
 
 

 

 
 מערך שונים ביחד

 מטרות:

 מיון ביניהם לבין אחרים.המשתתפים יזהו שונות וד 

  ידונו במושגים: יחד, הקשבה, כבוד הדדי, שוויוןהמשתתפים 

 התמודדות עם מציאות מורכבת המצריכה נקודות מבט שונות. יחוו המשתתפים 
 

 :2או  1אחד מהמשחקים 

 יותר דומים או יותר שונים זה מזה? –מה אנחנו  .1
אשאל שאלות ומי שזה נכון לגביו ירים את היד )אם אפשר, מומלץ לשחק את המשחק בעמידה  -נשחק משחק

 במעגל. כל מי שהמשפט נכון לגביו  נכנס למרכז המעגל(:

 .אני ישראלי/ת 

  יהודי/ה.אני 

 .אני ספורטיבי/ת 

 .אני יליד הארץ 

 .ההורים שלי אינם ילידי הארץ 

 .אני שונה מאנשים אחרים 

 .כולם מבינים אותי 

 להיות בבית. /תאני אוהב 

 .אני אוהב/ת שוקולד 

 .אני אוהב/ת לראות טלוויזיה 

 .אני מכיר/ה מישהו/י מדת אחרת 

 .יש לי קשיי למידה 

 .אני מנסה לכבד אנשים אחרים 

  לי רגישות למזון כלשהו.יש 

 .ההורים שלי משתי עדות שונות 

 אני לובש בגדים שונים מאחרים. 

 .אני מדבר/ת שפה נוספת חוץ מעברית בבית 

 .יש לי חברים ששונים ממני 

 .אני אוהב/ת ללמוד 
 .(, וכל הכיתה תתייחס למשפטים שלהםילדים מוזמנים להוסיף משפטים משלהם)

 
 

 שאלות:

  לפי מ החלטנו? נו יותר דומים או יותר שונים?האם אנח –מה גילינו 

 ?האם אני מרגיש שונה בכיתה? במה 

 רגשתי כשהייתי שונה? איך הרגשתי כשהייתי דומה?איך ה 

 ?האם השונות הזו מפריעה לי או משמחת אותי 

 ?מה המשותף ביני ובין חבריי לכיתה 

 



 
 

 

 

 מי אני? .2
וממלא אותו. אוספים את הכרטיסים ומקריאים כל אחד מהם.  (1"מי אני" )נספח  כל תלמיד מקבל כרטיס

 התלמידים צריכים לנחש מיהו האיש מאחורי הכרטיס.
 שאלות:

 ?האם זיהו אותי בקלות? איך הרגשתי כשזיהו אותי 

 ?האם גילינו דברים חדשים זה על זה 

 ?האם מה שכתבנו שמיוחד בנו היה באמת מיוחד רק לנו 

 ?מה עושה אותנו מיוחדים 
 
 

 סיפור בהמשכים .3
מילה או שתיים נוספות בשורה נפרדת.  לפחות שורה אחת + –כל אחד מקבל דף וכותב משפט ראשון בסיפור 

לאחר מכן הוא מקפל את הדף, כך שרק המילים הבודדות שבשורה הבאה גלויות ומעביר את הדף לבא אחריו, 
 י שימשיך אחריו(.מילים בשורה הבאה למ 2-3שצריך להמשיך את הסיפור )ושוב להשאיר 

 כך מעבירים את הדף כמה פעמים, עד שמכריזים על זמן כתיבת משפט הסיום.
 מהסיפורים שיצאו לנו. 4-3בסוף מקריאים 

 שאלות:

 ?איזה מין סיפורים יצאו לנו? האם בכלל יצא סיפור 

 ?האם זה דבר שעשינו באמת ביחד 

  ,מטרה משותפת(מה צריך כדי לעשות דברים באמת ביחד? )הקשבה, תיאום 
 
 

 תעתועי ראייה )בקובץ נפרד( .4
 תעתועי הראייה המופיעים בקובץ נחלקים לשניים:

תעתועי ראייה שאפשר לגלות בהם שתי דמויות שונות כאשר הציור באותה הזווית, כדוגמת האישה  .1
 דמות ורקע( –הצעירה/זקנה או האגרטל ושני הפרופילים 

 תם, מתגלה בהם ציור אחר.ציורים שכאשר מסובבים אותם או הופכים או .2
 

הציורים מהסוג הראשון מדגימים לנו שאנשים שונים נוטים לראות בקלות יותר דמויות אחרות בציורים. לעתים 
קרובות אנחנו זקוקים לנקודת מבטו של האחר שיחשוף בפנינו את מה שלא הצלחנו לראות. העולם נעשה מעניין 

יכולים להתבונן במשהו ולראות יותר ויותר רבדים שבו, ולא רק את  יותר, עשיר יותר ומורכב יותר כאשר אנחנו
 מה שקל לנו לראות.

