
וַאֲהַבְּתֶם, אֶת-הַּגֵר: 
ּכִי-גִֵרים הֱיִיתֶם, ּבְאֶֶרץ מִצְָריִם.

דברים פרק י פסוק יט

"הסובלנות היא הכוח המאחד, המאפשר 
חיים משותפים בדמוקרטיה פלורליסטית. 

לא נוכל לחיות על־פי תפיסותינו 
אם לא נהיה רגישים לתפיסות הזולת."

דברי אהרן ברק, 
נשיא ביהמ"ש העליון לשעבר, 22.1.1998

פסיפס ישראלי
כל הדרכים מובילות ל:

"עובדת היסוד בישות האנושית 
היא לא היחיד לעצמו ולא הציבור לעצמו.  
כל אחד לעצמו אינו אלא הפשטה אדירה...

עובדת היסוד של הקיום האנושי הוא 
אדם-עם-האדם".

מרטין בובר
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מסורת של מעורבות, מצוינות וחדשנות
תיכון הראשונים הרצליה

מפגשים עם האחר
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ויקיפדיה
מילים: קרן פלס וחנן בן ארי

כמה נוח לזרום עם המוח בהתניות אוטומטיות שלא דורשות לטרוח

רק לתייג ולנבוח, להסית ולזבוח לאלילי הרייטינג אייטמים בכל הכוח

הכול כבר מסודר לנו בראש מגירות-מגירות

לא ניתן למציאות להפריע לנו לראות

שכל שמאלני הוא בוגד, כל ערבי מחבל מתאבד

כל חרדי הוא שודד וכל המתנחלים רצחו את רבין

כל תל אביב טבעונית, כל נתיבות מסורתית עממית,

כל הדתיים פרימיטיביים עם ציצית ועל הדרך מחקו את דארווין.

אל תכלאוני בשום כלוב

אל תסכמו אותי בויקיפדיה

אני הכול, אני לא-כלום

אור אינסוף לבוש בגוף

אז אל תכלאוני בשום כלוב

תקראו לי דון קישוט שמעז לקרוא תיגר

שימו לי פרס על הראש וגיליוטינה בכיכר

השדים זמנם עבר והמלך הוא עירום

תמחקו את כל מה שידעתם עליי עד היום

לא אני לא המתנחל, לא נציג של אלוהים

לא דוס שמדיר נשים, לא גשר בין המגזרים

יישרפו המגזרים, תשרפו דעות קדומות

לכל אחד יהיה סיכוי לכתוב את הסיפור שלו

כי אם הכול גלוי וידוע מראש קלישאות-קלישאות

לא ניתן למציאות להפריע לנו לראות

שכל מזרחי מקופח, כל חילוני הוא כופר מלוכלך

כל הנשים למטבח וכל הרוסים הרוסים על סטאלין

כלו כבר כל הקיצים, כל חבר כנסת קופה של שרצים

כל האתיופים רצים ואלו שלא שרים עם רייכל

פסיפס ישראלי
מפגשים עם האחר

חזון בית הספר קורא  לחינוך לאחריות חברתית-לאומית 

ומעורבות ולתרומה לחברה הישראלית. 

המוצר "פסיפס ישראלי", נענה לערכים בחזון הבית-ספרי, 

ומכיל מתווה למפגשים דיאלוגיים שכבתיים, מכוונים 

ומונחים, בין  תלמידי ומורי תיכון "הראשונים" לבין קבוצות 

שונות בחברה הישראלית. 

הזהות אינה יכולה להתהוות בתוך וואקום או במפגש עם 

הדומה. נהפוך הוא, דרך היחשפות לשונה תתחזק תחושת 

השייכות לתרבות היהודית ולמורשת שלו.

המפגש עם האחר גורם לתלמיד לצאת מאזור הנוחות 

ולשאול שאלות על זהותו. 

מטרות המוצר:
1. לפתח שיח זהות אישי וקבוצתי באמצעות מפגשים עם 

קבוצות שונות בחברה הישראלית ועיסוק בסוגיות זהות.

2. הכרת תרבויות שונות בחברה באמצעות מפגשים 

ישירים עם קבוצות שונות בחברה.

3. גיבוש  זהות אישית המעודדת בין השאר שיתוף פעולה, 

סובלנות וכבוד לאחר גם במצבי מחלוקת והתנגשות בין 

זהויות.

4. חיבור לחזון בית ספר: בית הספר מחנך את תלמידיו 

לאחריות אישית-חברתית-לאומית, לאהבת הארץ, 

למעורבות בקהילה ולתרומה לחברה הישראלית.

תודה להנהגת מארג, לצוות המורים שפיתח את התכנית ולמנחי מארג שליוו אותנו


