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מטרות  /רציונאל
.1
.2

.3

.0
.4
.4
.7
.8
.4

דחיפה :כוח דחיפה  ,Driveכוח רצון  ,Will powerהשגת מאמץ נוסף בעת קושי
חוזק ,חוסן ,עמידות ,מול נפילות מוטיבציה ומצב רוח
 .aפחות בכמות ,פר חודש
 .bקצרות יותר (במשך הבעסה)
 .cנמוכות יותר (בעומק הבעסה/דיכי/דיכאון)
הגברת רפלקציה
 .aללמד אנשים לבנות לעצמם שיטות התנהגות ושיטות התחזקות
 .bקליטה עצמית טובה יותר
 .cהבנת צומת  Tבהתנהגות (בחירת התנהגות)
 .dשיפור רמת מוקד שליטה פנימי (רמש"פ) – התחושה שלי שאני מכוון את ההתנהגות שלי
ולא הכול שולט בי
שיפור ציונים במבחנים מכל הסוגים
הפחתת אלימות ,כי התנהגות אוטומטית קצת נבלמת
הפחתת אלכוהול וסמים ,כי העמוד שדרה של הילד נבנה יותר חזק
הפחתת חשיבה אובדנית ,כי "נעצרים" בדיכי ברמה נמוכה יותר של בעסה ,ומכירים את זה כבר את
הרגעים שזה מגיע
הפחתת השמנה ,כתוצאה מאהבת חיים ,שליטה גבוהה יותר בהתנהגות ,ואכילה מודעת
אם לא מטפלים בנושאים האלה ,לתקן ולטפל בהם לאחר מעשה ,זה הרבה יותר יקר גם לאדם וגם
למדינה ,כואב ,ומצריך משאבי בעלי מקצוע רבים.

יש התאמה רבה בין תוכנית התחזקות שכזו ,לתפקודי הלומד :הקוגניטיבי ,הפיזי/חושי ,למידה משמעותית,
ועוד.

בסיס מדעי
o
o
o
o
o
o

לא המצאנו שום דבר חדש
רק ארזנו מתודות קליל יותר ,בשפה נגישה ,ותרגולים שהוכח שעובדים
יש פה  – CBTאמירה פנימית (מנטרות) וניתוח התנהגות בשלבים ,טבלאות ,תרשימי זרימה
יש פה פסיכותראפיה גופנית ,Mindfulness ,ו  Focusingמיקוד :הזדקפות ,נשימות
יש פה שימוש בתמונות בראש כדי להרגיש משהו NLP -
והרבה פסיכולוגיה חיובית ,עין ערך ד"ר טל בן שחר ,זליגמן וכו'

הגברת רפלקציה
-

קליטה עצמית טובה יותר Reflection ,Monitoring
 oנסביר לכיתה שלקלוט את עצמך זה לקלוט כמה דברים:
 .1איך אתה עושה דברים? שלבים של משהו שאתה עושה
 .2איך אתה מגיב לדברים שקורים? תגובה
 .4איזו הרגשה יש לי עכשיו? טוב  /חרא  /על הפנים  /חזק  /חלש  /עצוב /
 .0איזו מחשבה עוברת לי עכשיו? מה יהיה  /אין לי סיכוי  /יו איזה כיף זה /
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 oתרגילים
 לקחת פעולה פשוטה כמו לשטוף שיניים ,חיבוק ,לעשות ביצה ,ולנסות לפרק אותה
ביחד על הלוח בתרשים זרימה.








לקחת כמה דברים מעצבנים שקורים בדרך כלל בבית או בלימודים ,ולנתח בתרשים
זרימה איך אני מגיב
לעשות שמש של הרגשות :מיפוי של הרגשות מכל מיני סוגים
למפות (שמש) מחשבות שיש לי בדרך כלל .סוגי מחשבות.
לקלוט את עצמך מהצד (הפרדה)Separation .
 זה כאילו שאני יוצא מעצמי או הופך ל  2אנשים .אני הופך להיות היועץ של
עצמי .מייעץ לעצמי האם לשפר משהו ב-איך שאני כרגע.
 מסתכל על עצמי מהצד ומנסה לקלוט צורות ישיבה ,מה אני לובש ,האם אני
אנרגטי או עייף
לקלוט אחרים מהצד
 אותו הדבר כמו מיקודם ,אבל על אחרים/מישהו שיושב מולי או לידי

-

הבנת צומת  Tבהתנהגות (בחירת התנהגות)
 oניקח תמרור של צומת  Tאו ציור של צומת T
 oנסביר את האופציות שיש לי תמיד
 לעשות משהו או לא לעשות אותו (כן  /לא של אותו דבר)
 לקנות בגד  /לא לקנות אותו
 לעשות א או לעשות ב
 ללמוד מכונאות או ללמוד משפטים
 להגיב  /לא להגיב
 oניקח סיטואציות מהיום יום ,ונראה איך תמיד אתה יכול לבחור
 oנזמין את התלמידים בחודש הקרוב לדמיין יותר צומת ( Tלדמיין תמונה בראש צורב אותה
חזק במודעות  )NLP -ולשים יותר לב אם יש נקודות כאלה של בחירה אצלנו או אצל חברים
שלנו

-

שיפור רמת מוקד שליטה פנימי (רמש"פ)
 oנסביר מה זה "אני שולט בחיים שלי" (חלקית לפחות) .התחושה שלי שאני מכוון את
ההתנהגות שלי ולא הכול שולט בי
 oנסייג ,שאין לי שליטה ב  .144%יש הפתעות כל הזמן .אבל אני עדיין משפיע ומכוון את איך
שהדברים יתגלגלו.
 oתרגול
 ניקח מצבים כמו פיטורים ,פרידה ,מחלה ,וכו' ,נדבר על מה זה עושה לך ,ומה אתה
יכול לעשות במצבים כאלה.
 נחשוב ביחד ,על מה קורה במצבים כאלה אם אתה לא מגיב בכלל .פשוט משותק ,כי
אתה חושב שיש לך  4השפעה עליהם .נראה שהסטייה של אירוע או מצב (הרעת
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המצב) היא גדולה יותר ,כשאתה לא עושה כלום .אבל כשאתה כן עושה/מנסה – יש
שיפור מסוים במצב.

