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של הילד עשוי לקדם את רווחתו  טיפוח הזהות והמודעות העצמית

 ולפתח את האינטליגנציה הרגשית שלו.  , לשכלל את כישוריוהאישית

מודעות עצמית מוגדרת כ"תשומת לב של האדם או הקבוצה אל עצמיותו: 

האופן בו "רגש הוא ו ,(ויקיפדיה) "רגשותיו, מחשבותיו, צרכיו ותשוקותיו

שלו.  הנפשי של האדם מבחינת החוויה הסובייקטיבית מתבטא מצבו

וכן באופן  ,ליליתבעוררות גופנית חיובית או ש הרגש עשוי להתבטא

 (.ויקיפדיה) התנהגותי וחברתי"

המודעות העצמית מפתחת את הזהות האישית, ובה בעת היא משפיעה 

 ומושפעת מההתנסויות ומיחסי הגומלין שלנו עם הסובבים אותנו. 

 -שלו עצמו  רגשותהקשת , לשיים ולהבין את לזהות ו של הילדיכולת

קביל היא מקדמת גם את תפקודו תורמת להתפתחותו הרגשית, ובמ

ההבנה שלו את עצמו מסייעת לו להבין גם את האחר, ומקדמת  החברתי:

 תחשבות בזולת. את יכולתו לגלות רגישות, אמפתיה וה

 

 בנושא הרגשות. קטעי קריאהו פעילויותלפניכם לקט 

 כל משוב, הארה, שאלה, בקשה ושיתוף יתקבלו בשמחה.

 aloncarmit@gmail.com: דוא"ל

 לחומרים נוספים בקרו באתר האישי שלי:

www.carmitalon.co.il 

  בברכה
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 קשת הרגשות

 ללוח הורים

זהותו  גיבושל נעסוק בנושא הרגשות כאמצעי בתקופה הקרובה

שלו לעצמו  העצמית המודעותהרחבת ו ,של הילד האישית

 ולסובבים אותו. 

בד בבד עם  ,של הילד אישיים - ביןאישיים וה -התוך יחסיו פיתוח 

מיומנויות בבכישורי חיים, בדפוסי תקשורת ו שלו שכלול השליטה

 ,ה האישית ולביטחונו העצמילתרום לרווחעשויים  ,חברתיות

 .תפקודו בתחומי ההתפתחות השונים ובמקביל לקדם את

ותיאור  עיבודיומנויות של זיהוי, שיום, ת הנושא נתרגל מבמסגר

הקלה, שמחה, תקווה, הנאה, אהבה,  –ם, כמו שוניהרגשות ה

עצב, כעס, פחד, דאגה, בלבול, בושה, כאב, התרגשות, הפתעה, 

נעודד במקביל,  . ה, אכזבה, אשמה, ועודמבוכה, קנאה, שנא

ונפתח  ,ביטוי חופשי של רגשות באופן יצירתי, מילולי ובלתי מילולי

התנהגות לבין  -בין רגש ומחשבה  של הילד הבחנההיכולת את 

 פעולה מעשית.ו

ו"תכנית  ,"ציפור הנפש" -את הנושא ילוו ספרה של מיכל סנונית 

דוסו" / חבורת פותרי הבעיות, המתארת תרחישים שונים בין דוסו 

 הדולפין לבין בעלי חיים אחרים השוכנים בים.

  



 דף מידע להורים:

 נעסוק בגן בנושא הרגשות. נמחיש את הנושא בעזרתבתקופה הקרובה 

מתארת תרחישים ותכנית דוסו, ש ה של מיכל סנונית "ציפור הנפש"סיפור

ומכונים בים  איתוים שוכנין דוסו הדולפין לבין בעלי חיים ששונים ב

  )"חבורת פותרי הבעיות"(.

במסגרת הנושא ננסה לחזק את היכולת לזהות ולשיים רגשות ותחושות 

עצב, הקלה, שמחה, תקווה, הנאה, אהבה, התרגשות, הפתעה,  -כמו 

שנאה, אכזבה, אשמה,  כעס, פחד, דאגה, בלבול, בושה, מבוכה, קנאה,

של העצמי ושל  ת הרגשותעמיק את המודעות לקשננסה לה ועוד. במקביל

 ,בלתי מילוליהזולת, נעודד ביטוי חופשי של רגשות באופן יצירתי, מילולי ו

שעשויות תקשורת ונתרגל מיומנויות  ,את המודעות לעצמי ולזולת נרחיב

 אישיים. -אישיים והבין  -יחסים התוך לתרום ל

 

 

 שמים, תפילה פותחת שערים נעולים "עצבות נועלת שערי

 (ד"תהילים פרק קל)כוחה לשבור חומות" בוהשמחה 

 

  



 כלים ואמצעים

 בנושא  עידוד שיח מילולי וביטוי חופשי של ילדים ומבוגרים

ושימוש באוצר  ,שת הרגשותלכל ק ך מתן אשראיתו הרגשות

 נטי לנושא.מילים רלוו

  חומרי יצירה,כמו  ,חופשיזימון אמצעי פורקן ואפיקים לביטוי 

, דמויות של אנשים ספרות ילדים,, כלי נגינהבובות תיאטרון, 

 ועוד. י,דרמט –יו משחק סוצ, וחפצים בעלי חיים

 ות ילדים,ספרתמונות,  קן כמוזימון גירויים להזדהות ולפור 

חוויות אישיות של מבוגרים, תרחישים ו, יזיהסדרות טלוו

 חברים, הורים ובני משפחה אחרים.

