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 רציונאל| 

''כשם שאין פרצופיהם שווים כך אין 

דעותיהם שוות''. בני האדם ניחנו במגוון 

רחב של דפוסי חשיבה, קווי מחשבה של 

אדם אחד יכולים להיות שונים בתכלית 

מקווי המחשבה של רעהו. פעמים רבות אנו 

מתקשים להשלים עם העובדה שיש דעות 

שונות משלנו, הקושי לקבל ולהכיל זאת 

עלול לגרום להתנהגות מזלזלת, לא מכבדת 

ולעיתים אף להתלקחות של מחלוקת. 

, אלא אלי הוא לא שנהיה אחידיםהאידי

. דעותינו לא חייבות להיות שנהיה מאוחדים

בוד הדדי חייב לשרור. הדרך זהות, אך כ

להצליח היא לדעת להיכנס לנעליו של 

השני, לבחון את מניעיו, להבין אותו, לכבד 

ולהכיל. ואז באופן טבעי גם התגובות שלנו 

לדעותיו תהיינה מכבדות ומקבלות, ולא 

. מזלזלות וקוטלות  

 

 היחידה מטרות| 

  התלמידות תבחנה בדפוסי החשיבה

 ניחנוהמגוונים והשונים בהם 

  התלמידות תבחנה בנטייה שלנו להתקבע

 בדעותינו ולא לקבל דעות שונות

 התלמידות תכרנה את הנזקים שבמחלוקת 

  התלמידות תכרנה את היכולת להיכנס

 לנעלי האחר ותתרגלנה אותה

  התלמידות תכרנה בחשיבות של היכולת

להיכנס לנעלי האחר על מנת להבינו ולכבד 

 את דעותיו

  את כוחו העצום של התלמידות תכרנה

 ורבהדי

 אני, המשפחה והחברה: מעגל 

 שפחתיהתא המנושא משנה: 

                          18, 17: שיעור מס' 

                   

                                   
  

    
 

 >>>>  שיעור המבנה  
 

 דקות  10         קבוצותכשם שפרצופיהם שונים/ : פתיחה

 דקות 3   המליאמדברי הרבי אודות מחלוקת/ : 1 פעילות

 דקות  20 מליאה, קבוצותמתרגלים סובלנות/  :2פעילות 

 דקות  12  קבוצות, מליאהכנסים לנעליים אחרות/ : סיום

 

     

 מהלך הפעילות<<<< 

 דקות  10                                            קבוצותכשם שפרצופיהם שונים/ : פתיחה| 

 קבוצות, משחקים 'טאבו':הכיתה מתחלקת לארבע 

ומניחה אותם הפוך. הכרטיסים מכילים ( 1)נספח רטיסים כל קבוצה מקבלת ערימת כ

תחת כל מושג רשומות כמה מילים. המשחק מתנהל כך: בכל כאשר  מושגים שונים

קבוצה נבחרת בת להיות המגדירה, המורה מודדת חצי דקה ובזמן זה הבת המגדירה 

לבנות קבוצתה את המושג הכתוב בו מבלי להשתמש במילים מרימה כרטיס ומתארת 

הכתובות תחת המושג, על בנות הקבוצה לזהות את המושג לפי התיאור. ברגע שהקבוצה 

עוברים לכרטיס הבא. מטרת הקבוצה היא להספיק כמה שיותר  -גילתה את המושג

ר, המורה כרטיסים. כשנגמר הזמן המורה מאותתת, בכל קבוצה נבחרת בת אחרת להגדי

מודדת שוב חצי דקה וחוזר חלילה. )אם הבת המגדירה השתמשה בתיאורה באחת 

 הכרטיס 'אבוד'( -שורש שלהןמילים המסתעפות מההמילים הכתובות בכרטיס או ב

 המשחק מסתיים כאשר אחת מהקבוצות מסיימת את כל הכרטיסים.

המשחק 'נפלו' הבנות שבזמן מזמינה את לאחר המשחק המורה בוחרת מספר קלפים, 

שאר בו תיארו את המושג ושואלת את להציג בפני הכיתה את האופן ש פים אלועל קל

 בנות הכיתה האם יש מישהי שהייתה מתארת באופן שונה.

 שאלות לדיון

  שאת אותם המושגים תיארה כל אחת באופן שונה?איך יכול להיות 

  חברותינו ולזהות למה האם בשעת המשחק ניסינו להבין את התיאור של

 מכוון תיאורן?

 :'אחלק 

 אני לא מסכימה, אבל...



                                                       'יאכיתה                                                                             
 מה הגבול שלי?

