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 וחרדה חברתית  הימנעות עם שימו לב לתלמידים  –  החלה " טקסים"עונת ה

 
חינוכיות  -מנחה בתוכניות הפסיכו  לילדים ונוער, NLPמנחת קבוצות ומאמנת צורית רוסו,  

 בעמותת רקפת ת סופרויז'ן נחמו
 רקפת מנחה ב, ך בעלת תואר שני בחינו מדריכת הורים בצוות מיכל דליות ו אסנת בירן, 

 

 

של מערכת החינוך. החל מטקס יום   "עונת הטקסים "התקופה הזו בשנה פותחת את 

טקסי סיום ומסיבות סוף שנה. מה שלרוב הילדים  כלה בהשואה ומטקס יום הזיכרון, ו

חרדה  הימנעות ו המתמודדים עם מופנמים וביישנים, נראה טריוויאלי, לילדים ובני נוער  

 . ומאתגר  חברתית יכול להיות אתגר משמעותי

רקפת, מדריכת הורים בצוות מיכל דליות ומורה  שוחחנו עם אסנת בירן, מנחה בקבוצות 

ואיך ניתן  אליהם כדאי לשים לב ם הדברים שבעלת תואר שני בחינוך, כדי להבין מה

 , בימים ובשבועות הקרובים: ומופנמות לתמוך בילדים ונוער עם חרדה חברתית

 

יציאה משגרה, שהיא כשלעצמה מהווה   היא "חשוב להבין שהתקופה הזו בשנה  

ילדים עם חרדה חברתית. עד שמצאו את מקומם  , לעתים מטלטלת, עבור תהתמודדו

"שוברי שגרה"  רו מחופשת הפסח הארוכה, פתאום יש רצף של אירועים לאחר שחז

שמכריחים אותם שוב למדוד מחדש את מקומם ביחס לשאר הילדים בכיתה, לייצר  

סטטוס קוו  ום ואת היומילשנות את ה מאלו שהתרגלו להן, אינטראקציות חברתיות אחרות  

אחד האתגרים הגדולים הם הטקסים ההמוניים,   יצרו לעצמם ושחשוב להם כל כך. ש

מלהגיע לבית הספר ביום הזה, רק  לחלוטין  נמנעים  רבים אף מרובי המשתתפים. ילדים 

 כדי לא להתמודד עם הקושי, עם הרעש ועם ההמולה. 

גם אם מדובר "רק"  הי, במיוחד כשהטקסים כוללים השתתפות פעילה כלשזה נכון 

המתמודדים  שהם ביישנים ומופנמים או ילדים ונוער  .הנחת פרח או עמידת דום בצפירה ב

עם חרדה חברתית תמיד יחשבו שכולם מסתכלים עליהם, שהם בולטים, שהם מוזרים  

 והסיטואציה כולה עלולה להיות עבורם מלחיצה ביותר. 

 

בטקסים ובמסיבות סוף  בעצמם השתתף שיבקשו מהם ל במיוחד  חוששים  יתרה מכך, הם

  .חוששים לאכזב שיקריאו, שיציגו, שירקדו, והם שנה. הם חשים שיש ציפיה שיקחו חלק, 

יכולים.  הם ומצד שני, יש כאלה שהיו מאד רוצים לקחת חלק, אבל לא מרגישים ש

, והשיפוטיות העצמית המאפיינת רבים החווים  הפערים האלה יכולים ליצור תסכול ומועקה 

 . בודאי שאינה מסייעת –חרדה חברתית 

 

 כדי לעזור להם? ב יכולים לעשות  ך וייעוץ מורים, צוותי חינו  - מה אנחנו  

 

לקושי אפשרי.  ורגישים קודם כל, להיות מודעים לעובדה שזו תקופה מיוחדת ולהיות ערים 

שמתעוררת ולפעמים  אמיתית חשוב להבין, שזו לא הצגה ולא משחק, אלא מצוקה  

 הם עלולים לחוש .לשים את האצבע על הנקודה המדוייקת ים מתקש  םעצמ יםהילד
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ברגע שנהיה   .שלכאורה לא קשורים , גם בהיבטיםרגרסיה כללית אף לחוותו  פיםמוצ

 ערים לאתגר, נוכל לסייע לכל ילד בדרך שלו, בקצב שלו ובאופן שנוח לו. 

