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י    ,מכובדי
  
  

חינוכי שהפ! במרוצת השני�  ואול� זהו כשל חברתי, ה משמיי�נגע הסמי� אינו גזיר

  .לאיו� אסטרטגי על חוסנה החברתי של מדינתנו

  

כישלו� , כגו� ניהול לקוי של המשפחה, כולנו חיי� בסביבה שיש בה מאפייני סיכו� רבי�

  .אירועי� חריגי� וכיוצא בזה, נשירה מוקדמת ממערכת החינו!, לימודי

  

 נית� יהיה למנוע מילדינו להיחש$ אליה�, ונדע לזהות� במועדא� נשכיל , אול�

  .ולהעניק לה� את החוס� הנפשי הנדרש

  

ספר זה מהווה כלי עזר ישי� לעבודה ע� בני נוער הנתוני� בסיכו� גבוה להתמכרות 

  .להתנהגויות בעייתיות ולסכנות אחרות, לסמי�

  

  הרלוונטיתד ע� האוכלוסייה המטפל להתמוד/ספר זה מקנה כלי� שיסייעו בידי המנחה

  .על מנת להציל עוד משפחה בישראל, נערה/על מנת להציל עוד נער

  
  

  .הרשות הלאומית למלחמה בסמי� ובאלכוהול תעמוד לרשותכ� בכל עת
  
  
  

� כ ל   ,ש
  

  
  חיי� מסינג

 המנהל הכללי
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   ,קוראי� יקרי�

  
  

ל המחלקה לקידו� ש) מי�"על(זכות נעימה היא לי לבר! את העובדי� למניעת סמי� 

  ".מסיכו� גבוה לסיכוי גבוה"נוער ע� צאת המהדורה השנייה של הספר 

  

ר מיכל רוזמ� וצביה ויסמ� "י  ד"הספר מתעד עבודת שטח מאומצת ומקצועית שפותחה ע

ומציג עבודה קבוצתית של עובדי המחלקה ע� אוכלוסייה של בני נוער הנתוני� בסיכו� 

  .גבוה להתמכרויות

  

הספר ישמש אנשי מקצוע ויתרו� משמעותית לחיזוק ההצלחות וההישגי� תקוותי ש

  .בעבודת המניעה המורכבת כל כ! ע� בני הנוער

  

אני שולחת ברכה לכל מי שלקחו חלק והביאו את חומרי הגל� לכדי ספר כתוב וסדור על 

  .אופניו

  

  

  ,יישר כוח
  
  
  

  ,זיוה גבאי
  ,כפתמנהלת א

  קידו� ילדי� ונוער 
  יפו  אביב  בתל
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  במקום הקדמה

  
                                             בקבוצה  שיחות

  ?       למה את עצובה: 'נערה א

  .בא לי למות, לא יודעת, סתם: 'נערה ב

  ?למה: 'א

  .במיץ של הזבל. בזבל, החיים שלי על הפנים: 'ב

  ? למה: '     א

  .עשה הרבה כסף ובזבז את הכול, בא שלי בסמיםאת שמעת שא: 'ב

  …מאוד עצובה, אז את עצובה: '     א

  …וזה , ארנונה, יש חובות. הלך לנו כל הכסף: '     ב

  ?אין לכם מישהו שיעזור: '     א

  ?אז מאיפה שהוא יביא כסף, אבל הוא אמר שהוא לא יכול לעבוד, אמרנו לו: '     ב

  ?ומה עם אימא: 'א

 . הוא יהרוג אותה, אבל הוא אמר שאם היא תנסה שוב, יתי לדבר אתה כמה פעמיםניס: 'ב

 ?אולי למנחה של הקבוצה שלנו, תלכי למישהו שיעזור לכם: 'א

  

  :וכך גם הבאים אחריו, "סיכון גבוה"התוכנית הפעלת קטע זה נלקח מתוך תצפית שנערכה בראשית 

  
*  

 הגיס שלי בא לבית הספר והביא לי ]… [עתי והרסתילא למדתי אלא הפר' בכיתה ז: "'תלמיד כיתה ח

