
סדנה 1: 
להכיר זה לנצח

PLAY  תלחצו
اضغطوا

נושא הפעילות:  חיים משותפים בישראל

גיל יעד:  כיתות ג' ומעלה, בהתאמה לגיל התלמידים

משך הפעילות:  45-35 דקות

מקום הפעילות:  כיתה מתוקשבת / מפגש מקוון

•  בחינה של זהויות ומשמעותן
•  התגברות על דעות קדומות

•  הבנת תפקידם של הספורט בכלל והכדורגל בפרט כגשר לחיים משותפים
•  היכרות עם האחר, נקודות הדמיון והשוני 

•  הנעה לפעולה וליישום בחיי המשתתפים והמשתתפות

מטרות:



מורות ומורים יקרים,
הסדנה "להכיר זה לנצח" מוקדשת לקידום ערכים של חיים משותפים, חיבור בין החברות 

השונות ועידוד מגוון חברתי. מטרותיהן המרכזיות של הפעילויות בסדנה הן לפתח דיון חיובי 
ושיח מפרה, לעודד את המשתתפים והמשתתפות לשותפות ולקבלת אחריות ולהעניק להם 

כלים להתנהגות יומיומית.

במרכז הסדנה עומדת נבחרת ישראל בכדורגל, שהמגוון החברתי בה, המתהווה ומתקיים 
בהרמוניה ובשיתוף, משמש דוגמה מצוינת להמחשת האפשרות לחיים משותפים מוצלחים, 

מקדמים, בונים ומעצימים – דרך הספורט ובכלל. 

האפשרות לפעול יחד למען מטרה משותפת, להתגבר על הבדלים ופערים ולהבליט את 
הייחוד של כל שחקן ושחקנית לצד האיחוד בין כל השחקנים והשחקניות הפועלים יחד למען 

מטרה משותפת – מומחשת לאורך הסדנה כולה. 

במהלך הפעילויות נבחנות הזהויות השונות של השחקנים והשחקניות, ונערכת היכרות 
איתם כדמויות מוכרות ומשפיעות בחברה הישראלית. על הרקע הזה יוזמנו המשתתפים 

והמשתתפות להביע דעה ולפעול, לשקף ולחקור את מעגלי השייכות הסובבים אותם ולקיים 
דיון על המשמעויות של מרכיבים אלו בחיי היומיום שלהם. 

מבנה הסדנה

הסדנה בנויה כשיעור פעיל, חווייתי ואינטראקטיבי, המשלב משחקים, חידונים, תחרויות 
והפעלות. חשוב מאוד להתאים את ההפעלות לגיל התלמידים והתלמידות, לרקע שלהם 

ולהקשר שבו הסדנה מתקיימת, כדי להפיק מהן את המרב.

מבנה הסדנה, המבוססת על מצגת פתוחה, הוא מודולרי – הרגישו חופשיים לדלג על נושאים 
או להתעכב על נושאים על פי רצונכם והעדפותיכם ובהתאמה להרכב הקבוצה ולרמתה. אם 

תרצו, תוכלו לחלק את הסדנה לשני מפגשים קצרים – לפי הפירוט בתקציר שלהלן.

הרבו בדיונים ובשיח פעיל והקפידו לשתף את התלמידים והתלמידות: הזמינו אותם לחלוק 
את רשמיהם האישיים וגם לפתח חקר עצמאי ולחפש מידע לאורך הפעילויות השונות.

אפשר להעביר את הסדנה בשיעור פרונטלי בכיתה מתוקשבת וגם בזום כשיעור מקוון. 
הקפידו על שיתוף פעיל של התלמידים והתלמידות – בכל אפשרות שבה תבחרו. 

PLAY  תלחצו
اضغطوا



PLAY  תלחצו
اضغطوا

תקציר הסדנה
1. עיסוק בסטריאוטיפים ודעות קדומות באמצעות ניסיון לגלות את תחומי עיסוקן של דמויות 

לא מוכרות רק מתוך התבוננות בתצלומים שלהן.
2. התמקדות בסיפור חייו של ביברס נאתכו, קפטן נבחרת ישראל, הקפטן הלא-יהודי הראשון 

של הנבחרת הבוגרת.
3. הכרת הנבחרת והמגוון החברתי שבתוכה דרך היכרות עם מספר שחקנים נבחרים.

