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  'ב-'א כיתות - במרחב מוגןה שהיי-מערך שיעור מקוצר להדפסה 

  הסבר בכיתה על מהות התרגיל וחשיבות המוכנות-חלק ראשון •

 מצב שבו נופלים  יכול להיות למשלמצב חירום.  היום נתרגל תרגיל שמטרתו להכין אותנו למצב חירום:מורה

חשוב , כרגע הכול בסדר ומדובר רק בתרגיללמרות ש. אנחנו נשמע אזעקה ונכנס למרחב המוגן. טילים באזור שלנו

  . שנעשה אותו במדויק  לפי ההוראות על מנת שנהיה מוכנים אם חלילה יתפתח מצב חירום אמיתי בעתיד

אני אקריא לכם את . ם בכיתתו תרגלו כניסה למרחב מוגןאדם הוא בן גילכם וג. יש לי פה מכתב מילד ששמו אדם

  .ת כעבחלקו הראשון של המכת

 ,שלום לכם ילדים

כשהמורה שלי נועה שאלה . חלק טובות וחלק פחות, לומד בבית הספר ועובר כל מיני חוויות, שמי אדם ואני ממש כמוכם

חלק מהם , אני מקווה שתקשיבו לדברים שאני כותב לכם.  התנדבתי למשימה בשמחה,מי מתנדב לכתוב לכם מכתב

 . מאד חשובים

כי זה על חשבון !!!"  יששש" כולם צעקו ,יום ייערך תרגיל בשיעור השלישיודיעה לנו שהכשהמורה שלי נועה ה, בבוקר

 11בשעה . "אני מצפה מכם לנהוג בבגרות, ילדים"של נועה נעשו רציניות והיא אמרה אבל אז הפנים . שיעור חשבון

המוגן ישבנו על הרצפה במרחב .  בדיוק נשמע צלצול חזק במיוחד וזה היה האות להסתדר בזוגות ולצאת מהכיתה

. למה לדעתנו הולכים למרחב המוגן ואיך אנחנו מרגישים. נועה שאלה אותנו כל מיני שאלות. בקבוצות לפי כיתות

יואב אמר שאח שלו בצבא ושהוא יודע שתכף תהיה מלחמה ואור אמרה שאבא שלה בצבא ושאין שום מלחמה וגם 

אבל . אני חיכיתי שנועה כבר תתערב ותגיד מי מבין שניהם צודקהם התחילו להתווכח ביניהם ו. לא הולכת להיות

 .נועה לא התערבה ובמקום זה הציעה לנו הפעלה עם בועות סבון

  ? האם אנו מבצעים את התרגיל כי צפויה מלחמה בקרוב,   ילדים:מורה

 מבצעים את איננוחשוב לציין ש. אנו מבצעים את התרגיל מידי שנה כחלק מהשגרה כי חשוב שנהיה מוכנים

  .התרגיל בגלל שידוע לנו על אירוע שעלול להתרחש בקרוב

רחב המוגן כדי למהשנה נתרגל הליכה . רעידת אדמה ועוד, אנו מתרגלים מצבי חירום שונים כמו מלחמה, בכל שנה

כל אחד מאיתנו יגלה אחריות ובגרות אישית כאשר . לדמות המתמודדות עם מצב שבו נופלים טילים באזורנו

  .  להוראות ברצינות הראויהסייחית

  . חשוב שנשמור על הסדר וננהג בהתאם להנחיות. בהישמע האזעקה נצא מהכיתה אל המרחב המוגן

  

   נשימות איטיות-חלק שני •

שמתי לב שבדרך לכאן ילדים קצת צחקו . אנחנו יושבים כולם יחד במקום בטוח עכשיו ):במרחב המוגן(מורה 

יכול להגיד לי איך הוא חושב שהוא היה מרגיש לו היינו עכשיו בעיצומה של התקפת ילדים האם מישהו , והתבדחו