להשיג ,רצונות ,כיוון ,מטרות ,תמונה בראש
-

-

מה אני רוצה להשיג בחיים? איזה רצונות יש לי? מה הם הדברים שאני רוצה להשיג?
 oכסף .בית .אוטו .עבודה.
 oאהבה ,משפחה
 oחברים מדליקים
 oלהרגיש סבבה
 oלעשות טוב לעולם.
מה אני רוצה שיקרה יותר? (חופש ,זמן) מה פחות? (לחץ ,ביקורת עצמית)
מטרה = מה אני רוצה להשיג במדויק ,תוך  Xזמן
כיוון = זה כמו מטרה ,רק עם פחות לחץ על זמן מדויק .זה תמונה בראש של מה אני רוצה.
מאיפה הכוח לדחוף ולנסות להשיג את זה? אני בונה את הכוח שלי! את שיטת ההתחזקות שלי
תוכנית כמו שאנו לומדים כרגע ,עוזרת לי להשיג את מה שאני רוצה.

כתף כתף לנשום עמוק
-

-

-

-

איך עושים את זה?
 oכתף ימין קצת אחורה
 oכתף שמאל קצת אחורה
 oהכול תוך כדי הזדקפות בכיסא
 oולנשום עמוק
 oהדגשים
 זו תנועה קטנה .מרומזת .לא תנועה הפגנתית של הכתפיים .להראות תנועה קיצונית
כדי שיובן ההבדל .לא רואים שאתה עושה את זה כשעושים את זה בקטנה.
 זה בעצם שליחת מרפקים לצדדים ,שמושכים את הכתפיים
מתי לעשות לילדים את התרגיל הזה?
 oבכל שעור  3פעמים :בתחילת שיעור ,אמצע שעור ,סוף שעור
 oכשיש בלאגן פתאום בכיתה
ההשפעה =רוגע  +התחזקות.
מתי להגיד לילדים להשתמש בתרגיל הזה?
 oלהמליץ לעשות את זה ברגעי קושי ,משבר ,כעס – לפני שמגיבים ואומרים דברים שנצטער
עליהם
 oכשלומדים למבחן ,ורוצים להפסיק ,ומנסים למשוך עוד  1/2שעה
 oלפני מבחן ,כשרואים את השאלון
עם הזמן זה הופך לטבע שני שלנו .להרגל

לחיות .לעשות חיים .שחרור וקלילות
 oמה זה בכלל לעשות חיים?
 oאיך מגבירים את זה? מישהו לימד אותי לעשות חיים? אם היית מלמד אותי לעשות חיים –
מה היית אומר לי לעשות?
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 oכל אחד עושה לעצמו "רשימת לעשות חיים" .מה זה אומר לו לעשות חיים .ועכשיו לשתף.
מעגל שיתוף.
 oלרקוד ,מוזיקה ,ראפ ,אוכל טוב ,פיצה ,המבורגר ,ים ,כדורגל ,אהבה ,סרטים ,קונסולות,
משחקים ,בגדים ,איפור ,צחוקים ,מדבר ,טיולים ,חו"ל ,ריח של דשא ,נוף יפה ,אחים שלי,
חברים שלי ,משפחה שלי... ,
 oמה היית לוקח מאחרים פה? מה היית לומד מאחרים פה?
 oכמה מיומם של מבוגרים מושקע בלעשות חיים? איזה מבוגר אתה היית רוצה להיות? איך שומרים
על לעשות חיים כשאתה גדול? כשיש לך ילדים קטנים?
 oמוזיקה
 oלהביא רמקול חזק מהבית
 oלחפש כ  14שירים קצביים להיטים עדכניים בעברית ואנגלית
 oלשים מוזיקה .לשים מוזיקה של משהו קצבי ולשאול מה זה להיכנס לראש של מוזיקה.
 oלתרגל "לעשות "כן" עם הראש" (להנהן) עםן המוזיקה
 oכולם לדפוק עם הרגל על פי הקצב ...
 oלעצום רגע עיניים תוך כדי ל  4שניות ,ולהיכנס לזה .מותר לזוז עם הגוף .קדימה ....
 oלדבר על רמת שחרור וקלילות .מה אפכת לי מה חושבים עלי .ולזוז.
 oצחוקים ושטויות
 oרצינות מול צחוק
 האם צחוקים ושטויות אומר שאתה טמבל? משוגע? דביל? לא לא ולא
 האם יחשבו שאתה לא רציני? רק אם תמיד אתה עושה שטויות ,ולא יודע להיות
רציני
 האם אפשר גם להיות רציני וגם להיות קליל כשאתה רוצה?
 oתרגילי שטויות ושחרור
 קטר  -להרים יד ,אגרוף ,להוריד בהפגנתיות כמו "גל גדות" כזה
 לשיר  -פשוט לשיר .לקחת שיר ולשיר ישראלי פשוט כמו "הבאנו שלום" ולשיר כולם
עם כפיים .ועכשיו אותו הדבר רק ב"ננננ נננ ננננ"
 הליכה מצחיקה  -הליכת דוגמנית הפגנתית בכיתה
 זלמן/גורילה  -להרים מכנסיים עד גובה מאתניים ,גבוה ,וללכת ככה בצעדים
מודגשים
 פקק  -לשים פקק של קולה/מים בעין – לתפוס בעפעפיים ולדבר ככה .זה לא מסוכן
 בייגלה שמיניות בעיניים  -לשים בעפעפיים – ולהישאר ככה תוך כדי דיבור .לא
מסוכן .קורע

