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 ורות יקרות,מ 

 
  .ימים מאתגרים עומדים בפני כל מדינת ישראל והעולם

  .למען ביטחוננו ובריאותנו על "מרחק חברתי" הואהדגש הקרבה והחום האנושיים עומדים במבחן ובימים אלו, 

.. בימים הכרחיים עבורנו.כעת אנו מבינים כמה הם . ים, קיומיים, הישרדותייםטבעי כיםצר -הקשר, המגע, היחס

, וחוסן ותקהילה בעלת כוחחשוב שניצור נתינה, ההקשבה והשיתוף, ההקשר, שנשמור על מתמיד יותר אלו חשוב 

 . רק כך נוכל להתמודד, ביחד

 במסמך זה:

 חוסן עבורכן. על הטכניקות לשמירה  .1

 חברתי משמעותי עם התלמידים.  -נושאים להנחיית שיח רגשי .2

 בהרפייה.שניתן לשזור בתכנון השבועי, ממליצה כי בכל יום התלמידים יפתחו ן קישורים לסרטו .3

 .רעיונות לפעילויות, שאלות רפלקטיביות ותיעודן ביומן האישי של כל תלמיד -יומן החוסן שלי .4

   

  עצמכן.את משפחה וחשוב לא לשכוח הלמידים, מלוות בדאגה ומסירות את התאתן יקירות, 

 :בתקופה הקרובה  וליקירים לכןלכן  שר עשויות לסייע אטכניקות והמלצות  מספר  לכן בחרתי לפתוח את המסמך ב

המצב אליו נקלענו עלול לעורר לחץ, מתח, חשש ואף חרדה בקשר לתפקידים שלכן,   -חיזוק האמונה בעצמכן .1

לכן קודם כל חשוב לדאוג לעצמכן, לחזק את האמונה שלכן בעצמכן. חשבו מהן התכונות החזקות שלכן, 

 חשוב להחזיק לעצמנו את תחושת השליטה בשביל להגיע לאיזון ולתפקד ביעילות.  -במה אתן טובות

טעמים נשימות, ל . לשים לבלהקדיש את הבוקר לפעילות נינוחה, מלאה באוויר: "כאן ועכשיו"להיות ב .2

 לרקודולהתגלגל על הרצפה    -זמן משחק עם בן הזוג והילדים,  סרטוני יוגה ומיינדפולסהתכרבלות,  ריחות, ו

 .)צוות הווי ובידור(

כיף, משמח, בכל יום לחשוב על משהו אחד שהיה  -"הכרת הטוב על ידי יצירת "תיק חוויות החיוביות .3

 מצחיק, משעשע.  "תיק החוויות החיוביות", הכרת הטוב. 

נסו להסתכל על המציאות מזווית אחרת, שונה ומפתיעה. צחוק  לפחות פעם אחת ביום -הומורוצחוק  .4

 ושמחה משחררים מרגשות שליליים ומאפשרים להסית את הקשב ממחשבות מכשילות. 

לכל אחד מאיתנו, יש בתוכו מקום בטוח ושופע, פנימי, אין סופי. חשוב שכל אחת  -ת משהו למענילעשו .5

, כוס קפהתמצא את המעשה שמאפשר להתחבר למקום הזה ולו למספר דקות ביום. למשל, רבע שעה של 

ספר טוב, , ציירהרפייה ותרגילי כושר, ללהכין מאכל שאני אוהבת במיוחד, שיר אהוב או משמח, האזנה ל

 . אמבטיה מפנקת

משפחה או קרוב לשוחח עם  -קשבה פעילה,  שיתוף  -לעשות דברים שגורמים לי לתחושת מוגנות וביטחון .6

ליצור לו"ז עם תוכניות לכל רשימת מזון שחסר וצריך להשלים, לארגן ציוד למהלך השבוע הקרוב, . חבר

 .יום

שאנשים שמתנדבים הם אנשים מאושרים מחקרים מצביעים  -לעשות משהו טוב למען מישהו אחר .7

