
 

 מעגלי שיח בעקבות אירועי הקיץ
 

 בעקבות אירועי הקיץ נקיים מעגלי שיח באולם הספורט.
 

 הנחיות:
 כל שכבה תשובץ בשעה מסויימת - לו"ז תקבלו בהמשך.

 באולם כל שכבה תחולק ל20 מעגלים, כל מעגל שיח יכלול כ 10 תלמידים, כאשר כל
 מעגל ידון בנושא מסויים.

  כל תלמיד יעבור מעגלי שיח אחד.
 זמן הפעילות: סה"כ 35 דק'

 
 להלן הנושאים לדיון:

 *גזענות בחברה הישראלית - מחאת האתיופים
 *מרחב בטוח ברשת - צילום והפצת תמונות וסרטונים ברשת.

 *כבוד האדם ושוויון - קבלת הקהילה הלהט"בית
 *בחירות- בחירות ספטמבר 2019

 *אלימות- רצח בגלל חניה
 

 מעבירי הפעילות: מורים מקצועיים וחברי מועצת התלמידים.
  מטרות:

 התלמיד ישתף א תחושותיו בעקבות אירועי הקיץ.-
 התלמיד יביע את עמדתו כלפי אירועים שהתרחשו בחברה הישראלית.-
 התלמיד יציע דרכי פתרון ומניעה.-

 
A4 חומרים נדרשים: כלי כתיבה ובריסטולים של 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 מודל לדיון באירועים אקטואליים- שיח ערכי
 במהלך חופשת הקיץ התרחשו מספר אירועים אקטואלים הרלוונטים לפתוח לשיח

  ערכי עם התלמידים.
 עם פתיחת שנת הלימודים, נקיים שיח בנושא על האירועים. מטרת השיח הינה לברר

 את תחושות התלמידים בנושא, לאפשר להם לבחור צד הראוי ופסול בהתנהלות
 האישית שלהם ושל חבריהם ולדון בלבטים לשמירה על עצמם ולפעולה על פי קודים

 מוסריים במערכת יחסים אישיים ובחברה בכלל.
 

 לפניכם מודל כללי לדיון בנושאים אקטואליים, בניית מערכי השיעור נבנו בדגש על
  למודל זה. אנא הקפידו לקיים את ארבעת השלבים לשיח ערכי מיטבי.

 שלב א'- אוורור רגשות
 מתן לגיטימציה לרגשות (אך לא להתנהגויות לא לגיטימיות)

 שלב ב'- איסוף מידע וניתוחו
 מיקוד הנושא/ הבעיה

 איתור מידע בסיסי
 הבחנה בין ידיעה לבין דעה/ פרשנות

 פריסת דעות שונות ובחינתן
 שלב ג'-נקיטת עמדה

 הכרעה אישית המסתמכת על ידע ושיקולי דעת מנומקים על בסיס ערכי
 שלב ד'-מעורבות

  נכונות למעורבות או לפעילות ברמות שונות בדרכים דמוקרטיות ולגיטימיות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 נושא: *בחירות ספטמבר 2019
 בכל מערכת בחירות למצעי המפלגות יש חשיבות רבה במערכת הבחירות, כי במובנים

 רבים ההכרעה, לאיזו מפלגה כדאי להצביע, מבוססת על עמדתם של הבוחרים
  בנושאים אלה.

 פעילות זו נועדה לאפשר לתלמידים להכיר את העמדות השונות של המפלגות
  שעומדות על סדר היום הציבורי, ולהתנסות בהצגת קמפיין ממשלתי.

  

 
 מטרות:

 הכרת הנושאים שעל סדר היום הציבורי בבחירות לכנסת ה-120.

 גיבוש עמדות התלמידים ביחס לנושאים2.

 הבנת המורכבות האידיאולוגית במבנה המפלגות3.

 התנסות במשא ומתן עם אחרים על עמדותיי4.
 

 עזרים:
 -פתקיות מלבניות

 -טושים
 

 מערך שיעור:
 פתיחה : מספרים את משל הדבורים. משל הדבורים נועד להילחם בתחושות

  ההסתייגות והאדישות מהפוליטיקה ובתחושת הקונפליקט העולה בבחירה ראויה.
 "הגיע זמן הבחירות!