4. משחק, סיכום, דיון ומסקנות: לא כדאי להישען על סטריאוטיפים, חשוב להכיר, יש ערך 
חיובי ומעצים לגיוון ולמגוון.

סוף חלק ראשון

5. סדרת משחקוני היכרות, המדגישים את המשותף בין החברה היהודית והערבית בדת, 
בשפה ובתרבות. 

6. חזרה לנבחרת, דיון וסיכום: כשעובדים יחד למען מטרה משותפת, הגיוון הוא מרכיב מעצים – 
לכל אחד ואחת מחברי וחברות הקבוצה זהות משלהם וייחוד משלהם, שבאמצעותם הם 
מחזקים את הקבוצה. הספורט הוא גשר. חברה מגוונת ומכבדת, שכנות טובה ושלום הם 

מטרות שמותר, רצוי וחשוב לשאוף אליהן.
7. מבט להמשך: חושבים יחד על רעיון ישים – מה אפשר לעשות כדי לקדם חיים משותפים, 

שכנות טובה ושלום בסביבה הקרובה והמיידית )בית הספר, הבית, השכונה, היישוב 
והמדינה(?

סוף חלק שני

מושגים מרכזיים:
סטריאוטיפים
דעות קדומות

גיוון חברתי
דמיון ושוני

רב תרבותיות
מגזרים
דיאלוג

שפה משותפת
גשר בין תרבויות ומגזרים

עושר תרבותי
הפריה הדדית

זכות מוסרית לשוויון וזהות עצמאית
אסלאם, נצרות, יהדות



פתיחה:
היום ננסה לבדוק ולחקור עד כמה אנחנו שונים 
ועד כמה אנחנו דומים, באיזה אופן זה עוזר לנו 

ובמה זה מפריע. נדבר על דעות קדומות ועל 
סטריאוטיפים, שעלולים להכתיב את האופן 

שבו אנחנו שופטים אנשים ומתייחסים אליהם 
ואת האופן שבו הם מתייחסים אלינו. נכיר את  שקופית 1

שקופית 2

שער המשחק "למי שייך המשפט?"
נסביר את המשחק: על המסך יופיעו שלוש 

דמויות ומעליהן משפט – החליטו למי 
מהדמויות שייך המשפט. בשקופית הבאה 

ייחשפו הפתרון ומעט מידע על הדמות.

להכיר 
זה לנצח!

PLAY  תלחצו
اضغطوا

למי שייך המשפט?
PLAY  תלחצו

اضغطوا

הנחיות למורהשקופית

נבחרת ישראל בכדורגל, שמורכבת משחקנים שונים, הבאים ממקומות שונים ומגוונים, ונבין 
איך אפשר לעבוד יחד ולהצליח למרות וגם הודות לשוני ולגיוון.

המשפט: "אני מיתר שמש, 
שופטת כדורגל" 

1

PLAY  תלחצו
اضغطوا

"אני מיתר שמש, שופטת כדורגל" 

23

שקופית 3



הנחיות למורהשקופית

נקריא או נזמין תלמיד.ה להקריא:
• מיתר שמש היא חברה באיגוד שופטי הכדורגל

  מגיל 16 והיא שופטת במשחקי ליגת העל. 
• מיתר משמשת כקצינת הכושר של חטיבת כפיר

   בצבא קבע. 
• בנוסף לכך, היא מכהנת כשופטת בליגה

  הלאומית לגברים וכשופטת כדורגל בינלאומית
זה כחמש שנים.   

נשאל: מה הפתיע אתכם ואתכן במידע על 
מיתר? מי ניחשו נכון? מי טעו? מדוע?

המשפט: "אני ענאן אבו סלמי, עובד כאח 
בבית חולים" 

מיתר שמש היא חברה באיגוד שופטי 
הכדורגל מגיל 16. היא משמשת כקצינת 

הכושר של חטיבת כפיר בצבא קבע. 
בנוסף לכך, מיתר מכהנת כשופטת בליגה 

הלאומית לגברים וכשופטת כדורגל בינלאומית 
זה כחמש שנים.

