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  היערכותלשנה"לתשע"הלאחר"צוקאיתן"
 

 
 גנ"י לצוותי סדנא

 איתן" צוק " בעקבות
 



         

 "צוק איתן" היערכות לשנה"ל תשע"ה לאחר:לצוותי גן מעגל שיח



לאהקיץשחופשתלמרות.מלחמהשלודאגהמתחרוויקיץלאחרנפתחתה"עתשהלימודיםשנת

מבורכתשגרהעםמפגשהחינוכיתלמסגרתהחזרהמזמנת,ולהתרענןכוחותלצבורנולכולאפשרה

.בריאותשלעוגןהמבססתחייםמסגרתועם

תכנית-מוצעלקייםסדנאלגננותבדגםהמפגשיםהמוצעיםבתוכניתמעגלהקסםהמחודשת

.הילדיםלגןוחברתיתאישיתלגדילההתפתחותית

המקדםכישוריהתמודדותעםקשתלשיחמוגנתמסגרתליצורלךתמאפשר"'הקסםמעגל"תכנית

הזדמנותלהעמקתהשיחהרגשי.תמאפשרוישראלבמדינתהאירועים

רגשותמורכביםבמקוםלהתכחשלהם,בסביבהחברתיתמוגנת.למעגלמאפשרביטויישיחבה

אתמהשאחריםעושיםעריךת.חוויהשלקבלהוהענקהשלתשומתלבבנסהתתפתתהמשת

שתעודדצמיחהאישיתבעלתמשמעותהרעיוןהמנחההואיצירתהשפעהמצטברתחיובית.הלמענ

.ותמהמשתתפאחתעבורכל

 :הסדנא מטרות

אתתחושתיגבירבקבוצההשיתוף.מבצע"צוקאיתן"סביברגשילביטוימקוםלאפשר ./

 .בקרבהגננותהחברתיתהתמיכה

ההוריםועםהצוותעםעבודהלהמשךמקבילכמודלבמליאהאמפטיתהקשבהשלליצורדגם ./

 .והילדים

.שלהההתמודדותאפשרויותאתשירחיבו,עשייהלדרכיםמגווןלחזקולמנףלגננתלסייע .3

(.שלהםקריאהרק,לגביהםהרחבהבלי)הרצפהעלמונחים"מעגלהקסם"חוקי

".עבורימשמעותיתתמונהבחירת"–מעגליםשלתמונותמגווןובהןכרטיסיותפיזור

)חוקי"מעגלהקסם"ותמונותהמעגליםמצורפיםבקובץנלווה(

:פתיחה

שזורבזמןהמבצעבהקשרים"מעגל"המושג".מלחמותישראלמעגל""צוקאיתן"הואפלחנוסףמ

הסובליםהסלמהשלהלחימה,הרחבהשלמעגלהישוביםההקשוריםלמעגלמשמעותייםשונים

בזמןהמבצעפעמיםרבותשאלנואת.שלנולסביבההקרובבמעגלטיליםנפילות.טיליםהמהפגזת

לאזה...מגיביםאנחנו,שוביוריםהם,מגיבהישראל,יוריםהם"?דמיםמעגל"באנחנוהאםעצמנו

?מזהיוצאיםאיךהיאהאמתיתוהשאלה.נגמר

מעגלהחייםשלנומזמיןכלאחתלהסתכלעלמעגלהחיים.מאתנואחתכלמלוויםשוניםמעגלים

.ועודתיהקהילהמעגל,הרחבההמשפחהמעגל,הגרעיניתהמשפחהמעגל,המעגלהקרוב,שלה

?.....ולעיתיםתמיכהלמעגליאלהמעגליםהופכיםלעיתים

העצמאתהמציג."צוקאיתן"בעליהשעברמהאתהמיצגאחדבוחרתקלףתאחכלסבב ראשון:

."איתןצוק"במהלךהלשקרהאירועדרך

 סבב שני:

ישהזדמנותלהפוךאתהמעגללמעגלהשאיפהאוהחלום..ישחלומותמשאלותתלכלאח



הפכיאתהקלףשבחרתלתמונתהשאיפהאוהחלוםאליהםאתבוחרת.