  ? האם גם אז היינו צוחקים? טילים

השהות במרחב , אנחנו נתרגל שהות במרחב המוגן למשך עשר דקות אולם במצב חירום אמיתי כמו נפילת טילים

. ים לחוש תחושות לא נעימות כמו פחד ועצבמה שעלול לגרום לחלק מהילד, המוגן היא בדרך כלל ארוכה יותר

  . אנחנו נתרגל היום כלים להתמודדות עם  רגשות לא נעימים שעלולים לעלות בזמן ישיבה ממושכת במרחב המוגן
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האם יש למישהו רעיון מה הקשר בין בועות , שמענו שהמורה בכיתה של אדם הציעה לילדים לשחק בבועות סבון

  ? מרחב המוגןסבון למתח שנובע מהשהות ב

  :בואו נמשיך ונקרא ממכתבו של אדם

הילדים . היא הכריזה על תחרות הבועה הגדולה. נועה חילקה את בקבוקי הסבון לחמישה ילדים והעמידה אותם בשורה

אחר כך המורה . האחרים קראו לעברם קריאות עידוד ובסוף טל ניצחה כי לה היה את הבועה הגדולה והיפה ביותר

נועה הסבירה לנו . מה נכון לעשות בכדי להצליח ליצור בועה גדולה וטל אמרה שצריך לנשוף באיטיותשאלה את טל 

שכאשר אנחנו בלחץ אנחנו נושמים נשימות קצרות ומהירות ואז יש לנו תחושה שחסר לנו אוויר מה שגורם לנו להיות 

כשרוצים קים בבועות סבון מו בזמן שמשחלכן כדאי בזמן כזה לנשום ובעיקר לנשוף באיטיות ממש כ. עוד יותר בלחץ

גם אם יש מלחמה באמת וגם ,  שלהיות במרחב המוגן זה מצב שיכול להלחיץןנועה אמרה שמכיוו. לייצר בועות גדולות

 . לכן נתרגל כולנו נשימות איטיות, אם מדובר בתרגיל

  ?  של אדםאתם חושבים שזה זמן מתאים לתרגל נשימות איטיות כפי שתרגלו בכיתתו: מורה

יש להניח שבמצב חירום אמיתי , חשש וחוסר וודאות, למרות שרובנו מרגישים טוב כרגע ואני לא רואה עדות למתח

אני , יהיו רגשות קשים שכאלה ולכן במסגרת התרגיל החשוב הזה ובגלל שחשוב לנו להיות מוכנים לכל מקרה

   .ת תחרות הבועה הגדולהאבחר כעת חמישה ילדים ואחלק בועות סבון ונערוך גם אנו א

נראה מי מצליח לעשות . ננסה לעשות בועות יפות וגדולות. כעת כל אחד מכם יקבל מכל עם סבון לעשות בועות סבון

… פו: הוציאו אוויר דרך השפתיים כך. כדי לעשות זאת נצטרך לנשוף אוויר החוצה באיטיות רבה .בועות גדולות

 .תיהנו מהצבעים השונים שאתם רואים. ביטו בבועות הסבוןה, בזמן שאנחנו עושים זאת... או טסס

.  אפשר לשתף את כל ילדי הכיתה בתרגיל בועות הסבון כך שהתלמידים נושפים לתוך בועה דמיונית:הערה למורה

  .   התנסות כזאת ממחישה את הדרך הרצויה לשאיפה ונשיפה של אוויר בזמן לחץ

  . גל נשימות איטיות והפעם נעשה זאת ללא בועות כעת ניתן הזדמנות לכל הילדים לתר:מורה

 

אחרי ... או טססס... פו: כך. נוציא אוויר דרך השפתיים. איטיות רבהבואו נשאף וננשוף אוויר החוצה ב:ורהמ

לא נרים את הכתפיים ואת החזה בזמן שאנחנו שואפים . נכניס אוויר בעדינות ללא מאמץ, שנתנו לכל האוויר לצאת