הבסיס .הכרת תודה .פרופורציה .חמלה .אנושיות
להלן דיונים שונים שאפשר לעשות להיכרות עם מושגים תומכים
 oפרופורציה
 מה זה פרופורציה? תן דוגמאות של אנשים שקשה להם יותר
 כמה פעמים ביום אתה שוכח פרופורציה?
 איזה תמונות בראש יכולות להזכיר לך פרופורציה?
 בואו ננסה לחשוב על זה יותר בחודש הקרוב
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 oמודה אני ,הכרת תודה
 מה זה להגיד תודה על מה שיש לך?
 על מה יש לך להגיד תודה? בואו נעשה כל אחד מאיתנו "רשימת יש לי" רשימה של
דברים שיש לי בחיים שאני שמח שיש לי אותם (אהבה ,בית ,משפחה ,רגליים
עובדות ,עיניים (אני לא עיוור) ,חשמל ,מים בברז ,אוכל במקרר ,כבישים במדינה )...
 איך הייתי מרגיש אם לא היה לי משהו מכל אלה?
 כמה פעמים ביום אני מזכיר לעצמי "מודה אני"?
 oיללות וקיטורים
 האם זה בסדר לקטר ולילל?
 מה טוב בזה? מה רע בזה? האם יש לזה גבול?
 האם תמיד צריך לקבל את זה או לפעמים להגיד "די!"
 בהומור נקרא לזה מדד קיטורים אישי (מיא) ומדד קיטורים כיתתי (מקכ)
 oמשמעות
 מה זה המושג הזה משמעות? מה משמעותי יותר ומה פחות? עושים דיון
 לתת לאנשים הקשבה וחיבוק זה משמעותי? לעזור להם .להביא הם משהו
 להיות בתפקיד משמעותי בצבא מה זה אומר? להיות משמעותי זה להשפיע על
אנשים?
 האם ילד בבית הספר יכול להיות משמעותי? מה זו יצירת משמעות אצל ילדים? אני
יכול להתנדב?
 לעודד את החברים שלי זה משמעותי? זה יצירת חותם כלשהוא על העולם?
 סיגריות ,אלכוהול ,סמים – זה משמעותי? זה נשאר?
 בסוף היום שלי ,לפני שאני הולך לישון ,אם הייתי עושה "טכס משמעות" ומביט
אחורה ליום שלי ,מה היה משמעותי?
 ההורים שלך ,משפחה שלך – איזו משמעות יש בעבודה שלהם? בדרך חיים שלהם
עם אנשים? מה המוצרים שירותים של העבודה שלהם נותנים לאנשים? שקט?
בטחון? הקלה כלשהיא?
 איזה חותם השאיר איזה מנהיג או זמר או סלב שאתה מכיר? מה הוא דוחף לשינוי
ומה המוטו שלו?
 מה היית רוצה לתקן/לשנות בעולם? "הייתי רוצה לתקן בעולם ,ש  "...אולי פחות
רעב ,אולי פחות מלחמות ,אולי שאשכנזי ספרדי יחיו בשלום וחילוני דתי ,אולי
שלאנשים שנולדו עם פחות כסף יהיה יותר קל ,אולי ש ...
 אפשר לעשות מפה/שמש של המילה משמעות
 oחמלה ,אנושיות – ככלי לתחושה טובה ,סלחנות ,סבלנות ,רוגע
 מה זו חמלה?
 חמלה זה רחמים? או הכלה וקבלה? מה זה להכיל בן אדם? לקבל אותו?
 מה זה לא להכיל? חמלה זה אולי הפוך משיפוט וביקורת? איך נראית
ביקורת ושיפוט של אדם אל אחרים?
 מה זה המושג והמילה "אנושיות"? להיות אנושי?
 מה אנחנו מרגישים?
 כשאנחנו כן חומלים מישהו?
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 מה אנחנו מרגישים כשאנחנו קצת לא מתחשבים או קצת אכזריים כלפי
מישהו?
נקמה ,וסלחנות
 זה עוזר לנקום? להחזיר למישהו?
 האם אפשר להתאמן בלסלוח למישהו?
 מה הרווח שלי מלנקות את הלב שלי ולעבור הלאה? להפסיק לחיות את
הכעס על מישהו?
מצהירים ביחד מעכשיו :אנחנו כיתה אנושית!
 כמה הכיתה שלנו חמלתית ואנושית מ  1עד ?11
מתי ולמי ,אנחנו כן מעניקים חמלה? לחיות (כלבים ,חתולים) אנחנו מעניקים
חמלה? לתינוקות אנחנו מענקים חמלה? לסבתא וסבא? לרעבים בסומאליה?
לאנשים חולים?
בואו ננסה בחודשים הקרובים "לעבוד" על זה .ליישם את זה קצת יותר.

בטחון עצמי
-

הגברת בטחון עצמי וחווית מסוגלות ,על בסיס "עשיתי כבר דברים בחיים שלי"
 oמתרגלים חשיבה ותזכורת ,על זה שעשינו כבר דברים .התמודדנו .ניצחנו :מעברי דירה,
מעברי בית ספר ,מעברי כיתה ,חברים שהיו והתחלפו ,לימוד שחייה ,לימוד אופניים,
מבחנים ,תעודות... ,
 oכל אחד חושב בוחר אירועים או דברים שלא עשה בעבר ,והיום כבר כן עשה ,שזה מוכיח
שאנחנו כן יכולים לעשות שינוי ,ויש לנו יכולות לעשות שינוי
" oמה שאני כן עשיתי ,כן למדתי /ניצחתי ,זה " ....