 אמרו לי לבוא ]… [ אחרי כמה ימים הוא היה שוב בבית הספר והביא לי עוד סטירה]…[סטירה

בינתיים הגעתי הביתה וההורים . מהמשפחה חיפשו אותי ולא מצאו אותי. בצהריים ואני חזרתי בערב

 ".היכו אותי

  
*  

אבל הוא לא , ובכיתי לו נורא, יתי לעזוב את הבית ולעבור לאבא שליפעם רצ: " התגרשוהוריהילדה ש

אני מתה , הרגשתי כמו זבל. ואני שונאת אותו על זה, כי הוא התחיל חיים חדשים וזה קשה לו, יכול היה

  ".להתחפף מן הבית

  
*  

  "?איך אני יכולה לעזור לו. החבר שלי מעשן סמים קשים: "נערה
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  שלמי תודה

, שהשקיעו מאמצים ותושייה בלתי רגילים) מים"על(ה לכל העובדים למניעת סמים שלמי תוד

תודה לכל מי שתמך ; ובמסירות אין קץ עזרו לילדים הללו להגיע להישגים גבוהים מן המצופה

נוער בעיריית ילדים וקידום , אכפתתודות ל; תודה למאיר גרוס על ההפקה; בנו לאורך הדרך

תודות לרשות ; המסגרת המעשית והרעיונית לתוכנית המתפתחתיפו שסיפקו את -אביב-תל

 נוערבני  אשר חרתה על דגלה את עבודת המניעה בקרב  ובאלכוהולהלאומית למלחמה בסמים

  !כה לחי.  בסיכון גבוההנתונים
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  פ ת י ח       
  

  !ה/מנחה יקר

 במסגרות המחלקה לקידום ודה מרובות עם ילדים ובני נוערעבאשר נכתב בתום שנות , אנו מגישים לך ספר זה

העבודה עם בני נוער .  ובאלכוהולובתמיכת הרשות הלאומית למלחמה בסמים, אביב יפו- נוער בעיריית תל

. ובאלכוהולהרשות הלאומית למלחמה בסמים הנתונים בסיכון גבוה ועם הוריהם עומדת בראש מעייניה של 

היוצרות ,  ובאלכוהולקידום נוער והרשות הלאומית למלחמה בסמים: שתי המסגרותמכאן החיבור הטבעי בין 

  .השלמה ביניהן לטובת העשייה הטיפולית

חשוב לנו מאוד שספר זה ישמש כלי עזר פעיל ויעיל בעבודתך הקשה עם ילדים ובני נוער המאופיינים בסיכון 

  . גבוה להתמכרות לסמים ולהתנהגויות מסכנות אחרות

ההדרכה המקצועית במקומות עבודה בתחומי ; דלה למדיי המקצועית הרלוונטית בעברית ובאנגלית הספרות

צעירים בסיכון גבוה נזקקים לשיטות עבודה שונות . בריאות הנפש והחינוך איננה תמיד מספקת ומספיקה

ת רעיונות מסיבות אלו מוקדש הספר להפק.  בסיכון נמוךתוניםמאלו הפועלות בקרב ילדים ובני נוער הנ

  .יצירתיים לעבודה קבוצתית עם ילדים ובני נוער אלו

כלים שיכולים לסייע לך בהתמודדות עם העבודה הקבוצתית , מנחה הקבוצה, ספר זה מהווה ניסיון לתת בידיך

 במטרה ,גורם סיכון ספציפימקד ב מת כל מערך.ה לדוגממערכים םכנית הו בתים שמופיעמערכיםה. המורכבת

כל מערך קבוצתי עשוי , למעשה. להרחיב את השפעתו במטרה ,גורם הגנה ספציפי וכן ב,פעתולצמצם את הש

  . יםדלפעול לצמצום גורמי סיכון אחדים בד בבד עם חיזוק גורמי הגנה אח

ישנם גם גורמים . כי לכל משתתף בקבוצה צירוף ייחודי של גורמים שבהם הקבוצה שואפת לטפל, יש לזכור

