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  סדנא בנושא כעס
  י"מדריכות שפ, מיכל זכריה וגלית דאדי: כתבו

  הקדמה

רבקה הציגה דרך . אדם-שמענו הרצאה מפי רבקה הראל שמציעה הסבר מסוים לכעס בקרב בני

  .אחרת להסתכלות על כעס הנתמכת גם על גישה הנהוגה במזרח

בחיי היום יום . י כך לקדמו" לפוגגו ועהסתכלות אחרת על מקור הכעס יכולה, כעס הוא חסם בדיאלוג

היום . אנו מביעים כעס, ..) כמורים כמדריכים ועוד, כילדים של כאחים של, זוג-כבני, כהורים(, שלנו 

  .ננסה להבין ולבחון את שיטתה של הגישה אותה הציגה רבקה הראל בנוגע להתמודדות עם כעס

גמישות , עמדות שונות, ים עם השכלה שונהההנחה שלנו כמדריכות היא שבקהל יהיו אנשים שונ(

ולכן עלינו לסייג ולומר שבחרנו להתייחס לכעס .. 'סגנון עיבוד שונה וכו, פתיחות, מחשבתית שונה

  ).האדם-ברור שקיימות גישות שונות ורבות לכעס בחיי בני. דרך גישה מסוימת

  :מטרות הפעילות

  תלמיד- קידום דיאלוג מבוגר משמעותי  .1

 . כרגש שבא מתוכנו ולא מהאובייקט -הפירוש שהוצע בהרצאה לכעס להבין את  .2

מתוך ההנחה שכעס . לאפשר למשתתפים לאתר מהם הרגשות שנמצאים בבסיס הכעס .3

דיכאון , רגשות של ניצול, טינה, עצב, תחרותיות, קנאה: לרגשות כמו" שמיכה"משמש מעין 

 ..ועוד

תוך התבוננות למקום פנימי ותוך וויתור , ולבחון ולנסות לחוות כעס כרגש שמקורו בנו עצמנ .4

  . על הכעס כלפי האובייקט החיצוני או כלפי הסיטואציה

 להכיר מה קורה לנו בשעת כעס, להגביר את המודעות לכעס שלנו .5

מתוך ההנחה שכעס . לאפשר למשתתפים לאתר מהם הרגשות שנמצאים בבסיס הכעס .6

, רגשות של ניצול, טינה, עצב, תחרותיות, עלבון, קנאה: לרגשות כמו" שמיכה"משמש מעין 

 ..דיכאון ועוד

  להתבונן עליו כעל יישות: לעשות החצנה של הכעס .7

 סיטואציה של קונפליקט שבה אין כעס – unique outcomes)" (תוצאות ייחודיות"לראות  .8

 .אפשרות לוויתור על כעסדרכה ולראות 

 .מבוגר משמעותיהקשר שבין כעס וויתור על כעס עם המושג של לברר את  .9

 

  או כל סוג אחר של קלפים, קלפי פרסונה: ציוד

  



  :מהלך הסדנה

אדם שאתם כועסים חשבתם על , אנו מניחים כי במהלך ההרצאה ששמעתם: "המנחה

 מה/מי , בסיטואציהנסו להיזכר . מצב בו כעסתם, או סיטואציה, עליה בהווה או בעבר/עליו

 .מה היה הכי מכעיס,  הכעיס אתכם

  

, אפיינו את הכעס.  שלכם בסיטואציה עליה חשבתםהכעסו קלף המייצג  את בחר .1

 ?מה מאפיין אותו?  מה העוצמה שלו ?איך הוא נראה? כיצד בא לידי ביטוי

אילו ? איפה זה מרגיש בגוף. אתכם כשאתם כועסיםבחרו קלף נוסף המייצג  .2

 ביסוד  מה עמד.נסו לזהות את הרגשות הראשוניים? רגשות נוספים מתעוררים

 ?הכעס

 :שעלו בדברים שתפו זה את זה: בזוגות .3

כיצד מתייחס הכעס שלי לדמות שלי . שתפו בבחירת הקלפים וביחסים ביניהם  .א

  ) דקות לזוג15 ( ?כשאני כועס

מה יכול לקרות בסיטואציה עליה חשבתם אילו לא היה בה : דמיינו, עבודה אישית .4

  ? איך הסיטואציה יכולה להתפתח? כעס

 ) דקות לזוג15(: בזוגות .5

אלו רגשות אחרים , שתפו במה שעלה כשדמיינתם את הסיטואציה ללא כעס  .א

 ?עולים

 ?כיצד ניתן להתקרב לתמונה הדמיונית במציאות הקיימת: דונו בשאלה  .ב

 