 
דברים שרואים מכאן, לא  –הציורים מהסוג השני מדגימים לנו שזוויות מבט שונות חושפות בפנינו דברים שונים 

 ולהפך. גם במקרה זה, אנחנו זקוקים לנקודת מבטו של האחר, על מנת לראות דברים בצורה שונה. –רואים משם 
 

המציאות מורכבת יותר, גם אם לעתים  –אנחנו לומדים שמה שמתגלה במבט ראשוני לעין, אינו הדבר היחידי 
 לחנו לראות בהתחלה.קשה לנו להבחין בזה. אנחנו זקוקים לנקודת מבטו של האחר כדי לחשוף את מה שלא הצ

  



 
 

 

 משנה, סנהדרין ד, הב דיון .5

לן דומין זה לזה, ומלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא טבע כל אדם ואחד וכ  אדם טובע כמה מטבעות בחותם

 .ואין אחד מהן דומה לחברו  בחותמו של אדם הראשון

 . יב לומר, בשבילי נברא העולםילפיכך כל אחד ואחד ח
 

האם לדעתם המטבעות זהים? כיצד נוצרו  -אגורות. נשאל את התלמידים 10נחלק לכל זוג תלמידים מטבע של 
 דומים כל כך? 

 

 ?מה הכוונה חותמו של האדם הראשון? במה דומה האדם הראשון לחותמת שבעזרתה טובעים מטבע 

 ה מזה? במה הם עדיין אם לפי המדרש השתמש אלוהים בחותם כיצד יתכן שבני אדם בכל זאת שונים ז
 דומים?

 ?"כיצד זה מתבטא בחיי היומיום שלנו? מה משמעות "בשבילי נברא העולם 
 
 

 
 סיכום

 בונן בתמונות ונשאל את התלמידים:נציג לתלמידים מצגת ובה תמונות מהתערוכה בשנים קודמות. נת

 המשותף לציורים?ם הנושא כמה לדעת 

 אתם רואים את הציורים?ם כשכמה התחושה שעולה ב 

  ?"כיצד אתם מבינים את הביטוי "שונים ביחד 



 
 

 

 1נספח 

 

 מי אני?        

 הצבע האהוב עליי: ____________________________

 התחביב שלי הוא: ____________________________

 הייתי רוצה להיות _________________ כשאהיה גדול/ה

 על הייתי רוצה? _______________________-איזה כוח

 אנחנו ____________________ אחים ואחיות במשפחה

 אני מיוחד בזה ש...____________________________

 

 מי אני?        

 הצבע האהוב עליי: ____________________________

 התחביב שלי הוא: ____________________________

 הייתי רוצה להיות _________________ כשאהיה גדול/ה

 על הייתי רוצה? _______________________-כוח איזה

 אנחנו ____________________ אחים ואחיות במשפחה

 אני מיוחד בזה ש...____________________________

 

 מי אני?        

 הצבע האהוב עליי: ____________________________

 התחביב שלי הוא: ____________________________

 רוצה להיות _________________ כשאהיה גדול/ההייתי 

 על הייתי רוצה? _______________________-איזה כוח

 אנחנו ____________________ אחים ואחיות במשפחה

 אני מיוחד בזה ש...____________________________

 

 מי אני?        

 הצבע האהוב עליי: ____________________________

 לי הוא: ____________________________התחביב ש

 הייתי רוצה להיות _________________ כשאהיה גדול/ה

 על הייתי רוצה? _______________________-איזה כוח

 אנחנו ____________________ אחים ואחיות במשפחה

 אני מיוחד בזה ש...____________________________

 

 מי אני?        

 עליי: ____________________________ הצבע האהוב

 התחביב שלי הוא: ____________________________

 הייתי רוצה להיות _________________ כשאהיה גדול/ה

 על הייתי רוצה? _______________________-איזה כוח

 אנחנו ____________________ אחים ואחיות במשפחה

 ______________אני מיוחד בזה ש...______________

 

 מי אני?        

 הצבע האהוב עליי: ____________________________

 התחביב שלי הוא: ____________________________

 הייתי רוצה להיות _________________ כשאהיה גדול/ה

 על הייתי רוצה? _______________________-איזה כוח

 ואחיות במשפחהאנחנו ____________________ אחים 

 אני מיוחד בזה ש...____________________________

 

 מי אני?        

 הצבע האהוב עליי: ____________________________

 התחביב שלי הוא: ____________________________

 הייתי רוצה להיות _________________ כשאהיה גדול/ה

 ___________על הייתי רוצה? ____________-איזה כוח

 אנחנו ____________________ אחים ואחיות במשפחה

 אני מיוחד בזה ש...____________________________

 

 מי אני?        

 הצבע האהוב עליי: ____________________________

 התחביב שלי הוא: ____________________________

 גדול/ההייתי רוצה להיות _________________ כשאהיה 

 על הייתי רוצה? _______________________-איזה כוח

 אנחנו ____________________ אחים ואחיות במשפחה

 אני מיוחד בזה ש...____________________________

 


