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 Ian :ןומערך שיעור בעקבות צפייה בסרט

 https://youtu.be/KsjVUJMWzks 

 רקע:

שר אנו מדברים עם כאדות. שר נבחר ע"י משרד החינוך הינו נושא האחהשנה הנושא השנתי א
 משמע תאחידו: תשג אחידוחדות למוג אשדל בין המונו על אחדות חשוב לחדד את ההבהתלמידים של

. כך שניתן נינויבמשמעותה כי אנחנו מאוחדים על אף השוני ואילו אחדות  כולם דומים וזהים זה לזה כי
 הינו קבלת האחר. "אחדות"המילה  אחוריעומד מלהבין כי הערך החשוב ביותר אשר 

 בכל מיניא לידי ביטוי לבומהכלל. השוני יכול  מרגיש אחר ושונהה (אם לא כמה) יש ילדכמעט בכל כיתה 
פעמים רבות ישנו קושי לראות את הסיטואציות מנקודת המבט  לעין. הנראה טוקא בהיבדוו לאאופנים 

 חוויה מנקודת המבט של הילד האחרלראות את האפשרות כאשר ניתנת ה המרגיש אחר. דשל אותו יל
עזור הם והאחריות שלהם ללש לראות את המקום" יםרהאח"בבהירות ועוזר לכל  הקושיכאב ומתגלה ה

 .ךלכל מי שמרגיש אחר להרגיש לגיטימי ושייולגרום 

של הילד  יתאת החוויה הרגשם ועשוי בצורה נפלאה אשר מעבירה לצופה , מקסימרגשהסרטון הנוכחי 
הצפייה בו מעוררת רגשית ומחשבתית . מטאפורות רבותב שימוש בעזרת המורכבותבמלוא  "האחר"

מבוסס על סיפור  ,כפי שרואים בחלקו האחרון ,הסרטון מעותי ועמוק בנושא.שמ ומהווה פתח לשיח
 .י וחזקמשמעותרובד נוסף סיפור אמיתי מעניק ב כי מדוברגילוי ה .ילד בשם איאן שלאמיתי 

 . 'ו-'ד כיתות תלמידי : אוכלוסיית יעד 

 
 מטרות :

 .לאחר ושונה מהכלותו ילד המרגיש מבט של אלהביא את נקודת ה •

 שונה.מרגיש ושות הקשות של הילד התוודע לרגשות ולתחהל •

 מי שמרגיש אחר להרגיש חלק מהכלל.אחריות והכוח של הכלל לעזור להן את להעלות לדיו •

 "נפרדות" הם מושגים התלויים בנו.-הו הגדרות""כי לחדד את ההבנה  •

וחד מרחב מא ת ולייצרואת תחושות האחריות והמסוגלות העצמית לשנתלמידים שלנו להעניק ל •
 . ר הכללנעים ומקבל יותר עבו

 

 : מערך השיעור

 יםחלק 4-ב להקרין את הסרטון

 02:1: מהתחלה עד דקה חלק ראשון

 :לאחר הצפייה בחלק הראשון של הסרטון לדיון שאלות

 ?ןמה ראינו בסרטו .1

     ?איך לדעתכם מרגיש איאן .2

 ?יכלו לעשות אחרתחברים ההיה משהו שהאם  .3

מה קורה לאיאן  -לשים לב  תלמידיםלבקש מהיה מונחית: צפי -3:56עד דקה  1:12מדקה  :שניחלק 
 .כשהוא נעלב מהחברים

http://www.z-ofakim.co.il/
https://youtu.be/KsjVUJMWzks
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 :של הסרטון שנילאחר הצפייה בחלק ה לדיון שאלות

נשבר נהדף לכיוון הגדר והתשובה היא שהוא ב מהחברים? )מה קורה לאיאן כאשר הוא נעל .1
 (שלואה הכיסא גלגלים ונר מחדש הוא מחוץ לגדר הוא נבנה שרורק כא לחתיכות

יש גלגלים שלו? )הא כיסאשר איאן נבנה מחדש מחוץ לגדר רואים את דוע לדעתכם רק כמ .2
 (א גלגליםל כיסעלהניח שכשהוא רוצה להיות חלק מהכלל הוא לא רואה את עצמו כחריג 

 10:7עד דקה  57:3מדקה : לישישחלק 

 :השינוי-טוןרשל הס לישישלאחר הצפייה בחלק ה לדיון שאלות

 מהחלקים הראשונים?בחלק הזה של הסרטון מה היה שונה  .1

גם איאן וגם החברים ) ?חלק הזה של הסרטוןב יםשינוילו שני דברים עיקריים קרו שגרמו לאי .2
 ?(עשו מאמץ להתחבר

? האם לנו יש אחריות גדר"עלמות ה"לאחר הקבלה של החברים את איאן לה ה המשמעותמ .3
 בר לחתיכות".ש"להלמי שרוצה להיכנס אליה ת רמגוש ת "הגדר"ייבהשמת ובנ

 03:8עד דקה  11:7מדקה : רביעיחלק 

 י.הגילוי שמדובר בסיפור אמית :של הסרטון רביעילאחר הצפייה בחלק ה לדיון שאלות

 ?שראיתם שמדובר בסיפור אמיתיכ הרגשתםאיך  .1

 היה לומד בכיתתכם? לו ים לאיאןאומר הייתםמה  .2

 רגיש אחר ושהוא אינו חלק?תלמידים בה מכאשר אחד הכיתה /צהשל הקבו והאחריות כוחהמה  .3

