalom_sratim/2961קישור להורדה: 

 

 (2006) המגן

מאבד את צוותו בתאונה טראגית. לאחר למי בן רנדל, מציל ושחיין בעל שם עו (2:19)
ד באקדמיה למצילי עילית של משמר החופים. כדי להדחיק את האסון הוא נשלח ללמ

אחרי היוקרתי.  שיטות של המוסדב מהפכה ועושה דהוא מתחיל ללמ הזיכרונות הקשים
השניים יוצאים לאלסקה, למשימת הצלה מורכבת ומסוכנת בים ברינג  הלימודיםסיום 

 .ם הם לומדים על הקרבה ואומץ, שקפוא-חציה

  .השקעה, אמת חברות ,רעות ,כוחה של קבוצה: מרכזיים ערכים

http://www.edu-movie.com/
https://drive.google.com/file/d/0B9HYDN8E1gygV1hmZDRhTU5Jakk/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/0B9HYDN8E1gygV1hmZDRhTU5Jakk/view?usp=drivesdk
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בל למה להתקכדי "צריך להשקיע  ,: חינוך, לקראת שירות משמעותימתאים לשיעור
 ".שאתה חולם עליו

 מעט נשיקות ורגע רומנטי...: בעיות בסרט

 

 (2017)פיגומים 

לצרות ונאלץ להתמודד בבית עם אב מכה, בעודו מוצא לעצמו מודל  נקלע 17נער בן 
 קוי בבית הספר.חדש לחי

 ., יחסי מורה ותלמיד: אמונה בתלמידכזייםמר ערכים

 ול.אלימות, עישון, סמים ואלכוהבעיות: 

 הלימודים".הצפה על משמעות : חינוך. "לשיעורימתאים 

 https://t.me/shalom_sratim/43092: קישור להורדה

 

 (2008) התנגדות

עלילת הסרט מתרחשת בבלארוס הכבושה על ידי הנאצים במהלך מלחמת ( 2:17)
סיפורם האמיתי של ארבעת האחים היהודים לבית ביילסקי,  העולם השנייה. מבוסס על

זנית בשם פרטיזני ביילסקי שלחמה טיפר יהודים והקימו ביערות מחתרת 1,200שהצילו 
 בנאצים ובעוזריהם.

 .הנהגה ,בשואה פרטיזנים :מרכזיים ערכים

 ם השואה, עשרה בטבת.: יומתאים לאירועים

 ומזות ליחסי מין. לבוש לא צנוע.: נשיקות וסצנות שרבעיות

 

 (2011הערת שוליים )

העברית באוניברסיטה  ב ובנו, שניהם פרופסורים בחוג לתלמודוסק באהסרט ע( 1:47)
בירושלים. האב הוא איש שיטת המחקר הישנה, המתוסכל משום שהמחקר החשוב 

זאת, בנו, לעומת  בחייו, עליו עמל עשרות שנים, הפך למיותר עקב תגלית של חוקר אחר.
רבים על מעט  שניהם ויקיר הממסד. דיר, איש שיטת המחקר החדשהוא רטוריקן נה

 ק.פההוקרה שהחוג לתלמוד מס

 .כיבוד הורים: מרכזיים ערכים

http://www.edu-movie.com/
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 .כהקדמה ללימוד קידושין כ"ט: גמרא, מתאים לשיעור

  :רדהלהו קישור
 https://t.me/shalom_sratim/39111 - 1חלק 
 om_sratim/39112https://t.me/shal - 2חלק 

 

 בכל נפשך, רועי קליין

במלחמת לבנון השנייה לאחר שזינק על  רס"ן רועי קליין ז"ל, נהרג בקרב בבינת ג'ביל
של חטיבת  51רימון יד כדי להציל את חייליו. קליין שירת באותה עת כסגן מפקד גדוד 

גדולה, המתחקה הסרט מלווה את יפעת, אחותו ה גדולות.יבא לו גולני, ועתידו הצבאי נ
 חר דמותו, הפנים השונות של חייו וימיו האחרונים עד לקרב בו נהרג.א

 , גבורה, צבא מסירות נפש מרכזיים: יםערכ

 5031https://vimeo.com/9396 :קישור לצפייה ישירה

 

 (2015ש )הקול ברא

סרט ילדים מקורי העוסק ברגשות ובתהליכים העוברים על ילדים ומתבגרים. ( 1:42)
סיפור המסגרת הוא סיפורה של ריילי, ילדה ביסודי, שעוברת דירה בגלל עבודתה של 

 . םאביה ומתמודדת עם קשיים חברתיים ואחרי

 .לשוחח על רגשות מרכזיים: יםערכ

 במקום 'להתנהג אותם'. איך אפשר להמליל רגשות –ינוך ותקשורת : חמתאים לשיעור

 /46134https://t.me/shalom_sratim קישור להורדה מהטלגרם )מתורגם(:

 

 עבודת נמלים

אצל נמלים כמקובל באלה.  -שמתאהב בנסיכת הנמלים   Z4195ט על נמלה בשםרס
כולם פועלים שחורים ואין משמעות לפרט. כהמשך לתזה הזאת ברמטכ"ל רוצה להציף 

החלשים" של הקן, ולהקים את הקן מחדש רק עם   את הקן כדי לדכא את "המאפיינים
 "נמלים חזקות".

 .: פרט וכללמרכזיים ערכים

 

 

http://www.edu-movie.com/
https://t.me/shalom_sratim/39111
https://t.me/shalom_sratim/39112
https://vimeo.com/93965031
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 לשבור את הקרח

החיות בטירה רחוקה. לאנה יש כוחות קסם והיא  ותזה הן זוג נסיכ( אנה ואל1:42)
מסוגלת להקפיא דברים. הכח הזה יכול להיות הרסני או להביא ברכה. אנה מסתגרת עד 

בן לממלכה. היא בורחת להרים, בגרותה, וכשהיא הופכת למלכה היא כמעט מביאה חור
שתמש להכדי לעזור לה  לכת למצוא אותההזיק לאנשים, ואחותה אלזה הוכדי לא ל

 בכוחותיה לדברים טובים...

 https://t.me/shalom_sratim/41298: קישור להורדה

 

 מבצע יונתן

 ניהו ז"ל.בצע אנטבה בו נהרג יוני נתסיפור שחרור מטוס הסבנה במ

 אחדות, צבא מרכזיים: כיםרע

 רבין / יוני נתניהו.: ימי זכרון ליצחק מתאים לאירועים

 : קרב יריות, מין.בעיות

 https://t.me/shalom_sratim/21664 קישור להורדה מהטלגרם )מתורגם(:

 

 מורה לחיים

( רון קלארק הוא מורה צעיר שהגיע לניו יורק ופועל לשנות את תפיסת מחשבתם 1:36)
 תקווה לגביהם.מיעוטים שמערכת החינוך ואפילו הוריהם איבדו די כיתה ו' בני של יל

 .: התמודדות עם קשייםמרכזיים ערכים

 : חינוך.מתאים לשיעורי

 

 (2010אחרונה )ות התיכון ההזדמנ

גרות סרט תיעודי על תיכון ברנקו וויס ברמלה. לתיכון מגיעים נערים שנפלטו מכל המס
 ית הספר לא מוותר עליהם, גם כשהם כמעט מוותרים על עצמם.וות בת, וצהאחרו

 תלמיד , להאמין בכללמה ללמוד יים:מרכז ערכים

 :קישור לצפייה ישירה

https://www.mako.co.il/tv-ilana_dayan/2010/Article-
04ff18035e09f51006.htm 

http://www.edu-movie.com/
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 2005ריבאונד 

יים כלכליים רוח חריגים וקש און. בעקבות מצביהמאמן רוי היה פעם שחקן כדורסל ג
ת ומחכה להצעה חדשה. כשמציעים לו לאמן אהוא מודח מאימון קבוצת הכדורסל 

 'ה הקשים, הוא מסכים, רק כשכבר לא נותרה לו ברירה.החבר

 .וכח רצון : אמוןמרכזיים ערכים

 : חברה.מתאים לשיעורי

 

 לסניור באהבה

פורו של מורה למתמטיקה בשכונה נחשלת, המעודד את תלמידיו להלחם בתדמית יס
 ו מצפים מהם להגיע.להגיע להישגים שלעולם לא הישדבקה בהם ו

  , הוראה יצירתיתמוטיבציה מרכזיים: ערכים

 ט: יש קצת אלימות ועישון אבל לא ברמה שפוסלת את הסרבעיות

: )מדובב(קישור להורדה מהטלגרם 
54Nl8lPfIZZoudeT5Nu5rj5i8EA78XPX/view?https://drive.google.com/file/d/1

usp=drivesdk 

 

 (2000תעביר את זה הלאה )

( טרוור הוא ילד שחי בלאס וגאס. הוא חי בפחד מפני אביו המתעלל אשר עזב 2:02)
מקבל  לכיתה ז' בבית הספר הוא אותו ואת אימו האלכוהוליסטית. כאשר הוא מגיע

 צוא דרך שתשנה את העולם. הוא מייסדלנסות ולמ -ורה שלו משימה לימודית מהמ
אותה ממנו, אלא מחזיר אותה שיטה חברתית לפיה אדם מחזיר טובה לא למי שקיבל 

לשלושה אנשים אחרים, מוכרים או זרים. כך, אנשים סביבו מתחילים להעביר את 
של ממש עד שהוא נכנס  נוי חברתידם לאדם וטרוור גורם לשיהמעשים הטובים מא

 אישיים.עמוק לחייו ה

 .לאחר, היכולת שלי לעשות שינוי בעולם נתינה מרכזיים: ערכים

של הדמות הראשית מכורה, זה חלק  מין, עישון, סמים ואלכוהול, האמא בעיות בסרט:
צר שאפשר לחתוך או לשם. דבר נוסף, יש קטע מיני קדמות אבל הסרט לא מכוון מה

 האם עם המורה.להעביר של 

  https://t.me/shalom_sratim/16418 :קישור להורדה מהטלגרם )מדובב(

 

http://www.edu-movie.com/
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 (2002מועדון הקיסר )