או  ילדים שמסרבים ללכת לבית הספר ביום של הטקס, כדאי לבדוק האם יש גורם חינוכי  

לאפשר להם לנכוח  כדאי ללוות אותם באותו יום ולהוות להם עוגן רגשי.  יםשיכולחבר/ה 

מרחוק, לא לשבת בשורות עם כולם, אלא לאפשר לילד לווסת את ההשתתפות  בטקס 

ולצאת באמצע אם צריך. ואם למרות הכל עדיין קשה לילד להגיע, לקבל את הקושי  

ולשחרר. להורים, מומלץ ללכת יחד עם הילד לטקס אחר, עירוני, או פרטי, לצפות מרחוק  

 . נוספת בטקס הבא , ולאפשר התקרבותאבל עדיין להרגיש שלקחתם חלק

לגבי השתתפות בטקסים ובמסיבות סיום, גם כאן, כדאי ללכת בקצב של הילד. להציע  

מגוון של דרכים לקחת חלק, ולא בהכרח על הבמה, אלא בדרך המתאימה לכל ילד  

ורצוי, אך ללא אלמנט של לחץ או של ציפייה להשתתף אם הוא   ךבדרכו, כך שירגיש שיי 

 לא מעוניין בכך. 

בסופו של דבר, מה שכל ילד וילדה המתמודדים עם חרדה חברתית צריכים הוא שנראה  

שנקבל אותם כפי שהם  אותם, את האתגר העצום והבלתי נראה שהם צולחים מדי יום, 

 נהיה שם בשבילם". שו

 

 טיפים והתייחסויות שחשוב וכדאי לזכור:דגשים,  אספנו עבורכם מספר   ,לסיכום

 

ידים מבעוד מועד הן לסממני ומשמעויות התקופה והן לטקסים  הטרמה. להכין את התלמ .1

 . הצפויים ומהלכם, ועל המצופה מהם

בתקופה זו של   ספציפית  -תלמידים מחסירים ימי לימוד   אילו לעקוב מומלץ לשים לב ו .2

 , ומדוע. השנה

כדאי לסמן לאותם תלמידים שזוהו כנמנעים או החווים קושי בתקופה זו שאנו רואים אותם,   .3

נוכל לחשוב יחד מה יעזור ויקל עליהם, כיצד נכון עבורם   .ינים לליבם וזמינים עבורםמב

תוך שהם שומרים על רווחתם ועל   – , כך שהם ממשמכים להיות חלקלחוות את התקופה

 . גבולותיהם

לייצר מגוון תפקידים משמעותיים המאפשרים גם לאלו שאינם על הבמה  ניתן ומומלץ  .4

שוב ולאפשר )ככל האפשר(  ולהציע שוב ולא לוותר, להזמין   .םולהיות שותפי לקחת חלק

 . צטרפות גם באיחור )לפעמים לוקח זמן "להפשיר"(ה

 . לאפשר תפקידים בזוגות או שלישיות  .5

לא לקחת חלק  ל תלמידים ששקבלה והבנה לבחירה להעביר מסר חד משמעי של מומלץ  .6

תוך שאנו מאפשרים לכולם מקום שמותאם לרמות חשיפה שונות. יחד עם  "קדמי", פעיל, 

 . , הגעה ונוכחות גבולות ביה"סולשמור על לייצר זאת, חשוב 

התרגשתם,    על כל הפעמים בהם אתם ,להשתמש בהומור עצמילשתף מניסיונכם ואף   .7

 . על הבמה   חששתם ואולי אף "פישלתם"

יש חשיבות    .אחרים)וחששות( רגשות  לזכור שהתשובה "משעמם" נושאת בתוכה המון .8

סביב התחושות האמיתיות והפחות פוטוגניות המלוות את   לפרק ולייצר שיח ,גדולה לפתוח 

 התקופה, ולתת להן מענה. 
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ייטב אם יפגשו, יכירו ויהיו חלק   –או ילדה המתמודדים עם קושי ואתגר חברתי ילד בנוסף,  

מסיטואציות   –כמותם  –שי דומה, החוששים ממעגל שייכות עם ילדים וילדות החווים קו

שאחרים תופסים כפשוטות וטריוויאליות. נירמול התחושות והקושי שלהם יסייע להם גם  

לקבל את עצמם ולהימנע משיפוט וביקורת מחמירה שלהם כלפי עצמם, וגם ללמוד  

עז,  ותרגל יחד כלים ופעולות שיסייעו להם לאט ובהדרגה לוותר על דפוסים נמנעים, לה

 לנסות ולהשתלב, תחילה בתוך הקבוצה, ואח"כ גם מחוץ לה. 

 לא צריך להתמודד לבד עם חרדה חברתית! 

 . מוזמנים להכיר  רגשיות של עמותת רקפת.-וזה מה שעושים בקבוצות החברתיות

 

 

 

 

בוגרים, בפריסה  רגשיות לילדים, נוער, צעירים ו-עמותת רקפת מפעילה קבוצות חברתיות

. בנוסף מפעילה העמותה מדי שנה מאות סדנאות,  ארצית, וכן ייעוץ פרטני וקבוצתי להורים

 . , במסגרת מודל רקפת לחינוךבמערכת החינוך קבוצות והרצאות
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