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 רוזה פארקס

 

 ליזבת' קייזרכתבה 

 עטרה אופק נוסח עברי

 מרטה אנטלואיירה 

  2017צלטנר ספרים  הוצאת

 

 הקדמה קצרה לפני שנתחיל בהפעלות

הסיפור המובא מתאר בקצרה את הסיפור  ,ג . ואכן-במצעד הספרים הספר מיועד לכיתות א 

רצון לגעת בנושא החשוב הזה מתוך  של רוזה פארקס למניעת אפליה על רקע גזע וצבע עור.

 גם בגיל צעיר נשארות לא מעט שאלות פתוחות שאינן מקבלות תשובה בסיפור כמו:

לא פעם היה עליה שהיא שווה לא פחות מכל אחד אחר,  ,היא ידעה שהיא אדם כמו כולם"... 

עיתים הציורים לואין שום הסבר כיצד עשתה זאת.    ”לוודא שגם האחרים מבינים את זה.

 היפים של מרטה אנטלו מספקים תשובות לטקסט הסתום.

מפאת הנושא החשוב החלטנו להוסיף הפעלות  מורכבות יותר לגיל מבוגר יותר, או בהתאם 

 להחלטה של המנחים. אנו ממליצות שכל ההפעלות ייעשו בעזרת מנחה.

 :באתר

-carmi.com/tag/%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%94-https://naama

%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%A7%D7%A1/ 

השפעת פעילותה על התנועה לזכויות ת אאפשר למצוא  את סיפורה של רוזה פארקס ו

 האזרח.

 

 למנחה - זכויות אדם ואזרח

צם על הרעיונות של זכויות אדם ואזרח, משום כך  הרעיונות בספר ילדים זה מבוססים בע

 בחרנו להביא למנחים מעט חומר בנושא חשוב זה:

 ארגון האומות המאוחדות 1948בדצמבר  10 -ובעקבותיה, ב מלחמת העולם השנייה לאחר

, הכריז על המסמך בלבד ניסח את זכויות האדם והאזרח. האו"ם, שמנה אז עשרות מדינות

https://naama-carmi.com/tag/%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%94-%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%A7%D7%A1/
https://naama-carmi.com/tag/%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%94-%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%A7%D7%A1/
http://www.amalnet.k12.il/sites/art/show_item.asp?item=grti0169&type=history
http://www.un.org/english/
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המידה להערכת ניהול תקין של -כעל אמת "דםההכרזה העולמית בדבר זכויות הא" שהוציא

 .סעיפים שלהם זכאי אדם מעצם היותו אדם 30כל שלטון על פני כדור הארץ. ההכרזה כללה 

השוויון בין בני על ואזרח. עיקרה שמירה על זכויות החופש האישי ו הצהרת זכויות אדםזוהי  

עקרונותיה, המדינות שחתמו על הצהרה זו התחייבו לקיים את  האדם באשר הם.

 ביניהם הינם:שהעיקריים 

 זכויות הפרט -זכויות אדם טבעיות

זכויות הטבעיות: הזכות לחיים ולביטחון ,הזכות לחירות, החובתה של המדינה לשמור על 

 הזכות לשוויון, הזכות לקניין, הזכות להליך הוגן, הזכות לכבוד

 אדם כחלק מהחברה -זכויות אזרח

הזכות לבחור ולהיבחר,  -חובתה של המדינה לשמור על האזרח במסגרת האמנה החברתית

 .חופש ההתארגנות, הזכות למתוח ביקורת על השלטון

 באתר:

http://www1.amalnet.k12.il/amalb/profession/ezra/DocLib3/%D7%96%D7%9B%D7

%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%93%D7%9D.pdf שלפירוט  נויש 

 הזכויות ומשמעותן.

 גם מדינת ישראל חתמה על מימוש ההצהרה הזאת.