ויר שאפו או. שימו יד על הבטן בזמן שאתם נושמים. באיטיות רבה, אחר כך נוציא שוב אוויר באיטיות. אוויר

... כעת תנו לאוויר לצאת באיטיות דרך השיניים. תרגישו איך האוויר ממלא את בטנכם, בעדינות ללא מאמץ

  .  דקות2-3בואו נעשה זאת במשך . הרגישו כיצד הבטן שוקעת... טססס

להורדה ברמת ,  להרפיההדגש בתרגול הנשימות במקרה הזה הוא להביא את הילדים לאיזון ולא: הערה למורה

חשוב לדעת שהתרגיל לא  .אחרי התרגול נצפה שהאווירה בקבוצה תהיה טובה ונינוחה יותר. המתח ולא לביטולו

  . עוזר במידה שווה אצל כל הילדים ויש להיות מוכנים לכך

 זה ?מתחממות בזמן הנשימה שלכם םכפות הידייהאם חשתם ש.  עשיתם עבודה נהדרת בתרגול הנשימות:מורה

באילו עוד מצבים ? אתם חושבים שבזמן חירום נשימות יכולות לעזור. אומר שלימדתם את גופכם להיות רגוע יותר

  ? לדעתכם נשימות יכולות לעזור

יש להקדיש לנושא את תשומת הלב ואת הזמן .  לתרגול הנשימות האיטיות חשיבות מרובה:למורה הערה

 . הפנימו וחוו את הנושא כראוי, הדרוש ולוודא שהילדים הבינו
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תסכול , בהלה, כעס, חוסר אונים, פחד, עצב(? מי רוצה להגיד לי איזה רגשות עולים בזמן מלחמה או אסון, ילדים

קוצר נשימה , קור, רעד, צורך לשירותים, בכי(? הרגשות הללו יכולים לבוא לידי ביטוימי רוצה לספר איך ) 'וכו

זוכרים ? שהיו לו במלחמות קודמות או במצבים קשים אחריםאו הרגשות אולי מישהו מכם זוכר מחשבות ). 'וכו

  ?איך התמודדתם איתם

  ..שיחה קצרה

אני חושבת , ם שעלולים לעלות בזמן חירום אמיתיכעת אחרי שתרגלנו נשימות איטיות ושוחחנו על רגשות קשי

  ." כיווץ שחרור"שנקרא גם " הרפיית שרירים"שזה זמן נכון לתרגל את תרגיל 

מעלה מגוון רגשות ותחושות אשר אין להם ) ואף בזמן תרגיל( שהייה במרחב המוגן במצב חירום :הערה למורה

  . רם לתחושה טובה יותר של שחרורתרגיל הרפיית שרירים מסייע בהקלה ותו. פתרון מיידי

  

   כיווץ שחרור- תרגיל הרפיית שרירים-חלק שלישי •

יש לנסות לתרגל עם התלמידים מה שיותר תרגילים עד .  התרגיל מובא במלואו ובחלוקה לקטעים:הערה למורה

  . כמה שהאווירה במרחב המוגן מאפשרת

שימו את שתי הרגליים על הרצפה ותנו , ט לאחורשענו מעיה. בה תרגישו נוח ככל האפשרשמצאו תנוחה  :מורה

אם לא מתאים .  אם אתם מרגישים נוח לעשות זאת,כםיעכשיו עצמו את עינ. יופי.  חופשיותלהיותלזרועותיכם 

כאשר תרגישו שאתם רוצים  מאוחר יותרן תוכלו לעצום אות. וחותקהשאירו אותן פ, כםילכם לעצום את עינ

  .ליםהנה אנחנו מתחי. לעשות זאת

נסו לסחוט את כל .  חזקכעת סחטו את חצאי הלימון חזק. כם חצי לימוןימיינו שיש בכל אחת מידד: תרגיל הלימון

 למצבשימו לב . כעת השמיטו את הלימונים. הרגישו את המתח בידיכם ובזרועותיכם בזמן הסחיטה. המיץ החוצה