השאיפהאוהחלום.אתלצייראולייצגבחומריםשוניםמהמשתתפותנבקש

 :אפשרות ב'

צוק"בתקופתשליהרוחמצבעלשהשפיעמשהו–(0מעגלמתוךמעגלהקסם")רוח מצב מד"

..."איתן

.ולשתף"המודדהשטיח"עללעמודמוזמנתמשתתפתכלבההפעלה

 הרוחמצבאתמדרגתכשאניליקורהמה-שיח? 

 עכשיולגביומרגישהאניאיך? 

 מכילים,לומקשיבים,רגשותעלפתוחשיחשלגןילדעבורהמשמעותמהי 

 ?להכילמצליחההגננתהאם

".בקצההמעגלהאוראתלראותהדרך"או"ההתמודדותכוחות"אתלמנחה:לכתובעללוח

.מולילהדמאתפרופ'"ד"מאחגשר"מודלעשייהזומסתמכתעל

להרחיבחלקזהבאמצעותהסדנאמעגלהכוחותבנספחים.ניתן



בחזרה לשגרה תוך  וטיפול התערבותעיסוק, ב הדילמות  בהצגת  יפתח השני החלק ב' חלק 

 . בגן  העבודה וכווני ההנחיות משמעות לבדיקת ת הגננות קבוצ עם דיון

רציפותשלעוגןומהווה,הילדבחייהמשמעותייםהחייםממעגליאחדהואהילדיםגןמנחה: 

במשפחההמתרחשיםואירועיםהסביבהעםמתמידדיאלוגשלתוצרהןבגןההתרחשויות.וקביעות

ילדיםעבורמשמעותיתדמותהיאהגננת.אלולחוויותורגשישכלילעיבודזירהומהווה,ובקהילה

מהווההגילבניקבוצת.אישיביטחוןשלולתחושהלתמיכה,להזדהותמקורבהרואיםהם.צעירים

מרכזיחינוכיגורםמהווההגננת.להסתכלותומראהלביטויבמה,והשוואההתייחסותקבוצת

.והוריהםהילדיםבקרבמורכביםמצביםשלרבמגווןעםלהתמודדובאחריותה

 גננת מול יועצת: השיח ערוץ

לשנתבהערכות"איתןצוק"שלהמקומבמסגרתשואלותשהגננותדילמות2שאלותעםפתקים

.החדשההלימודים

חירוםלאחרגננותהמעסיקותלדוגמהשאלות1מצורף נספח מס' 

.לפתרוןפשרויותמספראתיתןשלשהכל–לשלשותהקבוצהחלוקת















 

 (דקות 03: )הנחייה

.שלהםהרגשיתהחוויהובעיבודבילדיםבתמיכה,המציאותבתיווךמרכזיתפקידיש,לגננת

אףולעיתיםקשיםלרגשות,עוצמהבעלותחוויותלהצטברותגורמתהללולמצביםהחשיפה

לתגובותחשיפה.מצוקהשלאותותהמהוויםשוניםהתנהגותייםסימפטומיםלהתפתחות

.ילדיםעלהיאגםמשפיעה,הילדבסביבתמבוגריםשלקשותורגשיותהתנהגותיות

עלהקשייםאתהחוויםאלה-בגןהילדיםכלבקרבקיצוניותלתגובותעריםלהיות,כןאם,חשוב

ביועצתאובפסיכולוגיתולהיוועץ,ממנהמושפעיםאךהסכנהמןרחוקלכאורההנמצאיםואלהבשרם

.מצוקהשלתגובותמגיביםילדיםבומקרהבכלהגן

 .לחץ מצבי עם בהתמודדות הרך גילילדים ב של התפתחותיים מאפיינים: 2 נספחמצורף

 חלק ג: סיכום:

השמעתאחדמהשירים:המצורפיםבלינק:לסייםבניתן  

:האורבקצה2אריקאיינשטיין

אהבתחינם2אתניקס

יצורשתוךכדיהשמעתהשירניתןלהעבירסרטרחבבצבעכחולאולבןשיעבורביןהמשתתפות

.ביןכלהמשתתפותחיבורשלמעגל

פשראתההתמודדותבימיםהקשיםיאחדותהעםוהלכידותשאפיינהאתצוקאיתןהווחוסןשא

חלעשייהבהמשךכייד+יד=להוותעוגןהנותןכויםיכולהאחדותהלכידות,התמיכהוהקשרהללו.

