
 ( אמונה וכוח רצוןמטרה, )גדולים מהחיים  –  בסרט דיון לאחר צפייה 

מש חוויה  היא  בסרט  צוחקים,  והצפייה  כמותם,  נהנים  המורים,  אתם  שווים.  אתם  המסך  בפני  ולתלמידים.  למורה  תפת 

ומתרגשים כמותם. לאחר החוויה המשותפת ניתן לשוחח על הסרט. אבל מה שחשוב הוא להקשיב. הקשיבו כיצד  מופתעים 

 משוחחים על רגשותיהם וכיצד הם מביעים את מחשבותיהם.התלמידים 

: הסרט התיעודי נותן אפשרות לראות בחירות של אדם אמיתי, לשמוע דעות חדשות  מטרת הצפייה והדיון לאחר צפייה בסרט

 . והדיון בסופו עוזר לתלמידים להתבטא

 

    :לדיון לאחר צפייה בסרט שאלות 

 הנושא ?מה למעשה מספרים לנו בסרט ? מה 

 השראה ?מעוררת האם גיבור הסרט מסכן או דמות  -

 מה הבעיה שעולה בסרט ? ?קושי האם קיים מהי הדילמה ?  -

 ומה בסוף ? האם היה שינוי ? מה חשבתם על גיבור הסרט בהתחלה  -

 ועם מי מהן אתם הכי מזדהים ?  ? מה הן מייצגות? מיהן הדמויות הנוספות בסרט -

 ? שחווה את אותו הדבר כמו גיבור הסרטהאם אתם מכירים אדם  -

 מה אתם לומדים מגיבור הסרט ?  -

 אם תפגשו את גיבור הסרט במציאות מה תאמרו לו ?  -

 למה חשוב לבמאי להביא את הסיפור הזה לקהל ?  -

 אם תפגשו אדם שזו גם המציאות שלו, מה תוכלו לומר לו ? -

 ו עליו עוד במהלך היום ..  חישבו על משפט אחד שנאמר בסרט שהשפיע עליכם ואולי תחשב -

 : וכוח רצוןאמונה  שאלות על

 וחלומות שאתם עובדים כדי להשיג אותן ?האם גם לכם יש מטרות  -

 ( , מקצוע..אהבה, בריאות )בספורט,  ? לכבוש מטרה שהציב לעצמומונה כח רצון וא היכן מקבל אדם מ -

 שנולדת איתם ? נחישות וכוח רצון הם דברים שאפשר לעבוד עליהם או שמא מדובר בעצם ב'מתנות' האם  -

 להצליח? מה גרם לו בדרך?שהיו לו קשיים רבים למרות  להשיג מטרהאדם שהצליח אתם מכירים גם האם  -

 ( , מקצוע..אהבה, בריאות )בספורט, להצליח שלנו  יעד ם בשל המשפחה והחברי ם מה מקומ -

 ?לטוב יותר עולמולצאת מאזור הנוחות שלו ולהפוך את מה הם התכונות שלדעתכם נדרשות מנער בכדי  -


