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משחק אחד, שתי גרסאות

משחקים את המשחק-  גרסה 1

 כולנו מקטלגים אנשים - זאת תגובה אנושית לשוני. 
מה דעתך על זה? מה הופך אותנו לשונים אלה מאלה?

הוראות
בחרו 3 קטגוריות. אתם יכולים לבחור על בסיס הקבוצה שלכם, או 

להמציא קטגוריות משלכם!

דוגמאות:

תל אביביים, ירושלמים, קיבוצניקים

בני נוער, הורים, סבים וסבתות.

ישראלים, אמריקאים.

איך משחקים?
בקשו מחברי הקבוצה להגיד עד 5 תיאורים או מילים בקשר לכל  
סטריאוטיפ שבחרתם.כתבו על לוח מחיק או על דף את המילים 
מתחת הקטגוריות.עודדו את חברי הקבוצה לשתף במחשבות שעו

לות בהם באופן מיידי בתגובה לכל קטגוריה, גם אם הן שיפוטיות.  
אין תשובה נכונה או שגויה! זה מרחב בטוח להביע את עצמנו.

עברו ושוחחו על המילים המוצעות עבור כל קטגוריה.

שוחחו על הצורך האנושי לחלק אנשים ל”קופסאות” ועל האופן בו 
אנחנו מכירים אנשים חדשים ומיד מסיקים מסקנות לגביהם. 
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משחקים את המשחק- גרסה 2

האם תוויות ואבחונים מסייעים לנו בעת היכרות עם אדם עם צרכים מיוחדים, או 
שהם מחזקים את התפיסות השגויות שעלולות להיות לנו עליהם?

בחרו 3 קטגוריות
תסמונת דאון, אוטיזם, גידם.    

עיכוב התפתחותי, אוטיזם, לקות למידה.    

שיתוק מוחין, הפרעת קשב וריכוז, התמודדות נפשית.    

תפקוד גבוה, תפקוד בינוני, תפקוד נמוך )שימו לב: לעתים קרובות אלה מונחים הממ     
שמשים לתיאור אנשים עם מוגבלות שכלית והערכת היכולות שלהם(.

איך משחקים?
בקשו מחברי הקבוצה להגיד עד חמש מילים שמתקשרות לכל קטגוריה או סטריאוטיפ. בקשו 

מהקבוצה להגיב לכל מילה לפי מה שעולה בהם. זה מרחב בטוח לצורך חשיבה, אין תשובה 
נכונה או שגויה! עודדו את חברי הקבוצה לשתף במחשבות שעולות בהם באופן מיידי, גם אם 
הן שיפוטיות. בעת המשחק אנשים מהססים לפעמים לשתף את המחשבות המיידיות שלהם 

בגלל שהם מבינים את המטרה, ועדיין, כדאי לעודד כנות בשלב הזה.

מכתבו על לוח מחיק או על דף את המילים תחת הקטגוריות. עברו עליהן והגיבו למילים המוצ
עות עבור כל קטגוריה.
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רעיונות לדיון עבור שתי הגרסאות

למה אנחנו מחלקים אנשים לקטגוריות מלכתחילה?

    האם קטגוריות מסייעות לנו או מעכבות אותנו?

    מהי תווית לעומת קטגוריה? האם יש הבדל ביניהן?

    שימו לב: איך אנחנו לומדים להכיר אנשים מעבר לקטגוריות או לתוויות? לדוגמה, אנחנו 
יודעים שלא כל בני הנוער הם כועסים, אבל לעיתים קרובות נצמד להנחה הבסיסית הזאת. 

מדוע?

למה אנחנו יוצרים אבחנות מלכתחילה?

    אנחנו זקוקים לתוויות ולאבחונים?

    מה אבחונים עושים לאדם עם צרכים מיוחדים?

    האם אבחונים מסייעים לנו, האנשים שעובדים עם אנשים עם צרכים מיוחדים, להבין את 
השוני שלהם?

    האבחונים מסייעים לנו כשאנחנו מגיבים לצרכים שונים?

    האם אבחונים מעכבים אותנו ואיך?

    שימו לב: מי אנחנו בעצם? אנחנו יודעים שלא כל אדם עם תסמונת דאון הוא חמוד, בדיוק 
כמו שלא כל אדם על הספקטרום הוא חכם כמו איינשטיין, ולא כל קטוע-רגל הוא רץ מרתון 

שמנסה להוכיח שהוא מסוגל.

 איך אנחנו יכולים להתקדם מעבר לקטגוריות, אבחונים ותוויות במטרה ליצור קהילה 
יותר משלבת?


