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סיכום: המורה בכיתתו 

התייחסות  מודל  מהווים  והתנהגותו  תגובותיו  התלמיד.  עבור  משמעותית  דמות  הוא   ·    המבוגר 
לתלמידים (במיוחד לצעירים שבהם).

לכל  קודמים  וכו׳)  שמיכות  מתיקה,  דברי  (שתייה,  פיסיולוגיים  צרכים  וסיפוק  אנושי  חום   ·    הענקת 
פעילות אחרת.

 ·    אין להתעלם מהאסון (יש לתת את העובדות ברמת יידוע המותאמת לגיל). ִארגון חשיבתי (קוגניטיבי) 
עוזר להרכיב קטעי תמונות ולארגן אותם לתמונה שלמה.

 ·    יש להזים שמועות.

 ·    אין להרחיב ולהרבות בתאורים דרמטיים של האסון.

 ·    יש לתת מקום לביטוי רגשות: פחד וחרדה הם רגשות טבעיים.

 ·    יש לעודד ביטויים של התמודדות עם הקשיים.

 ·    יש לתת תחושה של אופטימיות לגבי העתיד.

 ·    יש לעודד תלמידים להיות פעילים ככל האפשר במצב הנתון (אפילו בפעולות פשוטות וקלות).

 ·    יש לשים לב לתלמידים המגלים תגובות חריפות או חריגות וממושכות (בהשוואה להתנהגות המוכרת 
כתגובה למצב לחץ) ולפנות אל היועץ והפסיכולוג של בית-הספר לשם התייעצות לגבי ההפנייה לגורם 

מקצועי.

 ·    יש להכין את הכיתה לקראת לוויה או ביקור אבלים.

 ·    יש ליצור קשר עם תלמידים הנעדרים מבית-הספר ולעודד אותם לחזור לבית-הספר.

האסון,  שלאחר  הראשון  ביום  גם  למצב),  מותאמת  (אך  וִעקבית  שיטתית  ברורה,  מסגרת  לתת   ·    יש 
ולחזור בהדרגה לסדר היום  הרגיל ולפעילות השגרתית שקדמה לאסון.

ד. דוגמאות להפעלות שונות 

ונסיבות מצב הלחץ.  גיל הילדים  יוצא של  הנושאים שייבחרו להופיע בפירוט בתיק המגירה הם פועל 
על מכיני התיק להתאים לדף הנחיה כללי זה את הנושאים והתכנים הספציפיים למצבים שונים שהם 

בבחינת מצב לחץ צפוי.

חומר עזר רב ומגוון היכול לענות על ֵמרב הצרכים להכנת יחידות כאלה יוכל המורה למצוא בפריטים 
הביבליוגרפיים המופיעים במסגרת ״ביבליוגרפיה מוערת״ בהמשך.

דוגמאות להפעלת ״שעת יצירה״ בעת  אסון

מבוא

חומרים: כדאי להשתמש בחומרים פשוטים-טושים המבוססים על מים (עבים ודקים), גירי פסטל, גירי 

שמן, פלסטלינה (לא חומר המתייבש מהר) בִמגוון צבעים, קופסה ובה דבק ומספריים. הקופסה תכיל 
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גם מגזינים צבעוניים שניתן לגזור מהם תמונות ואותיות, ניירות בגדלים שונים ליחידים וניירות גדולים 
לעבודה קבוצתית.

וחשיפה של רגשות המובעים  זו שיתוף  יש בעבודה  ירגיש בטוח. מעבר לעשייה,  לוודא שהתלמיד  יש 
בתוצאה היצירתית. ייתכן שיהיו תלמידים שישאלו שאלות או יציעו פירושים. רק התלמיד עצמו יכול 

לומר מה באמת המשמעות של עבודתו. זה מאפשר לו לחוש שליטה על התהליך.   

תרגילים לפעילות פרטנית (תרגילי חימום ללא איום) ללא קשר ישיר לאסון

 ·   קיר חלק עם כותרת וצבעים, דבק וקטעי עיתונים להבעה עצמית.

