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מטרות המפגש שלנו:
-לזהות ולנרמל רגשות אופייניים למורים חדשים.

לנרמל אותם- לזהות את ההגיון שלהם. לקבל אותם. 
-לחזק את החוסן של המורים החדשים : 

לזהות ולווסת הצפות רגשיות. 
יישומים מתאורית הסומטיק אקספיריאנס

- GROUTH MIND SET: לשמור על עמדה של למידה 
והתפתחות מתוך הקשיים בשנה הראשונה. 



אתגרים אופיניים למורים חדשים: 'טירונות' 
-חוסר הכרות עם מאפייני מערכת החינוך , הכל חדש, ומאיים:

מאפייני התלמידים, ההורים, ההנהלה. הדרישות, הזכויות, העומס, השיפוטיות, 
צריכים להכין הכל חדש,  לחפש את הסגנון המתאים להם, להכיר את הנורמה 

והתגובות המתבקשות

- חווית ניכור, זרות במערכת החדשה, עדיין אין שייכות ובטחון . חווית מהגרים 

-במבחן מתמיד- מעריכים את תיפקודו של המורה החדש, פורמלית, ובלתי 
פורמלית. 

-מהפך מפנטסיה למציאות- חוויה שונה בלימודים ובשטח. מורכבות. אכזבה, 

פחד

אלו רגשות נורמטיביים ולגיטימיים, זיהוי שלהם יכול לעזור לווסת 
אותם. 



הכוחות של מורים חדשים במערכת:
ראיה רעננה, רואים דברים שונה מהוותיקים. ❏
חדשנות, מביאים איתם גישות חדשות ומעודכנות❏
ספקנות להתנהלות הקיימת, לגיטימי ומיטיב❏
 אמביציה והתלהבות להצליח, משקיעים כדי ❏

להוכיח את עצמך
אופטימיות, ואמונה בחינוך, ובילדים. ❏
ימי חסד- מותר לטעות ולתקן, אתה חדש❏



החולשות / הפגיעות של מורים חדשים:
חוסר נסיון, הכל חדש, אין את הבטחון של 'הידיעה'❏
קושי לשים גבולות: חוסר הנסיון מקשה לשים ❏

גבולות פנימיים וחיצוניים באסרטיביות
תגובות מוקצנות: נוקשות או לחילופין ויתור יתר.❏
הצפה רגשית: נטיה להעלב, לכעוס, לחוש אשמה: ❏

הכל נחווה אישי, ויש קושי להשאר עניניים
שחיקה ועייפות: צורך להיות דרוכים ובמקסימום ❏

השקעה בהכל. מערכי שיעור, יחסים, פניות
פסימיות וויתור: הקשיים גורמים לאיבוד ❏

האופטימיות והראיה האינטגרטיבית. 



היעדים של מורה חדש:
לזהות את הקשיים שלו●
לזהות את הכוחות שלו●
להעזר במערכות תמיכה ●

                      לשמור על החוסן שלו מול 'גלי החוף' 
של ההתחלות החדשות, שלו, של השנה. 

לשמור על המנטליזציה (פונגי) - יכולת לחשוב, להבין 
מופשט, ייצוגים, משמעויות 

להיות סבלני ומכיל לקשיים שלו
להיות 'טוב מספיק' 



 חוסן : תובנות ויישומים למורים חדשים
 מתאורית הסומטיק אקספיריאנס – פיטר לוין

 חוסן מאפשר להתמודד טוב יותר עם אתגרים- כמורה חדש ובכלל

התעשתות משמעה חוסן- חזרה מהצפה לטווח היעילות (‘נחום תקום

TO BOUNCE BACK- RESILIENCE

  הכובד המנטלי' כולל - רצף זהות, משאבים, ערכים, וויסות עצמי, ערך עצמי,

 מודעות, גמישות נפשית ותיפקודית, גבולות פנימיים וחיצוניים



 כפתור המאבק במוח

https://docs.google.com/file/d/1mAerinJakTsEFlBicHvaInk53uwEF-nI/preview


תאוריה של תהליכים 'מלמטה למעלה' עם דגש על הגוף.•

כל גירוי מעורר תגובה במערכת העצבים המרכזית•
גירוי חושי (מראה, ריח, תנועה) מחשבתי (אמונה, מידע)

רגשי ( זכרון,  חוויה ), טראומה או
חוויה חיובית

לעיתים גירוי מציף את המערכת לתגובה•
 חזקה-SPIKE, לכיוון של טעינות יתר או

טעינות חסר נוירולוגית, ונעילה
 SHUT DOWN  של המערכת
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סומטיק אקספיריאנס-SE הנחות יסוד



כשיש הצפה האדם מגיב 'מחוץ לטווח היעילות' של מערכת העצבים שלו. הוא •
אינו מווסת בגלל גריית היתר/חסר. 

ההצפה יכולה להמשך שניות, דקות או תקופת חיים- במקרה של טראומה. •

ההצפה מתבטאית בתהליכים אישיים, בינאישיים- פגיעה במנטליזציה,באמפטיה, •
בסקרנות. 

