
ן  י י זה כל הענ  - ננות  התבו
הכשרה פעילה 

אותנו המשמשת  ובסיסית  יומיומית  פעולה  היא  התבוננות 
הסביבה. על  י  נ ו חי מידע  אוספים  ו  אנחנ באמצעותה  רגע,  בכל 

בהדרכה.  ו  אותנ ישמש  המשתתפים  על  ו  שאספנ המידע 
צרכיהם על  לענות  ו  לנ תעזור  המשתתפים  עם  היכרות 

ביותר. המוצלחת  בצורה 
הגורמים הם  מה   - עצמנו  את  נשאל  מאתגרים,  ברגעים 
בדיוק מה  ן  להבי ו  לנ תעזור  נן  להתבו היכולת  האפשריים? 

ומדוע.  קרה 

כלי להתמודדות עם אתגרים

? מהי  - התבוננות 
היא מדוע 

ונית וחי משמעותית 
? ו שלנ לעבודה 

כלמידה התבוננות 
בעיות. ן  לפתרו וככלי 

ננות התבו מטרה. 
לענות ו  לנ מאפשרת 

שונים צרכים  על 
-זמנית.  בו

. 1

.2

.3

ותר טוב י ותר פשוט,  י

נן נתבו לזהות?  ניתן  מה 
לאורך המשתתפים  בהתנהלות 

מתנהגים הם  כיצד  היום - 
בזמן או  הפעילות  במהלך 

מתנהגים הם  כיצד  הארוחות? 
שונות?  חברתיות  באינטראקציות 

מתי  - הספציפי  המצב  י  זיהו
בזמן האתגר?  עלה  ואיפה 

כדי תוך  היום?  במהלך  פי  ספצי
פעילות או  אינטראקציה 

מסוימת? 
- ספציפית  אינטראקציה  י  זיהו

כתגובה עולה  שהאתגר  יתכן  י
או אחר/ת  למשתתפ/ת 

אשמה) להטיל  מדריך/ה? (מבלי 

לפרטים לב  תשומת 

- איך להתחיל? ננות  התבו

עצמם? על  חוזרים  שעולים  האתגרים  האם 
אכן אם   ? חד-פעמי או  עיקבי  באתגר  מדובר  האם 

קרובות, לעיתים  המתקשה  במשתתף  מדובר 
וביים.  החי הרגעים  את  גם  ולהוקיר  לזכור  חשוב 

חסר מידע  י  לגבי נברר  התפספס?  משהו 
ידועים פרטים  לו  אי העובדות?  הן  מה   - אפשרי 
ניתן למי   ? ו לנ וחסרים  יתכן  י פרטים  לו  ואי ו  לנ

הפער?  את  להשלים  מנת  על  לפנות 
כיצד  - שונות  מבט  נקודות  ן  בי השוואה 
לעזור יכולה  הצוות  שאר  של  ההתבוננות 
ספציפיים?  משתתפים  מול  בהתמודדות 

ברגעים מגיב/ה  י  אנ כיצד   - עצמית  התבוננות 
או לשפר  שבאפשרותי  משהו  יש  האם  מאתגרים? 

הבאה?  לפעם  לשנות 

1 התבוננות 

וכדומה כפכפים  מגבת,  צעיף,  שמש,  משקפי  כובע,  אישיים -  זרים  אבי כמה 
משתתף/ת כל  עבור  לכתיבה  יר  ני

נים שו בצבעים  מרקרים 
למטה המצורפים  ים  האימג' מאגר  מתוך  הדפסים   3-4

וד הנדרש: הצי
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לב  תשומת 
הקטנים והפרטים  הרחבה  התמונה   

התבוננות 2



מגבת, צעיף,  שמש,  משקפי  כובע,  למשל  אישיים,  זרים  אבי כמה  ן  נכי הפעולה  לצורך  להבחנה.  מראייה 
שאר הפריטים.  את  ללבוש  המשתתפים  קבוצת  מתוך  אחד  ממתנדב  נבקש  וכדומה.  כפכפים 