 קשר מחייב של אחריות| 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  התלמידות תפנמנה ערכים של תרבות

 דיבור מכבדת וראויה

  התלמידות תתרגלנה המרה של דיבור

 פוגעני ומזלזל בדיבור נעים ומקבל

 

 

 

 | הגדרה דידקטית 

ה אחידות. כניסה לנעלי הזולת נאחדות אינ

יבה רחבה ותסייע לנו תעניק לנו פרספקט

 לקבל, להכיל ולהגיב בכבוד.

 

 | הרחבת ההגדרה הדידקטית

כדי לאהוב ולהיות  -ה אחידותנאחדות אינ

מאוחדים אין צורך להיות שווים בדעות. גם 

כניסה לנעלי הזולת אם דעותינו שונות, 

תגרום לנו  -תעניק לנו פרספקטיבה רחבה

להסתכל על הדברים מהצד שלו, לבחון את 

ותסייע לנו לקבל, מניעיו ולהבין אותם, 

ולא בצורה מזלזלת  -להכיל ולהגיב בכבוד

 או פוגענית.

 

 ?מדוע היינו כל כך קשובות וניסינו לזהות את המושגים 

 מתבטאת העובדה שדפוסי החשיבה שלנו שונים? באילו תחומים בחיים 

  אנחנו גם נוטות לקבל ולהכיל דעות וכיווני חשיבה שמחוץ למשחק האם בחיים

 השונים משלנו?

  שונות משלנו?מדוע קשה לנו לכבד ולקבל דעות 

המסקנה היא שכל אחת מאיתנו חושבת בצורה אחרת, תופסת דברים בצורה מסוימת 

הלך המחשבה של כל אחת מאיתנו עובד בצורה מאוד ומתבטאת באופן מיוחד לה. 

שונה ובכל זאת, במשחק הטאבו, ניסינו והשתדלנו להבין האחת את כוונותיה של 

ם אני הייתי בוחרת לתאר מושג מסוים באופן . גם אהשנייה, כי היה חשוב לנו להצליח

שונה משתיארה אותו חברתי, בשעת מעשה לא ייחסתי לכך חשיבות וניסיתי להיכנס 

  לראש שלה ולהבין למה היא מתכוונת. בטח לא כעסתי או רגזתי על אופן תיאורה.

 להיות סובלניים כלפי כאלומתקשים מקובעים בדעותינו, אנחנו פעמים רבות בחיים, 

מכאן הדרך  .בחוסר כבוד ולעיתים אף נוטים לזלזל בהם ולנהוג החושבים אחרת מאיתנו

 למחלוקות כואבות ועמוקות קצרה מאוד..

  גוף השיעור| 

 דקות 3                                   מליאהמדברי הרבי אודות מחלוקת/ : 1 פעילות| 

 ובו לקט מדברי הרבי אודות ענייני מחלוקת.( 2)נספח המורה מחלקת לכל תלמידה דף 

 קוראים את הדברים ומסכמים: 

  העלולים להיגרם כתוצאה מחילוקי דעותמהם הנזקים 

 ?מה יש לעשות כאשר הדעות חלוקות 

יש לשם כך ? דעות שונות מאיתנוולהכיל  לכבדכיצד נצליח לא להיות מקובעים בדעותינו, 

של אחרים ומשם לנסות להבין את מקומם ולכבד את  'להיכנס לנעליים'צורך לדעת 

 ודעתם. מניעיהם

 דקות  20                                  מליאה, קבוצותמתרגלים סובלנות/  :2פעילות | 

 תרגיל:

מזווית שונה, הסתכלות  ראייה תתרגלנההתלמידות שני שלבים. בשלב ראשון בתרגיל 

'כניסה לנעליים' של כאלו הכנה לשלב השני שבו הן תתרגלנה  מבחוץ, מה שיהווה

 השונים מהן.

שלב 1:  המורה מבקשת מכל תלמידה להוציא מתיקה חפץ שיש לו ביטוי כלשהו בחייה 

ולפי הסדר, כל אחת צריכה לתאר את עצמה דרך החפץ. )לדוגמא:  )ביטוי רגשי או טכני(

לא אוהבת אותי, פעמים רבות היא נעשית לחוצה מחברת היסטוריה. תיאור: מירי  -חפץ

בגללי ולעיתים מתחילה לבכות. לפעמים היא לא עוזרת לאמה בבית כי היא צריכה 

 ללמוד מתוכי וכו'..(

שלב 2: הכיתה מתחלקת ל3 קבוצות. כל קבוצה מקבלת מקרה )נספח 3( שבו יש ביטוי 

לדעות שונות. המורה מבקשת מהקבוצות לקרוא את המקרים שלהן ובכל קבוצה, כל 

 בת צריכה לבחור בדעה שבה היא מצדדת ואליה היא משייכת את עצמה.

