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המסמך נכתב ונערך על ידי 
איתן גילור מילר, מיטל בן גיגי, מירב ריידס אהרוני, עידית בלסקי



מסמך זה מיועד למטפלים ומציע אוסף יחידות הפעלה
באמצעותן יוכלו המטפלים לעודד שיח רגשי בקרב מורים
ותלמידים. השיח הרגשי משמעותי בתקופת חירום על מנת
לאפשר התנהלות מיטיבה בשעת חירום, תשומת לב
לתחושות הנפשיות והגופניות, ודרכי התמודדות עם חרדות
ודאגות. המסמך נכתב בעיצומה של ההתמודדות עם מגפת
הקורונה, רגע לפני החזרה לבתי הספר, אך מתאים גם

למשברים סביב אירועים בטחוניים ואחרים.



ליצור סדרת מפגשים בהם הצוות יקבל מקום לשיח רגשי סביב
המצב.

לתת לצוות מורים/מדריכים כלים ליצור שיח רגשי עם הילדים
באמצעות אותן פעילויות.

הכפילות היא מתוך הרציונל שצריך מיכל כדי ליצור מיכל או
במילים אחרות: הדרך הטובה ביותר שאדם ילמד לתת מקום

לאחר, היא אם יתנו לו מקום לעצמו.

מטרות יחידות ההפעלה:

 

 

 



קהל יעד מתאים: 
צוות חינוכי, ובשלב שני קבוצות תלמידים

 
רציונל: 

יחידות ההפעלה ניתנות להעברה בנפרד ולאורך זמן, למשל, יחידה בסיום כל יום לימודים או
בתחילתו. לחילופין, ניתן להרכיב מיחידות ההפעלה סדנאות חד פעמיות ארוכות יותר. הצעות

לסדנה שכזו הועלו בנפרד.
מספר משתתפים מתאים: 

משתנה, בהתאם לבחירת יחידות ההפעלה, ולצוות -  לגודל שלו, למידת הפתיחות והלגיטימציה של
ביטוי רגשי וללכידות שלו. בקבוצות של ילדים, יש יתרון להעברת הפעילויות בקבוצות קטנות, אך
רובן מתאימות גם לכיתות גדולות יותר. הפעילויות ברובן מותאמות להעברה פנים מול פנים או

בקבוצה בזום או ביישום ווידיאו אחר.
 

הערכת משך הפעילות: 
משך הפעילות בכל יחידת הפעלה הוא 30-5 דקות.



התקופה הנוכחית היא
תקופה של שגרת חירום, 
אבל מה זה בעצם אומר ?



אין שגרת יומיום ברורה
 

לא ברור מתי יסתיים המצב הנוכחי, וכיצד
תראה השגרה שאחריו

 
פגיעה בתחושת הרציפות



פגיעה בתחושת הרציפות
 

הרצף הקוגניטיבי- 
חוקים מתערערים,

מידע קטוע היוצר בלבול,
הבנת העולם נפגעת.

הרצף החברתי-
מעגלים חברתיים

 מתערערים,
 תחושת בדידות.

רצף התפקיד
והתפקוד-

לא ברורים תפקידנו
ותפקידי הסובבים

אותנו

רצף הזהות האישית
וההיסטורית -
 חוסר קשר

 עבר,הווה ועתיד



מציאות בהשתנות מתמדת - דיבור על חוסר הוודאות והשינוי
המתמיד שהמצב הנוכחי מזמן לנו. 

 
 חזרה לשגרה חדשה - כיצד מסתגלים לחזרה לשגרת חירום?

מה עולה בנו מול אנשים עם מסכות וכפפות? התייחסות
לריחוק החברתי שנוצר ולחרדה מקרבה לאנשים.

 התייחסות למציאות הייחודית במשבר



הנחיות
ליצירת שיח
רגשי פתוח



יצירת אווירה נעימה - אווירה לא שיפוטית שאין בה נכון ולא
נכון או תשובה טובה יותר מאחרת.

