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 "משחק הסימנים" - יחסי רב ומיעוט

במגילת ביטויו את מצא המיעוטים, בני ובהם ישראל, אזרחי של הפרט זכויות הבטחת               עקרון

שבת, בערב המדינה, הקמת עם העם" "מועצת ע"י שנתקבלה ישראל, של העצמאות"              "הכרזת

לכל גמור ומדיני חברתי זכויות שוויון תקיים ישראל) "...(מדינת :1948 במאי 14 תש"ח, באייר                ה'

על תשמור ותרבות, חינוך לשון, מצפון, דת, חופש תבטיח ומין; גזע דת, הבדל בלי                אזרחיה

  המקומות הקדושים של כל הדתות ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות".

                                        ("מעמדו המשפטי של המיעוט הערבי בישראל" מאת עו"ד אורי

 שטנדל)

 

 מטרות:

 להתנסות ביחסים של מיעוט בתוך רוב ושל רוב ביחס למיעוט, בתחושות וברגשות●

  שמציב כל אחד מן המצבים.

 לבדוק את השלכות הסימולציה על מצבים ומקרים מן היומיום בחברה הישראלית●

 (יחסי עולים חדשים וצברים, דתיים וחילוניים, יהודים וערבים וכד').

 להתמודד עם המתח בין הרצון להשתלב בקבוצה הדומיננטית לבין הרצון לשמור על●

 ייחוד.

 

  גילאים: תיכונים ומבוגרים.

 

 משך פעילות מומלץ: כשעה ורבע - שעה וחצי.
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  הפשרה:

  מקרה בו הייתי "מיעוט" בתוך רוב או מעורב בקונפליקט בין רוב למיעוט.

 הרחבה להפשרה : משחק "הרוח נושבת" סביב - תכונות, עמדות, מאפיינים תרבותיים וכד'.

 לאחר מכן דיון קצר סביב התחושות שעלו בקרב חברי הקבוצה כאשר תכונותיהם, עמדותיהם

 או מאפייניהם התרבותיים היו משותפים לרוב חברי הקבוצה, ומאידך, איך חשו כשאלה היו

 יחודיים להם, מבדילים אותם ממרבית חברי הקבוצה.

 

  האצה

 שלב א' - הקבוצה מתחלקת לשתי קבוצות : קבוצה גדולה וקבוצה קטנה (המונה כ - 4-5

  משתתפים).

 כל קבוצה מתכנסת בנפרד וחושבת/ ממציאה משחק שאותו תשחק. חוקי המשחק צריכים

 להיות ברורים היטב לכל חברי הקבוצה, אך חשוב שהקבוצה השנייה לא תכיר את המשחק.

  מומלץ לבחור משחק פשוט (משחק הסימנים, צופן, הרוח נושבת (אם לא שיחקנו קודם) וכד').

  הערה למנחה: יש צורך לעיתים בעזרה פעילה לקבוצות.★

 

 שלב ב' - המשחק

 לאחר ששתי הקבוצות בחרו את המשחק שלהן -  מתכנסים יחד. המטרה כעת היא לשחק יחד

 את שני המשחקים, כאשר כל קבוצה מנהלת את המשחק אותה בחרה בתורה. אסור להסביר

 את החוקים לקבוצה השנייה ע"י דיבור. אם רוצים ניתן להסביר את החוקים בדרכים לא

  מילוליות.  מומלץ שהקבוצה הגדולה (קבוצת הרוב) תפתח.

  כעבור כ - 10 דקות מתחלפות הקבוצות.
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 על המנחה לשים לב מה קורה למשתתפים משתי הקבוצות: האם וכיצד משתלבים חברי

 הקבוצה הקטנה במשחקה של הקבוצה הגדולה? מה קורה במצב ההפוך? כיצד מתייחסים

 חברי הקבוצות אלו לאלו בעת המשחק של כל אחת מהקבוצות? האם הם משתתפים? נמנעים?

 מפריעים? כיצד מתייחסים חברי הקבוצה המשחקת לחברי הקבוצה השנייה? אלו התנהגויות

  נצפות במשחק?

  הדינמיקה המתפתחת במשחק הסימולציה תהווה בסיס ללב הדיון בהמשך.

 

 אפשרות נוספת לסימולציה:

      מוציאים מהחדר 3-4 תלמידים מהקבוצה. הנשארים מתבקשים לסגל לעצמם לבוש או סמל

 משותפים  (כובע, סרטים, קיפול מיוחד של שרוולים וכד'), לשלב בלשונם מאפייני שפה

  מסויימים (דוגמא: ס'

      במקום ש', או לאחר משפט או כסיומת למילה להוסיף הברה שי, דו, רה), לקבוע כללי

  התנהגות

       מיוחדים (כגון: קידה לפני דיבור, קימה לאחר 3 משפטים וכד').

       לאחר קביעת המאפיינים תתחיל הקבוצה לנהוג על-פיהם ולנהל שיחה, ויוכנסו התלמידים

       שהוצאו. בתום כ- 10 דקות יש להפסיק את הסימולציה. כעת ניתן לערוך בירור כיצד חשו 3-4

      התלמידים שהוצאו ומה חשבו על הרב. מה הקשה עליהם ומה קידם את השתלבותם

  בקבוצה

      וכד'.
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  לב הדיון:

 שלב א' ניתוח משחק הסימולציה וחוויתם של המשתתפים במשחק

 כיצד הרגישו המשתתפים בשתי הקבוצות? אלו תחושות התעוררו במהלך●

  המשחק?

