
אתה נותן לזה נופח מאוד , שהיא לא רק פעילות גופנית, אני חושבת שהערך המוסף של הסדנה שלך

אני חושבת שרואים  . הניתוח של החוויה שעברו אני חושבת שהיה מעולה, השיח שלך איתם, אינטלקטואלי

שאתה יודע לשנות את המינון ואת , בעקבות שאלות שנשאלת, אני גם בטוחה. מה למכור, שיש לך מה לתת

אני כאחראית על החינוך  . זו נקודה שמאוד בלטה אצלך. איתההאופן בהתאם לאוכלוסייה שאתה עובד 

אמנם הייתה , איתךאני מצאתי בעבודה . אני חושבת שיש בך משהו שמייצג אותנו טוב, החברתי בארץ

 .מצאתי בזה משהו מאוד טוב ואני ממליצה, אבל למדנו ממנה הרבה, קצרה

?  איך מפתחים מנהיגות? איך מפתחים אחריות: הסדנה הזאת שלך שנגעה  בכל שלושת הערכים האלה

אתה גם ענית על השאלות האלה בהתאם . ואיך באמת גורמים לזה ללכת לכיוון של המעורבות החברתית

שזה , לא רק לעשייה, איך מביאים את הילדים גם לתפיסה, הם צריכים איזשהו שדרוג. לנושאים האלה

 .  משהו מאוד חשוב

מנהלת ארצית של , חנה שוורץ

 מנהל חברה ונוער במשרד החינוך



 (המשך)חנה שוורץ 

זה מאוד מצא חן . ניתחת את זה, דיברנו, עצרנו, עשינו, כי רצנו, אני חושבת שאתה הראית את זה

הם , זאת אומרת. הם עוברים את החוויה והם מבינים שאת החוויה הזאת צריך להנחיל לילדים. בעיניי

של אימון והם יודעים שהילדים צריכים גם לעבור , של תחרות, לוקחים כלים אישיים שלהם  של העצמה

מה  , הניתוח שלך. מה שעושים בסדנה הוא אמצעי. הם מתנסים על עצמם מתוך עצמם. את הכלים האלו

זה הניתוח של על החוויה  , כבוגרים, החוויה שלי ואני חושבת שגם של האנשים בקבוצה, שמאוד אהבתי

להעצמה  , הניתוח שלך על מה נעשה ואיך הם לוקחים את זה מפה להעצמה אישית.   שעוברים

לא עשית  . הספורט הוא גם טוב והוא משחרר גם מבוגרים. זה מה שטוב, להעצמה חברתית, קבוצתית

להיפך הרצון שלי לעשות  , אני אפילו לא ספורטאית וזה בכלל לא הרתיע אותי. פה משהו שהוא מרתיע

 .  ולהוכיח לעצמי שאני מסוגלת היה על הכיפאק

 

 



מדריכה פדגוגית במכללת  , נעמי סדן

 א''סמינר הקיבוצים בת

יצאנו מגבולות הסמינר והיה בזה משהו מאוד מיוחד  . כי הייתי פעילה איתם, קודם כל חוויתי חוויה יחד איתם

בהתלבטויות שלהם כמה הם יכולים לעשות דברים ובחוויית ההצלחה  , ראיתי אותם ביכולות שלהם.  ושונה

 .היה שם מקום של עידוד ושל שיתוף. היו תרגילים שהיו אישיים והיו תרגילים שהיו קבוצתיים.  שלהם

לא להלחיץ מישהו שהוא . מי יכול לתרום יותר לקבוצה בצורה שהיא נעימה לכל השאר? מי יכול לתת מה

וחשבתי שזה ? כמה אני יכול לתרום מתוך חוויה משותפת. אלא באמת לתת מקום, פחות מסוגל לעשות

לאפשר לאנשים להתעצם ולשים לעצמם . רעיונות מאוד טובים ומיוחדים ודרך מיוחדת ושונה מהנורמלי

 .אני חושבת שקלטתי יותר לעומק את ההקשבה שלהם אחד לשני בדיונים על החוויה. אתגר

אנחנו תמיד דנים על החוויה שלהם כמורים ולא על החוויה שלהם כתלמידים שהתנסו באיזושהי התנסות  

