בס"ד

קלף מנצח!
חנוכה ,זמן שיא משפחתי.
שמונה ימים מסביב לשולחן כשהשלהבות בורקות ברקע בגיבוש משפחתי אישי וכללי ,זו הזדמנות
נהדרת עבורנו כהורים וכמחנכים להרחיב ולהעמיק את השיח עם ילדינו ותלמידנו ,לזהות אתגרים
וקשיים ,לתת מקום לביטוי רגשי ,להעניק להם כלים וכוחות ולשתף בנימה אישית גם מעולם החוויות
שלנו.
לפניכם  06קלפי שאלות העוסקים בענייני החג ומנחים להובלת שיח פורה ,מקדם ומעצים.
באמצעותם נוכל 'להתקלף' קצת מהשגרה היומית והתובענית ,ללמוד ביחד על גבורה וחוסן,
לפתח את עולם הדמיון ולגעת בחלומות ושאיפות מעבר לטבע ,לגלות ולהאיר על עולם רגשות
פנימי שמוטמן כל השנה כפך השמן ,ללמוד ולהבין על מוטיבציה פנימית ,לגלות ידע ויצירתיות
לרשותכם גם מספר קלפים ריקים ,בהם תוכלו למלא שאלות בנוסח שלכם ,מתוך ההווי המשפחתי
והאישי.

קצת עלי...
שמי אבי אברהם .נשוי ואב לחמישה ,בוגר ישיבות וכוללים חרדיים ,בעל תואר אקדמי ומגוון תעודות
מקצועיות בתחומים שונים ,יועץ ומטפל רגשי ומנהל מרכז קומ"ה לקידום והעצמה.

קצת על המרכז...
מרכז קומ"ה לקידום והעצמה נוסד על ידי לפני כעשור ופועל להטמעת החינוך הבלתי פורמאלי במגזר
ולהקניית מיומנויות וכישורי חיים לילדים ונוער בקבוצות ובמפגשי יעוץ והעצמה פרטניים.
המרכז שימש מאז ועד היום כספק שירותים למספר עיריות ומועצות בארץ ,לפנימיות רווחה ,עמותות
ומרכזים קהילתיים וכן למסגרות לימודים ייעודיות לנוער נושר ,חנ"מ ומצבי סיכון ופעיל בממשקים שונים
להשמה ורווחת הילד ומשפחתו.
הכתובת כדי ליצור קשר ,לשתף במשוב וגם לשאול שאלות היא  Merkazkuma@gmail.comואני מבטיח
להשתדל להתייחס ולהגיב לכולם לפי היכולת והזמן ולעזור ככל שאוכל בע"ה.
רוצים עוד מהטוב הזה? אתם מוזמנים להצטרף ל"שעת שיפור" -תפוצת המאמרים והחומרים
האיכותית בנושאי חינוך ,טיפול והעצמהhttps://chat.whatsapp.com/Dp7IRCqb2BEJsf5rlugtzK :
https://chat.whatsapp.com/LvaTmBY1B8n1sVkn7E5ryu

חג שמח ומהנה!
אבי אברהם

בכל יום מימי חנוכה מדליקים נר
כמספר הימים של החג .איזה נר
תבחר/י להיות? תן הסבר לבחירה.

שתף/י בדבר ש'מדליק' אותך
לפעולה טובה.

בחר/י מתוך הרשימה את הנר שאליו
את/ה הכי מתחבר/ת ותן/י הסבר:
נר שעוה/נר צבועי/נר הבדלה/נר קטן/נר
גדול/נרונית/נר נשמה/נר שמן/נר חשמלי /נר ריחני

מתי יש לך ניצוץ בעיניים?

שתף/י ,האם קרה שגרמת למישהו
"להידלק" -להרגיש טוב עם עצמו
וכיצד?

שתף/י במשהו שמחמם לך את הלב

מתי לאחרונה ראית אדם עם
ניצוץ בעיניים? מה היתה הסיבה
לכך?

מתי קרה שהארת פנים לזולת?

שתף/י באירוע שהצלחת להתגבר בו,
מה נותן לך כח?

שתף/י באירוע שבן משפחה או חבר
הצליח להתגבר בו ובזכות מה
לדעתך?

כמה מצוות מקיימים כשמדליקים את
האור בלב של הזולת?