אנחנומאחליםלכולנוולכלאחתמאיתנושנמצאאתהחיבוריםהמתאימיםלכלכח.)בגימטריה(

אחת,ושנשמורעלהאחדותבקרבנו.





 

 יוכי בוימגולד, דבורה מינץ, דליה גיא דורון. כתבו:

 .לעדה קריצ'מן מיוחדת תודה 

 

 

 נספחים:

.חירוםלאחרגננותהמעסיקותלדוגמהשאלות./

.בהתמודדותעםמצבילחץמאפייניםהתפתחותייםשלהגילהרך./

.פרופ' מולי להד –מודל "גשר מאח"ד " .3

רמאח"ד",פרופ'מולילהדעלמודל"גשסדנההמבוססת–."מעגלהכוחות"1

https://www.youtube.com/watch?v=tyy-XIbfxOk
https://www.youtube.com/watch?v=tyy-XIbfxOk
https://www.youtube.com/watch?v=Lf1vsV7_12Q
https://www.youtube.com/watch?v=Lf1vsV7_12Q


 

 חירום לאחר גננות המעסיקות לדוגמה שאלות :1נספח מס 

עלולזהשמאאו?המצבאתלהםולהסבירעמםלדברישהאם?מביניםהילדיםכמהעד•

?שלהםהחרדותאתלהגביר



?בגןהחייםשגרתאתלשנותאו,הרגילהבפעילותלהמשיךהאם•



?מיוחדתהתערבותמצריכההיאומתיטבעיתהיאהילדיםתגובתמתילדעתניתןכיצד•



?החירוםמצבעקבת2דואגאניכשגםולתפקדהילדיםאתלהרגיעת2מסוגלאהיהכיצד•



?אליהםלפנותוכיצד?לעזורשיכוליםהגורמיםמהם•



?בחופששעברנוהתקופהלאורהשנהבפתיחתשונהאחרמשהולעשותעליהאם•



?הביטחוניהמצבלאורהלימודיםשנתפתיחתלקראתהגןלצוותלתתשעליהתנאיםמהם•



שלתוצאההיאהילדשלההתנהגותהאםילדשלמוקצנתלהתנהגותהסיבהמהאדעאיך•

?שחווההחרוםלמצבלתגובהאוחדשלגןהסתגלותתהליך



?רגישבמצבגבולותמציביםאיךגבולותלחוסרלהפוךעלולהההכלהכמהעד•

 

  



בהתמודדות עם מצבי לחץ מאפיינים התפתחותיים של הגיל הרך: 2נספח 

אוגוסטהחינוךמשרדהוצאת.הלימודיםשנתלפתיחתהכנה-המלחמה בעקבות הילדים גני היערכותמתוך:

882/

צרכים על שתענה חינוכיתיעילה גישה לתכנון בסיסי תנאי היא הרך הגיל מאפייני הבנת

.לחץמהותייםשלילדיםצעיריםבעתהתמודדותעםמצבי

  באופןשונהממבוגרים.הםמושפעיםמאודמתגובותצעירים מגיבים ללחץילדים

חשיפה בזמן הסביבההקרובהלהםוחוויםאתהלחץדרךחוויתלחץשלהמבוגר.

ללחץהילדמרגישאיוםוחרדהואזהואעלוללהגיבבסימפטומיםגופנייםונפשיים.

ומבו מוטרדים עסוקים, קולטשהמבוגריםסביבו אינםאםהילד ולכן הליםבעצמם,

 .עלולהלהיפגעתחושתהביטחוןוהמוגנותשלו–פנוייםלמלאאתצרכיוכמובשגרה

 תופסיםמצביםבמונחיםשל"טובילדים צעירים נוטים לחתור לאמת חד משמעית,

אורע","שחרוראולבן","צודקאוטועה",זאתכדילשמרמצברגשימאוזןשיאפשר

הסתגלותוהתמודדות.בגילהרךילדיםפועליםמנקודתמוצאאגוצנטריתומתקשים

 להביןאתנקודתהראותשלהאחר.

