
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עידוד בבידוד
 ההמלצות שלנו

 השירות הפסיכולוגי החינוכי מועצה אזורית בני שמעון

 בבית לעשותלדברים שכיף 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  שומע הוא ופתאום, ובודד עצוב במיטתו שוכב הוא. חולה גדי
 .מלפנים מציץ קטן וראש קוצים עם כדור ורואה בחלון רשרוש

 .שמוליקיפוד זהו
 .חבר וחיפש בודד היה הוא גם

  כמו להתכדר מסוגל אינו שגדי אף, הראש על קוצים יש לשניהם
 .קיפוד

 .מתיידדים הם מהרה עד
 בקופסת לישון אותו ומזמין בתותים שמוליק את מכבד גדי

 . רעב שיהיה למקרה תותים קצת לו משאיר הוא. שלו הצעצועים
 התותים מתעורר וכשהוא בשנתו מתהפך ששמוליקיפוד אלא

  מתגעגע  שמוליק אבל התותים את ּפֹוֶלה גדי .קוציו על משופדים
 .הבנה מגלה גדי. ואמא לאבא הביתה

  אמאקיפוד את רואים הספר קצה-ובקצה, נפרדים הידידים
 .שלהם לשמוליק ממתינים ואבאקיפוד

 (1955שמוליקיפוד )ספריית הפועלים, תקציר הספר 

 המלצת השבוע של הפסיכולוגים
 מאת כוש שמוליקיפוד



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  משפטים 2-3 לבחור מומלץ
 לכם הנראים מהספר

 לקריאה משמעותיים
 !מכך יותר לא, המונחית

 ...מתיש נהיה זה אחרת

 

  לקרוא מוזמנים אתם
 .ולהתנסות

 !בהנאה

 איך עושים קריאה מונחית?

  פעם מידי עוצרים פשוט
 הקשורות שאלות ושואלים
.      לטקסט תומתקשרו לעולמנו

 הילדים לגילאי כמובן לב נשים
 השאלות רמת את ונתאים
 .  אליהם והשיח

 דוגמאות יהיו הבא בעמוד
 צוות ידי על שנבחרו למשפטים

  לשיחה כפתיח הפסיכולוגים
 .ילד-הורה של קלה



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :משפט הפתיחה של הסיפור
לעצמו: כמה עצוב לי, לחברים שלי אסור לבקר אותי, אני   "גדי חלה: הוא שכב במיטה ואמר

חולה, אני שוכב לבד במיטה. אין לי חברים, רק החמורים על הפיג'מה שלי, אבל אי אפשר 
 לדבר איתם. כמה עצוב לי."

 

 דוגמא לקריאה מונחית:

, ובבית חולה גדי :הילד בפני נציין
 .הוירוס בגלל בבידוד שאנחנו כמו

 בבית שנשאר חשוב למה :נשאל
 אבל...ובהמשך? חברים נפגוש ולא

  להיות יכול עוד ולמה? לו עצוב למה
 ?ככה בבית שהוא עצוב לו

  יכול לדעתך מה י/ותגיד :נאתגר
 ?בבית להיות משמח דווקא להיות

 משחק "מה טוב בזה ? מה רע בזה?"
המטבע וכי בכל  משחק זה מפתח יכולת לראות את שני צידי 

 דבר יכול להיות משהו רע אבל גם טוב...

 מהלך המשחק
מסביב שולחן ארוחת הערב או בכל סיטואציה שמאפשרת  

צמחה לי נקניקיה על   -שיחה, נציע את המשחק הנל ונשאל
האף!! מה טוב בזה?...ומה רע בזה? או למשל, נשארתי בבית  

ים שכאלה, בגלל הקורונה...מה טוב בזה? מה רע בזה? ומשפט
 כיד הדמיון הטובה עליכם...