וד בבית ספר יוקרתי סור שהקדיש את חייו ללימ( וויליאם הנדרט הוא פרופ1:50)
בנו של סנטור כוחני מצטרף לכיתה, חייו של סדג'וויק בל, תלמיד חדש ולבנים. כש

 ל קרב של רצונות ושאיפות בין המורה והתלמיד.וויליאם משתנים ללא היכר ומתחי

 .: יושרמרכזיים ערכים

 : מין.בעיות בסרט

עם תשובון צפיה : דף לשימוש בשיעור
qiU2IGC2x6_KT6laKVPhttps://drive.google.com/open?id=1uYcjMyaiqk653 

 

 ה'אני והחבר

פוש אחר גופה של ילד בן גילם. סיפורם של ארבעה נערים צעירים היוצאים למסע חי
מסגרת למסע  ם, מהווה סיפורהרפתקאות נעוריהכולל אתנחתות קומיות ו המסע,

שותיהם של הילדים. הסיפור עוסק למעשה ביחסים, בקרבה, האמיתי המתרחש בנפ
 ת ובהתבגרות.בניכור, בבדידו

 ., הליכה נגד הזרם, אמפתיה: חברותמרכזיים ערכים

 ביר.שצריך להע ן ממשטע קט: מין, קבעיות בסרט

תי את התלמידים לדעתם. תי במהלך הסרט ושאלחינוך. "פעמיים עצרמתאים לשיעור: 
 בסוף שוחחנו על הערכים שעלו מהסרט".

 https://t.me/shalom_sratim/4146: קישור להורדה

 

 (2012אמיצה )

 ה ממוחשבת של חברת פיקסאר. זהוט אנימצי( הוא סרBrave: ( אמיצה )באנגלית1:33)
יילנדס הסקוטים. מרידה היא בתם סיפור אגדה על נסיכה צעירה בשם מרידה, החיה בה

הסיפור סובב את התמרדותה של המלך פרגוס והמלכה אלינור, וגם קשתית מוכשרת. 
 היא רוצה לקבוע ת המלוכה כנסיכה, בעודנגד ציפיות הוריה שתמלא את מסורות משפח

ביבתה אל תוך כאוס, כישופים, ואתגרים סאת ייעודה בעצמה. הקונפליקט סוחף את 
 רבים, ומרידה נאלצת להציל את המצב.

 .יסות למען הבית, התגי: כלל ואינדבדואלמרכזיים ערכים

 פעם עצרנו ושוחחנו.ו ומדי ך, צפינ: חינומתאים לשיעור

http://www.edu-movie.com/
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 https://t.me/shalom_sratim/38166: להורדה מהטלגרם )מדובב(ור קיש

 

 שדה מוקשים

א נקלע לשדה מוקשים ומנסה לצאת משם ( ילד בורח מהבית. במהלך הבריחה הו1:49)
 בחיים.

 .אמון ילד,-, יחס הוריםקשיים והתמודדות איתם או בריחה: מרכזיים ערכים

: "אחרי צפייה בכיתה העליתי דיון על סוגי היחס ההורי שמופיעים לשימוש בשיעור
 רט".בס

 :קישור לצפייה ישירה

 Vg://www.youtube.com/watch?v=9paf4zh24https – 1חלק 

 https://www.youtube.com/watch?v=UEMNqXNCE7c – 2חלק 

 

 13אפולו 

 13ולו בוסס על סיפורה האמיתי של משימת אפ, המ1995ת אמריקאי משנ סרט קולנוע
שאילץ את צוות וצץ מיכל חמצן בסיפון החללית, מה , במהלכה התפ1970לירח בשנת 

 המשימה לאלתר את חזרתם בשלום לכדור הארץ.

 ., חשיבה יצירתיתהחמצה, התמודדות עם : עמידה בפני מכשוליםמרכזיים ערכים

 :t.me/shalom_sratim/49954//httpsקישור להורדה: 

 

 (1998המופע של טרומן )

 קומי. הסרט מספר על תוכנית-דרמטי ל טרומן  הוא סרט קולנוע( המופע ש1:43)
ל לחשוד טלוויזיה העוקבת אחרי חייו של טרומן, מלידתו ועד בריחתו. כשטרומן מתחי

את המצב בכל דרך אפשרית, אך הדבר לא עוזר  שהכל הצגה, חברת ההפקה מנסה לתקן
קה ובראשם הבמאי לו להיפטר מן הפרנויה שפיתח. לבסוף, טרומן מתגבר על ההפ

 יים.לחיים האמית –ומצליח לצאת לחופשי 

 אות מחשבה., עצמ, הגדרה עצמית: זהותמרכזיים כיםער

 m/46801https://t.me/shalom_srati: הורדהקישור ל

 

http://www.edu-movie.com/
https://t.me/shalom_sratim/38166
https://www.youtube.com/watch?v=9paf4zh24Vg
https://www.youtube.com/watch?v=UEMNqXNCE7c
https://t.me/shalom_sratim/49954
https://t.me/shalom_sratim/46801
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 (2018)שחקים  גורד

הברית, נמצא  לוחם צוות החילוץ וההצלה של ארצות לשעבר וכיום FBIוייל סוייר, סוכן 
של גורד השחקים קונג עם אשתו ושני ילדיו כאיש האבטחה הבכיר -בשליחות בהונג

שלא כל שותפיו הגבוה והבטוח ביותר בעולם. ביום בו פורצת שריפה בבניין, מגלה סוייר 
שמו ולהציל את את  הוא חייב למצוא את האחראים לשרפה, לנקותרוצים בטובתו ו

 .משפחתו שנלכדה בתוך הבניין

 .: משפחהמרכזיים ערכים

 אלימות, נשיקה בקטנה: בעיות בסרט

 ב הווי: ערמתאים ל

  https://t.me/shalom_sratim/52047קישור ל

 

 (1968) לייםמצחצחי הנע

סקואלה וג'וזפה הם שני ילדים המתפרנסים מצחצוח נעליים ברחובות רומא שלאחר 
שוק השניים, שחולמים לרכוש סוס לבן, מסתבכים במעשי רמאות ב. מלחמת העולם

חים למוסד לעבריינים השחור בדרך להשגת סכום הכסף הדרוש. הם נתפסים ונשל
 גנון.המנצעירים, שם הם הופכים לקורבנות של 

 . תשובה למרות הכל. משפחה. נאמנותיושר : מרכזיים םערכי

 ימים נוראים. פסח )הכבדת לב פרעה( :רועיםמתאים לאי

 מציג מציאות קשה.הסרט  ת:בעיו

 

 ם שליהעול

סיפורה של אלה, בחורה עיוורת וחירשת, וכתוצאה מכך, גם אילמת. מגיל קטן מתקשה 
לת סיוע מאדון מאהיר, מורה שמכיר את אלה להתמודד עם חייה הקשים. היא מקב

הנושא מקרוב. מאהיר, שגדל לצד אחותו שנולדה עיוורת וחירשת, גם היא, נחלץ לעזרתה 
יה. זהו סיפור מרגש ושובר לבבות המציג את ימחליט ללוות אותה לאורך כל חשל אלה ו

 חייהם של אלה )ברן סאאת( ושל המורה שלה, מאהיר, נגד העולם כולו.

 ועוד , התמדהכח רצון: מרכזיים ערכים

 מורה המבוגרב מתאהבתהתלמידה : בעיות בסרט

 

http://www.edu-movie.com/
https://t.me/shalom_sratim/52047
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 ים שריםכשהנער

נים סוררים. מאתיו הוא מורה למוזיקה ומלחין כושל שמגיע לעבוד בפנימייה לב קלמנט
ה" של המנהל ראשין, לפתור את בעיות תגוב-הוא מצליח לטלטל את ההוראה "פעולה

 מאושרים על ידי הקמת מקהלה.המשמעת ולהפוך את הילדים ל

 .מיחה: אמון בתלמיד מוביל לצמרכזיים ערכים

 ודיון לאחר מכן.: הקרנה לשימוש בשיעור

  https://drive.google.com/open?id=1KYsb-:קישור להורדה
s5Manuuq7-BafH1e8qtO93dW8t_ 

 

 הגגכנר על 

ופה מביאות כל רוחות התקבנות.  5לטוביה החולב יש . 19-ה המאהבסוף הסרט מתרחש 
על מאבקו של טוביה על רקע  שונה. הסרט מספר ולאידאולוגיהאחת להינשא לגבר אחר 
 הפוגרומים והסוציאליזם.

 , התמודדות עם ההשכלה.מסורת מול מודרנה: מרכזיים ערכים

כשלימדתי על ההשכלה היהודית ,על "השתמשתי בזה : היסטוריה, ורילשיעמתאים 
 ."הפוגרום ברוסיה

 /:t.me/shalom_sratim/3415/https קישור להורדה:

 

 (2006)המתנה המושלמת 

הוא ראוי לכך. כדי ן עצום, אך רק אם יוכיח ש( אדם עשיר נפטר ומוריש לנכדו הו1:58)
 12הסבא מורה לו לעבור לוודא שאכן הוא ראוי לכך והוא יודע להשתמש נוכן בכסף, 

 משימות.

 , חברות, עמל: נתינהמרכזיים ערכים

על כל חלק בסרט. מה  , "אפשר לפתח שיחים: חינוך, כישורי חיתאים לשיעורמ
 המשימות". 12, כסף, ועוד, בהתאם ל, משפחההחשיבות של עבודה, חברות

 \ratim/44355https://t.me/shalom_s: קישור להורדה

 

 

http://www.edu-movie.com/
https://drive.google.com/open?id=1KYsb-fH1e8qtO93dW8t_Ba-s5Manuuq7
https://drive.google.com/open?id=1KYsb-fH1e8qtO93dW8t_Ba-s5Manuuq7
https://t.me/shalom_sratim/3415
https://t.me/shalom_sratim/44355/
https://t.me/shalom_sratim/44355/
https://t.me/shalom_sratim/44355/
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 מבול של צרות

ושואף להיכנס עמוק לחיי הפוליטיקה. הברית  נבחר לקונגרס של ארצותאוון בקסטר 
בפתח ביתו הוא קונה רכב ועובר יחד עם משפחתו לפרבר שנמצא באזור וושינגטון. 