  … ם כאשר הם משוחרריםישרירה

 גבוה מעל ןהרימו אות. מתחו את ידיכם לפניכם. כעת דמיינו שאתם חתול עצלן שרוצה להימתח: חתול עצלן

עכשיו תנו לזרועותיכם ליפול . מתחו גבוה יותר. הרגישו את המשיכה בכתפיכם. לגמרי מעבר ולאחור. ראשכם

משכו . מעבר לראש ןהעלו אות. מתחו את זרועותיכם לפניכם. בואו נימתח שוב, חתלתולים, טוב. חזרה לצדכם

  . יותרשימו לב כיצד הכתפיים שלכם משוחררות. יופי. כעת תנו להן ליפול במהירות. משכו חזק, אותן חזרה לאחור

תנו לשרירי הצוואר לעזור ! חזק. נשכו בו. ללעוס אותומאוד קשה . יש לכם מסטיק ענקי בפיכם: תרגיל המסטיק

.  לתת ללסת ליפול בחופשיותנעיםשימו לב כמה זה . לות בחופשיותפשוט תנו ללסת שלכם להית. עכשיו הניחו. לכם

 כל קשה  מפני שעכשיו הוא כבר לא,כך חזק נשכו אותו אך הפעם לא כל. בואו נתרכז שוב בלעיסת המסטיק, בסדר

פשוט תנו ללסתות שלכם . עכשיו הניחו שוב. טב את המסטיק הזה ללא מאמץ מיוחדהיאתם לועסים . יופי. כך

  .להילחם במסטיקמכך שאינכם צריכים עוד ר וושחרהאתם מרגישים טוב רק מ. ות רפוילהיות

  .האפשרתנו לעצמכם להשתחרר ככל . הבסתם את המסטיק. נסו להניח את כל גופכם

קמטו את , יופי. נסו להוריד אותו מבלי להשתמש בידיכם. הוא נחת על אפכם. הנה מגיע זבוב מטריד: זבוב טרדן

שימו לב שכאשר אתם מכווצים את . מעכו את אפכם בחוזקה. כם קימוטים רבים ככל שתוכלועשו באפ. אפכם

  .  ככה השרירים שלכם ממש מכווצים. עוזרים לכםייםעינההמצח ו, הפה,  הלחיים- אפכם

עכשיו . הברחתם אותו. יופי .כשאתם משחררים את אפכם גם חלקי הפנים האחרים משתחררים וזו הרגשה טובה

  .עכשיו אתם משוחררים.  אפכםשחררו את

הוא לא רואה אתכם שוכבים . נראה שהוא לא שם לב לאן הוא הולך. הנה מגיע תינוק פילון חמוד! היי: פיל פילון

הקשו את . פשוט התכוננו אליו. אין לכם זמן לפנות את הדרך. אל תזוזו. על הדשא והוא עומד לדרוך על בטנכם

נראה שהוא פונה לכיוון . החזיקו אותם. ווצו את שרירי הבטן שלכם בחוזקהכ. בטנכם למקרה שהוא ידרוך עליכם

עכשיו ההרגשה טובה . הניחו אותם ככל שתוכלו. תנו לשרירים שלכם להתרכך. אתם יכולים להירגע עכשיו. השני

זה לא , האם הפילון ידרוך עליכם כשבטנכם נוקש. בחוזקה. כווצו את בטנכם. התכוננו. הוא מגיע שוב, אופס.יותר
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אתם יכולים . הוא נעלם לתמיד. אתם יכולים להירגע עכשיו. הוא מתרחק שוב, יופי. הפכו את בטנכם לסלע. יכאב

  ואתם יכולים , ל בסדרוהכ. אתם מוגנים. להירגע לגמרי

 משוחרר,  טוב-  כך אנחנו רוצים להרגיש.לבין בטן רגועהשימו לב להבדל בין בטן מכווצת . להרגיש טוב ורגוע

