
 

נערה הנער והאת יובל ותמר, ראשונה בפעם הואנו פוגשים  ,כניתומוצג הרציונל של הת הספרבפתיחת 
את מחיש מהקולות  ריבויקולות המדברים בראשם. את ה נשמע הספרלאורך  .שיתלוו אלינו במסע

תים יבנו מגוון של תחושות ומחשבות. הקולות לע, יש זהות דנים בסוגיות שלשכאשר אנחנו הרעיון 
יחה פתוחה ומורכבת של רר שהיא לעו אתמטרת הרב גוניות הז, ומתווכחיםלעיתים מסכימים זה עם זה, 

רכיבי מאת חשוף לואיר כדי לה – וכמובן בינם לבין עצמם ובמליאת הכיתה החברותב – התלמידים
 נתיבי המסע שאליו יצאו. בעצמם להיות מדויקים עם סייע לכל תלמיד ותלמידה לוהשונים הזהות 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :מקור צבע משלוסוג לכל  .נלמדבפתיחה מוצגים המקורות שמהם 

 

עברת העיקרית אינה הכנית ומטרת התשלתלמידים  הבהירמ אזהרת המסע
להכרת של התלמיד ידואלי וותהליך אינדיאלא ( מנחילה ידעאכן אם כי היא ידע )

זה כל תלמיד ותלמיד הולך בדרכו שלו, מגלה תהליך ב .גיבוש הזהותלוהזהות 
  .חוויה אישיתתובנות משלו וחווה את הדברים 

 



 

, זהותהסוגיות של בירור להתחלת  מציעה פעילויותולהגדיר את המושג זהות מנסה  אתהיחידה הז
ומקשרת היחידה מזמנת היכרות עם תעודת הזהות כמו כן . השנה לאורךבו התלמידים יעסקו שבירור ה

 תעודת הזהות למושג הזהות.את 

ולעסוק בנושא את הזהות מדוע צריך בכלל לברר שואלים יובל ותמר  ":סיפור מהחיים"היחידה נפתחת ב
המובאים הקולות :  מציג את הסיטואציהש סרטוןבאפשר לקרוא את דבריו של יובל או לצפות זהות. ה

ובאמצעות השאלות  ,נושאה כלפי יהםתחושותמאפשרים לתלמידים להרגיש נוח עם לאחר הסיפור 
מדוע לדעתם יש לעסוק  – בשאלות של זהותהם במידת העיסוק שללדון עם התלמידים צידם אפשר בש
 ?ותנומגבילות אולמה הגדרות לפעמים  ?מהם ?גם צדדים מלחיציםבעיסוק בזהות האם יש  זהות?ב

 

 משימה פותחת –הגדרה עצמית 

לתמצת בארבע מילים מי המשימה את זהותם.  אפייןראשונה למנסים בפעם התלמידים המשימה זו ב
את התלמידים לחשוב על עצמם ולנסות להגדיר שמזמין את א כלי נוח יהם )לאדם שאינו מכיר אותם( ה

בעזרת השאלות כדאי לדון איתם ריה ואח ,תאתגר את התלמידיםתכן שהמשימה יי בעיני עצמם. עצמם
מפסיק שאינו  שזהות היא דבר דינמימלמדת היא  :השאלה האחרונה חשובה במיוחד. 9בראש עמוד ש

אצל שינוי חל ונראה אם  ,לאורך השנה נחזור לפעילות ארבעת הפתקים מדי פעם. להתהוות ולהשתנות
 .םעצמ אתם בהגדרתהתלמידים 

 

 רכיבים בזהות שלי

 

 פעילות

להגביל את אפיון הזהות שלנו לארבע מילים. בפעילות הבאה ניתן  תים אף מתסכל יולעלא פשוט 
מהתלמידים לצייר עיגול ולרשום  . בקשו הזהות שלהם ם הזדמנות להרחיב את אפיוןלתלמידי
. מסביב לעיגול, כשמש אסוציאציות, עליהם לרשום דברים שונים שקשורים לזהותם שמם את ובאמצע

את  מכן הם יקראו (. לאחרמה)תכונות אופי, תכונות חיצוניות, מאכלים אהובים, תחביבים וכדו
את  מהתלמידים לסמן בצורה כלשהי בקשו יור של ערמת ארגזים(.צ)מול ה "זהות שלנורכיבים ב" הקטע