 אילו דנמיקות נוצרו בין הקבוצות? האם היה שיתוף? תחרות? השתלבות?●

  התבדלות?

                מה גרם לתחושות ולהתנהגויות שנוצרו בסימולציה?

 כיצד הרגישו חברי קבוצת "המיעוט" בכל שלב של המשחקים - כאשר הונחו●

 וכאשר הנחו את המשחק. כיצד חשו חברי קבוצת "הרוב" בכל שלב -

 כמנחים וכמונחים.

 באפשרות השנייה-  כיצד הרגישו אלה שהוכנסו לקבוצה הגדולה? כיצד●

 נהגו? מה סייע להם להשתלב בקבוצה החדשה? מה עיכב את ההשתלבות?

 האם למדו את שפת הקבוצה החדשה?

 כיצד הרגישו חברי הקבוצה המקבלת? כיצד התנהגו? האם ניסו לקלוט את●

 החדשים  או התעלמו מהם? באילו אמצעים ניסו ללמד אותם את השפה

 והחוקים?

 כיצד הרגישו המשתתפים כאשר נאסר עליהם לשוחח ביניהם? האם ניתן●

 ליצור תקשורת ללא מילים?
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 האם היו כאלה שהפרו את השתיקה על מנת ללמוד או ללמד את המשחק?●

 מה הייתה הצדקה לכך?

 

 

 

 

 שלב ב' - מהמשחק למציאות החיים הישראלית

 האם מה שארע במשחק משקף את המציאות הישראלית ביחסים שבין רוב למיעוט? כיצד כן?

  כיצד לא?

  הביאו דוגמאות לקבוצות מיעוט בחברה הישראלית וליחסים ביניהן ובין קבוצת הרוב, כיצד

 חשות הקבוצות זו כלפי זו? (ניתן לספר על הבחנה בין מיעוט מספרי למיעוט כמותי - קבוצה

  שנוהגים בה כאל מיעוט , למשל קבוצת הנשים)

 מהם היחסים המצויים ורצויים בין רוב למיעוט בחברה הישראלית? במדינה דמוקרטית? (ניתן

  להתייחס למושגים: "עריצות הרוב" ו"עריצות המיעוט")

 מהי המחוייבות שיש לקבוצת רוב כלפי קבוצות מיעוט החיות בתוכה? האם קיימת גם מחוייבות

  הפוכה?

  מהי ההתנהגות המצופה, בעיניכם, ממיעוט החי בתוך רוב?

 כיהודים חיינו שנים ארוכות כמיעוט בתוך קבוצות רוב , האם, לדעתכם, עובדה זו משפיעה על

  האופן בו אנו מתייחסים למיעוטים בתוכנו? האם עובדה זו צריכה להשפיע?

 בפרמטרים של: השתלבות - התבדלות, שמירה על זהות, אתוסים וערכים משותפים, נרטיב,

 זכויות - חובות, כיצד הייתם רוצים לראות את היחסים בישראל בין קבוצות מיעוט (ערביי ישראל,

 עולים חדשים, חרדים, קבוצות מיעוט פוליטיות וכד') לקבוצת הרוב? כיצד ניתן לשנות את

  היחסים בישראל כך שיקדמו את שתי הקבוצות?
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 סיכום: משפט שהייתי רוצה להגיד למישהו מעברו השני של המתרס. (כ'מיעוט' למישהו מהרוב

  או כמישהו מהרוב ל'מיעוט' שמולי)

 

 

 

 

   נקודות אפשריות לדיון ביחסים קבוצות שונות:

 עולים  - ותיקים

  הביאו דוגמאות אישיות למפגש בין עולים לצברים / ותיקים.●

 כיצד חשו העולים כשנפגשו בצברים / ותיקים וההפך, כיצד חשו הצברים●

 כלפיהם?

 אילו מאפיינים ייחודיים לעולים (שפה, מנהגים, אורחות תרבות נוספים)●

  ראוי שישתנו ואילו ראוי שישתמרו? מדוע?

 דתיים וחילוניים

  הביאו דוגמאות אישיות למפגש בין דתיים וחילונים.●

 כיצד חשו הדתיים כשפגשו בחילונים וההפך, כיצד חשו החילונים●

  כלפיהם?

 אילו מאפיינים הייחודיים לכל קבוצה ראוי שישתנו, כדי להשתלב בקבוצה●

  השניה, ואילו ראוי  שישתמרו? מדוע?

 

 יהודים וערבים

 הביאו דוגמא למפגש שהיה לכם עם ערבים.●

 כיצד לדעתכם חשים בני המיעוט הערבי בחברה הישראלית, בקרב הרב●

 היהודי?
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 כיצד חשים ומתייחסים היהודים כלפיהם?●

 אילו מאפיינים ייחודיים להם ראוי שישתנו כדי להשתלב בחברת הרב,●

 ואילו ראוי שישתמרו?

 

 * דוגמאות נוספות בהם ניתן לדון: תלמיד חדש שמצטרף לכיתה, ישראלים שמגיעים לחו"ל,

 גברים - נשים  וכד'.
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