  . ורגוע

נסו . דחפו את בהונות רגליכם עמוק לבוץ. עכשיו דמיינו שאתם עומדים יחפים בשלולית בוץ גדולה: שלולית הבוץ

הפרידו את , דחפו כלפי מטה. לדחוףכדי ם יהשתמשו בשרירי הרגלי. להגיע עם רגליכם לתחתית שלולית הבוץ

תנו . שחררו את רגליכם. צאו משלולית הבוץעכשיו . הרגישו את הבוץ הנמחץ בין בהונותיכם, בהונותיכם

 .לבהונותיכם להיות משוחררות והרגישו כמה טוב להיות משוחרר

דחפו . תנו לשרירי הרגליים שלכם לעזור בדחיפת רגליכם מטה. שכשכו את בהונותיכם. חזרו לתוך שלולית הבוץ

זו הרגשה כה טובה להיות . בהונותיכםת א, כםישחררו את כפות רגל.  כעת צאו החוצה.טוב. חזק. את כפות רגליכם

  .חמימות ונעימותאתם חשים . שום מתח. משוחרר

.  נשימות איטיותכמהאתם יכולים לשים יד אחת על בטנכם ולנשום כעת . הניחו לעצמכם להישאר רגועים לזמן מה

  .הניחו את גופכם למשך כדקה

וח את קבעוד זמן קצר אבקש מכם לפ.  משוחרריםתנו לגופכם להיות רפוי והרגישו שכל השרירים :סיום התרגיל

 להיותזכרו כמה טובה הייתה ההרגשה , כשאתם עוברים את היום.  זהמשחק דמיוןהעיניים וזה יהיה סופו של 

 . יםרמשוחר

, הפיל, הלימוןכרו את ז,  יותר להיות רגועיםאפילו בעצמכם כדיכל יום ב את התרגילים האלה אתם יכולים לתרגל

אם בחרתם . נסו לסחוט אותו בכל הכוח ואז הניחו לו ליפול, אם בחרתם בלימון. בחרו אחד מהם, בובאת הזאו 

  .תוכלו לפעמים ישר להרפותבפיל 

אתם תהיו . עשיתם עבודה טובה. טוב מאוד. כםיכם ומתחו קצת את שריריחו את עינקפ,  רבהבאיטיות, עכשיו

  .אלופים בלהירגע

  ?איך הרגשתם אתם בתרגיל. שתמש בו בעתיד גם בכיתהזה באמת תרגיל נחמד ואנחנו נ

לא כולם אמורים לאהוב את כל התרגילים וכל אחד . המורה תאסוף תגובות ותתייחס גם לאלו שלא ממש אהבו-

  .יוכל לבחור מה שמתאים לו יותר

  . כעת נעלה לכיתה ושם נמשיך לשוחח ולתרגל בנושא:המורה

  

  סיכום, רהמלך אמ,  עלייה לכיתות-חלק רביעי •

על התלמיד להיות במצב מאוזן כלומר לא דרוך מידי ולא רפוי " המלך אמר" בכדי להצליח במשחק :הערה למורה

המלך "עלייה לכיתות אחרי תרגיל מאופיינת באי סדר וקושי לחזור לשגרה ולשם כך אנו ממליצים לתרגל את . מידי

  .  שבבכוחו להביא את הילדים חזרה לאיזון ולשפר את הקשר א" אמר

כאשר אל ההוראה מתלוֹות תנועות שמבצע , במשחק זה התלמיד מקבל הוראות מילוליות לביצוע תרגילים גופניים

התלמיד אמור להתעלם מכל , יתרה מכך. ולעתים סותרת אותה, לעתים התנועה מדגימה את ההוראה. המנחה

ידים מתקשים להסיח את דעתם לא מעט תלמ". המלך אמר"הנחיה מילולית לפעולה שאינה מתחילה במילים 

  . כך שהם נכשלים בביצוע המטלה, ולהתעלם מהתנועה המטעה ולמקד את עצמם בפרטי ההוראה המילולית

