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 )כתבה וערכה אביבית קאופמן( להתחיל מחדש

התחלה חדשה צופנת בחובה טעם של הבטחה, ריגוש  

  שמספק הזדמנות לשינוי ודרך שמובילה אותנו

   .למקומות טובים יותר

אחרי תקופה מאוד אינטנסיבית של סגרים, בידודים 

תנו  אתם עומדים בפני תוכניות קיץ שהתחלפו והש

 שנה חדשה.

תחשבו איך הייתם רוצים שהשנה הזו  ,תעצרו, תנשמו

תראה? לאן תרצו להגיע בסוף השנה? אילו ערכים 

חשובים לכם? אלו מטרות תרצו להציב?  אילו 

מיומנויות תרצו להנחיל? מהם העוגנים שלכם? מי 

 ים שלכם לדרך? השותפ

 הרבנית ימימה מזרחי כתבה ביומן החדש שלה:

לא חתומים.  –"תש"פ הראתה לנו שהדברים שחשבנו עליהם 

ו על מכונות הנשמה. ולפעמים, תוכניות רבות השתבשו. נאבקנו כל כך על הנשימה. נלחמנ

וכאן היא מגיעה. אחרי שנה של נשימה  כשנלחמים כך על הנשימה, שוכחים את השאיפה.

כלכלית,  –אותיות תשאף. אנחנו לא רוצים להתעסק רק בלשרוד  –פה, באה שנת תשפ"א טרו

בריאותית, זוגית, הורית. לא רוצים להפוך קטנים, נרגנים, נוקדניים, מפוחדים, רעי עין. לא רק 

שימור הקיים. אם בתש"פ היינו עסוקים רק באיך לא להדביק ואיך לא להידבק, הרי שתשא"פ 

  הדביק את העולם כולו בטוב. לרצות יותר, לקוות, לשאוף".תעודד אותנו ל

 ףותפתחו הזדמנויות לכם ולילדים להתחיל מחדש לחלום חלומות ולשא

 בהצלחה בהתחלות החדשות

 צוות המרכזיה החינוכית                                                                                                                                 

 

אישית וקבוצתית יכרותה  

תיאום ציפיות 

בניית הסכם קבוצתי 

כללי הקבוצה/ הבית/ הפנימייה 

סדר יום 

 יצירת אוירה: מוסיקה, קישוט

 הבניין, החצר.

גיבוש וכיף 

תשומת לב אישית 
ההתחלה היא היסוד הדרך שבה תתוו את •

התפיסה החינוכית שלכם למשך השנה 

להתבונן, להקשיב הקרובה תנו לעצמכם זמן 

ולהכיר את הצרכים וזכרו שהשלם הוא תמיד 

 יותר מסך חלקיו.
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 גלו את שמי

 גירים צבעוניים : ציוד והכנה

כל משתתף, על פי תור, מסמן את שמו במרומז )בציור  מהלך הפעילות:

שמו   .  חברי הקבוצה מנסים לגלות אתעל בריסטול או בסמל( על הלוח

כשהשם מתגלה מזמין המשתתף הראשון את  בעזרת שאלות.

הלוח וגם הוא רושם במרומז. וכל המשתתף שמגלה את שמו אל 

מספר הפעמים שמקיימים תהליך זה תלוי  התהליך חוזר מהתחלה.

 במידת שיתוף הפעולה של הקבוצה.

 (מתאים גם לקבוצה חדשה וגם לקבוצה ותיקה)שבץ אותי 

 בריסטול גדול תלוי על  לרוחב על הלוח, לורדים צבעוניים. ציוד והכנה:

ה כותב את שמו ואת מחניכי הקבוצאחד או  מדריך ה  :מהלך הפעילות

שם משפחתו במרכז הבריסטול התלוי על הלוח. המשתתפים ניגשים 

באופן חופשי אל הבריסטול ורושמים את שמם הפרטי בלבד כך שיתחבר 

אל אחת מהאותיות שרשומות כבר על הבריסטול. הוא יכול להתחבר 

במסגרת  מקיפים כל שם בכל צורה שהיא לאורך, לרוחב ובאלכסון.

 .באותו צבע שבו נכתב השם

* ניתן לבצע פעילות זו בקבוצות קטנות ולחבר אח"כ את כל עבודות 

 הקבוצות.

שוקו או  מגוון שאלות העדפהכרטיסיות  הכינו -סליחה על השאלה

לדוג' ומגוון שאלות פתוחות שקשורות לתחילת ? אוהל או מלון? קפה

מצפה מהחברים בקבוצה:? ממה שנה לדוג': מה החלום שלי? מה אני 

? כרטיסיות הפוכות כל אחד בתורו שולף כרטיס ובוחר את מי אני חושש

 לשאול ) לא חוזרים על שאלה כל פעם שואלים משתתף אחר(

-yeladim.org.il/merkazia_cat/%d7%9b%d7%9chttps://

%d7%94%d7%94%d7%aa%d7%97%d7%9c%d7%95%d7%

a/a 

 המטרה של הסכם קבוצתי היא לחבר את המשתתפים לקבוצה, לייצר  הסכם קבוצתי למה?

 .הסכם קבוצתי מייצר תחושת שייכות מחויבות להבנות נורמות עבודה בקבוצה כדי שכולם ירגישו בנוח.

כה. איך מדברים /והלו"ז היומי מומלץ לייצר נורמות התנהלות שהילדים קובעים יחד עם המדריךמעבר לכללי הפנימיה 

סבב מה נשמע כשחוזרים מבית  ,בקבוצה, איך רוצים שארוחת הבוקר תתנהל, קביעת תורנויות, דברים ייחודים לקבוצה

 מה קורה כשלמישהו קשה?הספר וכיוצ"ב 

 https://yeladim.org.il/wp-:ת והחוקים: מצ"ב קישור לפעילות על חשיבות הגבולו

content/uploads/2017/05/mischak_haklas.pdf 
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