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 מהי קיימות?
 

 מהלך המפגש:
 

 לכל תלמיד דף מחולק לשני טורים ובראש כל טור כתובות השאלות הבאות: חלקנ .1
  

מה קיים בעולם? מה יש 
 בעולם? 

בלי מה )אלו דברים( אני לא יכול 
להתקיים/ לחיות? )או מה אני חייב 

 בשביל להתקיים ?(

 

  –ראשית נסביר את השאלות 

 ?מה הם הדברים שיש בעולם,  כל ילד יכתובד פתוחה ורחבה. שאלה מא מה קיים בעולם
קיימים בעולם. )מעניין יהיה לראות אם כל התשובות של דברים פיזיים או גם הדברים ה

מה שקיים כל תאמרו שאפשר להכליל את  –דברים מופשטים.  אם התלמידים שואלים 
 בעולם.(

 

 חייבמה אני  -)במילים אחרות  ?בלי מה )אלו דברים( אני לא יכול/ה להתקיים/לחיות 
בשביל לחיות/ להתקיים? עדיף להשאיר את השאלה עם השלילי הכפול כי כך יותר ברור 

נסו להשאיר את המונח  -שמדברים על המינימום הנדרש(. אם התלמידים שואלים 
 "דברים" מאד רחב ומעורפל, כך שיוכלו לבחור איך הם עונים על השאלה.

 

בשקט כמה דקות ולנסות לרשום את הדברים שעולים בראש. לא נבקש מכל אחד לשבת  .2
מאד רחבה, והשאלה השניה מאד  –צריך לסדר או לארגן. נסביר שוב שהשאלה הראשונה 

 כך שאין תשובות נכונות... –אישית 
 

כאשר כולם סיימו, נחלק את התלמידים לזוגות ונבקש מהם לשוחח על מה שכתבו. נבקש  .3
ומה ההבדלים בתשובות.  )אפשר שיסמנו את המשותף בצבע  מהם לראוות מה המשותף

 מסוים ואת השונה בצבע אחר(
 

  –נחזור למליאה ונשב במעגל  .4

 מים,  -דברים כמו  נאסוף את הנאמר. מן הסתם יופיעו  – נתחיל לדון בשאלה השניה
אויר, אוכל , אדמה , כסף, בית... אולי גם יופיעו כוונים כמו הורים, חברים או מושג כולל 

מאד חשוב אהבה, יצירה... –עבודה, מסגרת ... אולי  –כמו משאבי טבע...אולי יאמרו 
מה באמת  -לדון בנושא ולחשוב ביחד  קבוצהלאפשר לו לקבל את כל מה שנאמר

 ל להתקיים?חייבים בשבי

  מספיק  –מה קיים בעולם? והאם ה"יש" בעולם  –בשאלה הראשונה  לאחר מכן נדון
 בשבילי? האם יש בעולם את מה שאני חייב בשביל להתקיים? 

 
... שעסקנו גם במילה מעניינת שיש קיומיות נאמר שעסקנו בעצם שאלות מאד –בסוף הדיון  .5

  לה הרבה מובנים: קיום, יקום, קיים, מקיים. 
 

. ונאמר שקיימות עוסקת בדברים שמקיימים אותנו כאן גם נזכיר את המילה קיימות .6
איך שומרים על  -ומאפשרים המשך הקיום שלנו ושל העולם. במילים אחרות: קיימות היא 

 הקיים בכדי להתקיים.
 

שהיא גם שבר/ סיכון וגם משביר/ סיכוי.  –כאן גם אפשר להזכיר שוב את המילה משבר ו 
 ם אפשרות לתיקון , לשינוי חיובי.משבר יש גבכל  

 
 קיימות היא האפשרות לתיקון...