 

 משפטי תודה שכתבו החברים לאיאן -טון ריא את המשפטים המסכמים את הסרלסיכום המורה יק
 : האמיתי

 לאיאן

 ואיר את העולם עם חיוכשמ

 ק אותנו עם האהבה שלושמחז

 יבנו לוכובש את 

  

 הרציונל:

 נקודת ל תחברשית ומחשבתית להרגבו הם בעלי יכולת  נמצאים בשלברים שלנו הבוגרים/צעיהתלמידים 
העמקה של ולהבנת מטאפורות בעלי יכולת לבנוסף, הם . ותיויהמבט של האחר ולהתחבר רגשית לחוו

 . ןמשמעות

ובעיקר בשנה בה הנושא השנתי הינו אחדות  מערכת החינוךבאופן תדיר את אחד הערכים אשר מלווה 
שר ניתנת ההזדמנות לראות מקבלת משמעות נוספת כאמאמינות כי קבלת האחר  נוא .הוא קבלת האחר

את הסיטואציה מנקודת המבט של האחר. כך המושג "קבלת האחר" מקבל עומק ומשמעות ויהפוך 
   .י ועמוקתלערך אמי ורהמסיסמא שג

http://www.z-ofakim.co.il/
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 בשוי אוהשכ ןאיא תא םיאור ןוטרסב .יתימא רופיס לע ססובמה היצמינא ןוטרס וניה ונינפלש ןוטרסה
 דיב ול שיש תודיער ללגב וילע םיששחלתמ םירבחה .םיפסונה םירבחה םע רצחב לכואה ןחלושב
 אוה ןובלעהמו ןאיאב םיעגופ םידימלתה לש געלהו קוחצה .ולש הייתשה סוכ תא ליפהל ול תומרוגה
 . גורמים לאיאן להתפרק לחתיכות הדף מחוץ לגדרה ."רדגל ץוחמ לא ףדהנ"

נראה איאן בחצר מנסה  בנסיון נוסף,גלה שהוא יושב על כיסא גלגלים. מ, הצופה ן מחוץ לגדריאכאשר א
צוחקים על איאן ושוב ם. התלמידים שוב א מצליח לעמוד ולרוץ כמוהלשחק עם שאר החברים אך הוא ל

כיסא עם והנעלב מחליט איאן העצוב  נה של ההדיפה אל מחוץ לגדר והשבירה לחתיכות.חוזרת הסצ
לו להיות לתי נלאה ששונה החברים רואים את המאמץ שלו והניסיון הביכנס לתוך הגדר ולראלגלים להגה

שייך. כאשר איאן נופל הוא שוב נהדף אל מחוץ לגדר ומתחיל להישבר לחתיכות אך הפעם הוא נלחם 
דים שר נעשים המאמצים מצד שני הצדהחצר. כאוגם החברים נלחמים על מנת לעזור לו להישאר בתוך 

 .שחק עם חבריו בחצרמרטון רואים את איאן הילד האמיתי ת הגדר. בסוף הסנעלמ

 :מלווה במטאפורות רבות חשוב לשים לב לכך שהסרטון 
  

להמחיש את המורכבות  אחלקים קטנים" דבר אשר במ"בנויים  ריםהמצוי הילדים -קטנים"לקים "ח.1
 תנו.יבירות" של כל אחד מאו"הש

החוצה ף" אל מחוץ לגדר וכל המעבר איאן מרגיש שאינו חלק הוא "נהד שרכא-"רההשבי"ו "ההדיפ"ה .2
ולקושי כאשר גורמים לך להרגיש שאינך  כאבו הוא בנוי כמטאפורה לת ממנ" אותו לחתיכות הקטנו"שובר
   שייך.

א גלגלים על מנת יסנראה ללא הכבתוך הגדר הוא  איאן כל עוד הוא -היעלמות כיסא הגלגלים .3
   בעיה. ההבדלים והשוני לא מהווים ,מרגישים חלק שריש שכאלהמח

קיימת כל עוד אין מאמץ אמיתי משני הצדדים להתאחד וגורמת להרגשת הנפרדות של איאן -"הגדר" .3
   ושים את המאמץ להתאחד. ע אשר החברים ואיאןנעלמת כ מהחברים האחרים. "הגדר"

 
 כפי שבאה לידי ביטוי חלקים 4-ל חלוקהלהשתמש בת , אנו ממליצומכיוון שמדובר בסרטון מורכב

ן אשר שבסרטוהתחבר למטאפורות הרבות מיק ולרגתיות להע. החלוקה הזו מאפשרת בהדבמערך
מבינים כי מדובר את החוויה הרגשית המשמעותית שהסרטון הזה מעניק. בחלק האחרון  מעניקות

בדה המתגלה עוהקושי שלו. ה אף בחצר על בסיפור אמיתי ויש צילומי וידיאו של איאן משחק עם חבריו
 .ור אמיתי מחברת את התלמידים עוד יותר אל המסר והמשמעות של הסיפורבסוף כי מדובר בסיפ

על פי ולהתאים את השאלות מערך בשיעור ההעברת  פנילראות את הסרטון ל אנו ממליצות •
 .תלמידכםעם  שלכם ההיכרות

 
 

 נפלא ומפרה מאחלים לכם שעור
 אורית אליקים ודנה פרייזינגר

 רת וצוות אופקיםופיקי תקשקבוצת א
03-9369475 
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