 ·   כתיבת מכתבים לאנשים שנפגעו באירועים / כתיבת משהו שיכול להשפיע.

 ·   פעולות יצירתיות: כתיבת חיבורים, שירים, ציורים וכדומה.

 ·   כתיבת היגדים על הלוח לגירוי ולדיבוב תלמידים, היגדים כגון:

  אני עצוב כש...  אני מתמודד במצב קשה על ידי... 

  אני כועס ש...  נמאס לי ש...

  אני פוחד מ...  אני גאה להיות (בישראל) כי...

 ·   כתיבה יצירתית ספונטנית:

  כואב לי...  כתגובה ל...     אני...

  קשה לי...   מחר אני...

  יש לי כוח ל...  אני אתגבר כאשר...

בדעתך  שעולה  מה  כל  את  כעת  הוסף  הנייר.  על  שמך  של  התיבות  ראשי  את  גדולות  באותיות   ·   רשום 
על-מנת לסיים את הציור.

לכדי  אותו  ופתח  חפץ  או  חיים  בעל  אדם,  של  דמות  ה״קשקוש״  מתוך  לזהות  נסה  ״קשקוש״.   ·   עשה 
תמונה. תן כותרת לציור.

 ·   פזר מספר נקודות על הנייר שלפניך. כעת חבר בין הנקודות בכל דרך שתרצה. תן כותרת לתמונה.

במבט  אחרים,  לחץ  ואירועי  ממשברים  עצמנו  את  מכירים  אנו  ולומר:  לתלמידים  לפנות   ·   פתיחה: 
לאחור אנו חכמים יותר, מוכנים יותר. כיצד אנו מוכנים לקראת האירוע הבא? מה חזק בנו? כיצד אנו 

מתגברים?

 ·   לבקש מהילדים לצייר את הציור שממחיש את הרגשתם.

קולאז': מתאים לפעילות כשבוע לאחר האירוע. המטרה היא לאפשר לילדים לגלות את השינוי, לגלות  

שלא הכול רע ולא הכול טוב באירוע שקרה.

התלמידים מתבקשים לגזור תמונות, אותיות ולצייר את הרגשתם בעת האסון בחלק אחד של הדף ואת 
הרגשתם עכשיו (שבוע לאחר האסון) בִצדו האחר של הדף.

בשלב שני, מאחר שהתלמידים תופסים גם את עצמם שונים ממה שהיו לפני שבוע, מחלקים את הדף 
לאחר  שבוע  עצמם  את  האחר  ובצד  האירוע  לפני  עצמם  את  מציירים  התלמידים  אחד  בצד  לשניים. 
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האירוע. 

(חזק)   ילד המצייר עצמו לאחר האירוע עם שרירים  ולמפות את הכוחות של הילדים.  לזהות  המטרה: 

מעיד על התמודדות. כאשר ילד מצייר עצמו כחלש ו״מפורק״ לאחר האירוע הוא מסמן לנו שהוא יודע 
שיש שינוי, שישנה בעיה ובכך יש משום פנייה מצדו לקבלת עזרה.

 

תרגילים לפעילות קבוצתית

 ·   צייר ציור חופשי. כאשר תסיים, הדק אותו על הקיר שלפניך (או הנח אותו על הרצפה). הקבוצה יכולה 
להוסיף ולפתח את הציור בכל דרך שנראית לה, ולתת כותרת לציור הסופי.

 ·   בקבוצות של עד שמונה תלמידים, כל אחד בוחר צבע אחד ומתחיל לצייר. לאחר דקה, כל אחד מעביר 
למי שמשמאלו את הציור. לאחר דקה ממשיכים להעביר את הציור וחוזר חלילה עד שהציור חוזר אל מי 

שהתחיל בציור.

חלש,  וכשאתה  חזק  כשאתה  מרגיש  אתה  כיצד  צייר  מפחד,  אתה  ממה  צייר  קבוצתי:  לציור   ·   נושאים 
צייר את משפחתך תוך מתן ביטוי לאופן שבו נהגתם בעת האסון, צייר מה היה קשה.., צייר את הכעס 

שלך. צייר כיצד עזרת לאחרים.