אוון מצטווה  שמסתבר שנשלחו בידי אלוהים. וקרשים אוסף של כלים אוון מוצא החדש
, ד לא מגיע מבולהמיועתיבת נח, ולהכניס אליה את כל החיות. בתאריך , כהלבנות תיב

 שסביב התיבה נכנסים פנימה וניצלים. אבל נפרץ סכר גדול, והאנשים

 ., משפחה, דרכי התמודדותהזדמנויות בחיים: זייםמרכ ערכים

 alom_sratim/14440https://t.me/shישור להורדה: ק

 

 (2018תיעודי ) -הנאצי הטוב

רל פלאגה, קצין נאצי בכיר שהקים "מחנה עבודה" שמטרתו סיפורו של ק (0:52)
המשלבת דרמה -האמיתית הייתה הצלת יהודים בוילנא. הסרט הוא למעשה דוקו

ם שהתרחשו יחד עם עדויות מרגשות של ניצולים שהיו של האירועישחזורים דרמתיים 
 של פלאגה., וחיו עם משפחותיהם במחנה תחת הגנתו 10–5ילדים, בגילאי 

 ., הליכה נגד הזרם: עמידה על העקרונות שלךמרכזיים כיםער

 ., ט' באב, עשרה בטבתואה: יום השיםמתאים לאירוע

 https://www.youtube.com/watch?v=JNe0eeR1jmIקישור לצפייה ישירה: 

 

 (2000) ניםלשמור אמו

יכים להחליט האם רמחדש בחברת ילדות שלהם. הם צ איי וכומר מתאהבים( רב2:09)
 ו מתחתנים איתה. ומי מבין שניהם?הם נאמנים לדתם א

 

 (2003) ברוס הגדול מכולם

 ועובר תהליך פנימי כדי לדעת להשתמש בכוחות. ( אדם מקבל כוחות כשל אלוקים1:41)

https://drive.google.com/file/d/0B-: קישור להורדה
Ebqfx8b66MdmRJX0hXZDYyRE0/view?usp=drivesdk 

 

 

http://www.edu-movie.com/
https://t.me/shalom_sratim/14440
https://www.youtube.com/watch?v=JNe0eeR1jmI
https://drive.google.com/file/d/0B-Ebqfx8b66MdmRJX0hXZDYyRE0/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/0B-Ebqfx8b66MdmRJX0hXZDYyRE0/view?usp=drivesdk
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 (1983ינטל )

ינטל היא בתו של רבי מנדל, מלמד כפרי דתי אדוק. היא חיה בשטעטל טיפוסי ( 2:13)
מד אותה בסתר את רזי התורה ן של תחילת המאה העשרים. אביה האלמן מלבפולי

והתלמוד, מה שמקובל היה ללמד בנים בלבד. כאשר אביה נפטר היא מקצצת שערה, 
נת למצוא ישיבה. היא קוראת לעצמה "אנשל" ת למסע על ממתחזה לבחור ויוצא

 . עילוישנחשב  ומתחברת במסעה לאביגדור

 https://t.me/shalom_sratim/21713: קישור להורדה

 רה(רקדיה )סדאג'ואן מ

 מה לעשות., שהקב"ה מורה לה נביאה-חורההיא ב'ואן ג

 חשבת ישראל.מ: שיעורמתאים ל

 

 (2000תעביר את זה הלאה )

מתעלל אשר עזב ה( טרוור הוא ילד שחי בלאס וגאס. הוא חי בפחד מפני אביו 2:02)
יסטית. כאשר הוא מגיע לכיתה ז' בבית הספר הוא מקבל אותו ואת אימו האלכוהול

לנסות ולמצוא דרך שתשנה את העולם. הוא מייסד  -מהמורה שלו משימה לימודית 
בל אותה ממנו, אלא מחזיר אותה חברתית לפיה אדם מחזיר טובה לא למי שקישיטה 

את  זרים. כך, אנשים סביבו מתחילים להעביר לשלושה אנשים אחרים, מוכרים או
המעשים הטובים מאדם לאדם וטרוור גורם לשינוי חברתי של ממש עד שהוא נכנס 

 עמוק לחייו האישיים.

 .םלאחר, היכולת שלי לעשות שינוי בעול נתינה מרכזיים: ערכים

שית מכורה, זה חלק מין, עישון, סמים ואלכוהול, האמא של הדמות הרא בסרט: בעיות
מהדמות אבל הסרט לא מכוון לשם. דבר נוסף, יש קטע מיני קצר שאפשר לחתוך או 

 להעביר של האם עם המורה.

  sratim/16418halomhttps://t.me/s_ :ה מהטלגרם )מדובב(קישור להורד

 

 (2001)נפלאות התבונה 

יפורו של המתמטיקאי ג'ון נאש, חתן פרס נובל לכלכלה שבמשך מרבית שנות ( ס2:20)
 חייו סבל מסכיזופרניה.

 .: מתמטיקהמתאים לשיעורי

http://www.edu-movie.com/
https://t.me/shalom_sratim/21713
https://t.me/shalom_sratim/16418
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: קישור להורדה

/1UN5KutWV8N6BqlF6_PoJEo1hVAp90rra/viehttps://drive.google.com/file/d
w?usp=drivesdk 

 

 (2000עושה הנפלאות )

קשים וטראומות, אן מלמדת הלן היא תינוקת שהתעוורה והתחרשה ממחלה. לאחר חיים 
 ור לה.ית ומצליחה לעזאותה את האלפב

 ., הקרבהוהתמדה , נחישות, תקשורתהתגברות על קושי מרכזיים: ערכים

עצם. המילים לשון. "הראיתי קטע ממנו בפתיחת נושא שמות  מתאים לשיעור:
שמות של דברים  -את הלן הן שמות עצם מוחשיים  הראשונות שאן סאליבן מלמדת

 הסימנים". שהיא יכולה למשש. לכל דבר במציאות היא יצרה סימן בשפת

 אלימות בסצנה אחת. בעיות:

 

 (2007) יומני החופש

וך ביותר ותתלמידים בעיתיים מהשכבות הנמוכות  150מורה צעירה לוקחת ( 2:03)
א מצליחה לשכנע אותם, בעזרת המילים, שהיא מחדירה בהם את האהבה לכתיבה הי

 .להפוך לבני אדם טובים יותר

 ., כח רצון: כבוד האדםמרכזיים ערכים

 : עישון, סמים ואלכוהול.בעיות בסרט

 : דיון על תהליכי למידה שמקדמים ומעצימים תלמידים.מתאים לשיעור

 

 (2006אגדה )לידתה של  –פלה 

הזמנים. מילדותו במעברות ברזיל ועד להפיכתו סיפורו של אחד מגדולי הכדורגלנים בכל 
 לכוכב על.

 .הגברת מוטיבציה, , הצבת יעדים, חברותעל שלך , עמידה: נחישותמרכזיים ערכים

 : אלימות.בעיות בסרט

 בתלמידים". : חינוך, "השתמשתי כדי להגביר מוטיבציהאים לשיעורימת

 https://t.me/shalom_sratim/40958: קישור להורדה

http://www.edu-movie.com/
https://drive.google.com/file/d/1UN5KutWV8N6BqlF6_PoJEo1hVAp90rra/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1UN5KutWV8N6BqlF6_PoJEo1hVAp90rra/view?usp=drivesdk
https://t.me/shalom_sratim/40958
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 אורות

 היהודית מול התרבות היוונית.ה על התרבות סרט לכבוד חנוכ

 .ת היהודיתהתרבות היוונית מול התרבו מרכזיים: כיםער

 4https://www.youtube.com/watch?v=XTugc9jxjL: קישור לצפייה ישירה

 

 (2000) לזכור את הטיטאנים

ווירג'יניה בשנת אחר קבוצת הפוטבול של תיכון באלכסנדריה שב העוקבסיפור אמיתי 
שילוב תלמידים אפריקאים  -ל מהלך אינטגרציה גזעית בתיכון בעת שיאו ש .1971

 )ויקיפדיה( והמתחים שזה עורר -אמריקאים 

 , כוח של קבוצה, אחדותהיחס לשונה: מרכזיים ערכים

 .(קטע קצר על בחור הומו בקבוצה )יורדים עליו: בסרטבעיות 

 ."ואמונה ביכולות שלך על כוחה של קבוצה דיברתי: חינוך. "מתאים לשיעור

 tps://t.me/shalom_sratim/31164ht: הורדקישור לה

 

 (2001) קוראים לי סם

גדל את בתו לוסי לבד. כשהרווחה מבינה זאת, סם הוא אבא מוגבל בשכלו שמ( 2:07)
פטי יוצא למאבק משסרת אותה למשפחת אומנה. האב ה ומויא חוטפת ממנו את הילדה

תפרצויות בכי הל מנה גורם לופחת האועם חברים, אך מפסיד בו כשעורך הדין של מש
 וכעס ובכך מוכיח כי הוא אינו כשיר.

 .היחס לשונה: מרכזיים ערכים

 lom_sratim/16506https://t.me/sha: קישור להורדה

 

 תורפהנקודת 

 ית שחור בארה"ב, שאומץ ע"י משפחהיתי של מייקל אוהר, צעיר חסר בסיפורו האמ
לבנה מבוססת כדי לעזור לו להגשים את יכולותיו. נוכחותו של מייקל בבית המשפחה 
מובילה את המשפחה למספר גילויים עצמיים משל עצמם. מייקל, בסביבתו החדשה, 

ל והן הן כשחקן פוטבו מייקל עובד קשה דד עם אתגרים חדשים ושונים.נאלץ להתמו

http://www.edu-movie.com/
https://www.youtube.com/watch?v=XTugc9jxjL4
https://t.me/shalom_sratim/31164
https://t.me/shalom_sratim/16506
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הופך לשחקן מקצועי בתפקיד תאקל כתלמיד ובעזרת משפחתו החדשה ומאמניו הוא 
 שמאלי בקבוצת ההתקפה.