 כוללים תמונות ה ומילון רגשות שברקכרטיסי ה הכנת

, הפתעה ,התרגשות: , כמושוניםהרגשות ל מוחשיות

 ,פחד, כעס ,עצבכאב, הקלה, , תקווה, הנאה, אהבה, שמחה

חרטה, השפלה, , שנאה, קנאה, מבוכה, בושה, בלבול, דאגה

 ..אשמה, אכזבה

  "לפתרון בד בבד עם תרגול מיומנויות הרחבת "ארגז הכלים

, הגדרה קונקרטית של היעד עם הזולת בעיות ומחלוקות

בקשה, פניה שלבי הביצוע. לדוגמא: מוחשי של ופירוט 

ויתור, הסחה, ומשא ומתן, שיתוף פעולה, ניהול לעזרה, 

 וכ"ו. , הרחבת נקודות המבט,התעלמות

https://www.carmitalon.co.il/post/free-creation-for-infants
https://www.carmitalon.co.il/post/books-for-infants
https://www.carmitalon.co.il/post/socio-dramatic-games-for-infants
https://www.carmitalon.co.il/post/sypvr-bhmshkym


 נטית לנושאספרות רלוו

 ארץ יצורי הפרא, מוריס סנדק, כתר 

 הברוגז של ליאור, שולה מודן 

 רה, של סילברסטייןהחתיכה החס 

 היום הרע של טובה, אלונה פרנקל, מודן 

  נורהבית, סטניסלב מריאנוביץ,  המדריך לזיהוי מפלצות 

 המפלצת של ליאור, שולה מודן, מודן 

 הפחד, ליאור והחור, שולה מודן, מודן 

 ויהי ערב, פניה ברנשטיין, הקיבוץ המאוחד 

 , אורי אורלבחושךחיית ה 

 וביץ, מודן, אילן לזרכמו דג במים 

  לילה חשוך אחד, אורה אייל, ספריית פועלים 

 2002משמעות מחפשת חיפוש, עמית אופיר, הוצאת גוונים,  

 , שולה מודן, מודןמשקפי הקסם של ליאור 

 סבא של ליאור מת, שולה מודן 

 פחדרון בארון, מרסר מאיר, כתר 

 מרים ילן שטקליס פרח נתתי לנורית, 

 ציפור הנפש, מיכל סנונית 

 , נירה הראל, מסדהתצרו 

 , ד. ו. ויניקוט, דבירלהורים: הכל מתחיל בבית 

  , עפרה אילון, פועליםלהורים: איזון עדין 

 

 



 ילדים כמו צבעים, חגית אמסטרדם

 כולם דומים. -כמו קופסה של צבעים: כלפי חוץ  -ילדים 

 אך אם נפתח את קופסת הצבעים נגלה בפנים את "סודות החיים":

 נה מהתכלת, חזק וצועק מזו הִחֶוורת.הכחול הבוהק שו

 מסנוור שבעתיים. -צהוב מאיר לנו בעיניים, והכתום 

 האדום הרועש מפגין נוכחות, הוורוד השקט נשאר לו לחוד.

 שחור עם לבן רבים כל הזמן, 

 בעוד שהאפור מסתדר עם כולם.

 הצבעים נראים לנו דומים 

 כי בקופסה בגודלם הם שווים.

 קופסהאך אם נפתח את ה

 מיד נבחין בהבדל בצביעה:

 יש הקופצים ומשתלטים על הדף,

 ויש כאלה שנראים בחטף.

 יש כאלה שמשתמשים בהם הרבה,

 קצת פחות מזה. -ובאחרים 

 כי לצבע בהיר הוא נזקק. -לעיתים צבע נראה לנו חזק 

 מנוכחותו כלום לא יישאר. -אך אם יהיה ליד צבע אחר 

 הם לראות דברים נפלאים.צבעים הם כמו ילדים:: ניתן ב

  יתן לנו את היופי שבחיים. -כי הרי שילוב טוב של צבעים 



 פרצופים )מחבר לא ידוע(

 כשאני שמח השפתיים מחייכות,

 כשאני עצוב העיניים בוכות.

 

 כשאני גאה ראשי זקוף,

 כשאני מתבייש מסמיק הפרצוף.

 

 כשאני נעלב העיניים מתרוצצות,

 ת.כשאני כועס הגבות מתכווצו

 

 כשאני משתולל לוהטות הפנים,

 בשקט הם נמים. - ובלילה, בשקט

 

 וכך, כל מה שקורה לי בפנים

 משתקף אצלי על הפנים. -

 

  



 רגשות, ליאת שימרון עבור 

 :פרצוף שמח

 ,שמחה עושה לי חה, חה, חה

 שמחה עושה לי כייף. 

 גם כשאני עייף. -היא מחממת לי ת'לב 

 שמחה עושה לי חה, חה, חה.

 חה עושה נעים:שמ

 היא מדגדגת לי בגוף באלף דגדוגים.

 :פרצוף בוכה

 ,בכי עושה לי רטוב בעיניים

 בכי עושה לי עצוב בלחיים.