 ·   פיסול בֵחמר. כל אחד מפסל לבד ולאחר מכן מארגנים את התוצרים של כל חברי הקבוצה מנסים ביחד 
למצוא כותרת לעבודה הקבוצתית.

תרגילים לשלבים הסופיים של הפעילות (פרטנית או קבוצתית)

חלק את הנייר לשניים (או לשלושה) וצייר את עצמך (את משפחתך וכו׳) בעבר, בהווה ובעתיד.

פעילות לבית-הספר היסודי (חודש אחרי האסון)

ביום  משפחתך  ואת  עצמך  את  צייר   - אחד  בחלק  תמונות  שתי  וצייר  חלקים  לשני  הדף  את   ·   חלק 
האירוע; בחלק השני-צייר את עצמך ואת משפחתך, עתה, כחודש לאחר האירוע.

 ·   כתוב כיצד משפחתך מרגישה עכשיו לאחר שחלף חודש.

 ·   רשום רשימה של אנשים שִעמם אתה יכול לשוחח ושאתה מאמין שהם יעודדו אותך.

דוגמאות לפעילויות נוספות

הכנת פוסטרים

את  לעורר  עשויים  הפוסטרים  ההורים.  עם  פעולה  בשיתוף  כלומר  התלמיד,  בבית  יוכנו  הפוסטרים 
לענות  כדי  מידע,  לקבלת  יפנו  שההורים  מצב  שייווצר  (וייתכן  שאלות  הוריהם  את  לשאול  הילדים 

לילדיהם).

פעילות עם חוברות צביעה

מסרים  למשל,   לילדים.  להעביר  מבקשים  שאנו  מסרים  ובהן  צביעה  חוברות  בקלות  להכין  ניתן 
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המתייחסים לאמצעי מיגּון.

 חיבור סיפור בהנחיית הפסיכולוג או יועץ בית הספר בצירוף איורים פשוטים לשם צביעה, הוא דרך 
בעת  לפחד.  מקור  שהוא  ברגשות  עמוס  לנושא  בהתייחסות  מאוד  צעירים  ילדים  פעיל  באופן  לשתף 

מלחמת המפרץ, למשל, נעשה שימוש בדרך זו להעלאת נושא מסכות האב״כ.

פעילות באמצעות שירים

רציונל

יותר, פחות אישית,  ולהביע רגשות בצורה מרוחקת  לחוות את האבדן 
ובכך  לי קרה האבדן״  ״לא   - כלומר  (דרך שיר).  גם פחות מאיימת  וכך 

אולי יהיה קל יותר לילדים להזדהות.

מטרות 

1.  לעבוד על העצב/המוות שהם נושאים מופשטים בדרך פחות מופשטת, 
דרך השיר;

2.   הנצחת זכר האבדנים בתוך החיים.

מערך הפעילות

בפעילות מוצגים שני שירים לבחירתו של המורה.

ÌÈ¯Ó ‰˜·¯ / È„·Ï .‡

ÌÈÓ˘‰ ˙Á˙ È„·Ï È˙¯‡˘

ÏÒÙÒ ÏÚ È˙·˘ÈÂ

È˙¯Î‰˘ ÌÈ˘‡‰ ÏÚ ÌÈ‰ÂÏ‡Ï È˙¯ÙÈÒÂ

.ÈÓÈÚÓ ÂÎÏ‰ ÌÂ‡˙ÙÂ

ÁÈ¯‰Ï È˙·‰‡˘ ÌÈÁ¯Ù‰ ÏÚ ÂÏ È˙¯ÙÈÒÂ

ÌÈ·Á¯‰ ˙Â„˘‰ ÏÚÂ

.ÌÈÓ˘ „ÂÚ ˘È Ì‡ È˙Ú„È ‡ÏÂ

ÌÈÓ˘‰ ÚˆÓ‡· ÏÒÙÒ ÏÚ È˙·˘È

,ÌÈÓ˘‰ ÏÚ ÌÈ‰ÂÏ‡Ï È˙¯ÙÈÒÂ

,ÔÎÈ‰Â ,Ì‰ ÌÈ‡ˆÓ Ì‡ ˙Ú„ÂÈ ÈÈ‡˘

.Ì· ‰ÙÂËÚ È‡ ÈÏÂ‡Â È· ÌÈÙÂËÚ Ì‰ ÈÏÂ‡˘
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למנחה - רצוי לצלם את השיר לכל תלמיד.