-

החוזקות שלי .מי אני

-

השתדלות והתמדה
 oהאם יש כל הכבוד על השתדלות והתמדה?
 oאולי זה יותר חשוב מהצלחה ונתונים בסוף?
 oלעשות בסוף היום טכס אמירה פנימית (להגיד בלב)" :השתדלתי!"

הדלקה עצמית .הערה עצמית
-

נשימה ,הזדקפות ,ודיבור פנימי
 oנשלב את מה שלמדנו עד עכשיו לתרגיל מתקדם וחזק שנקרא הדלקה עצמית ,הדלקה
עצמית ,או .Restart
 oהתרגיל כולל להזדקף  +לנשום עמוק  +להגיד לעצמך משהו בראש/מנטרה
 oהשילוב בין כל אלה ,מביא מיד לתחושת חוזק
 oנעשה את זה ,ונשאל איך זה מרגיש בהשוואה לכמה שניות לפני זה

-

אומץ להגיד  /לעשות
 oמה זה אומץ?
 אומץ רגיל שמדברים עליו :לצנוח ,לקפוץ ממטוס ולהסתער בצבא בקרב ...
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 אומץ נוסף:
 להגיד את דעתך
 לדרוש דברים שחשובים לך
 לנסוע לטייל לבד בחו"ל
 לעשות קעקוע?
 לפתוח עסק .להיות עצמאי/ת
 להיות אקטיביסט לשינוי חברתי
 אומץ להגיד "כן" על משהו (אני מוכן .אני בא .נעשה את .נתחיל ל)
 אומץ להגיד "לא" על משהו (לא אני לא רוצה .לא מוכן ל .לא בא לי ש)
 oפלוסים ומינוסים של מעשה
 מה הסיכון שיש בלהגיד את דעתך אם בכלל?
 כמה זמן חיה מבוכה והרגשה לא נעימה ,כשאומרים משהו מביך/אמיץ?
 oכמה אנחנו אמיצים?
 כמה אתה אמיץ להגיד דעתך מ  1עד ?14
 אומץ זה גראף סטטי שלא משתפר? או גרף עולה?
 אומץ ניתן לשיפור על ידי "אימון" ב"-אומץ קטן" .בכל פעם לעשות קצת אומץ.
 oהתחלה
 עכשיו מומלץ לפתוח פרויקט ולהתחיל להגיד יותר את מה שאתה מאמין בו.
 סבב דיבור :כל אחד אומר משהו (דעה/בקשה) שצריך קצת אומץ כדי להגיד אותה.

משפטי חיזוק ,מנטרות
-

-

-

משפטי חיזוק או מנטרות ,זה משפטים שאנו אומרים לעצמנו ומחזקים אותנו
אפשר לבחור מתוך רשימה שלנו או אפשר לחפש את המשפטים שלך.
מקור מדעי
 oב  CBTקוראים לזה אמירה פנימית .הדיבור לי לעצמי
 oזה חלק ממטה קוגניציה – דיאלוג עם המחשבות  /חשיבה על חשיבה
דוגמאות
 oשום דבר לא ישבור אותי
 oאני מקסים .אני מקסימה .יש לי אחלה ראש ,ולב טוב
 oכל בלאגן וחרא (קושי) – עובר
 oאני מכיר כבר את החרא הזה .הוא בא ,והולך גם אחרי כמה שעות.
שאלות/הפעלה
 oמה המשפטים שלך? מה הכי מדבר אליך?
____________________________________________ o
____________________________________________ o
 oמה המשפטים של אחרים? אולי אני יכול לקחת"/לגנוב" מחברים שלי משפט?
 oלעשות סטיקר/פתק עם המשפט שלי
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לעודד ,ולהתעודד
-

איך מעודדים אחרים? מה אומרים להם? כ  11סוגי עידוד:
 על ביצוע
 כל הכבוד .שיחקת אותה.
 במבחנים ,ונגד לפרוש
 אל תוותר ,אל תעזוב (לתמדה)
 לנסות  02פעם לפני שאומרים "די" (ממש לקבוע לך לפני שמתחילים מס' נסיונות)
 לא לפחד לפחד (לחשוש) ובכל זאת לנשום ולעשות את זה
 אפילו שינוי קטן ,של מילימטר ,זה מעולה (עידוד לצעדים ראשונים אפילו קטנים)
 בהתלבטות
 תקשיב לבטן .לאינטואיציה .היא יודעת הכי נכון .ואחרי זה לחשוב על הפלוסים
מינוסים של כל אופציה.
 בוא נחשוב על מה אתה פחות רוצה .נפסול את הדברים שבעדיפות  0ו .3
 לאהוב את עצמו
 תכונה :אתה מקסים! יש לך לב ענק .ראש חזק .אתה נידבק למשהו אש (מתמיד)
 זה שלא הצלחת במשהו לא אומר כלום על מה שאתה כן! זה לא לוקח לך את
התכונות המקסימות שלך.
 נגד עצבים
 עזוב עצבים .לא שווה את זה( .להרגיע)
 נגד קיטורים
 תשמע ,יחסית לדברים אחרים ,זה עוד קל (פרופורציה)
 .Look at the bright side תסתכל בחצי כוס המלאה .כמה "כן" יש פה דברים טובים.
 בוא נעשה רגע "רשימת יש לי" .רשימת של כמה דברים טובים יש בזה.
 נגד דיכי
 אני פה בשבילך .תנצל אותי .לדבר איתי .תשתף .ונחשוב איך יוצאים מזה
 במצב של ניהול על מישהו
 סומך עליך (הצהרת אמון במישהו)
 כמישהו צריך עזרה
 עלי .יטופל .אני על זה (לקיחת אחריות)
 נגד תקלת כסף
 נחשוב ביחד איך אפשר לפתור את זה .איך אפשר לחלק את זה.
 יהיה בסדר .זה לוקח זמן .כמה חודשים ,והשיא של הבלגן הזה נגמר( .יש סוף.
אפשר לראות סוף)
 נגד שברון לב בפרידת אהבה
 זו התקופה הקשה עכשיו של להתאושש .להצליח לתפקד .לנשום .אתה לא לבד.
אתה מוקף באנשים שאוהבים אותך .תיצמד אליהם.

