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"אנחנו" ו"הם"  -דחיית הזר והשונה
הצ עה ל שי עו ר ל תל מי די ח טיב ת בי ניי ם

המטרות:
 .1בדיקת ההתייחסות לאחרים שאינם "בקבוצה שלי" .שהם שונים ,זרים ואולי גם מפחידים עבורי.
 .2זיהוי הסכנה שבתיוק של "האחר" לתוך תיקיה מוכנה מראש ,ובחינת השאלה מתי עוברים את
נקודת האל-חזור ביריבות בין קבוצות.
הקדמה:
מתוך צורך אנושי קוגניטיבי שמטרתו לעזור לנו לארגן את תמונת העולם סביבנו אנחנו רוכשים באופן לא
מודע ואוטומטי ראייה סטריוטיפית .כך אנו יוצרים הכללה על קבוצה באוכלוסייה ,בד"כ כלפי קבוצות מיעוט,
שגם אם ישנם דברים נכונים סטטיסטית ,הם מובילים לעוול ברמת הפרט.
מסטריאוטיפ ודעות קדומות מגיעים לשלילת זכויות של המיעוט ולהתעללות:


מה אני חושב? תגובה שכלית (מושפעת מסטריאוטיפים דעות קדומות כלפי אחר  -כלפי קבוצת
מיעוט)



מה אני מרגיש? תגובה רגשית (פחד ,רתיעה ,חשש ,גועל ,כעס ,עוינות ,התנשאות ,שנאה)



מה אני עושה? תגובה התנהגותית (התרחקות ,אדישות ,דחייה ,התעלמות ,הפרדה ,השפלה,
ניצול)

מהלך הפעילות:
 .1מי יגן על ה"ברווזון האפור"?
א .הקראת הסיפור על הברווזון האפור.

הספור על הברווזון האפור
במשפחת ברווזים צהובי נוצות נולד יום אחד ברווז שונה מכל אחיו.
האמא ,האבא ,האחים וכל הברווזים באגם הסתכלו עליו ודי נבהלו –
הוא היה אפור וכמעט ללא נוצות ,והיה לו "קוואק" במבטא אחר לגמרי…
עם צליל מוזר כזה .שהם לא הצליחו להבין.
הברווזים מעולם לא ראו ברווז מוזר כזה ,הוא לא דמה כלל לברווזי האגם – והם די
נלחצו .חלק מהם החליט להתרחק ממנו ,חלק אחר החליט להתעלם ממנו.
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ברווזים אחדים לעגו לו ,צחקו עליו ,השפילו אותו והתעללו בו – והם קראו לו "הברווזון
המכוער".
הברווזון דווקא ניסה להתיידד אתם ,ניסה לשחק אתם ,לדבר אתם ,אבל ככל שהוא
ניסה יותר – כך דחו אותו יותר.
אפילו האחים שלו צחקו עליו והתביישו בו מאד.
הוא הרגיש זר ובודד ,ושט לו לבדו באגם .מרגיש מושפל ואומלל וחושב שהוא באמת
מכוער .יום אחד לא יכול היה לשאת יותר את יחס ברווזי האגם והחליט להתנתק
ממשפחתו ולשוט אל אגמים אחרים ,אולי שם ימצא מקום…
בדרך כלל קל להזדהות עם הברווזון המסכן ,להרגיש כמה קשה לו ,אבל בואו ננסה לברר למה קשה
לברווזים הצהובים לקבל אותו.
ב .משחק תפקידים 3 – 2( :משתתפים)באגם שוחים ברווזים צהובים ואיתם הברווזון האפור.
הברווזים הצהובים משוחחים ביניהם:


אני חושב שהוא ...דעות



אני מרגיש שהוא ...רגשות (לא מוכר ,מוכר לי ,שונה ,מפחיד ,מרתיע ,אם גם הוא כזה  -אז אני,

(מכוער ,מוזר ,לא שייך ,דומה לי)

אני שונא אותו כי)...


הייתי רוצה לעשות לו...

התנהגות

(להתרחק ,להיות אדיש ,לדחות ,להשפיל ,להתעלל,

להזמין ,לקבל),
ג .שיחה:


מי יגן על הברווזון האפור ,איזה גופים ,ארגונים ,מטעם מי?



איזו הגנה תינתן לו? בחקיקה ,בהתנדבות...