PLAY  תלחצו
اضغطوا

1

PLAY  תלחצו
اضغطوا

"אני ענאן אבו סלמי, עובד כאח בבית חולים" 

23

שקופית 4

שקופית 5

נקריא או נזמין תלמיד.ה להקריא:
• ענאן אבו סלמי הוא סטודנט לרפואה

מהעיר רמלה.
• לפני שנה סיים ענאן בהצלחה לימודי תואר

  ראשון בסיעוד והוא אח מוסמך. 
• ענאן הוא בוגר התוכנית "משחקים הוגן,
מובילים שלום" של מרכז פרס לשלום 

ולחדשנות, והיה מאמן בפרויקט "בתי ספר 
תאומים לספורט ולשלום" של המרכז עד 

לשנת 2020.
נשאל: מה הפתיע אתכם ואתכן במידע על 

ענאן? מי ניחשו נכון? מי טעו? מדוע?

ענאן אבו סלמי הוא סטודנט לרפואה 
מהעיר רמלה - לפני שנה סיים בהצלחה 

לימודי תואר ראשון בסיעוד והוא אח 
מוסמך. ענאן הוא בוגר התוכנית "משחקים 

הוגן" של מרכז פרס לשלום והיה מאמן 
בפרויקט "בתי ספר תאומים לספורט ולשלום" 

עד לשנת 2020.

PLAY  תלחצו
اضغطوا

שקופית 6



הנחיות למורהשקופית

בִּיבְָּרס נַאְתכֹו הוא קפטן נבחרת ישראל בכדורגל
נשאל: מי מכיר.ה את ביברס? מי אוהב.ת כדורגל?
נשאל: מי הופתע.ה מהתשובות הנכונות במשחק 

עד עכשיו? מי צדק.ה תמיד? עד כמה דעות 
קדומות משפיעות עלינו? 

נשאל: איפה נתקלת בדעות קדומות או באנשים 
ששפטו אנשים אחרים על פי מראה, לבוש או מוצא?

נקריא את ההסבר על השקופית:
• ביברס נאתכו הוא בן 32, נשוי ואב לשלושה, בן 

העדה הצ'רקסית. 
• הוא נולד בכפר כמא וכשהיה בן 10 עבר

להתגורר בעיר מודיעין.
• הוא החל לשחק כדורגל בקבוצת הנוער של

הפועל תל אביב, אחר כך עלה לבוגרים והפך 
לאחד השחקנים הבולטים במועדון.  

PLAY  תלחצו
اضغطوا

 ביברס נאתכו הוא בן 32, נשוי ואב לשלושה, 	 
בן העדה הצ'רקסית. 

 הוא נולד בכפר כמא וכשהיה בן 10 עבר 	 
להתגורר בעיר מודיעין.

 ביברס החל לשחק כדורגל בקבוצת הנוער של 	 
הפועל תל אביב, אחר כך עלה לבוגרים והפך 

לאחד השחקנים הבולטים במועדון.  
 ב-2010 החל לשחק בליגה הרוסית, שבה 	 

נבחר לשחקן הזר המצטיין של העונה, וזכה 
עם קבוצתו בגביע הרוסי. 

 לאחר מכן שיחק גם בליגות היוונית והסרבית.	 
 ב-2018 נבחר לקפטן נבחרת ישראל – הקפטן 	 

הלא יהודי הראשון בתולדות הנבחרת הבוגרת.

שקופית 8

שקופית 9

ביבראס נאתכו 
הוא קפטן נבחרת 

ישראל בכדורגל. 

PLAY  תלחצו
اضغطوا

ביברס נאתכו

• ב-2010 החל לשחק בליגה הרוסית, שבה נבחר לשחקן הזר המצטיין של העונה, וזכה עם 
קבוצתו בגביע הרוסי. 

• לאחר מכן שיחק גם בליגות היוונית והסרבית.
• ב-2018 נבחר לקפטן נבחרת ישראל – הקפטן הלא יהודי הראשון בתולדות הנבחרת הבוגרת.

