
 

 

 

 ממה אנחנו פוחדים? שש?  ח /מהו פחד

 הקדמה למדריך.ה:  

ם מהחושך שמכסה את החפצים  'לפעמים כולנו פוחדים... במיוחד ילדים.. פוחדי

מזוהים, פוחדים מהלילה שעלול להביא  פוחדים מחריקות ורשרושים לא , המוכרים

, ופוחדים  דעיםפוחדים ממה שלא יו  ות שמסתתרות בבתים.ם, וממפלצ חלומות רעי

 . ם על מפלצות'(ספר 'גיבורימתוך ה) "ללא ההורים.שאר לבד, להי

הדרך הנכונה  יש כמה דרכים להרגיע פחדים. אבל גם אצל מבוגרים וגם אצל ילדים, 

ברגעים אלה לא צריך   ., אלא לגלות אמפטיההיא לא לנסות לשכנע שהפחד מיותר

כי החשש קיים והוא   -ל בסדר ואין מה לחשוש שהכ  שלנו לשכנע את החניכים.ות 

 הגיוני.  

להפוך את  ולתת מקום לדבר על החששות והפחדים בפעילות זו ננסה דווקא 

 יטימיות.  , ואת השיח עליהן, ללגתחושותה

  ס מקבל.ת יח בקבוצה לא  .תי חשוב לשים לב שאף אחדבמהלך השיח הקבוצת

ם שעולים.  ל הדבריה עחניך. על אף קים.ותצוחות הקבוצה לא ו שחניכי.זלזל א מ

 שיותר מאפשר ופתוח.  קיים שיח כמה  נשאף ל

 

 פן העברת הפעילות:  או

ציות  במידה ויש אפשרות נקיים את הפעולה לכל הקבוצה בעזרת אחת מאפליק

הפעילות בשיחת וואטסאפ  נקיים את  . במידה והדבר לא מתאפשר שיחות הוידאו

 .  ת מהקבוצה(חניכים.ו ה . בקבוצות קטנות )כל פעם עם שלוש

 

 : מהלך הפעילות

 : השראה ראשונה התודמ

 .רםת השיר 'לפעמים אני פוחד' ונקריא את השיר בקול  ת אנשלח לחניכים.ו

 

 ם על מפלצות'( ספר 'גיבורי)מתוך ה אל-ית ברדל / ם אני פוחדלפעמי

 ם אני פוחד לפעמי



 

 

 שב, ם שאני חומדברי

 וחד לפעמים אני פ

 ,  ם שאני רואהמדברי

 פעמים אני פוחד ל

 ,  ם שאני שומעמדברי

 אבל הכי אני פוחד  

 ממה שאני לא יודע...  

 

   שיתוףדיון בשאלה + : שנייהתודה מ

שמע  ם או חוששים ממנו וננבקש מהחניכים.ות לחשוב על משהו אחד שהם פוחדי

 ת התשובות.  א

 ני חושש.ת/מפחד.ת?  ף כשא.ה בגוגישמה אני מר •

 שש מגיע? ח /פחד מה אני עושה כשאני מרגישה שה •

 ך אני מצליח.ה להתגבר עליו?  אי •

 פחד/חשש?  את ה  גרש' 'מה אני עושה כדי ל •

וניתן גם לתת  .ות בהם שימוש  ת עושיםם שהחניכים.ולב הזה נשמע את הכלי** בש

   וכו'.   מו.ה של המדריכ.ה: נשימות, לקרוא מידע, שיח עם מבוגרם נוספים מעולליכ

 