ושמחים יותר, או כפי שניסח זאת הסופר לב טולסטוי: "יותר ממה שאנחנו אוהבים  יותר בריאים ,יותר

 "אשר עשינו להםאנשים על הטוב אשר עשו לנו, אנו אוהבים אותם על הטוב 

התמודדות עם רגש חזק "עש"ן ד"ק"   -כאשר רגש שלילי מציף, כדאי להסתכל ולהתבונן עליו ולתת לו לחלוף .8

יש להקשיב לרגש  ,הרגש בא להגיד לנו משהו )מודל ארבעת הצעדים(. התמודדות עם מחשבות מכשילות /

ן נמצא שם אך כאשר אנו במודעות לכמה רגעים, ואז לשים אותו בצד ולהמשיך הלאה. הרגש קיים ועדיי

מכוון אותנו ומה הוא בא לומר לנו. התחושה היא לגיטימית ואפשר ללמוד ממנה  יודעים לאן הרגש אנחנו

 משהו.
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פירוש אחר למצב ניתן הרגש הלא נעים מפריע,   -לחשוב על המצב באופן שיאפשר לנו לראות את החיובי .9

לנקות את הבית  וד, זו הזדמנות לסדר את הארון המבולגן,להיות בביד אני צריכההנתון. לדוגמה, אם 

 לקרוא ספר טוב או לצפות בסדרת טלוויזיה שכבר מזמן תכננתי לצפות ולא היה לי זמן. לקראת פסח,

10. "zoom in, zoom out" על דבר שגורם לי לחוש לא טוב. להתמקד דווקא ולחשוב  לא לדבר -מיקוד הקשב

תוכן, קבוצה ברשת החברתית שאני אתר    ,ספר  -נעיםמה שלהפנות את תשומת הלב לבמשהו שעושה לי טוב,  

 .משתייכת אליה

לקום בבוקר בשעה קבועה,   -עוגן לך ולמשפחתך  לספק, על מנת  עם כללים ברורים אך גמישיםסדר יום קבוע   .11

 .שעות שינה,  מסודרת, שעת מקלחת  שגרה  זמני ארוחה כמו בימילצחצח שיניים ולהחליף בגדים, להקפיד על  

זכרו שזה . תוך שמירה על אופטימיות להכיר במציאות ולהתמודד איתה בדרך חיובית -לזכור שהכל עובר .12

  זמני וקחו את זה כהזדמנות להתכנס ולייצר זיכרונות כמשפחה. 

 

 :חברתי משמעותי עם התלמידים -נושאים להנחיית שיח רגשי

 

 דק'( 10-15) תלמידיםיומית עם חמישה טלפונית שיחה 

 עדכנו אותי בתכנים הדורשים התייחסות, אשמח לסייע בכל דרך

 סבב קצר שכל תלמיד ישתף כיצד הוא קם בבוקר, איזה רגש מלווה אותו.  :פתיחה -

 שתיים מתוך המאגר.-התייחסות לאחד מנושאי השיח: בחירת שאלה -

איך כל אחד   -שך היום מהשיחה, במילהסגירת השיחה: מה למדתי על אחד החברים היום, מה לקחתי להמ -

 יוצא מהשיחה.

 

 קורונה: .1

 נגיף, קרוב משפחה של השפעת ושל הצינון. -שמעתם על הקורונה? קורונה -

 איך זה גורם לכם להרגיש כשמזכירים את המילה קורונה? )דאגה, בלבול, רוגע, עצב, לחץ, סקרנות..( -

 תחושות שעולות? )טבעי, כולנו מרגישים ככה( -

הקורונה מובילה לשיעול, קשיי נשימה, חום גבוה. אבל המחלה היא קלה, זמנית, והרוב הגדול  -נרמול -