 1991ובשנת   זכויות הילדאישרה עצרת האומות המאוחדות  גם את אמנת  1990בשנת  

 ן.מדינת ישראל חתמה על אישורחתמה 

 באתר:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/ChukimVeamanot/amano

t/AmanatZchuyotYeladimSafaYedidutit.htm  .ישנו פירוט והסבר על זכויות אלו 

 

 על הספר

. רוזה, נכדה  את סיפורה של לוחמת זכויות האזרח האמריקאית רוזה פארקסמביא הספר 

סבא  שמעה מפי.כבר בגיל צעיר בעיירה קטנה ליד אלבמה גדלה  ,לעבדים שחורי עור

את סיפורם של העבדים שחורי העור בארצות הברית וכילדה הבינה את הצורך  הוסבתא של

 יתה לפעילה בתנועה האמריקאית לזכויות האזרח.יכשהתבגרה, ה לעמוד על זכויותיה.

 צבע עור.של שייצב אותה כלוחמת נגד אפליה בשל גזע ו ,סיפורה המיוחדהספר מביא את 

רבה לפנות, בהתאם לחוק, את מקומה לאדם לבן ונשלחה ייום אחד, כשנסעה באוטובוס, ס 

מעצרה הצית את המאבק ששם קץ להפרדה הגזעית בין שחורים  בשל כך לבית סוהר.

 . לכלללבנים. את המשך חייה הקדישה פארקס למאבק למען שוויון זכויות 

 

 יד בעקבות הקריאה(יפעילות מקדימה לפני קריאת הספר )אפשר גם מ

http://www.un.org/Overview/rights.html
http://www1.amalnet.k12.il/amalb/profession/ezra/DocLib3/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%93%D7%9D.pdf
http://www1.amalnet.k12.il/amalb/profession/ezra/DocLib3/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%93%D7%9D.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/ChukimVeamanot/amanot/AmanatZchuyotYeladimSafaYedidutit.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/ChukimVeamanot/amanot/AmanatZchuyotYeladimSafaYedidutit.htm
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 ?מהי אפליה

 ?מהן דעות קדומות

 

 אפליה

 התרגיל מאפשר לילדים לחוות  תחושה של אפליה. 

המנחים יחלקו לילדים )כיתה או קבוצה( מדבקות. למחצית ילדי הכתה )הקבוצה( ידביקו 

כמו כן יש להדביק ) .בלי הסברים ידביקו מדבקות כחולות. השנייהמדבקות חומות, למחצית 

 (.אקראיאת המדבקות באופן 

 

 אפשרויות של הפעלה:

 

.בסוף השיעור יאמרו המנחים כי להפסקה יצאו רק הילדים עם המדבקה החומה, הילדים 1

וגם לא ישחקו  בכיתה )ביחד עם המנחה( ולא יצאו להפסקה. יישארועם המדבקה הכחולה 

 .יהםישבו במקומות רק בכתה,

 

. עריכת חידון שבסופו  מי שיענה נכון על הכי הרבה שאלות יקבל פרס כלשהו. התשובה 2

 המדבקות הכחולות.היא רק בהצבעה. המנחים יפנו רק אל בעלי 

 )אפשר לבחור כל פעילות אחרת, שיוצרת הפרדה בין ילדים(.

 

 ומעלה. 10תרגיל לקבוצת ילדים מגיל 

 , ניתן לעשות עם קבוצת ילדים מבוגרת יותר. רגשיתתרגיל מורכב יותר מבחינה 

עם המדבקות הכחולות יקבלו גם פתק  מקדימים. הילדיםהסברים , ללא שוב חלוקת מדבקות

שיעורים  3בפתק יהיה כתוב שבמשך ". סודי ביותר להשמיד לאחר הקריאה"שעליו כתוב 

 עם ילדים  הנושאים מדבקה חומה.חק ו/או לש והפסקה אחת אסור להם לדבר 

 

 סיכום התרגיל

ביצוע קבוצה אחת נמנע מהיה תרגיל באפליה. לקבוצה אחת היו תנאים מועדפים ו זההסבר: 

מקבוצת אנשים לעשות פעולות  כאשר נמנעפעולות רגילות. לכך קוראים אפליה : של 

 . קבוצות אחרותמותרות לש

 התרגיל? מרוצתהחומים: איך הרגשתם ב

 התרגיל?מרוצת הכחולים, איך הרגשתם ב

 לרשום את הדברים הנאמרים על הלוח.יש 

 סיכום: מה מרגישים אלה שמופלים?

