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כיתה והפרח הזה הוא אני
ב'

הקדמה

"כשם שאין פרצופיהן שווין זה לזה, כך אין דעתן שווה זה לזה" )במדבר רבא, פנחס(
זה מזה בדעותיהם, בכישוריהם, במראם החיצוני  נבדלים  והיותם  בני האדם  ההכרה בשונות 

ובתנאי חייהם – חשובה להתנהלות חברתית מתוקנת.
ולכבוד  ומעלתו כאדם השונה מזולתו מדגישים את הצורך בחינוך לסובלנות  ייחודיות הפרט 

הדדי בתפיסת השונה.

רציונל

קבוצת הכיתה שבה מתרחשים תהליכים לימודיים וחברתיים הינה קבוצה הטרוגנית שהיחידים בה 
שונים זה מזה בצרכים, בתכונות, בהעדפות האישיות ועוד.

שונות זו באה לידי ביטוי בשלבים השונים של תהליך התפתחותה והתגבשותה של הקבוצה והיא שבה 
ומתעצמת במצבים של השוואה חברתית.  

התלמידות בבית-הספר היסודי מתחילות להגדיר את עצמן ואת חברותיהן במושגים הקשורים לנטיותיהן 
ידי  על  והנערצות  הנחשבות  לתכונות  יותר  מודעות  ונעשות  נחמד"  אני/הוא  ביישן,  "אני/הוא  החברתיות: 

חברותיהן.
הקשורים  בהיבטים  רק  ולא  ויכולות  צרכים  של  בהקשרים  אחרים  על  לחשוב  יכולתם  מתחדדת  כמו-כן 

להופעתם החיצונית ומעשיהם.
הצוות החינוכי אמון על טיפוח תרבות לימודית וחברתית המעודדת את התלמידות לשתף פעולה עם חברותיהן 
האישיים  וברצונות  בהעדפות  בתכונות,  בצרכים,  השונות  את  ולקבל  להכיר  מהן,  והשונות  להן  הדומות 

ולהתחשב בשונות זו במצבים שונים בכיתה ומחוצה לה.

מטרות

העלאת המודעות לשונות בצרכים, בתכונות ובהעדפות האישיות.  •
העמקת ההיכרות בין התלמידות ביחס לצורכיהן, לתכונותיהן ולהעדפותיהן.  •

שבהם  בזמנים  התלמידות  של  המוגנות  תחושת  בטיפוח  לסייע  העשויות  ההתנהגויות  זיהוי   •
מתחדדת השונות ביניהן.

מודל ההפעלה

מהלך לבחינת השונות בין התלמידות בעקבות 
יצירת הכרטיס האישי: "הפרח הזה הוא אני".

כדי להצליח בתפקיד שלקחתי על 
עצמי בכיתה אני צריכה ש

...............................................

)חברותי תעזרנה לי ב..., הוריי יעזרו לי 
ב..., המורה תעזור לי ב..., אחר( 

      אני חושבת שאני 

....................................   

)ציינו תכונה כמו: 
שמחה, שקטה, חרוצה, 

מסודרת, אוהבת לעזור, אחר(

אני רוצה לתרום 
לכיתה מכישרוני ב

................................................ 

 )ציור, ריקוד, שירה,
 כתיבה, דרמה,  אחר(

במשימה לימודית 
אני מעדיפה לעבוד 

........................................... 

)לבד, עם חברה, בקבוצה,
 עם המורה, אחר(

בהפסקה 
אני מעדיפה: 

........................................  

לשחק ב..., לקרוא, 
לשוחח עם..., אחר(

שמי:
..........................
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האזינו לקטע "עץ של כל מיני תפוזים" מאת עדנה מנת )מתוך שוקו חם(:

מהלך ההפעלה

במליאה  
  

כל מיני תפוזים

ְלַיד ַהַּמֹּכֶלת, ָקרֹוב ֶאל ֵּביִתי 
ָּגֵדל לֹו ֵעץ ַּתּפּוִזים )ֲאִמִּתי( 

ִמַּתַחת - ָּגֵדר ֲאָבִנים ְנמּוָכה  
ָׁשם ַּבֶּדֶרְך ַהַּבְיָתה ֲאִני עֹוֵצר ִלְמנּוָחה. 

