
 

 

 ם כעס?איך מתמודדים ע

כעס הוא רגש לגיטימי ומעיד שאכפת לנו. הבעיה היא שלעתים אנחנו פועלים בלי מסר: 

 .לחשוב על ההשלכות. כדאי לנשום ורק אז להגיב

 

הפעילות תעבור בקבוצת וואטסאפ קבוצתית שתיפתח לקראת הפעילות. בנוסף  הערה:

, משהו קבוצות נוספות בהן יחולקו החניכים.ותמספר תתי  לקבוצה של הפעילות יש לפתוח  

הקבוצות כדי לבדוק מה  בכל תתי)כך שהמדריך.ה נוכח.ת  חניכים.ות בקבוצה 3-4כמו 

 קצת כמו שנסתובב בין קבוצות כשניתן משימות בקבוצות קטנות(.  -קורה שם

ניתן להעביר את הפעולה גם בשיחת וידאו של וואטסאפ ואז נעביר כל פעם את הפעולה 

 לשלוש.ה חניכים.ות )כפי שהיינו מחלקים את תתי הקבוצות(.  

 

 שיתוף ראשונה:מתודה 

ת נשלח לכל קבוצה את דף המידע על משה בהר סיני. ונוסיף לשליח דק'(: 10שלב ראשון )

"האם התגובה של משה היא , "האם הכעס של משה הוא לגיטימי?" דף המידע גם שאלה:

 ?". לגיטימית

נחזור לדיון בקבוצת הוואטסאפ  -נעביר את המיקוד אלינובשלב הזה  דק'(: 15) שלב שני

 . המרכזית

להקליט בהודעה קולית ו .הלחשוב על מקרה שהכעיס אותו .ותהחניכים .תמבקשים מאחד

לאחר שהחניך.ה סיימ.ה נבקש מחברי . מה היה המקרה )מה היה המקרה ומה עשיתי?(

 הקבוצה לענות במילה בכל פעם על אחת השאלות: 

 ?עוררו כעסלפי איך שהסיפור נשמע, ים ש/הגורממה  •

 ?דרכי ההתמודדות המקדמותמהם  •

 ?דרכי ההתמודדות המעכבות ומהם  •

** נכוון את החניכים לענות בכל פעם בתשובה קצרה, אפשר גם עם אימוג'י. כמובן שבכל 

 פעם נשאל שאלה אחת ונמתין שכל/ רוב החניכים.ות יענו. 

דוגמאות של סיפורי כעס של חניכים.ות, גם  2-4** השאיפה היא להצליח לעשות לפחות 

 שם הדיון במתודה הבאה. לשם הפתיחות הקבוצתית וגם ל

 

   | ללא : ציוד | משה בהר סיני  -דף מידע נספחים: | דק' 25  זמן:



 

 

 ף שיתומתודה שנייה: 

במתודה הקודמת יש לנסות ולאסוף על דף )בכתב יד( את הדברים  הערה למדריכ.ה:

הגורמים המרכזיים שעולים בדיון )ממש כמו שהיינו עושים אם היה לנו לוח במהלך הדיון(: 

המרכזיים שעוררו כעס, ואת דרכי ההתמודדות שעלו )בחלוקה לדרכי התמודדות מקדמות 

 . ותו ונעלה אותו בקבוצהנכתוב א הדברים על דף, נצלם א -לעומת מעכבות(

 

תחושה אלא    כעס היא לא בהכרח דבר רע,שתחושת    חשוב לי שנזכור  נקליט הודעה קולית:

מעידה על אכפתיות מהנושא וכי הוא נגע ברגשותיו של האדם. חשוב להבין כי כאשר אדם ש

כועס הוא רואה דברים דרך משקפיים לא אובייקטיביות ולכן יש לפעול לאחר מכן ולא מתוך 

 גם בהדרכה ובתפקיד של מדריכ.ה יש כעסים על כל מני דברים... הכעס. 

אן על   כ.הלהתמודד עם כעס על חני  ם.ות תוכלונכתוב שאלה: איך אתם חושבים שכמדריכי

 ? מה תעשו?הקבוצה

 

 .המומלץ ואף הכרחי לתרום מניסיונך כמדריךבמהלך הדיון האחרון  : .הכהערות למדרי

או אל מול קבוצה. לא לשכוח להדגיש  .הולשתף בכלים להתמודדות עם כעס אל מול חניך

 .את המסר שבפעילות

 

  | ללא  ציוד: | ללא  נספחים: | דק' 20  זמן:

 

 

  



 

 

 