-

תרגיל
 oלעשות סבב עידוד – עידוד מתגלגל במעגל"/ח" או זוגות ומעודדים אחד את השני
מתי אנשים זקוקים לעידוד?
 oבבוקר ,כשאנחנו עוד לא מאופסים
 oבצהריים – מתעייפים – יש נפילת כוח ומצב רוח
 oמבוגרים בדרך כלל באים מהעבודה גמורים ,וצריכים זריקת אנרגיה

-
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-

מה אתה מרגיש כשאתה מעודד אחרים?
 oבדרך כלל המעודד מתעודד מאוד – המעודד מתרומם בעצמו
 oלפעמים אתה ממש מרגיש  HIGHכזה

כריזמה ,עמידה מול קהל
-

מרכיבי שפת גוף אנרגטית
 oדיבור בטוח בקול חזק וחותך
 oגוף קדימה – רכינה לעבר השומע/מקשיב
 oידיים מושטות קדימה ומביעות (ידיי "נינט" או "שלומי שבת")
 oטון חזק ו/או עולה יורד
 oפעירת גבות/עיניים .הרמת גבות בהבעה פליאה.
הכנות לתרגול
 oמדגישים שזה מהיר 14 .שניות לכל אחד .עובר מהר .טס
 oאומרים לתלמידים
 שימו קצוץ על איך אתם נראים לסביבה (בהומור :רש"ק .רמת שימת קצוץ)
 תחשבו רק על מה שיש לכם להגיד
תרגול עמידה מול קהל
 oעומדים במעגל או ב "ח"
 oכל אחד בוחר נושא שהוא מכיר היטב ואוהב
 oכל אחד בתורו עושה צעד קדימה ,ומדבר אל הקהל  14שניות על הנושא הזה .זה עובר מהר
מאוד ולא מרגישים את זה כמעט
 oלמתקדמים
 מתרגלים תזוזה תוך כדי דיבור ימינה שמאלה קדימה אחורה (בטחון במרחב)
מודעות לפנים רכות  /קשוחות
 oהטיית צוואר טיפה לצד בהקשבה = מראה הקשבה .בואו ננסה את זה כולם .קוראים לזה
"צוואר מאמי" (נחמדות) .כמקשיבים להורים או מורה למפקחת שווה לעשות את זה חחח (:
 oלהרים גבות = מרים את הפה .כולם לנסות .להרים את הגבות טיפה .זה מרים את הפה.

-

תרגול בזוגות  -תגובה משמעותית למה ששמעת
 oאחד אומר לשני משהו
 oהשני מגיב :דייי ,יוווו ,וואלה??? בניגוד לתגובה יבשה

-

-

-

אנרגטיות ,תזונה וספורט
-

נדבר על מה זה אנרגטיות?
 oקצב הליכה ,קצב דיבור ,להתארגן מהר  /לאט ,כמה אתה אנרגטי? (:
טיפים לאנרגטיות
 oחשיבות הגוף
 מדגישים שהגוף שלנו מחזיק את הכול :את הנפש ,המצב רוח ,הכוח שלנו .ואם
מזניחים את הגוף ,הכול לא מקבל את הכוח והדלק שלו
 מדברים על הגוף כמכונה שזקוקה להטענה :לדלק ,חשמל ,אחזה מונעת ,החלפת
חלקים ,שימון ,טיפול ... ,ומה קורה אם מזניחים גוף לנשים קדימה? יש פיצוצים
בתוכו  ....הגוף "צועק" הצילו דרך שיעול ,עור יבש ,ועוד ...
 oתחזוקת גוף
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 מקלחת בוקר מעלה אנרגיות ומצב רוח ב  74%כי הניקוי ,המים ,התזוזה מביאים
ערנות" .מעירים" מכל הבחינות .מים זה גם מרגיע .לפעמים כשעושים מקלחת
כשמבועסים/לחוצים ,זה מרגיע.
 לשטוף שיניים .מרגיש Fresh
 אוכל כבד (צ'יפס ,פירה ,פסטה) מול אוכל קל (סושי נגיד)
 תפריט שאתה אוהב שהוא קל יחסית או בריא? כל אחד יבנה לעצמו תפריט מעודכן
לבוקר  /צהרים  /ערב
 דברים קטנים שאפשר לעשות כדי לזוז יותר :מדרגות במקום מעלית ,ללכת לקניון
במקום לנסוע באופניים חשמליים... ,
 עושים שבוע בריאות  /חודש בריאות  /שנת בריאות בכיתה
 oישיבות שונות .סוגי ישיבות על כסא
נוזלים אחורה .כמו בכיסא של חוף ים .בדרך לשינה
 לוויתן
זקוף .עם שימוש במשענת של הכיסא
 ברבור
זקוף בכיסא ,רק בלי להישען על המשענת כסא.
 ברבור בריבוע
קדימה .רכינה קדימה .ממוקד
 צ'יטה

ניהול קושי מתודי
-

מה זה לנהל קושי?
 oתשומת לב לשימוש במילה "ניהול"  Managementבהקשר של קושי
 oזה במקום להיות פאסיבי כשמשהו קשה קורה ,אני "תפוס פיקוד" על המצב ומנסה לפתור
אותו או להוביל אותו למצב טוב יותר .אני מחפש פתרונות.
 oמתודי ,הכוונה למסודר .בשלבים .אני מטפל בקושי שלי בשלבים.
 oעוד אמירה נחמדה = "אני המטפל של עצמי .אני המורה הכי טוב של עצמי"
 oזה כמו לקחת משהו "כבד" ולהפוך אותו למשחק קל של ניתוח .ללא מעורבות רגשית או
פחות מעורבות רגשית.
 oהמטרה = להיות עם יכולת לנהל קושי ומצבים מסודר .שכלתני .כמו מעצב התנהגות או
מהנדס/ת התנהגות.

