
 מתנות - מפגש להיכרות ראשונית
 רציונל: לפתוח את הלב להיכרות

  זמן הפעילות: שעה וחצי + הפסקה להתרעננות ומינגלינג

  עזרים: קלפים עם סמלים, מאחורי הסמלים ניתן להדביק שורה משיר.

 שבירת הקרח: המנחה מדגים בקול של כרוז: קבוצה יקרה, אני רוצה להציג לכם את…. ___!!! (מחיאות
  כפיים סוערות). כל אחד מציג מישהו אחר מהקבוצה וכולם מוחאים לו כפיים.

  שאלות לדיון: מה זה מתנה בשבילכם ?  (שניים שלושה עונים)

                    מה המתנה הכי שווה שקיבלתם ליום ההולדת ? (סבב)

                     למה נותנים מתנות בכלל?

  (כי אוהבים… כי רוצים לסמן לאדם אחר - אני אוהב אותך ואני פה בשבילך. אני רוצה שיהיה לך טוב.)

 הנחייה: לפני שנתחיל בפעילות, נשים יד על הלב או נחפש את הדופק שלנו ונרגיש בשקט. מה הלב מספר לי
 על החוויה שלי בקבוצה? נעים לי? מלחיץ לי? מרגש לי? הגוף שלנו זוכר את כל החוויות בהן היינו בקבוצה

 בעבר ומהן הוא מספר לנו מה יקרה עכשיו. אז אם היו חוויות נעימות - מעולה, ואם לא - אנחנו מגיעים
  לקבוצה עם חששות, פחדים, כעסים. דברים שסוגרים את הלב לקראת החוויה החדשה.

 היום אנחנו רוצים לתת ולקבל מתנות. גם וגם. ולכן, אנחנו צריכים לפתוח את הלב הקבוצתי. אם מישהו צריך
  לקבל מתנה והלב שלו סגור הוא לא באמת יקבל את המתנה. זו עבודה של כולנו כקבוצה.

 המתנות שניתן היום הן בצורת ברכות. אבל לא ברכות של יום הולדת אלא ברכות שמחזקות את האדם שאותו
 אנחנו מברכים. הברכה נותנת כוח. הקלפים פרוסים על הרצפה. כל אחד יבחר קלף עם סמל אותו ירצה

  להעניק למישהו אחר בקבוצה, כדאי מישהו שהוא לא בקשר כל כך טוב איתו כדי לפתוח את הלב לקשר חדש.

 פעילות 1: כל אחד בוחר ומעניק את הקלף למישהו אחר ומסביר למה בחר בו. אפשר להוסיף למה המקבל
  חושב שהמעניק נתן לו את המתנה. מתחת לכמה קלפים יש מסר נוסף, משפט משיר.

  הפסקה.

 פעילות 2: חפץ בעל ערך עבורי. לאסוף את כל החפצים לפני ולא לגלות לאחרים מה הם. הקבוצה מנסה
  לנחש של מי זה וכשמצליחים, להציג מול כולם מה המשמעות.

  סיום: להסתובב בחדר ולפגוש מישהו מהקבוצה ולסכם איתו את הפעילות של היום, איך גרם לו להרגיש.

 סיכום מנחה: אני מקווה שהערב הזה עזר לנו לפתוח את הלב להיכרות חדשה ומרגשת שהיא כשלעצמה
 מתנה גדולה.

 

 

 

 

 


