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 רעיון מרכזי| 

כדי לאהוב ולהיות מאוחדים אין צורך להיות שווים בדעות. גם אם דעותינו ה אחידות. אחדות איננ
תגרום לנו להסתכל על הדברים מהצד שלו, הזולת תעניק לנו פרספקטיבה רחבה ו שונות, כניסה לנעלי

 לבחון את מניעיו ולהבין אותם, ותסייע לנו לקבל, להכיל ולהגיב בכבוד ולא בצורה מזלזלת או פוגענית.

 

 :יםמהלך השיעור

 דקות  10                                            קבוצות: כשם שפרצופיהם שונים/ פתיחה|  (17שיעור ) חלק א

המורה בוחרת מספר קלפים, מזמינה את הבנות שבזמן המשחק  .(1קבוצות ומשחקים 'טאבו' )נספח  4מתחלקים ל
ושואלת את שאר בנות הכיתה האם יש 'נפלו' על קלפים אלו להציג בפני הכיתה את האופן שבו תיארו את המושג 

הלך המחשבה של כל אחת מאיתנו עובד בצורה שונה ובכל זאת,  מסקנה היאה מישהי שהייתה מתארת באופן שונה.
בחיים, פעמים רבות אנחנו מקובעים  .השנייה במשחק הטאבו, ניסינו והשתדלנו להבין האחת את כוונותיה של

בדעותינו, מתקשים להיות סובלניים כלפי כאלו החושבים אחרת מאיתנו ולעיתים אף נוטים לזלזל בהם. מכאן הדרך 
 .למחלוקות כואבות ועמוקות קצרה מאוד

 דקות 3   מליאה: מדברי הרבי אודות מחלוקת/ 1 פעילות

נו, לכבד לא להיות מקובעים בדעותי י להצליחדכ מסקנה: (2)נספח קריאת לקט מדברי הרבי אודות ענייני מחלוקת. 
של אחרים ומשם לנסות להבין את מקומם ולכבד את  'להיכנס לנעליים'יש צורך לדעת  ולהכיל דעות שונות מאיתנו

 מניעיהם ודעתם.

 דקות  20 מליאה, קבוצותמתרגלים סובלנות/  :2פעילות 

של מבצעים תרגיל בן שני שלבים. בשלב הראשון התלמידות מתרגלות ראייה מזווית שונה ובשני 'כניסה לנעליים' 
 השונים מהן.

 דקות  12  קבוצות, מליאה: כנסים לנעליים אחרות/ סיום

כל קבוצה  (4רעיון )נספח המורה מציגה קבוצת אנשים מסויימת. כל קבוצה מגלמת ו קבוצות 6ל מתחלקים
בפעילות זו  תציג את עמדתה בפני שאר הקבוצות.מתבקשת לגבש עמדה בהתאם לתפקידה ושולחת נציגה ש

לרעהו בהתאם לתפקידו, מצבו א יש היבטים רבים והדעה משתנה ומתגבשת מאחד מתחדדת ההבנה שלכל נוש
 ומעמדו. 

 'דק  5                                  מליאה הדיבור/ כח:  פתיחה|  (18שיעור )  ב'חלק 

 והתוצאה של השיח,  הסגנון, התוכן אודות כח ההשפעה שיש לדיבור שלנו על ( 5 נספח)הקראה 

שאר תלמידות הכיתה מקבלות דפים (. 6דו שיח מול הכיתה ע''פ הוראות )נספח תלמידות נבחרות מקיימות  2
( המכילים רשימת רגשות ובזמן הצפייה על כל תלמידה לסמן את התחושות שלדעתה מרגישה ב' לאור 7)נספח 

 דבריה של א'. 

לדיבור שלנו כח עצום ולעיתים אנו מתקשים לעשות  לחוש רגשות קשים ונחותים? מה בדבריה של א' גרם לב' דיון:
 ?כשרות להתבטא הדרכים כל, איתי שהאמת ובטוחה מאמינה אני כאשר בו שימוש נכון ועלולים לגרום לנזקים. האם

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

למילים ולהתבטאויות הדדיות  מסקנה:ה .(8)נספח  של תלמידי רבי עקיבא התנהגותםלימוד שיחה של הרבי אודות -
יש כח גדול, דיבור שלנו יכול לחזק ולהאיר אך באותה מידה עלול לדכא ולהחליש. אין הצדקה להתבטאות לא מכבדת, 

את התגובה לעצור לדיבור מתורבת ומכבד היא: הדרך קוטלת, מזלזלת ופוגעת, גם עבור ערכים חשובים ונעלים. 
ולנסות לכבד את זכותו לחשוב את השני. להעמיד עצמי במקומו להרגיש הספונטאנית )המתקיפה והקוטלת בד''כ(, 

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

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

תרגיל בזוגות. הבנות מנתחות סיטואציה  .מתורבת ה כותבת על הלוח את שלושת השלבים בדרך לדיבורהמור
 מציגים את ממצאיהם. זוגות נבחרים ומתרגלות תגובה טובה בעזרת השלבים הכתובים על הלוח.

 'דק  10              מליאה הדדי/ כבוד מתרגלים: 3 פעילות

שלם( בצורה מכבדת. כל זוג מקבל \( המביעים חוסר הסכמה )חלקי5בארבעת קירות הכיתה תלויים משפטים )נספח 
כיתה. ועליו למצוא משפט שיהווה תחליף הולם ומכבד מתוך המשפטים התלויים ב( ובו משפט מזלזל 6נספח ק )פת

ותחים בתרגיל: באמצע הכיתה מונח בקבוק ריק, כל קבוצה בצד אחד, ופ -הקבוצות מתיישבות קבוצות.  4נוצרות 
מסובבים אותו, הקבוצה שהפקק נעצר בכיוונה היא מביעת הדעה והקבוצה שתחתית הבקבוק בכיוונה היא המגיבה. 

( ובו נושא שלגביו עליה להביע עמדה, היא מביעה, 7בכל פעם המורה נותנת לנציגה מהקבוצה המביעה פתק )נספח 
 המגיבה להביע עמדה מתנגדת בצורה מכבדת , התגובה תיפתח במשפט של הקבוצה. ועל נציגה מהקבוצה 

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

 השלבים בדרך לדיבור מתורבת.  (, עליה להשלים בו שורות שיכילו את8גמור )נספח  כל קבוצה מקבלת שיר לא

 את תוצריהן . מתאספים למליאה והקבוצות מציגות

-  

 ואביזרים הכנה| 

( 1כרטיסי 'טאבו' )נספח <
 3כפול 

דפים עם דברי הרבי <
 (2כמספר הבנות )נספח 

 (3מקרים לקבוצות )נספח <

הלוח היגדים לתלייה על <
 (4)נספח 

'נעליים' כמספר הבנות <

 (.5)נספח 

 (5הקראה )נספח <

פתקים לילדה א' וב' לדו <
 (6שיח )נספח 

דפים עם רשימת רגשות <
 (7כמס' התלמידות )נספח 

שיחה של הרבי כמס' <
 (8התלמידות )נספח 

לתלייה על  משפטים<
 (9קירות הכיתה )נספח 

אחד  -פתקים עם משפטים<
 (10כל זוג )נספח 

פתקי נושאים להבעת דעה <
למשחק הבקבוק )נספח 

11) 

 (12שיר לא מושלם )נספח <

 בקבוק ריק<

 
 

 


