
 

 

 

 

 ה'(-)ד' ה צעירהלשכב פעילות תוכן

 צריך להיות אחר? האם היחס אליהם שונים ממני? ומי ה 

 

 התבוננות ראשונה:מתודה 

 ( כתבה: אסתי שקדי) ורודושולש הסיפור על המחלק הראשון של הה נקרא יחד עם הקבוצה את

 

 סיפורו של משולש ורוד

סום וקטן, מקום מתרחש במקום שקט, ק משולש ורוד סיפורו של ,כמו בסיפור אגדות

 .מוזמן לבוא ולראות –שרוצה לבקר  א לא ידוע, אך לא רחוק מכאן. מישהו

ההורים  .מרובע– תם של כל האבותורצו ,עיגול במקום הזה צורתן של כל האימהות היא 

 .בלבד, בצבעים ובגדלים שונים עגולים ומרובעים  במקום הקסום הם בני זוג

תינוק ורוד, אולם, באופן מפתיע, צורתו  לבןול עיגו מרובע אדום  יום אחד נולד לזוג

 –הייתה שונה לגמרי מזאת של אחיו. למעשה, אין הוא דומה כלל לילדים אחרים 

 !משולש הוא

אל רופאת הצורות. הרופאה  ,המשולש הוורוד ,התינוק  הורים המודאגים לקחו אתה

י להישיר אליהם הגדירה את התינוק "לגמרי מוזר", והבטיחה להורים המודאגים, מבל

 .שהכול יהיה בסדר, כאשר התינוק יגיע לגן מבט,

 

  הסיפור?המשך  לדעתם.ן מהלחשוב ם/ות לנסות נבקש מהחניכי לאחר קריאת הסיפור

 .שיתוף בנקיים סב ,לצייר את הסוף של הסיפור לחניכים/ותניתן לתת 

 אין | ציוד:   המשולש הוורודסיפור | נספחים:  דקות 10זמן: 

 

 דיון בשאלהניה: שמתודה 

 ורוד? אפשר לנסות לתת דוגמאותהאם הרגשתם.ן פעם כמו המשולש ה •

ורה אחת או לי צאיך לדעתכם.ן תראה מדינה או חברה, שיהיו בה רק אנשים בע •

 יה פחות טוב?מה יהיה טוב בה? מה יה דעה אחת?

בנות חברה שיחיו בה אנשי כל הצורות? מה יקרה בחברה לם.ן כר לדעתהאם אפש •

 תרונות?? מהם היוכז

 אין | ציוד:   ללא| נספחים:  דקות 10זמן: 

 



 

 

 

 

 דיון בשאלה: לישיתמתודה ש

 .נספח לסיפור המלא(מצורף ) משיך לקרוא יחד את המשך הסיפורנ

 :נשאל

 ?נוחייבים להסתדר רק עם מי שדומה ל אנחנוהאם  •

 למה לפעמים קשה לנו עם מי ששונה מאיתנו? •

 

א רק כלפי שואה היו גילויי שנאה לכי במהלך הלהסביר  בחלק הזה ניתן יכ.ה:ה למדרהער

 : נכים, אנשים עם קשיים וכו'. פס ש'סוג ב''נתאלא גם על מי שהיהודים 

 אין | ציוד:   המשולש הוורודסיפור | נספחים:  דקות 10זמן: 

 

 

 



 

 

 

 הסיפור על המשולש הוורד

טן, מקום במקום שקט, קסום וק מתרחש דורו משולש לש סיפורו, כמו בסיפור אגדות

 .מוזמן לבוא ולראות –שהוא לא ידוע, אך לא רחוק מכאן. מי שרוצה לבקר 

ההורים  .עמרוב –וצורתם של כל האבות ,לעיגו במקום הזה צורתן של כל האימהות היא 

 ., בצבעים ובגדלים שוניםבלבד ם ומרובעי עגולים  במקום הקסום הם בני זוג

תינוק ורוד, אולם, באופן מפתיע, צורתו  ןלב עיגולו ם אדו ובעמר יום אחד נולד לזוג

 –הייתה שונה לגמרי מזאת של אחיו. למעשה, אין הוא דומה כלל לילדים אחרים 

 !שמשול הוא

אל רופאת הצורות. הרופאה  ,דהוורו המשולש, התינוק  ההורים המודאגים לקחו את

יר אליהם המודאגים, מבלי להישדירה את התינוק "לגמרי מוזר", והבטיחה להורים הג

 .מבט, שהכול יהיה בסדר, כאשר התינוק יגיע לגן

לא "הכול בסדר". המשולש הוורוד, ככל שהיה  –אך, כל ההתחלות קשות, ובגן הילדים 

ם הדחייה מתוק, חמוד, ותרן ומתחשב, נחשב חריג, והיה בודד… הוא נאלץ להתמודד ע

לגן, אשר חשבו שהוא עלול להפריע להם. החברתית ועם הדעות הקדומות של חבריו 

 !ב בגן הילדים, להשתנות, אך ללא הצלחהבעזרת הוריו ניסה המשולש הוורוד להשתל

והאהבה ביניהם  ,לכחו משולש ילדה דהוורו המשולש וכסופן של אגדות, יום אחד פגש

 רוקי, כתום  עיגול: משפחה חדשה, ונולדו להם ילדים פורחת. וכך, במקום הקסום נוצרה

 .ח קיר ורוד, משולש וגם פסים  טרפז; זורח  ששיערו סגול, מרובע; בפדחת

 


