
 

פסיכולוגית- נעמי דותן  -רבונהנלחמים בקשלושת הארנבים    

, שפיץרבטלנד ובניהם חברינו הוותיקים הארנבים  אחד התעוררו תושבי ממלכת וקרב

ופיץ  מיץ  

והוא הודיע  ודאגהיה מקולו  ,דיברמלכם מנהיגם - הבטלוויזיהחדשות למשמע  

 לתושבים על הסכנה החדשה לממלכה.

"תושבים יקרים, אני מצטער לבשר לכם כי פרצה מלחמה בממלכה. אויב שלא הכרנו 

לגרום לנו עלול כמותו החל לחדור לממלכתנו, האויב הזה מבקש לפלוש לכל בית ו

את כתר המלוכה. מאיתנו מבקש לקחת  קרבונה  דוע בשםהיחלות. אויב זה הידבק ולל

או  ללא חרבות  ,ללא כלי נשק מוכרים, הוא  נלחם אלו שהכרנו בעברמזהו אויב שונה 

על  אלא אם כן נשיב מלחמה ואנו מסוגלים לכך. לגרום לנו לחלותביכולתו  אבל רובים 

נכניע אותו. הממלכה נערכת אני בטוח שלנקוט באמצעי זהירות ו כולנו להתאחד

".ועל כל אחד מאיתנו לפעול  בבכוחות מתוגברים לקר   

אמא בבית הארנבונים שבקצה הממלכה שמעו את החדשות כל חמשת בני המשפחה: 

, אבא טהריב  

בוקר  אשר היו עסוקים בהתארגנויות   מיץ, פיץ ושפיץ הםרבט ושלושת ילדי-רוב

  .לקראת הליכה לבית הספר

היו שונים זה מזה מאוד במראה זה לזה אם כי הקרובים  ,היו אחים  ומיץ פיץ, שפיץ

 שלהם, במזגם ובהתנהגותם.

גאה ומרוצה.  שפיץ ידע להתמודד , גבוה ורזה ארנב כחול,יה ה-הבכורשפיץ 

היו רעיונות לכל דבר ודרכים לפתור לשפיץ ולהסתדר היה חברותי ואהוב על חבריו. 

ר עליו וחזהרבה להיה לו משפט קבוע שבעיות   

רים יקרו כמו שאני רוצה אבל זה לא חייב להיות כך ואני מסוגל להתמודד "עדיף שדב

וזה עזר לו מאוד בהתמודדותו. .עם כל דבר"  

ודאגן קט ואיטי, חסר בטחון , שומצומקממדים קטן  ,ארנב שחוריה הפיץ האמצעי 

הרבה לחשוב על כל הסכנות האפשריות על כל הדברים הרעים  מאין כמותו.  פיץ

פיץ ישר החל לדאוג למשמע החדשות והחל לחשוב מחשבות באסה . שיכולים לקרות 

הכי בטוח , טוח יקרה לנו משהו רע להורים ולמשפחה ונדבק במחלה ונמותב"שחורות  

  ".לא לעשות כלום

יצא אם כבר ובבית  ית הספר.חדר, לשחק עם אחיו וללכת לבהסירב לצאת מ פיץ

, בלילה לא הצליח שאר לבד אפילו לרגע קטימחדרו נצמד כל העת להוריו וסירב לה

.להירדם בלי ליווי הוריו  

פעיל וכעסן גדול. כאשר נתקל סוער, שמנמן,  ,ארנב אדוםיה ה קטן שבחבורההמיץ 

מתחיל לקלל, להתעצבן להתפרץ , מתחמם וכועסמיץ  בבעיה הכי קטנה מייד היה 

"אוף איזה מעצבנים בדיוק רצינו לצאת לטיול בכנרת ועכשיו הם מקלקלים לנו ולצעוק. 



כך אמר לעצמו בזעם  לא יכול לסבול את זה אני אראה להם מה זה"אני הכל ... 

 כששמע את החדשות.

שהמצב השתנה ומעתה יצטרכו חזרו מבית הספר כבר הבינו כולם אשר בצהריים כ

. להיות יותר בבית  

אמא הסבירה כי מעתה לא יתקיימו הלימודים בביה"ס וחלק מהפעילויות יועברו 

מהבית ניתן  ים ולצאתבמחשב באופן מקוון וכי לא יוכלו להיפגש פנים אל פנים עם חבר

היא גם אמרה שעל מנת להקפיד על הגיינה ובריאות הם  יהיה רק ליד הבית ממש.

 זקוקים לשטוף ידיים ולחטא אותן במהלך היום.