 ועד הדבורים צריך לבחור להם מנהיגה- צריך לבחור להם מלכה. לתפקיד המלכה
 הגישו מועמדות שלוש מלכות אפשריות:

 האחת שמה צוף, שמבטיחה שיהיה להם צוף אין סופי
 השניה  שמה חירות, שמבטיחה שתדאג להם לעבוד פחות

  השלישית שמה דר, שמבטיחה תנאי מחיה נאותים
  במי יבחרו?

 כל דבורה תיגש בתורה להצביע, אם דבורה לא תיגש להצביע מסתכנת בכך שמי
 שבוודאות לא רצתה, לשלטון תגיע.

  במי הייתם ממליצים להצביע? לצוף, חירות או דר? מדוע?
 
 



 
  המסר חשוב:

 -המפלגות השונות שמתמודדות בבחירות, מציגות את עמדתן בכמה נושאים עיקריים
 של סדר היום בישראל. מטרת השיח הוא לדון עם חברי הכיתה על העמדות החשובות

 לו.
 -ישנה  חשיבות גבוהה להצבעה. ניתן להסביר על אחוז החסימה וההשלכות להצבעה

  במפלגה שלא עברה את אחוז החסימה.
 

  גוף:
 -בבחירות לכל מפלגה יש שם, רשימת מועמדים ומצע- המציג את עקרונות המפלגה

 ואת תכנית הפעולה שבכוונתם להגשים כאשר תעלה לשלטון. כל עקרון יכול להיות
  מדורג בסדר עדיפות שונה בין מפלגה למפלגה.

 מוציאים יחד עם התלמידים את העמדות של המפלגות השונות: לדוגמא: שלום
  ובטחון, כלכלה דת ומדינה, חינוך וחברה ועוד .

 
 -בקשו שלושה מתנדבים. כל מתנדב יקבל כרטיסייה אותה יקרא בחוץ (בנספח) ויתכונן

 במשך 3-2 דקות. המתנדבים יחזרו ויציגו בפני תלמידי הכתה, כל אחד בתורו את
 "מצע בחירות" שקיבל. שימו לב ניתן לומר מדוע גם לא כדאי להצביע למפלגה השונה

  באופן מכבד וראוי.
 המתנדבים שלנו מייצגים פוליטיקאים, נציגי מפלגות, המבקשים להיבחר על ידי

 הציבור כנציגיהם בכנסת. כל מתנדב יציג את מצע הבחירות שלו. מהו מצע בחירות?
 הסבירו שמצע בחירות כולל את תפיסות עולמה של המפלגה ואת ההצעות והדרכים

 הטובות ביותר, לדעתה, לניהול יעיל וטוב של המדינה. המצע מציע דרכי טיפול
 בתחומי החיים העיקריים: ביטחון, כלכלה, חברה ותרבות. חשוב להדגיש שמצע של

 מפלגה הוא ארוך יותר, מורכב יותר, וכולל היבטים שונים של ניהול המדינה וחיי
 החברה, בניגוד למצעים שהציגו התלמידים.

 
 -התלמידים בוחרים את המפלגה שראויה לדעתה. יש לפרט בפתק  את הערכים

  החשובים לכם ע"פ סדר חשיבותם.
 לדוגמא: בראש ובראשונה חשוב שהמפלגה תוביל את השיח הבטחוני לאחר מכן

 הכלכלה וכו'  (יש לרשום על פתקיות את הערכים המובילים שנאמרו)
 

  -דיון:
  כיצד חוויתם את השתתפותכם?



 
  מה הייתה דרך קבלת ההחלטות שלך?

  האם יכולתם להביע את דעתכם בצורה חופשי ולהשפיע על החלטת הקבוצה?
 אם לא מה הפריע? באיזה נושא הייתה ההתלבטות הרבה ביותר?

 אם היה לך עוד זמן מה היית רוצה להוסיף? או לנהוג אחרת?
 

