
 

 ב''ה

 מה הגבול שלי?, כיתה י''א

 אני, המשפחה והחברה

 התא המשפחתי

 19מס'  מערךתקציר 

 אני בסדר,

 אתה בסדר

 

 רעיון מרכזי| 

אין שניים הזהים באופיים, לכל אדם תכונות אופי משלו. הגיוון באופיינו עלולים להוות אבן נגף וליצור 
כעסים ואי הבנות. להצליח לקבל את השני יש לבטל את האגו ולדעת קודם כל כי מה שמפריע לנו 

 מצביע על נקודה בעצמנו שעמה אנחנו לא שלמים.  -בזולת

 

 מהלך השיעור:

 דק'  10 היחידני, מליא \פתיחה: מי במרכז? 

מודעותה לחסרונותיה, האופן שבו היא  (הבוחן את1כל תלמידה ממלאת שאלון אישי )נספח -

 מקבלת אותם ומגיבה כלפיהם ואת האופן שבו היא מגיבה לחסרונות הסביבה.

מתאספים לדיון. מטרת הדיון: להגיע למסקנה כי לחסרונות עצמנו קל לנו למצוא צידוקים, אם  -

 ת שליליים.כי הם לעיתים רק חיצוניים, בעוד שאל מול חסרונות הזולת מתעוררים בנו רגשו

 דק'  5 י: הזולת הוא הרא1פעילות 

אחת מבנות הזוג מגלמת  הכיתה מתחלקת לזוגות. הזוגות נדרשים לבצע משימה כאשר כל-

  (.2)נספח  יםטיפוס מסו

 (3קריאת קטע אודות 'הזולת הוא הראי' )נספח -

יל את השוני הוא דיון ומסקנה: אנחנו שונים באופיינו, זאת עובדה. לעיתים אנחנו מתקשים להכ 

מעורר בנו רגשות קשים. מצב זה הוא תוצאה מכך שמשהו בעצמנו הקשור לחסרון שראינו 

בזולתנו לא מספיק מעובד. כאשר נהיה שלמים עם עצמנו, נכיר ונקבל ונעבוד על חסרונותינו 

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

 דק'  10 : כיצד מתמודדים?2פעילות 

מתחברים לרביעיות. כל רביעייה מקבלת קטע המכיל תוכן אודות דרך מסויימת לתפיסה וחשיבה 

(. הן קוראות את הקטע ומנסחות 4נכונה המובילה להתמודדות טובה עם שוני הזולת)נספח 

 הגדרה מסכמת.

 הלוח את הדרך להתמודדות. כל קבוצה מציגה בקצרה את התוכן לפני הכיתה וכותבת על

 דק'  15/ מוצאים את הדרך להתמודד 3פעילות 

 ( . 5חוזרים לזוגות, המורה תולה על הלוח דוגמאות לניגודים באופי )נספח 

כל זוג, בעזרת הדוגמאות שעל הלוח צריך לחשוב על מקרה עם בן/בת משפחה בעלי תכונת אופי 

 שונה שיצרה התמודדות, ולכתוב אותו. 

זוגות מתחלפים במקרים שלהם, על הבנות לקרוא את המקרה שקבלו וכל זוג, בעזרת דרכי  2ל כ

ההתמודדות הכתובות על הלוח, צריך למצוא דרך להתמודד טוב במקרה זה ולנסח תגובה למקרה 

 בהתאם לדרך שבחרו. בסיום, כל זוג מחזיר את המקרה עם התגובה לזוג המקורי. 

 המקרה והתגובה שקבלו בפני הכיתה. זוגות נבחרים מציגים את 

 דק'  5 תסיום/ חוויה מתקנ

הטיפוסים האיטיים והזריזים חוזרים להיות איטיים וזריזים, והמורה נותנת שוב  -התנסות מתקנת

משימה אך מודיעה שהפעם צריך להתמודד איתה בצורה חיובית: כל זוג צריך לקחת את השולחן 

 שניות. 20שהזיז ולהחזיר אותו למקומו תוך 

מסקנה: כאשר אנחנו מתמודדים בצורה חיובית, מתגברים על קוצר הרוח ועל הכעס ומכילים את 

השוני, נעשה נעים וטוב ואז גם אם המשימה לא מתבצעת באופן מושלם או שהרצון שלנו לא 

 התממש, אנחנו מצליחים לוותר ויכולים ליצור הדברות טובה שתוביל לפשרה.

 

 ואביזרים הכנה| 

 

 (1שאלונים )נספח  -

 (2קטע קריאה )נספח  -

פתקים לזוגות )נספח  -

3) 

אחד לכל  -דפי תוכן -

 (4קבוצה )נספח 

טיפוסים לתלייה על  -

 (5הלוח )נספח 

 

 