למשל לצבוע את כל המאפיינים  ,ווצר מיון לקטגוריות שונותימה שרשמו בשמש האסוציאציות כך שי
מדבקה בצבע אותם ב לסמן ,ופיע באיור בתחתית העמוד(משמאפיין זה  כפיהמולדים בצבע צהוב )

. יהיו מילים מהכדוו במלבן יםנרכש ניםבעיגול ומאפיי המולדים מסוים או להקיף את המאפיינים
  שמתאימות לכמה קטגוריות.

https://drive.google.com/file/d/1zJRAVFjVnmAARBSBOlpfE0QyTqL2aKss/view


 

 .ותרו עליהאם תשתתפו בסמינר, לכן פעילות זו דומה לפעילות שנעשה בסמינר חבל"ז.  שימו לב:

 

 

 חלופיתפעילות 

לוח של תחביבים, לוח של תכונות, לוח של  – ברחבי הכיתהולפזרם  יש להכין בעוד מועד ארבעה לוחות
מילים או ביטויים שמתאימים לכל לוח.  יםפתקיות שעליהן כתובלהכין ו – דעות, לוח של צבעים וצורות

להפריד שחשוב אני חושבת " – דעותלוח הטוב לב,  – תכונותלוח הריצה,  – תחביביםלוח הלמשל: 
 המון פתקיות כאלהן להכיריבוע, מלבן, אליפסה, ירוק, כחול ולבן. יש  – צורותהצבעים ו", לוח הפסולת

, עוברים מלוח ללוח קציב(אם יש תאו לוח חלק ) המעטפכל התלמידים מקבלים  וגם פתקיות ריקות.
שמם, הם שבמרכזו רשום הלוח החלק(  על)או . אחר כך, על דף םפתקיות שמתאימות לה ואוספים

 .ואת הפתקיות שאספמדביקים סביב השם 

 

 רכיבים בזהות שלנו

והפעילות אחריה עוזרת בהבנת  ,בחלק זה ניתנת ההגדרה למילה זהות
זהות. הקטע של רוביק רוזנטל מרחיב על של ההשונים  רכיביםמה

לתעודת מקשר את המושג ההיסטוריה שלה ואף ועל משמעויות המילה 
 זהות.ה

 

 היכרות עם תעודת הזהות

שהתעודה הרשמית הניתנת לכל אזרח במדינה נשים לב בחלק זה 
נקראת תעודת זהות. התעודה היא בעצם תעודת זיהוי, תעודה 

נעמוד על הקשר הזה,  .ובכל זאת היא נקראת תעודת זהות ,את האזרחיםמזהות רשויות השבאמצעותה 
 תעודות זהות בעולם ועוד.על בין זהות לזיהוי, הבדל הדמיון והעל 

 

 ת סיום לשיעור הראשוןהצעה לפעילו

פנס, ייתכן שהתשובות יהיו לומר איזה חפץ היו לוקחים איתם למסע. התלמידים מכל בקשו במעגל 
  .קשרים בין החפציםעם התלמידים למצוא  נסובתום הסבב ועוד. , מחברת, ספר ניידטלפון 
ביזרים א (,וכדומה כשיוצאים למסע כדאי להצטייד בעזרים שיקלו את מציאת הדרך )מצפן, מפה למשל

שירים, וכדומה(, בחפצים שיפיגו את השעמום, את הפחדים ואת הקושי )טלפון עם  פנס ,שעוןם )שימושיי
שאליו בין החפצים למסע נסו לחבר   .וכדומה( ועוד ועוד אלבום עם תמונות של אנשים אהובים, ספר

כוון אותנו שלא נסטה יותר מדי שהמצפן י אנחנו מקוויםכנית: למשל ובת עכשיויוצאים התלמידים 
 . וכדומה מהעיקר, שהשעון יעזור לנו לעמוד בזמנים

 

 



 

מנותית, והדיוקן של חנוך פיבן הוא דרך נוספת, חזותית ואדיוקן עצמי שיצר חנוך פיבן. פותחת בהיחידה 
מהו דיוקן האומן מסביר  דיוקן עצמי בסרטון לבטא זהות אישית.