 סיכום :
 מסכמים את הנושאים שעלו על סדר היום: פערים חברתיים, בטחון, הפרטה, שיח

 מכבד.
 אפשרויות לסיכום: (יש לבחור אחד)

 -כל אחד אומר ערך המוביל אותו
 -כל אחד מסיים במילה שעלתה לו בשיח הערכי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 נספחים:

 נציג של מפלגת החברה
הצעדים מהם לתלמידים לספר עליך שלך. במפלגה לבחור הכיתה תלמידי את לשכנע מבקש                אתה
הנושא כי לתלמידים ספר בבחירות. שתנצח לאחר לנקוט שלך המפלגה שמתכוונת             העיקריים
לעשירים העניים בין הפער בישראל החברתי. הנושא הוא שלך המפלגה עצמה על שתיקח               המרכזי
בדוחק. ומתקיימים רבים שהם העניים לעומת עצום הון בעלי והם מעטים הם העשירים עצום.                הוא
המחייה, יוקר בהפחתת – החלשות האוכלוסיות עם והטבה הפערים צמצום למען לפעול יש               לכן,
נוספות חברתיות בעיות בנוסף, וכדומה. לכולם מיטיבי חינוך במתן החולים, בבתי העומס              בצמצום
גבוהה בישראל הנוער בקרב הפשיעה כי דווח לאחרונה ישראל. מדינת של מצבה על               מאיימות
ואת החינוך מערכת את לחזק יש כך, לשם בחוקים. מזלזלים רבים ואזרחים גוברת האלימות                ביותר.

 שלטון החוק במדינת ישראל.
 

 נציג של מפלגת הביטחון
הצעדים מהם לתלמידים לספר עליך שלך. במפלגה לבחור הכיתה תלמידי את לשכנע מבקש                אתה
הנושא כי לתלמידים ספר בבחירות. שתזכה לאחר לנקוט שלך המפלגה שמתכוונת             העיקריים
כי דווח לאחרונה ישראל. מדינת של הביטחוני הנושא הוא שלך המפלגה עצמה על שתיקח                המרכזי
מדינת של לקיומה עצומה סכנה המהווה גרעיני נשק ומפתחת מאוד מהיר בקצב מתחמשת               איראן
האיום בנוסף, איראן. של הגרעינית ההתחמשות תהליך את לעצור חייבת הבאה הממשלה              ישראל.
עד הפלסטינים עם ומתן המשא את להמשיך אין לדעתכם פסק. לא פלסטינים טרור גורמי                מצד
מהפעלת תחשוש ולא הדרושים האמצעים בכל תפעל מפלגתך הטרור. דרך על שלהם סופי               לוויתור

 צעדים צבאיים מרחיקי לכת על מנת לנצח את אויבינו.
 

לספר עליך שלך. במפלגה לבחור הכיתה תלמידי את לשכנע מבקש אתה הביטחון מפלגת של                נציג
ספר בבחירות. שתזכה לאחר לנקוט שלך המפלגה שמתכוונת העיקריים הצעדים מהם             לתלמידים
מדינת של הביטחוני הנושא הוא שלך המפלגה עצמה על שתיקח המרכזי הנושא כי               לתלמידים
סכנה המהווה גרעיני נשק ומפתחת מאוד מהיר בקצב מתחמשת איראן כי דווח לאחרונה               ישראל.
הגרעינית ההתחמשות תהליך את לעצור חייבת הבאה הממשלה ישראל. מדינת של לקיומה              עצומה
ומתן המשא את להמשיך אין לדעתכם פסק. לא פלסטינים טרור גורמי מצד האיום בנוסף, איראן.                 של
ולא הדרושים האמצעים בכל תפעל מפלגתך הטרור. דרך על שלהם סופי לוויתור עד הפלסטינים                עם

 תחשוש מהפעלת צעדים צבאיים מרחיקי לכת על מנת לנצח את אויבינו.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 נושא: *אלימות- רצח בעקבות מריבה על חנייה
  

 בתאריך 27.07.19 נרצח אופיר חסדאי ז"ל לעיניי שתיים מבנותיו ואשתי דקלה בחניון
 ברמלה בגלל מקום חניה.

  
 מטרות:

 לעלות את השיח לסדר היום- אירועים הקורים בסביבתנו1.

 לעורר את ההשלכות בנושא2.

 לתת כלים להתמודדות בסיטואציה3.
 