-

שלבים בניהול קושי
 .1אני אומר לעצמי בלב ש"הגיע רגע קשה" כדי להיות מודע לזה שאני בקטע ולא להגיב אוטומט.
זה כאילו לצלצל באיזה גונג דמיוני כזה.
 .2אני שואל את עצמי איזה סוג קושי הגיע
 .aלבד לי  /עצוב לי  /אין לי כסף  /ההורים שלי מתגרשים או רבים  /ריב עם חברים ... /
 .4אני מנסה לחשוב על פתרונות – לכל סוג קושי יש בדרך כלל סוג של פתרון
 .0תשובות למחשבות" :המוח אומר לי – אני עונה לו"
 מבוסס מטה קוגניציה ודיאלוג עם המחשבות חושבים על מחשבות מטרידות קלאסיות שחוזרות כל הזמן .4צוחק על עצמי  /על השטויות שלי
 .4מחכה עד שזה יעבור תוך כמה שעות כי אני יודע שזה עובר תוך כמה שעות

-

תרגילים
 oמיפוי (שמש) של סוגי קושי
 oמיפוי של סוגי מחשבות מטרידות שעולות לי  +עושים טבלת תשובות למחשבות
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אני עונה לו
למה מה? גם אם  1,444פעם אני אנסה ,לא
אכפת לי .עד שזה יצליח
מי אמר שלא? מה אכפת לי אם יגידו לי לא?
אני מתקשר!

המוח אמר לי
זה לא ילך לך
הם לא ירצו לצאת איתך

 oחושבים ביחד על פתרונות לכל סוג של קושי
פתרונות אפשריים
הבעיה
 לחסוך במשהוכסף
 לעבוד במשהו (יוטיובר ,חנות אינטרנטית) סולחהריב עם אחים  /אחים
 שימוש במישהו שמגשר (חבר ,דוד) תפריט חדש בריאלא אוהב את המשקל שלי
 ספורט בקבוצה  /עם חברים oתרגיל הכרה בקושי
 מתרגלים שיתוף בקושי .בלהכיר בזה שיש רגעים קשים .בלשתף את זה.
 כל אחד בתורו (סבב) אומר" :קשה לי ש  ...קשה לי כש  ...או אני שונא ש "...
 oתרגיל לצחוק על עצמי ,ועל החיים "המשוגעים" האלה (פריקת קושי)
 כל אחד בוחר משהו שהוא עושה בדרך כלל עם ההורים ,או סתם בבית ,או בבית
ספר ,שמרגיז אחרים אולי או ברור שזה לא בסדר :קנאה ,לקום הפוך על הבוקר
ולעוף על האנשים סביבך ,צעקות ,הצקות... ,
 עושים סבב" :אני יוצא טמבל כשאני  "...ומתרגלים ככה לצחוק על עצמך
 עוד סבב מגניב זה "משגע אותי כש  "...פורקים מה משגע אותנו בחיים/בבית
הספר/בבית
 oלהכיר את "הנפילות" שלי
 זה לנסות לקלוט עם השנים את הרגעים ,שבהם אני מתבעס .למה אני מתבעס? מה
מבעס אותי? באיזו סיטואציה? באיזה ימים? באישה שעות של היום?
 oעמידות
 מה זו עמידות?
 מתי אני זקוק לה? בעייפות ,בלחץ ,כשאני רעב... ,
 כמה אתה עמיד מ  1עד  ?7 ?4 ?14הערכה עצמית (כמשחק)
 מה זה חוזק מנטלי? (לא כוח פיזי)
 oפשוט לקבל את הנפילות שלי
 להבין שיש רגעים מבעסים .שיש רגעי עצב ו"סתם".
 לתת לעצמי להיות בבעסה ,בלי לנסות להזיז את זה.
 להתאמן ,בלהגיע לרגעים כאלה ,שעות כאלה ,ולתת לעצמי להיות בתוך זה.
 oרגישות עושה אותי אדם .עצב ,בונה לי רגישות טובה
 לא לכעוס על עצמי כשאני עצוב או רגיש או נעלב.
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אני נעלב/ת ,נכון ,אבל אני רגיש .אדם .וזו אותה תכונה שמאפשרת לי להיות רגיש
לאנשים אחרים .לתת הקשבה .לתת חיבוק.
הייתי מעדיף להיות ברזל? עם עור של פיל? לא להיות רגיש? מה זה משנה בעצם
 ...אני לא יכול להיות מישהו אחר בבסיס .אני יכול "לעבוד על זה" אבל יש המון יופי
ברגישות שלי.

 oתרגיל לב/מחשב
 מתרגלים חשיבה ופתרון בעיה כמו מחשב" .קר"
 מדמיינים שיוצא לך מהמוח  2חוטים ,כבלים 1 .ללב 1 ,למחשב שבתוך הבטן שלך
 וככה יש צומת של כל אירוע ,ואתה מכוון אותו ללב/למחשב שבך
 עכשיו לדמיין שמנתקים/חותכים במספריים את החוט ללב .ויש מעבר רק למחשב
 עכשיו לנסות לפתור את הבעיה עם  4רגשות .קר .ברזל .רק מחשב.
 דוגמאות (או בשיחה או משחקי זוגות .סימולציה)
 מתן טיפול שיניים לילד שלך אצל רופא שיניים למרות שכואב לו
 לפטר עובד בחברה שממש לא נכון לו ולך להמשיך ביחד ,וצריך לעשות את
זה למרות שלא נעים
-

