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שימו לב: למרות שמטרת 
המשחק היא לא לנחש 

מי זה מי, לפעמים אנשים 
רוצים לדעת את שמות 

המשתתפים אחרי המשחק. 
שורה עליונה משמאל לימין 
עקיבא, בראל, מורן. שורה 

תחתונה משמאל לימין: ויני, 
יצחק, תמר.

מי אני? משחק הסטריאוטיפים ™

הוראות: 

הדפיסו וגזרו את שש 
התמונות הבאות, 

ואת שש התיאורים 
המתאימים בעמוד 

הבא. בקשו מהקבוצה 
שלכם לנסות להתאים 

את התמונות לתיאורים.

© כל הזכויות שמורות לעמותת שותף  |  shutafinclusionprograms.org  |  שותף תוכניות שילוב בירושלים  |  מי אני? משחק הסטריאוטיפים ™



נקודות לדיון:
  איך סטיגמות 

)מדומיינות או אמיתיות( 
משפיעות עלינו?

  איך סטיגמות יוצרות 
מחסומים?                           

  באיזה אופן שיח 
מתחשב תורם לשילוב 

מוצלח?

  תנו דוגמאות לשיח 
שיוצר שוויון והבנה, 

בניגוד לשיח שיפוטי 
ומפלג.

מי אני? משחק הסטריוטיפים ™
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תמר. תמר היא ה”מרכז” של 
המסיבה – מנהלת הקבוצה, 
שאכפת לה מכל אחד ואחת 

מהמשתתפים. עבורה, להוריד 
את רמת האנרגיה וההתרגשות 

זה תמיד אתגר, וקשה לה 
להתאים את ההתנהגות שלה 

לסיטואציה החברתית, ובו 
זמנית לקבל את תשומת הלב 

שהיא צריכה מכל אחד.
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עקיבא. עקיבא הוא חברותי 
מאוד. יש לו זיכרון אדיר 

לפרצופים ואנשים, ומיד יקבל 
את פניך וינסה להכיר אותך. הוא 

אוהב ספרים ומוסיקה ומכיר 
את כל המילים להרבה שירים 

מתוך מחזות זמר. הוא לא תמיד 
מבין סיטואציות חברתיות ויהסס 

להצטרף לפעילות. הוא זקוק 
לעזרה בכמה פעילויות יום יומיות.

מורן. למורן לשון חדה וחוש הומור 
ציני שמתאים למישהי הרבה יותר 

מבוגרת ממנה. היא מצחיקה 
ואוהבת לצחוק מבדיחה טובה. 

יחד עם התחכום המרשים שלה, 
היא מתמודדת עם קושי אמיתי 
בקריאה וכתיבה, בכישורים יום-
יומיים, בבית הספר ובמסגרות 
אחרי הלימודים. אולי זה בגלל 

האפילפסיה האקוטית שלה. צריך 
לשים לב לגירויים שמהווים טריגרים 

להתקפים וללמוד איך להתמודד 
הכי טוב, כאשר מתרחש התקף.

בראל. בראל הכי שמח כשהוא 
בחוץ או מקשיב למוסיקה 

בקולי קולות. בראל הוא נער 
עם תחומי עניין די רגילים לגילו. 
לפעמים קשה לו להתגבר על 

כעסים, במיוחד כשהוא לא 
מקבל את מה שהוא רוצה. קשה 

להבין את השפה שלו אבל הוא 
סבלני בעניין הזה ויתאמץ מאוד 
כדי לוודא שאנשים מבינים אותו.

ויני. כשויני מרגישה בנוח, היא 
יכולה להיות ורבלית ויש לה חוש 

הומור מתוחכם. בשנים האחרונות, 
היא מתקשה ליצור קשר 

חברתי ונוטה להוציא את עצמה 
מהקבוצה ומהפעילות. כשלא 

נוח לה, היא עלולה לבכות וקשה 
לה להסביר מה מפריע לה. היא 
אוהבת לעבוד עם תינוקות ועם 

סוסים ומאוד אחראית בעבודתה.

יצחק. יצחק אוהב להיות 
פעיל פיזית. הוא גם נהנה 

לקבל תשומת לב מיוחדת 
מהצוות. הוא מתקשה להרגיש 

בטוח ואהוב ולכן צריך יותר 
חיזוקים חיוביים מהצוות באופן 

שוטף. הוא סקרן וחברותי 
מאוד - אוהב להיות במרכז 
העניינים, גם בשביל החוויה 

וגם בשביל תשומת הלב. 


