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של האגף האינטרנט שפורסם באתר התפתחותית, פסיכולוגית גולדהירש, אורה של מאמרה הבא את בקישור מומלץ לקרוא

.(2008 (אפריל יסודי קדם לחינוך
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מטרות
השואה. בזמן ליהודים היחס על ידיעותיהם את תמונה מדרש בעזרת ימסרו הילדים .1

חמורות. השלכות מסוכן ובעל מאחרים שונותו בשל שתיוג אדם ידעו הילדים .2

האדם. בני ופלורליסטית בין סובלנית לעודד התנהלות במטרה צבעוניים יצרו פרפרים הילדים .3

1 נספח
ילדה, כשהייתה אותו שציירה ויסופר למנחה, הציור ייוחס הפעילות במערך .2010 במאי שצויר טל, שירה בשם תלמידה של ציור

השנייה. במלחמת העולם יהודייה כילדה חייה על סבתה סיפוריה של פי על

השיעור מהלך
האנשים מי  הילדה? זו מי הבאות: השאלות בעזרת תמונה מדרש  נערוך תמונה. והתלמידות התלמידים בפני נציג  .1 

באפור? הדמויות צהוב ושאר בצבע היא מצוירת מדוע מרגישה? היא איך מתייחסים אליה? האנשים שמסביבה איך  שמסביבה?

הרבה שלפני ניתן לספר דוד, למגן התלמידים מתייחסים אם למנחה: מעילה? (הערה שעל הצורה מה מזכירה לובשת? היא מה

ולהפוך שהיהודים אהבו סמל לקחת האלו הארצות החליטו תושבי שם, לכן אהובים היו ולא אחרות בארצות היהודים חיו שנים

החליטו ישראל, מדינת והוקמה המלחמה שהסתיימה אחרי האנשים. משאר היהודים של השונות את שידגיש שלילי, לסמל אותו

לשונה אותה מה הופך גם נשאל המדינה). במרכז דגל אותו להציג ולהמשיך לייחודיות העם כסמל הדוד על מגן לשמור היהודים

מסתכלת? על מה היא היא הולכת? לאן יותר? טוב להרגיש כדי יכולה לעשות האנשים, מה היא משאר

שואלת שהילדה שאלות על לחשוב מהילדים נבקש הפרפר שבתמונה. ואת הילדה את לדבב אפשר השיח, את להעשיר כדי .2

ולהיפך. לילדה הפרפר של תשובותיו על הפרפר, את

לך נעים וצפוף? קטן במקום אותך היו סוגרים אם מרגיש היית איך עף? מרגיש כשאתה אתה איך אפשריות: לשאלות דוגמאות

מהם? ומתרחקים ממי ששונה להם שדומה מי את אוהבים לפעמים פרפרים גם האם חופשי? מרגיש לבד? האם אתה להיות

איפה שלך? הצעצועים כל איפה ביד? מחזיקה את מה מרגישה? את איך הולכת? את לאן לילדה: הפרפר של לשאלות דוגמאות

חברים? לך יש שלך? ואבא אמא

את ולספר רבות, שנים קטנה, לפני ילדה המנחה, כשהייתה של היא סבתה בתמונה שהילדה המתוארת לילדים לספר ניתן .3

בהווה): כמתרחש יתפרש כדי שלא מהילדים האירוע להרחיק את היא (המטרה סיפורה

כל בין ילדים. מאוד הרבה עם הספר/ בגן בבית למדה היא אחיה. ושני אמא, אבא עם בגרמניה גדלה רבקה "סבתא

אחד הגיעה יום שלה.  ורצו להיות חברים אותה אהבו כולם שלה. התבלטה בשמחת החיים הילדים והילדות היא

אך וציירו, שישבו וניגשה לקבוצת בנות מה קרה הבינה לא לידה. היא רצה לשבת אחד לא ואף הספר לבית רבקה

הגן בפינת הכיתה/ לבדה התיישבה ולכן מאוד עצובה הייתה היא ממקומם. וקמו ממנה ראשיהם סובבו את הבנות

לא מתקרב אחד אף יהודייה ולכן "את אוזנה: על ולחשה באה ביותר הטובה חברתה יקרה. אלזה מה וחיכתה לראות

יהודייה." עם דיברה שהיא יבחינו לא תלמידה או תלמיד ששום כדי להתרחק ומיהרה אליך",

לעבור והם נאלצו נסגרה, בה עבדו שהוריה החנות מהם, התרחקו כולם השתפר, לא משפחתה סבתא ובני של המצב

ועל החיוך על רבקה שמרה סבתא הקשה, המצב אחרות. למרות משפחות הרבה וצפופה עם קטנה בדירה לגור
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ישראל. לארץ והגיעה ניצלה שלי סבתא לה. עליה ועזרו ששמרו טובים אנשים סביבה והיו שלה, השמחה

מעינה. נדמה זלגה דמעה מאוד. אותו היא התרגשה לה הציור הזה וכשהראיתי את לה ציירתי קטנה כשאני הייתי

לנסות לצייר ממני וביקשה הטוב חיוכה את שוב חייכה היא מאוד מהר אבל קשים, זיכרונות לה מזכיר לי שהציור היה

צבעים. הרבה להם ויש וחירות חופש הרבה פרפרים, כי הפרפרים מסמלים אליו להוסיף הפעם אבל שוב, הציור את

בנות יש בהירים, כהים ויש כאלה אנשים יש שונה, שנראים אנשים חיים שלנו להזכיר לנו שבעולם יכולים הפרפרים

האחד שונים והילדים האנשים כל שבו בעולם חיים אנחנו שלא. כאלה ויש בישראל שחיים אנשים יש בנים, ויש

ושוויונית". מכבדת בצורה ואדם אדם לכל ומתייחסים זו, שונות לקבל פתוחים אך מהשני,

האביב הגיע, הפרחים בחוץ חברים. ועם משפחה עם ולבלות לשחק חופשיים ואנחנו בישראל חיים אנחנו כיום כולנו מוגנים. .4 

אפשר פרפרים. בריקוד שלנו החופש ואת החירות את לבטא ננסה עבר. מכל מתעופפים ופרפרים  פורחים

הבא: האביב בקישור לעונת המתייחס הקטע את ויוולדי של העונות" מתוך "ארבעת להשמיע

http://www.youtube.com/watch?v=GRxofEmo3HA

עלול זה להתרחק ממנו, יש ולכן שונה מישהו שהוא ונחליט עבור שונות זו לא נכבד אם ומיוחד. שונה אחד מאתנו כל נסכם: .5

מקומות בתוך אותם וסגרו מהם התרחקו ולכן שונים עבור היהודים שהם החליטו פעם מסוכן. ואפילו נעים לא מאוד  להיות

לאמונתו. או שלו למחשבות שלו, למראה קשר בלי אדם כל לכבד להקפיד עלינו בה, חיים שאנחנו במציאות משלהם.

אחד ומקבלים מזה שונים זה האנשים שבו בעולם מגוון חיים שיסמלו פרפרים צבעוניים ליצור התלמידים והתלמידות את נזמין .6

.(2 בנספח המוצעים הפרפרים כדוגמת משקפים מחומר או פרפרים ליצור אותם, או ולצבוע פרפרים לצייר (ניתן השני את

לשני? אחד בכבוד נזכור להתייחס איך - ולשאול התלמידים ביצירות להתבונן השיעור ניתן של סיומו לקראת .7
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1 נספח
.34 בעמוד התלמיד/ה בחוברת בערכה, מצורף
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