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? ומה אתה אומר לו? מהו אומר, סם

מסגרת חשיבה למניעת שימוש בסמים 

 

ר אהרון פלשמן "ד

 

 5/1/2004שבע  -באר

 

 I .בעל סמכות כלשהו: ים ובסדרי טלוויזיה בשנים האחרונותנה החוזרת על עצמה בסרט'צס ,

ואז . הלה מתקשה לקבל את התשובה. נותן תשובה שלילית למי שכפוף לו, למשל מעביד

שליפה היוצרת  מבוכה ? "לא"מה לא מובן לך במילה : שולף הבוס שורה שאוהבים לצטט

. קומית

ואינה נוצרת ואינה ניתנת , וטהמילה לגמרי לא פש" לא"היום אני רוצה להציע שהמילה 

ואימהות נסיון רב ולא , הינה המילה הראשונה שנרכשת" לא"אמנם כולנו יודעים ש. בפשטות

שאנחנו " לא"וה, היסטוריה אנושית ארוכה" לא"אבל לאחר מכן למילה . רק נעים עם זה

. איתבקמ" לא"מאחלים שבני נוער יאמרו נוכח הפיתוי לקחת סמים אינה יכולה להיות ה

אני אציע גישה . אני מבקש הקשבה ולא הסכמה. אני מבקש לומר כאן את עמדתי המקצועית

ואולי נצליח , תקשיבו, הקמאי" לא"תשהו את ה –בקשתי . השונה שוני מה מהגישה הרווחת

. המילה תהיה מורכבת ומעניינת –" לא"וגם אם תאמרו , לדבר בינינו

II .ס במלחמה החברתי"מקומו של ביה :

ן "רווחה  משטרה  פוליטיקה  ברה: ירות רבותז

מקום הס אינו "ביה

אבל יש לו מקום 

ועליו לבחור 

לברר  

לנסות  

 

ס "מאיזו חוויות של נוער בתוך ביה: השאלה היא

הקשורים קשר ענייני לנושא הסמים 

יכולת לתרום למניעה בשימוש לרעה 

ס "זירת מלחמה בביה= אין זה 

 

נער . הקשת של עמידות אלו רחבה ביותר. ם להשתמש בסמיםכל נער יעמוד מול החלטה א

נער שני ישאל את עצמו אם . אחד ישאל את עצמו אם להתנסות במריחואנה במסיבה
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. להיענות ללחצים של חבריו ושל סוחר סמים מקצועי להזריק הרואין לתוך כלי הדם שבזרועו

. עם הקול החיצוני המזמין אותוהנער יתמודד לא רק , באותו רגע וברגעים המגוונים שביניהם

קול האמור להיות מוכר , קול שהוא עצמו יצר בתוך נפשו, הוא ישמע גם הדים של קול פנימי

כאנשי תרומתנו . אותו קול יעמוד במבחן, ברגע של המפגש. לא: ן האומראמין ומהימ, ויקר לו

.  תהיה תרומתנו ליצירתו את קולו הפנימי, בשעת מבחנו לאותו נערחינוך 

? אותו קול כיצד הוא נוצר, אם כן

#2 

. שלשה מרכיבים עיקריים לתהליך של יצירת הקול הפנימי

. המידה בה הקול אוסף רבדים רבים באישיותו של הנער. 1 

. השותפים של הנער אשר כנגדם מדבר אותו קול. 2 

. הזמן דרכו יצירת הקול זורמת. 3 

מתי ?, הם הפועלים בקו הייצורמי , ?מה חומרי הגלם, תחשבו בדימוי של בית יוצר

? האספקה

 

.. אתייחס לכל מרכיב בפני עצמו

 

 

 

 

חומרי הגלם . 1

#3 

בצורה עמומה שעולמו הנפשי מורכב ממישורים  הנער חש ולּו. רבים בנפשו של האדם רבדים

הוא מנסה לחיות בצורה . הנער מנסה לארוג בנפשו אריג הנותן ביטוי לכל התחומים. רבים

שתספק  

; . תוקפנות, מין, אכילה, גדילה, גם את צרכי הגוף 

;  וגם את צרכי המצפון 

;  וגם את צרכי הרצון שלו להסתגל לעולמו ללמוד עליו ולהצליח בו 

;  וגם את  הצורך להרגיש כבוד מעצמו ומאחרים 

;  וגם את הצורך לאהוב ולהרגיש אהוב 

;  וגם את הצורך להרגיש שייך למשפחתו ולחברתו 

.  גם את הצורך להכיר מיהו בעצמוו 

.  ים לא פלא שלפעמים יגמגם"גמ"מרוב 
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הזהות מובילה  . זהות, המוביל הוא המישור של הכרה עצמית" גם"בגיל הנעורים  ה 