יֹוֵׁשב ַעל ַהָּגֵדר, ְמַנְדֵנד ֶאת ָהַרְגַלִים.
ֵמִרים ְלַמְעָלה ַסְנֵטר ְוֵעיַנִים,

ֵמָעַלי ִמְטִרָיה ֶׁשל ֲהמֹון ֲעָנִפים 
ְּכֵבִדים ִמַּתּפּוִזים ּוְקַצת ְּכפּוִפים.

ְסַּתֵּכל ַּבַּתּפּוִזים )ְּבִלי ִלְקטֹוף(  ִמי ֶׁשמִּ
ְויֹוֵדַע ָּכמֹוִני, ִלְבדֹוק ִמָּקרֹוב

רֹוֶאה ֶׁשֵהם ִּבְכָלל ֹלא ּדֹוִמים
ֲאִפּלּו ֶׁשֻּכָּלם ַּתּפּוִזים ְּכֻתִּמים.

 
'י ָקָטן  ָהִראׁשֹון ֶׁשרֹוִאים הּוא ִּג'יְנגִּ

ֵיׁש לֹו ֶצַבע ָּכֶזה ָּכתֹום ְמֻכָּתם
ָּתִמיד ִאם ָּבָאה ָלּה ְקַצת רּוַח 

הּוא ִמְׁשּתֹוֵלל ְוָׂשֵמַח ּוְמַקֵּבל ַמַּצב-רּוַח.
ֵיׁש ֶאָחד ְמֻקָּמט ִעם ֲהמֹון ֲחִריִצים

ַרק ִאם ַמָּמׁש ְמַחְּפִׂשים אֹותֹו - מֹוְצִאים 
ִּכי הּוא ִמְתַחֵּבא ֵמֲאחֹוֵרי ָעָנף,

ִמְתַּבֵיׁש ְוָּתִמיד ַמְסִּתיר ֶאת ָּפָניו.

ַּתּפּוזֹון ֶאָחד ָּכל ָּכְך ָקָטן ְוָרֶזה 
ְוִנְרֶאה ִלי ֶׁשהּוא ָעצּוב ִמֶּזה

)ִּכי ַּתּפּוז ְׁשַמְנַמן יֹוֵתר ָׁשֶוה(
ֵיׁש ֶאָחד ְּבצּוַרת ִעּגּול ְמֻדָּיק   

ִעם ַּפְרצּוף ָּכֹתם ְוָחָלק

ִאם ִמְתָקֵרב ֵאָליו ֵאיֶזה ַּתּפּוז  
הּוא ִמָּיד ְמַמֵהר ַהִּצָּדה ָלזּוז 

ֵיׁש ַּתּפּוזֶֹנת ַאַחת ְמֻגְנֶּדֶרת
ֵני ָעִלים ִהיא ָעְׂשָתה ָלּה ֶסֶרט, ִמׁשְּ

ֲחֵבָרה ֶׁשָּלה ִמּמּול - ַּתּפּוָזה ְקָצת ְׁשֵקָטה
ִדּיּוק, ִמְתַּגְנֶּדֶרת ְּכמֹוָתּה. ְמַחָּקה אֹוָתּה בְּ

ֵיׁש ַּתּפּוז ַעְצָּבִני ֶׁשַּמְׁשְּפִריץ
ִעל ִמי ֶׁשַּמְרִּגיז אֹותֹו - ִמיץ

ַהַּתּפּוז ְלָידֹו עֹוד ְקָצת ְיַרְקַרק
ֶמׁש ִּמַּדי ְמֻרָחק. הּוא ָּפׁשּוט ֵמַהּׁשֶ