 לדבריםופחותלילדים צעירים יש פחות ניסיון בעמידה בלחצים ביחס הבנה

וקולטיםאתהמתחשל כשהםאינםמביניםבדיוקמהקורה המתרחשיםסביבם.

קרו שבאמת מאלה חמורים ואף קיצוניים דברים לדמיין יכולים הם המבוגרים,

מגביראתתחושתהסכנה. קיימיםפחדיםבכלמקרה,הדמיון בגילשבו במציאות.

פחדים,רמתהחרדהעולהעודיותרוהיאאםהמבוגריםאינםמאפשריםלבטאאתה

 עלולהלפגועבתפקודהרגילשלהילדים.

 בסביבתםהקרובהמעמידהילדיםהחשיפה לכלי התקשורת ולשיחות בין מבוגרים

צעיריםבמצבשבוהםקולטיםמידעבאופןחלקיומקוטע.הםנוטיםלארגןמידעזה

בעזרת "הסיפור" את להשלים סובייקטיבי, ולעתיםבאופן אסוציאציות דמיון,

 מתרחקיםמהעבודותומעבדיםמידעזהבאופןמסולף.

 איוודאות,נקודותמבטשונותומחלוקותיכוליםלערערמצבים שיש בהם עמימות,

כגון: חרדה, ביטויי להופיע עלולים כך ועקב הפנימי, האיזון את הילדים אצל

 זעם,סרבנותוכו'.הסתגרות,הימנעות,בכי,תוקפנות,התפרצויות

 הםהקשיים, שבהם ילדים נתקלים באופן הפירוש והפענוח שאליו המידע של

בגיל מהילדים חלק אצל נמצאים. הם שבו ההתפתחותי מהשלב נובעים חשופים,

הרךהחשיבההיאקונקרטיתבעיקרה,והםמתקשיםלפענחמושגיםמופשטיםכגון:

 ,"אוטונומיה"וכו'."זכויות","הסכם","חוזה","הדדיות"

 להביןרכישת מושגי הזמן מתקשים צעירים ילדים התהוות. בשלבי עדיין נמצאת

במה בעיקר עסוקים הם בהדרגה. המתרחשים כאלה או טווח ארוכי תהליכים

 שמתרחש"כאןועכשיו".

 ילדיםהבנת הקשר בין סיבה ותוצאה ולכן רכישהשונים, נמצאתאףהיאבשלבי

לעתי להתרחשמתקשים מסוים לאירוע שגרמו בסיבות ברורה בצורה להבחין ם

 ומתקשיםלהביןתוצאותצפויותבמצביםשונים.



 וקייםהשיפוט המוסרי מעשים, תוצאותשל על ילדיםצעיריםמתבססבעיקר של

קושיבהבנתהכוונהשהובילהלמעשהמסוים.הערכתהתנהגותכהוגנת,צודקתאו

 תוצריםועלתוצאותקונקרטיות.נכונהתתבססעקבכךעל

 דמויותילדים צעירים נוטים להזדהות ולהעריץ של ועמדות אמירות דעות,

חלקםמתקשיםלהתמודדעםערעוראו בעיקרשלההורים. משמעותיותבחייהם,

 עםביקורתעלעמדותאלה.



  



 

  פרופ' מולי להד –" ד "גשר מאח"מודל :  3נספח מס' 

סיוע  תכניותהתוכן המובא להלן לקוח מתוך "הערכות ביה"ס בעקבות המלחמה", צוות אגף  

 :6002אוגוסט  -ומניעה, שפ"י 

 

לכל אחד מאיתנו סגנונות שונים להתמודדות עם מצבי לחץ ומשבר.  יש אנשים שמגיבים 

הם באים לידי בהתגייסות לעשייה, יש אנשים  שעסוקים בפעילות פיזית, יש שבוחרים פעילויות ב