, לדוגמא.. מכיוון שהנער מכיר מיהו במידה שהוא מצליח לתזמר את כל המישורים האחרים

רק לאחר שיארגן את . ש  הצלחותיו כחיצוניות לונער מוצלח בספורט ובלימודים  יכול להרגי

.  מצליח אני: הצרכים הגופניים והנפשיים סביב הצלחותיו יאמר משפט המפתח

בזמן שהילד . שלא בקלות נעשית, החוט מלאכת מחשבת תואיסוף של כל קצ 

הוא עלול להסתפק בפתרון חלקי , מתקשה  וחורקים הגלגלים בתוך בית היוצר הפנימי

אני אתן ", לילד אחד הוא אומר. בי אדוני: ומהו אומר, כאן בא הסם. לפתרון מלא המתחפש

אמלא את ", ולרביעי" ,ארגיע את  הלחץ המיני", לשלישי ”,אוסיף לך אונים", ולשני" ,לך זהות

ואתה זקוק לפתרון , אין לך פתרון יותר טוב ממני: ולכולם הוא אומר." הריקנות הפנימית

. עכשיו

 

שהנער יגיד ” לא”ה. מי שיעמוד לנער מול הפתרון המדומה של הסם אינו קול פשוטהקול הפני

הוא חייב להיות עשוי מאיסוף של . ולא של  הגוף בלבד, של המצפון בלבד” לא“לסם אינו  

אני יצרתי או יוצר או מסוגל ליצור פתרונות ; אתה קטן עלי: "מספיק חוטים בכדי לומר לסם

ומכיוון שקול פנימי מורכב יהיה שונה לכל נער ונער על פי ". ממך 'אני'יותר , יותר רחבים

. לסם שתספק את כולם" תשובה מכרעת" להמציאאין בידינו ,  ארגונו הפנימי המיוחד לו

מפגשים אלה באים . הנער חייב  לפגוש ריבוי של משמעויות אפשריות של הסם , אדרבה

מות במיוחד כאשר קיימת הבנה בסיסית שיחות כאלו תור. בעיקר דרך שיחות עם בני גילו

את חוטיו המיוחדים שלו הוא אוסף בין אלה ששונים משל חבריו לא . לשוני שבין נער לנער

לו  ואישי ומיוחדדיו  מורכברק כאשר הוא בטוח שקולו הפנימי . פחות מאלה הדומים לשלהם

לת המפתח במי "לא" שסיומו במלהאז יוכל להתחיל את המשפט המורכב שלו  , דיו 

". אומר אני: "המשמשת מעין דבק לכל המשפט

מקום מיוחד  דיםמייח אנוהאם  ?מה אנו אומרים, בתכניות שלנו למניעת השימוש בסמים

בעיקר את תהליך היצירה של הקול  יםמכבד אנוהאם . לקולו המיוחד והשונה של כל נער ונער

השווה לכל " לא"ה, את התוצר לדלג על תהליך זה ו להכתיב יםמבקש אנואו שמא ? הפנימי

לא נצליח לתת מקום וכבוד ליצירת הקול הפנימי של כל , "סמים"אם ניבהל יותר מדי מ ?נפש

. קול פנימי מורכב אינו נוצר מתוך בהלה .נער ונער

אמנם יצאנו ממצרים " ההבילו"

אבל לא בבהלה בונים את המשכן 

 

#4 

שותפיו של הנער . 2
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הוא שמע את קולותיהם של הוריו , כאשר היה יותר צעיר. להוריו בעיקר מופנהקולו של הנער 

היה ברור גם לילד וגם . והעונה על ציפיותיהם, והשתדל ליצור קול פנימי הדומה לשלהם

. ומי המנגן, המלחין והמנצחכאן להוריו מי 

. לפרק על מנת להרכיבו מחדש. הזהעל הנער לפרק את הקול הפנימי היקר , בגיל התבגרות

בעיקר מאותם החלקים של קולו ? ממה הוא ירכיבו, ול החדש שירכיב לו בסוף הנעוריםהק

? מה חידש, ואם כן. זאת אומרת מקולות הוריו, הקודם

על : אנו מוצאים שלקול החדש הבדל אחד מהותי, כל אחד מאתנו יכול לבדוק בתוך עצמו

לנער , ה לקודמתהגם אם התוצאה נראית דומ. הקול החדש תביעות אצבעותיו של הנער

שהוא היה שותף פעיל בתהליך של הרכבת הקול החדש , התחושה שהוא עצמו לקח חלק

זה הקול שיעמוד לו . בתוך ידיו לפירוקים  ולהרכבות הנתוןלקול : ובדיוק לכך הוא זקוק. הזה