 .מעשית וזה היה מאוד מאוד מעניין לדעת



 (המשך)נעמי סדן 

לא לפחד  . מהמקום הבטוח, אני חושבת שבאמת הכלי הראשון זה לצאת מהגבולות ולצאת מהריבוע

 .לחשוף את התלמידים שלהם למחשבה

 .לשים לעצמך אתגר, למחשבה על עצמך

זאת . אני לא חושבת שנגעו בזה לפני כן, הוא מעניין, אני חושבת שהייחודיות של מה שאתם הבאתם

זה משהו שהוא לא קיים והוא . ל לגבי קבוצתי''השיח הפנימי הפיזי עם השיח המילולי וכנ, אומרת

 .מאוד חשוב

 . אני תמיד אוהבת ללמוד. זה היה לי שונה, זה היה לי מאתגר. אני מאוד נהניתי



,  רכזת מחוננים ומחנכת, נעמי בייגל

 שם-תיכון אהל

 שם-אני שולחת לך מייל זה כדי להודות לך על הסדנאות המאלפות שהעברת בתיכון אהל, הי דותן  

 ".עוד סדנה"כל סדנה איתך לא היתה רק . השתתפנו במספר לא מבוטל של סדנאות 

 .בסדנאות הם התמודדו מול עצמם וזה השאיר אותם רעבים לעוד . היא העניקה כנראה המון לתלמידים

   -הסדנאות היו מלוות בשיחות של לפני ואחרי וחיברו  את הפעילויות לתובנה עצמית שלהם על עצמם 

גרמת להם לצאת מתוך עצמם ולראות את עצמם בראיה רחבה  , בקיצור. וזה חשוב  מאוד בגילאי התבגרות

הם שכחו מי מימינם ומי משמאלם  –חברה באופן מדהים  20-הצלחת לגבש קבוצה של כ, בנוסף. יותר 

 .  באופן מיטבי מתוך הבנה שכל אחד מוסיף להצלחתם. והתרכזו בבצוע המטלה

 !התלמידים אוהבים ומעריכים אותך מאוד ומזכירים לי כי כדאי לסיים את השנה עם דותן , דותן

 .נעמי בייגל, ושוב תודה

 שם-רכזת מחוננים ומחנכת תיכון אהל

 

 

 



מחנכת כיתה  , אורית אהרוני

 ורכזת הוראת היסטוריה

הגענו לים ועשינו את פעילות  . המטרה של היום הזה הייתה להכיר את הכיתה ולהכיר את הבעיות של הכיתה

אם זה  . וחלק מהדברים שחששתי שקיימים בכיתה באו לידי ביטוי באופן הרבה יותר מובהק בפעילות עצמה

חוסר  , אם זה מטלות פשוטות שהם לא מקשיבים אחד לשני, בנושא של גבולות וחוסר היכולת לעמוד בגבולות

לי , אבל אני לא מקשיב, השלב שבו אני משתתף. הם לא מקשיבים והם לא לוקחים אחריות. ''עזרה הדדית וכו

,  באמת פעולות פשוטות לחלוטין. היא מאוד קשה וזה היה דבר שראיתי אותו כל כך טוב גם בסדנה הזאת בים

מי לוקח  , ראיתי מי עוזר. למרות שבאופן עקרוני נראה שהם מאוד נהנו. הוראות פשוטות לקח להם המון זמן

דווקא , גיליתי תלמידים. מי חשוב לו שהכיתה תצליח, מי מתייחס ברצינות להוראות, ברצינות את המשימות

 שבכיתה לא באים לידי ביטוי כי יש איזה מיעוט קולני שבדיוק הבעיות שבאו לידי ביטוי  , השקטים דרך אגב

החלק הראשון זה מאמת  . בכיתה באו לידי ביטוי גם ביום הזה ודווקא זה היה במה לאלה שכן בסדר והם הרוב

 .  'היה כיף וכו, אורית היה אחלה: החוויה שכשיצאנו מהים הם אמרו

 



 (המשך)אורית אהרוני 

?, טוב ומה את רוצה עכשיו': אחת הבעיות שהייתה לי הכי קשה בדיון. כשבאנו לשבת עליהם בכיתה והם צפו

אסור לעבור את החוט בים וזה אותם : לדוגמה. הפער הזה היה מאוד קשה. והם לא' אנחנו בסדר גמור, כאילו

ראיתי המון כעס שכאילו מבקרים אותם על הפעילות וזה לא היה  . ה שגם עושים את המהומה גם בכיתה'חבר