 .אמונה בכוחות שבנו: מרכזיים ערכים

 : מין.בעיות

 

 גיבורים  6

מותו של אחיו בידי נבל בשם  ם אתילד גאון רובוטים בשם הירו האמאדה רוצה לנקו
ם מאקס שיצר אחיו טדאשי. הוא משלב כוחות ער ברובוט רופא בשם ביייוקאי. הירו נעז

אותם הוא משדרג  -גו ופרד -וואסאבי, האני למון, גו -חבריו הסטודנטים של טדאשי 
על, במשימה להציל את העיר מפני יוקאי, נבל במסכה השולט בצבא של -לגיבורי
 ם אותם הוא גנב מהירו.בוטימיקרו

 ., כיצד להשתמש עם הכוח שיש לי: חברותמרכזיים ערכים

 https://t.me/shalom_sratim/43870: קישור להורדה

 

 התוכנית להגנת נסיכות

סרט היא . במהלך ההנות למלכה, אך יש שרוצים ברעתהנסיכה רוזלינדה אמורה להתמ
 מתחזה לתלמידה רגילה, מנסה להציל את אימה ועוד.

 ., אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו: חברותזייםמרכ ערכים

 :קישור להורדה
PhCYVVR0VHlzUzFDV2c/view?usps://drive.google.com/file/d/0B1JmS97ihtt

p=drivesdk 

 

 יםלנצח פעמי

השנייה, סרט המציג את האיפוק של צה"ל כלפי האוכלוסייה האזרחית במלחמת לבנון 
 וגם מראה כיצד ניצחנו.

 וסריות בזמן מלחמה: ממרכזיים ערכים

שמרחמים על האויב בשעת מלחמה  לדעתי המסר עצמו: חינוך. "מתאים לשיעור
 יילים שלנו הוא בעייתי,  שווה דיון בכל אופן".ומסכנים ח

 https://vimeo.com/88578536: ר לצפייה ישירהקישו

http://www.edu-movie.com/
https://t.me/shalom_sratim/43870
https://drive.google.com/file/d/0B1JmS97iPhCYVVR0VHlzUzFDV2c/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/0B1JmS97iPhCYVVR0VHlzUzFDV2c/view?usp=drivesdk
https://vimeo.com/88578536
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 (1993)יקה מתחת לאפס ג'מי

ים קבוצת גלישה גולש מזחלות שעקב רמאות נלקחו ממנו תאריו, מנסה להק  (1:38)
ים אליו ארבעה ספורטאים, שעוינים אחד את השני. הם מקצועית בג'מייקה. מצטרפ

ליחים להתגבר על המשקעים ביניהם ועל הספקנות מהרחוב והעולם, ולהתמודד מצ
 כשווה בין שאר המשלחות.

 ., אידיאלים, עבודה קבוצתית, הומורבמטרה , דבקותנחישות: מרכזיים ערכים

 ועוד , סוכותשבועות: םמתאים לחגי

 ה מעט בוטה, קצת מכות.: נשיקה, שפבעיות

קישור להורדה: 
1L6SHg8GW8dNEB0XeSM4XGQ4keeor5fQ4/https://drive.google.com/file/d/

view?usp=drivesdk 

 

 מגה מיינד )או מגה מוח(

הנערץ  חסל את יריבהעל, המצליחה ל-תמקדת במגה מוח, דמות נבלעלילת הסרט מ
מוח מתגעגע ליריבו המנוח ויוצר לו יריב -מן. אחרי חיסולו של זה, מוצא עצמו מגה-מטרו

טיטאן מתברר -מן. יריב זה, האל-אי מהגלימה של מטרו-אן-דיחדש בדמותו בזכות דגימת 
מוח להתעמתות עם האני הפנימי -גהמוח, מה שמוביל את מ-גדול אף יותר ממגה כנבל

בסוף הסרט מגה מוח הופך להיות גיבור על  .ו לרוקסן ריצ'ישלו ועם אהבתהמרושע 
 )ויקיפדיה(. והופך גם למגן של מטרו סיטי

, השפעת ההסתכלות שלנו על , יש טוב בכל אחדולת בחירה בטוביכ: מרכזיים ערכים
, הכוח שיש תמיד יהיה טוב שיבוא מולו -, אם יש רעסטיגמות, ממנוומה שזה מוציא  אדם

 .ו להיות גיבורלכל אחד מאיתנ

 : מצויר, נשיקה בסוף הסרט.בעיות

 ttps://t.me/shalom_sratim/49925h: קישור להורדה

 

 

  

http://www.edu-movie.com/
https://drive.google.com/file/d/1L6SHg8GW8dNEB0XeSM4XGQ4keeor5fQ4/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1L6SHg8GW8dNEB0XeSM4XGQ4keeor5fQ4/view?usp=drivesdk
https://t.me/shalom_sratim/49925
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 יב –יא  רטים לכיתותס
 (2017לא )פ

נולד עם תסמונת גנטית נדירה  ( גיבור הסרט הוא אוגוסט "אוגי" פולמן. אוגי1:53)
מה לעיוות חמור בפניו שגם לאחר ניתוחים רבים הותירו אותו עם מראה חריג. לאחר שגר

ספר רגיל. הוא -תך ביתי בילדותו, מחליטים הוריו לשלוח אותו לראשונה לבישזכה לחינו
סלידת הילדים האחרים ממראהו ועם בריון כיתתי שפוגע בו בכל נאלץ להתמודד עם 

ג'ק, אך נפגע כשמגלה שג'ק לועג לו מאחורי גבו. זדמנות. מנגד הוא רוכש חבר חדש, ה
י משלימים ואט אט הוא רוכש את לבם של לעזרתו חשה סאמר שהופך לידידתו. ג'ק ואוג

 שאר תלמידי בית הספר.

 ., שחיה נגד הזרם, חברותיחס לחלש, קבלת השונה מרכזיים: ערכים

 : חינוךמתאים לשיעור

 t.me/shalom_sratim/30951https//: ור להורדה:קיש

 

 (1998) סמאד אצ'פ

הנטר אדמס, הטוען כי יחס אישי לחולה,  רפואה,נט לעל סטודסרט  יתי.סיפור אמ (1:55)
תרפא. לים לעזור לחולה להיכו שמחת חייםעורר בו חיוך והאזנה למה שמציק לו וניסיון ל

את  הצלחתו מעוררתו ית החוליםשל ב ר המוכרהקומיות מערערות את הסדשיטותיו 
 הלימודים.  בריו לספסלקנאתם של ח

 , ערכים, אמון בכוחות, ליצנותרפואה: מרכזיים כיםער

 שלוש סצנות עם בעיות צניעות-יש שתיים: בעיות בסרט

 : דיון.ל מתאים

 om_sratim/10051ps://t.me/shalhtt: להורדה קישור

 

 (2008בחזית הכיתה )

מספר על ילד הלוקה בתסמונת טורט בתקופה שבה היא לא הייתה מוכרת,  ( הסרט1:35)
 .הסרט מתאר את ההתמודדות שלו עם הסביבה והמשפחה על רקע התסמונת

, רצון ון, תמיכהאמ ,דבקות במטרה, ם קושי, התמודדות עקבלת השונה יים:מרכז ערכים
 .עז להצליח

http://www.edu-movie.com/
https://t.me/shalom_sratim/10051
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 : כישורי חייםמתאים לשיעור

 Autube.com/watch?v=p12AiVU2dEhttps://www.yo קישור לצפייה ישירה:

 

 כוכבים על פני האדמה

לד בן שמונה, שנשלח לפנימיה ומנסה למצוא את דרכו מספר על י הסרט( 2:45)
 .במערכת הנוקשה

 ., חמלה, שונות, חברותסובלנות, , התמודדות עם קושי: קבלת האחרמרכזיים ערכים

 הקרנה ,שיחה וכתיבה אודות השונה דוגמאות מהחיים. וש בשיעור:שימ

 m_sratim/2045https://t.me/shalo: קישור להורדה

 

 (2009)בן קרסון  מחונן: סיפורו של

מצוקה אשר אמו דוחפת אותו להשקיע בלימודיו ולהצליח  סיפורו של נער צעיר משכונת
בחיים. הנער הופך לאחד ממנתחי המוח המובילים בעולם אשר נודע בעיקר בנסיונותיו 

 להפריד בין תאומים סיאמיים.

, אהבת , אמונת אם, אמונה עצמיתר, לעולם לא לוות, התמדה: ערכיותמרכזיים ערכים
 .אם

 מתאים לערבי כיתה או סוף שנה שימוש בשיעור:

 : מראים דם וניתוחי מח, אלימות.בעיות

 

 ( 2005)המאמן קרטר 

וצת הכדורסל המקומית. כון צ'רמדיין שממונה להיות מאמן קבהמאמן קרטר הוא בוגר תי
 עזרת המשחק הוא מחנך את תלמידיו ומעניק להם עתיד טוב יותר.ב

 ., מוטיבציה, העצמה, כבוד, שיתוף פעולה: אחריותמרכזיים ערכים

 : אלימות, חוסר צניעות ואווירה מינית.בעיות

: ורדהלה
https://drive.google.com/file/d/1p3dmxwwMBq8ZpFzgjqC9OQEXCwEjDhI9/v

iew?usp=drivesdk 

 

http://www.edu-movie.com/
https://www.youtube.com/watch?v=p12AiVU2dEA
https://t.me/shalom_sratim/2045
https://drive.google.com/file/d/1p3dmxwwMBq8ZpFzgjqC9OQEXCwEjDhI9/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1p3dmxwwMBq8ZpFzgjqC9OQEXCwEjDhI9/view?usp=drivesdk
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 (the wave 2008שול )הנח

שבקליפורניה בשנת  ופאלו אלטהסרט מתאר ניסוי אמיתי שערך מורה בבית ספר ב
חברה . באמצעות הניסוי ביקש המורה להוכיח את הקלות הבלתי נסבלת של יצירת 1967

 מפלה, פשיסטית ואלימה ולהתריע על סכנת הציות העיוור.