המשפט: "אני שחקן כדורגל מקצועי" 

1

PLAY  תלחצו
اضغطوا

"אני שחקן כדורגל מקצועי" 

23

שקופית 7

נסביר על העדה הצ'רקסית:
הצ'רקסים הם קבוצה אתנית שמוצאה 

בהרי הקווקז. הם מתגוררים בעיקר ברוסיה 
ובטורקיה, אבל גם ביתר המזרח התיכון. 

בישראל מתגוררים בני העדה בעיקר בשני 
כפרים בגליל – כפר כמא וריחאניה. מרבית 

הצ'רקסים הם מוסלמים סונים )להרחבה 
נוספת ראו נספח בסוף המערך(.

PLAY  תלחצו
اضغطوا

שקופית 10



הנחיות למורהשקופית

נשאל ונזמין לספר: מי מכיר.ה שחקנים 
בנבחרת ישראל בכדורגל? האם אתם יודעים 
ויודעות מהם התפקידים שלהם ומהו הערך 

המוסף שלהם לנבחרת?
נסביר שבנבחרת ישראל בכדורגל, ובספורט 

בכלל, המשחק הוא השפה השלישית – הגשר 
שמאפשר ליצור דיאלוג, לעבוד למען מטרה 

משותפת ולחולל שינוי. 

נשאל: מה הייתם והייתן רוצים ורוצות 
לשאול את ביברס נאתכו, קפטן הנבחרת? 

נקרין סרטון קצר שבו ביברס מספר על 
עצמו ועל המגוון האנושי בנבחרת ישראל 

בכדורגל.
נספר כיצד התחיל ביברס את דרכו בכדורגל: 

השחקן בן שהר וביברס הכירו בילדותם 
בשכונה והיו חברים טובים. כאשר ניגש בן 

PLAY  תלחצו
اضغطوا

מונס דאבור, גדל בנצרת, משחק 
כיום בגרמניה ובנבחרת ישראל

נבחרת ישראל בכדורגל – מוקדמות יורו 2020

שקופיות 15-11

שקופית 16

הקלקה על השחקנים המסומנים בחץ פותחת פסקת מידע עליהם )בכל פעם על שחקן 
אחד(. נקריא אותה. 

נשאל: האם לדעתכם ולדעתכן גם נבחרת הנשים בכדורגל מגוונת? מי מכיר.ה את השחקניות 
בנבחרת הנשים?

נשאל: האם הכיתה שלנו מגוונת? האם העיר שלנו מגוונת? המדינה? האם זה טוב שכל אחד 
ואחת מאיתנו שונה? שיש מגוון? 

להיבחן לנבחרת הפועל ת"א בכדורגל, ביברס התלווה אליו, וכך, באופן לא מתוכנן, התקבל גם 
הוא לקבוצה. כך החלה הקריירה של ביברס, שהביאה אותו עד למעמד המכובד של קפטן 

נבחרת ישראל.



הנחיות למורהשקופית
נשחק "מסירות" כדי לבדוק כמה 

אנחנו מכירים אלה את אלה: 
1. נכתוב על הלוח או על המסך באזורים 

המסומנים רשימה של דברים דומים בין כל 
התלמידים והתלמידות בכיתה: ארץ לידה, 

גיל, בית ספר, כיתה, שפה, דת, אזור מגורים.

אחרי המשחק נסכם: 
החברה הרב תרבותית שלנו מזמנת לנו עניין 

ואפשרות לגוון, להיחשף לעושר התרבותי וליצור 
הפריה הדדית. לכל אחד ואחת מאיתנו יש את 
הזכות המוסרית להיות עצמו ולהתקבל כשווה.

נסביר שלכל אחד ואחת מאיתנו יש זהות משלו. 
יש בינינו דמיון וגם שוני. לא כדאי לשפוט ולקבוע 

זהות לפי דעות קדומות ומאפיינים חיצוניים. כדאי 
להכיר. כדאי לגוון.