מתוך מציאות החיים שלנו היום – בחרו קבוצה חברתית (מיעוט) שלדעתכם עונה לקריטריונים של
"ברווזון אפור".
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 .2ר' אלעזר בן ר' שמעון והמכוער

"לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז"
חומרים:
 .1האגדה על רבי אלעזר בן רבי שמעון והמכוער
 .2שני צבעים לכל תלמיד.
למורה :סטריאוטיפ (היבט קוגניטיבי):
הכללה של מאפיין או תכונה של קבוצה ואוכלוסייה שלמה על פרט ספציפי בתוכה (יכול להיות בעל משקל
נייטרלי ,חיובי או שלילי).
לרוב היא מתבססת על מאפיין שכיח באותה קבוצת אוכלוסייה .אולם אין זה נכון והוגן להכלילו על כל פרט
בקבוצה ,שכן זה גורם עוול ברמת הפרט.
ההיבט הזה הוא צורך בסיסי וחלק מהמבנה הקוגניטיבי שלנו.
דעה קדומה (היבט רגשי):
נטייה ליצור דעה ,לרוב בעלת אופי רגשי ושלילי כלפי קבוצה מסויימת ללא הכרות ממשית עמה.
אפליה (היבט התנהגותי)
נטייה לפגיעה בזכויות של פרט על רקע מאפיין או תכונה של הקבוצה.
מבוא :לפנינו אגדה תלמודית אשר בבסיסה מפגש בין שני אנשים .מסופר על ר' אלעזר שהוא תלמיד חכם,
שיצא מבית המדרש לרכב ממגדל לכיוון טבריה (נהנה מיפי הכינרת) .בדרך פגש אדם מכוער והעליב אותו,
ואת כל בני עירו (הכללה סטריאוטיפית) .המכוער טען לפניו שהוא לא אשם בכיעורו ושלח את הרבי להתלונן
אצל ה' .הרבי הבין כי העליב את האיש ועשה מעשה שלא יעשה ,ורצה להתנצל .המכוער לא רצה לקבל את
סליחתו .הוא טוען לכאורה  :לא נעלבתי לכן אין אני יכול למחול ,רק האומן שעשה אותי ,ה' ,יכול היה להיעלב,
ולכן עליך לבקש את סליחתו שלו (היפוך תפקידים :הנעלב נשאר בכעסו ומשפיל את המעליב) .כשנכנסו
שניהם לעיר פנו אנשי העיר אל ר' אלעזר וקיבלו פניו .המכוער העליב אותו בשאלה" :למי אתם קוראים רבי"?
כלומר אדם זה לא ראוי לתוארו .הוא סיפר את המעשה ואנשי העיר ביקשו ממנו למחול .מכיוון שהעלבון היה
קולקטיבי לכל העיר  ,כל העיר צריכה למחול .בסוף הסיפור נכנס הרבי אל בית המדרש ודרש את הפסוק:
"לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז"( .מומלץ לקרא את ההסברים של אדמיאל קוסמן לאגדה זו).
ננסה ללמוד מה גרם לרבי אלעזר להעליב את המכוער ,ומה גרם למכוער להיעלב כל כך .נאפיין את הקנה
והארז על פי הקונוטציות המוכרות שלהם ,ועל פי המשל ,ונברר מי התנהג כ"קנה" ומי התנהג "כארז".
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.1

על הלוח "שמש אסוציאציות" לארז ולקנה( .כדאי להביא תמונות)

(לארז  -יפה ,חזק ,גדול אמצעי לבנין המקדש ,שורשים חזקים.לקנה  -דק ,נמצא ליד מים זורמים ,זז
עם כל רוח ,בלי שורשים ,ניתן לרמיסה וכו').
.2

מה יתרונות הקנה ,ומה בעייתי בו? מה יתרונות הארז ,מה בעייתי בו?

.3

שאלה לשיתוף בקבוצות :באילו מצבים אני כמו "קנה" ובאילו מצבים אני "ארז"?

.4

שיחה" :לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז"
האבסורד שבמשפט  -הארז  -נדיר ,בלבנון .הקנה  -ללא שורשים ,צומח ליד נחלים.

.5

קוראים את האגדה  -רק חלק א'.