 ההצפה יוצרת קשיים בקשר, בפתרון קונפליקטים, בחשיבה ענינית 

ואינטגרטיבית. 

ב SE עוזרים לזהות הצפות,ולחזור לטווח היעילות דרך הגוף•
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SE הנחות יסוד המשך...



על פעולת ההצפה אצל בני אדם 



 תיפקודי שלושת המוחות
הקורטקס- אחראי על החשיבה, על הלוגיקה, זכרון מידע, בו השפה, שיקול הדעת, המוסר, 

המנטליזציה, ההפשטה, האמפטיה.

בפרה- פרונטל קורטקס יש את ‘התפקודים הניהוליים’, ויסות, ארגון, שליטה בדחפים, אינטרגרציה 
של מידע

המוח הלימבי- אחראי על הרגשות, על התקשורת הלא מילולית, על הזכרון הרגשי 

האמיגדלה מזהה סכנות השרדותיות, מפעילה תגובות התמודדות של FFF, מפעילה את גזע 
המוח, 'ומפעיפה את הקורטקס'

גזע המוח- בשגרה אחראי על כל התיפקודים האוטונומים בגוף, מערכות סימפטטיות מעוררות 
ופרה סימפטטיות מרגיעות. 

במצבי הצפה, פועל ללוחמה בגירוי המסוכן, מגייס את מערכות הגוף ללוחמה. מעביר פחות חמצן 
למוח. 



  מודל כף היד- דניאל סיגל

https://docs.google.com/file/d/1LnxsH74yiiwu4AyvLIg3rBGpOVZgPoOD/preview
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 'סימנים שאדם 'בטווח היעילות

האדם מרגיש  רגוע ודרוך בו זמנית✔
נמצא 'בתוך הרגע' ולא בתוך הסכנה✔
מעבד טעינה במערכת העצבים✔

FFF בלי הצפה ותגובות הגנה של
פנוי לסקרנות, למידה יחסים בינאישיים✔

  למנטליזציה, אמפטיה, הבנת מצבים 
 מגיב ולא פועל✔

RESPOND AND NOT REACT
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סימפטומים של 
תקיעות בפעילות 

יתר
חרדה, פאניקה✔
עשיית יתר ✔
הרתעות יתר✔
חוסר שקט✔
רגישות יתר✔
תנודות רגשיות✔

עוצמתיות
צעקות, בכי, דיבור רב✔

בסימני קריאה 
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סימפטומים של 
תקיעות בפעילות 

חסר
חוסר אנרגיה✔
המנעות ✔
רגש "שטוח"✔
דחף נמוך✔
מוטיבציה נמוכה✔
תשישות✔
ניתוק✔
חוסר אכפתיות ✔

18



סצינת הפתיחה מתוך הסרט 

עגבניות ירוקות מטוגנות 

 תגובה לימבית

https://www.youtube.com/watch?v=kXZs3mjGlQU


סרטון הגזל והצי'טה 
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https://docs.google.com/file/d/1MoicVhLfJAeXBwLj4yGhw2NV68GcUH8c/preview


 נמר פגיעה
בערך

תחושה לימבית חזקה 
ומהירה שאתה מרגיש

 

מושפל ✔
שלא רואים אותך ✔
שמזלזלים בך ✔
לא שווה ✔
מושפל✔
פרייר✔
מחוק- מתכלה✔
  



 נמר קריסה
ואובדן שליטה
תחושה לימבית חזקה 
ומהירה שאתה מרגיש 

שאין כל שליטה✔
שהכל קורס, מתפרק ✔
שאין שום הגיון✔
שאין שום וודאות✔
שהכל הרסני, מסוכן✔
עד מוות (פיזי ורגשי)✔



לאלף את הנמרים - ויסות רגשי סומטיק 
אקספיריאנס

לדעת שיהיו הצפות!  'לרכב על הגלים'✔
✔ FFF להפחית בהלה, כעס, הכחשה
לזהות 'מצבי סיכון' שמקפיצים אותנו, טראומות עבר...✔
להערך להן - המנהל ראשון ואיתו הצוות (מטוס ולחץ אוויר)✔
להקטין את עוצמת ומשך ההצפה- סקלת רגש...✔
לתרגל התעשתות- חוסן✔
לתפקד כמה שיותר עם תבונת הקורטקס✔



-המוח גמיש, מייצר קשרים עצביים חדשים דרך למידה והתנסות חוזרת ומשמעותית 

-מוח חזק הוא מוח שיש בו קשרים עצביים מרובים בין האמיגדלה (מרכז הסכנה 
והעוררות) לבין הפרה פרונטל קורטקס (מרכז הויסות והארגון). 

-האינסולה אמורה להיות בתנועה גמישה בין עוררות גבוהה (תחושות גועל, רתיעה) 
לבין עוררות נמוכה של התגובות הרגשיות לתחושות הגוף. 

-מטרת הוויסות היא לייצר דרך למידה מסלולים עצביים חדשים בין האמיגדלה 
 הפרה פרונטל קורטקס והאינסולה. הלמידה היא דרך התנסות מוצלחת 

בהתעשתות מהצפה לטווח היעילות. 