מיץ הצטרף תוך מחאה כי  מרפסת הגדולה,אמא הציעה להם לשחק משחק קופסא ב

רק פיץ לא בא.גיע ,רצה לצאת לטיול ארוך  בפארק ושפיץ ה  

שאלה אמא "איפה פיץ?"   

כפפות על הידיים ו על הפנים  "הוא לא מוכן לצאת מהחדר הוא יושב בחדר עם מסיכה

 ומסרב לצאת

. "הוא אומר שהוא לא מוכן לצאת משם עד שלא יבטיחו  משם" ענו האחים מיץ ושפיץ 

 לו שהכל יהיה בסדר".

 

ו עימם בחדר והארנבונים וישב םאת שלושת ילדיה ואספאמא ריבטה ואבא רוב רביט 

, וזה מה שאמרה להם:םדבריהיוכל לשמוע את  של פיץ  על מנת שגם הוא  

"אתם יודעים אנחנו בתקופה מאוד מבולבלת ומבלבלת וכל אחד מאיתנו מרגיש כל 

רגשות . זה טבעי  מיני  

 להיות בביתשמחייב אותנו  אבל גם בתוך המצב הזה פילו לכעוס, ואלדאוג ולפחד 

או שאין  נאלצים לעבוד מהביתואנחנו ההורים אסור לפגוש חברים ואין בית ספר ו

."הרבה דברים שאנחנו יכולים לעשות יש, עבודה   

?" שאל בתחינה פיץאמא, נכון שעוד כמה ימים הכל יהיה בסדר"  

 

 
 

 

קח, י"אני לא בדיוק יודעת איך הדברים יסתדרו ומה יהיה וכמה זמן זה יאמא ענתה: 

.בטח לא יהיה לנצח"אבל זה   

""מה זה נצח?   

" מתי? מתי כבר הכל יהיה בסדר? "  

.אמר פיץ כמעט בבכי" בדיוק זה ייגמר ברורה מתי אני חייב שתתני לי תשובה " 

הזה יסתיים מתי  המצב החדשארנבונים אהובים שלי, "אתם יודעים האב התערב 

שהוא ואנחנו נחזור לשגרה חדשה ונעשה את כל הדברים שאנחנו אוהבים כמו ללכת 

, אנחנו ביחד אחד עם השנילטיולים, לשחק כדורגל , להזמין חברים . חשוב  שתזכרו ,

.נעבור את זה יחד ונעזור אחד לשני"   



שנקרא  המשחק  בוא נשחק  את יש  לי רעיון,"פתאום צץ לאמא רעיון והיא אמרה: 

 הכי גרוע שיקרה. 

כל כל אחד יגיד מה הדבר הכי גרוע שיקרה בלי לחשוב ומייד לאחר מכן יגיד , במשחק

  ."ירגיש אם זה יקרה הוא  איךאחד 

"הכי גרוע שיקרה זה שאני אהיה חולה ומדבק ואז אני ואמר   סכים לשחקהשפיץ מייד 

."ארגיש מודאג מאוד   

אני לא סובל לא את המשחק "איזה משחק מעצבן... הוסיף  יץ בחוסר חשק מאחריו 

בלי  ,הכי גרוע זה שאני אשתגע פה בבית כל הזמן בבית !! ולא את זה שצריך להיות

לשחק כדורגל בליגה.... ואם זה יהיה אני אכעס מאוד".בלי לראות את החברים שלי ו  

. אמר  "רם לי לפחד מאוד "רק לחשוב על הדברים האלו גופיץ לא רצה לשחק   

"הכי גרוע זה שכולנו נמות ולא יישאר  במהירות ממש הוא אמרלאחר ששכנעו אותו 

 אף אחד בעולם הזה, ונאבד את כל הכסף שלנו".

 איך אתה תרגיש אם זה יקרה ? שאלה אמא

בגלל זה  כואב לי הראש ואני לא מצליח  "אני אפחד ברמות על, אני כל הזמן מפחד

".לישון בלילה  

 

א אמר: "זה קשה לפחד כל הזמן, חשוב שנדבר על כל מה שמפחיד אותנו , בא

 כשאנחנו מרשים לעצמנו 

קצת יותר עוזר לנו להרגיש פחות פחד ואז זה לרוב  ולשאול שאלות ,לדבר על הפחד 

 טוב. 