תלמוד בבלי מסכת תענית דף כ/א  -כ/ב

ָאדם ַרְך כַקָׁ נֶה וְ ַאל יְהֵ א קָׁ שֶ ה כָׁאֶ ֶרז.
שָׁ נּו ַרּבוֹתֵ ינּו :לְ ע ֹולָׁם יְהֵ א ָׁ
מַ עֲשֶ ה שֶ ּבָׁ א ַרּבִּ י אֶ לְ עָׁ זָׁר ּבֵ ן ַרּבִּ י ִּש ְמעוֹן ִּמ ִּמגְ ָׁדל גָׁדּור ִּמּבֵ ית ַרּבוֹ,
ּומטַ יֵל עַ ל ְשפַ ת נָׁהָׁ ר,
וְ הָׁ יָׁה ָׁרכּוב עַ ל חֲמוֹר ְ
וְ שָׁ מַ ח ִּש ְמחָׁ ה גְ ד ֹולָׁה ,וְ הָׁ יְתָׁ ה ַדעְ ּת ֹו גַסָׁ ה עָׁ לָׁיו ִּמפְ נֵי שֶ לָׁמַ ד ּתו ָֹׁרה הַ ְרּבֵ ה.
ָאדם אֶ חָׁ ד שֶ הָׁ יָׁה מְ כֹ עָׁ ר ּבְ יוֹתֵ ר.
נִּזְ ַדמֵ ן ל ֹו ָׁ
ָאמַ ר לוֹ :שָׁ לוֹם עָׁ לֶיָך ַרּבִּ י!
וְ ֹלא הֶ ְחזִּ יר לוֹ.
ָאמַ ר לוֵֹ :ריקָׁ ה ,כַמָׁ ה ְמכֹעָׁ ר אוֹת ֹו הָׁ אִּ יש!
שֶ מָׁ א כָׁל ּבְ נֵי עִּ ְירָך ְמכֹ עָׁ ִּרין כְ מוֹתְ ָך?
ָאמַ ר לוֹ :אֵ ינִּי יו ֵֹדעַ  ,אֶ לָׁא לְֵך וֶ אֱמֹר ָׁלאֻמָׁ ן שֶ עָׁ שַ א ִּני כַמָׁ ה ְמכֹ עָׁ ר כְ לִּ י זֶה שֶ עָׁ ִּשיתָׁ .
כֵיוָׁן שֶ י ַָׁדע ּבְ עַ צְ מ ֹו שֶ חָׁ טָׁ א י ַָׁרד ִּמן הַ חֲמוֹר וְ נ ְִּשּתַ טֵ חַ לְ פָׁ נָׁיו,
וְ ָאמַ ר לוַֹ :נ ֲענֵיתִּ י לְ ָךְ ,מחַ ל לִּ י! -
ָאמַ ר לוֹ :אֵ ינִּי מוֹחֵ ל לְ ָך עַ ד שֶ ּתֵ לְֵך ָׁלאֻמָׁ ן שֶ עָׁ שַ א ִּני
וֶ אֱמֹ ר ל ֹו כַמָׁ ה ְמכֹעָׁ ר כְ לִּ י זֶה שֶ עָׁ ִּשיתָׁ .
הבנת הטקסט:
 רשום ליד כל "אמר לו"  -מי אמר אותו ,תן לכל דובר צבע. סמן בקו את כל התערבויותיו של המספר .זהה את כל התיאורים של המספר על רבי אלעזר ועלהמכוער .מה המספר אומר על כל דמות?
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 מה דעתכם על התנהגותו של רבי אלעזר ותגובתו של המכוער? מי מהם קנה ומיהו ארז? הסבירו..6

קריאת החלק השני של האגדה

הָׁ יָׁה ְמטַ יֵל ַאח ֲָׁריו עַ ד שֶ הִּ גִּ יעַ לְ עִּ ירוֹ.
יָׁצְ אּו ּבְ נֵי עִּ יר ֹו לִּ ְק ָׁראתוֹ,
וְ הָׁ יּו או ְֹמ ִּרים לוֹ :שָׁ לוֹם עָׁ לֶיָך ַרּבִּ י ַרּבִּ י ,מו ִֹּרי מו ִֹּרי!
ָאמַ ר לָׁהֶ ם :לְ ִּמי אַ ּתֶ ם קו ִֹּרין ַרּבִּ י ַרּבִּ י?
ָאמרּו לוֹ :לְ זֶה שֶ ְמטַ יֵל ַאח ֲֶריָך.
ְ
ָאמַ ר לָׁהֶ ם :אִּ ם זֶה ַרּבִּ י ַ -אל י ְִּרּבּו כְ מוֹת ֹו ּבְ י ְִּש ָׁראֵ ל.
ָאמרּו לוִֹּ :מפְ נֵי מַ ה?
ְ
ָאמַ ר לָׁהֶ ם :כְָׁך וְ כְָׁך עָׁ שָׁ ה לִּ י.
ָאדם ָׁגדוֹל ּבַ ּתו ָֹׁרה הּוא.
ָאמרּו לוַֹ :אף עַ ל פִּ י כֵןְ ,מחַ ל לוֹ ,שֶ ָׁ
ְ
ָאמַ ר לָׁהֶ םּ :בִּ שְ בִּ ילְ כֶם ה ֲֵרינִּי מוֹחֵ ל לוֹּ .ובִּ לְ בַ ד שֶ ֹּלא יְהֵ א ָׁרגִּ יל ַלעֲשוֹת כֵן.
ִּמיָׁד נִּכְ נַס ַרּבִּ י אֶ לְ עָׁ זָׁר ּבֵ ן ַרּבִּ י ִּש ְמעוֹן וְ ָׁד ַרש:

ָאדם ַרְך כַקָׁ נֶה וְ ַאל יְהֵ א קָׁ שֶ ה כָׁאֶ ֶרז.
לְ ע ֹולָׁם יְהֵ א ָׁ
ּומזּוזוֹת.
ּולְ פִּ יכְָׁך ָׁזכָׁה קָׁ נֶה לִּ טֹל ִּממֶ ּנּו קּולְ מּוס לִּ כְ ּתֹ ב ּב ֹו סֵ פֶ ר ּתו ָֹׁרה ּתְ פִּ לִּ ין ְ
 כתוב מה הם דבריו של המכוער כשדווח" :כך וכך עשה לי". מדוע סולח המכוער? כיצד את/ה מבין את הסליחה? מתי אפשר לסלוח לזולת?ומתי אי אפשר? היזכרו בסיפור אישי על סליחה וחוסר יכולת לסלוח (אפשר בזוגות).
 למי מתייחסת דרשת ר' אלעזר בסוף הסיפור :אל עצמו? אל המכוער? אל שניהם?.7

סיכום – שיחה על המניע לכל הסיפור – יחס למראה חיצוני ולא לתוכו של אדם ,ובעקבות כך

פגיעה ,השפלה ,מחילה ולמידת לקח.
יש לנו בעיה עם הזר והשונה מה"בטן" וזה אנושי ,אבל כבני אדם אנחנו יכולים גם להגיב "מהראש".
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" .3דירה להשכיר"  -על הגזענות הסמויה שבנו.
המטרה היא ליצור מודעות עצמית לנטייה האנושית הסמויה ל"גזען הקטן" ,נטייה שקיימת כמעט אצל כולנו.
א .קריאת הספור בכתה.