ואת המרכיבים השונים של הדיוקן  את צורת עבודתועצמי ומתאר 
שהתוכן שלו מכיוון יותר, אך . הסרטון מיועד לקהל צעיר א בונההוש

  , מומלץ לצפות בו ביחד.בבהירותוהוא מוסבר  מתאים לנושא שלנו

לצלם יתבקשו את הדיוקן של פיבן, הם  ינתחולאחר שהתלמידים 
מוכר היטב  , והואאישידיוקן סלפי גם הוא סוג של ) .סלפי

מעלה את הרעיון שסלפי  14 ודהשיח בין הקולות בעמ (.לתלמידים
הוא הרבה יותר מסתם תמונה. יש להניח שרוב התלמידים מרבים 

הפעם עליהם לצלם סלפי המשקף את אך לצלם תמונות סלפי, 
להפיק התלמידים יתבקשו זהותם בצורה כלשהי. בסוף היחידה 

אך אם  ,למדי סיבשלב זה הסלפי אמור להיות בסי. סלפי מושקע יותר שישקף חלק מהתכנים שנלמדו
רכיבי מלהשתמש בבין היתר אותם אפשר להזמין  ,עשו את פעילות ההעשרה ביחידה הקודמתהם 

אופן שבו הסלפי משקף את זהותם בכדאי לדון בכיתה  הסלפי.שעלו בפעילות גם לצורך צילום  הזהות
, הסלפי צילומילהראות ולבטא בהם רוצים שמה ב ,(אכן הוא משקף את זהותםאם )של התלמידים 

  הם מצלמים כל כך הרבה צילומי סלפי ועוד.בסיבה ש

לעומת הם שאת מי יותר האם יש צילומי סלפי שלדעתם משקפים כמה שאלות רטוריות, למשל:  שאלו
המראה האם יש פער בין  (?האם הבעת הפנים משפיעה :)לדוגמהם? ותמשקפים אאחרים שפחות 

הסבירו מהות פנימית אחת? בכלל האם יש  ם?ההפנימית שלמהות בין הלהם מצלמים סלפי שבם השל
 .שבנושאים אלו נדון ביחידה זו

 

 להיות נאמנים לעצמנו

שונה התנהגות לגיטימי להתנהג באיזו מידה בו עולה השאלה ש "סיפור מהחיים"בנמשכת היחידה 
הנאמנות לעצמנו בסוגיית נעסוק  ?זיוףשזהו היבטים שונים של זהותנו או אלו האם  – ים שוניםבמצב

 האותנטיות. ובסוגיית

 שמציג את הסיטואציה. בסרטוןניתן לקרוא את הסיפור או לצפות 

  רבי זושא

 זושא עם בורא עולם ביום ביהסיפור מתאר את שיחתו של ר
אולם  ,דע להשיב מדוע לא היה משהיי הדין, לאחר מותו. זושא

הסיפור יידע מה להשיב. אם יישאל מדוע לא היה הוא, לא 

https://www.youtube.com/watch?v=GdwM_wfM58c
https://drive.google.com/file/d/1uUeGZAOASjeRIrjzIc59PMA1Cw4nlgUn/view


את נקבל יכולים להיות, שאיננו להיות מישהו ובמקום לנסות  נאמנים לעצמנולמצב שבו נהיה מכוון אותנו 
 ממש את המהות העמוקה שבנו. נעצמנו ו

חץ חברתי, הסיבות הן לסיבות לכך שאנשים לא תמיד נאמנים לעצמם. את המצוא להדיון בכיתה מטרת 
 ., חששות, מבוכה ועודסמוי לחץ משפחתי גלוי או

 

 פעילות העשרה

, ריטיםכמה פעל התלמידים לבחור פריט או לכיתה.  ןאות ולהביאתחפושות ומסכות יש לאסוף 
בקשו דקות כמה פני חבריהם לכיתה. כעבור לאת עצמם ולהציג  להסתובב בכיתה, להתחפש

 כתב:האלה במהתלמידים להתיישב במקומותיהם כשהם עדיין מחופשים ולענות על השאלות 

 מה חשתם כשהתבקשתם להתחפש? מדוע בחרתם בתחפושת זו? .1
הרגשתם או שמחופשים?  "עצמכם"? "עצמכם"דר, האם הרגשתם כאשר הסתובבתם בח .2

 מה שהתחפושת מייצגת? להיות "הפכתם"נשנכנסתם לתפקיד ו
 בגדיכם הרגילים?וללבוש את לחזור האם נוח לכם להישאר מחופשים, או שתעדיפו  .3
באיזו מידה אתם . למה הכוונה? "מחופשים"הם  ,רגיליםהם היש המרגישים שגם כשהם בבגדי .4

 ו?הרגשה זמזדהים עם 

 ?התחפושת חושפת את האני האמיתיקשר האפשרי בין תחפושת וחשיפה. באיזו מידה לדבר על הניתן 
 באיזו מידה היא מסתירה אותה? 

