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מפגש עשירי - סיכום התוכנית6
לאחר תהליך שנמשך כשלושה חודשים שבהם עסקנו בנושאים מורכבים, חשוב להקדיש 
זמן לחשיבה על התוכנית. ביחידה זו יוכלו המשתתפים להתייחס לתהליך שעבר עליהם 

במהלך המפגשים, לתכנים שהוקנו ולדרך ההנחיה.

מטרות:
1. למלא שאלוני משוב על התוכנית.

2. לאפשר למשתתפים להתייחס לתוכנית ולהשפעתה עליהם.

למנחה:
לפני תחילת הפעילות לסיכום התוכנית, יש להעביר לתלמידים את שאלוני המשוב, ורק 

אחר כך להתחיל בפעילות הסיכום.
להלן כמה אפשרויות לסיכום התוכנית. יש לבחור אחת מהן להפעלה. חשוב להקצות 
למשתתפים זמן לצורך הכנה או חשיבה )במיוחד בהפעלות הדורשות הכנת קולאז'(. לאחר 

מכן, חשוב לאפשר לכל משתתף להציג את מה שהכין ולבטא את מחשבותיו.

אפשרות א':
יצירת קולאז' אישי אשר יעסוק ב"מה לקחתי מהתוכנית" והצגתו למשתתפים.

במרכז החדר יפוזרו כתבי-עת צבעוניים )ז'ורנלים(, כלי כתיבה, מספריים, דבק וצבעים. 
כמו כן, ניתן לפזר גם ניירות צבעוניים שונים )קרפים, ניירות משי( ועוד. כל משתתף 
יקבל רבע או שמינית גיליון בריסטול, שעליו יתבקש להביע את מה שהוא "לקח" עמו 
במהלך ההשתתפות בתוכנית. אפשר להביע זאת באופן מופשט או מוחשי יותר. לאחר 
שכל המשתתפים יסיימו להכין את הקולאז', יציג אותו כל אחד מהמשתתפים לכלל חברי 

הקבוצה ויסביר את משמעותו.

אפשרות ב':
קוץ ופרח - כל משתתף יאתר קוץ ופרח מתוך התוכנית.

המנחה יכין מראש ייצוג של קוץ ופרח. כל משתתף יתבקש לחשוב על "קוץ" ועל "פרח", 
שאותם הוא מייחס לתוכנית. ה"קוץ" יתייחס לקושי שהיה למשתתף, פעילות שאהב פחות. 
ה"פרח" יתייחס לתרומת התוכנית למשתתף. לאחר שהמשתתפים יקדישו זמן למחשבה 
על ה"קוץ" ועל ה"פרח" שאותם יציגו, יערוך המנחה סבב ביניהם. ה"קוץ" וה"פרח" שהביא 
המנחה יעברו בין המשתתפים. משתתף שה"קוץ" וה"פרח" הגיעו אליו יחלוק עם חבריו את 
תרומת התוכנית עבורו ואת קשייו בהשתתפות בתוכנית. ניתן גם לערוך שני סבבים נפרדים: 
סבב ראשון שבו יעבור ה"קוץ", וכל אחד מהמשתתפים יספר על קושי שהתגלע לו במהלך 

התוכנית. בסבב השני יעבור ה"פרח", וכל אחד יספר במה תרמה לו התוכנית.

אפשרות ג':
חפצים

במרכז החדר יפזר המנחה חפצים שונים. החפצים יכולים להיות מגוונים, כגון בובות, חפצי 
בית שונים, ספרים ועוד. חשוב, שמלבד החפצים שהמנחה יביא יונחו גם דפים לבנים 

וצבעים על מנת שמשתתף שלא ימצא חפץ מתאים יוכל לצייר או לכתוב שם של חפץ.
כל אחד מהמשתתפים יבחר חפץ שמוצא חן בעיניו. חשוב שהמשתתפים לא ייקחו את החפץ 
לידיהם על מנת שמשתתפים אחרים יוכלו גם הם לבחור באותו חפץ. החפץ שבחר המשתתף 

6 בכתיבת הפרק השתתפה יעל כץ בן יצחק, עו"ס קהילתית במרכז לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה בירושלים.
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יאפשר לו להביע באופן סמלי את משמעות התוכנית עבורו - "במה תרמה לו התוכנית".
לאחר שכל משתתף יבחר חפץ, יחלקו המשתתפים זה עם זה את החפץ שבחרו, ויציגו 

בעזרתו לכלל המשתתפים את משמעות התוכנית עבורם.

נקודות לדיון במפגש הסיכום:
•מה עברתי בתכנית? 	

•מהו הנושא המשמעותי ביותר עבורי בתוכנית? 	
•מהו הרגע המשמעותי שהיה לי במהלך התוכנית? 	

•איזה שינויים חלו בי? 	
•משהו שהייתי רוצה לדעת עליו יותר. 	

•מה היה חסר לי בתוכנית? 	
•משוב למנחה לגבי הפעלת התוכנית. 	

•מה היה לי קשה בתוכנית? 	


