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 דחיית הזר והשונה -"אנחנו" ו"הם" 

ר  עו נייםהצעה לשי בי די חטיבת   לתלמי

 המטרות:

 יחסות  לאחרים שאינם "בקבוצה שלי". שהם שונים, זרים ואולי גם מפחידים עבורי.יבדיקת ההת .1

זיהוי הסכנה שבתיוק של "האחר" לתוך תיקיה מוכנה מראש, ובחינת השאלה מתי עוברים את  .2

 בות בין קבוצות.חזור בירי-נקודת האל

 

  הקדמה:

מתוך צורך אנושי קוגניטיבי שמטרתו לעזור לנו לארגן את תמונת העולם סביבנו אנחנו רוכשים באופן לא 

. כך אנו יוצרים הכללה על קבוצה באוכלוסייה, בד"כ כלפי קבוצות מיעוט, סטריוטיפיתמודע ואוטומטי ראייה 

 ילים לעוול ברמת הפרט.שגם אם ישנם דברים נכונים סטטיסטית, הם מוב

 מסטריאוטיפ ודעות קדומות מגיעים לשלילת זכויות של המיעוט ולהתעללות:

  ?קבוצת  כלפי -)מושפעת מסטריאוטיפים דעות קדומות כלפי אחר  תגובה שכליתמה אני חושב

 מיעוט(

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

  התרחקות, אדישות, דחייה, התעלמות, הפרדה, השפלה,  תגובה התנהגותיתאני עושה? מה(

 ניצול(

 

 מהלך הפעילות:
 

 מי יגן על ה"ברווזון האפור"?. 1

 הברווזון האפור.הקראת הסיפור על א. 

 

 הספור על הברווזון האפור

 במשפחת ברווזים צהובי נוצות נולד יום אחד ברווז שונה מכל אחיו.

 –אבא, האחים וכל הברווזים באגם הסתכלו עליו ודי נבהלו האמא, ה

 …הוא היה אפור וכמעט ללא נוצות, והיה לו "קוואק" במבטא אחר לגמרי

 עם צליל מוזר כזה. שהם לא הצליחו להבין.

והם די  –הברווזים מעולם לא ראו ברווז מוזר כזה, הוא לא דמה כלל לברווזי האגם 

 ממנו.להתעלם ק ממנו, חלק אחר החליט נלחצו. חלק מהם החליט להתרח
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והם קראו לו "הברווזון  –ברווזים אחדים לעגו לו, צחקו עליו, השפילו אותו והתעללו בו 

 המכוער".

הברווזון דווקא ניסה להתיידד אתם, ניסה לשחק אתם, לדבר אתם, אבל ככל שהוא 

 כך דחו אותו יותר. –ניסה יותר 

 יישו בו מאד.אפילו האחים שלו צחקו עליו והתב

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

 

קשה לו, אבל בואו ננסה לברר למה קשה בדרך כלל קל להזדהות עם הברווזון המסכן, להרגיש כמה 

 לברווזים הצהובים לקבל אותו.

 אפור.הברווזון ה ואיתם ברווזים צהובים באגם שוחיםמשתתפים( 3 – 2) משחק תפקידים:ב. 

 הברווזים הצהובים משוחחים ביניהם: 

  ...מכוער, מוזר, לא שייך, דומה לי(דעות אני חושב שהוא( 

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

 אני שונא אותו כי...(

   ...להתרחק, להיות אדיש, לדחות, להשפיל, להתעלל, התנהגות הייתי רוצה לעשות לו(

 להזמין, לקבל,(

 

 ג. שיחה: 

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

 לו? בחקיקה, בהתנדבות... איזו הגנה תינתן 

  בחרו קבוצה חברתית )מיעוט( שלדעתכם עונה לקריטריונים של  –מתוך מציאות החיים שלנו היום

 "ברווזון אפור".
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 בן ר' שמעון והמכוער אלעזרר' . 2

 "לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז"

 : חומרים

 והמכוער  אלעזר בן רבי שמעוןהאגדה על רבי  .1

 עים לכל תלמיד. שני צב .2

  סטריאוטיפ )היבט קוגניטיבי(:למורה: 

)יכול להיות בעל משקל   הכללה של מאפיין או תכונה של קבוצה ואוכלוסייה שלמה על פרט ספציפי בתוכה

 נייטרלי, חיובי או שלילי(.