PLAY  תלחצו
اضغطوا

מסירות

שונהדומה

2. נכתוב רשימה של הדברים השונים בין התלמידים והתלמידות במסגרת המתאימה:
תחביבים, אוכל אהוב, מנהגים, מגורים, חיות מחמד... 

3. נחלק את הכיתה לשתי קבוצות )או לחדרים, אם מדובר בפעילות זום(. נבקש מכל
קבוצה שתבחר קפטן או קפטנית שיפקחו ויקפידו על משחק הוגן ונערוך תחרות בין 

שתי הקבוצות:
נפנה למתנדב.ת בשאלה על אחד מהדברים שציינו כשונים, למשל – כמה אחים יש • 

לך? עתה על המתנדב לנחש )או לומר מתוך היכרות( למי מחברי הקבוצה יש מספר 
אחים זהה. 

אם הניחוש נכון – עוברים הלאה: עכשיו מי שניחשו נכון את התכונה שלו או שלה • 
בוחר.ת תכונה נוספת ושואל.ת על אותה תכונה. 

אם הניחוש שגוי – מנסים שוב. אחרי שני ניסיונות מזמינים את כל מי שהתכונה • 
מתאימה גם להם להרים יד, לבחור תכונה נוספת שלהם ולהמשיך לנחש הלאה. כמו 

מירוץ שליחים. 
הקבוצה הראשונה שמצליחה לסיים חמישה סבבים, מנצחת במשחק.• 

טיפים לפעילות:
בפעילות זום ה-HOST יכול להקפיץ באמצעות spotlight את מי ש"הניחוש אצלו", וכך ליצור עניין • 

ומשחקיות נוספים.
בפעילות פנים אל פנים מומלץ לעמוד במעגל ולהשתמש בכדורגל – בכל ניחוש הכדור עובר למי • 

שאת התכונה שלו או שלה ניחשו. אם הניחוש נכון – מוסרים הלאה; אם הוא שגוי – מחזירים 
לניסיון נוסף.

כדאי לגוון
PLAY  תלחצו

اضغطوا

שקופית 17

שקופית 18



הנחיות למורהשקופית
שער לסדרת המשחקונים 

"נעים להכיר"
פתיחה: אחרי שערכנו היכרות עם השכנים 

והשכנות שלנו ומצאנו את הדומה בינינו, 
והבנו שאם נכיר טוב יותר נוכל לחיות בשלום 

וליהנות מחברה מגוונת – בואו נבדוק כמה 
אתם ואתן כבר מכירים אלה את אלה...

באיזו דת נהוג להאמין באל אחד?
• בנצרות
• ביהדות

• באסלאם
• בדת הדרוזית

• כל התשובות נכונות
נזמין את המשתתפים והמשתתפות לבחור 

תשובה, נקליק עליה ונקבל משוב נכון/לא נכון 
בהתאם לבחירה.

ננהל תחרות – מי שמצליח.ה לכתוב על דף או 
בצ'ט חמישה מנהגים משותפים ומצוות משותפות 

ליהדות ולאסלאם, זוכה.

הרחבה – נקריא ונסביר:
נצרות, יהדות ואסלאם הן דתות 

"מונותיאיסטיות" – בכולן מאמינים באל אחד.
בית התפילה היהודי הוא בית כנסת, בית 

התפילה הנוצרי הוא כנסייה ובית
התפילה המוסלמי הוא מסגד.

נעים להכיר

PLAY  תלחצו
اضغطوا

PLAY  תלחצו
اضغطوا

באיזו דת נהוג להאמין באל אחד?

בנצרות

כל התשובות נכונות

בדת הדרוזיתבאסלאםביהדות

נצרות, יהדות ואסלאם הן דתות "מונותיאיסטיות" – בכולן מאמינים באל אחד. 
בית התפילה היהודי הוא בית כנסת, בית התפילה הנוצרי הוא כנסייה ובית 

התפילה המוסלמי הוא מסגד.

PLAY  תלחצו
اضغطوا

נכון מאוד!

PLAY  תלחצו
اضغطوا

מה משותף?

מצאו 5 מצוות ומנהגים משותפים ליהדות ולאסלאם

שקופית 19
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הנחיות למורהשקופית
נרחיב וניתן דוגמאות על פי הטבלה 

שבנספח. 