ירה לְ הַ ְשכִּ יר  /לאה גולדברג
ִּד ָ
ּבְ עֵ מֶ ק יָׁפֶ הּ ,בֵ ין כְ ָׁר ִּמים וְ שָׁ דוֹת ,עוֹמֵ ד ִּמגְ ָׁדל ּבֵ ן חָׁ מֵ ש קוֹמוֹת.
ּומי גָׁר ּבַ ִּמגְ ָׁדל?
ִּ
ּבַ קוֹמָׁ ה הָׁ ִּראש ֹונָׁה ּתַ ְרנְגֹ לֶת שְ מֵ נָׁה .כָׁל הַ יוֹם ּבְ בֵ יתָׁ ּה עַ ל מִּ ְשכָׁבָׁ ּה
ִּמתְ הַ פֶ כֶת .הִּ יא כָׁל כְָׁך ְשמֵ נָׁה ,שֶ קָׁ שֶ ה לָּׁה ָׁל ֶלכֶת.
קּורים ,כִּ י
קּוקיָׁה ,כָׁל הַ יוֹם ְמהַ ֶלכֶת ,עוֹשָׁ ה ּבִּ ִּ
ּבַ קוֹמָׁ ה הַ ְש ִּניָׁה ג ָָׁׁרה ִּ
ּבָׁ נֶיהָׁ ג ִָּׁרים ּבְ בָׁ ּתִּ ים אֲחֵ ִּרים.
כּושית נ ְִּקיָׁהְ ,מ ֻגנ ְֶד ֶרת .עַ ל צַ ּוָׁאר יֵש לָּׁה סֶ ֶרט.
ישית חֲתּולָׁה ִּ
ּבַ קוֹמָׁ ה הַ ְשלִּ ִּ
ּבַ קוֹמָׁ ה הָׁ ְרבִּ יעִּ ית ג ָָׁׁרה סְ נָׁאִּ יתּ .בְ ִּש ְמחָׁ ה וָׁ נַחַ ת אֱגוֹזִּ ים ְמפַ צַ חַ ת.
ָארז חֲפָׁ צָׁ יו וְ נָׁסַ ע.
ישית גָׁר מַ ר עַ כְ ּבָׁ ר .אַ ְך לִּ פְ נֵי שָׁ בּועַ ַ
ּובַ קוֹמָׁ ה הַ ח ֲִּמ ִּ
אִּ יש אֵ ינֶּנּו יו ֵֹדעַ לְ ָאן ּומַ דּועַ .
כָׁתְ בּו ָׁד ֵרי הַ ִּמגְ ָׁדל שֶ לֶט,
ּתָׁ ְקעּו מַ סְ מֵ ר מֵ עַ ל ל ֶַדלֶת,
וְ קָׁ בְ עּו שֶ לֶט ּבַ ִּקיר:
ִּד ָׁירה לְ הַ שְ כִּ יר.
ישים  -אֶ ל הַ ּבַ יִּת ּבָׁ אִּ ים ַדי ִָּׁרים
וְ הִּ ּנֵה ּבַ ְשבִּ ילִּ יםּ ,בַ ְד ָׁרכִּ יםּ ,בַ כְ בִּ ִּ
ח ֲָׁד ִּשים.
ישית ע ֹולָׁה ,קו ְֹרָאה אֶ ת הַ שֶ לֶט,
ִּראש ֹונָׁה ּבָׁ ָאה נְמָׁ לָׁה ,לְ קוֹמָׁ ה ח ֲִּמ ִּ
ּומסְ ּתַ ֶכלֶת.
פוֹתַ חַ ת הַ ֶדלֶת ,עוֹמֶ ֶדת ּבִּ פְ נִּים ִּ
ּבָׁ אִּ ים ִּמכָׁל הַ ִּדירוֹת הַ ְש ֵכנִּים ,עו ְֹמ ִּדים ִּמסְ בִּ יבָׁ ה ,מַ סְ ּבִּ ִּירים לָּׁה פָׁ נִּים:
 ֲהנָׁאִּ ים הַ ח ֲָׁד ִּרים ּבְ עֵ י ַניְִּך? נָׁאִּ ים. ֲהנָׁאֶ ה הַ ִּמ ְטּבָׁ ח ּבְ עֵ י ַניְִּך? -נָׁאֶ ה.
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 ֲהנָׁאֶ ה הַ ִּמסְ ְדרוֹן ּבְ עֵ י ַניְִּך? נָׁאֶ ה. אִּ ם-כֵןְ ,שבִּ י אִּ ּתָׁ נּו ,הַ ּנְמָׁ לָׁה! ֹלאֹ ,לא אֵ שֵ ב. לָׁמָׁ ה?אוֹמֶ ֶרת הַ ּנְמָׁ לָׁה:
 הַ ְש ֵכנִּים אֵ ינָׁם טוֹבִּ ים ּבְ עֵ ינַי .אֵ יְך ָאגּור ֲאנִּי הַ ּנְמָׁ לָׁה ּבְ בַ יִּת אֶ חָׁ דעִּ ם ּתַ ְרנְגֹ לֶת עֲצֵ לָׁה? כָׁל הַ יוֹם עַ ל ִּמ ְשכָׁבָׁ ּה ִּמתְ הַ פֶ כֶת ,מֵ רֹב שֻמָׁ ן
קָׁ שֶ ה לָּׁה ָׁל ֶלכֶת!
נֶעֶ לְ בָׁ ה הַ ּתַ ְרנְגֹ לֶת,
וְ הַ ּנְמָׁ לָׁה הָׁ לְ כָׁה לָּׁה.
ַארנֶבֶ ת.
הָׁ לְ כָׁה הַ ּנְמָׁ לָׁהּ ,בָׁ ָאה הָׁ ְ
ִּחיש-מַ הֵ ר ע ֹולָׁה לְ קוֹמָׁ ה ַאחֲר ֹונָׁה .קו ְֹרָאה אֶ ת הַ שֶ לֶט ,פוֹתַ חַ ת
ּומסְ ּתַ ֶכ ֶלת.