ל כל פרט לרוב היא מתבססת על מאפיין שכיח באותה קבוצת אוכלוסייה. אולם אין זה נכון והוגן להכלילו ע

 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(

 על רקע מאפיין או תכונה של הקבוצה.נטייה לפגיעה בזכויות של פרט 

 

לפנינו אגדה תלמודית אשר בבסיסה מפגש בין שני אנשים. מסופר על ר' אלעזר שהוא תלמיד חכם,  מבוא:

שיצא מבית המדרש לרכב ממגדל לכיוון טבריה )נהנה מיפי הכינרת(. בדרך פגש אדם מכוער והעליב אותו, 

מכוער טען לפניו שהוא לא אשם בכיעורו ושלח את הרבי להתלונן ואת כל בני עירו )הכללה סטריאוטיפית(. ה

אצל ה'. הרבי הבין כי העליב את האיש ועשה מעשה שלא יעשה, ורצה להתנצל. המכוער לא רצה לקבל את 

 ,יכול היה להיעלב ,ה' ,: לא נעלבתי לכן אין אני יכול למחול, רק האומן שעשה אותילכאורה הוא טוען .סליחתו

כנסו נלבקש את סליחתו שלו )היפוך תפקידים: הנעלב נשאר בכעסו ומשפיל את המעליב(. כש ולכן עליך

? "למי אתם קוראים רבי": בשאלההמכוער העליב אותו  .שניהם לעיר פנו אנשי העיר אל ר' אלעזר וקיבלו פניו

לבון היה עוון שהכימ .כלומר אדם זה לא ראוי לתוארו. הוא סיפר את המעשה ואנשי העיר ביקשו ממנו למחול

, כל העיר צריכה למחול. בסוף הסיפור נכנס הרבי אל בית המדרש ודרש את הפסוק: רקולקטיבי לכל העי

 הסברים של אדמיאל קוסמן לאגדה זו(.ה"לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז". )מומלץ לקרא את 

 
כוער להיעלב כל כך. נאפיין את הקנה ננסה ללמוד מה גרם לרבי אלעזר להעליב את המכוער, ומה גרם למ

 והארז על פי הקונוטציות המוכרות שלהם, ועל פי המשל, ונברר מי התנהג כ"קנה" ומי התנהג "כארז". 
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 על הלוח "שמש אסוציאציות" לארז ולקנה. )כדאי להביא תמונות( .1

ד מים זורמים, זז דק, נמצא לי - לקנהיפה, חזק, גדול אמצעי לבנין המקדש, שורשים חזקים. - לארז)

 רשים, ניתן לרמיסה וכו'(.ועם כל רוח, בלי ש

 מה יתרונות הקנה, ומה בעייתי בו? מה יתרונות הארז, מה בעייתי בו? .2

 "ארז"? ובאילו מצבים אני כמו "קנה" באילו מצבים אני שאלה לשיתוף בקבוצות:  .3

 "לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז"שיחה:  .4

 ללא שורשים, צומח ליד נחלים. -נדיר, בלבנון. הקנה  -הארז  -פט האבסורד שבמש   

 רק חלק א'.  -קוראים את האגדה  .5

 

 כ/ב -תלמוד בבלי מסכת תענית דף כ/א 

נּו ֶאֶרז: ַרּבֹוֵתינּו שָׁ ֶשה כָׁ ֶנה ְוַאל ְיֵהא קָׁ ם ַרְך ַכקָׁ ם ְיֵהא ָאדָׁ  . ְלעֹולָׁ

ר ֵּבן זָׁ י ֶאְלעָׁ א ַרּבִּ ֵּבית ַרּבֹו, ַרּבִּ  ַמֲעֶשה ֶשּבָׁ דּור מִּ ל גָׁ ְגדָׁ מִּ ְמעֹון מִּ  י שִּ

ר,  כּוב ַעל ֲחמֹור ּוְמַטֵיל ַעל ְשַפת נָׁהָׁ יָׁה רָׁ  ְוהָׁ

ה ַהְרֵּבה ַמד ּתֹורָׁ ְפֵני ֶשלָׁ יו מִּ לָׁ ה עָׁ ה ַדְעּתֹו ַגסָׁ ְיתָׁ ה, ְוהָׁ ה ְגדֹולָׁ ְמחָׁ ַמח שִּ  .ְושָׁ