 יש בכי של כעס, עצוב או לבד,

 .יש בכי באמצע או בכי בצד

 :פרצוף כועס

 ,אוף איי -כעס עושה לי: אוף 

 כעס צועק לי: לך ודי!

 ,כעס עקום –כעס צורח 

 אוף, אוף, איי.  כעס עושה לי

 הכעס הזה לא נעים לי ודי!

 :פרצוף עצוב

 ,ושה לי: אוי, אוי, אויצוב עע

 עצוב עושה לי למטה. 

 גם הדמעות וגם הפה נוזלים אל הבלטה.

 ,עצוב עושה לי אוי, אוי, אוי

 ,עצוב עושה קטן

  עושה שם בלגן. –והוא יושב לי בגרון 



 שלומית כהןהלב הוא מחבוא, 

 הלב הוא מחבוא

 לכל הדברים שלא יכולים להגיד בקול.

 כשאני רוצה לספר על הילדה שאני אוהב

 אני מספר בלב. -ומפחד שיצחקו לי 

 כשאני רוצה להגיד מילה גסה

אני  -ומפחד שאבא ואמא ישמעו 

 אומר בלב.

 יש דברים שאני יודע בלב

 אני לא יכול. -וכשאני צריך להגיד אותם בקול 

 

 פעילויות ונושאים לשיחה:

 מחביא בלב הילד בשיר מה? 

 דברים "סודות" והאת העליהם הילד יצייר  דפים גזורים בצורות לב

 שמחביאים בלב.

  :היינו רוצים להחביא בלב?, מה ניתן להחביא בלב? מהשיחה ,

 מחביאים "סודות" בלב? / מדוע בשביל מה

 ."יצירה: הכנת קופסא / מגירה ל"זה הסוד שלי  

 



 בושה, לאה נאור

 לפני שאני עושה משהו מסוכן

 יש לי בבטן כזאת מין הרגשה

 ואני נזכר, שאמרו לי מזמן

 שמותר לפחד, ושאמא מרשה.

 אבל, כשכולם מסתכלים בי בגן

 לא נעים לי מרוב בושה

 -ולכן 

 כשאני על המגלשה עומד

 מהר, מהר אני מתיישב ויורד

 לפני שיראו שאני מפחד.

 

 אים לשיחה:פעילויות ונוש

 ?איך מרגיש הילד בסיפור? מדוע 

 ?איך הוא מתמודד עם הפחד שלו מהמגלשה 

 ?מתי וממה עוד ילדים מפחדים לפעמים 

 ?מה אתה עושה כשאתה פוחד? / מתבייש 

 ?ספר על אירוע מפחיד שקרה לך. כיצד התגברת על הפחד 

  בנק רעיונות: מדריך שעוזר להתגבר / להתמודד עם פחדים: מה עוזר

  להתגבר על הפחד? מי עוזר או יכול לעזור לנו? לנו



 זה מפחיד, תלמה אליגון רוז

 כשאמא ואני

 ,מסתכלים בסרט

 אז לפעמים

 :אמא אומרת

 ,עכשיו לא להביט''

 ''.זה מפחיד

 אז אני

 מכסה לה את העיניים

 ,עם היד

 .כדי שלא תפחד

 

 פעילויות ונושאים לשיחה:

 אמא, אבא , סבתא..(. צייר וספר על דמויות של מבוגרים בוכים( 

  נכין "סרט" ו/או "הצגה" שיכולים להפחיד מבוגרים ו/או ילדים על סמך

 תרחישים מציאותיים.

  ,?שיחה: מה יכול להפחיד מבוגרים?, כיצד הם מתמודדים עם הפחד

 מי ומה עוזר להם?

  



 פחדים, לאה שילון

 אם מדברים על כל המפלצות,

 ואם מציירים את כל המפלצות,

 ם צובעים מפלצת או שתיים,ואם ג

  -בצבע פנדה, או גואש או מים 

 נהיים חברים שלהן בינתיים.

 

 פעילויות ונושאים לשיחה: 

 נצייר ונציג אירוע / חלום מפחיד 

 נצייר, נכייר ונפסל מפלצות עם מגוון חומרי יצירה 

  ,נתחפש למפלצות ונציג שיחה בין המפלצות, שיחה בין ילדים לבין המפלצות

 בין מבוגרים לבין המפלצות..שיחה 

 .נמציא מדריך לגירוש מפלצות 

 .נמציא גן ילדים או בית ספר לחינוך / אילוף מפלצות 

  נצייר / נפסל / נכין תפאורה / נתחפש ונציג את "איש החושך המפחיד", את

"פחדרון בארון", את "ארץ יצורי הפרא", "מפלצות הבית" )על פי ספרו של קובי 

 חידה את שגית )מתוך "הנשיקה שהלכה לאיבוד"(...מידן(, החיה שהפ

  דיון: מה לדעתכם יכול להפחיד בעלי חיים כמו פיל, אריה, שור, דג...? כיצד הם

 מתגברים על הפחד?

  דיון: מה היינו רוצים שיקרה לפחדים שלנו?, מה היינו עושים לולא פחדנו?, מה

 פחד כן עוזר לנו? אנחנו מאד רוצים לעשות אבל לא מעיזים?, כיצד ובמה ה

 

  



 שלומית כהן אסיף, לפעמים בגשם, לפעמים בלב

 ילד עם שמש בלב, ליד שלולית המים

 פגש ילדה עצובה עם גשם בעיניים.

