
 ספר "חברה קצת אחרת" / אילנה ברנר
פעילות להנגשת נושא ערבות הדדית

ערבות הדדית – "אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד".
אם כל אחד מאיתנו יעשה למען אחרים ולמען החברה, החברה תעשה 

עבורנו בחזרה.  
בבסיס הערבות הדדית עומדת ההבנה כי לצד היותנו בני אדם 

אינדיבידואלים, אנחנו חלק ממשהו גדול יותר, מקבוצה גדולה שבאמצעות 
ההתנהגות שלנו נוכל לשגשג ולהיות טובים יותר עבור החברה כולה. 

הערך מלמד אותנו על חשיבות המודעות ל"אחר" ועל העובדה שלמרות 
השוני כולנו קשורים זה לזה. כולנו בני אדם.

"גילי היא בסך הכול ילדה רגילה, אך היא יושבת בכיסא גלגלים. 
בזמן ההפסקה, כשכל הילדים יוצאים לשחק בחצר, גילי נשארת לבדה בכיתה. 

מדוע גילי אינה משתתפת במשחקים? כיצד יעזרו לה הילדים?"

הספר מסופר מנקודת מבטה של אחת מילדות הכיתה ומתוארים בו המכשולים להשתלבות 
והניסיונות להתגבר עליהם. לדוגמא, הקושי ביציאה להפסקה בחצר עם מדרגות, הילדה 

בכיסא הגלגלים שיכולה רק לסובב את החבל ולא לקפוץ ועוד. 
לצד הקשיים, התלמידים מוצאים פתרונות יצירתיים והמורה מחמיאה לתלמידיה ובזכות 

המעשים האלו, התלמידים זוכים לחוות תחושת ערבות הדדית ואחווה כקבוצה. 

• סרטון 
• קריאת ספר

• דיון
• משחק חתול ועכבר

• פעילות בקבוצות – כרטיסיות "הנגשה בבית הספר"

 נושא
מוביל

מתודה



מהלך
1. נפתח את הפעילות בהקרנת "סרטון השראה – ערבות הדדית" 

)מהות הסרטון - כל אחד עושה משהו טוב בשביל האחר וזה מדבק 
ובסוף חוזר אליך(.

2. נייצר דיון בכיתה בעקבות המסרים של הסרטון :
נשאל את התלמידים.ות כיצד הרגישו לדעתם האנשים   .2.1

        בסרטון.
נשאל את התלמידים.ות איך הם מגדירים תחושה כזאת?   .2.2

       )האם היא טובה? נעימה? מרגיעה? וכו'(.
נסביר שברגע שאנחנו דואגים לאחר, הוא ידאג לנו ולהיפך   .2.3

        וזאת המהות של ערבות הדדית.
נשאל את התלמידים.ות האם לדעתם.ן התחושה הזאת של   .2.4

        ערבות הדדית קיימת בחברה שאנחנו חיים בה? )חשוב 
        לשמוע את דעתם.ן בעניין(.

נסביר לתלמידים.ות שהספר שנקרא כעת עוסק בנושא של ערבות   .3
     הדדית וקבלת האחר, והוא נקרא "חברה קצת אחרת".

נתחיל בקריאת הספר עד עמוד 12 כולל )אפשרי לעשות   .3.1
       סבב קריאה / מתנדבים לקריאה או שהמורה תקריא את 

       הסיפור – לשיקולך(.
3.2. נעצור בעמוד 12 נשחק משחק "חתול ועכבר" ולאחר מכן, 

       ונייצר דיון עם התלמידים.ות:

 הכנות
נדרשות

סרטון השראה "ערבות הדדית" מוכן להקרנה.
ספר "חברה קצת אחרת"

מקום שניתן לשחק בו את משחק חתול ועכבר ) כיתה עם מקום/ חצר/ 
מסדרון(.

כרטיסיות "מנגישים את בית הספר" מודפסות )כרטיסיה לכל קבוצה(.
** סה"כ 4 כרטיסיות אך במידת הצורך אם רוצים לייצר יותר קבוצות 

 עבודה, את כרטיסיה מספר 1 ניתן להדפיס 3 פעמים, כל פעם עם
משחק אחר המופיע בה(



3.2.1. נסביר לתלמידים.ות שרגע לפני שאנחנו מדברים על 
          מה שקרה בסיפור עד עכשיו, נשחק משחק שנקרא 

          חתול ועכבר:
3.2.1.1. נבקש מהתלמידים.ות להסתדר במעגל

3.2.1.2. נבקש שני מתנדבים.ות – אחד או אחת יהיו 
             החתול שעומד מחוץ למעגל ואחד או אחת יהיו 

             העכבר שעומד בתוך המעגל.
3.2.1.3. נסביר לתלמידים.ות שהמטרה של החתול 

             היא לנסות לתפוס את העכבר שבתוך המעגל  
             ובמקביל המטרה של הילדים במעגל לא לתת 

             לחתול לחדור לתוך המעגל וזאת על ידי 
             חסימתו בקשרי ידיים - כל פעם שהוא 

             מנסה לעבור מתחתם חוסמים לו את הכניסה 
             על ידי שמנמיכים את הידיים. 

3.2.1.4. לאחר המשחק, נשאל את החתול/חתולה כיצד 
             איך הם הרגישו? איך זה להיות מחוץ לחברה? 

3.2.1.5. נשאל גם את עכבר/עכברה האם הם חשו 
             מוגנים על ידי הכיתה? ואיך זה גרם להם 

             להרגיש?
3.2.1.6. נשאל את התלמידים.ות מה לדעתם גרם 

             למשחק להצליח? מדוע לדעתכם החתול לא 
             הצליח לתפוס את העכבר? 