ר ּבְ  יָׁה ְמֹכעָׁ ד ֶשהָׁ ם ֶאחָׁ ְזַדֵמן לֹו ָאדָׁ  יֹוֵתר. נִּ

ֶליָך  לֹום עָׁ יָאַמר לֹו: שָׁ  ! ַרּבִּ

יר לֹו.   ְוֹלא ֶהְחזִּ

יש!  אִּ ר אֹותֹו הָׁ ה ְמֹכעָׁ ה, ַכמָׁ  ָאַמר לֹו: ֵריקָׁ

י רִּ יְרָך ְמֹכעָׁ ל ְּבֵני עִּ א כָׁ  ְכמֹוְתָך?  ןֶשמָׁ

ן שֶ  ֻאמָׁ א ֵלְך ֶוֱאֹמר לָׁ י יֹוֵדַע, ֶאלָׁ ר כְ אנִּ שַ עָׁ ָאַמר לֹו: ֵאינִּ ה ְמֹכעָׁ . י ַכמָׁ יתָׁ שִּ י ֶזה ֶשעָׁ  לִּ

נָׁיו,  ְשַּתֵטַח ְלפָׁ ן ַהֲחמֹור ְונִּ א יַָׁרד מִּ טָׁ ַדע ְּבַעְצמֹו ֶשחָׁ ן ֶשיָׁ  ֵכיוָׁ

י!  י ְלָך, ְמַחל לִּ   -ְוָאַמר לֹו: ַנֲעֵניתִּ

ן שֶ  ֻאמָׁ י מֹוֵחל ְלָך ַעד ֶשֵּתֵלְך לָׁ  י אנִּ שַ עָׁ ָאַמר לֹו: ֵאינִּ

ה ְמ                . ֶוֱאֹמר לֹו ַכמָׁ יתָׁ שִּ י ֶזה ֶשעָׁ ר ְכלִּ  ֹכעָׁ

 

 הבנת הטקסט:

 מי אמר אותו, תן לכל דובר צבע. -רשום ליד כל "אמר לו"  -

סמן בקו את כל התערבויותיו של המספר. זהה את כל התיאורים של המספר על רבי אלעזר ועל  -

 המכוער. מה המספר אומר על כל דמות?
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 בתו של המכוער?מה דעתכם על התנהגותו של רבי אלעזר ותגו -

 מי מהם קנה ומיהו ארז? הסבירו. -

 שני של האגדההחלק הקריאת  .6

 

ירֹו.  יַע ְלעִּ גִּ יו ַעד ֶשהִּ יָׁה ְמַטֵיל ַאֲחרָׁ  הָׁ

אתֹו,  ְקרָׁ ירֹו לִּ  יְָׁצאּו ְּבֵני עִּ

י!  י מֹורִּ י, מֹורִּ י ַרּבִּ ֶליָך ַרּבִּ לֹום עָׁ ים לֹו: שָׁ יּו אֹוְמרִּ  ְוהָׁ

י ַאֶּתם ק ֶהם: ְלמִּ י? ָאַמר לָׁ י ַרּבִּ ין ַרּבִּ  ֹורִּ

 ָאְמרּו לֹו: ְלֶזה ֶשְמַטֵיל ַאֲחֶריָך. 

י  ם ֶזה ַרּבִּ ֶהם: אִּ ֵאל.  -ָאַמר לָׁ ְשרָׁ ְרּבּו ְכמֹותֹו ְּביִּ  ַאל יִּ

ְפֵני ַמה?   ָאְמרּו לֹו: מִּ

י.  ה לִּ שָׁ ְך עָׁ ְך ְוכָׁ ֶהם: כָׁ  ָאַמר לָׁ

ם גָׁ  י ֵכן, ְמַחל לֹו, ֶשָאדָׁ ה הּוא. ָאְמרּו לֹו: ַאף ַעל פִּ  דֹול ַּבּתֹורָׁ

יל ַלֲעשֹות ֵכן.  גִּ ְלַבד ֶשֹּלא ְיֵהא רָׁ י מֹוֵחל לֹו. ּובִּ יְלֶכם ֲהֵרינִּ ְשבִּ ֶהם: ּבִּ  ָאַמר לָׁ

ַרש: ְמעֹון ְודָׁ י שִּ ר ֵּבן ַרּבִּ זָׁ י ֶאְלעָׁ ְכַנס ַרּבִּ ד נִּ יָׁ  מִּ

ֶאֶרז. ֶשה כָׁ ֶנה ְוַאל ְיֵהא קָׁ ם ַרְך ַכקָׁ ם ְיֵהא ָאדָׁ  ְלעֹולָׁ

ֹטל ּוְלפִּ  ֶנה לִּ ה קָׁ כָׁ ְך זָׁ ֶמּנּויכָׁ ין ּוְמזּוזֹות מִּ לִּ ה ְּתפִּ ְכֹּתב ּבֹו ֵסֶפר ּתֹורָׁ   .קּוְלמּוס לִּ