(לכן חשוב 'לשרוד' הצפות, לשיים ולחזק התעשתות כדי שהמוח ילמד מכך)

 מטרת הויסות הרגשי- ליצור חיווט חדש במוח



 בזמן הצפה לא מדברים לקורטקס 
*לא מתווכחים  *לא משכנעים *לא מסבירים 

*לא נותנים עוד הוכחות צודקות *לא מטיפים

*לא פונים להגיון *לא מאריכים בדיבור 

זה לא יעזור! הקורטקס 'לא מחובר'
 



להאט!  'רגע, בואו נחכה כמה שניות עם התגובות…'•
'ניתן סיכוי לקורטקס להתעשת'. להוסיף תנועת יד של 'רגע'

לקחת 'פסק זמן של מבוגרים'-  לשתות מים, •

'בואו נעצור רגע  לחשוב' / 'לחזור לעצמנו'...(סוגסטיה) 

לנשום!  לא לשכוח...•
להרגיש יציבות - כך מוח היונקים נרגע. •
להרגיש  מגע רגליים ברצפה, משענת כסא.•

התמקדות בדברים נעימים חושית בסביבה- אנשים , צבעים, •
טבע

התמקמות, אורינטציה –לקחת כמה שניות להתמקם לפני •
תחילת  המשימה.  חשוב במיוחד במעברים, בתחילת וסיום 

מפגש.

26

ויסותי הצפה זוחליים



להכין עוגנים להרגעה  כהכנה להצפות שיהיו- •
 שעון, שרשרת, טבעת, דף נייר לרשום, בקבוק מים

תנועתיות- להזיז מעט את כפות הידיים/רגליים, לחכך כף יד בצד •
הירך,  לייצר לחץ נעים בקצות האיברים. 

התנועתיות פועלת להרגעה עצמית SELF SOOTHING ושחרור 
מקפאון

דיבור פנימי מרגיע וסוגסטיבי עם עצמי (אני יכולה, בינוני עלי…)•
לקיים תקשורת לימבית סוגסטיבית עם האחרים •
הרפיה - להגביר את יכולת היציבות, בטחון, נעימות.•

ההרגעה דרך הגוף יעילה ככל שהיא הרגלית יותר•
ההמלצות רלוונטיות למנחה ולמשתתפים •
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... המשך ויסותי הצפה



הקורונה כמצב סכנה השרדותי- 
  הזמן עובר, והקורונה נשארת…

 אנחנו 'בשגרת חירום'- חוויה פרדוקסלית . 

 ריצה ארוכה, ללא קו סיום ידוע.  אולי תקווה לחיסונים…

מתקיימת שנת לימודים  שונה מכל מה שהכרנו, והיא 'כאן להשאר'..
 אנשים ומערכות מגיבים בסגנונם- 

יש מי שממשיך לרוץ מהר, יש שמתעייף, שנשחק, 
יש ספקות, ירידה במוטיבציה, ובתקווה 

עולים כעסים וקונפליקטים שהודחקו קודם. 
ה- ONENESS  מתפרק להתרופפות בזיקה ובשייכות
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 שלבי תחילת שנה כמקור לחץ 
   

-השנה מתחילה ב 1.9 אך יש לה שלב מקדים של 'טרום 
קבוצה'              המתחיל הרבה קודם - לפעמים עוד במחצית 

השנה הקודמת. 

                         - המורה, התלמידים וההורים  'חושבים על הכתה שתהיה' 
עוד לפני קיומה בפועל :

יש חרדות, תקוות, מחשבות על כוחות ועל קשיים שיהיו. 
-המורה/ מנחה אחראי לעבד את רגשותיו, ולהתיחס באמפטיה 

לרגשות התלמידים וההורים שיושלכו על תחילת השנה. 
-בנוסף עליו לארגן מראש את השנה מבחינה מעשית. 

 
 



כיצד  מורה מתמודד עם תחילת השנה?
הן המורה והן התלמידים, וההורים בלחץ בתחילת שנה:

יש חרדה, גבוהה, וגם התלהבות והתרגשות. 
בונים אמון, בודקים גבולות, חוששים מהלא ידוע, מנסים לתפוס מקום, בונים נורמות. 

מחפשים מקורות תמיכה ושייכות, מנסים להרשים
יש רגרסיה, תלות, התנגדויות לסטינג, לעיתים מתקיפים את המורה, לעיתים עושים לו 

אידיאליזציה , שלא תחזיק מעמד. 

ככל שהמורה מכיר יותר 'מה קורה נורמטיבית בתחילת שנה' , הוא פחות נבהל.
הוא יכול להגיב בתבונה לתהליך: משקף רגשות, נותן להם לגיטימציה, מציב גבולות 
בנועם, מאמין בכוח שלו ושל הכתה, שותל סוגסטיביות (תקשורת חיובית סוגסטיבית)

הוא מבהיר את הנורמות, חוזה כתתי, ובונה לכידות ואקלים כתתי, גם על חשבון הספקי 
 התוכן. . 



קבוצת גן עדן וגהנום

https://docs.google.com/file/d/1WV5h3Fh2f6rdnXJkacj0KjSg0TOjR4s5/preview
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