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 אחרי החגים יתחדש הכל.... 
 תקופה עבורם -היא ה  "בין החגים"  ת תהליכים משמעותיים בפרט ובקבוצה שתקופ

 
 יועצת חינוכית, מנחת הורים ורכזת ומנחה מקצועית בעמותת רקפתצורית יהודה, 

 
 

.  , על חשיבות הרצףעל ערכה של השגרה(, סוכות עד פסח)מה לא נאמר על התקופה של "בין החגים" 
 לא פעם אנחנו מוצאים את עצמנו עייפים או משועממים מהשגרה, אולם חשוב לדעת: 

רצף של שגרה מאפשר תהליכים משמעותיים  תחושה של יציבות וביטחון.  , שגרה מכניסה רוגע לחיים
 תחות, צמיחה.ועמוקים, התפ

 . חרדותהימים שלהם רצופים באלה שזה נכון לכולנו, וביתר שאת עבור 
בחוגים,  בבית הספר,  –שעצם היציאה מהבית, האינטראקציות החברתיות מכל הסוגים ילדים ונוער 

, אמיתית חרדהאצלם מייצרים   – במפגשים אחר הצהריים, בנסיעה באוטובוס, בקיוסק של בית הספר
 יכול, חופשים על שגרה.ויעדיפו, כב

 
חרדות חברתיות, התקופה  קושי חברתי ואז נתחיל מהחדשות הטובות... גם עבור המתמודדים עם 

 –עם ליווי ועבודה התנסותית נכונה  –הזאת של "בין החגים" היא תקופה של הזדמנויות. תקופה שבה 
 .  וצמיחה התפתחות ,הזדמנויות לשינוימגוון יכולים להרוויח, בצעדים קטנים, 

 
לוקחים זמן וזקוקים לרצף. שינוי דפוסי   -תהליכים באופן כללי, ובוודאי כאלו של שינוי חברתי 

  בהתנסות, חזרתיות ויצירת שגרות חדשות ותשנעוצ  ,הצלחהצבירה של חוויות דרך עובר חשיבה 
 .האמביציה שלנועל ו –שמלמדות אותנו דברים חדשים על היכולות שלנו 

 
לייצר   -לקושי היא זמן נהדר לצאת לדרך. עם מודעות גדולה ורגישות שבין חגי תשרי לפסח התקופה 

ככל שמתרגלים התמודדויות עם סיטואציות חברתיות. של  חזרתי הזדמנויות לחשיפה הדרגתית ותרגול
 חות, ונהנים מתוצאות חיוביות שמגבירות את המוטיבציה ואת תחושת המסוגלות.יותר כך חוששים פ

התקופה של נובמבר עד אפריל היא התקופה היחידה בשנה שמאפשרת עבודה אינטנסיבית, עם 
 פרט.רמת הבהן בכתה והן  –רצף, תנאים אופטימליים ליצר תהליכי שינוי 

קבוצות העצמה כמו למשל  –תהליכיות וסדנאות ות נשתדל מאד לנצל תקופה זו לקיומן של קבוצלכן, 
יותר כשהוא רצוף  שיהנו ממסע משותף ומשמעותי  –, סדנאות לחינוך חברתי CBTחברתית, קבוצות 

ואפילו סדנאות וקבוצות לצוותים ולהורים, שגם הם יכולים להרוויח יותר מתהליכי עומק,  וממוקד, 
 . וזוכים בה לרצף  המרוכזים בתקופת זמן זו

 
 : תהליכים מקבילים 2  יםמתקיימוסדנאות רקפת למערכת החינוך בקבוצות 

, עם המון  ומונחה מקצועית תהליך מדורג וחווים, התהליך האישי שבו כל משתתף ומשתתפת עושים
באווירה שבה השיפוטיות והביקורתיות מוגדרות  במרחב מוגן חברתית ומוכוונות, רגישות ואמפטיה. 