 הקשבה פעילה - הקשבה בניסיון אמיתי להבין את הנאמר
ומופגנת באמצעות מילים (אני מבינה), שפת גוף (מבט, הבעות
ותנועות) ובשאלות שתפקידן להבין את הנאמר ולא לפרש או

לתת פתרונות. נגיב בתשומת לב ובחמימות.
 שאלות פתוחות - מה קרה? איך הרגשת? מי עזר לך? מי

הפריע? מתי זה קרה? למה זה קרה?
 חשיפה עצמית - שיתוף מהרגשות שלי כדי ללמד את השפה

הרגשית וכדי לתת לגיטימציה לשיתוף.



אוניברסליות - רגש שאחד מבטא, רבים חשים אותו, 
וזה מסייע להתמודד אותו כשמבינים את זה. 

לכן כדאי לשאול: מי עוד מרגיש כך? 
או לקבוע : הרבה אנשים מרגישים ככה. 

ההבנה שחוויה של אחד משותפת לאחרים מאפשרת למשתתפים
לאמץ פתרונות אחד של השני, ולכן יש חשיבות לתת מקום

להצעות של אחרים באופן שפותח את השיח.



תיקוף רגשי - אנו נותנים מקום לחוויה האישית ולא
מערערים עליה, מתחשבים ברצונות הילד, העדפות שלו,

ונותנים מקום לאמונות ולמחשבות שלו. 
לדוגמה, ילד נפל, אז אומרים לו 'נפלת, כואב לך?'. תגובה

לא מתקפת תהיה 'לא קרה כלום'. 
התגובה המתקפת נותנת מקום ושם למצוקה של הילד,
מלמדת אותו לסמוך על תחושותיו, מסייעת לוויסות רגשי
ואילו התגובה הלא מתקפת עשויה לבטל את החוויה של
הילד, מנסה להרגיע בעיקר את ההורה ועשויה לשדר

בלבול



יחידות הפעלה



יחידות ההפעלה הן פעילויות
המותאמת להעברה במסגרת
קצרה או מתמשכת,
למשל, יחידה כפתיחת מפגש או
כמה יחידות יחד כמפגש שלם



שיום רגשות

  איזה רגשות אתם מכירים? - רישמו אותם על
הלוח (בזום או במפגש). ניתן להשתמש ברשימת

רגשות המופיעה בנספח.
 האם יש רגשות טובים או רעים? סמנו על
הלוח ומיינו את הרגשות לרגשות נעימים ולא

נעימים.
 כל משתתף בוחר רגש ורושם אותו על דף. את

הדף מצמידים לגוף במקום בו מרגישים אותו.

מטרה: עידוד הביטוי הרגשי באמצעות הרחבת 
אוצר המילים הרגשי

 



 

היכרות עם רגשות

 הציגו בפני המשתתפים כרטיסיות עם רגשונים או
כרטיסיות מילים שמתארות רגשות (רשימת

רגשות ורשימת רגשונים בסוף המסמך). 
 כל משתתף בתורו בוחר כרטיסיה. ניתן לבחור

באופן גלוי או מקרי. 
 כל משתתף מתבקש לספר סיפור דמיוני וקצר בו
עולה הרגש שבחר. התייחסו לכל סיפור כאילו הוא

אמיתי, גלו התעניינות והפגינו אמפתיה.

מטרה: שיח על הרגשות
 



 
 

שיתוף חוויה

מטרה: העלאת תכנים נפשיים וחיבור לרגשות העולים מהם.
 

כל משתתף מספר על חוויה ייחודית שעברה עליו במהלך
החודשיים האחרונים בבית. 

ניתן לבחור אחד מהנושאים הבאים:
 אירוע שלא חשבתם שיתרחש. 

 משהו שהיה נעים לי.
 משהו שלא אהבתי.