הַ ֶדלֶת ,עוֹמֶ ֶדת ּבִּ פְ נִּים ִּ
ּבָׁ אִּ ים ִּמכָׁל הַ ִּדירוֹת הַ ְש ֵכנִּים ,עו ְֹמ ִּדים סְ בִּ יבָׁ ה ,מַ סְ ּבִּ ִּירים לָּׁה פָׁ נִּים:
 ֲהנָׁאִּ ים הַ ח ֲָׁד ִּרים ּבְ עֵ י ַניְִּך? נָׁאִּ ים. ֲהנָׁאֶ ה הַ ִּמ ְטּבָׁ ח ּבְ עֵ י ַניְִּך? נָׁאֶ ה. ֲהנָׁאֶ ה הַ ִּמסְ ְדרוֹן ּבְ עֵ י ַניְִּך? נָׁאֶ ה. אִּ ם-כֵןְ ,שבִּ י אִּ ּתָׁ נּו ,הָׁ ַא ְר ֶנבֶ ת! ֹלאֹ ,לא אֵ שֵ ב. לָׁמָׁ ה?ַארנָׁבוֹת,
 הַ ְש ֵכנִּים אֵ ינָׁם טוֹבִּ ים ּבְ עֵ ינַי .אֵ יְך אֵ שֵ ב פֹ ה ,אֵ ם לְ עֶ ְש ִּרים ְקּוקיָׁה מַ פְ ִּק ָׁירה הַ ּבָׁ נִּים? כָׁל ּבָׁ נֶיהָׁ ג ְָׁדלּו ּבְ ִּקּנִּים ז ִָּׁריםֻ ,כלָׁם
עִּ ם ִּ
עֲזּובִּ יםֻ ,כלָׁם מֻפְ קָׁ ִּרים .מַ ה לֶקַ ח יִּלְ ְמדּו מֵ הֶ ם ְיל ַָׁדי?
קּוקיָׁה,
נֶעֶ לְ בָׁ ה הַ ִּ
ַארנֶבֶ ת הָׁ לְ כָׁה לָּׁה.
וְ הָׁ ְ
ַארנֶבֶ תּ ,בָׁ א חֲזִּ יר.
הָׁ לְ כָׁה הָׁ ְ
"ד ָׁירה לְ הַ שְ כִּ יר" .וְ ַאח ֲֵרי שֶ קָׁ ָׁרא אֶ ת הַ שֶ לֶט,
קָׁ ָׁרא אֶ ת הַ שֶ לֶט ִּ
הִּ תְ גַלְ גֵל וְ עָׁ לָׁה ּופָׁ תַ ח הַ ֶדלֶת.
עוֹמֵ ד ּומַ ּבִּ יט ּבְ עֵ ינָׁיו הַ ְקטַ ּנוֹת ּבַ כְ תָׁ לִּ יםּ ,בַ ּתִּ ְק ָׁרה ּובַ חַ לוֹנוֹת.
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ּבָׁ אִּ ים ִּמכָׁל הַ ִּדירוֹת הַ ְש ֵכנִּים ,עו ְֹמ ִּדים סְ בִּ יב ֹו ,מַ סְ ּבִּ ִּירים ל ֹו פָׁ נִּים:
 ֲה ָׁנָאה הַ ִּד ָׁירה ּבְ עֵ ינֶיָך? נָָׁאה. ֲהנָׁאֶ ה הַ ִּמ ְטּבָׁ ח ּבְ עֵ ינֶיָך? נָׁאֶ ה הַ ִּמ ְטּבָׁ חַ ,אף-כִּ י אֵ ינֶּנּו ְמלֻכְ לְָׁך! ֲהנָׁאֶ ה הַ ִּמסְ ְדרוֹן ּבְ עֵ ינֶיָך? נָׁאֶ ה. אִּ ם-כֵן ,שֵ ב אִּ ּתָׁ נּו! ֹלאֹ ,לא אֵ שֵ ב. לָׁמָׁ ה? הַ ְש ֵכנִּים אֵ ינָׁם טוֹבִּ ים ּבְ עֵ ינַי .אֵ יְך אֵ שֵ ב ֲאנִּי חֲזִּ יר ,לָׁבָׁ ן ּבֶ ן לְ בָׁ נִּיםכּושית? ֹלא נָׁאֶ ה לִּ י וְ ֹלא
אשיתּ ,בִּ כְ פִּ יפָׁ ה ַאחַ ת עִּ ם חֲתּולָׁה ִּ
ִּמימֵ י ּבְ ֵר ִּ
יָׁאֶ ה לִּ י.
קָׁ ְראּו הַ ְש ֵכנִּים:
לְֵך ,לְֵך לְ ָך חֲזִּ יר!
גַם לָׁנּו ֹלא נָׁאֶ ה וְ ֹלא יָׁאֶ ה!
הָׁ לְַך ל ֹו הַ חֲזִּ יר.
ּבָׁ א ז ִָּׁמיר.
שָׁ ר הַ ז ִָּׁמיר ּבְ קוֹל ִּרּנָׁה,
ע ֹולֶה הַ ז ִָּׁמיר לְ קוֹמָׁ ה ַאחֲר ֹונָׁה.
קו ֵֹרא אֶ ת הַ שֶ לֶט,
פוֹתֵ חַ הַ ֶדלֶת,
ִּמסְ ּתַ כֵל ּבַ ִּד ָׁירה,
ּבַ כְ תָׁ לִּ יםּ ,בַ ּתִּ ְק ָׁרה...
ּבָׁ אִּ ים ִּמכָׁל הַ ִּדירוֹת הַ ְש ֵכנִּים,
עו ְֹמ ִּדים סְ בִּ יב ֹו ,מַ סְ ּבִּ ִּירים ל ֹו פָׁ נִּים:
 ֲהנָׁאִּ ים הַ ח ֲָׁד ִּרים ּבְ עֵ ינֶיָך? ָׁנאִּ ים. ֲהנָׁאֶ ה הַ ִּמסְ ְדרוֹן ּבְ עֵ ינֶיָך? נָׁאֶ ה. אִּ ם-כֵן ,שֵ ב אִּ ּתָׁ נּו! ֹלאֹ ,לא אֵ שֵ ב .הַ שְ ֵכנִּים אֵ ינָׁם טוֹבִּ ים ּבְ עֵ ינַי .כִּ י אֵ יְך אֵ שֵ ב ּבְ שַ לְ וָׁהּובְ ּנַחַ תּ ,וסְ נָׁאִּ ית כָׁל הַ יוֹם אֱגוֹזִּ ים ְמפַ צַ חַ ת .ע ֹולֶה קוֹל פִּ צּוחָׁ ם עַ ד
לֵב הַ שָׁ מַ יִּםָ .איֹם וְ נו ָֹׁרא ,מַ ח ֲִּריש ָאזְ ַניִּם .וְ ָאזְ נַי ְרגִּ ילוֹת לְ קוֹלוֹת
אֲחֵ ִּריםַ ,רק לְ ִּש ִּירים ּולְ ִּמזְ מו ִֹּרים.
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נֶעֶ לְ בָׁ ה הַ סְ נָׁאִּ ית,
וְ הַ ז ִָּׁמיר הָׁ לְַך לוֹ.
הָׁ לְַך הַ ז ִָּׁמירּ .בָׁ ָאה י ֹונָׁה.
ִּחיש-קַ ל עָׁ לְ תָׁ ה לְ קוֹמָׁ ה ַאחֲר ֹונָׁה.
ּומסְ ּתַ ֶכלֶת.
קו ְֹרָאה אֶ ת הַ שֶ לֶט ,פוֹתַ חַ ת הַ ֶדלֶת ,עוֹמֶ ֶדת ּבִּ פְ נִּים ִּ
ּבָׁ אִּ ים אֵ לֶיהָׁ כָׁל הַ שְ ֵכנִּים,
עו ְֹמ ִּדים ִּמסְ בִּ יבָׁ ה ,מַ סְ ּבִּ ִּירים לָּׁה פָׁ נִּים:
 ֲהנָׁאִּ ים הַ ח ֲָׁד ִּרים ּבְ עֵ י ַניְִּך? הַ ח ֲָׁד ִּרים צָׁ ִּרים. ֲהנָׁאֶ ה הַ ִּמ ְטּבָׁ ח ּבְ עֵ י ַניְִּך? נָׁאֶ ה הַ ִּמ ְטּבָׁ ח ,אַ ְך אֵ ינ ֹו ְמרֻ ּוָׁ ח. ֲהנָׁאֶ ה הַ ִּמסְ ְדרוֹן ּבְ עֵ י ַניְִּך? ְמרֻ ּבֶ ה ּב ֹו הַ צֵ ל ,הַ ִּמסְ ְדרוֹן ָאפֵ ל. ּובְ כֵןֹ ,לא ּתֵ שְ בִּ י אִּ ּתָׁ נּו? אֵ שֵ ב וְ אֵ שֵ ב ּבְ חֵ פֶ ץ לֵב ,כִּ י הַ ְש ֵכנִּים טוֹבִּ ים ּבְ עֵ ינַי:הַ ּתַ ְרנְגֹ לֶת  -טוֹבַ ת-כ ְַר ֹּבלֶת,
קּוקיָׁה  -יְפֵ הפִּ יָׁה,
הַ ִּ
הַ חֲתּולָׁה ָׁ -כל-כְָׁך נ ְִּקיָׁה,
וְ הַ סְ נָׁאִּ ית ּבַ ֲעלַת-אֱגוֹזִּ ים,
יו ַֹדעַ ת לִּ ְחיוֹת חַ יִּ ים עַ לִּ יזִּ ים.
רוָֹאה ֲאנִּי ,כִּ י נּוכַל לִּ ְחיוֹת ּבְ יַחַ ד
ּבְ חֶ בְ ָׁרה טוֹבָׁ הּ ,בְ שָׁ לוֹם ּובְ נַחַ ת.
שָׁ כְ ָׁרה הַ י ֹונָׁה אֶ ת הַ ִּד ָׁירה,
יוֹם-יוֹם הוֹמָׁ ה הִּ יא ּבְ חֶ ְד ָׁרּה.
כְָׁך ּבְ עֵ מֶ ק יָׁפֶ הּ ,בֵ ין כְ ָׁר ִּמים וְ שָׁ דוֹת,
עוֹמֵ ד ִּמגְ ָׁדל ּבֵ ן חָׁ מֵ ש קוֹמוֹת.
ּובַ ִּמגְ ָׁדל ג ִָּׁרים עַ ד הַ יוֹם,
ְש ֵכנִּים טוֹבִּ ים חַ יֵי-שָׁ לוֹם.
ב .מהמשל לנמשל :שיכתוב של הסיפור מחדש ע"י החלפת הדמויות המקוריות בדמויות מהמציאות
הישראלית .כל תלמיד ממלא את החלק הראשון של הסיפור :מי גר במגדל לפי תבנית הסיפור (ראה
דף מצורף) .התלמידים יכולים לבחור דיירים מהרשימה ,ו/או להוסיף עפ"י בחירתם.
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דירה להשכיר  -רשימה חלקית של דיירים אפשריים
 .1זוג בסביבות גיל שלושים המאוחרות שניהם עובדי הי טק שהחליטו לא
להביא ילדים לעולם.
 .2משפחה מחבר העמים – אבא אמא ילד סבתא .האבא עובד בחנות של
