
  "תעביר את זה הלאה"

  )PAY IT FORWARDהסרט (

  הקטע הוא דברי המורה בפתיחת שנת הלימודים של כיתה ז'

גשר מתנדנד  אותו אני מר סימונס. ברוכים הבאים לכיתה ז', חטיבת הביניים,

  שכולכם צריכים לחצות לפני שתהיה חברים בבית הספר התיכון.

ם מעדיפים לעצום את העיניים אולי אתם ששים לעבור כבר את הגשר הה. היית

  ולחשוב שהכול יעבור. באתי לומר לכם שבכיתה ז' זו אינה אופציה.

איחור, הנטייה לאחר. אם מאחרים לשיעור הראשון, זה מרמז אולי על חוסר כבוד. 

יום, ולכן אני מצפה שאתם תהיו כאן בזמן בשבילי. -אני אהיה כאן בשבילכם יום

  בזמן, בלי תירוצים.

עור אזרחות, כלומר אתם והעולם. כן, יש עולם בחוץ, גם אם אינכם רוצים זהו שי

, הוא עדיין יכול לחכות לכם בפרצוף. לכן מוטב לכם להתחיל כבר אותועדיין לפגוש 

עכשיו: מה משמעות העולם בעיניכם? אתם יוצאים מהבית, מהרחוב, מתרחקים 

חוץ לעיר שלכם? האם לקניון, באיזו תדירות אתם חושבים על דברים שקורים מ

אתם צופים בחדשות? מדוע אינכם מהרהרים עדיין על ענייני העולם? אולי כי אתם 

כלום! אתם לא נוהגים, -. אולי? כי אחרי הכול, למה העולם מצפה מכם? ללא11בני 

ר שלי. אתם תקועים לא מצביעים, אתם אפילו לא יכולים ללכת לשירותים בלי אישו

  פה, בכיתה ז', אבל לא עוד.

כי יבוא היום ותהיו חופשיים. מה יקרה אם ביום הזה לא תהיו מוכנים, לא 

התכוננתם אליו, ובכל זאת אתם מסתכלים סביבכם, והעולם לא מוצא חן בעיניכם? 

מה אם כל העולם אינו אלא אכזבה אחת גדולה? אז אכלתם אותה. אלא אם כן 

פיהם, על -הדברים שלא נראים לכם בעולם שלנו, ותהפכו אותם על תיקחו את

  התחת, ובזה אתם יכולים להתחיל כבר היום.

זוהי המשימה שלכם. תקבלו עליה נקודות זכות. היא תימשך כל השנה. מה לא 

? זה מוזר, מטורף, קשה, "מכה" אך אולי גם "אפשרי"? כן, זה אפשרי. בהבסדר 

קיים בכל אחד מכם? כאן, במוח. אז אתם יכולים  איפה הוא –תחום האפשר 

לעשות את זה. אתם יכולים להפתיע אותנו. זה תלוי בכם. או אתם יכולים לשבת על 

  התחת ולתת למוח להתנוון. אינכם מבינים את המילה? חפשו אותה במילון.

בשיעור הזה נלמד לאהוב מילים ולהשתמש בהן. לא אכשיל אתכם אם לא תשנו את 

. אולי תקבלו ציון "מספיק". אתם שואלים מה אני עשיתי אי פעם כדי לשנות העולם



את העולם? אני ישן טוב, אני אוכל ארוחת בוקר דשנה, אני מגיע בזמן, ואז אני 

  "מפיל" את האחריות עליכם.

  המשימה: חשבו על רעיון שישנה את אולמנו, והפכו אותו למעשה.  

Think of an idea to change the world and put it into action.  

 