 

 "עצם הלוז" שלי

 שתהיי לי הסכיןדויד גרוסמן, 

כל ל :בו הוא מזכיר רעיון שלימדו חז"לו, שתהיה לי סכיןקטע מתוך ספרו של דוד גרוסמן את היחד  קראו
שהיא תמצית מהות אחת "עצם לוז",  ישאדם 

המספר  המקור החז"לי קיומו. בהעמקה מובא
שבבסיס עמוד השדרה קיימת עצם בצורת שקד 

אינה יכולה להיגרס, זו לוז(. עצם  –מכאן שמה ו)
היא נשארת גם  .להישרף, להימחות ולהישבר

מהווה את תמצית הקיום לאחר מותו של האדם ו
( לברוא אדם חדש איי-אן-די ממנה אפשר )כמו. שלו

העצם לאדם ששיהיה זהה בתכונותיו ובצורתו 
 . הייתה בגופו

 ו.אנשים סביבהשל מהו הלוז לנחש אומר שבכוחו ספר, היאיר, גיבור  :מדרש הזהמשתמש בגרוסמן 

 פעילות העשרה

 ניתן לבקש מהתלמידים להמחיש את הרעיון של עצם הלוז:

 כדאי להנחות .לכתוב בתוכה את מה שמאפיין אותםעצם בצורת שקד ועל דף לצייר  עליהם. 1
גם לגודל הכתב יכולה  .מה במרכז ומה בשוליים –כותבים הם לשים לב למיקום הדברים שאותם 

 בכתב קטן וכדומה.ילו דברים לכתוב בכתב גדול ואאילו  – להיות משמעות

ממה היא  :מהתלמידים ליצור את עצם הלוז שלהםובקשו ומחזור שונים לכיתה, חומרי יצירה הביאו  .2
 חומרים?כמה האם היא עשויה מחומר אחד או מ מה גודלה? ?יש בהמורכבת? מה 



 ביצירות שלהם.חבריהם בתום הפעילות הזמינו את התלמידים לשתף את 

 

 רכיבים רבים בזהות שלי – ואולי אין עצם לוז אחת

אך ימי הזיכרון, מושמע ב לכל איש יש שםהשיר של זלדה 
ומושם בהקשר ממקומו התרבותי הוא מועתק ביחידה שלנו 

 זהות. של 

. רכיבי "זהות"משמשת במקום המילה  " בשירשם"המילה 
מציירים ובאים לידי ביטוי בשיר מצטרפים אלה לאלה ההזהות 

רשימת אפשר לראות באדם. של  תמונה כללית של זהותו
רכיבים שמשקפים את  (וכו'קומתו, האריג בשיר )מילים ה

מדבר השיר . אחרמצד ומעצבים אותה צד אחד זהות האדם מ
  .לידה ועד המוותהמהאדם חייו של שלבי גם על 

בשיר לפי שניתן לחזור לסוגים השונים של רכיבי הזהות שפגשנו ביחידה הראשונה ולמיין את הרכיבים 
 קטגוריות אלו:

 

שם שנתנו לו  – מאפיין מולדחטאיו וכמיהתו,  – תכונה פנימיתאופן חיוכו,  ,קומתו – תכונה חיצונית
 האריג ,)מגוריו או החומות שבהם הוא מקיף את עצמו( מלאכתו, כתליו – מאפיין נרכשהוריו ואלוהיו, 

מרכיב שכניו, שונאיו, חגיו,  – מרכיב זהות קבוצתיעיוורונו, אביו ואימו,  – מרכיב זהות אישי, )לבושו(
 אופן חיוכוקומתו,  – מרכיב קבועמזלות, העונות השנה, חגיו,  – משתנה

  בדוגמה זו.שהמרכיבים את אפשר כמובן לבחור לחלק אחרת 

כתליו, -הריםלמשל ) זה לזה מנוגדיםההרכיבים של זהותו של האדם, גם רכיבים מכלול השיר מונה את 
 ןניגודים וטומנת בחובה אף את האיזומוקצוות גם מ הזהות מורכבתש אולי כדי להראות ,אהבתו(-שונאיו

 ביניהם.