 

 כתוב מה הם דבריו של המכוער כשדווח: "כך וכך עשה לי". -

 ? אפשר לסלוח לזולתמדוע סולח המכוער? כיצד את/ה מבין את הסליחה? מתי  -

 .שי על סליחה וחוסר יכולת לסלוח )אפשר בזוגות(? היזכרו בסיפור איאי אפשרומתי    

 אל עצמו? אל המכוער? אל שניהם? :חסת דרשת ר' אלעזר בסוף הסיפורילמי מתי -

יחס למראה חיצוני ולא לתוכו של אדם, ובעקבות כך  –שיחה על המניע לכל הסיפור  – סיכום .7

 פגיעה, השפלה, מחילה ולמידת לקח. 

 אבל כבני אדם אנחנו יכולים גם להגיב "מהראש". ,זה אנושיומה"בטן"  יש לנו בעיה עם הזר והשונה
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 על הגזענות הסמויה שבנו.  -"דירה להשכיר" . 3

  , נטייה שקיימת כמעט אצל כולנו.קטן"הל"גזען  הסמויה המטרה היא ליצור מודעות עצמית לנטייה האנושית

 

 בכתה. ספורקריאת ה .א

יר יָרה ְלַהְשכִּ  ג/ לאה גולדבר דִּ
 

ֵמש קֹומֹות.  ל ֵּבן חָׁ ְגדָׁ דֹות, עֹוֵמד מִּ ים ְושָׁ מִּ  ְּבֵעֶמק יֶָׁפה, ֵּבין ְכרָׁ
ל? ְגדָׁ ר ַּבמִּ י גָׁ  ּומִּ

 
ּה  בָׁ ְשכָׁ ּה ַעל מִּ ל ַהיֹום ְּבֵביתָׁ אשֹונָׁה ַּתְרְנֹגֶלת ְשֵמנָׁה. כָׁ רִּ ה הָׁ  ַּבקֹומָׁ

ּה לָׁ  ֶשה לָׁ ְך ְשֵמנָׁה, ֶשקָׁ ל כָׁ יא כָׁ ְתַהֶפֶכת. הִּ  ֶלֶכת.מִּ
 

י ים, כִּ קּורִּ ה ּבִּ ל ַהיֹום ְמַהֶלֶכת, עֹושָׁ ה, כָׁ יָׁ ה קּוקִּ רָׁ ה גָׁ יָׁ ה ַהְשנִּ  ַּבקֹומָׁ
ים. ים ֲאֵחרִּ ּתִּ ים ְּבבָׁ רִּ ֶניהָׁ גָׁ  ּבָׁ

 
ּה ֶסֶרט. אר ֵיש לָׁ ה, ְמֻגְנֶדֶרת. ַעל ַצּוָׁ יָׁ ית ְנקִּ ה כּושִּ ית ֲחתּולָׁ ישִּ ה ַהְשלִּ  ַּבקֹומָׁ

 
ְרבִּ  ה הָׁ ים ְמַפַצַחת.ַּבקֹומָׁ ַנַחת ֱאגֹוזִּ ה וָׁ ְמחָׁ ית. ְּבשִּ ה ְסנָׁאִּ רָׁ ית גָׁ  יעִּ

 
יו ְונַָׁסע. צָׁ בּוַע ָאַרז ֲחפָׁ ְפֵני שָׁ ר. ַאְך לִּ ר ַמר ַעְכּבָׁ ית גָׁ ישִּ ה ַהֲחמִּ  ּוַבקֹומָׁ

יש ֵאיֶנּנּו יֹוֵדַע ְלָאן ּוַמדּוַע.  אִּ
 

ל ֶשֶלט, ְגדָׁ ֵרי ַהמִּ ְתבּו דָׁ  כָׁ
ְקעּו ַמְסֵמר ֵמעַ   ל ַלֶדֶלת,ּתָׁ

יר: ְבעּו ֶשֶלט ַּבקִּ  ְוקָׁ
יר. ה ְלַהְשכִּ ירָׁ  דִּ

 
ים  ישִּ ים, ַּבְכבִּ כִּ ים, ַּבְדרָׁ ילִּ ֵּנה ַּבְשבִּ ים  -ְוהִּ רִּ ים ַדיָׁ אִּ ת ּבָׁ  ֶאל ַהַּביִּ

