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        ! ! ! ! זו אני תמרזו אני תמרזו אני תמרזו אני תמר    ............שלישלישלישלי    שלום חברות שלום חברות שלום חברות שלום חברות 

  ?!?מה שלומכן

בני שאני וכל  למרות המצב המלחיץ והמורט עצבים, ר טוביותקצת  האני מרגיש

  …המשפחה שלי מתמודדים איתו בימים האחרונים

  ?למה יותר טוב אתן שואלות

מאוד חיזקה אותנו במבט של אמונה על המצב לל שהמחנכת היקרה שלי בג

כל  הכינה לנוו, כיצד לנהוג בזמן אמתנו את מצוות ההשתדלות ולימדה אות

  ...שהזכירו לי את כלי החוסן שלמדנו בכיתה מיני פעילויות

מצחיק אבל אלו הם בדיוק אותם כלים שעזרו לי להתמודד  זה אולי יישמע לכן

כמו באותה ו, כמו ציון לא טוב שקיבלתי במבחן, יום-עם דברים מלחיצים ביום

  .חברתי רחלשהתמודדתי מול כעס  על  ההזדמנות 

  

והבנו שהניסיון , "הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל"התחזקנו באמונה שאחרי ש

עשיתי , שלנו הוא לבטוח בהשם שעושה הכול לטובתנו כדי לקרב את הגאולה

  .שלב אחרי שלב פעילויותאת כל הבחריצות 

  . במצבים מתוחים כאלו תמאוד עוזרש הרגשתי שזו התנהלות , הקלה הרגשתי  

בכל פעם שאני  תואני נבהל, עדיין נשמעות אזעקות, זה לא שהמצב השתנה

כיצד לחשוב  תויודעלהרגיע את עצמי  המצליחאבל עכשיו אני , אותן תשומע

  .עם המצב התמודד יותר טובמה לעשות כדי לו

כל  ומאמינה שגם לכן יש מורה .הפעילויות והתרגילים יעזרו גם לכןמקווה ש

  .כך מחזקת כמו שלנו

  

        ב ב ב ב ....ננננ

חלק מהפעילויות מיועדות לעבודה משותפת גם עם 

  .ההורים

  

  ,בהצלחה

  .תמר
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  שרירים הדרגתית יתהרפיכיווץ ו

  

 
  ולתרגל יחד עם בני משפחה וחברים, מומלץ להדפיס את ההסבר

  

שימו את שתי הרגליים על , הישענו מעט לאחור. תרגישו נוח ככל האפשרמצאו תנוחה שבה ? מוכנים להתחיל

. עכשיו עצמו את עיניכם אם אתם מרגישים נוח לעשות זאת. הרצפה ותנו לזרועותיכם להיתלות בחופשיות

תוכלו לעצום אותן מאוחר יותר כאשר . השאירו אותן פקוחות, אם לא מתאים לכם לעצום את עיניכם

  .הנה אנחנו מתחילים. ם לעשות זאתתרגישו שאתם רוצי

 
נסו . כעת סחטו את חצאי הלימון חזק. דמיינו שיש בכל אחת מידכם חצי לימון

הרגישו את המתח בידיכם ובזרועותיכם בזמן . לסחוט את כל המיץ החוצה

שימו לב למצב השרירים כאשר הם . כעת השמיטו את הלימונים. הסחיטה

אך הפעם עם מעט , רים וסחטו גם אותםקחו חצאי לימונים אח… משוחררים

  ...עכשיו הירגעו ותנו ללימונים ליפול מידיכם. טוב. רק קצת. יופי. מאוד מאמץ

  

  

הרימו אותן גבוה מעל . מתחו את ידיכם לפניכם. חתול שעיר ועצלן שרוצה להימתחכעת דמיינו שאתם 

עכשיו תנו לזרועותיכם . בוה יותרמתחו ג. הרגישו את המשיכה בכתפיכם. לגמרי מעבר ולאחור. ראשכם

מתחו את . בואו נימתח שוב, חתלתולים, טוב. ליפול חזרה לצדכם

, משכו אותן חזרה לאחור. העלו אותן מעבר לראש. זרועותיכם לפניכם

שימו לב כיצד הכתפיים . יופי. כעת תנו להן ליפול במהירות. משכו חזק

  .שלכם משוחררות יותר

 

  

  

  

כשאנו נמצאים במתח ורוצים להרגיע את עצמינו ולאזן את 

אחת הדרכים לעשות זאת הינה לכווץ ולהרפות את כל , הגוף

  .השרירים בגוף

גם אם אנחנו לא בהכרח מרגישים שהגוף והשרירים שלנו 

  , תוחיםמ

  .אחרי שנעשה את התרגיל נרגיש הרבה יותר משוחררים
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! חזק. נשכו בו. קשה מאוד ללעוס אותו. בפיכםמסטיק ענקי יש לכם 