 , שואה, משמעת: לחץ חברתימרכזיים ערכים

 ., עשרה בטבת, ט' באביום השואה  אירועים:מתאים ל

עשינו עבודה שלמה על הסרט יש המון חומרים , היסטוריה. "וךחינ: שיעורמתאים ל
 ."באינטרנט

 יש נשיקות. :בעיות

 me/shalom_sratim/10811tps://t.ht: קישור להורדה

 

 (2018) אנו רצים

 רצונו להיות במאי ולהכין סרטים.בחור מתלבט בין רצונו ללמוד תורה לבין 

 ., לימוד תורה, הגשמה: חשיבות היצירהמרכזיים ערכים

תשובה  - , אלולותרבות יהודית לנועקו -, חנוכה לימוד תורה- שבועות: מתאים לאירועים
 .בבין טוב לטו

הזמנו את הקרנת הסרט בשילוב שיח במאי על מסרים סמויים בקולנוע ": הלשימוש בכית
 ."עדותוזה, על אהבת תורה, שילבנו אירוע סיום מסכת של התלמידים והתוובסרט ה

 

 אושפיזין

חשוכי ילדים. הם גרים ללא פרוטה בדירה קטנה באחת ומלי הם בעלי תשובה משה 
. כשמגיע חג הסוכות מתרחש נס: הם מקבלים סכום השכונות החרדיות של ירושלים

ף, מוצאים סוכה גדולה ויפה. חבריו רגן לחג, ובנוסגדול של כסף שמאפשר להם להתא
 של משה באים כ'אושפיזין' לחג ומערערים את חייהם.

 , כוח רצוןנהאמו: מרכזיים ערכים

 .סוכות מתאים לאירועים: 

 .: קולנועמתאים לשיעורי

http://www.edu-movie.com/
https://t.me/shalom_sratim/10811
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: קישור להורדה

Jakk/view?u1hmZDRhTU5https://drive.google.com/file/d/0B9HYDN8E1gygV
sp=drivesdk 

 

 (2015)להציל את מארק וואטני 

 נסה לשרוד עד שיגיע חילוץ.ומ אסטרונאוט ננטש לבדו בכוכב הלכת מאדים

: הגזים שבאויר והשימוש כימיהבתאי חלל.  גידול צמחים - יולוגיהבמתאים לשיעורי: 
ם בחלל של יישום בחיי שר לעשות. "אפ, כוחות, אנרגיה: תנועה בחללפיזיקה. בהם

 הנלמד בכיתה ולהוסיף שאלות צפיה".

 https://t.me/shalom_sratim/2961קישור להורדה: 

 

 (2006) המגן

מאבד את צוותו בתאונה טראגית. לאחר בן רנדל, מציל ושחיין בעל שם עולמי  (2:19)
ד באקדמיה למצילי עילית של משמר החופים. כדי להדחיק את לח ללמהאסון הוא נש

אחרי המוסד היוקרתי.  ועושה מהפכה בשיטות של דהוא מתחיל ללמ הזיכרונות הקשים
השניים יוצאים לאלסקה, למשימת הצלה מורכבת ומסוכנת בים ברינג  הלימודיםסיום 
 .ם הם לומדים על הקרבה ואומץ, שקפוא-החצי

  .השקעה, אמת חברות ,רעות ,כוחה של קבוצה: מרכזיים ערכים

מה כדי להתקבל ל "צריך להשקיע ,: חינוך, לקראת שירות משמעותימתאים לשיעור
 ".שאתה חולם עליו

 מעט נשיקות ורגע רומנטי...: בעיות בסרט

 

 (2017)פיגומים 

נקלע לצרות ונאלץ להתמודד בבית עם אב מכה, בעודו מוצא לעצמו מודל  17נער בן 
 חדש לחיקוי בבית הספר.

 ., יחסי מורה ותלמיד: אמונה בתלמידכזייםמר ערכים

 אלימות, עישון, סמים ואלכוהול.בעיות: 

 הצפה על משמעות הלימודים".: חינוך. "לשיעוריים אמת

http://www.edu-movie.com/
https://drive.google.com/file/d/0B9HYDN8E1gygV1hmZDRhTU5Jakk/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/0B9HYDN8E1gygV1hmZDRhTU5Jakk/view?usp=drivesdk
https://t.me/shalom_sratim/2961
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 https://t.me/shalom_sratim/43092: קישור להורדה

 

 (2008) התנגדות

עלילת הסרט מתרחשת בבלארוס הכבושה על ידי הנאצים במהלך מלחמת ( 2:17)
סיפורם האמיתי של ארבעת האחים היהודים לבית ביילסקי,  העולם השנייה. מבוסס על

פרטיזנית בשם פרטיזני ביילסקי שלחמה  יהודים והקימו ביערות מחתרת 1,200 שהצילו
 בנאצים ובעוזריהם.

 .הנהגה ,בשואה פרטיזנים :מרכזיים ערכים

 ם השואה, עשרה בטבת.: יומתאים לאירועים

 מין. לבוש לא צנוע.י ומזות ליחס: נשיקות וסצנות שרבעיות

 

 (2011הערת שוליים )

העברית ובנו, שניהם פרופסורים בחוג לתלמוד באוניברסיטה  הסרט עוסק באב( 1:47)
בירושלים. האב הוא איש שיטת המחקר הישנה, המתוסכל משום שהמחקר החשוב 

 ת,זאבנו, לעומת  בחייו, עליו עמל עשרות שנים, הפך למיותר עקב תגלית של חוקר אחר.
רבים על מעט  ויקיר הממסד. שניהם דיר, איש שיטת המחקר החדשהוא רטוריקן נה

 ההוקרה שהחוג לתלמוד מספק.

 .כיבוד הורים: מרכזיים ערכים

 .כהקדמה ללימוד קידושין כ"ט: גמרא, מתאים לשיעור

  :רדהלהו קישור
 /shalom_sratim/39111https://t.me - 1חלק 
 https://t.me/shalom_sratim/39112 - 2חלק 

 

 בכל נפשך, רועי קליין

במלחמת לבנון השנייה לאחר שזינק על  רס"ן רועי קליין ז"ל, נהרג בקרב בבינת ג'ביל
של חטיבת  51עת כסגן מפקד גדוד  די להציל את חייליו. קליין שירת באותהרימון יד כ

גדולות. הסרט מלווה את יפעת, אחותו הגדולה, המתחקה גולני, ועתידו הצבאי ניבא לו 
 חר דמותו, הפנים השונות של חייו וימיו האחרונים עד לקרב בו נהרג.א

 , גבורה, צבא מסירות נפש מרכזיים: יםערכ

http://www.edu-movie.com/
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 https://vimeo.com/93965031 :קישור לצפייה ישירה

 

 (2015ש )הקול ברא

סרט ילדים מקורי העוסק ברגשות ובתהליכים העוברים על ילדים ומתבגרים. ( 1:42)
בודתה של א סיפורה של ריילי, ילדה ביסודי, שעוברת דירה בגלל עסיפור המסגרת הו

 . אביה ומתמודדת עם קשיים חברתיים ואחרים

 .לשוחח על רגשות יים:מרכז ערכים

 במקום 'להתנהג אותם'. איך אפשר להמליל רגשות –ינוך ותקשורת : חמתאים לשיעור

 https://t.me/shalom_sratim/46134 ה מהטלגרם )מתורגם(:קישור להורד

 

 עבודת נמלים

אצל נמלים כמקובל באלה.  -שמתאהב בנסיכת הנמלים   Z4195מלה בשםסרט על נ
כולם פועלים שחורים ואין משמעות לפרט. כהמשך לתזה הזאת ברמטכ"ל רוצה להציף 

רק עם  החלשים" של הקן, ולהקים את הקן מחדש  ת הקן כדי לדכא את "המאפייניםא
 "נמלים חזקות".

 .: פרט וכללמרכזיים ערכים

 

 מבצע יונתן

 סיפור שחרור מטוס הסבנה במבצע אנטבה בו נהרג יוני נתניהו ז"ל.

 אחדות, צבא מרכזיים: ערכים

 רבין / יוני נתניהו.: ימי זכרון ליצחק מתאים לאירועים

 , מין.: קרב יריותבעיות

 https://t.me/shalom_sratim/21664 קישור להורדה מהטלגרם )מתורגם(:

 

 מורה לחיים

( רון קלארק הוא מורה צעיר שהגיע לניו יורק ופועל לשנות את תפיסת מחשבתם 1:36)
 תקווה לגביהם.מיעוטים שמערכת החינוך ואפילו הוריהם איבדו י כיתה ו' בני של ילד

http://www.edu-movie.com/
https://vimeo.com/93965031
https://t.me/shalom_sratim/46134
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 .ת עם קשיים: התמודדומרכזיים ערכים

 : חינוך.מתאים לשיעורי

 

 (2010אחרונה )תיכון ההזדמנות ה

נפלטו מכל המסגרות סרט תיעודי על תיכון ברנקו וויס ברמלה. לתיכון מגיעים נערים ש
 ת, וצוות בית הספר לא מוותר עליהם, גם כשהם כמעט מוותרים על עצמם.האחרו

 .תלמיד , להאמין בכלללמודלמה  יים:מרכז ערכים

 .תחילת שנת הלימודים או סופה: אירועיםמתאים ל

 .והולים ואלכעישון, סמ בעיות:

 :קישור לצפייה ישירה

https://www.mako.co.il/tv-ilana_dayan/2010/Article-
04ff18035e09f51006.htm 

 

 2005ריבאונד 

ח חריגים וקשיים כלכליים המאמן רוי היה פעם שחקן כדורסל גאון. בעקבות מצבי רו
אמן את ומחכה להצעה חדשה. כשמציעים לו להוא מודח מאימון קבוצת הכדורסל 

 'ה הקשים, הוא מסכים, רק כשכבר לא נותרה לו ברירה.החבר

 .וכח רצון : אמוןמרכזיים ערכים

 : חברה.מתאים לשיעורי

 

 לסניור באהבה

רו של מורה למתמטיקה בשכונה נחשלת, המעודד את תלמידיו להלחם בתדמית סיפו
 ו מצפים מהם להגיע.שגים שלעולם לא היגיע להישדבקה בהם ולה

  , הוראה יצירתיתמוטיבציה מרכזיים: ערכים

 : יש קצת אלימות ועישון אבל לא ברמה שפוסלת את הסרטבעיות

: ישור להורדה מהטלגרם )מדובב(ק
Nl8lPfIZZoudeT5Nu5rj5i8EA78XPX/view?https://drive.google.com/file/d/154

usp=drivesdk 

http://www.edu-movie.com/
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 (2006 את החיים פלזפז)קליק 