"טיב טעם" ,האמא מורה לאנגלית.
 .3משפחה דתית ממפוני "גוש קטיף" – אבא אמא ,שניהם היו חקלאים
והיום מובטלים ,לזוג שמונה ילדים.
 .4אם חד הורית שאימצה ילדה מברזיל ,פסיכולוגית פרטית שמקבלת
מטופלים בביתה.
 .5זוג הומואים ,שניהם אמנים ,אחד יש לו סטודיו לציור בבית והשני שחקן
בתיאטרון.
 .6שני סטודנטים וסטודנטית שותפים בדירה מושכרת.
 .7אלמן בן שמונים ,גר בדירה עם מטפל פיליפיני.
 .8זוג מעולי אתיופיה .לזוג ארבעה ילדים ,אחד בצבא ,אחד בפנימיה ושני
הקטנים בבית.
 .9משפחה ערבית שבחרה לעבור מן הכפר אל העיר ,אבא אמא ושלושה
ילדים בגיל תיכון .האמא – עו"ד ,האבא – רופא.
 .10זוג שזה עתה נישא ,הבעל בן  ,28מתופף בלהקה ,האשה בת ,26
סטודנטית לתואר שני.
 .11משפחה ממוצא קווקזי ,האב נהג משאית ,האם עקרת בית ,לזוג שני
ילדים בני חמש ושבע.
 .12משפחה בת חמש נפשות ,לא ידוע במה עוסקים ההורים ,המשפחה
שומרת בקנאות על פרטיותה.
 .13משפחה מגאנה (עובדים זרים) .שני ההורים עוסקים בנקיון בתים.
הילדים נולדו בארץ ולומדים במערכת החינוך.
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ג .בזוגות  -כל תלמיד הופך להיות המבקש לשכור את הדירה בקומה החמישית במגדל של בן זוגו .בגלל
אחד הדיירים (או אחת המשפחות) הוא לא ישכור את הדירה .מי הדייר/ים ,ומה הסיבות שבגללן "לא נאה
ולא יאה" לך לשכור את הדירה במגדל .כל זוג יערוך רשימה של כל הסיבות שעלו אצל שני בני הזוג ,שבגללן
נמנעו מלשכור את הדירה.
ד .בכיתה – המורה תאסוף את כל הסיבות (רשימת התנגדויות) ותכתוב על הלוח.
בשיחה תימנע המורה משיפוטיות ותאפשר ל"נטייה הגזענית" של כל אחד להיות גלויה ולא סמויה.
שלב ה"יונה" :המטרה היא לראות איזה שנוי אנו יכולים לעשות בעקבות המודעות החדשה.
ה .חזרה לזוגות .כל אחד כמו היונה בשיר ,בהתייחסות לדייר/ים שבגללו/ם לא שכר קודם את
הדירה ,ינסח סיבה למה בזכות אותו/ם דייר/ים הוא כן מבקש לשכור את הדירה בקומה החמישית.
למורה :בפעילות הזאת עובר התלמיד תהליך שבו ממודעות "קשה" הוא עושה "תיקון" .התיקון מתאפשר
בעקבות היכולת להתבונן גם על הצדדים הבלתי יפים באישיותנו (ה"גזען הקטן") ולא להסתיר אותם .כאשר
הסמוי הופך לגלוי והגלוי לא עובר תהליך שיפוטי וביקורתי ,התוצאה היא שנוי ותיקון (היכולת להתבונן
ולהגדיר דברים בדרך אחרת).
ו .שאלות סיכום לתלמידים:


מהי לדעתכם "גזענות"? להתייחס לתהליך שעברו ב"דירה להשכיר".



לנסח סיסמא  +להכין כרזה שמביאה למודעות את נושא שנאת הזר והשונה וקוראת להתייחסות אחרת.



דבר ששימח אותי בפעילות שעברנו ודבר שהעציב אותי.
למורה :הכוונה לדבר את התובנות דרך הרגשות.