ים. שִּ  ֲחדָׁ
 

ה, קֹוְרָאה ֶאת ַהֶשֶלט, ית עֹולָׁ ישִּ ה ֲחמִּ ה, ְלקֹומָׁ לָׁ ָאה ְנמָׁ אשֹונָׁה ּבָׁ  רִּ
ְסַּתֶכֶלת.פֹוַתַחת ַהֶד  ים ּומִּ ְפנִּ  ֶלת, עֹוֶמֶדת ּבִּ

ים: נִּ ּה פָׁ ים לָׁ ירִּ ה, ַמְסּבִּ יבָׁ ְסבִּ ים מִּ ים, עֹוְמדִּ ירֹות ַהְשֵכנִּ ל ַהדִּ כָׁ ים מִּ אִּ  ּבָׁ
 
ְך? - ים ְּבֵעיַניִּ רִּ ים ַהֲחדָׁ  ֲהנָׁאִּ
ים. -  נָׁאִּ
ְך? - ח ְּבֵעיַניִּ ְטּבָׁ  ֲהנֶָׁאה ַהמִּ
 נֶָׁאה. -
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ְסְדרֹון ְּבֵעי - ְך?ֲהנֶָׁאה ַהמִּ  ַניִּ
 נֶָׁאה. -
ם - ה!-אִּ לָׁ נּו, ַהְּנמָׁ ּתָׁ י אִּ  ֵכן, ְשבִּ
 ֹלא, ֹלא ֵאֵשב. -
ה? - מָׁ  לָׁ
 

ה לָׁ  :אֹוֶמֶרת ַהְּנמָׁ
ד - ת ֶאחָׁ ה ְּבַביִּ לָׁ י ַהְּנמָׁ ים ְּבֵעיַני. ֵאיְך ָאגּור ֲאנִּ ים ֵאינָׁם טֹובִּ  ַהְשֵכנִּ

ְתהַ  ּה מִּ בָׁ ְשכָׁ ל ַהיֹום ַעל מִּ ה? כָׁ ם ַּתְרְנֹגֶלת ֲעֵצלָׁ ןעִּ  ֶפֶכת, ֵמֹרב ֻשמָׁ
ֶלֶכת! ּה לָׁ ֶשה לָׁ  קָׁ

 
ה ַהַּתְרְנֹגֶלת,  ֶנֶעְלבָׁ

ּה. ה לָׁ ְלכָׁ ה הָׁ לָׁ  ְוַהְּנמָׁ
 

ַאְרֶנֶבת. ָאה הָׁ ה, ּבָׁ לָׁ ה ַהְּנמָׁ ְלכָׁ  הָׁ
יש ה ַאֲחרֹונָׁה.-חִּ ה ְלקֹומָׁ  פֹוַתַחת  קֹוְרָאה ֶאת ַהֶשֶלט, ַמֵהר עֹולָׁ

ְסַּתֶכלֶ  ים ּומִּ ְפנִּ  ת.ַהֶדֶלת, עֹוֶמֶדת ּבִּ
ים: נִּ ּה פָׁ ים לָׁ ירִּ ה, ַמְסּבִּ יבָׁ ים ְסבִּ ים, עֹוְמדִּ ירֹות ַהְשֵכנִּ ל ַהדִּ כָׁ ים מִּ אִּ  ּבָׁ

 
ְך? - ים ְּבֵעיַניִּ רִּ ים ַהֲחדָׁ  ֲהנָׁאִּ
ים. -  נָׁאִּ
ְך? - ח ְּבֵעיַניִּ ְטּבָׁ  ֲהנֶָׁאה ַהמִּ
 נֶָׁאה. -
ְך? - ְסְדרֹון ְּבֵעיַניִּ  ֲהנֶָׁאה ַהמִּ
 נֶָׁאה. -
ם - נ-אִּ ּתָׁ י אִּ  !תבֶ נֶ ְר ַאהָׁ  ּו,ֵכן, ְשבִּ
 ֹלא, ֹלא ֵאֵשב. -
ה? - מָׁ  לָׁ
ים ַאְרנָׁבֹות, - ים ְּבֵעיַני. ֵאיְך ֵאֵשב ֹפה, ֵאם ְלֶעְשרִּ ים ֵאינָׁם טֹובִּ  ַהְשֵכנִּ

ם  ים, ֻכלָׁ רִּ ים זָׁ ּנִּ ְדלּו ְּבקִּ ֶניהָׁ גָׁ ל ּבָׁ ים? כָׁ נִּ ה ַהּבָׁ ירָׁ ה ַמְפקִּ יָׁ ם קּוקִּ  עִּ
ים, ים. ַמה  ֲעזּובִּ רִּ ם ֻמְפקָׁ ַדי?ֻכלָׁ ְלְמדּו ֵמֶהם ְילָׁ  ֶלַקח יִּ