קול שעליו הוא מרגיש בעלות של , בנסיבות החדשות של הצבא או של יחסים אינטימיים

. שותף עם הוריו ביצירת עצמו, שמרכיב מחד

הקול שהוא מפרק ומרכיב מחדש הוא קול של סיג . אני מדבר כאן על שיחה ממשית עם הוריו

כך הוא משנה את התפקידים שלו , כפי שהנער משנה את קולו הפנימי.  ושיח מול מישהו

והוא , נוילד לומד בגיל בבית ספר יסודי מה מצופה ממ. ולפי אותם הכללים. בתוך משפחתו

זה נכון גם לילד שתפקידו להיות תלמיד מוצלח כמו . טובהמנסה לשחק את תפקידו בצורה 

הילד מקבל את תפקידו מבלי להרגיש . לילד שתפקידו להיות המדאיג או החלש או המסכן

תפקיד . אבל בגיל הנעורים הוא מפרק את תפקידו על מנת ליצור תפקיד חדש. שיש לו ברירה

. אצבעותיו עליו חדש עם תביעות

כל התפקידים מחולקים לפי הצרכים , בתוך משפחה. אין בידי הילד לפרק תפקידו לבדו

למשל מפסיק להדאיג , כך שברגע שהנער מפרק את תפקידו. הכלליים של כל בני המשפחה

תחשבו על דרמה בה פתאום שחקן אחד . הוא מערער את האיזון בין כל השחקנים, את הוריו

שחקן בהמלט שפתאום רוצה לדקלם . ורוצה לחשוב קצת האם הוא מתאים לו יוצא מתפקידו

באותו רגע כל השחקנים יפסיקו לשחק את תפקידיהם כפי שהיו . למשל, "המלך ליר"שורה מ

, אם נחזור להוריו של המתבגר. שינוי של תפקיד אחד מחייב שינוי בכל התפקידים. קיימים

אם לנער יותר . ההורים לשנות גם את תפקידיהם על, כדי לאפשר לנער  שינוי בתפקידו 

דרך על ההורה למצוא , אם הנער פחות מדאיג. על ההורה פחות להגדיר אותו, בחירה

אותו פירוק על מנת להרכיב , אותה יצירה מחודשת, אמור מעתה. להפחית את דאגתם לגביו

.  הוריוהיא יצירה משותפת של הנער ושל ; איננה יצירתו של הנער לבדו, מחדש

אין . תשאלו?, כדי לתת יציבות למתבגר, הלא עליהם דווקא לא להשתנות? יצירה מצד הורים

; ההורים מספקים יציבות של לתנועה כאשר הם מתחילים מנקודת עצמם. לדעתי, הדבר כן

ועובר משם , יצירה משותפת מתחילה איפה שהם כבר. אבל נקודת הסיום מהם והלאה

על התפקידים המתחדשים במשפחה תביעות . כנגד תנועת הבןלאיפה שנכון להם לנוע 
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ולנוע ולגדול , הורה שמוכן להתחיל במה שנכון לו. אצבע טריות הן של הנער והן של ההורים

.  זה הורה המאפשר לבנו להתחיל ממה שנכון לו ולנוע ולגדול כנגד הוריו, מול בנו

. אל תבוא מולם ואל תחדש דבר. םאל תדבר את, להוריך אין מה לומר: מהו אומר כאן, סם

להגדיר תפקידו החדש עם חומר ולא , הסם מזמין את הנער לברוח מהבמה ולא לחזור אליה

ביכולתה ליצור יצירות , במידה שקשה למשפחה להצביע אימון בעצמה. מול בני אדם

ובמידה שבני במשפחה מסוגלים . הסם עלול לעקוף את הגדילה של כל בני בית, משותפות

.  התמודדותם מול אמירת הסם יכולה להוות הזדמנות פז ליצירה משותפת, עמוד זה מול זהל

ובשינוי  ,םבין בני משפחה שונישמבחין בשוני , בחידוש, אבל הזדמנות זאת יסודה ביצירה

מקום , חייב להיות מקום לזוז, כדי שיהיה מקום ליצירה. שכל אחד עובר בתוך תהליך היצירה

כאן נוצר קולו הפנימי של הילד מול הקול האישי והמתפתח של . שובות רבותמקום לת, קפֵפ לסָס 

.  הוריו

#5 

י ציור "אני רוצה להמחיש את היצירה המשותפת הזאת ע, ה קלה יותר מהשמיעהילמי שהראי

אני חושב שלו היה קליי  , DISPUTשמו של הציור . 1929של הצייר השוויצרי פול קליי משנת 

