
 

 

 

 הכשרת נאמנים בנושא: מעברים

 צוות הנאמנים :היעד קהל

 דק'  90 משך הפעילות:

 מטרות:

 

מבית  שלב המעבר בחייו של המתבגרהדגשת  .1

 והצפת דילמות הספר היסודי לחט"ב

הכרת הרגשות המלווים את התקופה הזו בחייו של  .2

 המתבגר

הצעות ורעיונות לעיסוק בנושא במסגרת המפגש  .3

 הפרטני והקבוצתי

 בהתאם לתרגילים הנבחרים :נדרש ציוד

 

', אך חשוב שגם הנאמנים תחום המעברים מעסיק בעיקר את הנאמנים העובדים עם ילדי כיתות ו

ם הילדים הצעירים יותר יכירו את הסוגיה הזו שתעסיק אותם בהמשך. במקרה בו לאחד העובדים ע

ה על המציאות בתהליך עם סוגיה זו כמשפיעישים לב ל הילדים יש אח שחווה מעבר, חשוב שהנאמן

 המשפחה והילד. 

 מגוון תרגילים:

 ניתן לשלב במסגרת הכשרה זו, לבחירתכן/ם:להלן מגוון תרגילים ש

קבוצה אחת תתבקש לכתוב את מאפייניו של  –נחלק את הנאמנים לשתי קבוצות  :מאפיינים .1

מה מאפיין את  כיצד הוא מרגיש? ילד בכיתה ו', לקראת המעבר: מיהו? מה מעסיק אותו?

                                                                                                                                    סביבתו? כיצד הוא מתנהג? כיצד הוא מגיב?  

הקבוצה השנייה תתבקש לכתוב את מאפייניו של תלמיד הלומד בכיתה ז' בחט"ב:  מיהו? 

ד הוא מה מאפיין את סביבתו? כיצד הוא מתנהג? כיצ כיצד הוא מרגיש? מה מעסיק אותו?

 מגיב? האם חל שינוי בהתנהגותו מאז השנה הקודמת? כיצד זה בא לידי ביטוי? 

 עם מאפייני המגדר הייחודיים.  –רצוי להתייחס הן לבנים והן לבנות            

שת רעבודה הנדשל כל אחד מהשלבים על מנת להציע דרך  פרופיל יחד לבנותו יתבקש הנאמנים

 בתהליך עם הילד לקראת המעבר.

באמצעות קלפים/חפצים או בלעדיהם, יוזמנו הנאמנים לחשוב על חוויית  מעברים בחיי: .2

. נעמיד לרשותם דפים וציוד ליצירה מורכבת /וכחוויה טובה אומעבר אישית שזכורה להם, 

יוזמנו לשתף בחווייתם,  –ונזמין אותם לבטא את תחושותיהם סביב המעבר. בסבב שיתוף 

יוכלו לפרט אודות המקרה או לבטא את הרגשות שעולים בתהליך הנוכחי במסגרת התרגיל. 

 בהם לגביו. 

באמצעות חוויה אישית יוכלו הנאמנים להבין את מקומו של הילד/מתבגר החווה מעבר בחייו ולחשוב 

 על הדרך המתאימה לו להתמודדות עם התהליך. 



 

 

 

: במרכז בתרגיל זה ננסה לתת לגיטימציה לכל רגש שעולה סביב המעבר רגשות במעברים: .3

החדר יונחו כרטיסי רגשות חשופים, הנאמנים יוזמנו לקחת רגש המתאים לסוגיית המעברים 

אלו שנמצאים לקראת מעבר או  –וינסו לתת דוגמה מתוך חוויותיהם עם הילדים בתכנית 

 אחרים סביב הרגש שבחרו. 

עברים, הנאמנים יוזמנו להציף דילמות המעסיקות אותם בסוגיית המ דילמות במעברים: .4

סיטואציות שחוו בתהליך במפגשים השונים. כולל סוגיות העולות מצד ההורים בתהליך דרך 

 עם המשפחה. 

הצפת הדילמות תזמן חוויית שיתוף ותאפשר שיח פתוח ורעיונות להתמודדות עם כל אחת 

 מהסוגיות המעסיקות את הנאמנים בשלב זה.

 

של הילד בשלב מורכב זה. כל נאמן ברור משותף אודות השותפים  השותפים שלי למסע: .5

יבחר ילד אחד וינסה למפות את כל הגורמים שעשויים להוות שותפים מסייעים בתהליך 

המעבר לחט"ב. המיפוי הזה יתבסס על ההכרות עם הילד ומשפחתו ויוכל לסייע לנאמן 

 לבנות יחד איתו את רשת התמיכה לה הוא זקוק ע"י איתורם של הגורמים האלו. 

העבודה שלנו עם הילד ומשפחתו מזמן אפשרות לזיהוי כל הגורמים שעשויים לסייע תהליך 

בתהליך. בשלב המעבר ניתן להשתמש ב"כוחות" הללו באופן משמעותי ולאפשר לילד להסתייע 

 באותם גורמים שיהוו עבורו רשת ביטחון מסוימת.

 

ונות לפעילות עם הילד שיתוף בזוגות/קבוצות אודות מתודות, תכנים, רעי מרעיון לפעילות: .6

 מספיק זמן מראש.  –ומשפחתו בנושא "מעברים" ובחינה משותפת של התהליך 

 

 

  


