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"שוב נתחיל מחדש"
מערך להתחלות חדשות

 ◆

יפעת טל

ם ַמְתִחיִלים; ּלָ ּכֻ ׁשּוב ַנְתִחיל ֵמָחָדׁש, ׁשֶ

ׁשֹוֵרר, ֶהָעִלים ַהחֹוֵרׁש, ָהאֹוֵסף, ַהּמְ

ָלִלים ִניֵני ַהּטְ ַהּנֹוְפִלים ִעם ָהרּוַח, ּפְ

לּוִלים. ל ַהחֹוֵזר ֶאל חֹוָפיו ַהּתְ ְוַהּגַ

]...[

ה ַרע? ה לֹא? ַמה ּזֶ ַמְתִחיִלים ֵמָחָדׁש. ָלּמָ

ִפיָרה ּסְ ל ּבַ ְלּבֵ ַמן ִלְפָעִמים ִמְתּבַ ם ַהּזְ ּגַ

ׁש ֲחָזָרה ל ֶאל ַהחֹוף ְמַבּקֵ ם ַהּגַ ּגַ

יָרּה. ָרה ׁשּוב ֶאת ׁשִ ְמָרה ׁשָ ַבת ַהּזִ ם ּתֵ ּגַ

]...[

נתן יונתן

כֹות  ל ַהַהְמָשׁ י ָכּ ַעם ַהְתָחָלה, ִכּ ָכל ַפּ ה ְבּ "...ְוַיֲעֶשׂ

ִרים אֹוְמִרים  הֹוְלִכין ַאַחר ַהַהְתָחלֹות. ַוֲאִפיּלּו ַהְמַחְקּ

ה. ִנְמָצא  ֲעֶשׂ ל ַהַמּ ל ָכּ ָבר ֶשׁ מֹו ֲחִצי ָדּ ַהַהְתָחָלה ִהיא ְכּ ֶשׁ

י  "ל. ִכּ ַנּ ַעם ַהְתָחָלה ְויאַמר ַכּ ָכל ַפּ ה ְבּ ְך ַיֲעֶשׂ ה ַנְפָשׁ ִמָמּ

ו ִיְהֶיה טֹוב יֹוֵתר  ְך ִאם ָהָיה ִמּקֶדם טֹוב, ַעְכָשׁ ה ַנְפָשׁ ִמָמּ

אי ָצִריְך ּוֻמְכָרח  ַוַדּ לֹום ִמּקֶדם לא ָהָיה טֹוב ְבּ ְוִאם ַחס ְוָשׁ

ה"   ַלֲעׂשֹות ַהְתָחָלה ֲחָדָשׁ

 חיי מוהר"ן תלז

"שוב נתחיל מחדש...למה לא? מה זה רע?" – על האפשרות לעשות לעצמנו התחלות, שוב ושוב, מתי שצריך. 
במערך זה נחשוב על כוחה של התחלה, על התחלות והמשכים – האם התחלה יכולה להיות המשך? מה בין 

החדש לישן בהתחלות.

נתחיל מלהרגיש מה היחס שלנו להתחלות בכלל, איזה רגש מתעורר בכל אחד ואחת מאיתנו בהתחלות. יש מי 
שהתחלה עבורו היא הזדמנות והתחדשות, ויש מי שהתחלה עבורו היא מכשול ואתגר. 

ציירו דימוי ויזואלי שמתקשר לכן/ם להתחלה )שימו לב לבחירת הצבעים, האלמנטים וכו'(. אם המתודה של  ◆
ציור פחות מתאימה, אפשר להכין מראש כרטיסיות עם דימויים של התחלות )רמזור ירוק, צעדים, מטוס 

ממריא, תינוק וכו'( ורק לבקש לבחור.
נשתף – מה זה התחלה בשבילי? איך אני מגיב להתחלות? לאיזה מרחב רגשי זה מתקשר אצלי? האם  ◆

התחלות זה ה-זמן שלי או שלא?

מה הכוח של התחלות לפי ר' נחמן?  ◆
כל ההמשכים הולכים אחר ההתחלות – האמנם? ◆
איך נשמעת לכן האפשרות לעשות בכל פעם התחלה?  ◆
נסו לחשוב על מצב/תקופה/רגע בחייכם האישיים שבו הייתם שמחים לעשות לעצמכם התחלה חדשה. ◆

 ◆   ◆    ◆

 ◆   ◆    ◆