פשוט תנו ללסת שלכם . עכשיו הניחו. תנו לשרירי הצוואר לעזור לכם

שימו לב כמה זה נעים לתת ללסת ליפול . להיתלות בחופשיות

  . בחופשיות

נשכו אותו אך הפעם לא כל כך . בואו נתרכז שוב בלעיסת המסטיק

אתם לועסים היטב . יופי. ל כךחזק מפני שעכשיו הוא כבר לא קשה כ

פשוט תנו . עכשיו הניחו שוב. את המסטיק הזה ללא מאמץ מיוחד

אתם מרגישים טוב רק מהשחרור ומכך . ללסתות שלכם להיות רפויות

  .שאינכם צריכים עוד להילחם במסטיק

תנו לעצמכם . הבסתם את המסטיק. נסו להניח את כל גופכם

  . להשתחרר ככל האפשר

  

  

 
. קמטו את אפכם, יופי. נסו להוריד אותו מבלי להשתמש בידיכם. הוא נחת על אפכם. זבוב מטרידיע הנה מג

שימו לב שכאשר אתם מכווצים את אפכם . מעכו את אפכם בחוזקה. עשו באפכם קימוטים רבים ככל שתוכלו

גם חלקי , כשאתם משחררים את אפכם. גם הם מתכווצים. המצח והעיניים עוזרים לכם, הפה, הלחיים -

. הברחתם אותו. יופי. הפנים האחרים משתחררים וזו הרגשה טובה

  . עכשיו שחררו את אפכם

 
. קמטו את אפכם שוב. בדיוק באמצע אפכם. הנה הוא מגיע שוב, אופס

אתם יודעים שמספיק . אך הפעם קלות, קמטו את האף. גרשו אותו

הוא , יופי. רהחזיקו כך את האף לזמן קצ. קימוט קל כדי להבריח אותו

. עכשיו אתם יכולים פשוט להירגע. אתם יכולים לשחרר את פניכם. עף

התחושה בפנים . ללא קמטים באף מקום, תנו לפניכם להיות חלקות

  .חלקה ורגועה, נעימה

 
  

הוא . נראה שהוא לא שם לב לאן הוא הולך. תינוק פילון חמודהנה מגיע ! היי

אין . אל תזוזו. עומד לדרוך על בטנכםלא רואה אתכם שוכבים על הדשא והוא 

הקשו את בטנכם למקרה שהוא . פשוט התכוננו אליו. לכם זמן לפנות את הדרך

נראה . החזיקו אותם. כווצו את שרירי הבטן שלכם בחוזקה. ידרוך עליכם

תנו לשרירים שלכם . אתם יכולים להירגע עכשיו. שהוא פונה לכיוון השני

  .עכשיו ההרגשה טובה יותר. וכלוהניחו אותם ככל שת. להתרכך

אם הפילון ידרוך . בחוזקה. כווצו את בטנכם. התכוננו. הוא מגיע שוב, אופס

הוא , יופי. הפכו את בטנכם לסלע. זה לא יכאב, עליכם כשבטנכם נוקשה

אתם יכולים . הוא נעלם לתמיד. אתם יכולים להירגע עכשיו. מתרחק שוב

שימו לב להבדל בין בטן מכווצת . ואתם יכולים להרגיש טוב ורגוע, בסדרהכול . אתם מוגנים. להירגע לגמרי

  .משוחרר ורגוע, טוב -כך אנחנו רוצים להרגיש . לבין בטן רגועה
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נסו להגיע עם . דחפו את בהונות רגליכם עמוק לבוץ. יחפים בשלולית בוץ גדולהעכשיו דמיינו שאתם עומדים 

הפרידו את , דחפו כלפי מטה. בשרירי הרגליים כדי לדחוף השתמשו. רגליכם לתחתית שלולית הבוץ

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

  .לבהונותיכם להיות משוחררות והרגישו כמה טוב להיות משוחרר

  

. רגליים שלכם לעזור בדחיפת רגליכם מטהתנו לשרירי ה. שכשכו את בהונותיכם. חזרו לתוך שלולית הבוץ

זו . את בהונותיכם, את רגליכם, שחררו את כפות רגליכם. כעת צאו החוצה. טוב. חזק. דחפו את כפות רגליכם

  .אתם חשים חמימות ונעימות. שום מתח. הרגשה כה טובה להיות משוחרר

ת על בטנכם ולנשום כמה נשימות כעת אתם יכולים לשים יד אח. הניחו לעצמכם להישאר רגועים לזמן מה

  .הניחו את גופכם למשך כדקה. איטיות

  