."  כאסח"היה מכנה אותו ,  ת של ימינוחי במציאות הישראלי

 

מקום לשיח מתחדש  יםמייחד אנחנוהאם ? מה אנו אומרים, ואנו הבאים למנוע שימוש בסמים

, דעות שונות בבית, חשיבות בעידוד השיחה המתחדשת אנו רואיםהאם . זה בביתו של הילד

שיוצרים  מהלאת  הנעשה בבית הספר כדבר התורם  אנו רואיםהאם ? ספקות וחידושים

ליצור את , לא לפנות להורים, לא לקחת סיכון אנו מעדיפיםאו שמא ? שהוא העיקר, בבית

?    הקול לא כנגד ההורים אלא בתוך הכיתה עם סיום השיעור

#6 

הזמן . 3

הקול הפנימי של נער . במכה אחתאינם נעשים , תהליכים פנימיים ומשפחתיים שתיארתי

השיח המשפחתי אינו אמור להיגמר . 'מה לקולו בכיתה יבאינו אמור להיות דו' בכיתה ז

אי . אנחנו עוסקים בתהליכים המתחדשים בצורה ספיראלית. בהצבעה חד פעמית בעד או נגד

לא ראוי לראות בהתחדשות  השאלה סימן . אפשר לבקש תשובה סופית בשלב כזה או אחר

לא , לרמזורים ירוקים ,הנער ומשפחתו זקוקים לתנועה. לכישלונה של התשובה הקודמת

.  לתחנה סופית

אפשר ליצור מסגרת של התייחסות . כאשר נותנים להם תנועה, אפשר לתת לנער ולביתו זמן

אפשר לשים את הדגש על החדש . רצינית להתמודדותם עם אותן השאלות בשלבים שונים

 X -יית בה. שינוי דרך הזמן כלומר ,ברצינות כך אפשר לציין תנועהרק . שבכל שלב ושלב

השנים של בית . לגדול, סימן שאפשר להמשיך ולנוע. סימן שיש תנועה. Y -ועכשיו אתה ב
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בהמשך , כדבר נחוץ והכרה בהמשך התנועה הזאת ,הספר יכולות להיות שנים של ציון תנועה

אפשר  ללוות תהליכים אלה ולחזק את יכולתם . הגדילה המשותפת גם לאחר סיום הלימודים

ודווקא הליווי המתחדש בתחום הסם יכול . גם עם סיום תפקידו של המלווה להמשיך ולנוע

. טיפוס להתייחסות לנושאים התפתחותיים נוספים-לשמש אב

הסם . מה שאתה מרגיש עכשיו חייב לבא על פתרונו המוחלט מיד. אין זמן: מהו אומר, סם

. אני פותר מהיום להיום, אני לא צריך זמן: אומר

קח את הזמן , יםאומר אנחנוהאם ? מה אנו אומרים, וע שימוש בסמיםואנו המבקשים למנ

' ושוב בי' ועוד פעם בכיתה ט' גם בכיתה ז , ותדון בתוך ביתך, תלבט בתוך עצמךת. שלך

פעם אחת ולתמיד : אמרנואו שמא . ותמשיך לזרום דרך הזמן גם לאחר המשמרת שלנו

. ה שעה אחת קודםויפָס , מוחלט" לא"חותמים קבע על 

#7 

השלכות עבור בית הספר . 4

בתחום של  יהם של מחנכים ויועצים ברצוני להציע מסגרת של חשיבה לשם הבנת ניסיונות 

כי התמודדות טובה של בית ספר עם עניין הסמים יכולה לשמש , אקדים ואומר.  מניעת סמים

מים יכולים הקושי והאתגר של תחום הס. מעין בסיס להתמודדות עם נושאים חינוכיים נוספים

. להקפיץ את בית הספר קדימה בתהליכים השייכים לתפקודו בכלל

 

שוני . א 

מי ? גדל בקרב כל נער ונערמי יכול לכבד ולעודד את הקול הפנימי המיוחד והאישי ההולך ו

  ,תוך עצמו קול פנימי מיוחדשמכיר ב.1

.   אצל חברו, השונה מקולו, ומי שמכיר את הקול המיוחד. 2

 ייחודיותההתלמיד במידה שהם יכולים להכיר את  של בייחודיות וך יכולים להכיר אנשי חינ

וכשם שלטובת הנער לדעת במפורש שמחנכו יכיר ויכבד את קולו . חבריהם למקצוע של

כך לטובת תלמידי בית הספר להכיר בעליל את היכולת של מחנכיהם לכבד את , המיוחד

לעידוד הקול של הנער הוא להכיר את הקול של זאת אומרת שצעד ראשון . השוני שביניהם

. האחרתהמחנך בכיתה 

 