 עזרים:
 -הגדים להשלמה

  פתקיות
 -עטים

 
 מערך שיעור:

 פתיחה:
 -מראים תמונה של הכתבה ומבקשים מכל משתתף לבחור פתקית בצבע אחד או יותר

 ומנסח רגשות,שאלות או תגובות לפי הצבעים.
 אדום-מה אני מרגיש? כחול- מה אני יודע/ מה אני שואל ירוק- איך ניתן להגיב/ לטפל

 ושחור- מי צריך להגיב/ לטפל באירוע?
 התלמידים יסדרו את הפתקיות שכתבו על הרצפה בטור לפי הצבעים. איזה צבע הוא

 הדומיננטי? מדוע? מהן ההתיחסויות המרכזיות שעולות מתוך הפתקים שכתבתם?
 

 גוף:
 -נותנים רקע עובדתי של האירוע שהיה

 -על הרצפה מפוזרים היגדים. על התלמידים לבחור היגד ולהשלים (ניתן להפוך את
 ההיגדים ושהתלמידים יבחרו היגד סגור) (ראה נספחים)

 
 ניתן להוסיף  נקודות שיעבו את השיח, כגון:

 -האם יש שני צדדים למקרה ?
 -מה הגבול בין חוסר הבנה לקטטה? איפה עובר הגבול?

 -מה המדיניות של החזקת נשק?



 
 -הייתם נוכחים בריב שהייתם צריכים לעצור את שני הצדדים מסכנה לאלימות פיזית?
 האם קרה שאתם הייתם מעורבים בריב שהובל לאלימות פיזית? מדוע? מה עשיתם?

   -כיצד ניתן להקטין את האלימות סביבנו?
 

 סיכום:
  לסיכום נתמצת את הנקודות שעלו בשיח.

 כל תלמיד יאמר מה הוא לוקח על עצמו כדי לאפשר סביבה יותר נעימה?
  הקראת שיר לסיכום

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 נספחים:

 

 אני מרגיש ש...
 אני חושב על היום שאחרי...

 ברור לי ש...
 היום חשוב לזכור ש...
 אני רוצה להאמין ש...

 הייתי רוצה ש...
 אני בטוח ש...
 אני לא מבין...

 אני סומך על ...
 אני חושש מ...

 אני מאמין ש….
 

 
 

 



 

 נושא: *גזענות בחברה ההישראלית- המחאה האתיופית
 הפגנות יוצאי אתיופיה הן סדרת הפגנות שנערכו על ידי ישראלים יוצאי אתיופיה

 ובהמשך גם על ידי צאצאיהם. בעשורים האחרונים התרכזו המחאות בעניין עליית
 יהדות אתיופיה וההכרה בה. בהמשך, הופנו המחאות כנגד גזענות, אלימות מטרתית

  המופגנים כלפיהם.
 בעקבות  מותו של סלמון טקה ז"ל בן 18, הפגינו מאות אנשים יוצאי אתיופיה בחסימת

  כבישים ברחבי הארץ.
 

 עזרים:
 -תמונות
 -פתקים

 -הגדים להשלמה
 -מאפייני מחאה

 
 מטרות:

 -לעורר את המודעות לנושא אקטואלי- מחאת יוצאי אתיופיה
 -הבנת ההבדל בין מחאה חברתית לבין מאבק חברתי

 -לבחון את עמדות התלמידים סביב מחאת האתיופים וסביב גזענות בכלל
 

 פתיחה:
 נפזר תמונות מהמחאה (ראה נספחים). התמונות מתארות אירועים שהתרחשו

 לאחרונה בזירה הציבורית הפגנות, מעשי אלימות, כתובות נאצה וכו' . נותנים
  לתלמידים להתבונן בתמונה ומבקשים מהם לרשום 3 דברים:

 מה מספרת התמונה1.

 מה לדעתך חשות הדמויות שבתמונה2.

 מה אתה מרגיש כאשר אתה מסתכל על התמונה?3.
 

 גוף:
 נותנים רקע עובדתי של האירוע שהיה-
 המורה יוביל שיח בנושא סביב השאלות שהתלמידים רשמו. ניתן לעבות את-

 השיח בעזרת שאלות מנחות:
  *האם המידע מבוסס על ידיעות, עובדות או יש גם הנחות ופרשנות?



