
לילדות
ומתבגרות

ערכה זו מוגשת לכם ולבנותיכן באהבה ולאחר חשיבה מרובה.
כל דף בערכה יעזור לבתכם לתת מקום לרגשות, לתמלל את המערבולת 
אותה היא חשה במצבים מסוימים ולזרוע בה זרעים של דיבור פנימי חיובי.

מוזמנים לקחת את הערכה כחלק מפעילות משותפת עם בתכם
ולעורר כל נושא שמוצג לשיחה עמוקה יותר על ידי שאילת שאלות מכוונות

בנושאים אשר מטרידים אותה כעת.

לייעוץ ופרטים נוספים, מוזמנים לפנות אלי,

זוהר יעקב - 054-3319356

zoharyaacov@gmail.com

שמי זוהר יעקב, נשואה לנועם ואמא לשלושת המורים הרוחניים שלי, מאמנת בני 
נוער שרוצים להצליח ולפרוח, להיות מקובלים יותר בחברה, לשפר את מערכות 
שלהם  והמוטיבציה  התשוקה  את  למצוא  בלימודים,  להצליח  סביבם,  היחסים 

ובסופו של דבר להיות שמחים, שלווים ושלמים יותר עם עצמם!

 www.zoharya.com :לפרטים נוספים עלי, מוזמנים לבקר כאן

קצת עלי

ערכת חיזוק
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הרוצות להעלות את הביטחון העצמי 
ואת הראייה החיובית שלהן.



איך לצאת ממערבולת רגשית?
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אני מרגישה עצובה,
דכדוך, בדאון.

מה אני מרגישה בדיוק?

איפה אני מרגישה את 

זה בגוף שלי?

אם הרגש הזה יכול היה לדבר, 

מה היה אומר לי?

איזה צעד קטן אני יכולה לעשות 

        שיקדם אותי?

מה זה יכול ללמד אותי?

למה אני זקוקה עכשיו?

לכי
לעשות 

זאת!



איך לנהל מחשבות לא נעימות?
או מחשבות שמשהו לא נעים עומד לקרות?
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לכולנו עולות מידי פעם מחשבות לא נעימות, אם אנחנו נותנים להן את המקום שהן דורשות,
זה משפיע על ההתנהגות שלנו, ההתנהלות שלנו ומשנה בעצם את אורח ואיכות החיים שלנו.

אז איך ניתן לעצור מחשבות שכאלה, ולא לתת להן לגדול ולהתפתח?

שואלים אותן שאלות בחזרה!

מוזמנת לכתוב את המחשבה הלא - נעימה שעלתה לך כאן בענן,
בחרי שאלה או שתיים ושאלי את המחשבה. את התשובות כתבי במקומות המתאימים.

המחשבה הלא 
נעימה:

האם זו 
האמת?

האם אני 
בטוחה ב100% 

האם זהשזה יקרה?
אפשרי או 

ודאי?

האם זו
עובדה או

המצאה שלי?

מה הדבר הכי 
נורא שהגיוני 

שיקרה?



מחשבות הן לא עּובדות
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תרגול

כשבוחנים את המחשבות שלנו מנקודת מבט אחרת, זה משנה את היחס שלנו למחשבות.
אפשר ממש לדמיין את המחשבות באות והולכות.

האם זו האמת?
לפעמים התשובה היא "כן"

זו תגובה אוטומטית, ולכן נמשיך לשאלה הבאה.

האם אני יכולה לדעת בוודאות שזו האמת?
האם המחשבה הזו 100% מדוייקת?

אני מצליחה לראות את המחשבה בדרך אחרת?

איך המחשבה הזו גורמת לי להרגיש?
שימי לב למה שאת מרגישה כשאת חווה את המחשבה הזו

ותני לרגש שם: עצב, כעס,מקנאה, כאב, עלבון וכו'.

איך הייתי מרגישה אם לא הייתה לך המחשבה הזו?
דמייני מה תרוויחי אם לא הייתה לך המחשבה הזו.

מערכות היחסים שלך, האנרגיה שלך, המוטיבציה שלך.

* נלקח משיטת העבודה של ביירון קייטי

אם יש מחשבה שנתקעה ולא מרפה ממך, 
תשאלי את עצמך... והשיבי במקום המתאים:

1

2

3

4



תקרית חברתית
מה לעשות?

לפעמים אנחנו צריכות לקחת צעד קטן אחורנית כדי לראות פתרון 
או אפשרות נוספת לתגובה לתקרית חברתית.