 
ה, יָׁ ה ַהקּוקִּ  ֶנֶעְלבָׁ

ּה. ה לָׁ ְלכָׁ ַאְרֶנֶבת הָׁ  ְוהָׁ
 

יר. א ֲחזִּ ַאְרֶנֶבת, ּבָׁ ה הָׁ ְלכָׁ  הָׁ
א ֶאת ַהֶשֶלט, רָׁ יר". ְוַאֲחֵרי ֶשקָׁ ה ְלַהְשכִּ ירָׁ א ֶאת ַהֶשֶלט "דִּ רָׁ  קָׁ

ַתח ַהֶדֶלת. ה ּופָׁ לָׁ ְתַגְלֵגל ְועָׁ  הִּ
יט ּבְ  ה ּוַבַחלֹונֹות.עֹוֵמד ּוַמּבִּ ְקרָׁ ים, ַּבּתִּ לִּ  ֵעינָׁיו ַהְקַטּנֹות ַּבְכתָׁ
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ים יםאִּ ּבָׁ  ים, עֹוְמדִּ ירֹות ַהְשֵכנִּ ל ַהדִּ כָׁ ים , יבוֹ בִּ סְ  מִּ ירִּ ים: לוֹ ַמְסּבִּ נִּ  פָׁ
 ?ְּבֵעיֶניָךה ירָׁ דִּ ה הַ ָאנָׁ הֲ  -
 נָָׁאה. -
ח ְּבֵעיֶניָך? - ְטּבָׁ  ֲהנֶָׁאה ַהמִּ
ח, ַאף - ְטּבָׁ ְך!כִּ -נֶָׁאה ַהמִּ  י ֵאיֶנּנּו ְמֻלְכלָׁ
ְסְדרֹון ְּבֵעיֶניָך? -  ֲהנֶָׁאה ַהמִּ
 נֶָׁאה. -
ם - נּו!-אִּ ּתָׁ  ֵכן, ֵשב אִּ
 ֹלא, ֹלא ֵאֵשב. -
ה? - מָׁ  לָׁ
ים  - נִּ ן ֶּבן ְלבָׁ בָׁ יר, לָׁ י ֲחזִּ ים ְּבֵעיַני. ֵאיְך ֵאֵשב ֲאנִּ ים ֵאינָׁם טֹובִּ  ַהְשֵכנִּ

ה ַאַחת עִּ  יפָׁ ְכפִּ ית, ּבִּ יֵמי ְּבֵראשִּ י ְוֹלא מִּ ית? ֹלא נֶָׁאה לִּ ה כּושִּ  ם ֲחתּולָׁ
י.  יֶָׁאה לִּ

ים: ְראּו ַהְשֵכנִּ  קָׁ
יר!  ֵלְך, ֵלְך ְלָך ֲחזִּ

נּו ֹלא נֶָׁאה ְוֹלא יֶָׁאה!  ַגם לָׁ
 

יר. ַלְך לֹו ַהֲחזִּ  הָׁ
יר. מִּ א זָׁ  ּבָׁ

 
ּנָׁה, יר ְּבקֹול רִּ מִּ ר ַהזָׁ  שָׁ

ה ַאֲחרֹונָׁה. יר ְלקֹומָׁ מִּ  עֹוֶלה ַהזָׁ
 ֶלט,קֹוֵרא ֶאת ַהשֶ 
 פֹוֵתַח ַהֶדֶלת,

ה, ירָׁ ְסַּתֵכל ַּבדִּ  מִּ
ה... ְקרָׁ ים, ַּבּתִּ לִּ  ַּבְכתָׁ

 
ים,  יםאִּ ּבָׁ  ירֹות ַהְשֵכנִּ ל ַהדִּ כָׁ  מִּ

ים ים , יבוֹ בִּ סְ  עֹוְמדִּ ירִּ ים: לוֹ ַמְסּבִּ נִּ  פָׁ
ים ְּבֵעיֶניָך? - רִּ ים ַהֲחדָׁ  ֲהנָׁאִּ
 ים.אִּ נָׁ  -
ְסְדרֹון ְּבֵעיֶניָך? -  ֲהנֶָׁאה ַהמִּ
 .נֶָׁאה -
ם - נּו!-אִּ ּתָׁ  ֵכן, ֵשב אִּ
 