מהו כח הגבורה האישי שבך?

מהו האור שעוזר לך בחושך-
במצבים לא נעימים ולא בטוחים?

בחר/י ושתף/י בדמות שנחשב עבורך
"גיבור"?

ספר/י על הזדמנות שבה האירו לך
פנים ,כיצד הרגשת?

האם יש לך תפקיד מיוחד בבית ,אם
כן -מהו ומדוע נבחרת לתפקיד?

אילו יצרת לעצמך "חותמת" על עצמך,
מה היה כתוב בה?

בחר/י מידה או תכונה טובה שיש בך
שהיית רוצה לשתף ולגלות

בחר/י מידה או תכונה טובה שיש בך
והיית בוחר/ת להסתיר

חשוב על שלושה שימושים יצירתיים נוספים

בחר במשהו חיובי שיש לך להעניק לזולת

אילו יכולת לחזור לעבר שלך בדרך נס,
מה היית משנה או מוסיף?

בהם היית יכול להשתמש בכד בחיים שלך

אילו היית כד קטן ,מה היה בתוכו?

אילו פגשת אדם יקר לך (כל אדם,
גם שאינו בחיים) בדרך נס ,מה
היית אומר/ת לו?

איזו "חותמת" יש עליך מהסביבה?
האם את/ה מרוצה ממנה?

מה תרצה שיהיה בך
כשתהיה כד גדול?

חפש מכנה משותף בינך לבין 'שמן'

חפש מכנה משותף בינך לבין 'סביבון'

כמה סוגי שמנים אתה מכיר?

איזה סוג שמן מזכיר אותך?

כמה סוגי סביבונים אתה מכיר?

מה הסביבון האהוב עליך ובמה
את/ה דומה לו?

כמה מלחמות היסטוריות את/ה
מכיר/ה?

האם חווית ניצחון ,במה?

מהו ניצחון עבורך?

מהם הדרכים שלך לנצח
בהתמודדות?

האם חווית מלחמות בחיים שהיית
רוצה לנצח בהם?

מה הכי לא מפחיד אותך?

מה הכי מפחיד אותך וכיצד את/ה
מתמודד/ת איתו?

מה הם כוחות הגבורה שלך
להתמודדות עם קושי ונסיון?

על מה תרצה/י להיכנע ולוותר
בחיים?

על מה לא תרצה/י לוותר ולהיכנע
בחיים?

מצא כמה מילים נגזרות מהמילה
"חשמונאים"

מצא פסוקים או פסקאות רבים ככל
האפשר עם המילים" :גבורה",
"גיבור"" ,גבר"

שתף/י על נס אישי שארע לך

חבר/י תפילת הודיה קצרה בלשונך על
הטוב שהעניק לך הקב"ה

שתף/י על נס משפחתי שארע לך

אילו היית יכול לעשות נס ,למי היית
עושה ,מה היית עושה ,ומדוע?

חבר מילים מעצמך לאותיות

מה הם השימושים שיש בשמן

נ' ג' ה' פ'

מהו המאכל המשמין האהוב עליך?

חפש את המספר שמונה
בך או בבן משפחה

"טוב שם טוב משמן טוב" -ספר/י על
משהו שאת/ה יודע טוב ומצוין בו

מיהו ה"שמש" שעוזר לך לבעור
ולהתקדם בחיים?

לו היית חנוכייה ,באיזה מקום היית
רוצה שיניחו אותך?

פרסומי ניסא -אם היית יכול לפרסם
משהו מעצמך ברבים ,מה זה היה?

מה יכול 'להטעין' ולמלא אותך
לשמונה ימים?

מה "כח העל" שלך?

חנו-כ"ה
ממה היית שמח/ה לעצור ולנוח?

באיזו תקופה בהיסטוריה היהודית
היית שמח לבקר ,ומדוע?

...נהניתם? ספרו לי על זה
:להארות ויצירת קשר
Merkazkuma@gmail.com

-הצטרפות ל"שעת שיפור" יומית
: טיפול והעצמה,תפוצת המאמרים האיכותית בנושאי חינוך
https://chat.whatsapp.com/LvaTmBY1B8
https://chat.whatsapp.com/Dp7IRCqb2BEJsf5rlugtzK

n1sVkn7E5ryu