ביטוי יצירה ודמיון, יש כאלה שזקוקים להתעדכן בכל פיסת מידע אפשרית  על מנת ליצור 

הערכות מצב של "מומחה", אחרים  ירצו לבלות בקרב חברים ומשפחה ולהיעזר ברשת החברתית 

לביסוס תחושת הביטחון וישנם כאלה שבוחרים להתפלל. כל סגנון  הוא לגיטימי ומשרת את 

המשתמש בו. חשוב להיות מודעים לסגנון ההתמודדות שלנו ולעשות בו שימוש בעת האדם 

מודל שפותח על ידי פרופ' מולי  –ר מאח"ד" ת של "גשהצורך. סגנונות התגובה מאוגדים בעקרונו

 להד. 

 מודל זה מבוסס על מספר הנחות:

 לו,  הטבעית הראשונית בשפה להתמודד ומנסה מגיב אדם כל משבר בשעת 

  מדפוס ביותר להשתמש כלל-בדרך נוטה האדם אליו.  ומגיב העולם את הוא קולט דרכה

 .אחד התמודדות

 משבר בעת בהם משתמש שהפרט הדומיננטיים הדפוסים או הדפוס את לאתר ניתן. 

 כל .מאחרים יותר טובים דפוסים ואין ,לכולם טוב שהוא אחד התמודדות דפוס אין 

 .עבורו הנכון הוא ,נתון ברגע האדם את מהדפוסים המשרת אחד

 הקבוצה או הפרט עוד כל מאוד, ועוזרים לגיטימיים הם ההתמודדות דפוסי כל 

 .שלהם ההתמודדות דפוסי את ומגוונים במינון הנכון בהם משתמשים

 או הדפוס של זיהוי יאפשר בהם ואימון שונים התמודדות לדפוסי התלמידים חשיפת 

 .משבר בזמן להשתמש בהן ניתן התגובות רפרטואר והרחבת הדפוסים הדומיננטיים

 הכלים  מאגר את להרחיב מנת על שכיחים פחות דפוסי התמודדות לתרגול חשיבות יש

 .התלמידים להתמודדות

מודל זה יכול לשמש את המורים בעת השיחות להקשבה מודעת לסיפורים  של התלמידים ולזיהוי 

 כוחות ההתמודדות שלהם.

(.0222) מתוך "חיים על הגבול", מולי להד ועופרה איילון,  גש"ר מאח"ד  

 לחץ תגובות ומעוררות המוח של כימית-הנוירו המערכת על משפיעות לחץ חוויות :גוף - ג

 תחושות לכל .וכדומה ברכיים פיק ,ורעידות הזעה ,ובחילה סחרחורת ,כאבים כגון ,אופייניות

 נמרצת תנועה הרפייה נשימתית הרפייה ,שרירית הרפייה ,שחרור מיומנויות .גופני רכיב ישנו לחץ

 .הרצוי לאיזון הגופנית המערכת את להחזיר הגוף מסייעות תגובות על ושליטה



 האונים חוסר תחושת את להקטין כדי .לחץ תחת ומשתבשת מתערפלת החשיבה :שכל - ש

 התפקודים של מחדש בארגון לעזור יש ,ושליטה התמצאות של חיובית ולפתח גישה

 לבוחן ,החיובית החשיבה להכוונת ,רלוונטי מידע ולאיסוף האחראים ללמידה ,הקוגניטיביים

 .בעיות עדיפויות ולפתרון סדר לברירת ,המציאות

 להיות עלולה הרגשי הביטוי עצירת .לחץ מצב עקב מתעוררים רגשות של רחב מגוון :רגש -ר

 וכתיבה דיבור של מילוליים באמצעים רגשי מבע לאפשר יש .והגופנית הנפשית מסוכנת לבריאות

 ברמה רגשי וביטוי שחרור .(בצליל ,בתנועה ,בצבע) ביצירה בהבעה מילוליים-ובאמצעים בלתי