לפני שהמחנכים באים אל ? שוני כיצד. הוא תנאי הכרחי לתהליך זה שוני בין מורה למורה

הם יעשו טוב . הם יעשו טוב לדבר ביניהם על ההבדלים שבגישות שלהם לסם, התלמידים

חד ובו כל מחנך מכיר ומרגיש מוכר במה שמילבנות שיח , להכיר היטיב קולותיהם המגוונים

הקמאי והפשוט " לא"ה. בית הספר קול אחד בקשר לסמיםהיות וזאת אומרת שלא יכולה ל. לו

. הוא אינו קול של אף אחד, אינו הקול האמיתי של אנשים
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רק המנהל יכול ליצור את האווירה המתאימה לצוות , לדעתי. כאן יש תפקיד מיוחד למנהל

כאשר הוא מעביר מסר ברור , שבין מורה למורה בשוניהמנהל מגלה בעצמו עניין  כאשר. שלו

וכמובן כאשר הוא מצביע על כך שאין לו ,  שיח בין חברי הסגל אלאשאינו מחפש נוסח אחיד 

אז השיח בין מחנכים , הפלא תנוסחאין  חה כלשהו שאפשר לגייסמהפתרון היחיד ושגם למו

. ם קולות רבים יכול להתקייםבתור אנשים מובחנים שונים ע

לדעתי אין דבר המעניין יותר ומרחיב יותר עבור בני נוער מאשר לראות שיח ? להתקיים היכן

  .בין מבוגרים בו כל אחד מכיר את המיוחד בגישתו ומכבד את המיוחד בגישות אחרות

  (.'סיפור שעת חינוך במקיף א)

. ות לקיים דיון כזה בנוכחות התלמידיםלכן לדעתי יש מקום לשאול אם מתאים למנהל ולצו

.  השיחה יכולה להתקיים בין המורים לבין עצמם, ואם חשיפה כזאת אינה אפשרית

ממנו  העם נוסח, בקו נגדי ברמה שליבואו תאֵפ , יש לי פתרון אחיד! שטויות: סם מהו אומר

, שלכם נגדיבואו תתמכרו למאבק . תצפו  לנסים ונפלאות כנגד הנסים ונפלאות שאני מבטיח

את " מוחק"אני . אותו דבר לכל אחד: בואו ותמכרו את המאבק נגדי בדיוק כמו שמוכרים אותי

" לא"תאבקו נגדי עם סיסמאות אחידות שאף הן מוכרות , הקול המיוחד של כל אחד ואחד

תביאו מומחה שיגיד למחנך מה  להגיד לתלמיד . אחד המוחק את המיוחד של כל אחד ואחד

.   להגיד נגדי

. הקרבזירת קום יבחירת הנשק ומאת  בידי האויב דווקא  להפקירמסוכן , נגד סמים נובמאבק

והשיח ואין חינוך ללא מחנך מיוחד ותלמיד מיוחד והמפגש , בלי חינוך" חינוך נגד סמים"אין 

. ביניהםהמיוחד המתקיים 

 

 

תפקידים . ב 

. תפקידיםברצוני להוסיף שני מושגים לדיון על יצירה משותפת של 

. המושג הראשון הוא  משולש 

רעייתו מלכה ובנם , אב המשפחה בשם אבי, כאן אני רוצה להפגיש אתכם עם משפחת סממי

. שנקרא לו סמי

#8 
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סמי

מלכהאבי

 

בכל  בעלהשל אונים ההיא מתוסכלת שנים חוסר . מה לומר לאבי במשפחת סממי יש למלכה 

אמא לא כנגד , לא בתפקידו כאב, לא בעבודה שלו, הוא לא מספיק חזק בעיניה. מיני תחומים

תהא : מהי אומרת, מלכה. ואפילו לא כנגד מלכה עצמה כאשר היא באה אליו בטענות, שלו

.  אתה, חזק

הפעם מלכה פונה אל . עם נוער שאולי מעשן חשיש וקיים חשש שהוא מסתובב 15סמי בן 

אם אתה , הפעם, אבי: ומהי אומרת. הבן" הידרדרות"בעלה  לא בשמה אלא בשם של מניעת 

, כפרה, לפני שיהיה מאוחר מדי, אבי, אז עכשיו, רוצה להציל את הבן שלך שלא יהיה נרקומן