שיש לנו ,שאי אפשר לשנות אותו , נעשה  שנחשוב איך במצב ,והדבר הכי חשוב כרגע

ושנעשה כל יום תכנית פעילות שיש בה גם  את מה שהכי טוב ונהנה ממה שאפשר

" .דברים כיפיים  

ך שעוזרת לי מאוד והיא לשים את המחשבה ראתם יודעים אמרה אמא "לי יש ד 

אולי ננסה לעשות את זה אחר בשמיים ,המפחידה על ענן ולתת לענן לחלוף מולי 

?"הצהריים  

שכל אחד יגיד דבר אחד טוב שהוא יכול לראות "" אמרה אמא אני מציעהבינתיים "

שיהיה לו שהוא הכי רוצה שנעשה יחד פעילות  כנית השבועית ובימים אלו ויבחר בת

  כיף".

לראות את זה שאין בית ,"אני בוחר בתקופה הזו שאני בבית  שפיץ נרתם מייד ואמר

אם  ספר, אפשר לדבר עם חברים בזום ויש הרבה זמן לשחק עם ההורים ואתכם. 

 מרפסתרוצים להישמר אז נשטוף ידיים כמו שמבקשים, נשאר בבית אבל נשחק ב

.ואחד עם השני"  

" זה ממש מעצבן שהתבטל הטיול לכנרת, ואני ממש לא סובל את זה שצריך מיץ אמר 

כל הזמן לשטוף ידיים ולחטא אותן אבל אני גם לא סובל ללכת לבית ספר ואת שעור 

 חשבון אז אולי זה לפחות משהו אחד טוב".

הוסיף "אולי רק זה שאנחנו ביחד בבית, זה טוב".בתורו  פיץ   

משהו שיהיה לנו גם גם  אנחנו נעשה מהתקופה הזו " ואמרהצטרף שוב לשיחה  אבא 

.כיף  



אנחנו לא עושים בדרך כלל ושנוכל ר שיעלה רעיון לפעילות אשכל אחד יאולי אז 

." לעשות יחד השבוע בבית  

 "אז מי יהיה הראשון?"  שאלה האם

חלקים שאף פעם אין לכם זמן לעשות  1000שנעשה את הפאזל אני רוצה  " שפיץ:

". איתנו  

אולי שנעשה טורניר  .."אוף איזה שעמום... פאזל: שאל האב "ומה איתך מיץ?" 

.ענה מיץ כדורגל משפחתי במרפסת, אני אקרע לכם את הצורה"  

הסדרה שאמרנו   אני רוצה שנראה ביחד בחדר שלי את"פיץ: אחרון השיב ו

 בנטפליקס"

יחד שלא היה לנו זמן לזה ואני "אתם רואים"  אמרה אמא, "יש דברים שנוכל לעשות 

רוצה שנעבוד יחד במרפסת וננקה את כל העציצים שכבר התייבשו ונשתול פרחים. 

 ובשבוע הבא נחליט על דברים חדשים".

 

 

 

 הצעות לפעילות 

 פעילות 1:

 ציוד נדרש:

בריסטולודף  דפים לבנים  

(139עמ'  1הארנב שלי ) טופס  – "לשנות באמת"טופס מהספר   

)כחול בהיר, שחור, אדום(. לורדיםשלושה ספריים, מ  

 נייר דבק

מקלוני אוכל סיני או שיפודים מעץ 2   

 הוראות:

"עליך לצבוע את הארנב שלפניך )בטופס(* המייצג אותך על פי מידת קיומו של כל 

מה כמיץ )אדום(, אחד בהתנהלות שלך. כמה יש בך את החלק  הסוער המיוצג על ידי 

וכמה את החלק המאוזן פיץ  )שחור( את החלק העצוב, הדואג המיוצג על ידי 

שפיץ )כחול(.המתמודד המיוצג על ידי   

המשך הפעילות -עליך לצבוע על גבי דף ארנב חדש - כמה היית רוצה שיהיה לך מכל 

 אחר אחד מהחלקים.  עליך לצבוע 

. לפי הארנב שאני מבקש שיבקר אותי יותראת הארנב על   

 ר שיפוד כי לייצר את ובסיום הצביעה נגזור את הארנב ונדביק על קרטון ונדביק לו מאח

הארנב שלי הקיים והרצוי. ישלט 2  

 

יש באפשרותי לצייר ארנב ולצבוע אותו לפי ההוראות.במידה ואין לי את הספר *  



*אפשרות נוספת היא לצייר משקפיים על גיליון קרטון ) או להשתמש במשקפיים  

רים ישנות ולצבוע אותן לפי ההנחיות של צביעת דף מקרטון מוכנות או מסיכות פו

 הארנב(. 

 

 פעילות 2-

 ציוד:

 דפים וצבעים

 הוראות:

כל משתתף מתבקש לצייר עננים, ועל על ענן יכתוב מחשבה מטרידה, מפחידה או 

 מדאיגה שבוחר להתבונן עליה חולפת.
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