
שיח בנושא  
גזענות ושונות

פדגוגיה  –ץ"כאילת 

סים  "מתנ/ה "היל

עיין ערך אני ישראלי 
גזענות –יחידת לימוד רביעית 



מטרות

יצירת סביבה המאפשרת דיאלוג  1.

מגיע  שיח המתייחס לעולם ממנו 2.

ה  /הנער

שיח הנותן לגיטימציה לרגש 3.

שיח המשתמש בהומור ככלי להפגה  4.

העלאת נושאים טעונים למודעות5.

היכרות והבנת המודל הקרחון הבין  6.

תרבותי

הבנת חשיבותם ומורכבותם של  7.

הנושאים גזענות ושונות

?דרכים לפתרון 8.



דיאלוגמעורר המאפשר ככלי שימוש בסרטונים 

כלים  -שילוב סרטים בהוראה

אפרת מעטוף  -קטנים גדולים

http://digitalpedagogy.co/2013/06/09/%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%91-%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94/


דקה1-פרסומת -גזענותסובלנות פחות יותר 

דקות1.4-סרטון זה לא מה שאתם חושבים 

סרטונים קצרים לצפייה 

https://www.youtube.com/watch?v=GjbKHjEBG6A
https://www.youtube.com/watch?v=25OnmiMjq7w


דקות  2.5–איך מתחילה גזענות 

אין צדדים טוביםכי לגזענות 

https://www.youtube.com/watch?v=I4bwXXutLns


דקות0.45–זהניתן לטשטש את לא 

דקות2.5–אבל שווה שונה 

אלוןיגאל ע״ש מגמת ניו מדיה מקריית החינוך תלמידי 

https://www.youtube.com/watch?v=SmHAYjxzLcM&feature=BF&list=PLF442BEBAA8A4C46A&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=X0WWCvphtWE
https://www.youtube.com/watch?v=X0WWCvphtWE
https://www.youtube.com/watch?v=X0WWCvphtWE


גזענות ושונות

שיח המביע

מילים וצחוק, רגשות



?  עלו בסרטוניםמילים אילו 1.

אילו מילים נוספות מתחברות למושג 2.

?גזענות ושונות

?  האם כל המילים הן שליליות3.

האם יש גם מילים חיוביות לגזענות  4.

?   ושונות

?  הצפייה בסרטוניםבעקבות 

איך אני מרגיש  1.

? איזה סרטון הכי הרשים אותי2.



דקות ערבי יהודי וניאו נאצי5-הזר 

?בסרטון הזהמפתיע ושונה מה 

מה ניתן ללמוד בנושא יחסים בין בני אדם

?  מסרטון זה

https://www.youtube.com/watch?v=RpjHSiQLPmA&feature=player_embedded


....צוחקים על 

שימוש בהומור

?למה זה מצחיק

?  האם חוש הומור יכול להיות כלי בדיאלוג









הוא אחד הביטויים הפיזיולוגיים של שחרור ממתח  הצחוק 

התמודדות עם  דרך , לראות בהומורהרי שניתן , וחרדה

בדרך זו ממלא  . התופעות הגורמות לנו מתח וחרדה

היותו מנגנון  : ההומור את אחת הפונקציות המרכזיות שלו

אנו  , אם אנו יכולים לצחוק על דברים מפחידים. הגנה

ההומור הוא סוג של  , לפיכךהופכים אותם למפחידים פחות 

מנגנון הגנה המאפשר לאנשים להתמודד במצבים קשים  

הוא  , ההומור. מבלי להיות המומים מאמוציות בלתי נעימות

אמצעי להשיג הנאה למרות האפקט המצער והמכאיב  

.המונע זאת ממנו

והגבוה  , פרויד ההומור הוא מתנה נדירה ויקרת ערךלפי 

(אתר זולו).מבין מנגנוני ההגנה



בנושא גזענותסטנדאפ-אבוקסיסנדב 

דקות3

דקות  23–על סובלנות ופלורליזם -שוונג

(מצוינים בהתחלה סרטונים )

https://www.youtube.com/watch?v=eNjcIrRwtsE
https://www.youtube.com/watch?v=eNjcIrRwtsE
https://www.youtube.com/watch?v=faOs7gbcorM


 אתכםמה הצחיק?