נערוך סקר או הצבעה: כמה מילים ידועות לנו 
בשפה המקבילה?

נערוך תחרות: תוך שתי דקות מצאו את 
מספר המילים הגדול ביותר שמשמשות גם 

בעברית וגם בערבית.

PLAY  תלחצו
اضغطوا

כיסוי ראש
לוח שנה ירחי
שפות שמיות

צום
יום קדוש

מצוות צדקה
כשרות

כמה מילים אני יודע.ת 
בשפה המקבילה?

PLAY  תלחצו
اضغطوا

< פחות מ-5
20-10 >

100-50 >
< מדבר.ת שוטף

PLAY  תלחצו
اضغطوا

גם... וגם
מצאו תוך שתי דקות כמה שיותר 
מילים שמשמשות בשתי השפות

שקופית 26

שקופית 25

שקופית 27

שקופית 28

נציג תמונה שבה נראית נבחרת ישראל 
בזמן קידוש ליל שבת. נפנה את תשומת הלב 
להתנהלות החברית והמכבדת של השחקנים 
הלא-יהודים. נזמין את התלמידים והתלמידות 

להביע דעה ולהביא דוגמאות למצבים דומים בחיי 
היומיום שלהם. 

נשאל את התלמידים והתלמידות אם קרה שנכחו 
בטקס של בני דת או תרבות אחרות או במקום 

שאינו שייך לדת או לתרבות שלהם – ואיך 
לדעתם צריך להתנהג במצב כזה. )למשל – ביקור 

במסגד או בכנסייה, השתתפות בחג של בני דת 
או עדה אחרות.(

PLAY  תלחצו
اضغطوا



הנחיות למורהשקופית

פתיחה לסדרת שאלות נכון/לא נכון
נחלק את הכיתה לשתי נבחרות ונציג סדרה של 

שאלות נכון/לא נכון. נכריז על תחרות – הנבחרת 
הראשונה שעונה תשובה נכונה זוכה בנקודה. 

אחרי כל שאלה נקליק לפתיחת התשובה הנכונה 
ונרחיב במשפט קצר.

אפשרות נוספת: נעמיד את התלמידים 
והתלמידות בשורה. בכל פעם נקריא שאלה. 

ננחה: מי שחושב.ת שהתשובה נכונה צועד.ת 
צעד קדימה, מי שחושב.ת שהתשובה שגויה – 

צועד.ת צעד אחורה.

נכון או לא נכון?
PLAY  תלחצו

اضغطوا

אום כולת'ום - השם הפרטי של הזמרת 
המפורסמת ביותר בעולם הערבי 

PLAY  תלחצו
اضغطوا

משפטים על התרבות הערבית 
)להעברה בבתי ספר יהודיים( 

1. אום כולת'ום הוא השם הפרטי של הזמרת 
המפורסמת ביותר בעולם הערבי )לא נכון(. 
שמה הפרטי הוא פאטמה, ו"אום כולת'ום" 

הוא הכינוי שניתן לה על שם בתו השלישית 
של מוחמד מייסד האסלאם )ומשמעותו: 

״אמא של כולם״(.

שקופית 31

שקופית 32

נביא מגוון דוגמאות למילים 
שמשמשות בשתי השפות.

נקרין סרטון של שחקן הכדורגל חאתם עבד 
אל חמיד, המספר על התפקיד של הכדורגל 

בחייו ועל חשיבות המגוון בנבחרת. נשאל: מה 
דעתכם? האם אתם או אתן מזדהים או מזדהות 

עם מה שסיפר חאתם?