ועם זאת מציג את " אנחנו"השילוב בין השניים מעניק בסיס לתחושת ה. הקבוצההמשותפים לכל חברי 

הגנה הגורמי ליכון והסבקבוצתך חשופים לגורמי והנערות ם הנערים א. השונות שבתוך הדמויות בקבוצה

ורמי חשופים לגבמידה שהנערים והנערות  ,אולם. מערכים המתאימים להשתמש בי/ תוכל– ךבפני ציגנש

  .ך בפניצגנוות שהאהדוגמעל פי  מערכים חדשים לבנות ךעלייהיה  –אחרים ורמי הגנה  ולגסיכון

לתכנן את העבודה הקבוצתית י /תוכלבחינת גורמי סיכון וגורמי הגנה אבחון הילדים מ שלאחר, שאיפה היאה

שהבאנו ות אהדוגמ עוד שעלינו לציין . של חברי הקבוצהמארג של סיכונים וסיכויים יפל  ע,באופן ממוקד

 פעילויות נוספות או חומרים מגוונים ךאם  באמתחת. יות והאופטימאליותאידיאלדוגמאות האינן בחזקת ה

 עוד נבקש לציין כי כל מערך בנוי מקטע .ךעבודתב לשלבם י/תוכל –ך ומדברים אל לבך בעיני שמתאימים

  .בחרים בנויים סביב גורמי סיכון וגורמי הגנה נ,שכאמור, עיוני קצר ומתרגילים

המנחים . אישיים- לכלי שעשוי להועיל בקידום תהליכים אישיים וביןכוונתנו, "תרגיל"כאשר אנו מדברים על 

  .או בשילובים אפשריים אחרים" דינמי"להשתמש בעיקר בחומר , הם אלו שיחליטו אם לעבוד בעזרת תרגיל

 תכנים ועל התהליכים הקורים על ה המשפיעים בהכרח, בקבוצהלאפיוניהם האישיים של המשתתפים מעבר

תעצים ותמצה , הקבוצה תתפתח היטב .צומחת הקבוצה ה נמצאתיש לשים לב להשפעת השלב שבו, בקבוצה

ויאפשרו לה לעבד את המטלות , יניחו לה, במידה שהמנחים יכילו אותה, ככל האפשר את יכולותיה

  . הקבוצתיות שהתפתחו עד אותו השלב
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.  להנחיהאלא ביחד עם שותפך, אינך עושה עבודתך ביחידות, המנחה, ה/את, למיטב הכרתנו המקצועית

מהי חלוקת , מיהו המנחה השותף. בסיכון גבוההנתונים  הכרחית בקבוצות של נוער הנחיה זוגית היא

ומה התועלת שחברי הקבוצה יכולים להפיק מן ההנחיה , מהו סגנון התקשורת ביניכם, התפקידים ביניכם

 רוזמן: לפירוט בנושא זה ראה( המנחים ים ורבת עניין הן לקבוצה הן לכםסוגיה רבת פנ זוהי –המשותפת 

  ).רמות :אביב-  תל.פיתוח זהות אישית בקבוצות ילדים ומתבגרים: כישורי חיים. 1997, ואחרים

  !    עבודה פורייה 
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   מבוא עיוני–חלק א 
  

  מושגי יסוד 
  

  :מצאו רלוונטיים לעבודתנומושגים ומודלים שנהסברים ללפניך 

שימוש ( אותם בני נוער שלגביהם ישנה הסתברות גבוהה של שימוש בעייתי בסמים – בני נוער בסיכון גבוה

, בני נוער אלו מאופיינים בגורמי סיכון רבים ובגורמי הגנה מעטים). או שימוש הכרוך בבעיות תפקוד/שכיח ו

וטיבציה לשימוש בסמים בקרב הילדים שמצויים בסיכון נמוך היא המ. בסיכון נמוךהנתונים בניגוד לבני נוער 

