
 'בשכבת  -האחד והביחד 
 

 לעזור לחבר

 

 לעומר יש בכיתה שני חברים טובים: אורי ויובל.

 אבל לפעמים קשה לאחד מהם. עומר והחברים שלו אוהבים את הכיתה שלהם,

אורי שם כשזה קורה,  הספר.-למשל: סירנה של אמבולנס שעובר ליד בית לאורי מפריע רעש חזק.

 ידיים על האוזניים, כדי לא לשמוע את הרעש.

הוא  פעם הוא לא מצא את הקלמר בתיק שלו, והוא נלחץ מאוד. כשהוא מאבד משהו.ליובל קשה, 

 הוא כעס, קפץ וצעק!, קפץ, צעק וכעס

מוסיקה רועשת, זיקוקים ועוד  תהיהתאריך יום ההולדת של עומר התקרב ובמסיבה שתוכננה לו 

 פעילויות שמחות ורועשות.

יום ההולדת כפי שחלם שתהיה לו אך האם להשאיר את מסיבת : על עומר להחליט כיצד לנהוג

חבריו אך לשנות את דרך החגיגה למסיבה כל או להזמין את  ,לוותר על חבריו הטובים במסיבה

 שקטה ורגועה.

  

 למורה

הדילמה עוסקת בהתלבטותו הפנימית של אדם המבקש להיות נאמן לערכיו ולעקרונות שבהם 

מה קודם למה ומהם השיקולים שעל התלמיד לשקול לפני  הוא מאמין, אל מול דרישת הקהילה.

 שהוא מביע עמדה?

כך ישמיע -ל התלמיד לקרוא את כל המקורות, לאסוף מידע ולגבש את עמדתו שלו. מיד אחרע

. הקבוצה תנהל דיון שבמסגרתו שלהםהתלמיד את עמדתו בפני שאר חברי הקבוצה וישמע את 

 .  יםמתוך הטקסט –מוודאים שהתלמידים מעלים עמדות וטיעונים המנומקים מתוך עולמם ובעיקר 

 נאמנות לעצמי מול נאמנות לחברים. בדילמה זו מתנגשים הערכים

 

 



 שכבת ב' - "האחד והביחד
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לא טוב היות האדם לבדו, "

 "אעשה לו עזר כנגדו

 ט"בראשית ב' י

אם אין אני לי, מי לי. וכשאני לעצמי, "

 "?ימתימה אני ואם לא עכשיו א  

 הלל הזקן 

 י"ד פרקי אבות, פרק א', משנהמשנה, 

 

 כל בן אדם הוא צבע שונה "

 ."וביחד העולם צבעוני

 נופר ראש

ָך ָחִביב ָעֶליָך "י רְּ בֹוד ֲחב  ִהי כְּ

ֶשָלך  "כְּ

 ג"י, 'ב אבות מסכת, נזיקיןמשנה, 

 / אסתר אביבי "קוביות"

 קוביות מרובעות היו מסודרות בארגז.

 …רק פינה אחת נותרה ריקה, ואז

 אל תוך ארגז הקוביות,

 התגלגל חרוז ורוד.

 קוביות מרובעות בהן היטב ניתן לבנות.

 אך החרוז רק מתגלגל, אינו יציב, תמיד נופל.

 חרוז עגול הן לא רוצות.נבהלו הקוביות, 

 לו לפחות היה גליל, יכול היה הוא להועיל, 

 פשר.א-כי לגליל גם צד ישר, אך החרוז עגול, כך אי

 חרוז אחד, חרוז בודד כיצד יוכל להתמודד?

 אך החרוז כמה מוזר, חשב שדווקא כן אפשר.

 כן, הוא שונה והוא אחר, אך עם עזרה הוא יסתדר.

 אך יש דברים שהוא יכול.הוא לא ידע לעשות הכל, 

 אם רק יתנו עזרה, תמיכה,

 יוכל גם הוא להביא ברכה.

 .גם חרוז פשוט עגול, את חלקו לתת יכול

 

 "הילד הזה הוא אני"

 מילים: יהודה אטלס

אנשים זרים שאני בכלל לא 

 מכיר

 ממקומות אחרים וגם פה מהעיר

 הייתי רוצה שידעו כולם

 שיש ילד אחד בעולם

 

 הילד הזה והילד הזה,

 הילד הזה הוא אני

 והילד הזה, הילד הזה

 הילד הזה הוא אני

 

 האחר הוא אני

 



 

 

 

 

 

 

 משימה

 .קראו את כל הטקסטים המופיעים בדפים וסמנו לעצמכם את הטקסט שהכי אהבתם. רשמו מדוע 

 ?על מה מספרים כל הטקסטים הללו? מה הם מבקשים להגיד לנו 

 בובחרו דווקא  מה הסיבה שהםשאלו את חבריכם איזה טקסט הם הכי אהבו ו. 

  לחיים שלנו? מה דומה ומה שונה?  "קוביות"כיצד אתם יכולים לקשר את הסיפור הקצר 

 "סבירו: כיצד יתכן ". כיצד אתם מבינים את ההיגד הזה? הכל בן אדם הוא צבע שונה וביחד העולם צבעוני

 "צבע"?שאתם 

 "כתוב שהוא "אני"?". למה הכוונה בהיגד הזה? מיהו "האחר" ומדוע האחר הוא אני  

 ?"דונו יחדיו בקבוצה בשאלה מיהו "האחר" והאם יכול להיות שכל אחד מאיתנו הוא "אחר  

 .""לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדוביום השישי לבריאת העולם אומר אלוהים: 

 ?מה פירוש "עזר כנגדו"? למי הכוונה 

 ישי? מדוע חשוב היה לברוא גם את חוה? בתשובתכם מדוע לא הסתפק אלוהים בבריאת אדם בלבד ביום הש

 התמקדו בשאלת "האחד והביחד"?

 

 דיון בקבוצה:

  ספרו בקבוצה סיפורים שחוויתם שבהם הייתם והרגשתם "אחר", או סיפורים שבהם הרגשתם שכולכם

 "קוביות מרובעות" אבל היה מישהו שהוא "חרוז".

  המסיבה שלו, זכרו להביא טיעונים וגבשו את עמדתכם מתוך דונו ביניכם בשאלה מה צריך לעשות עומר עם

 הטקסטים שלמדתם.

  מהי עמדתם של שאר חברי הקבוצה? נסו לחבר שיר קצר או סיפור קצר שיכול להעביר את המסר שלכם

 מהדיון הזה.