  -כשלחשו השניים זה לזה סוד 

 זרחה לה בשמיים קשת כזאת!

 

 פעילויות ונושאים לשיחה:

 כך? "שמש בלב": מה לדעתך מרגיש הילד בשיר? מה גרם לו להרגיש 

 ?גשם בעיניים": מה לדעתך מרגישה הילדה? מדוע" 

 ?איזה סוד הם לחשו זה לזו 

  יצירה: נכין הצגה עם תפאורה, אביזרים ותלבושות לילד עם

 השמש בלב, לילדה עם הגשם בעיניים, לשלולית ולקשת בשמים.

 .ספר, צייר והצג דברים שמעציבים אותך 

  הכל הפוך..": המצא סיפור: "כל כך ניסיתי אבל הם הבינו 

  ,המשך את המשפט: "דברים שמצחיקים אותי", משמחים

 מפתיעים, מפחידים, מעציבים, מדאיגים, מרגיזים.. אותי

  ?בנק רעיונות: מה נאמר לילד כועס, איך נרגיע ילד כועס 

  מה נאמר לילד עצוב? איך נעזור לו? איך אפשר לשפר את

 ההרגשה שלו?

  



 כהן שלומיתלפעמים מוכרחים לבכות, 

 את מרגישה לא טוב?""אמא, למה את בוכה? 

 לך לחדר לצייר או לכתוב!" "אני מרגישה טוב.

 "אמא, את בוכה בגללי, מה אני ילד רע?"

 "אני בוכה בצחוק", היא אמרה.

  אבל, אמא בכתה באמת.

 ראיתי איך המצח שלה מתקמט.

 "אמא, למה את בוכה? מה, את ילדה קטנה?"

 . "לפעמים מוכרחים לבכות

 דולים מותר לבכות.גם לג

 לחדר, לצייר או לכתוב". עכשיו לך

 

 פעילויות ונושאים לשיחה:

 .נספר על אירועים שגרמו לנו לבכות 

 יום ", "המתוק של הדמעות"הטעם המלוח / צייר את נספר, נציג ונ

בכיתי ונהיה לי ", "הדמעה שהתבלבלה", "גלגולה של דמעה", "בוכה

 לבכות".. ", "התביישתי / פחדתיטוב

  / לבכות. ...חבראח / סבתא / נספר על מאורע שגרם לאמא / אבא 

 בו נספר להם על סוגים שונים של בכי, נסביר ו נחבר מדריך להורים

 להתייחס לבכי שלנו.איך ו ,להם בשביל מה אנחנו בוכים

 " :ים ילד" )ההעננים פרצו בבכי" ",מזג האוויר בוכהדרמה + יצירה

 (.יום / שמים.. בוכים ענן / מציגים בגופם



 עמדתי בצד ובכיתי, יהודה אטלס

 עמדתי בצד ובכיתי,

 ונזלו לי דמעות,

 והדבר שהכי רציתי

 לשאול שאלות. שתפסיקו

 שלא תשאלו מה קרה,

 ולא אם כואב לי נורא,

 ולא תגידו שזה לא היה קורה

  -אם במקום להתרוצץ 

 הייתי יושב וקורא...

 כי כשאני בוכה לפעמים

 מת רוצים לעזורואתם בא

 רק תחבקו אותי בשקט -

 עד שהכל יעבור.

 פעילויות ונושאים לשיחה:

  גיליון נייר מקופל לשני חלקים: על חלק אחד לצייר את עצמי )או ילד

 אחר( ובחלק השני את עצמי לאחר הבכי.

  שיחה + יצירה: כיצד אנשים שונים מגיבים לבכי שלי? כיצד הייתי רוצה

 הילד מבקש ש"רק תחבקו אותי בשקט"? שיגיבו לבכי שלי? מדוע

 ?מה עוזר להגיע למצב "שהכל יעבור"? איך יודעים שהכל עבר  



 כשעצוב לי, סבא מרחוב העפיפונים הכחולים

 אמרתי לאמא: "עצוב לי!"

 אמא אמרה. –"לך תשקה את העציצים" 

 השקיתי, ולא עזר.

 העצב לא עבר. 

 

 אמרתי לאבא: "עצוב לי!"

 אבא אמר. –"אז תשיר שירים" 

 ולא עזר. –שרתי 

 העצב לא עבר.

 

 אמרתי לסבא: "עצוב לי!"

 סבא ליטף לי את הצוואר.

 "ספר מה קרה, אל תחסיר דבר".

 והעצב עבר.. 

  



 ילד נקי, דליה וינשטיין

 תמיד כשאני חוזר הביתה מלוכלך

 אמא אומרת לי:

 "למה אתה לא יכול להיות כמו יורם?

  -הוא ילד כל כך נקי... 

 צה שלו תמיד נקיה,החול

 המכנסיים מגוהצים והנעליים מצוחצחות"?

 ואני חושב שאני לא רוצה להיות כמו יורם,

 כי ליורם אין חברים.