 ניקיון, בשביל שהקורונה תעזוב כמה שיותר מהר.  -מחלים. חשוב לשמור על היגיינה

 בוחר להתמודד: .2

 מצב שבו הרגשתי שלא נעים לי -

 מה עוזר לי להתמודד? -

 מה עוזר לי להתמודד כשקשה לי? -

 אני פונה כשקשה לי?למי  -

 תמיד אפשר ללמוד דברים חדשים: .3

 משהו חדש שלמדתי על עצמי -

 אוכל שלמדתי לאהוב -

 בימים האחרונים גיליתי שאני טוב ב... -

 הלב שלי: .4

 מה משמח אותי?  -

 מה מכעיס אותי? -

 מה מרגש אותי? -
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 מה מרגיע אותי? -

 :מה עושה לי טוב .5

 איזה צבע הייתי בוחר?  -אם הייתי צריך לתת צבע לשמחה -

 משהו שמשמח אותי שלא קשור לאחרים -

 דברים שעושים לי טוב...  -

 החוזקות שלי: .6

 תכונות שלי...  -

 אני מוכשר ב... -

 איזה דברים טובים אני יכול לעשות עם החוזקות שלי? -

 המשפחה שלי: .7

 המיקום שלי במשפחה -

 התפקידים שלי בבית -

 לומד מהורימה אני  -

 מה אני לומד מאחי -

 המשפחה שלי חושבת שאני..  -

 בעד עצמי: .8

 מה אני מרגיש בגוף כשאני לחוץ?  -

 איפה בגוף אני מרגיש את זה? -

 מה עוזר לגוף שלי להירגע? -

 המקום בו אני מרגיש טוב ומוגן.. -

 לומדים לבקש עזרה: .9

 דוגמה למצב שבו פניתי לבקש עזרה -

 עזרה?למי אני יכול לפנות כשאני צריך  -

 

 :בתכנון השבועיבכל יום ישורים לסרטונים שניתן לשזור ק

 https://www.youtube.com/watch?v=4h_vaLjQSE0 לכווץ דווקא משחרר!  -הרפיית ג'קובסון .1

 מומלץ !**             

 בועות סבון )יצירת מתקן הפרחה על ידי חוט ברזל או החלק של הפיה בבקבוק(/תרגול נשימות באמצעות קש   .2

 • שאיפה רגילה, מעט עמוקה מהרגיל

 • נשיפה איטית

 • נשימה קצובה

 עמוק מדי. הנשימה שאנו מכוונים לה היא ללא מאמץ, שימו לב שאינכם שואפים פנימה

באיטיות תוך כדי סינון האוויר דרך  החזה שלכם בזמן שאתם שואפים. כעת הוציאו אווירהרפו את הכתפיים ואת 

 לאוויר לצאת. בזמן שאתם נושפים החוצה, הבטן שלכם שוקעת. הרפו את שרירי הבטן ותנו השיניים או השפתיים.

וויר ממלא את בטנכם. הרגישו איך הא  שימו יד אחת על הבטן בזמן שאתם נושמים. שאפו אוויר בעדינות ללא מאמץ.

 בנשימה שלכם והמשיכו לנשום באותה הדרך בדקות הקרובות. כעת תנו לאוויר לצאת באיטיות .התמקדו

לעצמכם שאתם כרגע מתמקדים  אם עולות לכם מחשבות מטרידות, פשוט הניחו להן ואל תתמקדו בהן. אמרו

 תרגיל הנשימות נמשך כשלוש דקות. בנשימה לא במחשבות.

 נסו ליצור בועה גדולה ככל הניתן.  -לתרגל בקש או מתקן הפרחת בועות סבון כעת ניתן

https://www.youtube.com/watch?v=4h_vaLjQSE0
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 :רעיונות לפעילויות -יומן החוסן שלי

האם יש הבדל  כיצד אתם מרגישים כעת? האם אתם מרגישים בשינוי כלשהו? -לאחר ההרפייה היומית .1

 מפעם לפעם ?