בעוד זמן קצר אבקש מכם לפקוח את העיניים . תנו לגופכם להיות רפוי והרגישו שכל השרירים משוחררים

. זכרו כמה טובה הייתה ההרגשה להיות משוחררים, כשאתם עוברים את היום. וזה יהיה סופו של מפגש זה

כמו שעשינו בתרגילים , לפני שתוכלו להירגע, צריכים להיות מתוחים יותר ממה שאתם באמת לפעמים אתם

. עשיתם עבודה טובה. טוב מאוד. פקחו את עיניכם ומתחו קצת את שריריכם, באיטיות רבה, עכשיו .היום

 .אתם תהיו אלופים בלהירגע

  

, אחרי שנכנסתם למיטה, להתאמן בלילה כדאי. תרגלו את התרגילים האלה בכל יום כדי להיות רגועים יותר

זה יעזור לכם להיפטר מדאגותיכם ומהמתח בגופכם וכך יהיה לכם קל . האורות כבויים ואיש אינו מפריע לכם

תוכלו לעזור לעצמכם להירגע בבית הספר וגם , כשתלמדו את השיטה ותצליחו להירגע. יותר להירדם

ותוכלו , את המסטיק או את שלולית הבוץ, את הפיל, זבובאת ה, פשוט זכרו את הלימון. במקומות אחרים

  . היום הוא יום טוב ואתם מוכנים להרגיש משוחררים מאוד. לפעמים ישר להרפות

שבאמצעותם ניתן לתרגל כיווץ , דימויים נוספים 3חשבו על 

  :והרפיית שרירים

  )לעיסת מסטיק ענקי, חתול מתמתח, סחיטת לימון: כגון(

 ____________________:  לשרירי הרגליים .1

 ______________________:  לשרירי הפנים .2

  _______________________:  לשרירי הבטן .3
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  נשימות איטיות -לומדים חוסן יחד עם ההורים

  ?מהי נשימה איטית

א הי. הנשימה האיטית אינה מתכון קסם לרגיעה. נשימה איטית מביאה את הגוף לאיזון

כדי לנשום נשימה . מסייעת להורדת מתח ולחזרה לתפקוד טוב יותר במקרים של קושי

, נשיפה איטית, שאיפה רגילה: שלושת העקרונות הבאים איטית יש להקפיד על ביצוע

  . נשימה בקצב קבוע ונוח לנו

אל תרימו את . אז אל תשאפו אוויר פנימה עמוק מדי, הנשימה צריכה להיות ללא מאמץ

הוציאו אוויר באיטיות בזמן . הכתפיים ואת החזה בזמן שאתם שואפים אוויר פנימה

בזמן שאתם עושים זאת הבטן שלכם … טסס, שאתם מסננים את האוויר דרך שיניכם

האוויר ימלא . הכניסו אוויר ללא מאמץ. צאתהרפו את שרירי הבטן ותנו לאוויר ל. שוקעת

התמקדו בנשימה … טסס, עכשיו הוציאו אותו החוצה באיטיות. את הבטן שלכם שוב

שעליכם ליצור אתם יכולים לדמיין  .במשך זמן מהשלכם והמשיכו לנשום באותה דרך 

   .בועת בסון גדולה ככל האפשר

אם לא . ויר בעדינות ללא מאמץשאפו או. שימו יד אחת על הבטן בזמן שאתם נושמים

כעת תנו לאוויר . תרגישו איך האוויר ממלא את בטנכם, תרימו את הכתפיים ואת החזה

שימו לב לתנועתיות של . הרגישו כיצד הבטן שוקעת… טסס… לצאת באיטיות דרך שיניכם

אתם יכולים לעצום . דקות 3-2בואו נעשה זאת במשך . הבטן בזמן שאתם ממשיכים לנשום

  .תיהנו ממצב הרגיעה החדש. עיניכם אם אתם מעדיפים את

  :ראיינו את ההורים

אם  הרגשת שהנשימה האיטית עזרה לך להרגיע את עצמך ה •

 ?ואת גופך

______________________________________________________

______________________________________________________  

 ?מהו, אם כן? האם הרגשת קושי מסוים •

______________________________________________________

______________________________________________________  

באילו מצבים לדעתך הנשימות האיטיות יכולות להיות לך  •

 ?לעזר

______________________________________________________

______________________________________________________  

______________________________________________________  
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  הצעדים 4מודל 

  

  

  

  

  