  ".ריפוי עצמי"בעוד שהמוטיבציה של בני נוער בסיכון גבוה היא ,  ההתנהגות החברתית

סתברות שמצמצם את הה, ב"בבית הספר בחברה בקהילה וכיו, המשפחתי, האישי גורם בתחום –גורם הגנה 

 או מצב שעשוי לסייע בצמצום ההשפעות של גנה הוא מאפייןורם הג. ה יתמכרו לסמים/ הנערה או/שהילד

ולהתמודד עם ,  המאפשר להגביר ולהעצים את החוסן הנפשיגורם ההגנה הוא גורם מתווך. יכוןגורם הס

, לבטל, גורם הגנה עשוי למנוע את השפעותיהם של גורמי הסיכון. ההשפעה ההרסנית של גורמי הסיכון

 ,.Hawkins et al(נפשי בעת חשיפה לסיכון שמעה הרחבת התגובות של חוסן גנה מה. לצמצם או למתן אותן

1992.(  

ה או /דשמגביר את ההסתברות שהיל, ב" בבית הספר וכיו,המשפחתי,  גורם בתחום האישי– גורם סיכון

גורם ). Clayton ,1991(ה יהיו מעורבים בשימוש בסמים ומשפיע על רמת מעורבותם בפעולות אלה /הנער

וישנה  הסתברות , )או התנהגות בעייתית אחרת(המקדים את השימוש לרעה בסמים  הוא המצב סיכון

כון להתפתחות של גורם הסיכון עלול להגביר את הסי .הקושרת אותו אל השימוש לרעה בסמים סטטיסטית

  ).Steinberg ,1991(הרסניות ת ותוצאותיו עשויות להיות פגיעּו

, המשפיעה על אנשים בריאים למיצוי רב יותר של יכולותיהם, גם פילוסופיית חייםכמו ,  שיטת טיפול– גשטלט

, תיאוריית הגשטלט מבוססת על הפסיכולוגיה התבניתית. ומסייעת לאנשים המתקשים להתמודד עם בעיותיהם

ועיקרה ברעיון שהאדם תופש ומארגן שלמויות בעלות משמעות ולא צירופים של יסודות מקריים המרכיבים 

 . הגשטלט מבוסס גם על רעיונות מתחום הפילוסופיה האקזיסטנציאלית ומן התיאוריה ההומניסטית. שלמויות

באיזו מידה הושגו מטרות : לענות באופן תקף ומהימן על השאלהלנסות חיוני כדי הוא  מחקר הערכה – הערכה

  . התוכנית

למען קליטה , רית ועם מערכות אחרותספ-הליכי עבודה רציפים של המנחים עם המערכת הבית – התארגנות

  .חיובית של הקבוצה ולהגברת הסיכויים להצלחתה

 – חוויות וחלומות, זיכרונות; הוויה ועשייה; עבר ועתיד, הווה; תוכן ותהליך; )כאן ועכשיו(זמן ומקום 

  . בתהליכי ההבנה העצמית וגיבוש הזהות האישיתהמשמשים את חברי הקבוצה, מושגים מעולם הגשטלט

 חומרים שיוצרו מן הצומח או מחומרים כימיים אחרים במעבדה שיש להם – אקטיביים- חומרים פסיכו

תרופות , אלכוהול, ובהם סמים, המוח(השפעות המשבשות את תפקודה התקין של מערכת העצבים המרכזית 

 .מסוימות



 

 14
 

ובדיקת אפשרויות ,  מאפשר הגברת המודעות של כל נער לדפוסי התפקוד שלו– מודל המודעות העצמית

 .תפקוד יעילות יותר

-הליכי ההתפתחות של הזהות בתקופת ההתבגרות כוללים הגברת הבשלות הפסיכו – אישית זהותשל מודל 

. ועד להשגת הזהות האישית במלואה', אני' החל מחקירת אפשרויות מגוונות של היות –חברתית של המתבגר 

  .ם שבה לבצע מורטוריום לקראת השגת זהות בוגרתהעבודה בקבוצה מעניקה הזדמנות נוספת לחברי