. תלמידים יקרים התרגיל הסתיים וכעת נתרגל כלי אחרון שיעזור לנו להתמקם חזרה בכיתות לחזור לשגרה: מורה

 המלך"אומרת  לא אני אם". אמר המלך"אומרת  שאני יאחר רק שלי ההוראות אחר לעקוב היא שלכם המשימה

. לכווץ אגרופים עליכם, "לכווץ אגרופים אמר המלך: "אומרת אני אם, לדוגמה. הוראותיי את תבצעו אל, "אמר

 אנסה אני, לב שימו. עושה שאני מה את תעשו אל, אכווץ אגרופים אם גם, "כווצו אגרופים"רק  אומרת אני אם

 אחר משהו בתנועות לבצע או, "אמר המלך"קודם  שאמרתי ללא גם דברים לבצע לכם מרלו, אתכם להטעות
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שלי היא   המשימה.לעשות אמרתי ומה" אמר המלך"אמרתי  לשים לב אם צריכים אתם. אומרת שאני ממה

  . לבלבל אתכם

או , שריריםאת יכולה להשתמש בתרגילים מהרפיית ה. בחרי את ההוראות הספציפיות בחופשיות: הערה למורה

גם , עשי את מה שאת אומרת. 2; משחק מהיר. 1: ידי-את יכולה לבלבל את הילדים על. שתמציאי תרגילים משלך

הרימי את כתפייך בזמן שאת , למשל(עשי משהו שונה ממה שאת אומרת . 3; "המלך אמר"כאשר אינך אומרת 

  ").המלך אמר לכווץ אגרופים"אומרת 

עם מרחב מוגן לא רק למדנו שחשוב להיות מוכנים . מרחב המוגן בעקבות מצב חירום תרגלנו היום שהייה ב:מורה

  .  שלנוהתנסינו בתרגילים שמקלים על ההתמודדות הרגשית. אלא גם עם הרגשות שלנו

  : המורה כותבת על הלוח בשיתוף עם התלמידים 

 . "המלך אמר", הרפיית שרירים, נשימה איטית:כלי חוסן

האם אתם חושבים שכלים אלו יעילים רק במצבי ?  ת הכיתה באופן בה הוא חווה את הדבריםמי מעוניין לשתף א

  ? באילו עוד הזדמנויות לדעתכם אפשר לדעתכם להפיק תועלת מכלים אלו? חירום

 בהם ראנחנו נשמר את הכלים ונתרגל אותם מידי פעם גם במצבי מתח שונים ממלחמות וטילים וכך נוכל גם להיעז

  . ולא יתרחשוינן לאירועים יותר קשים שהלוואוגם להתכו

  :נקרא כעת את סיום מכתבו של אדם

המורה שלי . נראה לי שלמדנו הרבה היום על מצבי לחץ ועל דרכים להתמודד עם רגשות לא נעימים. חזרנו לכיתות

אנחנו מכירים מלבד היא שאלה אותנו איזה עוד מצבי לחץ . אמרה שהכלים שלמדנו מקלים במצבי לחץ מכל מיני סוגים

חרם בכיתה , הופעה, החברים שלי ענו תשובות מעניינות שהפתיעו אותי כמו מבחן. מלחמה וטילים ורעידות אדמה

 . קצת מוזר לחשוב שלפעמים אנחנו נלחצים ממבחן כמו ממלחמה אבל כנראה שככה כזה. ואפילו טיול שנתי

 . מקווה שנפגש שוב, היה נעים להכיר אתכם, טוב

 . אדם.ביי

 כלי חוסן כפי שהובאו במערך זה מתאימים אף למצבי חירום שבשגרה כמו הפחתת חרדה והעלאת :הערה למורה

אנו ממליצים למורה להיעזר בכלי חוסן אשר בכוחם . יכולת הקשב לפני מבחן ואף בתחילת שיעור או יום לימודים

 .  לשפר את האווירה בכיתה ולתרום לאיזון

  

 
 

  

  

 


