
 

 

 מהם הגבולות האישיים שלי? 
 גבולות אישיים חיוניים לשמירה על הדברים החשובים בחיי ועל משמעותם עבורימסר: 

 

בשיחת וידאו שכבתית באחת מאפליקציות הפעילות תעבור  :להעברת הפעילות הערה

. בשיחת וידאו ניתן לקיים שיחה עם כלל החניכים, לשתף את חות )זום, הנגאווט וכו'(השי

 המסך של המדריכ.ה ולעשות הסברים כאשר החניכים.ות במצב של 'השתק'.

 

  שיתוף ראשונה:מתודה 

מקיימים סבב, ומבקשים מהחניכים לשתף במשהו שלא עשו מעולם  –" NEVERמשחקים "

)למשל, "אף פעם לא קפצתי באנג'י"(. אם יש בקבוצה חניך שעשה זאת, עליו להרים אצבע. 

חניך שהרים חמש אצבעות )כלומר עשה חמישה דברים שאחרים לא עשו( נפסל ויוצא מחוץ 

 למשחק. 

גישה לעיסוק בגבולות, דרך נגיעה בקווים האדומים של המשחק מאפשר   :כ.ההערות למדרי

 מה הוא לא עשה מעולם. מומלץ לחלק את השכבה לקבוצות קטנות יותר –כל חניך 

 נקודות חשובות להצלחת הפעילות:

מהם הגבולות שלי, כיצד אני קובע אותם, איך הם  –חשוב לגעת בגבולות אישיים  •

 , האם הגבולות שלי דינאמיים?משפיעים על ההתנהגות שלי בחיי היומיום

מהו עולם הערכים שלי וכיצד אני גוזר ממנו  –מה אני מעריך כבעל משמעות בחיי  •

 ?את הגבולות שלי

 ?האם וכיצד הגבולות שלי משפיעים על התנהגות הקשורה לשתיית אלכוהול •
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 דיון בשאלה  :שניהמתודה 

פונים לדיון בשאלת הגבולות האישיים של החניכים, תוך שימוש בדוגמאות מהמשחק 

מהם גבולותיהם הפנימיים? האם הם גמישים? האם הם  –והשלכה על חייהם האישיים 

 שונים במובהק? 

 אפשר להתחיל את הדיון בניתוח המשחק: מי נפסל ראשון? מי נשאר אחרון, או •

שלא הרים אצבע אף פעם? כיצד אתם מסבירים את זה? כיצד האם יש מישהו 

חלק מהחניכים התנסו בהרבה מאוד דברים  –אתם מסבירים את השונות ביניכם 

 ?ואחרים נמנעו, למה זה קורה



 

 

האם הוזכרו במשחק מעשים שרוב החניכים התנסו בהם ומעשים שכמעט אף  •

 ?אחד לא התנסה בו? ממה לדעתכם נבע השוני

שה שאף אחד לא התנסה בו? מה היה בו שמנע מכם להתנסות בו? האם היה מע •

 מההתנהגות ששונה, מסוים באופן להתנהג לי שמאפשרים תנאים יש האם

 במילים(? שכרות תחת, ל"בחו כשאני, חברים בהשפעת למשל? )שלי הרגילה

 ?לעצמי שהצבתי הגבול את לעבור שמאפשרים מקלים תנאים יש האם, אחרות

מה הוא לא עשה  -כרגע אנחנו מדברים על הקווים האדומים של כל אחדלמעשה,  •

, פחד: אפשריות תשובות? )עשו כן שאחרים מעשים לעשות מכם מנע מה. אף פעם

 זוהי האם? זה את קבע מי( עניין חוסר, רצון חוסר, מסנקציות חשש, מודעות

, ההורים החלטת, ישראל חוקי, למשל) לכם חיצונית החלטה או שלכם החלטה

 ?ת הספר ועוד(בי תקנון

 ?האם יש אפשרות שההחלטה הזו תשתנה בהמשך הדרך? מה ישפיע על כך •

אנחנו דנים כרגע בגבולות האישיים שלכם, שאתם החלטתם עליהם והם מבנים  :המשגה

את דרך ההתנהגות שלכם. גבולות אלה עשויים להיות גמישים, וכפי שאנו רואים שונים 

מכם משפיע על  ואחד. בהמשך נראה כיצד העולם הפנימי של כל אחדאצל כל אחד 

 הגבולות האישיים שלו.
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 התבוננות  לישית:שמתודה 

