
שיעור שלישי 

"עושים כבוד!"

להכיר דרכי יישום של "כבוד האדם" ולהתנסות בהן;  

להכיר בקושי לכבד את השונה, ולהציע דרכים לצמצום הקושי ולהתמודדות   

עמו.

כרטיסי אירועים מצולמים כמספר הקבוצות בכיתה.

45 דקות

חלק ראשון - פעילות בקבוצות - הכנת הצגות

המורים יגזרו את דפי "עושים כבוד" לפי האירועים שבהם. 

תלמידי הכיתה יתחלקו לקבוצות בנות ארבעה-חמישה תלמידים וכל קבוצה תקבל כרטיס 

אירוע. תלמידי כל קבוצה יתבקשו להחליט כיצד היו נוהגים באירוע שמתואר בכרטיס ולהכין 

הצגה מתאימה.

חלק שני - הצגות ודיון מסכם

הקבוצות השונות יציגו את ההצגות בפני כלל תלמידי הכיתה, ולאחר כל הצגה יתקיים דיון 

מסכם.

נקודות לדיון מסכם:

האם הפתרון שהציעו חברי הקבוצה שמר על "כבוד האדם" הבסיסי?  

מה גרם לקושי להתנהג בכבוד?  

מהו הפתרון המועדף לבעיה שהועלתה, השומר על "כבוד האדם" הבסיסי בצורה הטובה   

ביותר?

ספרו על מקרים דומים שקרו לכם וכיצד התנהגתם.  

בדיון סביב ההצגות מומלץ לשים לב לשתי נקודות משמעותיות:

ראשית, מומלץ "להציף" בדיון את בעיית השונות בחברה, המביאה לידי כך שלעתים קשה לנהוג 

בכבוד.

שנית, משחקי התפקידים כוללים גם מקרים שיש בהם חובת כבוד של מבוגר כלפי ילד. חשוב 

לפתח את הנקודה הזאת, ולהראות לילדים שאין היא סותרת את חובת הכבוד של הילד כלפי 

המבוגר. כדאי גם לספר לילדים באילו נסיבות קשה אפילו למבוגרים לשמור על כבודו של 

מישהו אחר - למשל על כבודם של תלמידים ושל ילדים - כך יראו הילדים שהבעיה היא כללית 

ולא נחלתם הבלעדית.
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לפניכם תיאור אירוע.

עליכם להציע פתרון לבעיה המתוארת באירוע, באופן שישמור על כבוד האדם.

החליטו כיצד ניתן לפתור את הבעיה.

הציגו את האירוע ואת הפתרון שהצעתם, בפני הכיתה.

טוב,  הוא תלמיד  אילן  במיוחד.  ושמן  ונחמד,  חברותי  חייכני,  ילד  אילן,  לומד  בכיתתכם 

העוזר לכל חבריו בשיעורים, אך בשיעורי ההתעמלות הוא אף פעם לא מצליח לבצע את 

התרגילים. בשיעור ההתעמלות האחרון התקיים מרוץ שליחים. כשחילקו את הקבוצות 

למרוץ, אף קבוצה לא הסכימה לצרף את אילן לשורותיה, מחשש שיפסידו בגללו במרוץ.

כרטיסי אירוע
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לפניכם תיאור אירוע.

עליכם להציע פתרון לבעיה המתוארת באירוע, באופן שישמור על כבוד האדם.

החליטו כיצד ניתן לפתור את הבעיה.

הציגו את האירוע ואת הפתרון שהצעתם, בפני הכיתה.

אילנה היא מורה לתורה. התלמידים מאוד אוהבים אותה כי היא נחמדה אליהם. בשבוע 

שעבר נתנה המורה שיעורי בית על פרק ג' בחומש שמות, וכל הכיתה הכינה חוץ מיוסי. 

זו איננה הפעם הראשונה שיוסי אינו מכין שעורי בית לשיעור של המורה אילנה. הפעם 

היא כעסה מאד וצעקה על יוסי לפני הכיתה. 
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לפניכם תיאור אירוע.

עליכם להציע פתרון לבעיה המתוארת באירוע, באופן שישמור על כבוד האדם.

החליטו כיצד ניתן לפתור את הבעיה.

הציגו את האירוע ואת הפתרון שהצעתם, בפני הכיתה.

שרה היא מורה ותיקה מאוד. לפעמים התלמידים מפריעים לה, ואף יוצאים החוצה לשחק 

במגרש הכדורגל באמצע השיעור. בשיעור האחרון התיישבה המורה על כיסאה והשמלה 

שלה התלכלכה מגיר שהילדים מרחו עליו. בכיתה החלו צחקוקים ולחישות.

כרטיסי אירוע
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לפניכם תיאור אירוע.

עליכם להציע פתרון לבעיה המתוארת באירוע, באופן שישמור על כבוד האדם.

החליטו כיצד ניתן לפתור את הבעיה.

הציגו את האירוע ואת הפתרון שהצעתם, בפני הכיתה.

היא  הכיתה  נכות קשה מלידה.  בגלל  גלגלים  לכיסא  דני מרותק  הוא תלמיד חדש.  דני 

בקומת הקרקע, ואין לה בעיות גישה. בשבוע שעבר ביקשה המורה לאנגלית מן התלמידים 

להגיע לשיעור בחדר הווידיאו שבקומה השנייה. לדני אין אפשרות להגיע לחדר הווידיאו, 

בשל המדרגות.

גירים


