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 רציונאל| 

אין שניים הזהים לגמרי באופיים, לכל אדם 

החיים תכונות אופי ומבנה אישיות משלו. 

מקומות רבים בהם השוני והגיוון מזמנים לנו 

באופיינו עלולים להוות אבן נגף וליצור 

כעסים ואי הבנות. האתגר שלנו הוא להפנים 

והדעה האישית היא שהעולם מורכב ומגוון, 

חלק ממגוון ואיננה המרכז. כדי להצליח בכך 

מה שמפריע לנו  לדעת קודם כל כי יש 

קודה בעצמנו שעמה מצביע על נ -בזולת

כדי שנצליח להכיל שונויות ו אנחנו לא שלמים

עלינו לאהוב את עצמנו כפי שאנו, גם 

לנסות במקומות החלשים שלנו.  בנוסף יש 

להציב בראש סדר העדיפויות  , לבטל את האגו

והטוב שבכל הנשמה האלוקית  -את העיקר

נצליח אם ולקבל את הזולת כפי שהוא.  אחד,

ונפסיק  את האחר ולהכיל את שונותולקבל 

לנסות לשנותו, אזי האנרגיה ששימשה 

לביקורת תוכל להיות מתועלת לבניית 

 מערכת יחסים טובה וליצירת הידברות.

 

 | מטרות השיעור

 לראות  -בתכונה הרווחת  התלמידות תכרנה

אמת המידה לנכון וטוב בראייה את 

 סובייקטיבית.

 בקושי בתקשורת בין שני  התלמידות תבחנה

 אופי, רצונות או דעות שונים.בני אדם בעלי 

  'התלמידות תדונה במושג 'הזולת כראי האדם

ותסקנה שכל אדם צריך תחילה לקבל את 

 עצמו וכך יוכל להכיל את השני.

 שניסיון לשנות את האופי  התלמידות תסקנה

והפתרון הוא לנסות  של הזולת בד''כ לא צולח

התמודד עם קבל את השני כפי שהוא ולל

 ים.הנתונים הקיימ

  דרכים ותתרגלנה  התלמידות תזהינה

 עם ניגודי אופי. להתמודדות חיובית

 

המשפחה אני, : מעגל                              

 והחברה

 התא המשפחתי

 19שיעור מס': 

 

 בסדר האני בסדר, את                                   
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 מהלך הפעילות<<<< 

 

 דק'  10                                          מי במרכז?/ יחידני, מליאה :ה| פתיח

(, הן ממלאות אותו ולאחר מכן 1המורה מחלקת לתלמידות שאלון אישי )נספח 

 מתאספים לדיון:

 ?האם אנחנו מכירות בחסרונות של עצמנו 

 ?האם צריך לקבל את עצמנו על חסרונותינו? למה זה טוב 

 סיבות וצידוקים  מה קל לנו יותר? להודות בחסרונות שלנו או למצוא

 לקיומם?

 ?כאשר אנו מבחינות בחיסרון אצל הזולת, מהי תגובתנו 

  האם אנחנו באמת שלמות עם תכונותינו השליליות ומקבלות את העובדה

 שהן ניתנו לנו כדי שנעבוד ונעדן את עצמנו?

 

צידוקים לקיומם של החסרונות קל לנו למצוא מסקנה: יש לנו חסרונות, אנחנו יודעות. 

מתקשות להשלים לעיתים הצידוקים והסיבות הם רק כלפי חוץ, בפנים אנו אך , והלל

כאשר החסרונות הם של הזולת, לעומת זאת, מים אצלנו. באמת עם העובדה שהם קיי

נתקשה למצוא צידוקים לקיומם ולעיתים אף יתעוררו בנו רגשות שליליים כלפי 

 חסרונות אלו. 
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 . להבדיל מהתפיסה הרווחת

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 | הגדרה דידקטית

בסדר, ואהבת לרעך, כמוך דווקא. אם אני 

 אתה בסדר.

 

 | הרחבת ההגדרה הדידקטית

כדי להצליח  -ואהבת לרעך, כמוך דווקא

לאהוב את השני על אף מגרעותיו, תחילה 

עלינו לאהוב את עצמנו על אף מגרעותינו. 

רק כאשר  -אם אני בסדר, אתה בסדרכי 

, אזי ונקבל עצמנו כפי שאנחנונהיה שלמים 

ולהכיל נוכל לשאת את חסרונות הזולת 

 אותו.

 

 

 

 

  השיעור גוף| 

 

 דק'  5                                 זוגות, מליאההזולת הוא הראי / : 1פעילות | 

המורה נותנת לכל אחת מבנות הזוג פתק  לפי מקומות הישיבה, הכיתה מתחלקת לזוגות

. כתוב להן איזה טיפוס הן צריכות להיות בפתק ואסור לה להראותו לחברתה. (3)נספח 

כל זוג צריך לקחת שולחן אחד ולסחוב אותו שניות  30תוך : המורה נותנת משימה לביצוע

 דה בכיתה שהכי רחוקה מהמקום בו הוא מונח עכשיו.יחד לנקו

 ומתאספים לדיון:שניות המורה עוצרת את הזוגות  30בתום 

 ?האם יש זוגות שהצליחו לבצע את המשימה 

  ביצוע  תחושתם בעתמה היתה המורה שואלת את הטיפוסים הזריזים

זלזול? להט להצליח במשימה? עצבים?  המשימה? )כעס? קוצר רוח?

 וכו'..(

  המורה שואלת את הטיפוסים האיטיים מה היתה תחושתם בעת ביצוע

חוסר אונים? אי יכולת לבצע  המשימה? )לחץ? כישלון? נחיתות?