אחלה

דוגרי

חפיףיאללה
בשתי השפות – משהו טוב

מג'נון
בשתי השפות – משוגע

בערבית – ישר
בעברית – אמיתי, לא מתחכם

בשתי השפות – קל, בקלותבשתי השפות – קריאת דרבון

יעני
בערבית – כלומר, בסלנג 

בעברית – בערך, ליד

PLAY  תלחצו
اضغطوا

שקופית 30
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ריקוד העם הנפוץ ביותר בתרבות הערבית 
נקרא דבקה 

PLAY  תלחצו
اضغطوا

4. העיר הערבית הגדולה ביותר 
בישראל היא נצרת )נכון(. נצרת נמצאת 

בגליל. לפי הברית החדשה מריה אמו של ישו 
ובעלה יוסף גרו בנצרת, שבה ניתנה הבשורה 

ובה גדל ישו.
העיר הערבית הגדולה ביותר בישראל היא נצרת 

PLAY  תלחצו
اضغطوا

בחברה הערבית נהוג לשתות 
קפה שחור מר בלוויות 

PLAY  תלחצו
اضغطوا

5. בחברה הערבית נהוג לשתות קפה שחור 
מר בלוויות )נכון(. 

שקופית 37

שקופית 38

3. ריקוד העם הנפוץ ביותר בתרבות הערבית 
נקרא דבקה )נכון(. במהלך הריקוד רוקעים 

ברגליים בקצב. לכל אזור או קבוצה אתנית קצב 
וצעדים משלהם.

2. בתרבות הערבית נהוג לחגוג חתונה 
לאורך שבוע ימים )נכון(.

בתרבות הערבית נהוג לחגוג חתונה 
לאורך שבוע ימים 

PLAY  תלחצו
اضغطوا

שקופית 35
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הנחיות למורהשקופית



הנחיות למורהשקופית

אם נתרחק מדעות קדומות 
ונשמור על חברה מגוונת -  נצליח

PLAY  תלחצו
اضغطوا

אם נכיר ונכבד זה את זה – ננצח.

נזמין תלמידים ותלמידות להקריא ולסכם,  
ונקשר כל משפט שבשקופיות הבאות 
לנושא השיעור ולדברי הפתיחה שלו:

אם נתרחק מדעות קדומות ונשמור על 
חברה מגוונת – נצליח.

 אם נכיר ונכבד זה 

את זה -  ננצח

PLAY  תלחצו
اضغطوا

שקופית 46

שקופית 47

נקרין סרטון ובו חדר ההלבשה של נבחרת 
ישראל לפני משחק.

נזמין את התלמידים והתלמידות לצפות 
בתשומת לב – בסוף הסרטון יופיעו שאלות על 

פרטים שהופיעו בו.

נקליק ונשאל בכל פעם שאלה אחת: 
כמה שמות הופיעו בסרטון?

פתרון: תשעה
כמה דתות ולאומים מייצגים המופיעים בסרטון?

פתרון: שלושה
כמה שפות דוברים האנשים בסרטון?

פתרון: לפחות ארבע
למרות כל ההבדלים – בכדורגל כולם פועלים 

יחד למען מטרה משותפת אחת!

PLAY  תלחצו
اضغطوا

ומטרה משותפת אחת

1. כמה שמות הופיעו בסרטון?
9 >
3 >

15 >

3. כמה שפות נשמעו בסרטון?
1 >
2 >

< לפחות 4

2. כמה דתות ולאומים מייצגים 
     האנשים המופיעים בסרטון?

2 >
3 >
5 >

שקופית 44
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אם נעבוד יחד למען מטרה משותפת נוכל 
לחיות בשכנות טובה ובשלום.

אם נעבוד יחד למען 
מטרה משותפת נוכל 

לחיות בשכנות
טובה ובשלום

PLAY  תלחצו
اضغطوا

נסכם ונזמין את התלמידים 
והתלמידות לחשוב יחד על רעיון ישים – 

מה אנחנו נוכל לעשות כדי לקדם חיים 
משותפים ושלום בבית הספר, בשכונה, 

ביישוב, במדינה? 

PLAY  תלחצו
اضغطوا

ועכשיו הכדור 
בידיים שלנו!

בואו נחשוב על רעיון:
מה אנחנו יכולים לעשות 

כדי לקדם חיים 
משותפים ושלום?