ה - י ֵאיְך ֵאֵשב ְּבַשְלוָׁ ים ְּבֵעיַני. כִּ ים ֵאינָׁם טֹובִּ  ֹלא, ֹלא ֵאֵשב. ַהְשֵכנִּ

ם ַעד צּוחָׁ ים ְמַפַצַחת. עֹוֶלה קֹול פִּ ל ַהיֹום ֱאגֹוזִּ ית כָׁ  ּוְבַּנַחת, ּוְסנָׁאִּ
ם יש ָאְזַניִּ א, ַמֲחרִּ ם. ָאֹים ְונֹורָׁ ַמיִּ ילֹות ְלקֹולֹותֵלב ַהשָׁ  . ְוָאְזַני ְרגִּ

ים. ְזמֹורִּ ים ּוְלמִּ ירִּ ים, ַרק ְלשִּ  ֲאֵחרִּ
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ית, ה ַהְסנָׁאִּ  ֶנֶעְלבָׁ
ַלְך לֹו. יר הָׁ מִּ  ְוַהזָׁ

 
ָאה יֹונָׁה. יר. ּבָׁ מִּ ַלְך ַהזָׁ  הָׁ

יש ה ַאֲחרֹונָׁה.-חִּ ה ְלקֹומָׁ ְלתָׁ  ַקל עָׁ
י ְפנִּ ְסַּתֶכֶלת.קֹוְרָאה ֶאת ַהֶשֶלט, פֹוַתַחת ַהֶדֶלת, עֹוֶמֶדת ּבִּ  ם ּומִּ

 
ים, ל ַהְשֵכנִּ ים ֵאֶליהָׁ כָׁ אִּ  ּבָׁ

ים: נִּ ּה פָׁ ים לָׁ ירִּ ה, ַמְסּבִּ יבָׁ ְסבִּ ים מִּ  עֹוְמדִּ
ְך? - ים ְּבֵעיַניִּ רִּ ים ַהֲחדָׁ  ֲהנָׁאִּ
ים. - רִּ ים צָׁ רִּ  ַהֲחדָׁ
ְך? - ח ְּבֵעיַניִּ ְטּבָׁ  ֲהנֶָׁאה ַהמִּ
ח. - ח, ַאְך ֵאינֹו ְמֻרּוָׁ ְטּבָׁ  נֶָׁאה ַהמִּ
ְך?ֲהנֶָׁאה ַהמִּ  -  ְסְדרֹון ְּבֵעיַניִּ
ְסְדרֹון ָאֵפל. -  ְמֻרֶּבה ּבֹו ַהֵצל, ַהמִּ
נּו? - ּתָׁ י אִּ  ּוְבֵכן, ֹלא ֵּתְשבִּ
ים ְּבֵעיַני: - ים טֹובִּ י ַהְשֵכנִּ  ֵאֵשב ְוֵאֵשב ְּבֵחֶפץ ֵלב, כִּ
 

 ַכְרֹּבֶלת,-טֹוַבת -ַהַּתְרְנֹגֶלת 
ה  יָׁ ה, -ַהקּוקִּ יָׁ  ְיֵפהפִּ

ה  ה,-לכָׁ  -ַהֲחתּולָׁ יָׁ ְך ְנקִּ  כָׁ
ית ַּבֲעַלת ים,-ְוַהְסנָׁאִּ  ֱאגֹוזִּ

ים. יזִּ ים ַעלִּ ְחיֹות ַחיִּ  יֹוַדַעת לִּ
ְחיֹות ְּבַיַחד י נּוַכל לִּ י, כִּ  רֹוָאה ֲאנִּ
לֹום ּוְבַנַחת. ה, ְּבשָׁ ה טֹובָׁ  ְּבֶחְברָׁ

 
ה, ירָׁ ה ַהיֹונָׁה ֶאת ַהדִּ ְכרָׁ  שָׁ

ּה.-יֹום יא ְּבֶחְדרָׁ ה הִּ  יֹום הֹומָׁ
 

ְך ְּבעֵ  דֹות,כָׁ ים ְושָׁ מִּ  ֶמק יֶָׁפה, ֵּבין ְכרָׁ
ֵמש קֹומֹות. ל ֵּבן חָׁ ְגדָׁ  עֹוֵמד מִּ

ים ַעד ַהיֹום, רִּ ל גָׁ ְגדָׁ  ּוַבמִּ
ים ַחֵיי ים טֹובִּ לֹום.-ְשֵכנִּ  שָׁ

 
: שיכתוב של הסיפור מחדש ע"י החלפת הדמויות המקוריות בדמויות מהמציאות מהמשל לנמשלב. 