 

 

 'יאכיתה 

 מה הגבול שלי?
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 | הכנה ואביזרים

 3( כפול 1כרטיסי 'טאבו' )נספח  -

דפים עם דברי הרבי כמספר הבנות  -

 (2)נספח 

 (3מקרים לקבוצות )נספח  -

 (4לתלייה על הלוח )נספח היגדים  -

 (5'נעליים' כמספר הבנות )נספח  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

המורה קוראת מקרה ומבקשת מבנות הקבוצה לשלוח  מתאספים למליאה.

ם עליהן להתחלף בדעותיהן, נציגה מכל דעה. הנציגות באות לחזית הכיתה וש

 .נמקלהציג ול

 

 דקות  12      קבוצות, מליאהכנסים לנעליים אחרות/ : סיום| 

אמהות , המדריכות מדריכות, חניכות, אמהות -קבוצות 6הכיתה מתחלקת ל

רעיון אודות מציגה  . המורה'בת מלך', צוות ניהול תנועת הנוער מורותהחניכות, 

(, כל קבוצה מתבקשת לגבש 4)נספח קיום פעילויות בת מלך בתקופת הבגרויות

עמדה בהתאם לתפקידה ושולחת נציגה שתציג את עמדתה בפני שאר הקבוצות. 

כמובן שהעמדות מגוונות ושונות זו מזו. בפעילות זו מתחדדת ההבנה שלכל נושא 

ה משתנה ומתגבשת מאחד לרעהו בהתאם לתפקידו, מצבו יש היבטים רבים והדע

 ומעמדו. 
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 הכנה ואביזרים| 

 

 (5הקראה )נספח  -

 (6פתקים לילדה א' וב' לדו שיח )נספח -

דפים עם רשימת רגשות כמס' התלמידות  -

 (7)נספח 

 (8שיחה של הרבי כמס' התלמידות )נספח  -

משפטים לתלייה על קירות הכיתה )נספח  -

9) 

אחד כל זוג )נספח  -פתקים עם משפטים -

10) 

פתקי נושאים להבעת דעה למשחק  -

 (111הבקבוק )נספח 

 (12שיר לא מושלם )נספח  -

 בקבוק ריק -

 

  

        
 

 >>>>שיעור המבנה  
 

 'דק  5                                  מליאה /הדיבור כח:  פתיחה

 'דק  10   מליאה, זוגות /לכבד כן, להסכים לא: 1 פעילות

 'דק  10   זוגות /מתורבת לדיבור בדרך המודל: 2 פעילות

 'דק  10              מליאה /הדדי דכבו מתרגלים: 3 פעילות

 'דק  10                מליאה, קבוצות /מילה של כוחה: סיום

     

 מהלך הפעילות<<<< 

 'דק  5                                                                     מליאה /הדיבור כח:  פתיחה| 

 

, תוכןה אודות כח ההשפעה שיש לדיבור שלנו על ( 1 נספח) המורה מקריאה הקראה

שתקיימנה דו שיח מול  תלמידות 2התוצאה של השיח, ולאחר מכן בוחרת ו סגנוןה

(. שאר תלמידות הכיתה מקבלות דפים 2הכיתה ע''פ הוראות שתקבלנה בפתק )נספח 

תחושות ( המכילים רשימת רגשות ובזמן הצפייה על כל תלמידה לסמן את ה3)נספח 

שלדעתה מרגישה ב' לאור דבריה של א'. במהלך השיחה א' מנסה לשכנע בצדקת דרכה 

המשכנעת, מתוך רצון עז שדעתה  -את ב' המסרבת בכל תוקף לקבל את דעתה של זו. א'

 תתקבל, מתבטאת כלפי ב' בצורה לא נעימה, פוגענית ומזלזלת. 

ומבקשת מתלמידות נבחרות לציין כאשר המורה רואה לנכון, היא עוצרת את השיחה 

 בפני הכיתה אילו רגשות סומנו אצלן בדף. בעקבות ההתנסות המורה מעוררת דיון.

 :נקודות לדיון לדוגמה| 

 ?מה בדבריה של א' גרם לב' לחוש רגשות קשים ונחותים 

  לדיבור שלנו כח עצום ולעיתים אנו מתקשים לעשות בו שימוש נכון ועלולים

 הדרכים כל, איתי שהאמת ובטוחה מאמינה אני כאשר האםלגרום לנזקים. 

 ?כשרות להתבטא

 

 :ב'חלק 

 לא להסכים, כן לכבד 



                                                       'יאכיתה                                                                             
 מה הגבול שלי?

 קשר מחייב של אחריות| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 'דק  10   מליאה, זוגות /לכבד כן, להסכים לא: 1 פעילות| 

( שתוכנה נסב 2בעומר )נספח  המורה מחלקת לבנות תקציר מעובד של שיחת הרבי לל''ג

אודות התנהגותם של תלמידי רבי עקיבא. התלמידות לומדות את השיחה בזוגות ולאחר 

 מכן מתאספות למליאה.