האם כולכם צחקתם מאותו דבר  ?

 הציגו דוגמאות לסיטואציות דומות

כיצד הגבתם, כאשר הם קרו, מחייכם?



אני מזרחית מראיין קובי מידן –עדי קיסר 

(  לצפות ולהקשיב לשיר אני מזרחית)

https://www.youtube.com/watch?v=9wgtQwas4nc
https://www.youtube.com/watch?v=9wgtQwas4nc


עדי קיסר/ אני המזרחית 

ֲאִני ַהִמְזָרִחית

ם לֹא ַמִכיִרים ַאתֶׁ שֶׁ

ֲאִני ַהִמְזָרִחית

ם לֹא ַמְזִכיִרים ַאתֶׁ שֶׁ

ּיֹוַדַעת ְלַדְקֵלם שֶׁ

ת ָכל ַהִשיִרים אֶׁ

ל ֹזַהר ַאְרּגֹוב שֶׁ

ר ָקאִמי ְוקֹוֵראת ַאְלבֶׁ

ְובּוְלָּגקֹוב

ת  בֶׁ ְלַאטְלַאט ַהֹכלְמַעְרבֶׁ

ַעל ֵאש ְקַטָנה

ָחָלב ּוָבָשר

ָשֹחר ְוָלָבן

ָהֵאִדים ַמְרִעיִלים

ת ַהָשַמִים ָכֹחל  ָלכֶׁםאֶׁ .ָלָבן שֶׁ

ת ְבִעְבִרית מֶׁ ֲאִני נֹושֶׁ

קֹוָנה ְבַאְנְּגִלית

ת ַבֲעָרִבית בֶׁ אֹוהֶׁ

ַהּסּוַרכַכָפָרה ַעל 

ְבִמְזָרִחיתִמְתַבְכיֶׁנֶׁת

The revolution will not be televised

The revolution will not be televised

ֲעׂשּו ִלי ?ָמה תַּ

ִויְזָיהִכי  לֶׁ ֵיש ַרק ִפְרסֹומֹותַבטֶׁ

ל ָכל ִמיֵני ְבלֹוְנִדיִנּיֹות שֶׁ

ר אּוַלי ִבְגַלל זֶׁה ָקְראּו ִלי ַבֵבית ֵספֶׁ

כּוִשית ַבַהְפָסקֹות

ְמַצע ֲאִני ָבאֶׁ

לֹא ְלָכאן ְולֹא ְלָכאן

ִלְבֹחרִאם ָהִייִתי ְצִריָכה 

ת רֶׁ ָהִייִתי בֹוחֶׁ

.  ַאְפרֹו ֵתיָמן

ֲעׂשּו ִלי ?ָמה תַּ



ַאל ַתִּגיד ִלי ֵאיְך ִלְהיֹות ִמְזָרִחית

דּוַאְרד ַסִעיד ַּגם ִאם ָקָראָת אֶׁ

ִכי ֲאִני ַהִמְזָרִחית

ת ִמְמָך דֶׁ לֹא ְמַפחֶׁ שֶׁ

ַקָבָלהְבַוֲעדֹותלֹא 

לֹא ְבַרֲאיֹונֹות ֲעבֹוָדה

ְולֹא ִבְשדֹות ְתעּוָפה

ַאָתה שֹוֵאל אֹוִתי ַלְמרֹות שֶׁ

לֹא ְמַעט ְשֵאלֹות

ַמֲאִשימֹותְבֵעיַנִים

ְמַחְפשֹות ִבי ְשֵאִרּיֹות ֲעָרִבּיֹות

ְלַכָמה ְזַמן ִהַּגְעְת 

ף ֵיש ָלְך סֶׁ ְוַכָמה כֶׁ

?לֹא ָבאת ְלָכאן ַלֲעֹבד ָנכֹון

?לֹא ָבאת ְלָכאן ַלֲעֹבד ָנכֹון

ה ִליָמה  ֲעׂשֶׂ ?תַּ

ְרָכז ַהָשֵבעַ  ת ַבמֶׁ דֶׁ ְוִהֵנה ֲאִני עֹומֶׁ

ְרָיה ָהְרֵעָבה ִריפֶׁ ָרחֹוק ֵמַהפֶׁ

ְוָלַמְדִתי ְלַדֵבר ָאָקֵדִמית

25 ְבַקו ִלְנֹסעַ 

ְרָחק ת ַהמֶׁ ְוִלְמֹדד אֶׁ

ל ַלֵלב ֵבין ַהֵשכֶׁ

ת ַרק ְכֵדי  ִליְלָהִבין אֶׁ ְך ַלַבִית שֶׁ רֶׁ ַהדֶׁ

ִאָמאֵאיֹפה  ְוַאָבאשֶׁ