 וך השיח הרגשי. איך עובר היום? כיצד אני מרגיש? ניתן להיעזר בשאלות מת -לאורך היום .2

מאכל חתיכה קטנה של  אחתלכל . המשפחה()הביס הראשון בכל ארוחה, רצוי לשתף את  –אכילה מודעת  .3

על מה שהם רואים:  חשבוו מאכלב נוהתבונ .מאכל. נבקש מהילדים לתת את מלוא המודעות ל(פרי)למשל,

בו כאילו זו הפעם  תתבוננו תחילה, צבע, מרקם, צורה, ריח, ונבקש מהם לשים לב למה שקורה בפה.

בות שעולות מתוך ניסיון העבר, אני אוהב/לא אוהב, . יש לשים לב לכל המחשאת המאכלהראשונה שרואים  

אותו לשפתיים. יש לשים לב לתנועת היד  תביאואותו ואז תוך כדי מודעות  תריחומזכיר לי... לאחר מכן, 

בדיוק לפה. אז סוגרים עיניים ונותנים ביס אחד, באיטיות, תוך התמקדות  מאכלהמדויקת המביאה את ה

תו בפה לזמן מה מבלי ללעוס. אז לועסים לאט ומתבוננים בצורך, הקשה בטעמו הייחודי. מחזיקים או

לשליטה, לבלוע אותו. כשמרגישים מוכנים בולעים אותו. יש לשים לב לתנועת הבליעה האוטומטית ולעקוב 

את אחרי הפרי עד אשר נעלם. יש לחזור על התהליך פעם נוספת, שוב כאילו זו הפעם הראשונה שרואים 

 את כל התהליך, מה הרגשתם בכל שלב:כתבו  .המאכל

 ריח, מרקם, צורה -

 האם אתם אוהבים את המאכל או לא -ניסיון העבר -

 מה התחושה שהייתה ברגע שבלעתם אותו?  -

  משהו חדש שלמדתם מתוך ההתנסות?  -
המצויים בביתכם. בצק, מזון, נייר,  גוון חומרים, ניתן להשתמש במהכינו פרצוף רגשות -פרצוף רגשות .4

חרוזים וכל חפץ העולה על דעתכם. באמצעות הפרצוף הביעו את מצב הרוח שלכם, תוך האזנה למוזיקה. 

כתבו ביומן החוסן מה הרגש שנבחר, כיצד בחרתם להמחיש אותו, באילו צבעים השתמשתם, כיצד אתם 

 מרגישים לאחר היצירה. תעדו ושתפו אותנו 

הכינו תיבה סגורה עם פתח. כל אחד מבני המשפחה יכניס לתיבה משהו שנון לו כוח. אפשר  -חותתיבת הכו .5

פתק או מילה כמו : תקווה, שלווה, הצלחה בלימודים. פתק עם שיר שאוהבים, ממתק, בדיחה. כולם 

מתכנסים יחד, כל אחד שולף מתוך תיבת הכוחות משהו ומשתף בהרגשה. כתבו ביומן החוסן שלכם את 

השיתופים, כיצד הרגשתם? מה למדתם על בני המשפחה? ניתן להמשיך ולמלא את התיבה בכל יום וברגעים 

 תעדו ושתפו אותנושצריך כוח, להוציא משהו מתוכה. 

מגדלים שום, בצל ירוק, זרעים וקטניות. עוקבים אחר התהליך ביומן  -גידול אוכל בבית -גינון במטבח .6

 החוסן. 

מיכל, וכל בן משפחה ייבחר איזור אחר בדף וישלים את הציור   -ציירו אקווריום  -יורהצעה לצ  -ציור משפחתי .7

כרצונו באופן חופשי. לאחר הפעילות שוחחו איך הייתה החוויה, מה היה נעים ומה פחות. כתבו ביומן החוסן 

 שלכם, תעדו את התוצר ושתפו אותנו. 

קפסולות קפה, פקקים, סרטים, כפתורים,  -אספו קופסאות ואריזות שאינן בשימוש -השבר הוא השלם .8

 בקבוקי פלסטיק ועוד. 

 מצ"ב חוברת פעילויות עם מגוון רעיונות. .9

 ,אני כאן עבורכן

 ליגל ,באהבה גדולה