 שאלות ונקודות לדיון:| 

 תורת רבי  -נקודת המחלוקת של תלמידי רבי עקיבא נסובה אודות ערך נעלה

 חלוקת זו.עקיבא, ועובדה זו לא מנעה את התוצאה הרת האסון של מ

  כיצד התנהגו התלמידים זה לזה? הם לא ''רבו'' ולא פגעו, הם 'רק' לא העריכו

 אחד את השני וכל אחד מהם לא מוכן היה לקבל ולהכיל דעה אחרת משלו. 

 ..על אילו 'ערכים נעלים' אנחנו לא מסכימות האחת עם השנייה? דוגמאות 

 מת, בד''כ איננו כאשר בסביבה רווחת דעה הפוכה משלנו, שלעיתים צור

מתפנים לבחון אותה ולנסות לכבד, אנחנו מזלזלים ושוללים ומתוך כך עלולים 

 לא לשלוט בדיבורנו ולהתבטא בצורה חריפה וקוטלת..

  ולקבל את  לכבדעם כל דעה שאינה כדעתנו, אך עלינו  להסכיםאיננו צריכים

העובדה שיש החושבים אחרת מאיתנו וזו זכותם המלאה, הקב''ה ברא אותנו 

 בעלי יכולת בחירה והם בוחרים לחשוב כך..

המסקנה היא, שלמילים ולהתבטאויות הדדיות יש כח גדול, דיבור שלנו יכול לחזק 

אין הצדקה להתבטאות לא מכבדת, ולהאיר אך באותה מידה עלול לדכא ולהחליש. 

. הדרך לדיבור מתורבת וטלת, מזלזלת ופוגעת, גם עבור ערכים חשובים ונעליםק

 ומכבד היא: 

 את התגובה הספונטאנית )המתקיפה והקוטלת בד''כ(, לעצור . 1

 . להעמיד עצמי במקומו ולנסות לכבד את זכותו לחשוב אחרת.את השנילהרגיש . 2

 אך חייבת להיות מכבדת(.תגובה הולמת )שאינה חייבת להביע הסכמה, לסגנן . 3

המורה כותבת על הלוח את שלושת השלבים בדרך לדיבור מתורבת: לעצור.. 

 להרגיש.. לסגנן..

 

 'דק  10                       זוגות /מתורבת לדיבור בדרך המודל: 2 פעילות| 

הכיתה מתחלקת לזוגות. בכל זוג, אחת מהבנות צריכה לחשוב על סיטואציה שפגעה בה 

 \שיבה צריכה לנתח את סיפור הפגיעה )מה נאמרולתאר אותה לבת זוגתה. בת הזוג המק

נעשה שגרם לפגיעה? (, להעמיד את עצמה במקום הדמות הפוגעת בסיפור וליצור סיום 

 חדש ע''פ השלבים הכתובים על הלוח. 

 חשוב להביא סיטואציות מחיי המשפחה.

 בסיום, המורה בוחרת כמה זוגות שתצגנה את הסיפור, הניתוח והתיקון.

 

 

 



                                                       'יאכיתה                                                                             
 מה הגבול שלי?

 קשר מחייב של אחריות| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 'דק  10              מליאה /הדדי דכבו מתרגלים: 3 פעילות| 

שלם( \( המביעים חוסר הסכמה )חלקי5בארבעת קירות הכיתה תלויים משפטים )נספח 

קוטל ועליו למצוא משפט  \( ובו משפט מזלזל6בצורה מכבדת. כל זוג מקבל פתק )נספח 

קבוצות.  4שיהווה תחליף הולם ומכבד מתוך המשפטים התלויים בכיתה. נוצרות 

תחים בתרגיל: באמצע הכיתה מונח כל קבוצה בצד אחד, ופו -הקבוצות מתיישבות

בקבוק ריק, מסובבים אותו, הקבוצה שהפקק נעצר בכיוונה היא מביעת הדעה והקבוצה 

שתחתית הבקבוק בכיוונה היא המגיבה. בכל פעם המורה נותנת לנציגה מהקבוצה 

( ובו נושא שלגביו עליה להביע עמדה, היא מביעה, ועל נציגה 7המביעה פתק )נספח 

מגיבה להביע עמדה מתנגדת בצורה מכבדת , התגובה תיפתח במשפט של מהקבוצה ה

 הקבוצה.

 

 'דק  10                                            מליאה, קבוצות /מילה של כוחה: סיום| 

שורות אחרונות שיכילו  2-3(, עליה להשלים בו 8כל קבוצה מקבלת שיר לא גמור )נספח 

 את שלושת השלבים בדרך לדיבור מתורבת. 

 מתאספים למליאה והקבוצות מציגות את תוצריהן .

 