שקופית 48
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הנחיות למורהשקופית



נספח: כמה מילים על העדה הצ'רקסית
בישראל חיים כיום כ-5,000 בני העדה הצ'רקסית והם מרוכזים בכפרים ריחאניה וכפר 

כמא בגליל. באופן טבעי עולי העלייה הראשונה שהגיעו מרוסיה והתיישבו בגליל מצאו שפה 
משותפת עם הצ'רקסים, שמוצאם מהקווקז. בתקופת המנדט סייעו הצ'רקסים להעפלה 
בלתי חוקית דרך לבנון. במהלך מלחמת העצמאות הם היו בעלי ברית של היהודים ואף 
התנדבו לשרת לצידם במלחמה. עם הקמת צה"ל שירתו הצ'רקסים בצבא בהתנדבות 
– ביחידת המיעוטים ובפלוגת פרשים צ'רקסית מיוחדת. מאז 1958 משרתים הגברים 

הצ'רקסים בשירות חובה בכוחות הביטחון. אחוז המתגייסים בקרב העדה גבוה במיוחד.
הצ'רקסים דוברים אדיגית )צ'רקסית(, עברית ואנגלית. הם מעורים היטב בחברה הישראלית 

ובמקביל שומרים על המורשת והתרבות הייחודיות שלהם.

קישורים למידע נוסף:

/https://www.chckk.org.il

https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=20414

http://www.noar.mod.gov.il/DruzeAndCircassians/Pages/Circassians.aspx



נספח: מצוות ומנהגים דתיים דומים ביהדות ובאסלאם
מנהגים ביהדותמנהגים באסלאם 

עדות – אין אלוהים מלבד אללה ומוחמד 
הוא נביאו.

צום הרמדאן – במשך כל חודש הרמדאן 
צמים במהלך היום ואוכלים רק בלילה, 

לזכר התגלות האל למוחמד. הצום נועד גם 
להזדהות עם החלשים בחברה, להתקרבות 

לאל ולכפרה על חטאים )בדומה ליום 
הכיפורים ביהדות(. הרמדאן הוא חלק 

ממצוות הדת.

צום העאשורה – מצוין ביום הראשון בשנה 
המוסלמית.

מצוות החאג' – עלייה לרגל למכה פעם 
אחד לפחות בחייו של כל מאמין.

יום שישי – יום התכנסות לתפילה וקריאה 
בקוראן. אין איסור על עבודה, אבל לא 

מומלץ לעבוד, ויש מקומות שאינם נפתחים 
ביום זה.

כשרות מזון – איסור על אכילת חזיר, 
חובת שחיטה, ואיסור על שתיית משקאות 

אלכוהוליים.

שפה – שמית. 

לוח שנה – מבוסס על מחזורי הירח. 

כיסוי ראש לנשים ולגברים – מגוון כיסויי 
ראש, חיג'אב ודומיו, מתוך הקפדה על 

צניעות. 

קריאת שמע – שמע ישראל ה' אלוהינו ה' 
אחד.

צום יום הכיפורים – צום של יממה שלמה 
בעשרה בחודש תשרי. הצום נועד לכפר על 

החטאים שבין האדם לאלוהיו.

עלייה לרגל – עלייה לבית המקדש 
בירושלים שלוש פעמים בשנה, בחגים 

החשובים.

שבת – יום מנוחה והתכנסות לתפילה 
ולקריאה בתורה.

כשרות מזון – איסור על אכילת בהמות 
שאינן מעלות גירה ומפריסות פרסה, בהן 

חזיר. חובת שחיטה, איסור על אכילת בשר 
עם חלב.

שפה – שמית.

לוח שנה – מבוסס על מחזורי הירח.

כיסוי ראש לנשים ולגברים – כיפה ושביס. 
הקפדה על צניעות אצל נשים.



סדנה זו היא אחת מארבע הסדנאות בתוכנית "תלחצו PLAY", שפיתחה ההתאחדות 
לכדורגל בישראל יחד עם מרכז פרס לשלום ולחדשנות. אנו מזמינים אתכם ואתכן 

להכיר את המצגות ומערכי הסדנאות הנוספים בתוכנית ולהשתמש בהם:

• אורח חיים בריא

• מגדר

• התמודדות עם אתגרים

בברכת פעילות פורייה ומהנה!
תלחצו
اضغطوا