 

 גרוסמן לזלדה: דומים זה לזה? סותרים זה את זה?בין 

 :דומהאו פירוש  סותרפירוש אפשר לפרש את המסר העולה משני המקורות 

ואילו זלדה  ,גרוסמן, המתבסס על הרעיון של עצם הלוז, הזהות היא מהות אחתעל פי מסר סותר: 
 מתארת מציאות שבה לזהות מהויות רבות. 

השימוש של זלדה במילה אולי  .בשירה מפרטת כל המרכיבים שזלדהיש עצם הלוז במסר דומה: אולי 
 . "עצם הלוז"גרוסמן בביטוי  להוא כמו השימוש ש "שם"



או ברגע שמעלים את האפשרות של זהות המורכבת מרכיבים שונים חשוב לשים לב שבכל מקרה, 
לעצמי אם זהותי מורכבת מכל  ןכיצד אני יכול להיות נאמ :שאלת הנאמנות לעצמנועולה  ,מהויות שונותמ

 ?סותרים זה את זה אףשכמה מהם  כך הרבה רכיבים

 

 ה, סימן א'"מא לחומש שמות, פרשת ויקהל, פרק לומדרש תנחשלושה שמות נקראו לאדם 

של זלדה מתכתב עם המדרש של חז"ל, ממדרש תנחומא, זה שיר 
מה שקוראים לו אביו  – שלאדם שלושה שמותקובעים שבו החכמים 

החכמים לעצמו. ואימו, מה שקוראים לו בני האדם, מה שהוא קונה 
 השם האחרון הוא הטוב ביותר. טוענים כי 

בשירה של זלדה מחליפה את  "שם"המילה נדבוק ברעיון שאם 
 האופן שבו האדם מקבללטעון שלפי מדרש זה, נוכל , "זהות"המילה 
מלקט לתוכה רכיבים שונים ומגוונים, הוא שקונה ואת זהותו  ומעצב
חשובים,  , אף שהםרכיבי זהות קבוצתיים )משפחה וחברה(לעומתם הטובים בעולם.  המוניטיןלו את 

היכולת שלי להצליח בתחום : כך פשט זאת לתלמידיםלי אכד. המוניטין של האדם בעולםאינם בונים את 
וכל להיות עשירה ומוצלחת ולעשות א ;או למקום מגורייבו  הכרח קשורה לבית שגדלתיאינה ב כלשהו

בצפון תל אביב. והדוגמה ההפוכה  גדלתיטק או לא -ורים שעסקו בהייאצל הגם אם לא גדלתי  "אקזיט"
דיון בכיתה על מידת ההשפעה שיש למשפחה לעורר נכונה גם היא. הדוגמאות הללו ואחרות יכולות 

 )חברים, קריירה, תחביבים וכו'(.ועל זהותם  התלמידיםבחירות של על הולחברה 

 "משוחחים" עתיקיםכמו הקטע מספרו של גרוסמן, מזמן שיחה על האופן שבו טקסטים  ,השיר של זלדה
עשירה ומגוונת ישראלית -ומסייעים בבניית תרבות יהודית (טקסטואליות-)אינטרטקסטים חדשים  עם

כמובן ככל שמכירים יותר את הטקסטים העתיקים, ותקופות. חולשת על מרחבים שושיש בה רבדים 
מובנים נעשים הקוראים, והטקסטים העתיקים יותר בעיני מעניינים ועמוקים נעשים ם הטקסטים החדשי

העומק של את הטקסטים החדשים מוסיפים ומרחיבים את הפרשנויות ו :ולהפך .בעיניהםיותר תקפים ו
 הטקסטים העתיקים.

 

 אני אני נשאר ,דתיה בן דור

גם  .בקריצת עין ילדיתודתיה בן דור מסכם את ההיבטים השונים שעלו ביחידה בצורה ברורה השיר של 
גרוסמן והטקסט של זלדה( קשר של חיבור וגם אם )הטקסט של  הקטעים שניאם בחרנו לראות בין 

בכל אחד  –" אני תמיד נשאר אני: "אפשר לטעון , בסופו של דברביניהם בחרנו לראות קשר של ניגוד
וכל אלה  ,יש מאפיינים, מהויות ורכיבים שונים מגוונים ואף ומנוגדיםמאיתנו 

 "סיפור מהחיים"הם האני. השיר מחזיר אותנו ללחוד מהם יחד וגם כל אחד 
במרחבים אחרת מיקה מתנהגת ייתכן שלהבין כיצד כדי של תחילת היחידה 

 השונים שבהם היא פועלת. 