מילים המייצגות ערכים שונים. על כל חניך לבנות פירמידה נשלח לחניכים.ות תמונה עם 

חשיבות )כך שבקצה הפירמידה יציב את המילה או מילים על פי סדר  10-המורכבת מ

כל  . באופן זההערך החשוב ביותר ובבסיס הפירמידה מילים וערכים חשובים פחות(

הפרמידה יצלמו יאלץ לוותר על מספר מילים ולא להכניס אותן לפירמידה )את  כ.החני

 .(וישלחו בקבוצת הוואטסאפ השכבתית

חיים, קהילה, אופנה, דת ומסורת, מדינה, -בעלי אלה המילים: משפחה, חברים, סביבה, 

 מוזיקה, קולנוע, טלוויזיה, צופים, עולם, בית ספר, אינטרנט, בנות, בנים. 

ישלחו צילום של הם  -כל אחד בדף בבית את הפירמידות,לכתוב לאחר שהחניכים יסיימו 

 ששאר החניכים יוכלו להתבונן.  הפרמידה לקבוצת וואטסאפ כך

על המתודה ועל הדרך שכל חניך בנה בה את הפירמידה שלו, ולבסוף  ןמקיימים דיו

 קושרים לנושא הגבולות: 

 איך התמודדתם עם המשימה? האם היה לכם קשה או קל? לפי מה דירגתם את •

 ?הפירמידה

  ?האם יש דמיון בין הפירמידות, או שהן שונות? על מה זה מעיד •



 

 

 ?חשובות פחות בעיניכםעל אילו מילים ויתרתם? למה הן  •

 מה בחרתם להעמיד בקצה הפירמידה? כיצד זה משפיע על הבחירות בחיים •

  ?שלכם

 קראנו לפעילות הזו פירמידת הערכים מכיוון שכל אחד מכם בחר במילה שעשויה •

האם אתם יכולים לראות כיצד הפירמידה שייצרתם משפיעה  –לייצג ערך מסוים 

למשל, חניך שדירג את המילה 'משפחה' בראש, יומיות שלכם? -על הבחירות היום

 ?כיצד זה משפיע עליו

האם אתם יכולים לראות  –בתחילת הפעולה דיברנו על הגבולות האישיים שלכם  •

 ?קשר בין הגבולות האלה לפירמידה שבניתם

לפירמידה  NEVER האם אתם יכולים לראות קשר בין התכנים שעלו במשחק •

משפחה או את ההורים במקום הראשון, אולי שבניתם )למשל, אם דירגתי את ה

זה משפיע עליי שלא לעשות דברים מסוימים, לעומת מצב שבו החברים במקום 

 ?הראשון(
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 ייצוג  רביעית: מתודה 

והחברתיים שעלו לשתיית מסכמים את הפעילות: חשוב לקשור בין התכנים האישיים 

אלכוהול: האם המילה 'אלכוהול' קשורה לאחת מן המילים שנמצאות בפירמידת הערכים 

שלכם )למשל חברים, בנים, בנות, דת ומסורת, מוזיקה(? האם הייתם רוצים לראות אותה 

 מופיעה בפירמידה? האם זה נוכח בחיים שלכם? איפה הייתם מדרגים אותה?

, אפשר להזכיר אותו בעת NEVERנושא האלכוהול עלה במשחק  אם :כ.ההערות למדרי

הסיכום ואם לא, כדאי לדבר עליו. נראה שאלכוהול נוכח בחיים של חלקכם, במידה 

מועטה או רבה יותר. כמו שראינו בתחילת הפעולה, כששוחחנו על גבולות אישיים, כל 

היום  –יית אלכוהול אחד מציב אחרת את הקווים האדומים שלו, וזה נכון גם לגבי שת

ניסינו להבין איפה הגבולות שלנו וכיצד הם נבנו, למה יש משמעות בחיים שלי וכיצד זה 

יום. בנוגע לשתיית אלכוהול, חשוב להבין -משליך על ההחלטות שאני מקבל בחיי היום

 למה אני שותה? האם אני מציב גבולות?
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