 

 פעילויות ונושאים לשיחה:

 .נצייר את הילד המלוכלך, את יורם ואת יתר החברים 

  דיון: מדוע הבגדים של יורם תמיד נקיים ומגוהצים? מדוע אין לו

 קרה אם יורם יתלכלך?חברים? מה י

 .נמציא שיחה בין הילד שבשיר לבין יורם ו/או בין יורם לבין חבריו 

  / שיתוף בחוויות אישית בנושא "חזרתי הביתה מלוכלך": מה אמרו

 עשו ההורים?, כיצד הרגשנו?

  נכתוב מדריך או מכתב להורים: מה ילדים חושבים על ניקיון, ואיך

 היינו רוצים שיתייחסו ללכלוך.

 

  



 רוצה לשחק עם כולם, יונה טפר

 אני עומדת בצד, בפינה.

 הם קוראים לי "שמנה".

 לא משחקת עם אף אחד:

 בקצה המגרש, לבד.

 ואני כל כך רוצה

 עם כולם לשחק בקבוצה,

 בכדור, בקפיצה, להתחרות בריצה...

 לא לשמוע את כל השכונה

 "הנה השמנה!"

 ופעם אחת להיות ראשונה,

 לא שלישית או שנייה,

 ראשונה ושונה.

 לשיחה: ונושאיםפעילויות 

 ?איך מרגישה הילדה בשיר? מדוע 

 ?מה מבקשת הילדה? מה המשאלה שלה 

  ?איך אפשר לעזור לה? מה אפשר לעשות 

  ?מה היית אומר לילדה לו פגשת אותה 

 ?מה היית אומר לילדים בחצר 

  



 רוז -תלמה אליגון  \אם אני רוצה

 .אני טוב - אם אני רוצה

 .אני רע -רוצה  אם אני

 .אני יכול לבחור

 .יש לי בררה

 

 .אני שמח - אם טוב לי

 .אני עצוב-  אם רע לי

 .וזה מה שחשוב - אני יכול לבחור

 

 ,אני יכול לזכור

 ,אני יכול לשכוח

 ,אני יכול לכעוס

 .אני יכול לשמוח

 ?איך לסלוח - אבל מי ילמד אותי

  



 שלומית כהןאני כועס עליך אמא, 

 !, אמאיךאני כועס על

 ,אפילו בלילה לא אגיד לך לילה טוב

 בבוקר לא אגיד לך בוקר טוב,

 ביום ההולדת לא אגיד לך מזל טוב,

 ואת תהיי עצובה כולך. ,ולא אברך

 !אני כועס עליך, אמא

 ואת לא באת. - אמרת שתבואי בשעה ארבע

 ואת שכחת! -וכל האימהות באו 

 והחושך התחיל, ויורד גשם חזק,

  -ולפניו ברק.  ,ואחריו רעם

 ואת לא באת! ואת לא באת!

 

 פעילויות ונושאים לשיחה:

 מה נאמר לילד הכועס? איך נרגיע אותו?דוע הילד כועס? מ 

 ?מה מכעיס אותי? איך אני מגיב כשאני כועס? מה מרגיע אותי 

  ?מה עוד יכול לגרום לילדים / מבוגרים לכעוס 

 או על ילד שלא הצליח סיפור על ילד שהצליח להתגבר על כעסו,  נספר

 להתגבר על כעסו.

 ים? איך מזהים כעס?סכוע יודעים שהורים / גננת..איך סימנים:  מילון 

  אני יודע ש"?זה סימן ש.., נמשיך את המשפט: "כשהורי צועקים עלי  

 גננות? אחים? חברים? הורים? כעס של רגיעאיך נרעיונות:  נכין בנק  



 בר לא ידוע(באמת אני כועס )ריקוד בזוגות, מח

 x 3באמת אני כועס 

 )עומדים גב אל גב ובמילה כועס רוקעים ברגל אחת בכעס(

 x 3לא רוצה  לא, לא,

 )מניעים את הכתפיים כלפי מעלה ומטה(

 לא רוצה ודי! )רקיעה חזקה ברגל(

 

 x 3הבה נתפייס 

 )מסתובבים פנים אל פנים ומחברים זרת אל זרת(

 x 3כן, כן, כן רוצה 

 )מניעים את הראש בתנועה של כן( ה!כן אני רוצ

 

 x 3אנחנו חברים 

 )נותנים ידיים ומסתובבים(

 .זה טוב ונעים, זה טוב ונעים להיות שוב חברים

 

 

 



 כעס, עדנה קרמר

 האגרוף סגור חזק

 מכווץ ומהודק

 והכעס שם בפנים

 פנים -משתולל אדום 

 טח וטח! מצד לצד,

 לא מקשיב לאף אחד

 התעייף ונח. -עד ש... 

 -האגרוף לאט נפתח 

 מהכעס לא נשאר

 ...שום דבר

 

  



 לא ידוע()מחבר כוחן של מילים 

 קבוצה של צפרדעים שיחקה להנאתה בין עצי היער. 

 לפתע, נפלו שני צפרדעים לתוך בור עמוק. 

התגודדו כל הצפרדעים על פתח הבור כדי לראות כיצד ניתן לעזור לחבריהם 

וכמה תלולים קירותיו אמרו לשני  ,ורשנפלו פנימה. כשראו כמה עמוק הב

הצפרדעים שנפלו: "חברה', אין סיכוי שתצאו מכאן בחיים. אתם נחשבים כבר 

 למתים. חבל בכלל להתאמץ...".

