
גל  אייל 
ראיון חברתי עם ....



את "גלגל הצלחה" ייסדתי בשנת 2016 במסגרתה אני מנחה ילדים
דרך קבוצות חברתיות, בנוסף לזה אני משמש כיועץ להורים ולצוותים

חינוכיים דרך התוויית תכניות התערבות רב-מערכתיות להתמודדות
עם קשיים חברתיים והתנהגותיים של ילדים במרחב הכיתה, המשפחה

ובזירה החברתית. תכנית "גלגל הצלחה" שייסדתי מוכרת משרד
החינוך כתכנית התערבות במסגרת תכניות הכלה והשתלבות. 

 

שמי אייל גל, בן 36, נשוי ללילך ואבא של יעל. מוסמך תואר שני
בחינוך, המתמחה בקשיי התנהגות ופיתוח כישורים חברתיים ורגשיים

לילדים. מייסד "גלגל הצלחה", המרכז לכישורים חברתיים לילדים
ומחבר הספר "ילדי ההליקופטר – טיפוח מסוגלות עצמית וכישורים

חברתיים לילדים".
 

אייל גל 
כמה מילים על עצמי...

העשייה שלי בתחום החברתי

איך הגעתי לתחום
כילד שהתמודד עם קשיים בקשב וריכוז ולקויות למידה ואף סיים ללא

תעודת בגרות, המקום בו אני נמצא היום הוא איננו מובן מאילו כלל.
אני חווה חוויית תיקון בכל פעם שאני פוגש ילד או ילדה ומצעיד אותם
תהליכים רגשיים וחברתיים משמעותיים. את החסכים הרגשיים שאני

צברתי כילד, כיום כאיש מקצוע מומחה בתחום החברתי, אני יודע
למלא בעבורם וחשוב לי לעשות זאת כבר בגילם הצעיר ולהעניק להם
אמון בדמויות חינוך, אמונה ביכולותיהם וכישורים בכדי להתמודד עם

כל קושי שיפגשו כיום ולאורך חייהם.
 



התכנית שלי מבוססת מחקרים ונבדקה במסגרת התואר השני שלי
בחינוך כחלק מעבודת הגמר שלי. היא מתבססת על למידה רגשית

וחברתית ונמדדת בהתאם לארבעה תפקודים ומיונויות שהילדים
רוכשים לאורך התכנית: תפקודים ניהוליים (פרשנות חברתית, גמישות

מחשבה, פתרון בעיות, מיקוד קשב, שימור מוטיבצייה וקבלת
החלטות), מיתון אימפוסליביות (תגובות רגשניות ומיידיות של הילד

בסיטואציות החברתיות), וויסות רגשי ושליטה עצמית (פיתוח מודעות
לקשיים שחווה הילד, רכישת כלים להתמודדות וכישורים דרך תרגול
והתנסות), חיזוק תחושת מסוגלות (חיזוק האמונה העצמית של הילד

ביכולת שלו לגשת למשימות שנתפסות על ידו כקשות, מאיימות,
להתמודד עם מצבים משתנים, באופן גמיש, נינוח ועם נכונות

להתנסות בה יש גם חוסר הצלחה ותסכול לעיתים).
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·עקרונות מנחים בעבודתי:

 

מקרה שזכור לי במיוחד: 
נועם היה אז רק בן 6.5, האמא סיפרה בשיחת הקליטה שהוא מעולם
לא התמיד בשום חוג, שהוא מתעצבן מהר ומיד מגיע לתסכול גדול.

בפן החברתי, כבר לא רוצים לשחק איתו. זו בעיקר הסיבה לשמה הגעו
אליי, ל"גלגל הצלחה". המפגש התחיל. הוא ישב שם בחדר ושתק.

מבין שמונה הילדים בקבוצה הוא היחידי שלא העז להתנסות, הוא לא
הסכים לדבר, להשתתף, שמא יחשבו עליו מחשבות עליהן לא תיהיה
לו שליטה – אולי חשש לשחזר את ההתנהגות בכיתה. אז הוא "החזיק

את הקלפים קרוב לחזה", כך במפגשים הראשונים של התכנית. 
 