 וכו'..( משימות כנדרש?

  ,המורה שואלת את הזריזים איך הם ניסו בכל זאת לבצע את המשימה

 מה עשו ומה אמרו לאיטיים?

 ו, האם לעיתים קורה שעקב בבית שלנו, עם אחינו, אחיותינו והורינ

 שונות בתכונות האופי עולים בנו רגשות שליליים? דוגמאות..

 ?מדוע אנחנו מתקשים להיות סובלניים כלפי השונים מאיתנו  

 

 'הזולת הוא הראי'( המדבר אודות עניין 2המורה מחלקת לתלמידות קטע קצר )נספח 

פעמים רבות השוני והגיוון מביאים אותנו אנחנו שונים באופיינו, זאת עובדה. בחיים, מסקנה: 

לעיתים אנחנו מתקשים להכיל את השוני ולהיות  להתמודדויות מורכבות יותר או פחות.

אנחנו רוגזים, כועסים, מזלזלים או  -סובלניים וההתמודדות שלנו הופכת להיות שלילית

ע הזולת במקרה ולא מבינים מדו , הופכים להיות קצרי רוחמתעצבנים על ההתנהלות השונה

. מגוון רגשות אלו הם תוצאה של ., כפי שנראה לנו שנורמאלי להיותהספציפי הוא ... ואיננו..

במקום לקבל ואז  משהו בעצמנו שלא מספיק מעובד, משהו שאנו לא מספיק שלמים איתו.

בצורה לא  את הזולת אנחנו מנסים לשנות ,ולנסות להתמודד עם הנתונים הקיימים ולהכיל

לא תמיד אנחנו מודעים למה שהשדרים שלנו מעוללים ולהרגשה הרעה שלעיתים  יעילה.

כאשר נהיה שלמים עם עצמנו, נכיר ונדע שחסרונותינו ניתנו לנו על מנת  .ואנחנו גורמים ל

 שנעבוד ונעדן את אישיותנו, אז גם נוכל לשאת את חסרונותיו של הזולת ולקבל אותו.

 

 דק'  10                                      קבוצותכיצד מתמודדים..? / : 2פעילות 

 מהי הדרך להתמודד בצורה חיובית ולא להגיע לכעס, קוצר רוח וזלזול? 

המכיל תוכן אודות  וכל רביעייה מקבלת קטע שיושב מאחוריו כל זוג מתחבר לזוג

תפיסה וחשיבה נכונה המובילה להתמודדות טובה עם שוני מת לדרך מסוי

את הקטע ומנסחות הגדרה מסכמת. כשכל הקבוצות . הן קוראות (4)נספח הזולת

מסיימות, כל אחת מציגה בקצרה את התוכן לפני הכיתה וכותבת על הלוח את 

 הדרך להתמודדות.

 

 

 

 כיתה יא'

 מה הגבול שלי?
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 | הכנה ואביזרים

 
 (1שאלונים )נספח  -

 (2קטע קריאה )נספח  -

 (3פתקים לזוגות )נספח  -

 (4אחד לכל קבוצה )נספח  -דפי תוכן -

 (5טיפוסים לתלייה על הלוח )נספח  -

 

 

 

 

 

 

 דק'  15 זוגות/מוצאים את הדרך להתמודד  :3פעילות  

( 5)נספח זוגות, המורה תולה על הלוח דוגמאות לניגודים באופי עבודה בחוזרים ל

ומחלקת דף לכל זוג. כל זוג צריך לחשוב על מקרה )אמיתי או לא( עם 

אח/אחות/אבא/אמא בעלי תכונת אופי שונה שיצרה התמודדות, ניתן להסתייע 

בדוגמאות הניגודים שעל הלוח. הן מנסחות את המקרה וכותבות אותו על הדף. כאשר 

ת לקרוא את המקרה זוגות מתחלפים בדפים שלהם, על הבנו 2כל הזוגות סיימו, כל 

על הלוח, צריך למצוא דרך להתמודד הכתובות וכל זוג, בעזרת דרכי ההתמודדות שקבלו 

. בסיום, כל זוג מחזיר את בהתאם לדרך שבחרו טוב במקרה זה ולנסח תגובה למקרה

המקרה עם התגובה לזוג המקורי וזוגות נבחרים מציגים את המקרה והתגובה שקבלו 

  בפני הכיתה.

 

 דק'  5                                                              חוויה מתקנת סיום:

הטיפוסים האיטיים והזריזים חוזרים להיות איטיים וזריזים, והמורה  -התנסות מתוקנת

נותנת שוב משימה אך מודיעה שהפעם צריך להתמודד איתה בצורה חיובית: כל זוג 

 שניות. 20צריך לקחת את השולחן שהזיז ולהחזיר אותו למקומו תוך 

ומבקשת מהן להידבר ביניהן ולהחליט על  רת את הזוגותשניות המורה עוצ 20בתום 

  אופן ביצוע המשימה. 

 דיון:ל

 ?איך הפעם הרגישו הטיפוסים הזריזים 

 ?איך הרגישו האיטיים 

 ?איך התמודדנו עם ביצוע המשימה? האם הצלחנו לבצעה 

 

מתגברים על קוצר הרוח ועל מוותרים, מסקנה: כאשר אנחנו מתמודדים בצורה חיובית, 

ם המשימה לא מתבצעת באופן ואז גם אוטוב הכעס ומכילים את השוני, נעשה נעים 

מושלם או שהרצון שלנו לא התממש, אנחנו מצליחים לוותר ויכולים ליצור הדברות 

 טובה שתוביל לפשרה.

 

 

 

 כיתה יא'
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