זאת שגם הובילה את הדיון בהתחלה , הייתה שמה קבוצה. וזה לא היה נוח בדיוק לאותם תלמידים. נוח

עם התלמידים  , אני עובדת איתם היום הרבה. והייתה מאוד נוקבת והעבירה שוב את האחריות מהם אלינו

אני ראיתי בזה כלי שיכול  . עוקבת אחרים ובודקת איך הם עם מורים אחרים, האלה יותר מאשר עם האחרים

הערך המוסף הגדול  . מצוין, אבל הפעילות הזו נתנה לי בסיס לעבודה, עוד ארוכה הדרך. עכשיו לקדם אותי

ידי השיחה ולהחליט על שניים  -לשקף להם את הבעיות על, לאתר אותם, לראות איפה הבעיות, קודם כל, שלי

אני יודעת איפה הילדים שיוצרים את הבעיה ובהם אני מטפלת  . שלושה יעדים שעליהם אני עובדת השנה

 ..  העניין שהיה לוקח לי חצי שנה ופה זה היה במפגש, הייתי מגיעה לתוצאות האלה. נקודתית



 (המשך)אורית אהרוני 

גם למדתי את החולשות שלהם , גם למדתי את השמות שלהם. אני אפילו לא זכרתי את כל השמות

זה קיצר לי את התהליך של  . וגם למדתי איך להתייחס אליהם ואני חושבת שהם גם ראו אותי אחרת

בסיומו של דבר זה היה יום גיבוש  . 'על מה לשים את הדגש'זה קיצר לי את התהליך של , ההיכרות

 .  בעיקר אני והם וגם היה לנו באמת נחמד, גם התגבשנו. אמיתי



מחנך כיתה בתיכון  , הרב איתן כהן

 א והמנטאליות''אילן בת-בר

פחות  , באנשים שאני יותר יכול לסמוך עליהם, הפעילות הזאת נתנה לי בעצם יכולת לזהות ולהבחין כבר

זה דברים שהתחילו לצוץ בפעילות והופ קלטתי  . יותר בעייתיים במשמעת או פחות, יכול לסמוך עליהם

 .בעקבות דברים שראיתי בפעילות, כמה מקרים שאני יכול להצביע עליהם ממש שלא טעיתי. את זה

היכולת לגעת בו בנקודות שאתה לא יכול להגיע  . בהחלט דבר בשבילי להכיר יותר טוב את התלמיד

 .  אליהם אף פעם בכיתה

 .מה יש לו בפנים, תאכלס, בעצם אתה רואה הכי טוב

. זה כיף' פאן'זה , זה נחמד, אני חושב שזה חשוב יום כזה כמו שעשינו', פאן'בראש ובראשונה ברמת ה

קבוצה שאף אחד . זה מפתיע את התלמידים שאתה עושה להם משהו כזה וגם ברמת הגיבוש החברתי

 .כמעט לא מכיר אחד את השני ואתה ראית שמתחילות להיווצר חברויות

 

 



  סטריט'טובי דהן רכז פרויקט 

 בשדרות ' בול

הקנתה לנערים שהשתתפו במפגשים כלים שסייעו להם בהתמודדות עם קשיים  " חיבורים"סדנת 

הפעילות האתגרית בהדרכתו  . ומצבי לחץ שפקדו אותם במהלך האימונים ובשגרת חייהם היומית 

נטעה בקרב הנערים את האמונה שלעתים  , של דותן שכללה מאמץ פיזי ודינאמיקה קבוצתית  

, אמון , משימות שנראות כבלתי אפשריות וברות השגה יכולות להתבצע באמצעות עבודת צוות 

הנערים הביעו את שביעות רצונם  , בשיחות שערכתי לאחר סיום הסדנא. חברות וערבות הדדית

וציינו כי החוויה האתגרית חיזקה את היחסים החברתיים בקבוצה וגרמה להם  , מהתהליך שעברו

הינה פעילות מבורכת ואני סבור כי מרכזי  " חיבורים"סדנת . להאמין ביכולתם האישית והקבוצתית 

נוער וספורט צריכים לאמץ אותה בחום מכיוון שביכולה לעורר בקרב היחיד והכלל שינוי מהותי  

 .בדפוסי חשיבה והתנהגות