 

  שני יסודותזלדה,  –איך רואים אותי 

 שני יסודותאנחנו תופסים את עצמנו, בעזרת השיר בה שלאחר שדנו בדרך 
  ?איך האחרים רואים אותי :אנחנו פונים לשאלה

א ותו. הימבקרת אוהיא , ובצורתדומה לה ה בשיר, הלהבה מתבוננת בברוש
על תלותו בעונות  . היא מבקרת אותורואה בו שאננות, שחצנות, נוקשות



מעמתת רואה בכל אלו קיבעון והתנוונות ו הלהבה כנראה .ביסודות הטבע )באדמה, באוויר וכו'(ו השנה
הברוש שותק ואינו  : הטירוף, החירות, הרוחניות.בהן יא מתגאההעם התכונות שיש בה וש את הברוש

לה לפרש אותו על פי . הוא מניח מסביר ללהבה את עצמו, אינו מראה לה את הצדדים האחרים שבו
 עולמו הפנימי נשאר כמוס.שלו, והחיצוניות 

תים קרובות אנחנו מניחים שאנחנו ילע בלבד. ה חלקיתיראיאנו רואים את האחרים מראה שהשיר 
לזהות צרה  את הזולתמצמצמים נחנו וכך א ,מה שאנו רואיםאת אך אנו מכירים רק  מכירים את הזולת,

 ומוגבלת. 

צדדית -חדהלהבה קובעת קביעה דיאלוג, אלא בשיר ין א .תקשורת לקויה וחסרהמראה גם מהי השיר 
. הברוש ולנסות להכיראו טורחת לשוחח איתו אינה רואה בו תכונות אחרות ואינה היא  הברוש.מהו 

אם  הוא חושב שהלהבה לא תאמין לוחירות, דמיון ורוחניות. יודע שיש בו טירוף, שהוא אף על פי שותק, 
הוא התפיסה שלה אותו לבין התפיסה שלו בעיני עצמו אולי בגלל הפער בין להסביר לה זאת. ינסה 

 מוותר מראש.

  הדיון בשיר יכול לאפשר לתלמידים להביא את עצמם לידי ביטוי, לספר כיצד הם תופסים את
ה חשוב הללו. בדיון כזהתפיסות שתי אחרים ואם יש פער בין בעיני עצמם וכיצד הם נתפסים 

להיות רגישים במיוחד, לא ללחוץ על תלמידים שאינם רוצים לשתף, לחזור ולהזכיר שכל 
 לא נכונות.או מחשבה וביטוי הם לגיטימיים ואין תשובות נכונות 

  :הזה יכול הפער האם רצוי לגשר על הפער הזה?  או כדאי, האם צריךשאלו את התלמידים
 לשרת אותנו? מתי? 

 

 פעילות העשרה

תרזה  אימאנלסון מנדלה,  – פחות מוכרים לתלמידיםכנראה הביאו תמונות של אנשים מוכרים אך 
עיסוקן?  ומהת? יומה הם חושבים על הדמו :את התלמידים שאלוו ,את התמונות על הלוח תלו וכדומה.

מגוון של דעות  שתאספולאחר . וכדומה חכמות?? ותנחמד ןה האם ?קשר ןאם היו רוצים ליצור איתה
לבין מה שאמרו התלמידים ואמירות, ספרו לתלמידים מיהן הדמויות באמת. בחנו את הפער בין 

דעות והמחשבות שלנו על הדמויות בין ה מהם ההבדליםהנחו את התלמידים לשים לב: העובדות. 
 על הדמויות, וכיצד הדעות והמחשבות שלנו הן באמתששהתבססו רק על המראה החיצוני שלהן לבין מי 
 .עליהן וחשוביםמשתנות לאחר שאנחנו יודעים פרטים נוספים 

 

 מי אני ומה שמי

 שלנו שם האמיתיהאך  ,מעין תחליף למילה זהותהוא שם  ,משוררת זלדהשל ה לכל איש יש שםבשיר 
והוא מלווה  –בעל כורחנו  –אחרי לידתנו מקבלים את השם שלנו לזהות שלנו. אנחנו גם קשור מאוד 

שינוי ל ,(החלפת שם)על ידי שמות חיבה, בעקבות נישואים, אנחנו משנים אותו אותנו כל חיינו. גם אם 
 בטים בזהות שלנו.ימשקף ה, והוא משמעותיש זה 

 הפעילות מעלה חלק מהנושאים הקשורים לשמות של התלמידים. 