לילדים (סלקטיבית , )לכלל האוכלוסייה(אוניברסאלית :  של מניעה כולל שלוש רמות– מודל של רמות מניעה

לילד או לנער שהגיעו לטיפול פרטני לאחר שאותתו לסביבתם שהם (ואינדיקטיבית , )ולנוער בסיכון גבוה

  ).או שכבר החלו להשתמש בסמים, עומדים בפני השימוש בסמים

 ולחופש, שלב בתהליך ההתבגרות בו זוכים המתבגרים לדחייה בקבלת החלטות ובמילוי חובות – מורטוריום

  .עצמאיתאישית  זהות ה שללהתנסות בדברים בדרך לגיבוש

גיפות ואת מחקר אפידמיולוגי חוקר את ממדיהן של מ. אפידמיולוגיה היא תורת המגיפות – מחקר אפידמיולוגי

  .אקטיביים-סוג זה של מחקר משמש גם לחקר השימוש בחומרים פסיכו. מאפייניהן

 המצוי בסיכון המשמש מעין אב לילד או לנער, מדריך או חונך אישי,  אדם בעל יכולת השפעה רבה– מנטור

  .לסייע ולאתגר את המטופל לאורך זמן, לקבל,  הוא לתמוךתפקידו של המנטור. גבוה

להתמכרות לחומרים  בסיכון גבוה הנתונים בטיפול בילדים ובני נוער ת מתמקד– )מבחינה(טיבית מניעה סלק

 שמטרתה בגרים כדי לשלבם  בעבודה קבוצתית מנחי התוכנית בוחרים את הילדים והמת.אקטיביים- פסיכו

 של ילדים והעצמה של גורמי ההגנה, עריםצמצום השפעתם של גורמי הסיכון הספציפיים שאליהם חשופים הנ

 . ומתבגרים אלה

מדובר במערכת יחסים המבוססת על . טיפולי לעבודה עם ילדים ובני נוער- כלי חינוכי– עבודה קבוצתית

במחשבותיהם , במסגרתה לומדים המשתתפים לדון באופן פתוח ברגשותיהם, אמון וביטחון, קבלה

ון גבוה קבוצתית עם ילדים ונוער בסיכלעבודה ה. עם חבריהם לקבוצה ועם מנחי הקבוצה, ובהתנהגויותיהם

 יכולתם המוגבלת של המטופלים להתמודד ביעילות עם בעיות ומצוקות בתחומי ישנה חשיבות מיוחדת בשל

  . ההכוונה והליווי שהם זוכים להם במסגרת הקבוצה, התמיכה, וכן בשל חוויית הקבלה, חיים שונים

שעלולה לגרור את המשתמש , חינוכית-סוציאלית-פסיכו-  תופעה ביו– שימוש לרעה בסמים בקרב בני נוער

הסיכון גדול במיוחד בקרב מתבגרים בגלל היותם נתונים בהליכים של . בסמים לקשיים חמורים בתפקוד

  . והשימוש בסמים עלול לחבל בהתפתחות הזו, ממדית מואצת-התפתחות רב

כאשר לכל שלב ישנן מטלות , יומה  כל קבוצה מתפתחת בשלבים במהלך ק– קבוצהשל שלבים בהתפתחות 

  .לצד הוראה ולמידה של התכנים העולים בקבוצה, הליכים ובעיבודםועל המנחים להתמקד בזיהוי ה, יותייחוד

  

  .  ותוכל לשוב ולעיין בה בעת הצורך, ת/הקורא, נקווה שרשימת המושגים שסקרנו עד כה תסייע לך

  

   מחקר נתוני–שימוש בסמים 

  
, בבני משפחותיהם, פיזית והנפשית של בני הנוער ופוגע בהםם פוגע בבריאותם ההשימוש לרעה בסמי

כאשר המשטרה חושפת בפני הציבור את הצלחתה בחשיפת השימוש . חבריהם בבית הספר ובקהילהוב
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 החברה – ביום הסמים הבינלאומי  אחת לשנה בדרך כלל–בטלוויזיה " זמן אוויר"והסחר בסמים ומקבלת 