לאחר השונים.  הפריטים  את  ללבוש  המתנדב  בחר  שבה  בצורה  היטב  נן  להתבו יתבקשו  המשתתפים 
זרים. האבי את  לבש  בה  בצורה  משהו  ישנה  המתנדב  בעוד  ניים  עי לעצום  הקבוצה  תתבקש  ההתבוננות, 

שחברי לאחר  החולצה.  ן  וארו צו על  אותם  לתלות  או  הראש,  על  השמש  משקפי  את  לשים  למשל - 
שימוש נעשה  חדשות  דרכים  לו  באי  ? ן להבחי ניתן  יים  נו שי לו  באי נשאל -  ניהם,  עי את  יפקחו  הקבוצה 

מיקום את  נשנה  המשחק  של  סיבוב  בכל  נוספות.  פעמיים  או  פעם  הפעולה  על  נחזור  זרים?  באבי
הפעם?  ן  להבחי ניתן  במה  ונשאל -  זרים  האבי

ולזכור יכולת לזהות  ו ננות, הבחנה,  התבו

1 פעולה מספר 

נקודות מרכזיות  - ננות  התבו

אקטיבית עמדה  וערנות.  נוכחות 
במשתתפים להתמקד  לי  מאפשרת 
להתבונן שלי  היכולת  את  ומחדדת 

של בברור  גם  שיעזור  מה  בהתנהלותם, 
בדיעבד.  המקרה 

הערות ההתבוננות.  ממצאי  כתיבת 
חשובות נקודות  לזכור  לי  יעזרו  בכתב 
זיהיתי אם  אחרים.  עם  בשיח  לשיתוף 
את אשתף  ג,  מדאי או  דופן  וצא  י משהו 

 . י עלי /ת  האחראי

לפתור היכולת  בברכה.  שאלה  כל  קבלת 
עבודה סביבת  מתוך  צומחת  בעיות 

והעלאת שאלות  שאילת  המעודדת  מכבדת, 
אתגרים.  עם  להתמודדות  שונות  הצעות 

 

 

 

הכל! מעל  ן  ביטחו
נפשי אתגר  או  מסוימת  התנהגות  זיהית  אם 

שלך, הידע  או  המומחיות  לתחום  מחוץ  אשר 
עזרה. בקש/י 
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סיטואציה מזהה  י  אנ אם  בגישה.  ן  טמו הכל 
ידית המי המחשבה  כי  יתכן  י במיוחד,  מאתגרת 

זו  . זה" עם  להתמודד  יכולת  לי  ן  אי " תהיה - 
ממקמת היא  אך   , ן לחלוטי לגיטימית  תגובה 
את שמגביל  מצומצם,  מחשבתי  במרחב  אותי 
, לכן יצירתיים.  פתרונות  למצוא  שלי  היכולת 

אוכל כיצד  " עצמי -  את  לשאול  אנסה 
גישה המטפחת  שאלה  זה?"  עם  להתמודד 

אקפיד ובמקביל,  בעיות.  ן  לפתרו יותר  ובית  חי
 . שלי ההתבוננות  בממצאי  ולשתף  להמשיך 

מרקרים משתתף/ת,  כל  עבור  לכתיבה  יר  ני ן  נכי הפעולה  לצורך  אישית.  הבחנה  אישית,  ראייה 
אחד וגות:  בז נעבוד  למטה.  המצורפים  ים  האימג' מאגר  מתוך  הדפסים   3-4 ו שונים,  בצבעים 

של התיאור  פי  על  תמונה  יר  יצי י  השנ בעוד  נן  מתבו הוא  שבו  המודפס  ור  הצי את  יתאר  המשתתפים 
ון מגו על  ונשוחח  התוצאה  על  יחד  נן  נתבו מכן  לאחר  ההדפס.  על  בעצמו  שהסתכל  מבלי   , חברו
מפרש/ת /ה,  ן מבחי רואה,  ו  מאיתנ ואחת  אחד  כל  שבו  השונה  האופן  ועל  ו  נ בני המבט  נקודות 

 . ו שסביבנ והעולם  המציאות  את  ומתאר/ת 
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