ְמַעְנֵין ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ֻּכָּלם )ְּבִלי ִלְקטֹוף(
ְלַהִּכיר ְוִלְבֹּדק ָּכל ַּתּפּוז ִמָּקרֹוב

ְמַעְנֵין ֵאיְך ֶׁשֵהם ִּבְכָלל ֹלא ּדֹוִמים
ֲאִפּלּו ֶׁשֻּכָּלם ַּתּפּוִזים ְּכֻתִּמים. 
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מזה  זה  השונים  תפוזים,  עץ  על  תפוזים  מתארת  חם(  שוקו  )בתוך:  מנת  עדנה  הסופרת   •

בתכונותיהם ובמראם החיצוני.

הוסיפו לשיר תכונות נוספות )כמו: יש תפוז מלא, שמח מבחוץ נראה פורח, ועוד(.  

זו מזו  ילדות השונות  יש  התפוזים בשיר הם משל לבני אדם בעולם.  האם גם בכיתתכן   •

בתכונותיהן? פרטו.

במה אתן דומות זו לזו? )בגיל, באזור המגורים, בהשתייכות לכיתה ולבית-הספר, בפעילות   •

המועדפת בהפסקה/בחוג ועוד(.

כיצד אתן מרגישות ביחס לדברים שבהם אתן דומות? כיצד אתן מרגישות ביחס לדברים שבהם   •

אתן שונות?

ְמַעְנֵין ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ֻּכָּלם )ְּבִלי ִלְקטֹוף(
ְלַהִּכיר ְוִלְבֹּדק ָּכל ַּתּפּוז ִמָּקרֹוב

ְמַעְנֵין ֵאיְך ֶׁשֵהם ִּבְכָלל ֹלא ּדֹוִמים
ֲאִפּלּו ֶׁשֻּכָּלם ַּתּפּוִזים ְּכֻתִּמים. 

כל מיני תפוזים
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אישי  
  

הפרח הזה הוא אני

התכוננו להציג את הפרח שהכנתן בפני חברותיכן 
ולשתף אותן בדברים שכתבתן באחד או יותר מעלי הכותרת.

כדי להצליח בתפקיד שלקחתי על 
עצמי בכיתה אני צריכה ש

...............................................

)חברותי תעזרנה לי ב..., הוריי יעזרו לי 
ב..., המורה תעזור לי ב..., אחר( 

      אני חושבת שאני 

....................................   

)ציינו תכונה כמו: 
שמחה, שקטה, חרוצה, 

מסודרת, אוהבת לעזור, אחר(

אני רוצה לתרום 
לכיתה מכישרוני ב

................................................ 

 )ציור, ריקוד, שירה,
 כתיבה, דרמה,  אחר(

במשימה לימודית 
אני מעדיפה לעבוד 

........................................... 

)לבד, עם חברה, בקבוצה,
 עם המורה, אחר(

בהפסקה 
אני מעדיפה: 

........................................  

לשחק ב..., לקרוא, 
לשוחח עם..., אחר(

שמי:
..........................
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במליאה  
  

מהלכה למעשה

הצגת הפרחים האישיים.   •
רכזו את הדברים שלמדתן על השונות ביניכן. התמקדו בשונות ב:  •

העדפות אישיות בהפסקה ובשיעור.  •
תכונות וכישרונות אישיים.  •

צרכים הקשורים למילוי תפקיד.  •
תוכלו לרכז את הדברים שלמדתן על השונות ביניכן באמצעות השלמת השיר "בכיתה   

שלנו כל מיני ילדות" המצורף בהמשך. 
עדינה לומדת בכיתה ב' בבית-ספר "הלב". לאחרונה היא מרגישה שהיא יוצאת דופן ושונה   •

מבנות כיתתה. כל בנות הכיתה מסיימות את המשימות בחשבון במהירות ואילו היא זקוקה 
לזמן רב יותר על מנת לסיים. לעיתים חברותיה אומרות לה: "עדיין לא סיימת? אנחנו כבר סיימנו 