  .לאה של תובנות שעלו במהלך העבודההע. שיתוף בחוויות מהעבודה בזוגות: דיון קבוצתי

  

  ?מה השתנה, אם כן? האם כעת אתם מסתכלים על הדברים אחרת •

איך ויתור על הכעס יכול ? מה הקשר בין ויתור על כעס לבין מבוגר משמעותי •

  ?להפוך אותי למבוגר יותר משמעותי

  ? יישום להדרכה •

  

  :  בנוגע לקשר בין כעס לבין מבוגר משמעותירעיונות למנחים לשיחת סיכום

חנו אומרים שהוא אינו כועס מיד ומתפרץ אנ, לא יכול לדחות סיפוקים, אפקכאשר ילד לא יכול להת

, לא יכול להתאפק יש בסיטואציה משהו פחות בשל, מתפרץ, כועס מאדמבוגר כאשר אדם  גם. בשל

  .ילדותי אולי

בשלבים .  מסבירה כיצד מתפתחת האישיות)ויניקוט ועוד, מלאני קליין (הפסיכולוגיה ההתפתחותית

יש טוב . כמורכב משני חלקים שונים ומופרדים לגמריי התינוק "ע בהתפתחות העולם נחווה מוקדמים

עם הגדילה הילד לומד להכיל את המורכבות של העולם ולהבין שאנשים אחרים וגם הוא . ויש רע



בהדרגה בחיים הבוגרים מתפתחת . עצמו יכולים להיות בעלי צדדים חיוביים ובעלי צדדים שליליים

לעיתים כאשר אנו נפגעים או . היכולת לראות טוב ורע כאחד ביותר ויותר מצבים) לא בהכרחאם כי (

 ביחס לעצמנו וביחס -כועסים מתעוררת בנו תגובה רגרסיבית שבה אנו חוזרים לעמדה של פיצול

כלומר לרגע אנו מסוגלים לראות רק את החלקים השליליים בנו או באדם . לאדם שמולנו בסיטואציה

ומוציאה מאיתנו תגובות שאינן מקדמות ,  הפגיעה מובילה למחשבות שליליות ולעיוותי חשיבה.הפוגע

  .אותנו

כדרך ,  ויתור על הכעס לחלוטין–שליטה ואיפוק בשלב הראשון ובמדרגה הרוחנית הגבוהה יותר 

אם . שעליו רבקה דיברה בהרצאתה" הזקן"בנוסח הקודקוד של , בשלות, בגרותמבטאת , חיים

הרווח יהיה גם מבחינת מודלינג לצעירים וגם מבחינת , רים בבית הספר יוכלו לוותר על הכעסהמבוג

  . עליית מדרגה במערכת היחסים שבין מבוגרים לצעירים

קיימים : התייחס אליהןאם יעלה נושא של כעס בהקשר להדרכה להלן מספר נקודות שאפשר ל

רגש ) 'לא מגיעים בזמן לפגישות וכו, אחריותבית ספר לא לוקח (כעסים המתלווים לתהליך ההדרכה 

לעיתים שמים אותו על השולחן ומדברים עליו ולעיתים הוא , הכעס לעיתים מכסה על רגשות אחרים

חשוב לדבר על הכעס שלנו . מהווה חסם בדיאלוג בינינו לבין הצוותים החינוכיים, עמוק בפנים

  . תהליךכמדריכים כיצד אפשר לוותר עליו והמודלינג שלנו ב

  לסיום שיר

  כשזה עמוק

קורין אלאל: מילים   ענבל פרלמוטר ו

 קורין אלאל: לחן

  
  כשזה עמוק עוצר כל העולם

ואת קוטפת כוכבים  

כשזה עמוק  

את מרגישה שלתמונה  

  נוספו המון צבעים

  

מה מסתתר בתוך שנייה מתוקה  

כשזה עמוק את יודעת  

מה שנשאר בסוף זאת רק השתיקה  

.כשהוא רחוק את לבד

  
  כשזה עמוק

הרוח כמו נושאת אותך למקומות זרים  

http://www.shiron.net/artist?prfid=817&lang=1
http://www.shiron.net/artist?prfid=862&lang=1


   עמוקכשזה

  -שלגים של כעס בתוכך בין רגע נמסים 

  

  ...מה מסתתר בתוך שנייה מתוקה

  

  וזיכרון אשר דוהה בתוך הלב

  כואב

.ובפנים שוב שלג יורד