והם החלו  ,ום חשק לוותר על חייהם בכזו קלותלצפרדעים שנפלו לא היה ש

 להיחלץ מהבור. מפתח הבורכדי לנסות  –ויר גבוה ככל שיכלו לנתר באו

 המשיכו להגיע אליהם קריאות המרפות את ידיהם )ורגליהם(... : 

 "תפסיקו לנסות בכלל... זה כל כך עמוק שבחיים לא תצאו מכאן...".

כשל כוחו של אחד הצפרדעים. הוא צנח על  –לאחר מספר ניסיונות נפל 

והמשיך שוב ושוב לנסות  ,הצפרדע השני לא התייאש קרקעית הבור ומת.

בסופו של דבר ניתור אחד גבוה הנחית אותו על  בכל כוחו. ולקפוץ החוצה

 מחוץ לבור.  –הקרקע 

 חבריו הצפרדעים שפשפו את עיניהם בתדהמה: 

"איך עשית זאת? מה, לא שמעת את הקריאות שלנו? הרי אמרנו לך שאין לך 

 כל סיכוי לצאת כי הבור נורא עמוק...".

לכן, בטעות, הוא פירש את בשפת הסימנים הסביר להם הצפרדע שהוא חירש ו

  עידוד.קריאותיהם הנרגשות כקריאות 

 קוק לה יכולה להקפיץ אותו למעלהמילה מעודדת למישהו שז

 ים מייאשות קל מאד לקבור מישהו ואילו עם מיל

 שכבר נמצא למטה ולסתום עליו את הגולל.

https://www.carmitalon.co.il/post/how-to-encourage-children-and-what-does-it-mean


 דוסו הדולפין

 שלום ילדים. אני דוסו הדולפין.

 שחיתי כאן בסביבה, והחלטתי לבוא לראות אתכם.

אני אוהב להציץ מן המים, ולשוחח עם ילדים על דברים שהם 

 אני יכול לעזור לפעמים. –עושים. כשיש להם בעיות 

 היום אני רוצה שתפגשו כמה מחבריי החיים איתי במים. 

      -אנחנו אוהבים להיפגש ולשוחח על נושאים שונים. קוראים לנו 

 "חבורת פותרי הבעיות בים".

כשלאחד מאיתנו יש בעיה, אנחנו נפגשים ומשוחחים, עד שאנחנו 

 מוצאים את התשובה המספקת אותנו ביותר. 

 שני במה שקורה לנו.אנחנו אוהבים לשתף אחד את ה

  .ילִ אמ  התמנון ש   –הנה חברי 

אבל, איך אדע איזו יד מתוך  –הייתי רוצה ללחוץ את ידו לשלום... 

  שמונה הידיים שלו עליי ללחוץ?

 )דיון והצעות של הילדים(.

 

גשת, אנחנו משתמשים במספר כאשר קבוצת פותרי הבעיות נפ

  –הכלל של שמאלי הוא  :כללים



 להצביעהרם ידך 

 ואינו מבין דבר. ,כי כאשר כולם מדברים ביחד אף אחד אינו שומע

להרים  –מצאנו, שהדרך הטובה ביותר לתת לכל אחד לדבר היא 

 יד, ולהצביע.

מאחר ולשמאלי יש שמונה זרועות, בקשנו ממנו, שבפגישות 

הבאות שלנו ינעל שבע נעליים, וכך נדע מתי הוא מרים את ידו 

 (.☺ שמאלי שבע נעליים)לשים ל ומצביע 

 

 הוא חבר נוסף בקבוצה שלנו.  נא הצב –שמע 

נא אינו מתרחק אף פעם מביתו, כי הוא נושא את הבית  –שמע 

  –נא הוא  –הכלל של שמע שלו כל הזמן על הגב. 

 הקשב היטב!

 נא: –פעם הייתה לנו בעיית הקשבה עם שמע 

 בביתו.  בכל פעם שלא היה לו מה לומר, הוא היה  מתכנס

גם כשהוא  –אז החלטנו לתת לו אוזניות, כדי שיוכל להקשיב לנו 

 בתוך הבית שלו.

גם כשהוא בתוך ביתו. הוא נא מצליח להקשיב לנו  –כעת שמע 

מצליח להקשיב לכל מה שנאמר על ידי אחרים. הוא מקשיב היטב, 

 .כי הוא רוצה שגם אנחנו נקשיב לו כשהוא מדבר



 שיחה:נושאים ל

  נא בתוך הבית שלו? –מה עושה שמע 

  בלי  –כיצד הוא מרגיש עם הבית על הגב, בתוך הבית

 לצאת?

  שיח בין הצב לבין הבית שלו –דו 

 ?איזה בית היה רוצה הצב 

  מה היה עושה, מרגיש,  –אילו הצב היה יוצא מהבית שלו

 אומר, מבקש?

 

 אפרים סידון –תמיד בבית 

 הצב, הוציא את ראשו מבעד לביתו שעל הגב, וחשב:

 אני כבר צב די מבוגר "נורא מוזר.