, צעד צעד בדרך  מצליחים לקלף שכבה אחר שכבה התלמידות והתלמידיםכ"מחוץ לתחום" ממש 
    .לשינוי אישי, לעתים ממש בגדר משנה חיים

עוד קצת לספר על עצמי, עוד קצת לספר על המשפחה שלי, עוד קצת לספר על ההרגשה והחוויות שלי  
הפעם שהזמנתי ילדים ליום ההולדת ממוסדות הלימוד בהם עברתי מכיתה א' ואולי אפילו מהגן. על 

כל  על שלי ואף אחד לא בא, על הפעם שהמורה הושיבה לידי ילדה והיא לא הסכימה לשבת לידי, 
בחרתי לא ם שמיהפע כל אותן שמצאתי את עצמי בלי שותף להגשת עבודה בזוגות או על  מיםהפע

 שאני מוזר...   ישאומרים עללנסות אפילו, להשתלב, כי "ידעתי" 
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התהליכים הקבוצתיים. כל פעם שאחד המשתתפים אוזר אומץ  גם מתוך התהליך האישי, נגזרים 
 ומספר חוויה, זה נותן כוח לאחרים להביא את שלהם. 

"גיליתי שאני לא לבד" אמרה לי נערה מתבגרת באחד המפגשים הראשונים. "במהלך היום אני כל כך  
 לה שחשים כמוני..." הרבה עם עצמי שלא היה לי מושג שיש עוד כא
נוצרת חברה טובה יותר, אקלים כיתתי מיטיב   –ומתוך האמפתיה, ההזדהות, ההבנה וההכלה 
 ומאפשר, הזדמנויות לשינוי וצמיחה משותפת. 

 
)הברוכה(  ועם הכניסה לשגרה וחופשת תשרי הארוכה, גדול  החופש האז עכשיו זה הזמן, רגע אחרי 

- המרחב החברתילחשוב על  זה הזמן כל האתגרים הנלווים, לימודים, פעילויות ושל אינטנסיביות לו
   אותו במיוחד.אלה שצריכים רגשי, עם דגש על 

ואפילו, גאוות יחידה. מרחב בטוח שבו   ,ההשתתפות בקבוצות תהליכיות אלו מייצרות קבוצת שייכות
ר מ"רק באתי להקשיב" ל"איזה  "לא צריך להסביר. מבינים אותי". מרחב שבו ניתן לעשות את המעב

 כייף שיש את מי לשתף". 
הביטחון שנבנה בצעדים   ים גםדרך התנסויות קטנות אך רציפות, צעד צעד, המרחב ניפתח ואיתו מגיע

  -להעז, לנסות, לעשות  –כשאני רואה שאני יכול וזה מצליח, והרצון   –, תחושת המסוגלות זעירים ממש
, יוזמה ללקיחת צעדים אמיתיים ניתן לעבור  ,ח ולהשתתף רק עם העינייםלהיות נוכ :רופשי. דרך האעוד

 בקבוצה ובעצמי במקביל.  –צעדים בוני אמון אלו . אישית
 

ניתן ללמוד על עצמי   –כמו זה המתאפשר בתקופת "בין החגים"  –סיונות והצלחות יכשיש רצף של נ
העולם מלא גם בפוטנציאל  ות אבל זה אפשר להימנע מכישלונות ואכזב אמנם איש ועל העולם החברתי

  חוששים ממש כמונימרגישים ושאני לא לבד. שכל זה נכון לרבים נוספים, ש –והצלחות, ובעיקר  
 הקבוצה היא כוח. השגרה היא כוח. 

 אז כן, זה ממש הזמן להתחיל!! 
 

 אז איך זה קורה בפועל? 
 

צריך זמן  . " השריר החברתי" את ומפתחים על ידי "סרגל מאמצים". כמו בחדר כושר. לאט לאט, בונים 
לתת לשריר להיבנות, בלי להיפצע או להגזים עם העומס. יצירה מדורגת של סיטואציות  כדי 

  –, ומכאן גם חוויה של הצלחה ומוכנות להתמודד גם עם אי הצלחה  שמאפשרות יצירת אמון ותקשורת
 .  המשיך לנסותול

תרגיל שניתן לבצע ברמות שונות. בתור התחלה, לתת משימה   "סמול טוק". - בזוגות תרגיללמשל, 
.  בין כל שניים היושבים יחד לתרגיל משותפת כמו ליצור רשימה של כמה שיותר מכנים משותפים

ובהמשך )והכי מאתגר(, החוויות הכי כיפיות מהחופשה האחרונה" " בהמשך, לתת נושא לשיחה כמו: 
 .  ...לכאורה – טולא לתת נושא ושהם צריכים לבחור משהו לדבר עליו. כמה פש

לא מעניין אף אחד  ו " ר מוז" על מה לדבר, שהוא  הוא לא יודע לנהל שיח, שאין לו גיש שמי שמר עבור כי
 תרגיל הוא, ה"סמול טוק" שיעניין אותו – לו משהו שהוא יכול לשתף את האחר ושלא באמת יש

לעיתים, הם ישבו האחד מול השני ופשוט ישתקו. ישפילו מבט   .משימה שמעלה את הסומק לפניםו
 צריך לחזק את השריר, בהדרגתיות. –וזה בסדר. כי כמו שאמרנו ויחכו שזה יגמר. פשוט כך.  