.  אתה, תהא חזק

#9 

סמי

מלכהאבי

תהיה חזק אתה

 

, אם אבי יפנה לסמי. לשם סמי -מלכה פונה אל אבי . אין פניות ישירות.  זאת דוגמה למשולש

. למשל שיקשיב ויבין את דאגותיה, נה ישירות אל אביה אינה פוומלכ. זה יהיה בגלל מלכה

לא אנחנו ולא , תשאלו מיד, אבל. א תהא יצירה משותפתל, כאשר התקשורת משולשת

  ,-והוא. אבל יש אלטרנטיבה למשולש, נכון. משפחת סממי חיים רק בצמדים

 מתוך אמירה אישית שלה, כה תפנה לאבי ישירותשמל , 
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 וסמי יסמוך על שניהם לפתור דברים ביניהם   

 אחד ויצרו מה שיכולים ליצורושאבי וסמי יפנו זה אל זה  מתוך עמדות של כל אחד ו, 

כאשר מלכה סומכת על היצירה ביניהם 

  ושמלכה ואבי יפנו זה אל זה  מתוך עמדות של כל אחד ואחד ויצרו מה שיכולים

 ,ליצור

כאשר אבי סומך על היצירה ביניהם 

 ,כל צמד והיצירה שלה, כל צלע, כלומר

 , והשלישי אינו מתווך 

. ם אחריםומעורב בעצמו עם כל אחד בצמדי

ליכולת של המשפחה לאפשר יצירות משותפות בצמדים ללא יצירת משולשים אנחנו נקרא 

. ויוצר כנגד כל אחד בצלעות מובחנות, כל אחד מתחיל מנקודה מובחנת שלו: בשם  מובחנות 

 

 

במשפחה   

כלומר , מי יכול לעודד יצירת קולו של המתבגר המתפתח כנגד שותפיו הטבעיים לשיח זה

. על בית הספר להכיר את השותפים שלו וליצור אתם תפקידים תוך יצירה משותפת? והורי

-והחברה , הסגל עצמו, משפחות התלמידים: לבית הספר שלשה שותפים במאבקו נגד סמים

. בעיקר בלבוש מדים של המשטרה ושרות מבחן לנוער

 

משפחות התלמידים  

ישתדל לתת מקום לשיחה  הוריהם יו עםמחנך המכיר את מקומו המיוחד של שיחת תלמיד

הוא ישלח תלמידיו הביתה להמשיך דיונים . כזאת כחלק בלתי נפרד מתכנית החינוך שלו

לנסות להגדיר את השוני בין , הוא יעודד תלמידיו להבחין בין דעות שונות. שהתחילו בכיתה

, חות האלוהוא יבקש מתלמידיו לשים לב לחידוש שבשי. קולו המיוחד של אבא וזה של אימא

וידבר יותר , הוא גם יכבד את המקום האישי של שיחות בבית. לדברים שלא לא נאמרו קודם

הוא ידע לתת . על תהליכים ולא ידרוש מתלמידיו לחשוף תכנים משפחתיים יתר על המידה

ולא להשיג גבול ולהתנהג כאילו , למחנך מקום של קטליזטור ודוחף ומעודד שיחות אלו

.  מקום ההורהת אשהמחנך מחליף 

מנהל יכול לקבוע שמן הראוי ה. תף את שותפיו באופן פעיל וגלויספר יכול גם לשהבית 

שתכנית המשיקה באופן כל כך עמוק לתחום המשפחתי כמו מניעת סמים תיעשה במשותף 

המנהל יכול לעודד או להשתתף בתכנון התכנית יחד עם נציגים של הורים שיגידו  . עם הורים

שתמיד הוא בוודאי יכול לקבוע . הם מגדירים את תפקידיהם בתור שותפים בעצמם איך
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להורים הודעה מראש אודות קיום פעילויות הקשורות בסמים כדי לעודד  מקפידים למסור

. הורים להתחיל שיח עם ילדיהם בתוך ההקשר של תכנית המניעה

ה בצורך של תכנית וגם על הכר, עמדות כאלו מבוססות על כבוד ואימון במשפחות הילדים

וגם אם התכנית תאמץ . מבלי להשתלט על השיחה הזאת ,מניעה להרחיב את שיח גם בבית

" לא"גם כאן יהיה דגש על השוני שבין הורה  אחד לשני ב, ערבי לימוד לחנך את ההורים

. האישי שממנו ידבר עם בנו

 

בבית הספר   

#10 

הנה ? אתם זוכרים את משפחת סממי  .סגל בית הספר, כאן מדובר על השותפים הפנימיים

.  תמונה של בית הספר מול הילד והמשפחה

סמי

מלכהאבי

יועצת מנהל

משפחה
 

 
 