למשתתפים (מתוך: אילון, ע׳, כל החיים לפניך. 1992, עמ׳ 108). 

1.   קראו את השיר.

עוד  יש  אם  ידעתי  ״ולא   - ההתחלה  מנקודת  עוברת  שהיא  התהליך  את  המחברת  של  בשמה  2.   תארו 
שמים״ ועד ״אני נותן להם חיים - לכל ֵמַתי… אבל עצוב בלעדיהם בחדרים״.

3.   האם תרצו לומר משהו למשוררת?

4.   איזה תהליך עוברת המשוררת? מה עוזר לה להתמודד עם האבל?

5.   מה היא מרגישה?

6.   אילו מחשבות עוברות בראשכם כשאתם קוראים שיר זה?

7.   עם אילו מילים / שורות / בתים אתה מזדהה?

8.   עם אילו מילים / שורות / בתים אינכם מזדהים?

בין  לשונות  לגיטימציה  לתת  (יש  עם משבר?  או  אבל  עם  להתמודד  בנפרד)  תלמיד  (כל  לכם  עוזר  9.   מה 
התלמידים/אנשים בהתמודדות עם ֵאבל ויש לשקול מתן חיזוקים לדרכי ההתמודדות השונות).

 

ב. איש הולך על החבל / יהונתן גפן

ÈÏ ·ÂˆÚ ˙ˆ˜˘Î ÌÚÙ ÏÎ·

,·ÂË ‡Ï ‰ÙÈË ˘È‚¯Ó È‡Â

‰ÏÚÓÏ ÏÎ˙ÒÓ È‡

.Â˙Â‡ ‰‡Â¯ ÌÂ‡˙ÙÂ

Ï·Á‰ ÏÚ ÍÏÂ‰ ˘È‡

,Ô‡ÎÏ „Ú Ì˘Ó

ÌÈÓ˘· ÍÏÂ‰ ˘È‡

.ÔÚ ÏÚ ÍÏÂ‰ ˘È‡

˙ÏÎ˙ ÍÂ˙· ÍÏÂ‰ ˘È‡

˙ÏÏÙ˙Ó ‰˘‡‰Â ,˜„‰ Ï·Á‰ ÏÚ

.˜ÊÁ Ï·Á‰Â

ÂÏ „˜Â¯Â ÍÏÂ‰ ˘È‡

,¯ÂÊÁÂ ÍÂÏ‰

ÂÏ ¯ÓÊÓÂ ÛÚ ˘È‡

.¯ÂÙÈˆ Ï˘ ÌÈ¯È˘
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ÈÏ ·ÂˆÚ ˙ˆ˜˘ ÌÚÙ ÏÎ·

,·ÂË ‡Ï ‰ÙÈË ˘È‚¯Ó È‡Â

‰ÏÚÓÏ ÏÎ˙ÒÓ È‡

.Â˙Â‡ ‰‡Â¯ ÌÂ‡˙ÙÂ

למשתתפים

1. מה מרגיש הדובר?

2. מה אתה מרגיש?

3. עם אילו מילים / בתים / שורות את/ה מזדה?

4. עם אילו מילים / בתים / שורות אינך מזדהה?

למנחה

1.   השאלות המכוונות לשני השירים מיועדות לקדם את התהליך. אם הדיון על השיר אינו ״זורם״, המורה 
יכול להוסיף שאלות משלו.

2.   השיר השני (של יהונתן גפן) הוא שיר אופטימי יותר לכן, אם יש מספיק זמן, אפשר אף לחלק את שני 
השירים לערוך השוואה ביניהם לשאול את התלמידים עם איזה שיר הזדהו יותר וכדומה.

(מתוך קלינגמן, 1997, התמודדות בית ספרית בעת אסון, עמ׳ 80-73)