ַאף ַפַעם לֹא ָדֲחפּו ִלי

ר ַלָּיד ֵספֶׁ

ת ַהְנָשָמה ֲאָבל ָכְרכּו אֶׁ

ִלי ם ְבשֶׁ ָלהֶׁ שֶׁ

ְבהֹוָצָאה ַעְצִמית

ָלְקחּו ְבָכל  אֹוִתיַפַעם שֶׁ

ַלִּסְפִרָּיה ָהִעירֹוִנית

ִבְקשּו ְבָכל ַפַעם שֶׁ

ְך ַאל ִתְקְרִאי ַבֹחשֶׁ

ָהֵעיַנִיםֵיָהְרסּו ָלְך 

ֲעׂשּו ִליָמה . ָאז ָיָצאִתי ָלאֹור ?תַּ



מה בשיר נגע בכם ?

 יכולתם לכתובשורות אתם אילו ?

אילו שורות אינכם מכירים ?



4–קפה שחור חזק הכול יהיה בסדר 

דקות

?שם הלהקה ממקום של חולשה או כוח

https://www.youtube.com/watch?v=sbW2aoAAERM


שנה בדוק שנעשה את זה20גם בעוד 

כואב לי הלב לראות איך מוותרים על זה

המייקחי את זה מהיום הראשון שבו החזקתי את 

דוגל באהבת חינם אהבת תן לייק

אבא לי תמיד אמר אסור לוותר

אנחנו לא דור שמפחד לדבר

לנטריש אמת שבועטת חומות 

עם מקצבים שלוקחים אתכם למקום אחר

רסמיאני אתיופי 

אל תאמר לא ידעתי

לתת לא רצו אז לקחתי

במלחמות הם עסוקים אני בשאנטי בעטתי

רסמיאתיופי 

אל תאמר לא ידעתי

לתת לא רצו אז לקחתי

במלחמות הם עסוקים אני בשאנטי בעטתי







הרב  מודל הקרחון 

תרבותי



הקרחון הבין תרבותימודל

אשר חלקו הקטן בולט מעל לפני המים ואילו רובו , משולה לקרחוןתרבות 

.  משפיע ישירות על הביטויים הגלוייםאך . נמצא מתחתיהם



27

מודל הקרחון-דפוסי התרבות  
גוףשפת , שפה

חיצוניים      סממנים 

איסורים     , טקסים

סיפורים מיתוסים    

הנחות יסוד       

ערכים                

נורמות התנהגות

גלוי

סמוי



הרובד הגלוי
:מאופיין בדברים הנראים לעין

Oלבוש

Oאוכל

Oארכיטקטורה

Oשפת גוף

Oשפה

Oנימוסים



המשך-הרובד הנסתר והגלוי

Oתרבות ואומנות

Oתיאטרון ומוסיקה, ספרות

O  טכסים

Oנורמות התנהגות



המשך-הרובד הנסתר והגלוי

Oתרבות ואומנות

Oתיאטרון ומוסיקה, ספרות

O  טכסים

Oנורמות התנהגות



הדג האיש והרוח

שוחחו על השיר דרך התבוננות מודל 

הקרחון הרב תרבותי



האנט  ליי/ האיש והרוח, הדג

(משורר אנגלי)

:אמר האיש לדג

!מה מוזר אתה"

, פרצופך מחודד

,  עיניך מביעות הפתעה

,פיך בולע מי ים מלוחים

,אתה חסר רגליים ואילם

.מלא קשקשים ורטוב תמיד

" ?מה טעם לחייך

:  על כך ענה הדג

! מפלצת שכמוך"