 משהו שראיתי שקרה למשהו אחר. 
 משהו שהשתנה במשפחה שלי בזמן הקורונה.



שיתוף קשר

מטרה: שיח על הקשרים וההשתנות שלהם
 

כל משתתף מספר על קשר שחיזק אותו בתקופה הזאת או שקיבל צורה חדשה.
 בתוך המצב המורכב של הבידוד והריחוק החברתי קשרים חברתיים עברו

טרנספורמציה, אנשים לא נפגשו פיזית ועברו לתקשורת באופנים אחרים. ספרו
על הקשר ובאיזה אופן הוא התרחש (זה יכול להיות קשר עם אדם מוכר, או דמות

שאתם עוקבים אחריה באינסטגרם).



הרגשה טובה

מטרה: שיתוף רגשי באמצעות חפץ כל אחד בוחר חפץ שנותן לו תחושה
נעימה (המגע שלו, זכרון שהוא מעלה, השימוש בו וכדומה) ומספר עליו.

בחירת החפץ תעשה: 
 מתוך התיק של כל אחד (אם זה נעשה במפגש פנים אל פנים)

 מתוך החדר של כל אחד (אם זה נעשה בזום)
 מתוך החצר (אם יש אפשרות להוציא את הקבוצה לחצר לכמה רגעים)

 מהדמיון - ואז ניתן לצייר אותו או לכתוב עליו. כדאי שיהיה לו ביטוי מוחשי
כתוב או מצויר טרם השיתוף הקבוצתי.

 
החפצים יכולים להיות טריגר לסיפור על אירוע, אדם או מקום שנותנים

למשתף הרגשה טובה.
ניתן לסיים בשיתוף של פעילות שנותנת לי הרגשה טובה.



 

 

קשיבות לגוף

מטרה: פיתוח יכולת הקשבה לרגשות כשהם מתעוררים בגוף.
 

הנחו את המשתתפים לבחור רגש כלשהו (אפשר מתוך כרטיסיות או
רגשונים). הנחו אותם לבחור אירוע או אדם שמעלה את הרגש

והתמקדות בו.
איזו חוויה גופנית זה מעלה? האם הגוף רפוי או מתוח? מכווץ או
נינוח? האם הלב מתרחב או מתכווץ? אם הפנים רפויות או
מתוחות? הפה קפוץ או מחייך? העיניים נפתחות או נסגרות /

מצומצמות? באיזה מנח הידיים? והרגליים?
(ניתן להמשיך פעילות זאת עם הפעילות הבאה)



חיבור בין רגש וגוף

מטרה: פיתוח יכולת הקשבה לרגשות ומיקומם בגוף
 

 בקשו מכל משתתף לעצום עיניים ולדמיין רגש נעים כלשהו. 
 היכן הוא מופיע בגוף? איזה צבע ומרקם יש לו (האם הוא עוקץ או זורם,

קשיח או רך…).
 בקשו מכל משתתף לעצום עיניים ולדמיין רגש לא נעים כלשהו. 

 היכן הוא מופיע בגוף? איזה צבע ומרקם יש לו.
 תנו לכל משתתף שני דפים עליהם מצויר קו מתאר גוף (בנספח). ציירו את

התחושות שעלו, כל אחת על דף נפרד.
 ניתן להוסיף הנחיה: כיצד אתם מעוררים תחושות נעימות ורגשות חיוביים?

ציירו והדביקו על גבי הדמות במקום המתאים.



השיר שלי

מטרה: נראות של כל חבר בקבוצה, וחיבור 
 לרגש חיובי דרך מוזיקה.

 
כל אחד בוחר שיר שהוא אוהב ומשמיע את

ההתחלה שלו, חברי
הקבוצה צריכים לנחש איזה שיר זה. אחר כך
מי שבחר את השיר מסביר מדוע הוא אוהב

אותו ומה בשיר הזה גורם הרגשה טובה.