נוחת שלט רחוק פלאי שמאפשר שלו לזפזף קדימה ואחורה, לקפוץ  ( ליד אדם1:47)
נח את אשתו והילדים ומתחיל ולערוך את חייו מחדש. איזה פתרון מדהים למי שז

 מה קורה כשהקסם קם על הקוסם?להרגיש את המכבש שמרדד לו את המוח. אבל 

 ה.טכנולוגי , הקרבה,עבודה מול משפחה: מרכזיים ערכים

 : מין.בעיות

 באמת אפשר היהאם  דיון בעקבות הסרט על הערכים ומה : חינוך. "לשיעורימתאים 
 ".רואים שהמציאות אכן מטורפת בר...  ככל שהזמן עולהריץ את הזמן

 https://t.me/shalom_sratim/24440: להורדה קישור

 

 (2000תעביר את זה הלאה )

וור הוא ילד שחי בלאס וגאס. הוא חי בפחד מפני אביו המתעלל אשר עזב ( טר2:02)
קבל שר הוא מגיע לכיתה ז' בבית הספר הוא מאותו ואת אימו האלכוהוליסטית. כא

לנסות ולמצוא דרך שתשנה את העולם. הוא מייסד  -ורה שלו משימה לימודית מהמ
מנו, אלא מחזיר אותה אותה משיטה חברתית לפיה אדם מחזיר טובה לא למי שקיבל 

לשלושה אנשים אחרים, מוכרים או זרים. כך, אנשים סביבו מתחילים להעביר את 
של ממש עד שהוא נכנס  י חברתים הטובים מאדם לאדם וטרוור גורם לשינוהמעשי

 עמוק לחייו האישיים.

 .לאחר, היכולת שלי לעשות שינוי בעולם נתינה מרכזיים: ערכים

, זה חלק של הדמות הראשית מכורה מין, עישון, סמים ואלכוהול, האמא בעיות בסרט:
רט לא מכוון לשם. דבר נוסף, יש קטע מיני קצר שאפשר לחתוך או מהדמות אבל הס

 להעביר של האם עם המורה.

  https://t.me/shalom_sratim/16418 :קישור להורדה מהטלגרם )מדובב(

 

 (2002מועדון הקיסר )

את חייו ללימוד בבית ספר יוקרתי לבנים. רט הוא פרופסור שהקדיש ( וויליאם הנד1:50)
כשסדג'וויק בל, תלמיד חדש ובנו של סנטור כוחני מצטרף לכיתה, חייו של וויליאם 

 של רצונות ושאיפות בין המורה והתלמיד.ל קרב משתנים ללא היכר ומתחי

 .: יושרמרכזיים ערכים

http://www.edu-movie.com/
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 : מין.בעיות בסרט

דף צפיה עם תשובון : בשיעורלשימוש 
C2x6_KT6laKVPqiU2IGhttps://drive.google.com/open?id=1uYcjMyaiqk653 

 

 (2012אמיצה )

אר. זהו ( הוא סרט אנימציה ממוחשבת של חברת פיקסBrave( אמיצה )באנגלית: 1:33)
סיפור אגדה על נסיכה צעירה בשם מרידה, החיה בהיילנדס הסקוטים. מרידה היא בתם 

ר סובב את התמרדותה הסיפושל המלך פרגוס והמלכה אלינור, וגם קשתית מוכשרת. 
ת המלוכה כנסיכה, בעוד היא רוצה לקבוע נגד ציפיות הוריה שתמלא את מסורות משפח

יבתה אל תוך כאוס, כישופים, ואתגרים חף את סבאת ייעודה בעצמה. הקונפליקט סו
 רבים, ומרידה נאלצת להציל את המצב.

 .למען הביתיסות , התגי: כלל ואינדבדואלמרכזיים ערכים

 ך, צפינו ומדי פעם עצרנו ושוחחנו.: חינומתאים לשיעור

 https://t.me/shalom_sratim/38166: (קישור להורדה מהטלגרם )מדובב

 

 

 יגלסרטון של חתונת הזוג ב

תחיה, בת ואחות. החתונה  -רצחו שבועיים לפני חתונת שרהיעקב ונתנאל ליטמן נ
 גרים.איתנה למול האתציונות ועמידה תוכנן והייתה סמל לה כמהתקיימ

 מת ישראל., עריבות, נשונותצימרכזיים:  ערכים

 יום העצמאות.: ועיםמתאים לאיר

 להקרין לסיכום מסע משואה לתקומה.: כדאי לעשות

 : וריםשם קקטעי

https://drive.google.com/open?id=1rd4xUcCFqf32-HihT1UlEdiaBpnvtu12, 
https://drive.google.com/open?id=12tRqQ5UegHwen7OehnvLwGxEeeLfnu5Y, 
https://drive.google.com/open?id=1zQeIxaoO9k02HMoNhLupWI47Myyru6GI, 
https://drive.google.com/open?id=1KTnA8aeKB-gX7Gu6cu6N3KTS1k6blT_k, 
https://drive.google.com/open?id=1CCUIumLJ0dJZyg1O-4l2z8xFz350sbVQ 

 

 

http://www.edu-movie.com/
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 (1999מטריקס )

 עולם הקודש מול עולם החול.זיים: מרכ ערכים

 .ויום כיפור : ראש השנהועיםאים לאירמת

 : לבוש לא צנוע.בעיות

 : צפייה מונחית.כדאי לעשות

 

 13אפולו 

 13בוסס על סיפורה האמיתי של משימת אפולו , המ1995אמריקאי משנת  ט קולנועסר
את צוות  מיכל חמצן בסיפון החללית, מה שאילץ , במהלכה התפוצץ1970לירח בשנת 

 המשימה לאלתר את חזרתם בשלום לכדור הארץ.

 ., חשיבה יצירתית, התמודדות עם החמצה: עמידה בפני מכשוליםמרכזיים ערכים

 https://t.me/shalom_sratim/49954רדה: להו קישור

 

 (1998המופע של טרומן )

 קומי. הסרט מספר על תוכנית-דרמטי מן  הוא סרט קולנוע( המופע של טרו1:43)
וד ל לחשבריחתו. כשטרומן מתחיטלוויזיה העוקבת אחרי חייו של טרומן, מלידתו ועד 

שהכל הצגה, חברת ההפקה מנסה לתקן את המצב בכל דרך אפשרית, אך הדבר לא עוזר 
בסוף, טרומן מתגבר על ההפקה ובראשם הבמאי לו להיפטר מן הפרנויה שפיתח. ל

 לחיים האמיתיים. –ומצליח לצאת לחופשי 

 חשבה.אות מ, עצמדרה עצמית, הג: זהותמרכזיים כיםער

 alom_sratim/46801https://t.me/sh: קישור להורדה

 

 (2018)גורד שחקים 

הברית, נמצא  לוחם צוות החילוץ וההצלה של ארצות לשעבר וכיום FBIוייל סוייר, סוכן 
ו כאיש האבטחה הבכיר של גורד השחקים קונג עם אשתו ושני ילדי-בשליחות בהונג

גלה סוייר שלא כל שותפיו הגבוה והבטוח ביותר בעולם. ביום בו פורצת שריפה בבניין, מ
שמו ולהציל את את  רוצים בטובתו והוא חייב למצוא את האחראים לשרפה, לנקות

 .הבנייןמשפחתו שנלכדה בתוך 

 .: משפחהמרכזיים ערכים

http://www.edu-movie.com/
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 קה בקטנהאלימות, נשי: בעיות בסרט

 : ערב הווימתאים ל

  /:t.me/shalom_sratim/52047/httpsקישור ל

 

 (1968) מצחצחי הנעליים

ים מצחצוח נעליים ברחובות רומא שלאחר סקואלה וג'וזפה הם שני ילדים המתפרנס
סתבכים במעשי רמאות בשוק השניים, שחולמים לרכוש סוס לבן, מ. מלחמת העולם

ם השחור בדרך להשגת סכום הכסף הדרוש. הם נתפסים ונשלחים למוסד לעברייני
 המנגנון.צעירים, שם הם הופכים לקורבנות של 

 . תשובה למרות הכל. משפחה. נאמנותיושר : מרכזיים םערכי

 ימים נוראים. פסח )הכבדת לב פרעה( :רועיםמתאים לאי

 אות קשה.הסרט מציג מצי ת:בעיו

 

 ם שליהעול

קשה סיפורה של אלה, בחורה עיוורת וחירשת, וכתוצאה מכך, גם אילמת. מגיל קטן מת
לה להתמודד עם חייה הקשים. היא מקבלת סיוע מאדון מאהיר, מורה שמכיר את א

הנושא מקרוב. מאהיר, שגדל לצד אחותו שנולדה עיוורת וחירשת, גם היא, נחלץ לעזרתה 
ייה. זהו סיפור מרגש ושובר לבבות המציג את וות אותה לאורך כל חשל אלה ומחליט לל

 לה, מאהיר, נגד העולם כולו.ורה שחייהם של אלה )ברן סאאת( ושל המ

 ועוד , התמדהכח רצון: מרכזיים ערכים

 מורה המבוגרב מתאהבתהתלמידה : בעיות בסרט

 

 כשהנערים שרים

יע לעבוד בפנימייה לבנים סוררים. מאתיו הוא מורה למוזיקה ומלחין כושל שמג קלמנט
תור את בעיות ה" של המנהל ראשין, לפתגוב-ההוראה "פעולההוא מצליח לטלטל את 

 המשמעת ולהפוך את הילדים למאושרים על ידי הקמת מקהלה.

 .: אמון בתלמיד מוביל לצמיחהמרכזיים ערכים

 ודיון לאחר מכן.: הקרנה לשימוש בשיעור

http://www.edu-movie.com/
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  ogle.com/open?id=1KYsbhttps://drive.go-:קישור להורדה
s5Manuuq7-fH1e8qtO93dW8t_Ba 

 

 הגגכנר על 

ופה מביאות כל רוחות התקבנות.  5לטוביה החולב יש . 19-ה בסוף המאההסרט מתרחש 
ספר על מאבקו של טוביה על רקע שונה. הסרט מ וגיהולאידאולאחת להינשא לגבר אחר 
 הפוגרומים והסוציאליזם.

