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הטקסט שלפניכם, סמנו בו מאזכרים, סימני פיסוק, מילות קישור ומילים קראו את 

  ו ופרשו אותם, וענו על השאלות שבדף המשימות.מוכרות, הסביר-לא

  זאב. . ." -"אדם לאדם 
  )1998(על פי חוברת "שיפור אקלים חברתי בכיתה", משרד החינוך, 

  

אצל בעלי החיים קיימת תופעה מעניינת: כאשר בעל חיים מצטרף לקבוצה מסוימת 

הקבוצה דוחה אותו מיד. לעתים היא אף  –של בעלי  חיים שאיננה מאותה משפחה 

  מתאכזרת לשונה וליוצא דופן.

אפור, צירפו החוקרים -חום םצבעשניסיון מעניין נעשה על זאבים. ללהקת זאבים, 

הם דחו את הזאב  –זאב שצבעו שחור. מיד הגיבו כל חברי הלהקה באותו אופן 

נידון הזאב השחור השחור וגירשו אותו באכזריות מלהקתם. במקרה כזה, בטבע, 

לבדידות, למחסור ואף לסכנת מוות, כיוון שהצורך בקבוצה ובהשתייכות ללהקה 

  הוא הכרחי לחייו של הזאב.

פי חוקי טבע, ולכן אך טבעי שאנו מבינים -יש להבין כי החיות מתפקדות כך על

  ומקבלים את ההתנהגות הזו.

גיע לכיתה תלמיד שר מַ כא .אך מסתבר, כי גם אצל בני האדם קיימת תופעה כזו

להתנהגות מסוימת שמקובלת בקבוצה. אם מצפים ממנּו חדש, חברי הכיתה 

ה"חדש" יתנהג בצורה שונה, ולא יסכים להתאים את עצמו לנורמות המקובלות 

בחברה, הוא יהיה חשוף ללחצים של החברה ולדרישה "ליישר קו" עם הנורמות 

לא "יישר קו" עם החברה, הוא . אם ה"חדש" אליה המקובלות בחברה שהצטרף

  נדון לדחייה ולסילוק מהחברה.

המצב חמור אף יותר כאשר השוני של האחר נובע מתכונה שה"שונה" נולד עמה. 

אדם נכה עושה מאמצים כבירים להשתלב בחברה ולהיות חלק ממנה, אך  ,למשל

ידי -על ,שהלמע ,המצליח להיות "כמו כולם", והוא נדחֶ  נכות שלו הוא איננּובגלל הָ 

החברה. דחיית אדם כזה יכולה לפגוע בו באופן קשה ולעתים אף להיות הרסנית 

  עבורו.

דוחים  – כמו החיות –, כי בני האדם מתנהגים לפעמים כמו החיות. גם הם רברתמ

"כמו  כיוון שהוא איננּו ,להיות חלק מן החברה החריג ומונעים ממנּואת את השונה ו

שאמורה להיות חברה מתחשבת ורגישה, בניגוד לבעלי  כולם". החברה האנושית,

החיים, מחשיבה גם היא את האחידות ומתקשה לקבל את השונה, ממש כמו בעלי 

  ה?!מָ הֵ ּבְ ן הַ ם ִמ דָ ָא ר הָ תַ החיים. האמנם מֹו
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