 
בעיקר חששות  –מגלים כי יש הרבה משותף בין המשתתפים ככל שהזמן עובר והקבוצה מתגבשת, 

החומות נהיות דקות יותר ונמוכות יותר ולאט  . נפתחיםשפתאום הולכים ומחסומים  חדים, עכבות וופ
, נוצרות חברויות. נוצרת גאוות יחידה. אפשר לדבר על נושאים ש"זר לא  ובטוחים  בצעדים קטניםלאט, 
 יבין".  

בא להם. וואו   אין יותר מרגש מלשמוע על משתתפים בקבוצה שהתגבשו ונפגשים אחה"צ. ביוזמתם. כי
 כמה שזה אדיר!!
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בלתי נפרד בקבוצות שלנו הוא הכדור. כדור גדול. רך. צבעוני. כזה שיכול לעוף גבוה ולעולם  נוסף וכלי 
 לא לפגוע. כזה שמביא קלילות וצבע וצחוק לקבוצה.  

. לא תופסים אלא הודפים ואסור שיפול על  כללים 2משחק מסירות עם  - "21"עם הכדור ניתן לשחק 
עצמו. אין קשר עין בין המשתתפים. יש המון מבוכה  מרוכז בכל אחד נראה שהרצפה. בהתחלה, 

וחששות. הכדור נופל שוב ושוב. אבל אז, משתפרים מסבב לסבב וממפגש למפגש. והצחוק מתגלגל 
ולאט לאט  –שחולקת תחושות וחששות  כותבאוויר. כי אין מנצחים ומפסידים. אנחנו קבוצה. קבוצת שיי

 .  גם הצלחות
ואז, נשארים בהפסקה לעוד כמה סבבים. ויוצאים לשיעור הבא עם חיוך על הפנים. וכשנפגשים בפעם  

". אחרי הכל, החוויה הקבוצתית הרבה יותר קלה 21הבאה, מבקשים להתחיל עם שבירת שיא ב" 
סוגיות האישיות. חלק נהדר בתוך תהליך ארוך ומשמעותי. תהליך שבו מחייבת חשיפה ונגיעה בופחות 

 וברים פעם אחר פעם את הקרח כדי להגיע לתרגיל נוסף.ש
פעם נדבר על חוזקות וכוחות, נחפש אותם ונכיר אותם ונלמד שאין אדם בלי חולשות ושבכולנו יש 

שלונות. שלעיתים החששות שלנו והדימוי העצמי שלנו הוא ישאין הצלחות בלי כבכולם. חוזקות וכוחות. 
 תנות ולצבור ביטחון.  רק בראש שלנו ועד כמה אפשרי להש

 
משמעותיים שילוו אותנו תקופה, ברצף, ויאפשרו   אז זה הזמן! בין חגי תשרי לפסח להתחיל תהליכים

 משני חיים.  צעדים  . בצעדים קטנים אך גדולים מהחיים. שיישאר -שינוי עומק, מהותי ואמיתי  
 
 
 
  
 

רגשי ושיפור  -צמצום פערים בפן החברתיחינוכיות של עמותת רקפת נועדו לאפשר -התכניות הפסיכו
לשורה ארוכה של קשיים שהתעוררו   האקלים הכיתתי והבית ספרי. הן מהוות מענה מקצועי ואיכותי

 :כתוצאה ממציאות חברתית מאתגרת, ומיועדות לסייע למספר מעגלים

 ,לתמיכה וחיזוק בתלמידים מאותרים -קבוצות ממוקדות  •

 ,י הכתה/השכבהלכלל תלמיד -ימי שיא וסדנאות  •

 ,לצוותי החינוך והייעוץ -סדנאות והרצאות  •

 .להורים -הרצאות וקבוצות  •

 
 https://bit.ly/39g9Qv4    /2017032-077לפרטים על תכניות רקפת וליצירת קשר << 
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