)ראה  סיפור: מי גר במגדל לפי תבנית הסיפורהחלק הראשון של הכל תלמיד ממלא את הישראלית. 

 התלמידים יכולים לבחור דיירים מהרשימה, ו/או להוסיף עפ"י בחירתם.  .דף מצורף(
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 רשימה חלקית של דיירים אפשריים  -דירה להשכיר 

 

. זוג בסביבות גיל שלושים המאוחרות שניהם עובדי הי טק שהחליטו לא 1

 ולם.להביא ילדים לע

אבא אמא ילד סבתא. האבא עובד בחנות של  –. משפחה מחבר העמים 2

 "טיב טעם", האמא מורה לאנגלית.

אבא אמא, שניהם היו חקלאים  –. משפחה דתית ממפוני "גוש קטיף" 3

 והיום מובטלים, לזוג שמונה ילדים.

. אם חד הורית שאימצה ילדה מברזיל, פסיכולוגית פרטית שמקבלת 4

 יתה. מטופלים בב

. זוג הומואים, שניהם אמנים, אחד יש לו סטודיו לציור בבית והשני שחקן 5

 בתיאטרון.

 . שני סטודנטים וסטודנטית שותפים בדירה מושכרת.6

 . אלמן בן שמונים, גר בדירה עם מטפל פיליפיני.7

. זוג מעולי אתיופיה. לזוג ארבעה ילדים, אחד בצבא, אחד בפנימיה ושני 8

  הקטנים בבית.

. משפחה ערבית שבחרה לעבור מן הכפר אל העיר, אבא אמא ושלושה 9

 רופא. –עו"ד, האבא  –ילדים בגיל תיכון. האמא 

, 26, מתופף בלהקה, האשה בת 28. זוג שזה עתה נישא, הבעל בן 10

 סטודנטית לתואר שני.

. משפחה ממוצא קווקזי, האב נהג משאית, האם עקרת בית, לזוג שני 11

 חמש ושבע.ילדים בני 

. משפחה בת חמש נפשות, לא ידוע במה עוסקים ההורים, המשפחה 12

 שומרת בקנאות על פרטיותה.

. משפחה מגאנה )עובדים זרים(. שני ההורים עוסקים בנקיון בתים. 13

 הילדים נולדו בארץ ולומדים במערכת החינוך.
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ה בקומה החמישית במגדל של בן זוגו. בגלל כל תלמיד הופך להיות המבקש לשכור את הדיר  - . בזוגותג

, ומה הסיבות שבגללן "לא נאה /יםהוא לא ישכור את הדירה. מי הדייר )או אחת המשפחות( אחד הדיירים

כל זוג יערוך רשימה של כל הסיבות שעלו אצל שני בני הזוג, שבגללן  ולא יאה" לך לשכור את הדירה במגדל.

 נמנעו מלשכור את הדירה.

 המורה תאסוף את כל הסיבות )רשימת התנגדויות( ותכתוב על הלוח. – הבכיתד. 

 בשיחה תימנע המורה משיפוטיות ותאפשר ל"נטייה הגזענית" של כל אחד להיות גלויה ולא סמויה.

 

 החדשה. המטרה היא לראות איזה שנוי אנו יכולים לעשות בעקבות המודעות שלב ה"יונה":

 

לא שכר קודם את  /םשבגללו /יםיונה בשיר, בהתייחסות לדיירכל אחד כמו ה .חזרה לזוגותה. 

 שכור את הדירה בקומה החמישית.כן מבקש להוא  /יםדייר /םהדירה, ינסח סיבה למה בזכות אותו

התיקון מתאפשר  בו ממודעות "קשה" הוא עושה "תיקון".בפעילות הזאת עובר התלמיד תהליך ש :למורה

"( ולא להסתיר אותם. כאשר גזען הקטןדדים הבלתי יפים באישיותנו )ה"בעקבות היכולת להתבונן גם על הצ

הסמוי הופך לגלוי והגלוי לא עובר תהליך שיפוטי וביקורתי, התוצאה היא שנוי ותיקון )היכולת להתבונן 

 ולהגדיר דברים בדרך אחרת(.

 שאלות סיכום לתלמידים:  ו. 

 רה להשכיר".מהי לדעתכם "גזענות"? להתייחס לתהליך שעברו ב"די 

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

  .דבר ששימח אותי בפעילות שעברנו ודבר שהעציב אותי 

 : הכוונה לדבר את התובנות דרך הרגשות.למורה

 

 