,אם מופתעות פניי

, הרי זה משום שראיתי אותך

,  בעל הפרצוף השטוח

,  בעל העור החלק

!הקוף המחולק לשניים מן החזה ומטה

כיצד זה מהלך אתה על היבשה בצורה 

,מגוחכת

בכבדות וללא  , כשאתה נגרר באיטיות

.  חן

אתה שעיר ויבש וסנפיריך הם ללא  

.תועלת

!  אתה נושם אוויר-גרוע מכול

"?כיצד תוכל לחיות



הדג האיש והרוח: שיח

ומה חושב  , מה חושב הדג על האדם1.

?  האדם על הדג

?  מה מקור המחשבות הללו2.

האם שיחה  , הפכו את הדג לבן אדם3.

?  כזאת יכולה להתנהל בין שני בני אדם

בין אילו בני אדם שיחה כזו יכולה  4.

?  להופיע

?  מה יהיה הרקע לשיחה כזו5.



 קל לקיים דיאלוג בין  לכם היה האם

?  הדמויות

 יותר קל לייצגלכם צד היה איזה  ?

 להצליח לייצג בקלות גם את כדי חסר מה

?  הצד השני

 האם יש  ? יש לדמויות על מה לדברהאם

?  בסיס ערכי משותף

 מדובר בדיאלוג שוויוני או לאהאם  ?

 מדובר במצב רצוי או מצויהאם  ?

 הופכים את המצוי לרצוי איך  .

? מה אפשר לעשות: הציגו רעיונות







פרויקט סבלנותשווים 

2014בנוב׳ 9פורסם בתאריך 

מתיכון רמון גדרה בעיבוד  ( מחזור ב)1' יבכיתה 

.ורן דנקרבוטנרשל עילי " שווים"לשיר 

השיר מבוצע בעברית ובערבית בשילוב עם שפת 

.הסימנים

במהלך ביצוע הקליפ הכיתה יזמה מכירת מזון  

בבית הספר שכל הכנסותיה ניתנו לתרומה  

."שמע"לעמותת 

https://www.youtube.com/watch?v=nlykj2r1Ryg


בוטנרעילי :מילים ולחןבוטנררן דנקר ועילי שווים

חשוך אתה באוראני ,אתה לבן אני שחור

.לךושדואג ,אמאשמחמם כמו 

רוצה אתה יכולאני אתה קטן אני גדול

.שלם בין אנשיםלהיות .לצעוד קדימה, לרקוד

ואולי יבוא יום ונהפוך שווים

אתה תהיה לי נחל ואני לך ימים

ונזרום ביחד עד אין סוף

לפני שקו החוף מגיעשנייה שנייה לפני שקו החוף מגיע

אני בוכה אתה צועק

אני טועה אתה צודק

.קהל ואין במהואין ,זאת הצגה שלנו

.אתה, אתה,אולי נשב ננוח

.אני, אני

.כל השניםויעברו ,וגם תחלוף הרוח

...ואולי יבוא יום

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=8859&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=4727&lang=1




https://www.youtube.com/watch?v=bi7ybKxy

mao&list=PLqkeyfFPl5g2jdZ3ku2gVysR5se7Qc

pXf

דקות יום ולילה5–מצוייר-קבלת האחר

https://www.youtube.com/watch?v=k2PJ6T7U

2eU

דקות3מצויר –ציפורים על תיל 

https://www.youtube.com/watch?v=QXNYiKpi

KyE

דקות5.2-סרטון טוב–סובלנות כי לכולם מגיע 

https://www.youtube.com/watch?v=bi7ybKxymao&list=PLqkeyfFPl5g2jdZ3ku2gVysR5se7QcpXf
https://www.youtube.com/watch?v=k2PJ6T7U2eU
https://www.youtube.com/watch?v=QXNYiKpiKyE


https://www.youtube.com/watch?v=faOs7gb

corM

סרטונים  )דקות 23–על סובלנות ופלורליזם -שוונג

(מצוינים

https://www.youtube.com/watch?v=faOs7gbcorM