 

 שם, מאיה בז'ראנו

כמו  .שלטהשיר של מאיה בז'ראנו רואה בשם שניתן לאדם 
הוא מסמן, מגדיר  –לשם יש תפקיד מעשי  ,שלט בגן הבוטני



מתארת את הזמן האפל שבין הלידה להענקת השם כזמן שבו התינוק בוכה, כי זה  המשוררת ם גדר(.)ש  
וחוסר  ,מתאימים לובתינוק שמות שונים, לראות אם הם  "לנעוץ"הזמן שבו מעניקי השם מנסים 

ראשון ששמים על שם הוא סד, מעין מעצור בעיניה הכמו כן  בכי.בו מעוררים ההתאמה וכאב הלחיצה 
את נתינת השם מקבעת ייתכן שנולד. התינוק בו שהמצב שהיא הלא כבולה ו הטבעיתתנועת החופש 

 יוונים אחרים. ו ומונעת ממנו להתפתח לכזהות

 השםהצעה להרחבת הדיון בנושא 

  האם יש להם  השם.ם את ההוריבשבילם מדוע בחרו ומקור שמם  והמלספר בקשו מהתלמידים
להחליף קרה ששקלו האם  – מה היחס שלהם אליהם ?שמות נוספים )שם שני או שמות חיבה(

 את שמם? אם כן, מדוע? וכדומה. 

 

: הזמינו אנשים ששינו את שמם )למשל אנשי צוות( לבוא לכיתה ולספר על נסיבות פעילות העשרה
 קשור לזהותם.  השם החדשהשינוי ואיך 

 

  איך אני רואה את עצמי

נערה  :(ל מול מראהאנערה סגרת בציור של פיקסו )נהיחידה 
 :בשלושה מצבים פני הנערה מופיעים .מתבוננת במראה

שניים של הדמות עצמה ואחד בהשתקפות. בכל אחד 
 מהמצבים הצבעים השונים מעניקים לה מראה שונה. 

" השונות של כל אחד הפנים"תכן שהאומן ביקש להביע את יי
כפי שאחרים רואים אותה ובדרכים השונות שאנחנו  –מאיתנו 

 .תופסים את עצמנו

 נערה אל מול מראההסבר על היצירה  – סרטון קצר באנגלית

 

 פעילות העשרה

צייר קלסתרונים  – Dove של חברת סרטוןכדאי לצפות ב
ואחר כך על פי עצמן את שלהן תיאורים הצייר נשים לפי מ

היה עצמן ור הנשים את אילא הכירו. בדרך כלל תושהן תיאורים של אנשים שישבו איתם בחדר הניסוי 
 מהתיאורים של האחרים אותן.הרבה פחות חיובי 

פי דעתם, ממה נובע הפער בין ל ?סרטוןהניסוי במתוצאות שאלות לדיון: האם התלמידים מופתעים 
 התוצאותבניסוי עם גברים היו אחרים אותן? האם לדעתם התפיסת בין התפיסות של נשים את עצמן ל

 ?שונות

 משימה מסכמת

שיביא לידי ביטוי את מה שלמדו התלמידים ביחידה. כדאי  "משודרג"צילום סלפי סיכום היחידה הוא 
מתחילת היחידה והסלפי המשודרג( הסלפי את שתי תמונות הסלפי )אליכם לבקש מהתלמידים לשלוח 

 . על הלוח ןאותלהקרין כדי 

הבדלים בין לדבר גם על הבקשו מהם משמעותי, יש הבדל אם בחירותיו; ובקשו מכל תלמיד להסביר את 
 .ומה נשאר זההבסלפי השני מה השתנה  – שתי התמונות

https://www.youtube.com/watch?v=tGOjNzOQZek
https://www.youtube.com/watch?v=XpaOjMXyJGk