עליה שתסכים  ולוחצות  בכדור  בנות הכיתה משחקות  נתנה". בהפסקה  שתי משימות שהמורה 
להשתתף גם היא במשחק, ואילו היא מעדיפה לשחק בקלפים. דונו:

מדוע עדינה חשה יוצאת דופן ושונה מחברותיה לכיתה?  •
כיצד הייתן מייעצות לחברותיה לנהוג כלפיה על מנת שתחוש נעים ובטוח בכיתה?  •

בררו: אלו התנהגויות חשוב שתאמצו על מנת שכל בנות הכיתה תרגשנה נעים ובטוח בשיעור ובהפסקה   •
בהעדפות  השונות  קבלת  לשונות,  כבוד  מתן  על  המעידות  התנהגויות  לפרט  )תוכלו  השונות?  למרות 

ובתכונות, התחשבות בצרכים האישיים ועוד(.
ואת  שכתבתן  השיר  את  האישיים,  הפרחים  את  בה  ושלבו   " ב'  כיתה  של  הפרחים  "ערוגת  את  צרו   •

ההתנהגויות שהחלטתן לאמץ.

כדי להצליח בתפקיד שלקחתי על 
עצמי בכיתה אני צריכה ש

...............................................

)חברותי תעזרנה לי ב..., הוריי יעזרו לי 
ב..., המורה תעזור לי ב..., אחר( 

      אני חושבת שאני 

....................................   

)ציינו תכונה כמו: 
שמחה, שקטה, חרוצה, 

מסודרת, אוהבת לעזור, אחר(

אני רוצה לתרום 
לכיתה מכישרוני ב

................................................ 

 )ציור, ריקוד, שירה,
 כתיבה, דרמה,  אחר(

במשימה לימודית 
אני מעדיפה לעבוד 

........................................... 

)לבד, עם חברה, בקבוצה,
 עם המורה, אחר(

בהפסקה 
אני מעדיפה: 

........................................  

לשחק ב..., לקרוא, 
לשוחח עם..., אחר(

שמי:
..........................

כדי להצליח בתפקיד שלקחתי על 
עצמי בכיתה אני צריכה ש

...............................................

)חברותי תעזרנה לי ב..., הוריי יעזרו לי 
ב..., המורה תעזור לי ב..., אחר( 

      אני חושבת שאני 

....................................   

)ציינו תכונה כמו: 
שמחה, שקטה, חרוצה, 

מסודרת, אוהבת לעזור, אחר(

אני רוצה לתרום 
לכיתה מכישרוני ב

................................................ 

 )ציור, ריקוד, שירה,
 כתיבה, דרמה,  אחר(

במשימה לימודית 
אני מעדיפה לעבוד 

........................................... 

)לבד, עם חברה, בקבוצה,
 עם המורה, אחר(

בהפסקה 
אני מעדיפה: 

........................................  

לשחק ב..., לקרוא, 
לשוחח עם..., אחר(

שמי:
..........................

כדי להצליח בתפקיד שלקחתי על 
עצמי בכיתה אני צריכה ש

...............................................

)חברותי תעזרנה לי ב..., הוריי יעזרו לי 
ב..., המורה תעזור לי ב..., אחר( 

      אני חושבת שאני 

....................................   

)ציינו תכונה כמו: 
שמחה, שקטה, חרוצה, 

מסודרת, אוהבת לעזור, אחר(

אני רוצה לתרום 
לכיתה מכישרוני ב

................................................ 

 )ציור, ריקוד, שירה,
 כתיבה, דרמה,  אחר(

במשימה לימודית 
אני מעדיפה לעבוד 

........................................... 

)לבד, עם חברה, בקבוצה,
 עם המורה, אחר(

בהפסקה 
אני מעדיפה: 

........................................  

לשחק ב..., לקרוא, 
לשוחח עם..., אחר(

שמי:
.......................... כדי להצליח בתפקיד שלקחתי על 

עצמי בכיתה אני צריכה ש

...............................................