 הפעלה אפשרית



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נוסף בסיפור: משפט 
 .ניםפמל מציץ קטן וראש קוצים עם כדור וראה הסתכל הוא. בחלון רשרוש שמע, פתאום"

 ".בשמחה גדי אמר, אלי בוא

 דוגמא לקריאה מונחית:

  הפתעות הנה :הילד בפני נציין
 חושבים כשאנחנו קורות מעניינות

 ...לנו יקרה לא טוב דבר ששום

  שדומה מישהו פגש גדי :נשאל
 ?שמח הוא למה... קוצים עם לכדור

 כבר הוא עכשיו בעצם אז :נאתגר
? איתנו מי... ואנחנו... יותר לבד לא

 וגם םיפיזי לאנשים תכוונו)
 (בזום וסבתא סבא כמו לווירטואליים

 ענק משפחתי-משחק גמד
לבן" וכך, אם רע להם, אז הכל רע ואף פעם  -לראיית "שחור היילילדים יש נט

לא יהיה טוב. שינויי השגרה )בכל גיל( והמרחק מהחברים בני הגיל )רלוונטי 
ומעלה בד"כ(, מעלים תחושות קשות ופגיעה במורל ובאופטימיות   6מגיל 

הילדית ויש לסייע להם בכך. משחקים המערבים את כלל המשפחה, 
 ם החיוביים ויוצרים אווירה של יחד. מחזקים את הקשרי

 המשחק מהלך
זהו הענק שלך ואתה הגמד שלו...ששש אסור   -בוחרים בסוד פתק מקערה

שהענק יגלה מי אתה... במהלך השבוע כל יום תעשה למענו משהו נחמד 
 ובסוף השבוע הענק יכין לגמד הסודי שלו הפתעה לאות תודה.

 הפעלה אפשרית



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נוסף בסיפור: משפט 
  יותר אליי תתקרב אל. חולה אני. גדי קוראים ולי."שמוליקיפוד לי קוראים ?לך קוראים איך"

 ?"טוב, חברים נהיה. מידי

 דוגמא לקריאה מונחית:

 מרחק שומרים אנחנו גם :הילד בפני נציין
 .הקורונה בזמן מאחרים

  אל לשמוליקיפוד אומר גדי למה :נשאל
 ?מידי יותר תתקרב

  כיף לא כי בריאים להיות רוצים אנחנו: נאתגר
  החברים עם להיות רוצים גם ואנחנו לחלות

?? כזה במצב לעשות אפשר לדעתך מה... שלנו
 יכול אחד שכל מה זה...משתדלים הוא המסר)

  כמו הכללים על לשמור להשתדל, לעשות
 אותה עם שאריולה ידיים ולרחוץ מסכה ללבוש
 (קפסולה) שאפשר כמה חבורה

 סרטוני עידוד
.  מאותגרת וחברתי שיתופי במשחק לשחק היכולת קורונה״ ב״ימי 

  שהם העובדה בשל רק חברים כלל להם שאין להסיק יכולים ילדים
 .כרגע איתם להיפגש יכולים לא

   המשחק מהלך
  שיחה קיימו, בבידוד שנמצאים אחרים לחברים עידוד סרטוני הכינו

 או ליישוב וירטואלי משחק ארגנו ,ביישוב ותיק לאזרח טלפונית
 .חברים עם שיחות קיימו, לחברים

 הפעלה אפשרית



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נוסף בסיפור: משפט 
 ...כדור כמו והתקפל נבהל שמוליקיפוד אבל. המיטה סורגי את ונענע שמח גדי"

 "שמוליק לחש, מפחד אני

 דוגמא לקריאה מונחית:

 הוא ועכשיו, נבהל שמוליק אוי :הילד בפני צייןנ
 לא שאנחנו דברים כשקורים לפעמים. מפחד

, לנו מסוכנים שהם חושבים שאנחנו או מכירים
 .  מפחדים אנחנו

  הוא ממה? שמוליקיפוד את הבהיל מה :נשאל
  יש, הורים לב שימו? )מסוכן זה והאם? מפחד
" מסוכן לא אבל מפחיד" שהוא משהו בין הבדל