תרגיל הפרדה NLP/לניהול פחדים:
 לדמיין ששמים פחד על כסא לפניך .רחוק מטר ממך .אתה שולט בו ולא הוא בך .בוא
נדבר על זה רגע על הפחד שלך אתה עם עצמך.
" להחזיק" פחד בכף היד בתוך אגרוף כשהיד מושטת קדימה ואתה מביט באגרוף
הסגור ובפחד שבתוכו ומרגיש שאתה שולט בו.
 לנהל פחד מתודית :שלבים בניהול פחד
 .1ממה אני מפחד?
 .2מה הסיכוי שזה באמת יקרה?
 .4יש עובדות שמוכיחות שזה יקרה?
 .0מה אני אעשה בכל מצב? עושה תרחישים  /פתרונות בראש
 הנה קיבלתי קצת שליטה במצב.

-

הכנה לתקלות
 oלעשות מדי פעם חשיבה ,לא כשמשהו קורה ,אלא סתם כחלק מחשיבה על החיים ,על
תקלות שאולי יקרו  /יכולות לקרות ביום יום ,ומה אעשה/איך אגיב ,כשהן יקרו .כמו פנצ'ר
באוטו .איחור לפגישה .איבוד של ארנק ,וכו'.
 oהמטרה ,היא לא להיות מופתעים ב  144%כשזה יקרה ,אלא רק ב  .44%ואז יש כבר בראש
רעיונות על איך להגיב כשזה יקרה.

תפעול חיים
-

-

מה זה בכלל תפעול חיים? לסדר תיק  ...לקנות בסופר  ...לרשום משימות ...
משימות
 oלרשום תמיד משימות על נייר – ככל שאתה יותר לחוץ ,דווקא אז לעשות את זה שוב
 oלעשות סדרי עדיפויות – לסמן כוכבים או להקיף בעיגול את מה שחשוב יותר
ניהול זמן
 oההחלטה הבסיסית שלא לאחר
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o

o

-

סדר
o
o

-

 לא לפגוע ולזלזל באחרים  +איך אני נתפס בעיניי עצמי ואחרים כמאחר כרוני ("המותג" שלי
נפגע)
 לא להיות לחוץ .לקבל שקט ורוגע במקום היסטריה ועצבים
איך להגיע בזמן למקום.
 גזירה אחורה של זמן :פירוק שלבים של הגעה בזמן (מתי לקום ,אוטובוס ,הליכה מהאוטובוס
 + )...לקיחת מרווחי בטחון של זמן.
דחייה ,דחיינות
 האם מרווחים מזה? לא כדאי כבר לגמור עם זה? להכריח את עצמי לעשות את זה עכשיו
ולגמור עם זה .איך לעשות משהו שלא אוהבים (לחכות בתור למשהו) בדרך יותר קלה כדי
פחות לסבול (ללכת עם חבר/ה .לקחת עיתון .לבקש עזרה למלא טופס).
איך לתייק דברים בקלות בבית .לשמור מידע .כדי למצוא אותו בקלות אחרי זה :תיוק תיקיות
במחשב ,תיוק ניירת בקלסר חוצצים... ,
הפעלה:
 להכין קלסר חוצצים עם ענייני בית וחיים (חשבונות ,תמונות ומכתבים).... ,
 להכין צילום של תיקיות במחשב ,על פי קטגוריות של נושאים ,ותתי קטגוריות

מה זה צ'ק ליסט ,תהליך ,נוהל
 oצ'קליסט = רשימה של דברים שצריך לעשות כדי שמשהו יקרה
 oדוגמאות של צ'קליסטים :פתיחה של חנות ,לצאת מהבית ,הכנת תיק לטיול... ,
 oמה קורה כשלא עושים צ'קליסט?
 oמיספור של הרשימה... ,4 ,2 ,1 :
 oסימון של  Vכשעושים שלב בתהליך
 oהאם דברים עם השנים הופכים פשוטים או מורכבים יותר? האם צ'קסליטים יהיו יותר חשובים או
פחות?

יישומים בחגים ומועדים
-

-

-

ראש השנה
 oשיחות על התחלה חדשה .חיים חדשים .להיוולד מחדש .להמציא את עצמך מחדש .מה
אתה מייחל לעצמך לשנה החדשה? איך אתה מסכם במשפט  1את השנה שעברה?
יום כיפורים
 oשיחות על :לסלוח לעצמנו ,השתדלות ,חשבון נפש ,תיקון מידות ,על מה היית "עובד"/משפר
בשנה הקרובה? חמלה עצמית לא פחות חשובה מחמלה לאחרים... ,
יום העצמאות
 oהעצמאות שלנו בחיים מה זה אומר? להיות עצמאי ולא שכיר ,עצמאות בתוך משפחה זה
אפשרי? עצמאות בתוך בית ספר זה אפשרי? עצמאות בצבא – אפשרי?
 oהאם גם אנחנו ממשיכים את מקימי המדינה וממשיכים לבנות אותה? האם גם את/ה ואתה
יכולים להיות הרצל? עצמאות זה גם לקום וללכת ממקום שלא טוב לך בו למקום שטוב לך
בו.