 בן תשעים ושבע אולי,

 אפילו פעם אחת בחיי". -ועוד לא יצאתי מהבית 

 

  



 היא עוד חברה בקבוצה שלנו.  קלריסה הצדפה

מצאנו, שלפעמים לקלריסה יש רעיונות מצוינים, אבל היא לא 

 מדוע?(. –השערות לעודד )  אומרת אותם

לשתף אותנו ברעיונות שלה בכל זאת. אמרנו  עודדנו את קלריסה

לה, שכאשר אנחנו מדברים, וצץ לה פתאום רעיון, כדאי לה להגיד 

  –הכלל של קלריסה הוא  אותו, ולא לשמור את הרעיון רק לעצמה.

 לא להסתגר.

 הרחבה:

  מתי,  –מקרים בהם אנו שומרים רעיונות רק לעצמנו תארו

 עם מי?, מדוע

 מביטוי חופשי ומחוסר ביטוי רווח והפסד 

 

  –החוק שלה אומר  סלינה דג החרב.  - זו היא

 דבר לעניין!

מסוים, עלינו לגמור לדבר עליו.  כשאנחנו מתחילים לדבר על נושא

לפני שגומרים לדבר על העניין  –לא מתחילים לדבר על עניין חדש 

להתרכז ולדבר  –האף הארוך של סלינה יזכיר לנו תמיד  הראשון.

 לעניין.

 



 הרחבה:

  ומישהו  - מקרים בהם התחלנו לדבר על נושא מסויםתיאור

לפני שגמרנו לברר את הנושא הראשון  עבר לנושא אחר

 .)רגשות, מחשבות...(

 

 

 קבוצת פותרי הבעיות הגרים בים

 אנחנו קבוצת פותרי הבעיות הגרים בים.

לחשוב גילינו, שכאשר אנחנו מדברים על נושא מסוים, אז חשוב 

 תשובה הטובה ביותר.כדי למצוא את ה – ביחד

כאשר אנחנו נפגשים כדי למצוא תשובות לבעיות שלנו, אנחנו לא 

 רבים, ולא לועגים, ולא צוחקים לאף אחד.

 חמשת הכללים עוזרים לנו. 

 הם יכולים לעזור גם לכם. 

 כאשר אתם נפגשים ומשוחחים, זכרו את חמשת הכללים:

 

 

 



  ידבר בתורוכל אחד הרם ידך להצביע,  

 (.התמנוןשמאלי )הכלל של 

  כדי שאחרים יקשיבו לך –הקשב היטב  

 .(שמע נא הצבהכלל של )

  הרעיונות שלך חשובים –אל תסתגר  

 (.קלריסה הצדפה)הכלל של 

  דבר לעניין –דבר והתרכז בעניין אחד  

 (.סלינה דג החרב)הכלל של 

 )הכלל של חבורת פותרי הבעיות(. !חשבו כולכם ביחד 

 

 נושאים להרחבה:

 ?איזה בעיות יכולות להיות בים 

  על מה קורה כאשר מישהו שוכח, או לא מתחשק לו לשמור

 הכללים של חבורת פותרי הבעיות?

 ?מה אפשר לעשות כדי לזכור את הכללים 

 

 

  



 חבר חדש

 דוסו הדולפין. –כאן חברכם שלום ילדים. 

 היום אני רוצה לספר לכם עוד על החברים שלי החיים בים.

 –כבר פגשתם את קלריסה הצדפה, את סלינה דג החרב, את שמע 

 נא הצב ואת שמאלי התמנון.

 שו עוד כמה מחבריי.בקרוב תפג

 דג חתול. –קריי   ואת  דג הזהב –רובי  תפגשו את

כל אחד שונה מרעהו. כל אחד מהם יקר וחשוב לי. כל אחד מהם 

 מיוחד וייחודי.

 פירושו, שאין אף אחד כמוהו בכל העולם. - ייחודי

 שכחתי לספר לכם על החבר הכי טוב שלי... –רגע... 

 הפגישה הראשונה שלי איתו: אני רוצה לספר לכם על

ואני, שחינו להנאתנו בים, ועצרנו כדי לבקר את צייצן,  –אחייני 

 דג החתול –קריי 

קריי מכיר  קריי דג חתול הוא הדג המבוגר ביותר שאני מכיר.

 ואני אוהב להקשיב לסיפורים שלו. ,ענייניםדברים מהרבה 

קלריסה הצדפה כבר ובכן, באותו יום, כשצייצן ואני הגענו לקריי, 

 הייתה אצלו. 

 ופאדג'. דג הזהב –רובי  הגיעו גםמה,  –כעבור זמן 



 ה, ולכן אנחנו נפגשים אצלו לעיתים קרובות.ר  ב  קריי אוהב ח  

 - אבל בעל החיים שחה, ,הגיע בעל חיים כזה... –ואז, פתאום 

 הוא לא היה דומה לאף אחד שהכרנו קודם לכן.

 אלינוקראתי: היי, שלום. בוא ותצטרף 

 בעל החיים שחה אלינו. 

 –הוא היה ממין נקבה. היה לה שפם קטן, ופרווה מבריקה כל כך 

היו לה אוזניים קטנות, רגליים קצרות,  שכמוה לא ראיתי מימיי.

 אוהו, איזה עיניים!  –ועיניים... 

 העיניים היו כל כך חביבות, וטובות, ורכות... -... 