 "(.  ומסוכן מפחיד" שהוא משהו לבין

 זה והאם? אותך מפחיד לפעמים מה :נאתגר
 ?מפחיד רק או מסוכן

 אחר יבשה בסטייל-משחק ים
  -רועים שצריך להגיב אליהם התנהגותיתידברים מסוכנים הם א

(.  נחש)למשל מול  מקומנולחם, או לקפוא על ילברוח מהמקום, לה
  -דברים שמפחידים אותנו הם בדרך כלל מחשבות שלנו עצמנו
למשל שאכשל במבחן, שמשהו רע יקרה ועוד. ניתן להגיב  

רע יקרה!" לשאול  במקום "משהו … למחשבות על ידי ויכוח איתן
"האם משהו רע בוודאות יקרה?" התשובה היא כמובן או שכן או  

 ולכן אין פה סכנה מיידית… שלא

 המשחק מהלך
מניחים חישוק )אם אין אז מאתרים אריח רצפה ומציינים אותו  

כשאגיד משפט שהוא מפחיד אבל  מסביב "יבשה"(.ש ההכ"ים" וכל 
אגיד משפט שהוא מפחיד  כש… לא מסוכן, את/ה לא זזים מהמקום

ומסוכן את/ה קופצים פנימה לתוך החישוק/ריבוע. למשל: "אריה  
 עומד לך מול האף!" או "בחיים לא אלמד לשחות" וכד'. בהנאה!

 הפעלה אפשרית



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נוסף בסיפור: משפט 
.  שלו והרגליים הראש את והוציא שמוליקיפוד ישריהת  לאט לאט"

.  הצליח שלא כמובן. שמוליקיפוד כמו קטן לכדור להתקפל ניסה גדי
 !"וצחק וצחק רגליו על נעמד שמוליק

 דוגמא לקריאה מונחית:

  צוחק שמוליק :הילד בפני נציין
 .מפחד לא כבר שהוא נראה! עכשיו

  להפסיק לשמוליק עזר מה :נשאל
 איך( אותו הצחיק משהו? )לפחד
 כבר שהוא שלו הגוף על רואים אנחנו

  יישר הוא מכווץ מכדור? )מפחד לא
 (.והתמתח רגליים

  הרגשה עושה צחוק למה: נאתגר
 מרגישים אתם ואיפה? כך כל טובה

 ?שמחים כשאתם בגוף זה את

 הפעלות אפשריות
כשאנחנו מפחדים הגוף שלנו מאותת על כך )הפנים מתכווצות, הנשימה 

ח הגוף ומתקצרת..(. האתגר שלנו הוא לשים לב לתחושות האלו ולהשתמש בכ
 שלנו כדי לחזור לרגיעה. 

 עצלן חתול
דמיינו שאתם חתול שעיר ועצלן שרוצה להימתח. מתחו ידיכם לפנים, הרימו אותן 

הרגישו את המתיחה בכתפיים. מתחו גבוה יותר. עכשיו גבוה מעל הראש ומאחוריו. 
תנו לזרועותיכם ליפול חזרה לצדדים. טוב חתלתולים, בואו נימתח שוב. מתחו את 
זרועותיכם לפנים. העלו אותן מעבר לראש ומאחוריו. משכו אותן חזק. כעת תנו להן  

 ליפול במהירות ושימו לב לתחושת השחרור בכתפיים.

 מטריד זבוב
גיע זבוב מטריד. הוא נחת על אפכם. נסו להוריד אותו מבלי להשתמש הנה מ

בידיים שלכם. קמטו את אפכם. עשו באפכם קימוטים רבים ככל שתוכלו. שימו לב 
כאשר אתם מכווצים את אפכם, שגם הלחיים, הפה, המצח והעיניים מכווצים 

חררים ועוזרים לכם. כשאתם משחררים את אפכם, גם חלקי הפנים האחרים משת
וזו הרגשה נעימה. יופי הברחתם אותו. אופס, הנה הוא מגיע שוב. בדיוק לאמצע 

האף שלכם. קמטו את אפכם שוב, אך הפעם בקלות. אתם יודעים שמספיק קימוט 
קטן להבריח אותו. החזיקו את הקימוט באף לזמן קצר. יופי, הוא עף. עכשיו  