 

לדעתה על המנהל לתפוס פיקוד יותר חזק על . תשימו לב שליועצת יש מה לומר למנהל

. היא חושבת שהמנהל מתקפל בקלות יתר מול לחצים מהפיקוח. י השכבות והמקצועותמרכז

ואז . אבל את דבריה היא שומרת לעצמה. תהא חזק אתה, יחסה מסתכם באמירה מוכרת

דרך הסם היא . סמי סממי נחשד בעישון חשיש עם חברים גדולים לא רחוק מחצר בית הספר

דחוף ולמען הישרדות , פה של סמיםהיה כאן מגֵפ תועוד מעט , מוצאת דרך לומר את דבריה

. ורק ככה אפשר להגיב בגלל חומרת העניין. עליך לפעול מיד, בית הספר

: כאן תשימו לב לשתי נקודות

#11 



 11 

סמי

מלכהאבי

יועצת מנהל

משפחה

 "התא קזח היהת"

 
 
 
 

.  להגיד את דבריה ,יוצרת משולש דרך הילד ונושא הסמים היועצת. 1 

.  ספרי משקף במדויק את המשולש המשפחתי-המשולש הבית. 2 

נושא הסם עלול לפגוע במובחנות . בית הספר עלול להידבק מרמת מובחנות נמוכה מאד

. הסגל במידה והוא מחזק משולשים ודורש תפקידים בלתי אפשריים

אם ידונו מתוך הכרת השוני בין  ,לתרגל דיבור יותר ישירלכל הצוות הזדמנות טובה, ומאידך

והזדמנות טובה מאד למנהל להכיר בשוני זה ולעודד שיח המקדם מובחנות . מורה אחד לשני

. סביב הנושא

בחברה   

דה  האם באמת מוטל על מערכת החינוך לב. אנחנו חוזרים לשותפיו החיצוניים של בית הספר

זרועות של , אשר בית הספר יבחן בשותפו הטבעי בדברכ? ים בחברתנולמנוע שימוש בסמ

המנהל יכול ליזום תהליך של יצירה , שרות מבחן ושל המשטרה המנויים אף הם על הנושא

של החברה  יכולה  זו קטנהאז פינה . אם יזמין אותם לתכנון משותףמשותפת עם שותפיו 

, לדוגמה. לצרכים של אותו מקום וזמןלחשוב ביחד על חלוקת תפקידים בצורה המתאימה 

במצב אחד בית הספר יכול לבחור להתגייס לגישה מאד מחמירה על ילד הראשון החשוד או 

יחד עם המשטרה תהיה הבנה שיש סיכון של התפשטות של  כאשר, נתפס על מגע עם סמים

 במצב כזה אולי בית הספר יזעיק פעילות משטרתית חזקה. סמים דווקא באותו אזור

המשטרה ובית הספר יכולים , אבל באזור אחר עם אכלוסיה אחרת. בהזדמנות הראשונה

והקריאה למשטרה יכולה  ,כאן תינתן עדיפות לפעילות חינוכית. לחלק את התפקידים אחרת

. להתעכב יחסית

.  הספרו כללי לומר למנהל בית הכאן למשטרה מש?  אתם זוכרים את משפחת סממי
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#12 

סמי

מלכהאבי

יועצת מנהל

משפחה

משטרה ביה"ס

 
 

אולי בקשר לגנבות או בקשר להשמדת רכוש בית הספר או בקשר לאיך שמפקד המשטרה 

הנושא , אם לא תהיה תקשורת מובחנת בין השותפים. הרגיש כלפי מנהל בית ספרו בצעירותו

.  ים עלול ליצור את המשולש הלא מובחן אף בין המשטרה לבין בית הספרשל סמ

#13 

סמי

מלכהאבי

יועצת מנהל

משפחה

משטרה ביה"ס
"התא קזח היהת"

 
 

 הזדמנות מצוינת לתלמידים ללמוד מקיום תהליך זה על, וכמו בכל שיחה מובחנת בין שותפים

. שותפות מובחנת בין מבוגרים
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קח . קח אותי ותרגיש טוב, אתה לבד, אין עם מי לדבר! מובחנות שמובחנות: מהו אומר, סם

, אני מנתק מהורים. אני נותן את הקשר בין חברים מבלי שתתאמצו, אותי במשולש ובמרובע

לם רק כו, מבוגרים בכלל אין להם מה לומר. אין על מה לדבר עם הוריו  -למשתמש בי

תרד , ואם תיאבק בי. סימן לכך שאין להם מה לומרוהוא ה   -"לא לא לא"מצפצפים כמו תוכי 