חשיבה עסקית
-

-

חדשנות ויצירתיות
 oהמצאת מוצרים
 oרעיונות לשיפור שירות
להכין מצגת למנהלים  /בכירים
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 oהרעיון שלך ,התועלת שלו ,היתרון מול מתחרים ,איך זה יפותח ,תחזית מכירות... ,

כלים .כלי הדרכה
-

שמש מחשבות  /הרגשות
 oעושים ציור של שמש – עיגול מרכזי וקרניים שיוצאות ממנו
 oרושמים בכל קרן הרגשה  /מחשבה .עושים מיפוי של הנושא

-

קוביות התלהבות
 4 oקוביות עם  44מילים שמהוות בסיס לשיחת התחזקות והתלהבות
 oזורקים את הקוביות ומשלימים אינטואיטיבית את המילה שיוצאת לכל משפט שיוצא לך

-

צמידי פרופורציה לנשום
 oצמידי גומי ששמים על היד לתקופה מסוימת של שבועות או יום ,כשקשה ,כדי להתחזק .או
ששמים סתם בשוטף ,כדי לזכור ולהתאמן על ערכי התחזקות והתלהבות

-

אפלקיציה "התלהבות"
 oעד חודש יולי יש רק גרסת אנדרואיד (סמסונג ושיומי)
 oמחודש יולי יש גם לאייפון
 oיש באפליקציה כ  1,444משפטי עידוד .לשימוש עצמי ,קבלת תזכורת אוטומטית מתוזמנת,
ושיתוף קבוצתי חברי בוואטס אפ או פייסבוק
 oיש תמונות ,רדיו ,וידיאו ,SOS ,צפייה בעידודים כסרט נע ,ועוד ...
 oאפשר לפתוח "קבוצת התלהבות" כיתתית בוואטס אפ (לשנות לה שם מדי פעם ,לשנות לה
תמונת רקע) ולשתף יומית "קלפי התלהבות" מהאפפ

-

פוסטר קומקיס
 oיש פוסטר קומיקס של תהליך יישום התלהבות ,משימות התלהבות
 oתולים את הפוסטר בכיתה

-

מדבקות  /סטיקרים
 oיש מדבקת "כתף כתף לנשום עמוק"
 oשמים כזו על המקרר בבית  /על הדלת של הבית מתוך הבית לפני שיוצאים
 oשמים מדבקה על מחברת  /קלסר לימודים

-

כרטיסים בגודל כרטיס ביקור
 oזה קטן .נכנס לארנק .תלמידים רבים מכניסים את זה בין כיסוי הטלפון לטלפון.
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שאלון כוח והתלהבות ,לדרג מ  1עד 6
 .1אני מרגיש שאני מתחזק יותר ועמיד יותר?
 .2אני מרגיש אנרגטי יותר?
 .4אני מצליח לעודד אחרים ולהתעודד בעצמי מזה?
 .0אני נושם יותר?
 .4אני צוחק על עצמי כשאני עושה שטויות/מתעצבן משטויות?
 .4אני עוצר לחשוב על "מודה אני ופרופורציה" במהלך היום או כמשהו קשה קורה?
 .7תזונה שלי – שם לב יותר?
 .8חושב על הכיוון שלי והרצונות שלי ככלי למטרה וכוח?
 .4מרגיש שיש לי שיטה יותר מובנית להתחזקות?
 .14מצליח לבצע תהליך של הדלקה עצמית?
 .11המודעות הכללית שלי לאיך אני עושה ומגיב – עלתה?
הציונים לצרכיי הערכה עצמית בלבד כמשחק להבין איפה אתה עומד
ציון  44בערך – יופי .טוב מאוד
ציון  – 00טוב
ציון  – 44גבולי (:
ציון  44ומעלה – אתה עף על עצמך יותר מדי ( :חחח ,כלומר מעריך את עצמך מאוד גבוה ...

שפה ,מילון
-

עמידות
כתף כתף

רמת החוזק שלי נגד קושי .כמה אני נשבר מול מצליח לעמוד בזה
לנשום עמוק
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-

צ'יטה
מיקוד ,להתמקד
שטיףכיף
אנרגיות!
צומת T
פרצוף לימון/גוייאבה
הפרדה
ניהול התנהגות
מודה אני
רשימת יש לי
אני חזק .חכם .לב גדול
לב/מחשב
נאחסיולוג
צוואר מאמי  /גולני
ישיבת ברבור/נמר

אדם אנרגטי .דרוך .ממוקד
כניסה למצב ממוקד .דרוך.
מקלחת בוקר מרעננת
קריאה להיות יותר אנרגטיים .דינאמיים .להגיב יותר מהר
צומת בחירה של התנהגות
חמצמץ .מדוכא כזה 4 .באב
אני מופרד מהרגשה ומחשבה ומנהל אותה
אני הבוס/ית של ההתנהגות שלי
תזכורת להגיד תודה על מה שיש לך
רשימת המודה אני שלי
מה שאני אומר לעצמי כשאני רוצה כוח
הכוונה לאימון על חשיבה רציונאלית גם ,בעת משבר
שליליסט .אומר לא .זה לא ילך .אומר "אבל" ,וסותר הכול
צוואר הקשבה רך (מוטה) מול צוואר קשוח
ישיבה זקופה ,מול נוזלים/גמורים על השולחן

סיכום
בהצלחה לכם
זו ממש מצווה לתת לילדים כוח .זה בונה להם את העתיד
כישורי חיים ,זה יעד מס'  1שלנו .גם אם זה לא נקודות בבגרות ...
רווחה נפשית ,ואהבת חיים ,מה יותר חשוב מזה?
אנו כאן לשירותכם .לא להסס להתקשר ,להתייעץ ,לשאול.
נתמוך בכל הצלחה שלכם .באהבה ,צוות מחקר התלהבות  BTפיתוח ארגוני .שירלי ,ערן ,ושאר המתלהבים.
טלפון משרד  09-950-9451סלולרי שירלי 050-645-8848
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