 רבה.כולנו נעצנו בה עיניים בסקרנות 

שלום. שמי דוסו הדולפין, ואלה הם חבריי:  אמרתי: –בסוף 

דג  –נא הצב, סלינה  –קלריסה הצדפה, שמאלי התמנון, שמע 

 דג חתול, צייצן ופאדג'. –דג הזהב, קרי  –החרב, רובי 

החיה לא אמרה אבל , חיכיתי זמן מה –שהצגתי את כולם אחרי 

 פניתי אליה ושאלתי:   דבר.

 ?מי את

 כאילו הייתה מופתעת... –החיה הסתכלה סביבה 

היא חשבה שבכך היא ענתה  אמרה. –אני  –אני..., אני  –ובכן...  -

 היא בכלל לא ענתה לי! -על השאלה שלי, אבל בעצם 

 קלריסה הצדפה אמרה בקול: 



 ".זכרי את הכלל: לא להסתגר!"

יסה רוצה החיה נראתה נבוכה, ואני הסברתי לה בנימוס, שקלר

 לדעת עליה יותר.

 ואז, הזיזה החיה את ראשה, הניעה אותו מצד לצד, ואמרה:

אני עצמי. אתם חייבים להודות, שאני זה  –אבל אמרתי לך, אני 

הרי אין אף אחד כמוני בכל ! זו רק אני עצמי –אתם! אני  לא

 מי אני. -זה נותן לכם רמז   העולם! 

 רמז. ואז, ניסיתי שוב: למעשה, זה לא נתן לנו שום

 אני? –יש לך שם אחר חוץ מ 

 אתם יכולים לומר את זה? ,פי! –סו היא אמרה:   – סופי שמי

 פי -כולנו אמרנו יחד: סו 

 !עכשיו אתם יודעים עליי הכלהיא אמרה,  -זהו 

 אבל, למעשה, לא ידענו שום דבר...

 חשבתי קצת, ואחר כך אמרתי:

 מה את?

אני הרי יצור  ",מה אני?" –זאת אומרת? למה אתה מתכוון ב מה 

 חי, בדיוק כמוך.

  – אבל, הסכמתי שהיא יצור חי

 לא יודעים אודותיה הרבה. לה, שאנחנו עדיין אמרתי



 ואז, קריי פנה אליה, ואמר:

 סופי. כולנו יצורים חיים באמת.כולנו באמת קצת דומים זה לזה, 

ל, כל אחד מאיתנו גם שונה אב כל אחד דומה. –מבחינה זו 

 במה את שונה? מה עושה אותך להיות את? מהאחרים.

 אתם רוצים שאספר לכם על אודות עצמי?, קראה סופי - אהה

  !!כ ןואז, באנחת רווחה, ענינו כולנו פה אחד:   

ים, ואני חברותית מאד. אני אוהבת  –ובכן, אמרה סופי, אני כלבת 

יש לי גור קטן, ואני מאד אוהבת  לשחק.לעזור לכולם, ואני אוהבת 

חברים שלי אומרים, שאני חכמה, אבל, לפעמים, מדי פעם, ילדים. 

 אני עושה קצת טעויות.

 אמרתי לה, שכולנו עושים לפעמים טעויות, והוספתי: 

  אני נהנה מאד מחברתך, סופי. 

דברים דעים עלייך קצת. במשך הזמן את בטח תגלי עכשיו אנחנו יו

 דותינו, וגם אנחנו נגלה דברים נוספים עלייך.על או

 

 וחייתה איתנו. ,וככה הצטרפה סופי לחבורה שלנו -... 

אני מקווה, ילדים וילדות, שמדי פעם תבואו לבקר אותנו. במשך 

 הזמן אתם תכירו אותנו, וגם אנחנו נכיר אתכם.

 

 



 הרחבה:

 שכל אחד הוא מיוחד? למה התכוונו דוסו וקריי כשאמרו 

  אני בדיוק כמוכם? –התכוונה סופי כשאמרה למה 

  מי את? –מה סופי יכלה לענות כאשר נשאלה 

  מה מרגיש חבר חדש שמצטרף לקבוצה? מה הוא יכול לספר

 על עצמו? מה סופי יכלה לספר על עצמה?

  דוסו אמר לסופי, שכולנו עושים טעויות. ספר על טעויות שלך

 או של דמויות מוכרות.\ו

  אפיון  –עצמם בפני סופי, תוך תיאור תכונה ילדים יציגו את

 .שמייחד אותם

 

 

 

     

  



  קביית רגשות

 

 

 



 איך אני בוחר להירגע

  



 רגשות  תמונות של

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 רגשות  תמונות של

 
 
 
 
 
 

  



 רגשות  תמונות של

 

 

  



  איך אני מרגיש היום

 

 

  



 המצפן שלי –דף משוב אישי 

 



 םרגשות והבעות פני

 אלינור בירמןבהשראת 

 

  

 עצב אושר

 זעם כעס



 רגשות והבעות פנים

 אלינור בירמןבהשראת 

 

 

  

 שעמום הכרת תודה

 שמחה פחד



 רגשות והבעות פנים

 אלינור בירמןבהשראת 

 

 

  

 עייפות

 אכזבה בדידות

 התרגשות



 רגשות והבעות פנים

 אלינור בירמןבהשראת 

 

 

 

  

 רוגע

 הפתעה שלווה

 געגוע



 

 

 אהבה