 , התמודדות עם ההשכלה.מול מודרנהמסורת : מרכזיים ערכים

כשלימדתי על ההשכלה היהודית ,על "השתמשתי בזה : היסטוריה, ורימתאים לשיע
 ."הפוגרום ברוסיה

 https://t.me/shalom_sratim/3415 קישור להורדה:

 

  כשהארי פגש את סאלי

ם מערכת יחסים אפלטונית, אך רוויית מתח מיני. לאורך הארי וסאלי מנהלים ביניה
הו השנים הם חוששים שכניסה למיטה תהרוס להם את החברות. אבל מה לעשות כשמש

 בוער לו בפנים כמו גחלת?

 : מין.בעיות

 https://t.me/shalom_sratim/12214: קישור להורדה

 

 17בן  שוב

 גיל ההתבגרות, יחסי הורים ילדים ם:מרכזיי ערכים

 .תחלההעישון, סמים ואלכוהול, מעט, ב: בסרטבעיות 

מעגלים, זה המעגל השני: אני מול  4יצרתי , "וך לחיי משפחה: חינעורים לשימתא
 ".המשפחה

: רדהקישור להו
https://drive.google.com/file/d/1U5HRbIND51eTO0Jg2rnKzKZ3z-

20x5Ng/view?usp=drivesdk 

 

http://www.edu-movie.com/
https://drive.google.com/open?id=1KYsb-fH1e8qtO93dW8t_Ba-s5Manuuq7
https://drive.google.com/open?id=1KYsb-fH1e8qtO93dW8t_Ba-s5Manuuq7
https://t.me/shalom_sratim/3415
https://t.me/shalom_sratim/12214
https://drive.google.com/file/d/1U5HRbIND51eTO0Jg2rnKzKZ3z-20x5Ng/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1U5HRbIND51eTO0Jg2rnKzKZ3z-20x5Ng/view?usp=drivesdk
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 יגון

 .אמפטיה למצוקת היחיד ,הקשבה: מרכזיים ערכים

 "הקרנתי לאחר שלמדנו את הסיפור יגון של צ'כוב".: ספרות, מתאים לשיעור

 

 (2006)לא ידוע 

 היכן הגיעו לשם ואיך יוצאים.ם לא יודעים . המישה גברים מתעוררים בחדר נעולח

 לכוהול.: עישון, סמים ואות בסרטבעי

 

 לדפוק התמחות

התקדמות טכנולוגית. הם נרשמים לקורס התמחות בחברת רים עקב אנשי מכירות מפוט
 די להתקבל לעבודה.כצעירים בגאוני מחשבים  להיאבק"גוגל" ומנסים 

 , אמונה בעצמימוטיבציה: כזייםרמ יםערכ

 יש לערוך את הסרט ולהוציא קטעים רלונטים בלבדה. הרב בעיות:

 .: בעזרת הקטעים להבין מה מעורר מוטיבציהשימוש בשיעור

 

 (2014) וויאפלש

שם פלטשר. של מורה מבעית באנדרו הוא נגן תופים שמתקבל ללהקת הסטודיו ( 1:46)
אותו בהתאם אל קצה גבול דורו ופלטשר דוחף אנדרו רוצה להיות נגן התופים הטוב ב

 היכולת שלו ומעבר לו. מה תהיה מוכן לעשות כדי להצליח?

 .לותגבו , הצבת, מוזיקהך, שיטת חינותמדהה: מרכזיים ערכים

 ps://t.me/shalom_sratim/16953htt: קישור להורדה

 

 (2018) בצע פינאלהמ

 ף אייכמן.לללכידת אדוהמודיעיניים שקדמו מאמצים ל הסרט המספר ע

 ., התמדה: כבוד לאומיייםמרכז ערכים

 שרה בטבת.ה, עשוא: יום המתאים לאירועים

 מיני.: קטע של אלימות וקטע בעיות בסרט

http://www.edu-movie.com/
https://t.me/shalom_sratim/16953
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 https://t.me/shalom_sratim/48410 :קישור להורדה

 

 (2013) מנצחים

בגיל ההתבגרות, לג'וליאן יש יחסים מתוחים עם אביו פול, אשר מתקשה להשלים ( 1:35)
שר ג'וליאן מאתגר את אביו לקחת חלק בטריאטלון, פול עם השיתוק המולד של בנו. כא

כשהוא מבין שג'וליאן לא מתכוון לוותר הוא אבל  תחילה מסרב לקחת אותו ברצינות,
מהלכה יתגברו מחליט להסכים. מה שגורם לשניים, להתחיל בתכנית אימונים מפרכת, ב

 ו.שיפצה על השנים שעברעל קשיים ומכשולים אישיים וגם יפתחו קשר עמוק 

 .התמודדות, יחסי אבא בן: יםמרכזי ערכים

 https://t.me/shalom_sratim/39995 :קישור להורדה

 

 (2006)המתנה המושלמת 

( אדם עשיר נפטר ומוריש לנכדו הון עצום, אך רק אם יוכיח שהוא ראוי לכך. כדי 1:58)
 12הסבא מורה לו לעבור לוודא שאכן הוא ראוי לכך והוא יודע להשתמש נוכן בכסף, 

 משימות.

 , חברות, עמל: נתינהיםמרכזי כיםער

, "אפשר לפתח שיח על כל חלק בסרט. מה : חינוך, כישורי חייםתאים לשיעורמ
 המשימות". 12סף, ועוד, בהתאם ל, כ, משפחההחשיבות של עבודה, חברות

 \ratim/44355https://t.me/shalom_s: הורדהקישור ל

 

 מבול של צרות

הברית ושואף להיכנס עמוק לחיי הפוליטיקה.  נבחר לקונגרס של ארצותאוון בקסטר 
פתח ביתו במשפחתו לפרבר שנמצא באזור וושינגטון. הוא קונה רכב ועובר יחד עם 

אוון מצטווה  שמסתבר שנשלחו בידי אלוהים. כלים וקרשים אוסף של אוון מוצא החדש
, ד לא מגיע מבולהמיועתיבת נח, ולהכניס אליה את כל החיות. בתאריך , כלבנות תיבה

 שסביב התיבה נכנסים פנימה וניצלים. אבל נפרץ סכר גדול, והאנשים

 ., משפחההתמודדות , דרכיהזדמנויות בחיים: זייםמרכ ערכים

 alom_sratim/14440https://t.me/sh ישור להורדה:ק

 

http://www.edu-movie.com/
https://t.me/shalom_sratim/48410
https://t.me/shalom_sratim/39995
https://t.me/shalom_sratim/44355/
https://t.me/shalom_sratim/44355/
https://t.me/shalom_sratim/44355/
https://t.me/shalom_sratim/14440
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 (2018תיעודי ) -הנאצי הטוב

סיפורו של קרל פלאגה, קצין נאצי בכיר שהקים "מחנה עבודה" שמטרתו  (0:52)
דרמה המשלבת -שה דוקוהאמיתית הייתה הצלת יהודים בוילנא. הסרט הוא למע

ם שהתרחשו יחד עם עדויות מרגשות של ניצולים שהיו תיים של האירועישחזורים דרמ
 של פלאגה.הגנתו  , וחיו עם משפחותיהם במחנה תחת10–5ילדים, בגילאי 

 ., הליכה נגד הזרם: עמידה על העקרונות שלךמרכזיים ערכים

 ., ט' באב, עשרה בטבתואה: יום השאירועיםמתאים ל

 https://www.youtube.com/watch?v=JNe0eeR1jmIלצפייה ישירה:  קישור

 

 (2000) יםלשמור אמונ

יכים להחליט האם ראהבים מחדש בחברת ילדות שלהם. הם צאיי וכומר מת( רב2:09)
 ם?ו מתחתנים איתה. ומי מבין שניההם נאמנים לדתם א

 

 (2003) ברוס הגדול מכולם

 ועובר תהליך פנימי כדי לדעת להשתמש בכוחות. ( אדם מקבל כוחות כשל אלוקים1:41)

https://drive.google.com/file/d/0B-: קישור להורדה
dmRJX0hXZDYyRE0/view?usp=drivesdkEbqfx8b66M 

 

 (1983ינטל )

ינטל היא בתו של רבי מנדל, מלמד כפרי דתי אדוק. היא חיה בשטעטל טיפוסי ( 2:13)
ן מלמד אותה בסתר את רזי התורה של תחילת המאה העשרים. אביה האלמבפולין 

ערה, והתלמוד, מה שמקובל היה ללמד בנים בלבד. כאשר אביה נפטר היא מקצצת ש
ת למסע על מנת למצוא ישיבה. היא קוראת לעצמה "אנשל" מתחזה לבחור ויוצא

 . עילוישנחשב  ומתחברת במסעה לאביגדור

 https://t.me/shalom_sratim/21713: קישור להורדה

 

 רה(רקדיה )סדאג'ואן מ

 מה לעשות.מורה לה  , שהקב"הנביאה-חורההיא ב'ואן ג

http://www.edu-movie.com/
https://www.youtube.com/watch?v=JNe0eeR1jmI
https://drive.google.com/file/d/0B-Ebqfx8b66MdmRJX0hXZDYyRE0/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/0B-Ebqfx8b66MdmRJX0hXZDYyRE0/view?usp=drivesdk
https://t.me/shalom_sratim/21713
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 מחשבת ישראל.: שיעורמתאים ל

 

 (2000תעביר את זה הלאה )

מתעלל אשר עזב ( טרוור הוא ילד שחי בלאס וגאס. הוא חי בפחד מפני אביו ה2:02)
והוליסטית. כאשר הוא מגיע לכיתה ז' בבית הספר הוא מקבל אותו ואת אימו האלכ

רך שתשנה את העולם. הוא מייסד לנסות ולמצוא ד -מהמורה שלו משימה לימודית 
בל אותה ממנו, אלא מחזיר אותה שיטה חברתית לפיה אדם מחזיר טובה לא למי שקי

עביר את זרים. כך, אנשים סביבו מתחילים להלשלושה אנשים אחרים, מוכרים או 
המעשים הטובים מאדם לאדם וטרוור גורם לשינוי חברתי של ממש עד שהוא נכנס 