  :השלבים ארבעתבואו ניזכר ב

  שצצה בראש המחשבהי הויז – 1שלב 

  .המחשבות האלה  מופיעות בדרך כלל כמו עובדה חדשה שקפצה לראשנו ללא שליטה

בה באמת נכונה כמו בודקים האם המחש. אחרי האמירה הזו סימן שאלה יםשמ -2שלב 

  ?תמיד כל כך האם היא באמת נכונה. עובדה

  :מחדש ומכוונים לפעולה את המשפטמנסחים  - 3שלב 

זו לא (המתייחסת למה שאתם מרגישים עכשיו בהווה ולא למציאות בכלל  בדרך נכונה יותר

  ).עובדה אמיתית במציאות אלא הרגשה או מחשבה שנראית לנו נכונה עכשיו

  .איזו פעולה אתם יכולים לעשות כדי להרגיש טוב יותר חשבו  -4שלב 

  

  :עובדבדיוק איך זה  -דוגמא

 !המצב הזה לא ייגמר אף פעם –זיהוי המחשבה  .1

 ?המצב הזה לא ייגמר אף פעם? סימן שאלה .2

 .אף פעםמפחד כרגע שהמצב הזה לא ייגמר אני -ניסוח מחדש .3

פי ההנחיות ומשתדל להרגיע -כדי להיות מוגן ובטוח אני פועל על - הכוונה לפעולה   .4

כי זה גם מה שקרה , ובתוך תוכי אני יודע שהמצב הוא בכל זאת זמני,  את עצמי

 .  באירועים שקרו בעבר

זה בדרך כלל , משתנה לרעה שלנו כאשר ההרגשה

   .מחשבה לא טובה בראש נואומר שעברה ל

ת לא בימים אלו בהחלט יכולות לחלוף בראשנו מחשבו

  . טובות

באמצעות שיטה קלה " לטפל"מומלץ במחשבות הללו 
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  :בואו נתרגל את המודל

בואו ננסה לתרגל אותה בהתאם למחשבות , אחרי שנזכרנו איך מפעילים את השיטה, עכשיו

  .שמתרוצצות לנו בראש בימים האחרונים

  

י /כתוב ?להרגיש לא טוב ךוגורמת ל ךעוברת בראשמכשילה יזו מחשבה א  ..11

   אותה

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________  

   המחשבה  עם סימן שאלה י את/נסח  ..22

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________  

 , י את המשפט כהרגשה עכשווית ולא כעובדה/נסח  ..33

 ? כדי להרגיש אחרתה לעשות /ה יכול/תמה א - עולההכוונה לפ  ..44

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________  

  

  

המחשבות המכשילות משקפות רק את  :זכרו

. ואינן נכונות בהכרח ,כרגעההרגשה שלנו 

ונניע את עצמנו , חשוב שננסח אותן בראשנו מחדש

  .לפעולה
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  ק"ן ד"עש
  

  

  

  

  
 

 

  
  :ק"ן ד"שלבי עש

  ".ורצע" :לעצמי פקודה ונותנת ותהעכשווי למחשבותיי מעצור םש אני. זמן לוקח פסק אני עצור - ע

עמוקה את אגרופיי בזמן שאני לוקח נשימה אחת  ץאני מכוו. ריריםשהמיקוד לגוף ול את מעביר אני - ש

... טססס. ואז אני משחררת את שרירי אגרופיי בזמן שאני מוציאה באיטיות את האוויר החוצה ,ואיטית

  ). אשים אחת מידיי על הבטן, אם זה מתאים למצב(

  .שימה איטית אחת או אפילו שתייםנ לוקח אני  -נ

יבור פנימי ואומר לעצמי משפט מפתח דאני מדבר . בדיבור פנימי מרגיע או בדימוי חיוביאני משתמש  - ד

חיובי של ימוי דנזכר ב ניא, בנוסף ."זה רק מצב זמני"או ".  אני בטוח, כאשר אני בתוך המרחב מוגן" -כמו

  .וה אותה שוב בדמיוני במשך כמה שניותוחו, חוויה טובה שעברתי

או להניח לכך ולחזור ולנסות להתמודד עם , להתמודד טוב יותר עם המצבדימה וקעכשיו אני יכול לנוע  - ק

  .זה בהמשך

ידי אזעקות - השגרה שלנו מופרת עלכאשר , בימים אלו

  ייתכן שנרגיש הצפה של רגשות חזקים  , ונפילות טילים

  .עצב, דאגה, כעס, פחד: כגון

ז נוכל יש צורך לעצור ורק א, כדי להתמודד עם הצפת הרגשות

  . לפעול באופן שקול ונכון

  ?!?איך נעשה זאת

  - אותם נזכור על ידי צירוף המילים, נפעל לפי השלבים הבאים

  ק"ן ד"עש
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  ק"ן ד"ספרו על אירוע בו נדרשתם להפעיל את עש

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________  

  
  סייע לכם" ק"ן ד"עש"וכיצד , ספרו בקצרה איך הרגשתם

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________  

  