 .והמצוקה הלחץ תחושת להפחתת תורם בין אישית או אישית

 כישורי לפיתוח חיונית ראשונית חברתית מערכת היא המשפחתית המערכת :משפחה - מ

 הבסיס את היוצרים ,וסיוע תמיכה ,אהבה להעניק מסוגלת היא .החיים בלחצי התמודדות

 .מצוקה ולמרפא במצבי להישרדות

 וסדר החיים טעם אחר החיפוש לתחום ,האדם של הרוחני למימד שייכת האמונה :אמונות - א

 אלו מערכות .להישרדות חיונית התקווה .ולסבל למצוקה משמעות מעניקה האמונה .היקום

 ערכים למערכת הקשור הפנימי התהליך את לחזק חשוב .משברים להתערער עקב עלולות

 ,ערכים׳ ׳הבהרת כגון תהליכים בעזרת עצמי ולביטחון ,לאמונה דתית ,אידיאולוגית-חברתית

 .החיים משמעות מודע של וחיפוש תפילות ,קבוצתיים טקסים

 הקבוצה מצד לתמיכה .חברתיים קשרים ליצירת חיונית אישית בין תקשורת  :חברה - ח

 תפקיד למלא היכולת .ובמשברים בלחצים בהתמודדות במעלה ראשונה חשיבות החברתית יש

 מתן .ודאות-ואי בלבול של בזמנים ביטחון לרכוש לפרט מסייעת ולהשתלב בקבוצה חברתי

 .כאחת ומקבל למעניק לטיפוח הניתנת חברתית מיומנות היא לאדם במצוקה חברתית תמיכה

 ,המצאה לכושר חיונית היא .ורגש שכל ,גוף בין דיאלוג מאפשרת הדמיון פעולת  :דמיון - ד

 דעת הסחת מאפשרת בדמיון הפלגה .ולהומור בעיות של שגרתי בלתי לפתרון ,לחשיבה יוצרת

 .מתמשכים במצבי מצוקה והפוגה

















" פרופ' מולי להד מבוסס על מודל "גש"ר מאח"ד –מעגל הכוחות :1נספח



 ליצורשיחבקבוצההמביא2מציגאתמשאביהכוחשלנווממשיגאותם. מטרה:



בתקופותמורכבותכמוהקיץשעברנואנחנומוצפותברגשותשלדאגה,צער,כאב.תחושותשלכעס

תורוגז.מצביםשלפיזורדעתוכדומה.כלאחתמגיבהאחרת.יחדעםזאת,רובנומתפקדות,עובדו

וממלאותאתהתפקידיםהשוניםשלנו.רובנומוצאותאתהדרכיםלעזורלעצמנו,להרגיעאתעצמנו.

כלאחתמאתנומוצאתאתהכוחשלהלהתמודדבדרךאחרת.היוםניתןאתהמקוםלדרכי

ההתמודדותשלנו,להכיראתמקורותהכוחשלנו.

פיזורכרטיסיות:

תפילה


יצירה)אומנות(האזנהלמוסיקה

בישולואפיה


קריאתספרשיחהעםחברה

שיחותעםבנימשפחה


טיפולבילדיםחפץשמרגיעאותי

טיפולבקשישים


יציאהלטבעטיפולבגינה

התעמלות


צפייהבטלויזיהריצה

צפייהבסרטים2בסדרות


ניקיוןוארגוןהביתהתנדבות

שינה


ריקה()כרטיסיה)כרטיסיהריקה(



כלאחתמוזמנתלהסתכלעלהכרטיסיותולבחורפעילותשמרגיעהאותהונותנתלהכוחלהמשיך

בעשייהובעבודה.

שמתאימהלהןוישחברותשתרצנהלבדוקעםעצמןהכרטיסייהישחברותשתבחרנהבמהירותאת

מהנותןלהןכוח.אפשרלהוסיףמקורכוחבכרטיסיהריקה.

ההתמודדותוהכוחותבסבב.הצגתדרכי

סיכום:

איסוף,מציאתכוחותחוזריםבקבוצה,לגיטימציהלשונות,למידהלעתיד

 

 

 

 

 

 



 :מקורות

 -תוכנית מעגל הקסם לגיל הרך 
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 אוגוסט - י"שפ, ומניעה סיוע תוכניות אגף צוות", המלחמה בעקבות ס"ביה הערכות"

2332: 

 

 



http://meyda.education.gov.il/files/Shefi/maagalHakesem.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/shefi