 ם.עמוק לחייו האישיי

 .םלאחר, היכולת שלי לעשות שינוי בעול נתינה מרכזיים: ערכים

הראשית מכורה, זה חלק  ון, סמים ואלכוהול, האמא של הדמותמין, עיש בעיות בסרט:
פשר לחתוך או מהדמות אבל הסרט לא מכוון לשם. דבר נוסף, יש קטע מיני קצר שא

 להעביר של האם עם המורה.

  sratim/16https://t.me/shalom_418 :קישור להורדה מהטלגרם )מדובב(

 

 (2001)נפלאות התבונה 

( סיפורו של המתמטיקאי ג'ון נאש, חתן פרס נובל לכלכלה שבמשך מרבית שנות 2:20)
 סכיזופרניה.חייו סבל מ

 .: מתמטיקהמתאים לשיעורי

קישור להורדה: 
le/d/1UN5KutWV8N6BqlF6_PoJEo1hVAp90rra/viehttps://drive.google.com/fi

ivesdkw?usp=dr 

 

 (2000עושה הנפלאות )

קשים וטראומות, אן מלמדת הלן היא תינוקת שהתעוורה והתחרשה ממחלה. לאחר חיים 
 ית ומצליחה לעזור לה.אותה את האלפב

 ., הקרבההוהתמד , נחישות, תקשורתהתגברות על קושי מרכזיים: ערכים

http://www.edu-movie.com/
https://t.me/shalom_sratim/16418
https://drive.google.com/file/d/1UN5KutWV8N6BqlF6_PoJEo1hVAp90rra/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1UN5KutWV8N6BqlF6_PoJEo1hVAp90rra/view?usp=drivesdk
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עצם. המילים לשון. "הראיתי קטע ממנו בפתיחת נושא שמות  מתאים לשיעור:
שמות של דברים  -את הלן הן שמות עצם מוחשיים  הראשונות שאן סאליבן מלמדת

 בשפת הסימנים".. לכל דבר במציאות היא יצרה סימן שהיא יכולה למשש

 חת.אלימות בסצנה א בעיות:

 

 (2007) יומני החופש

ביותר ותוך תלמידים בעיתיים מהשכבות הנמוכות  150מורה צעירה לוקחת ( 2:03)
א מצליחה לשכנע אותם, בעזרת המילים, שהיא מחדירה בהם את האהבה לכתיבה הי

 .רלהפוך לבני אדם טובים יות

 .רצון, כח : כבוד האדםמרכזיים ערכים

 : עישון, סמים ואלכוהול.בעיות בסרט

 : דיון על תהליכי למידה שמקדמים ומעצימים תלמידים.מתאים לשיעור

 

 (2006אגדה )לידתה של  –פלה 

הזמנים. מילדותו במעברות ברזיל ועד להפיכתו סיפורו של אחד מגדולי הכדורגלנים בכל 
 לכוכב על.

 .הגברת מוטיבציה, , הצבת יעדים, חברותמידה על שלך, ע: נחישותרכזייםמ ערכים

 : אלימות.בעיות בסרט

 בתלמידים". : חינוך, "השתמשתי כדי להגביר מוטיבציהאים לשיעורימת

 https://t.me/shalom_sratim/40958: קישור להורדה

 

 אורות

 היהודית מול התרבות היוונית.סרט לכבוד חנוכה על התרבות 

 .ת היהודיתהתרבות היוונית מול התרבו מרכזיים: ערכים

 ttps://www.youtube.com/watch?v=XTugc9jxjL4h: קישור לצפייה ישירה

 

 

http://www.edu-movie.com/
https://t.me/shalom_sratim/40958
https://www.youtube.com/watch?v=XTugc9jxjL4
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 (2000) לזכור את הטיטאנים

אחר קבוצת הפוטבול של תיכון באלכסנדריה שבווירג'יניה בשנת  העוקבסיפור אמיתי 
אפריקאים שילוב תלמידים  -אינטגרציה גזעית בתיכון ל מהלך בעת שיאו ש .1971

 )ויקיפדיה( והמתחים שזה עורר -אמריקאים 

 , כוח של קבוצה, אחדותהיחס לשונה: מרכזיים כיםער

 .(קטע קצר על בחור הומו בקבוצה )יורדים עליו: בסרטבעיות 

 ."ואמונה ביכולות שלך דיברתי על כוחה של קבוצה" : חינוך.מתאים לשיעור

 /31164https://t.me/shalom_sratim: הורדקישור לה

 

 (2001) קוראים לי סם

גדל את בתו לוסי לבד. כשהרווחה מבינה זאת, סם הוא אבא מוגבל בשכלו שמ( 2:07)
פטי יוצא למאבק משה ומוסרת אותה למשפחת אומנה. האב יא חוטפת ממנו את הילדה

תפרצויות בכי מנה גורם לו להפחת האוו כשעורך הדין של משעם חברים, אך מפסיד ב
 וכיח כי הוא אינו כשיר.וכעס ובכך מ

 .היחס לשונה: מרכזיים ערכים

 https://t.me/shalom_sratim/16506: קישור להורדה

 

 תורפהנקודת 

 חסר בית שחור בארה"ב, שאומץ ע"י משפחה יתי של מייקל אוהר, צעירסיפורו האמ
הגשים את יכולותיו. נוכחותו של מייקל בבית המשפחה לבנה מבוססת כדי לעזור לו ל

את המשפחה למספר גילויים עצמיים משל עצמם. מייקל, בסביבתו החדשה,  מובילה
הן כשחקן פוטבול והן  מייקל עובד קשה נאלץ להתמודד עם אתגרים חדשים ושונים.

קל למיד ובעזרת משפחתו החדשה ומאמניו הוא הופך לשחקן מקצועי בתפקיד תאכת
 שמאלי בקבוצת ההתקפה.

 .מונה בכוחות שבנוא: מרכזיים ערכים

 : מין.בעיות

 

 

 

http://www.edu-movie.com/
https://t.me/shalom_sratim/31164
https://t.me/shalom_sratim/16506
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 גיבורים  6

ם את מותו של אחיו בידי נבל בשם ילד גאון רובוטים בשם הירו האמאדה רוצה לנקו
מאקס שיצר אחיו טדאשי. הוא משלב כוחות עם ייוקאי. הירו נעזר ברובוט רופא בשם בי

ם הוא משדרג אות -גו ופרד -וואסאבי, האני למון, גו -חבריו הסטודנטים של טדאשי 
על, במשימה להציל את העיר מפני יוקאי, נבל במסכה השולט בצבא של -לגיבורי
 בוטים אותם הוא גנב מהירו.מיקרו

 ., כיצד להשתמש עם הכוח שיש לי: חברותמרכזיים ערכים

 https://t.me/shalom_sratim/43870: קישור להורדה

 

 התוכנית להגנת נסיכות

סרט היא . במהלך ההנסיכה רוזלינדה אמורה להתמנות למלכה, אך יש שרוצים ברעתה
 ילה, מנסה להציל את אימה ועוד.מתחזה לתלמידה רג

 .אלא במה שיש בו קנקן, אל תסתכל ב: חברותמרכזיים ערכים

 :קישור להורדה
lzUzFDV2c/view?usPhCYVVR0VHhttps://drive.google.com/file/d/0B1JmS97i

p=drivesdk 

 

 פעמייםלנצח 

השנייה, וסייה האזרחית במלחמת לבנון סרט המציג את האיפוק של צה"ל כלפי האוכל
 וגם מראה כיצד ניצחנו.

 וסריות בזמן מלחמה: ממרכזיים ערכים

לדעתי המסר עצמו שמרחמים על האויב בשעת מלחמה : חינוך. "מתאים לשיעור
 הוא בעייתי,  שווה דיון בכל אופן". לנויילים שומסכנים ח

 https://vimeo.com/88578536: קישור לצפייה ישירה

 

 (1993)ג'מייקה מתחת לאפס 

גולש מזחלות שעקב רמאות נלקחו ממנו תאריו, מנסה להקים קבוצת גלישה   (1:38)
בעה ספורטאים, שעוינים אחד את השני. הם אר ים אליומקצועית בג'מייקה. מצטרפ

http://www.edu-movie.com/
https://t.me/shalom_sratim/43870
https://drive.google.com/file/d/0B1JmS97iPhCYVVR0VHlzUzFDV2c/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/0B1JmS97iPhCYVVR0VHlzUzFDV2c/view?usp=drivesdk
https://vimeo.com/88578536
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ות מהרחוב והעולם, ולהתמודד מצליחים להתגבר על המשקעים ביניהם ועל הספקנ
 כשווה בין שאר המשלחות.

 ., אידיאלים, עבודה קבוצתית, הומורבמטרה , דבקותנחישות: מרכזיים ערכים

 ועוד , סוכותשבועות: מתאים לחגים

 , קצת מכות.ה מעט בוטה: נשיקה, שפבעיות

קישור להורדה: 
1L6SHg8GW8dNEB0XeSM4XGQ4keeor5fQ4/ile/d/https://drive.google.com/f

view?usp=drivesdk 

 

 מגה מיינד )או מגה מוח(

על, המצליחה לחסל את יריבה הנערץ -מוח, דמות נבל תמקדת במגהעלילת הסרט מ
מוח מתגעגע ליריבו המנוח ויוצר לו יריב -עצמו מגהמן. אחרי חיסולו של זה, מוצא -מטרו

טיטאן מתברר -מן. יריב זה, האל-אי מהגלימה של מטרו-אן-ידחדש בדמותו בזכות דגימת 
עמתות עם האני הפנימי מוח להת-גהמוח, מה שמוביל את מ-כנבל גדול אף יותר ממגה

היות גיבור על בסוף הסרט מגה מוח הופך ל .המרושע שלו ועם אהבתו לרוקסן ריצ'י
 )ויקיפדיה(. והופך גם למגן של מטרו סיטי

, השפעת ההסתכלות שלנו על , יש טוב בכל אחדולת בחירה בטוביכ: מרכזיים ערכים
הכוח שיש  ,ה טוב שיבוא מולותמיד יהי -, אם יש רעסטיגמות, אדם ומה שזה מוציא ממנו

 .לכל אחד מאיתנו להיות גיבור

 הסרט.: מצויר, נשיקה בסוף בעיות

 ttps://t.me/shalom_sratim/49925h: קישור להורדה
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