 
 * אילו סוגי מחאות אתם מכירים? ניתן למנות: הפגנה, צעדת מחאה, מאמר
 בעיתון, מכתב תלונה, דף פייסבוק, עצומה, שביתה, מהומה, חרם, אמנות

 מחאה, מרי, שביתת רעב, אוהל מחאה, חלוקת סרטים להבעת תמיכה ועוד
 *תפקידו של מי לנהל את המחאה? משטרה/ אזרחים, איפה עובר הגבול?

 *האם קיימת הבעת מחאה בכלים לגיטמיים? (ארגון תהלוכה, הפגנה, עצרת
 תמיכה. מהם מאפייני המחאה?

 *מה נדרש ממני כדי להצטרף למחאה? מה נדרש ממני כדי להצטרף למאבק?
 *מה ההבדל בין "הבעת התנגדות" לבין "השגת מטרה"?

  * נסו לאפיין מה ההבדל מבחינת מידת הפעילות והמעורבות במחאה ובמאבק.
 

 אין הגדרה מובהקת המבדילה ביניהם, אולם ניתן לזהות הבדל במידת הפעילות
 וההתארגנות המתחייבת בכל אחד מהם, כפי שההגדרות המילונאיות רומזות להן

 (מתוך המילון החדש, א.אבן-שושן):
 מאבק – מלחמה ממושכת לשם שבירת התנגדות ולהשגת מטרה מסוימת.

 מחאה – ערעור והתנגדות, הבעת התנגדות נמרצת לדבר מה.
 מה בין מחאה למאבק? מחאה חברתית חשובה מאין כמוה, אולם המחאה לעיתים לא

 מספיקה. מחאה היא טובה כאשר יש סטייה קלה מהנורמות, וברור שאם נשמיע את
 קולנו יקשיבו לנו בצורה רצינית. אולם כאשר מתברר שלא מספיק רק להשמיע קול

 מחאה, אלא צריך לחולל שינוי – כאן כבר צריך לפנות לדרכי מאבק.
 מאבק דורש תכנון, אורך רוח, חשיבה על מטרות ויעדים והצעות לחלופות. לא מספיק

 לצאת עם שלטים או לשרוף צמיגים או לפגוע באנשים חפים מפשע – צריך לחשוב
 כיצד פועלים בצורה שיטתית לקראת שינוי מהותי לטווח ארוך. המחאה פשוטה יותר,
 זמינה יותר והרבה פחות מחייבת מאשר מאבק מתמשך. מה זה אומר לגבי היכולת

 שלכם כתלמידים להיות חלק ממאבק? האם אתם יכולים להיאבק או להיות חלק
  ממאבק?

 -על הרצפה מפוזרים היגדים. על התלמידים לבחור היגד ולהשלים (ניתן להפוך את
 ההיגדים ושהתלמידים יבחרו היגד סגור) ראה נספחים
 -הקבוצה תנסח כללים לקיום מחאה חוקית ואפקטיבית

 סיכום:
 עם מה אני יוצא/ת מהשיעור במילה?



 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 אלימות עבורי זה...
 גזענות היא ...

 זכות הביטוי מסמל עבורי...
 ראיתי בחדשות ש...

 אנחנו נאבקים/ות על...
 אנשים מתרבות אתיופי...

 אני לא מבינה...
 אני מאמינה ש...

 אני מקווה ש...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 נושא: *מרחב בטוח ברשת - צילום והפצת תמונות וסרטונים
 ברשת

 רשת האינטרנט בכלל והרשתות החברתיות בפרט מציעות במה ייחודית ליצירת
 קשרים בין אישיים מגוונים בין בני אדם מתוך מכנה משותף, תחומי עניין דומים או

  ערכים משותפים. עם זאת, טמונה בבמה הייחודית גם האפשרות לפעילויות פוגעניות.
 בחופשת הקיץ פתחה משטרת קפריסין בחקירה נגד הצעירים הישראלים.

  החקירה- צילום סרטוני מין ללא אישור והפצתם.
 יש לזכור כי מקומן של הרשתות החברתיות הינו המרכזי בחיי תלמידינו ומתוך כך יש

 לשאוף לפתח בקרב התלמידים מודעות לחשיבותן של נורמות התנהגות מיטביות
  ברשת ולשימוש נבון בכלים הטכנולוגיים ובמכשירים האישיים.