רשמי כאן את התקרית שחווית, בחרי אחת מהאפשרויות המוצעות כאן מטה או הוסיפי אפשרות נוספת 
משלך והחליטי האם אחת מהן יכולה להקל עליך, לקדם אותך ולפתור את התקרית.
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להתנצל על החלק שלי בתקרית.. 	
לדבר על זה עם אדם שאני יכולה לסמוך עליו. הורה או מורה או כל אחד שאני סומכת עליו.. 	
להתרחק מעט ולתת לעצמי זמן להבין מה אני בכלל רוצה.. 	
לתת לחבר הזדמנות נוספת.. 	
לשתף אדם שמעורב בתקרית, על מה אני מרגישה מנקודת המבט שלי.. 	
 לנסות להפריד את הדרמה מהעניין עצמו. . 	

כלומר, להביט מהצד על התקרית ולראות את המצב באובייקטיביות.
להעריך מחדש את החברות הזו.. 	
לסלוח, לשכוח ולהמשיך הלאה.. 	
לפנות לעזרה בהקדם האפשרי.. 	
למצוא פשרה.. 		
לתת לעצמי הזדמנות לתקן את הטעות שלי.. 		
לתת לעצמי זמן להחלים.. 		
להפגין אהבה וחמלה כלפי עצמי או אדם אחר. 		



איך להפחית חרדה?
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פעולות שניתן לקיים באופן יזום כדי להפחית את תחושת החרדה

לאילו פעולות את מתחברת יותר?
 מוזמנת לסמן אותן ולבחון אולי פעולות נוספות אליהן תתחברי גם כן.

זכרי - שגם אם פעולה מסויימת מקלה עליך היום, זה יכול להשתנות בעתיד, 
ואז את מוזמנת לבחור פעולה אחרת. זה עוד שלב בו את לומדת להכיר את עצמך.

לייצר שגרת שינה.
לישון בזמן ולנוח כמה שניתן

לכתוב את
המחשבות והרגשות שלך.

לכי למקום
בו את מרגישה שלווה.

להתמקד בנשימה

לקבל את זה
שאת מרגישה חרדה עכשיו

תייצרי דיבור פנימי 
חיובי ומרגיע.

שאלי את המחשבות שלך שאלות. 
כמו – האם זה בוודאות המצב?

להפחית קופאין וסוכר
ולשתות הרבה מים

התמקד
בכאן ועכשיו.

לעשות משהו
שעושה לך טוב.

לזכור שהמוח שלנו עושה לנו "טריקים"
והמצב לא באמת קשה.



התמודדות עם אירועים לא נעימים
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האם יכלה להיות לך פרשנות אחרת לאירוע? כזו שמקדמת אותך יותר?
ומה היה הרגש שעולה מהפרשנות הזו? ובהמשך התגובה והתוצאה?

מזמינה אותך לכתוב מחדש עם הפרשנות החדשה

כשקורה לך אירוע לא נעים, מה לדעתך משפיע על התגובה שלך?

ובקיצור - אפר"ת:

תארי את האירוע:

איזה רגש עלה לך מהמחשבה הזו?

מה היתה התוצאה של כל אלה?

מה היתה המחשבה שעלתה לך אוטומטית אחרי האירוע?

איך הגבת?

אירוע

פרשנות

רגש

תגובה

תוצאה



מדריך אסטרטגיית התמודדות שלי

כל הזכויות שמורות לזוהר יעקב © 2022 - אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגרי מידע.

	 הדרכים
שהכי מצליחות לי
מתוך כל אלה:

מי מקשיב לך הכי טוב
או מחבק הכי טוב?

משפט חיזוק שהכי מדבר אלי:

הסביבה התומכת שלי.
מי האנשים שנמצאים שם בשבילך?

משהו נחמד
שאני אומרת לעצמי כשקשה

הדרכים הטובות ביותר
להירגע ולהיכנס לשלווה

הדרכים הטובות ביותר להיות בתנועה:

מה אני יכולה ליצור? לעשות? 
לבנות? שיעשה לי טוב.

וק?
ולצח

מה גורם לי לחיוך 

1

2

3

קחי נשימה עמוקה והשלימי את החסר



מהו דיבור פנימי חיובי?
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דיבור פנימי חיובי הוא דיבור פנימי בו 
אנחנו אומרים לעצמנו מילים חיוביות, טובות, מעודדות ומעוררות השראה כדי שנוכל לזכור 
אותן כשבאמת נצטרך. מעשית, כדאי לומר אותן לעצמנו כל הזמן )גם כשאנחנו מאושרים( 

כדי להזכיר לנו שאנחנו נפלאים גם כשאנחנו עוברים ימים מורכבים ומאתגרים.

מפורטות כאן כמה דוגמאות. מוזמנת להוסיף עוד משלך:

אני מוצלחת
אני מחליטה איך להגיב לבעיות

אני שולטת במעשים שלי
אני בוחרת איך לראות את הדברים

אני חכמה
אני חזקה