ע. תנו לפניכם להיות חלקות. תשחררו את פניכם. עכשיו אתם יכולים פשוט להירג
 ללא קמטים באף מקום. התחושה בפנים חלקה, נעימה ורגועה.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נוסף בסיפור: משפט 
!  תות? לי יש מה יודע אתה: קיפוד לשמוליק גדי אמר ואז מאוד שמחו שניהם"

 ".שמוליק אמר, תות אוהב אני

 דוגמא לקריאה מונחית:

 גם, תות אוהב הוא :הילד בפני נציין
 כשאנשים. דברים מיני כל אוהבים אנחנו

 שעושים בדברים נזכרים הם, שמחים
 . נעים להם

 ?נעים לך שעושה אוהב אתה מה ל:נשא 

 איזה? בבידוד וכשאנחנו :נאתגר
 ?נעים לנו עושים דברים

 הפעלות אפשריות

 מה חסר בביתנו הקטן?
 הנעימה המחשבה את להרחיב כדאי חיובית להרגשה להתחבר כדי 

  צעירים לילדים בפרט לראות/לטעום/להרגיש שאפשר אמיתי במשהו
  ולהשקיע ל"הנ הדברים את לדמיין ניתן יותר המבוגרים בגילאים(. 3-5)

 הרחבת'. וכד בטמפרטורה, בריח, לנו עשו שהם בתחושה בלהזכר זמן
 ...לנו נעים שלא מה על פוקוס פחות מאפשרת במחשבתנו" הנעים"

 מהלך המשחק
.  נעים שעושים או אהובים דברים של רשימה כותב/  מביא משתתף כל 

  מסיר שהראשון בזמן עיניו את עוצם שני משתתף. בשורה אותם מציגים
  גם לשחק ניתן. הוסר פריט איזה לנחש השני המשתתף על. אחד פריט

 !בזום חברים מול

 אפשריתהפעלה 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נוסף בסיפור: משפט 
 !"שמוליק של בקוצים נתקעו התותים כל! ואבוי ואוי.. גדי קם בבוקר"

 דוגמא לקריאה מונחית:

.  לו ציפה לא שגדי משהו קרה: הילד בפני נציין
 בוירוס נדבקנו! )לו ציפינו שלא משהו קרה לנו גם

 (.לבידוד יצאנו/הזה

  ולא, בהפתעה קורה כשמשהו מרגיש איך: נשאל
 ?אליו התכוננו

 שלא שינוי, אחרת בפעם, לנו קרה מתי: נאתגר
 ?טוב יצא דווקא אבל, תכננו

 הפעלות אפשריות

 צפייה בדרדסים
 מחשבתית גמישות מצריכה שינוי עם להתמודד היכולת פיתוח 

 טבעי באופן כי לפתחה רבים לילדים לסייע ויש והתנהגותית
 .ואתגר משינוי מנעותיולה בעוןילק היא הנטיה

 מהלך הצפייה
  קונדסון הדרדס ואת הדרדסים של הפרקים אחד את לראות

  זה איך על ולדבר...לחבריו מתפוצצות הפתעות שמעניק, בפרט
  את אהבו הם, שלהם הפרצוף את תראה.)להרגיש להם גורם

 לבני מפנקות הפתעות להכין אפשר, שני ומצד?!( שלו ההפתעה
  לילדתה תכין אמא למשל) מכובע שם משיכת לאחר, הבית

 '(וכד לאבא והילדה

 הפעלה אפשרית



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חשוב לזכור: 

  תהיה זו אחרת מונחית לקריאה ולהפכם בלבד משפטים 2-3 בין לקחת מומלץ
 להוסיף וניתן מחייבות אינן המונחית לקריאה ההצעות, בנוסף...מתישה קריאה

 .הטובה הדמיון כיד מהן לגרוע או להן

 !במהרה איתנה ובריאות שלמה רפואה ובעיקר ביחד ולשחק להרגיש, לחשוב, לקרוא שתיהנו מקווים
 בני שמעון מאתנו בהערכה רבה, צוות השירות הפסיכולוגי החינוכי