 
 מטרה:

  פיתוח אחריות אישית ואחריות אזרחית חברתית1.

 הגברת המודעות למשמעויות ולתוצאות האפשריות של הפצת מידע, תצלומים2.
  וסרטונים ברשתות חברתיות.

 עזרים:
 כתבה1.

https://13news.co.il/item/news/domestic/crime-law/crime/cyprus-inv
/estigation-israeli-318472 

 פתקיות בצבעים (אדום, ירוק, כחול, שחור)2.

 פעילות רמזור3.
 מערך שיעור:

 פתיחה:
 חושפים את כותרת הכתבה והתמונה "פרסום ראשון: משטרת קפריסין פתחה

 בחקירה נגד הצעירים הישראלים". ומבקשים מכל משתתף לבחור פתקית בצבע
 אחד או יותר ומנסח רגשות,שאלות או תגובות לפי הצבעים.

 אדום-מה אני מרגיש? כחול- מה אני יודע/ מה אני שואל ירוק- איך ניתן להגיב/ לטפל
 ושחור- מי צריך להגיב/ לטפל באירוע?

 התלמידים יסדרו את הפתקיות שכתבו על הרצפה בטור לפי הצבעים. איזה צבע הוא
 הדומיננטי? מדוע? מהן ההתייחסויות המרכזיות שעולות מתוך הפתקים שכתבתם?

 
 גוף:

 -נותנים רקע עובדתי על המקרה שהתרחש.

https://13news.co.il/item/news/domestic/crime-law/crime/cyprus-investigation-israeli-318472/
https://13news.co.il/item/news/domestic/crime-law/crime/cyprus-investigation-israeli-318472/
https://13news.co.il/item/news/domestic/crime-law/crime/cyprus-investigation-israeli-318472/


 
 -מעבים את השיח בעקבות הפתקים שהתלמידים הניחו.

  יש להוסיף את חוק הגנת הפרטיות הקובע כי לא יפגע אדם בפרטיות של זולתו ללא
 הסכמתו. החוק למניעת הטרדה מינית (והתיקון לחוק – "חוק הסרטונים") הקובע כי

 הפצת סרטון אינטימי ללא ידיעת המצולם, הינו עברה פלילית. בהקשר זה יש לציין כי
 גיל האחריות הפלילית הינו 12 ומעלה, וכי ניתן להגיש כתבי אישום נגד בני נוער אשר

  ביצעו עבירות של פגיעה בפרטיות או הטרדה מינית.
 -על הרצפה מפוזרים היגדים. על התלמידים לבחור היגד ולהשלים (ניתן להפוך את

 ההיגדים ושהתלמידים יבחרו היגד סגור)
 

 - פעילות רמזור - התלמידים צריכים להגיע להסכמה ולסדר את כל ההיגדים לפי דגם
 רמזור: ראוי - תלוי - בלתי ראוי.

 לסיכום:
 כל תלמיד יאמר מה יעזור לו לשמור על עצמו, בכדי לא להגיע למצבים הללו.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 נספחים:

 אני מרגיש ש...
 אני חושב על היום שאחרי...

 ברור לי ש...
 היום חשוב לזכור ש...
 אני רוצה להאמין ש...

 הייתי רוצה ש...
 אני בטוח ש...
 אני לא מבין...

 אני סומך על ...
 אני חושש מ...

 אני מאמין ש….
 
 
 
 
 



 

 נושא: *כבוד האדם ושוויון - קבלת הקהילה הלהט"בית
 

 עזרים:
 -כתבה "אני חוששת להגיע לבית הספר"

https://www.mako.co.il/news-israel/education-q2_2019/Article-8aa61bab
5746a61004.htm 

 
 מטרות:

 -דיון ואוורור רגשות סביב הנושא הלהט"בי
 -בירור עמדות כלפי חברי הלהט"בים

 -הכרות עם מגוון דעות בכיתה סביב הנושא
 

 מערך שיעור:
 פתיחה:

 המורה מקריא/ה הגדים שונים.  כל תלמיד יעמד במרחב (שסוכם מראש) ליד-
 המספר התואם את הרגשתו ביחס לנאמר בשאלה כאשר הספרה 1 מסמלת

 את הרמה הנמוכה ביותר ביחס להרגשתו והספרה 10 את הרמה הגבוהה
  ביותר.