לאחר שני מפגשים אימו שאלה אותי את השאלה השגרתית, "נו, איך
הוא? הוא משתתף? הוא נהנה?" היא רצתה ללמוד קצת על חוויית

בנה בקבוצה משום שההורים לא נמצאים יחד עם הילדים בחדר. אז
סיפרתי לה שהוא נוכח, אך בשלב זה הוא בוחר להיות צופה ולא שחקן
פעיל. אז היא שאלה, "מה עושים?", השבתי שאיננו עושים דבר. משום

שאם נלחץ עליו הוא עשוי להתרחק עוד יותר ולהסגר בפני ובפני
הקבוצה והחוויה שלו תהפוך להיות לא נעימה ומשם יהיה קשה לגשת

אליו, ואז הוא רק יספור את הדקות עד שהמפגש יגמר ואנחנו לא רוצים
את זה הרי. "וזהו?" שאלה בתמיהה, "מה בכל זאת אפשר לעשות?".

השבתי, את מה שאני עושה כרגע. בכל פעם 
שמגיע תורו, אני שואל אותו אם הוא רוצה לשתף? וכשהוא מניד ראשו

בשלילה, אני עובר לילד הבא. ובכל פעם שמגיע תורו בהתנסות, אני
שואל אותו אם בא לו לנסות גם ולהשתתף? וכשהוא שוב מניד ראשו

בשלילה אני עובר שוב לילד הבא. אני לא מוותר על השאלה
וההתייחסות ומצד שני, אני לא לוחץ אותו ולא דוחק בו להשתתף

כשהוא לא בוחר בכך. הזמן הוא שלו, הבחירות הן שלו, אנחנו כאן כדי
לאפשר לו חווייה טובה ומקום נכון ומקבל, ואם יבחר להיות חלק פעיל
מהקבוצה, אז זה רק הוא יוכל להחליט, ואנחנו נשמח מההחלטה. ומה
שהכי יפה בקבוצה חברתית, הוספתי, זה שהלמידה היא לא תמיד דרך
התנסות והשתתפות פעילה, בהרבה מן המקרים הילדים לומדים דרך

צפייה באינטראקציה של ילדים אחרים. וזה בדיוק מה שבמקרה הזה
קרה. 

במפגש השלישי הוא נפתח. הוא לא הרגיש שלוחצים עליו, הוא הרגיש
את הזמן הנכון להביא את עצמו לידי ביטוי בקבוצה, והנה נגלה בפנינו

ילד חדש בקבוצה. מה שקרה במקביל להתרחשות בתוך חדר
הפעילות, זה שגם המסוגלות שלו מחוץ לחדר השתפרה.  
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הוא החל להתנסות גם בזירה החברתית בגינה ובהפסקות בביה"ס,
הוא לא חשש מהביקורת ולא מהפסד. מצבי הרוח שלו התייצבו בבית,

הוא הפך קשוב יותר, רגוע, פחות אימפולסיבי מפעם. התכנית
המשיכה וככל שעבר הזמן, הוא נתרם, רכש כישורים, פיתח מודעות

לקשייו, צבר התנסויות, דייק את התקשורת שלו עם יתר ילדי הקבוצה,
ולמד להיות מאופק יותר ולא להתעצבן כשלא מקשיבים לחוקי

המשחק שלו. הוא החל להתגמש, לראות גם את האחר. ועל אף
השינויים הדרמטיים בחייו לאורך התקופה הוא עדיין שמר על ריחוק

מסויים מהילדים וממני, כשניגשתי לתת לו כיף בתחילת או בסוף
מפגש, הוא לא היה ממהר להתמסר, הוא היה מחייך בביישנות

ומסתתר מאחורי אביו (אפילו שבחדר הוא מדבר איתי באופן מופלא)
אבל קרה נס גדול פתאום, ובסיום התכנית הוא ניגש אליי לאט, אוחז
בתעודה שזה עתה קיבל, ונתן לי חיבוק. התרגשתי מאד. לאחר שבוע

שהסתיימה התכנית החברתית, קיבלתי טלפון מתרגש מאימו שסיפרה
לי שמעולם לא רצה להשתתף בשום חוג והיום הוא ניגש אליה ושאל

אותה אם היא יכולה לרשום אותו שוב "לגלגל הצלחה". 
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המשך...

הטיפ החברתי שלי 
אפשר להפסיק לומר בכל הזדמנות "אני גאה בך" ולהתחיל לומר לו

"אתה יכול להיות גאה בעצמך". כך אנו מאמנים אותו לדעת לחזק את
עצמו ולא להיות תלוי תמיד בחיזוקי הסביבה. 
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אשמח להיות בקשר...

אתר "גלגל הצלחה" –   

www.galsuccess.com  

 

ספר "ילדי ההליקופטר" -

https://lp.vp4.me/mang 

 

http://www.galsuccess.com/
https://lp.vp4.me/mang