 



4 
 

 

 בחזרה לספר רוזה פארקס

 

 שאלות כלליות 

 יום של רוזה כילדה:מתארו את חיי היו

 ?היכן גדלה רוזה פארקס 

  הגיעה לבית הספר?איך 

 כיתה למדה? ובאיז 

 ?מי היו החברים שלה 

 

 1איור מס 

 

 

 

  רואים בו.תארו מה 

  איך לדעתכם מרגישים הילדים השחורים כשהם רואים את האוטובוס חולף על

 פניהם?

 באוטובוס? איך לדעתכם מרגישים הילדים הלבנים כשהם נוסעים 

 ?לפי הציור מה חושבת הציירת  על הילדים הלבנים 
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 חוקי ההפרדה

 חוקי ההפרדה?מהם 

 .?מהם מספרים בספר לואיעל 

 ..."היא הרגישה שהחיים שלה מלאים בחוקים לא צודקיםבספר כתוב: "... 

 ?אלה אינם צודקיםחוקים מדוע 

 

 2איור מס

 

   

 התבוננו באיור.

  ההפרדה המתוארת באיור?קיימת מי למי בין 

  לאדם לבן אם היה נכנס לאיזור של לא לבנים? ההיה קור לדעתכםמה 

  רק ללבנים? המיועדנכנס למקום שלא לבן מה לדעתכם היה קורה לאדם 

 ה?ההפרדה היא בין לבנים ללא לבנים, מדוע לדעתכם רק הלא לבנים  מחו נגד  
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 לחמה של רוזה פארקס נגד חוקי הגזעהמ

 חוקי ההפרדה?בספרו על האירוע שגרם לרוזה פארקס לצאת למלחמה 

 כיצד נאבקו רוזה וחבריה בחוק ההפרדה באוטובוס?

 האם פעולתם הצליחה?

 

 

 הפעלה לקבוצה מבוגרת יותר 

 !קראו את הקטע המצוטט

 "אבל רק בחלקו האחורי...."מותר היה לה לנסוע באוטובוס, בספר כתוב: 

 ענו: 

 כזה?.מה דעתכם על מצב 1

 מצב כזה יכול להיות היום? . האם2

 מצב כזה יכול להיות היום בארץ?.האם 3

 

 :קראו את הידיעה הבאה

 התפרסמה בעתון הארץ ידיעה של הכתב אור קשתי: (2018)–ביום ירושלים השנה 

בנות מאחור -כפ"ס: בנים מקדימה הפרדה בהצגה בחסות עיריית   

בהצגה במרכז התרבות העירוני לרגל יום ירושלים, בה נכחו תלמידי תיכון 

 כצנלסון, הופרדו הבנים והבנות בעקבות בקשת בית ספר דתי

בהצגה שנערכה היום )ראשון( במרכז התרבות העירוני בכפר סבא  ראשון: פרסום

החילוני, הופרדו הבנים והבנות  "כצנלסון" לרגל יום ירושלים, אל מול תלמידי תיכון

הבנים ישבו מקדימה, והבנות מאחורה. הסיבה להפרדה, בקשת בית ספר דתי שנכח  -

  באירוע.

 גם עמדות הכיבוד מחוץ לאולם היו נפרדות, בהצגה עצמה, מלבד ההפרדה

 לבנים ולבנות. 

  

 

 ענו:

 ?מה תוכן הידיעה בקצרה  

  זומדוע נעשתה הפרדה? 

  הושבו הבנות מאחור?מדוע 



7 
 

 ?האם זהו מצב של אפליה 

 קראתם/ן את הידיעה?כש/ן מה הרגשתם 

 מצב כזה?נקלעים לילו הייתם מה הייתם עושים א 

 

 

 הכינו

 ד"ר רחל עזוז

 ד"ר איה מרבך

 מחברות ספרי לימוד בחינוך לשוני

 