)חברותי תעזרנה לי ב..., הוריי יעזרו לי 
ב..., המורה תעזור לי ב..., אחר( 

      אני חושבת שאני 

....................................   

)ציינו תכונה כמו: 
שמחה, שקטה, חרוצה, 

מסודרת, אוהבת לעזור, אחר(

אני רוצה לתרום 
לכיתה מכישרוני ב

................................................ 

 )ציור, ריקוד, שירה,
 כתיבה, דרמה,  אחר(

במשימה לימודית 
אני מעדיפה לעבוד 

........................................... 

)לבד, עם חברה, בקבוצה,
 עם המורה, אחר(

בהפסקה 
אני מעדיפה: 

........................................  

לשחק ב..., לקרוא, 
לשוחח עם..., אחר(

שמי:
..........................

כדי להצליח בתפקיד שלקחתי על 
עצמי בכיתה אני צריכה ש

...............................................

)חברותי תעזרנה לי ב..., הוריי יעזרו לי 
ב..., המורה תעזור לי ב..., אחר( 

      אני חושבת שאני 

....................................   

)ציינו תכונה כמו: 
שמחה, שקטה, חרוצה, 

מסודרת, אוהבת לעזור, אחר(

אני רוצה לתרום 
לכיתה מכישרוני ב

................................................ 

 )ציור, ריקוד, שירה,
 כתיבה, דרמה,  אחר(

במשימה לימודית 
אני מעדיפה לעבוד 

........................................... 

)לבד, עם חברה, בקבוצה,
 עם המורה, אחר(

בהפסקה 
אני מעדיפה: 

........................................  

לשחק ב..., לקרוא, 
לשוחח עם..., אחר(

שמי:
..........................

התנהגויות שחשוב שנאמץ על מנת 
שכל בנות הכיתה תרגשנה נעים ובטוח:

התנהגויות שחשוב שנאמץ על מנת 
שכל בנות הכיתה תרגשנה נעים ובטוח:

התנהגויות שחשוב שנאמץ על מנת 
שכל בנות הכיתה תרגשנה נעים ובטוח:

התנהגויות שחשוב שנאמץ על מנת 
שכל בנות הכיתה תרגשנה נעים ובטוח:



"מפתח הל"ב" - תכנית חברתית ערכית לבתי הספר היסודיים
התכנית פותחה במשרד החינוך באגף לחינוך יסודי והותאמה למגזר החרדי באגף לחינוך מוכר שאינו רשמי
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התנהגויות שחשוב שנאמץ על מנת 
שכל בנות הכיתה תרגשנה נעים ובטוח:



"מפתח הל"ב" - תכנית חברתית ערכית לבתי הספר היסודיים
התכנית פותחה במשרד החינוך באגף לחינוך יסודי והותאמה למגזר החרדי באגף לחינוך מוכר שאינו רשמי

 

ת
ונו

ש
 - 

צה
בו

 ק
רט

 פ
רי

ש
 ק

גל
מע

ן: 
שו

רא
ל 

עג
מ

7

שונות
לו
ס

חשון - כ

ב'

בכיתה שלנו כל מיני ילדות,
ולכל אחת תכונות, כישרונות, צרכים והעדפות:

יש ....................... ויש ......................... 

יש ...................... ויש .......................... )השלימו את התכונות שצוינו בפרחים האישיים(

......................... ......................., או  ב..........................., ב  יש ילדות המוכשרות 

ויש ילדות המוכשרות ב ............................... , .......................... ,  ...........................

......................................................... עם  לעבוד  המעדיפות  ילדות  יש  בשיעור 

........................................ או   .......................................... לעבוד  המעדיפות  ויש 

........................................................................... בהפסקה יש ילדות המעדיפות 

........................... או   ,............................... ל.............................,  המעדיפות  ויש 

בכיתה שלנו כל מיני ילדות,
זו בזו מתחשבות, בטוח ונעים מרגישות.

וחשוב לנו שיידעו כולם,
שכל אחת היא הכי בעולם.

ערוגת הפרחים של כיתה ב'