  ההיגדים:
 *אני חש באי נוחות לדבר על נושא הלהט"ב

 *אני יודע רבות בנושא
 *אם חברה שלי תשתף אותי שהיא בקהילת הלהט"ב אנהג כלפיה בהבנה

 *לעיתים אני לועג לתלמידים בשל נטייתם או זהותם המינית
 *אם מישהו מהמשפחה ישתף אותי שהוא בקהילת הלהט"ב אנהג כלפיו בהבנה

 *אם מישהו מהכיתה ישתף את זהותו המינית רוב חברי הכיתה ינהגו כלפיו
 בחוסר הבנה

 גוף:
 נותנים רקע עובדתי על מקרה שהתרחש לקראת סיום הלימודים של שנה-

 שעברה הכתבה "אני חוששת להגיע לבית הספר" . במהלך הקיץ הנושא הופץ
  בשנית בעקבות שר החינוך החדש.

 מכל משתתף לבחור פתקית בצבע אחד או יותר ומנסח רגשות,שאלות או-
 תגובות לפי הצבעים.

https://www.mako.co.il/news-israel/education-q2_2019/Article-8aa61bab5746a61004.htm
https://www.mako.co.il/news-israel/education-q2_2019/Article-8aa61bab5746a61004.htm


 
 אדום-מה אני מרגיש? כחול- שאלה שעולה לי ירוק- איך ניתן להגיב/ לטפל

 ושחור- מי צריך להגיב/ לטפל באירוע?
 התלמידים יסדרו את הפתקיות שכתבו על הרצפה בטור לפי הצבעים. איזה

 צבע הוא הדומיננטי? מדוע? מהן ההתייחסויות המרכזיות שעולות מתוך
 הפתקים שכתבתם?

 יש לאפשר לתלמידים להשמיע את דעותיהם לגבי כל שאלה. חשוב שיתנהל שיח
 פתוח שיכבד את כל התשובות. יש לשוחח עם התלמידים על רגשותיהם ועל היישום
 של הרגשות הנוכחיות. חשוב לבחון אתם מה שהשתנה בהרגשתם, במידה והשתנה

 ומה הם יעשו כעת שלא עשו קודם כשיתקלו בשנאה המופנית כלפי האוכלוסייה
 הלהט"בית. סביר להניח שיהיו תלמידים שיישארו בתחושת אי נוחות כלפי יחידים
 להט"בים. חשוב שרגשותיהם יכובדו אך בד בבד, יש להדגיש את חשיבות הגישה

 הפלורליסטית והיחס ההוגן וההגון כלפי כל קהילה באשר היא והקהילה הלהט"בית
 בפרט. רגש של אי נוחות או דחיה כלפי קהילה מסוימת אינו מאפשר התנהגות מסוג

 פגיעה, העלבה, תקיפה ,זלזול, ביטויי שנאה וכו'..... כלפי אותה קהילה.
 סיכום:

 המורה תקריא את דבריו של פרופ' ליאו בוסקלייה: "הדבר הקשה ביותר בעולם- הוא
 להיות מישהו שאינך". ותזמין את התלמידים לחשוב על המשמעות שלו בהקשר

  הלהט"בי.
במצבים מסכות עוטים אמנם אנחנו שאינו. מה להיות רוצה אינו אדם             "אף
או אחרים לרצות במטרה חדשים אנשים עם במפגשים למשל מסוימים            חברתיים
לאורך בה להשתמש קשה מאד זמנית, היא המסכה שלרוב אלא אהובים,             לחוש
החזקים החלקים עם שאנחנו כפי אותנו שיאהבו רוצים כולנו דבר של בסופו              זמן.
שאיננו מבינים אנחנו כי שלנו טובים הפחות החלקים ועם שבנו            והטובים
הוא אם ובין הטרוסקסואל הוא אם בין מושלם שהוא מישהו            מושלמים.אין
דחיה כי להדגיש חשוב עצמו. עם שלם אדם להיות לאדם כדאי לכן              הומוסקסואל,
חינם, משנאת נובעת המגדרית זהותו או המינית נטייתו בגלל אדם של             חברתית

 מדעות קדומות ומאי כיבוד האדם באשר הוא אדם".
 
 

 
 
 
 