             )נוביל את התלמידים.ות למסקנה שמספיק 
             שתלמיד אחד לא יוריד את הידיים בזמן, או 

             ישחרר רק יד אחת מחברו כדי שהעכבר 
             יצליח להיתפס – שיתוף פעולה ואחריות של כל 

             הילדים במעגל(.
3.2.1.7. נסכם: כיתה שבה היחיד יוכל לסמוך על 

             הכיתה שתגן עליו היא כיתה שבה היחיד לא 
             יפגע בכלל, או במילים אחרות כיתה מאוחדת 

             היא כיתה שבה לא הכלל ולא הפרט יפגעו. 

3.2.2. כעת לאחר שהמחשנו באמצעות המשחק את נושא הערבות 
ההדדית, נחזור לסיפור שלנו ונשאל את התלמידים.ות את השאלות 

הבאות:



• כיצד לדעתם.ן הרגישה גילי כאשר לא יכלה לצאת מהכיתה / לשחק    
  עם הילדים בהפסקה? )עצובה, מאוכזבת, בודדה /שלא רואים 

  אותה( 
• האם גילי יותר כמו החתול או יותר כמו העכבר לדעתם? 

  )יותר כמו החתול שמנסה להיכנס ולהשתתף במשחקים אך הסביבה 
  והתנאים לא מאפשרים(.

• מה עשתה עבורה הילדה שמספרת את הסיפור? 
  )לקחה אחריות ועשתה מעשה טוב ומתחשב בצרכים של גילי, 

  הסבירה לילדים בכיתה כיצד גילי מרגישה וגרמה להם לחשוב על 
  הצד השני(.

3.2.3. זה הזמן לשוחח עם התלמידים.ות על הקשר בין עשיית מעשה 
          טוב לערבות הדדית.

3.2.3.1. נבקש מהתלמידים.ות לספר על מעשה טוב שעשו 
בעבר  )** הנחיה למורה - לאחר כל סיפור נכוון את התלמיד 
לחשוב איך השפיע המעשה הטוב שהוא עשה על עצמו ועל 

החברה / האנשים שהיו איתו(.

3.3. נמשיך בקריאת הספר עד סופו.

3.4. נשאל את התלמידים מה עשו חבריה של גילי כדי לעזור לה 
להשתלב ולשחק איתם בהפסקות? 

)הנחיה למורה: נצייר על הלוח 2 עמודות בלי לרשום את הכותרת שלהם. 
עמודה אחת מייצגת שינויים שהילדים יצרו במשחקי חוץ ועמודה שניה 

מייצגת משחקים קיימים שאפשר לשחק אותם גם בלי לצאת החוצה 
ונמלא את הטבלה עם תשובות התלמידים לפי החלוקה מטה(.

3.4.1. בסיום, נשאל את התלמידים.ות מה ההבדל בין 2 העמודות ורק 
          אז נרשום את הכותרות.

         מראה לוח:

אפשר גם בלי לצאת :( מאלתרים שינויים

משחקי קופסא שינוי מקום המשחקים

משחקי קסמים הנמכת הסל במשחק כדורסל

משחק מחבואים שינוי חוקי משחק תופסת

שינוי חוקי משחק גומי וחבל

מסלול מכשולים בריקוד מעודדות



סיכום
6. לסיכום הפעילות נבקש מהתלמידים.ות לחשוב על דבר אחד שהם   

    למדו דרך הפעילות וישימו לב אליו ממחר בבוקר.

3.5. נשאל את התלמידים.ות מה הם.ן חושבים על הסיום של 
       הספר? מה הם.ן למדו ממנו? 

       )תשובה: שגם לחברים שרצים בחופשיות יש מה ללמוד 
       מהחברה בכיסא הגלגלים(

4.    נזמין את התלמידים.ות להתבונן בכיתה שלהם ולחשוב האם      
       לדעתם.ן קיימת ערבות הדדית בכיתה שלהם. האם הם מרגישים 

       שהם דואגים זה לזה? 

4.1. אם חושבים.ות שכן אז חשוב שיסבירו כיצד הדאגה באה לידי 
       ביטוי?

4.2. אם יש תלמידים.ות שחושבים.ות שלא, אז כדאי ליצור בנק 
       רעיונות לחיזוק הערבות הדדית )למשל : כאשר תלמיד חולה – 

       להתקשר לשאול לשלומו ולהביא לו את שיעורי הבית, או 
       לחילופין אם תלמיד לא יוצא לשחק בהפסקות – לשאול אותו 

       למה ולהציע לו להצטרף ועוד ועוד(.

5.  נקיים את פעילות כרטיסיות "מנגישים בבית הספר": 
5.1. נחלק את הכיתה ל – 4-6 קבוצות כאשר כל קבוצה תקבל 

       כרטיסייה עם משימה הקשורה לערבות הדדית בעקבות הספר. 
       כל המשימות קשורות להנגשת בית הספר / משחק בבית ספר    

       לתלמידים.ות בכיסאות גלגלים. 
       המשימות מביאות לידי ביטוי את היכולת לדאוג "לאחר" ולהבין 
       את הצרכים שלו. במקרה זה, בעקבות הספר מדובר בכיסאות 

       גלגלים. 
5.1.1. לפני חלוקת המשימות חשוב לוודא שהתלמידים.ות 

          מבינים את המונח נגישות ) נגישות =  התאמת 
          הסביבה הפיזית והאנושית ליכולות הפיזיות, 

          השכליות והרגשיות של אנשים החיים עם מוגבלות(.
5.1.2. בסיום כל קבוצה תציג את המשימה שקיבלה ותפרט 

          את הרעיונות שהיו לה להנגשה. 