אני רוצה מאבק , תטשטש כל שוני בין מורה למורה, תמחק אתה את המשפחה, לרמה שלי

. מי לא מספיק חזק  :תאשימו אחד את השני. ללא זכר של שוני או מובחנות או יצירה ,אנונימי

. לונות ולא מול בני אדםהיאבק מול שּבאני רוצה ל

הסם יגרור . מסוכן לתת לאויב להכתיב כוח האדם ותכנית הפעולה שלנו, במאבק נגד סמים

, המאבק האנושי נגדו מתחיל ברמה אחרת. בה הוא פועל, אותנו לרמת  המובחנות הנמוכה

.  ברמה של שותפות הדדית

#14 

זמן . ג 

בית הספר . ומחנכיו את הקול הפנימי והבינאישי שלויצר הנער ומשפחתו ילא ברגע אחד 

וזה אומר דווקא . יעשה טוב לערוך התמודדות מתמשכת המלווה התפתחות טבעית ורצויה

הדגש יהיה על מה יש לנו . לתכנן שבכל כיתה באים ומתמודדים מחדש עם נושא הסמים

.  מה אפשר להוסיף עכשיו, לחדש

כאן אנו עוסקים . ית ספר תיכון נוהג להתפצל לפי שכבותב. גם כאן תפקידו של המנהל מרכזי

אנו מבקשים מנציגים משכבות שונות לחשוב ביחד על המשך . בתכנית של רצף בין השכבות

ואנו מבקשים ממורים להכיר בחלקיות של העבודה שבכל . התפתחות הילדים משנה לשנה

גם כאן יש . 'וי' של מורי טימשיכו ויוסיפו להכשרת הקרקע ' מורי כיתה יב. שכבה ושכבה

אולי ידגישו חלק ' לדוגמה מורי ט. מקום ליצירה משותפת וחלוקת התפקידים באופן הדדי

בכך . יחסית יותר את הפן של ניסיון האישי ויחס לחברים שהתנסו' אינפורמטיבי יותר ומורי יב

ויכבדו גם את הם יכירו ; המורים יכירו לא רק בשוני שבין שלבים התפתחותיים של הילדים

ויקבלו את המגבלות של עבודה עם כל שלב מבלי , ההבדלים בין התפקידים של כל אחד

בידי המנהל . מופקד בידי המנהל הראייה הכללית על הזמן. לייחס מגבלות אלו למורה עצמו

כיצד בית הספר מעביר משנה לשנה  ? חיות בתוך הזמןלהשאלה כיצד בית הספר מצליח 

אחת לצוות של שכבה הבאה דברים העוברים עם הילדים משכבה ומצוות של שכבה 

?  כיצד בית הספר משתמש בזמן בתהליכים שצריכים זמן ? לשכבה

מה אני חי בעולם של . אף אתה תילחם נגדי רק בהווה, מה אני חי רק בהווה: סם מהו אומר

אף אתה , חותמה אצלי אין התפת. אף אתה תתמודד רק דרך כן סופי או לא סופי, כן או לא

תלחיץ , תקפיא את ההתמודדות בשלב המוקדם ביותר. אל תיתן להתמודדות נגדי להתפתח

אני מעדיף שיתנגדו לי עם כוחות כמה ' , או ז' בכיתה ח, את עצמך לתת תשובה אחת ולתמיד

.  שיותר ילדותיים
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" לא"ח האם פיתו. לא נרצה למסור בידי האויב לקבוע לוח הזמנים שלנו, במאבק נגד סמים

כולל המשך , אנו נרצה לצייד את חניכינו עם כוחות מבוגרים כמה שיותר. אז יש זמן, צריך זמן

. התפתחות בשנות השירות הצבאי ולאחר מכן

 

 ***

 

לא  -בדרך לומר , אפשר לסכם את דברי במאמר קצר, מכיוון שכולנו חכמים וכולנו נבונים

. בשמים היא

#15 

: ית הספר במאבק נגד סמים עומדתפקידו של ב על שלשה דברים

האישי של כל ילד וילד " לא"על הייחוד שב

תוך שמירה , ועל השותפות ההדדית של בית הספר עם משפחות הילדים ועם גורמי הקהילה

מובחנות בין חברי הסגל על  

. למה שצריך זמן יש זמן. ועל הזמן

 

וע מהמומחים האמיתיים הגיע הזמן לשמ, ומה אני אומר, ועכשיו שסקרנו מה אומר הסם

 ? מה אתם אומרים: ובמקומו של החינוך במאבק נגד סמים בפרט, בחינוך בכלל