 

 
 

מטרה: חיזוק רגשי באמצעות חברי הקבוצה
 

כל חבר בקבוצה אומר למי שמשמאלו זכרון נחמד שיש לו מהעבר משותף של
שניהם יחד, או לחילופין משהו שהוא מעריך בו.
במידה ועושים את הפעילות בזום, יש לשים לב

 שסדר המשתתפים בכל מסך נראה אחרת, 
ולכן צריך לקבוע דרך אחרת ליצור סבב. 

אפשר לעשות זאת לפי סדר אלפביתי או לפי גיל וכדומה.

תמיכה הדדית



מדיטציה
מטרה: המדיטציה הבסיסית הזו מאפשרת להתמקד בתחושות הגוף

במטרה להניח מעט את המחשבות המטרידות. 
הנחו את הילדים לחשוב על כדור זכוכית מהסוג שכשמנערים אותו
הוא מתמלא בשלג. השלג לא מאפשר לראות בצורה ברורה ולכן
צריך להשקיט את המערכת כדי לקבל מיקוד וראייה צלולה. הסבירו

שזה מה שקורה לנו כשאנחנו מוצפים ברגשות ומחשבות של דאגה.
בקשו מהילדים לעצום עיניים או להניח את הראש על השולחן,

ולהפנות את תשומת הלב לאצבעות הרגליים. לתחושה שלהן, למנח
שלהם על הרצפה. אפשר להזיז אותן אחת אחת. העבירו את

המיקוד באופן הדרגתי לשוקיים, הברכיים, וכך לאורך כל הגוף.
הציעו להם לעשות שימוש בטכניקה גם במצבים אחרים לאורך היום

כשהם בחרדה או בכעס או בתחושה של דאגה וחוסר אונים



דמיון מודרך
דמיון מודרך משמש אותנו לשיפור מצב הרוח באמצעות הדמיה מחשבתית. 

לפני שמתחילים את הדמיון המודרך כדאי לעמעם אורות, ולבקש לשמור על שקט. אפשר
להציע לעצום עיניים, אך לא לחייב. אפשר גם להרכין את הראש על השולחן. הסבירו

לתלמידים כי היום נתרגל טכניקה שנקראת דמיון מודרך, טכניקה שמסייעת להירגע במצבי
לחץ, כשהם מרגישים שהנשימה שלה מהירה, כשיש להם מחשבות שליליות מטרידות, קושי

לישון ועוד.
במידה והפעילות נעשת דרך זום. מומלץ להציע לילדים להשתמש באוזניות. זה יסייע להם

להיות יותר ממוקדים ולצלול בקלות יותר אל תוך החוויה.
יש הרבה דרכים לעשות דמיון מודרך ואנו מציעים כאן דוגמה מוקלטת בקישור המצורף

שניתן להשתמש בה כפי שהיא.
 

https://www.safeplace.cet.ac.il/knowledge-item/%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9F-
%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%A8%D7%9A-%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%AA-

/%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%92%D7%A2%D7%95%D7%AA



נשימות
מטרה: נשימה עמוקה מאיטה את המחשבות, מאפשרת

התמקדות ומנקה
את הראש. כתוצאה מכך מושגת תחושת הרגעה.

בקשו מהילדים לעצום עיניים או להניח את הראש על השולחן,
אם

מתאפשר, גם שכיבה תתאים לתרגיל זה. הנחו אותם לשאוף
אוויר באיטיות ולמלא את הבטן,ולאחר מכן לנשוף ולהוציא את
האוויר באיטיות. אם יש אפשרות, הנחו אותם לשים יד אחת
על הבטן כדי להרגיש איך היא עולה ויורדת. יש לעשות זאת
חמש עד עשר פעמים, או עד שמרגישים תחושה של רגיעה.



בהצלחה!
כל אחת מהפעילויות יכולה

להיות בסיס למגוון פעילויות

אחרות, תרגישו חופשי

לעוף איתן למקום אחר
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