
I have a dream

יש לי חלום
I have a dream         



חלום
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?מהי מילה זו בעבורכם



.ב"התרחש אירוע מכונן במונטגומרי בארה1955בשנת 

פארקסרוזה את האירוע חוללה 

.כאשר סירבה לפנות את מקומה באוטובוס לאדם לבן

באוטובוסים של מונטגומרי ישבו הלבנים בחלקו הקדמי של האוטובוס  

כאשר נגמר המקום בחלק הלבן התיישבו לבנים  . והשחורים בחלקו האחורי

סירבה לקום פארקסרוזה . בחלק האחורי והנהג היה מורה לשחורים לקום

נשפטה , בעקבות מעשה זה נעצרה. ממקומה בחלק השחור של האוטובוס

.והורשעה
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הכריזה האגודה על חרם נגד חברת  , פארקסבעקבות מעצרה של 

החרם במונטגומרי נסמך על העובדה כי חלק  . ימים381האוטובוסים שנמשך 

היענותם של התושבים השחורים  . ניכר מנוסעי האוטובוסים בעיר היו שחורים

לקריאה לחרם הובילה להפחתה ניכרת במספר הנוסעים ולהפסדים ניכרים 

ובנוסף ראשי  , השחורים הלכו בעיקר ברגל. לחברת האוטובוסים העירונית

מערכת של הסעות באמצעות בעלי מכוניות שחורים  ארגנו הקהילה השחורה 

.מתנדבים
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...חלום של איש אחד
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לחצו ל  

סרטון  

https://www.youtube.com/watch?v=19fupAHdIcw


קיניגמרטין לותר 
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חרם  כאשר הוביל את, 1995קינג הפך לפעיל זכויות אדם בשנת

. והיה נשיאו הראשון של ארגון זכויות האדםמונטוגרמיהאוטובוסים של 

אלימות  -בראש פעולות מחאה לא1957-בתפקיד זה עמד קינג החל מ

למען  לוושינטגוןבמצעד 1963אך מתריסות ששיאן היה באוגוסט

.  תעסוקה וחירות

בהמשך  , "יש לי חלום"במהלך המצעד נשא קינג את נאומו המפורסם 

.עוני ונגד מלחמת וייטנאםהרחיב קינג את פעילותו הציבורית ונלחם נגד

מאבקו העיקש הביא את קינג לעימות עם הממשל האמריקאי וזרועות  

קינג לא זכה לראות את השינוי שחוללו  . אכיפת החוק האמריקאיות

הוא נרצח שעמד במרפסת במוטל הרצח הביא  4.4.1968ב , פעולותיו

.ב"להתלקחות מהומות בערים רבות בארה

קיבל את פרס  1964בשנת. אלים-קינג היה מגדולי הדוגלים במאבק לא

.נובל לשלום על מלחמתו חסרת הפשרות בגזענות

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9_%D7%9C%D7%99_%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%9D
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4.11.1995
?מה אומר לכם התאריך



?האירועים2הקשר בין  
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?מה  החלום  שלכם



אירועים מכוננים אלו מעבירים 
לנו את הצורך בחשיבה חברתית 

.ואמירות חיוביות

מהו המסר החברתי שתוכל לנסח  
?מאירועים אלו

חשבו על מסר שעבר אליכם  1.
מהמקרים שהוצגו כאן

נסחו את המסר בקצרה ובעוצמה2.

הכינו כרזה יצירתית של המסר שלכם  3.

תוכלו להעשיר את השיעור בשימוש בערכת •
מסרים  13" חברות ממגנטת"המגנטים 
מעוררי מחשבה ובעלי  , מאחדים, חברתיים

.עוצמה

.ליצחק רביןהזכרוןהמסרים יתלו בכיתה לציון יום • 10

http://www.m-hevrati.co.il/sto-6.html
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מאחלת לכם לחלום בגדול

ולהפיץ מסרים חברתיים  

אוהבת ומלאת נתינה, קשובה, מקבלת, לחברה דמוקרטית

נופר ירושלמי ספדה

Friend’s–החברתי המרכז ובפייסבוקבקרו אותנו באתר 

http://www.nofarys.co.il/sto.html
https://www.facebook.com/nofarys/

