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 יום הולדת

עבודה קבוצתית לעבודה פרטנית. בעבודתנו במועדוניות אנחנו הולכים כל הזמן על החבל הדק שבין 

במהלך היום כמעט ולא מתאפשר לקחת ילד  .החיים במועדונית מתנהלים רוב הזמן במסגרת של קבוצה

שני אנחנו עובדים  . מצדהילדים בקבוצה בודד ולתת לו יחס אישי ולתת לו תשומת לב אל מול כל שאר

 ע"פ תכניות עבודה אישיות, ומנסים להתכוונן לצרכים של כל ילד.

הרבה פעמים אנחנו נוטים להתייחס לילדים באופן אישי דרך התנהגויותיהם. אנחנו נוטים לשבח ילדים 

ולחלק להם פרסי הצטיינות על התנהגויות שנתפסות כחיוביות, ולכעוס ולהעניש על התנהגויות 

ת כשליליות. יחס אישי שאינו תלוי התנהגות מגיע פעמים רבות במהלך חונכויות שמתקיימות שנתפסו

יום ההולדת הוא הזדמנות נפלאה לתת לילד את מלוא תשומת הלב מעבר לשעות הפעילות במועדונית. 

זו הזדמנות להעצים  במרכז, ללא כל קשר להתנהגויותיו ובנוכחות כל שאר ילדי הקבוצה. ולשים אותו

את הילד, להבליט את תכונותיו החיוביות ומאפייניו האישיים, לחזק את מקומו בקבוצה, לתת לו 

 הזדמנות לקבל יחס חיובי גם מילדים אחרים בקבוצה. 

הצד השני של אותו מטבע הוא העבודה הקבוצתית סביב חגיגת יום ההולדת במועדונית. זו הזדמנות 

גאווה והסיפוק ממתן יחס אישי חיובי לאחד מחברי לאפשר לילדים להרגיש את תחושת ההנאה, ה

ל הקבוצה. גיוס הילדים למעורבות בהכנת יום ההולדת ובהשתתפות בה, יכול להניב פירות רבים בכ

 הקשור ליחסים בינאישיים בקבוצה. 

צלע נוספת בחגיגות יום ההולדת היא ההורים. מעורבות ההורים היא נקודה שמעלה הרבה סוגיות 

שבות. מצד אחד נראה כי יום הולדת של ילד הוא צומת מרכזי בחייו, צומת שקשור קשר שאלות ומח

טבעי וחזק להוריו, שכן ללא ההורים הילד לא היה זוכה ליום הולדת. לכן, מתבקשת מעורבות רבה 

 החשיבות של מעורבות זו  ופעילה של ההורים בחגיגת יום ההולדת, לעיתים אפילו בשלב התכנון.

  הם לא יקיימו יומולדת לילד. – תייתכן וישנם הורים שלולא החגיגה במועדונילאור העובדה שמתחזקת 

מצד שני, ייתכן שישנם פערים רבים בין ההורים ביכולתם ו/או רצונם להיות מעורבים בחגיגות אלה. 

לילד מתנה  ייתכן שיש הורים שיהיו מעוניינים להביא לקבוצה עוגה גדולה ויפה, להביא כיבוד רב, להביא

הם לא יוכלו לעשות זאת  –גדולה למועדונית, ולעומתם יהיו הורים שגם אם ירצו לעשות את כל אלה 

ים להביא לתוצאות הפוכות ממה שאנחנו מכוונים אליו בחגיגת יום מבחינה כלכלית. הבדלים אלה, עלול

 וכעס. אכזבה, , בושה,ההולדת. הפער יכול ליצור אצל הילד שהוריו לא יכולים לתת דברים חומריים

ם לאור כל אלה מומלץ לקבוע מסגרת קבועה לימי הולדת במועדונית. התכנים יכולים להשתנות בכל פע

חלק   -אך המסגרת צריכה להישמר כקבועה: משך הזמן, הסדר של התכניםולהתאים עצמם לילד שחוגג, 

ם? האם מברכים בסבב הורי)האם מברכים בע"פ או בכתב? האם דואגים מראש לברכה מה של הברכות

)האם מכינים כיבוד כללי וכולם ניגשים  , משחקים ,כיבודאו בעל שהמחה קובע את תור המברכים?(

 .לקחת ביחד? האם מחלקים לכל אחד צלחת/שקית?(
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בכל ציון יום הולדת, אפשר ורצוי לשים את הילד במרכז כבר בשלב התכנון. אפשר להציע לילד לבחור 

, קישוט הוא רוצה שיום ההולדת יתמקד, אפשר לשתף אותו גם בשלב תכנון המשחקיםנושא שבו 

 ואולי אפילו לתת לו להנחות חלק מיום ההולדת. המועדונית ובחירת הכיבוד

אם ליום ההולדת יהיה נושא או לא, זה הזמן לעבור לשיתוף חברי הקבוצה  לאחר שהתקבלה ההחלטה

 ועדות עיקריות: שקבוצה לשלובהכנת יום ההולדת. אפשר לחלק את ה

 ועדת תוכן: תהייה אחראית על תכנון יום ההולדת בתוך המסגרת הקבועה והנושא הנבחר

 ועדת קישוט: תהייה אחראית על תכנון וביצוע הקישוט

  ועדת כיבוד: תהייה אחראית על קביעת הכיבוד, הכנתו והגשתו.

לבין שימת ילד היומולדת במרכז. צריך לתת  כפי שציינתי, חשוב לאזן בין שיתוף ומעורבות הקבוצה

משקל לשני חלקים אלה. זה חשוב כדי שגם הילדים ילמדו לתת תשומת לב לחבריהם ובכך ננסה לעודד 

 את הערבות ההדדית שאמורה להיות בקבוצה.

 

 בברכת מזל טוב

 יובל אפלבוים עו"ס

 רכז הדרכה

 עמותת יד רחל

 

 

 

 

 

     