  ובאלכוהולהרשות הלאומית למלחמה בסמיםבמחקר אפידמיולוגי שנערך על ידי . עזוע עמוקמביעה על כך ז

בשנה אקטיבי כלשהו - בחומר פסיכו חוקי  מבני הנוער עשו שימוש לא10%-  נמצא כי יותר מ2005-ב

". קשים"השתמשו בסמים  4%- כ, )חשיש ומריחואנה(ימוש בסמי קנבוס  מהם דיווחו על ש6%- כ. האחרונה

 דיווחו על 20%-  כ:שיעורי השימוש גבוהים הרבה יותר) נוער שאינו עובד ואינו לומד" (מנותק"ב נוער בקר

 - דיווחו על שימוש בסמי קנבוס ו16.6%, אקטיבי כלשהו בשנה האחרונה-שימוש לא חוקי בחומר פסיכו

יווחו על שימוש מן החוסים במעונות רשות חסות הנוער ד 48.6% . דיווחו על השימוש בסמים קשים7.8%

 לא נבדק שיעור 2005בסקר של . 2001על פי הסקר של (אקטיבי  כלשהו בשנה האחרונה -בחומר פסיכו

- יותר מ;השימוש בסמי קנבוס בשנה האחרונה אחוז מהם דיווחו על 39%; )השימוש בסמים באוכלוסיה זו

  .אלכוהוליים בשנה האחרונהדיווחו על צריכת משקאות  70%-כ ;"קשים"השימוש בסמים דיווחו על  36%

 מצביעה על מגמה של יציבות 2001- לבין ממצאי הסקר שנערך ב2005השוואה בין ממצאי הסקר של 

חלה עלייה ניכרת בשיעורי השימוש בחומרים , לעומת זאת. בשיעורי המשתמשים במשקאות אלכוהוליים

א חוקי ולכן נגישותם רבה לבני חומרים אלה אינם סם ל. 2005- ב15.8%-  ל2001 - ב7.4% - מ: נדיפים

 חלה עלייה מסוימת 2005 - ב. עם זאת מידת הנזק שכרוכה בצריכתם אינה פחותה מזו של רוב הסמים. הנוער

  .בצריכת סמי הקנבוס

ים במגוון חומרבתדירות גבוהה בקרב הנוער הלומד קיימת קבוצה קטנה של בני נוער המדווחים על שימוש 

יש להקדיש . ראה הקבוצה הנמצאת בסיכון הגבוה ביותר לפתח התמכרות לסמיםזוהי כנ. אקטיביים- פסיכו

  .כמו גם  לאוכלוסיות של נוער מנותק ונוער החוסה במעונות חסות הנוער, תשומת לב מיוחדת  לקבוצה זאת

  
  

    הגנה סיכון וגורמי גורמי 

  סיכון  גורמי 

  .ספר והקהילתי-הבית, המשפחתי, אישי-הבין, י בתחומי חיים שונים ובהם התחום האישקיימים גורמי סיכון

 ביקור בלתי, םלימודיבכישלון , פחהשמלקויה של ה התנהלות:  בתחומים אלה מצויים גורמי הסיכון הבאים

אירועי חיים שליליים , בגיל צעירית  חברתהתנהגות אנטי,  מבית הספרנשירה מוקדמת , ת הספרסדיר בבי

 ,מצב כלכלי קשה, בריחה מהבית, ניסיון התאבדות, מעורבות בשוד, מיןכמו יחסי , בגיל צעירזמונם תו

  . יוןהיר , או התעללות מיניניצולהיפגעות בשל 

אוכלוסיות אלה ) USA Public Law( שימוש לרעה בסמיםהנוגע ל 1986- האמריקני מחוקעל פי ה •

  : מצויות בסיכון להתמכרות

נוער , מיני או פסיכולוגי, קורבנות לניצול פיזי, לסמיםילדיהם של מכורים ,  בחסך כלכלי אופייןמי שמ

נוער המעורב בפעולות , נערות בהיריון, נוער שנשר מבית הספר, שברח מהבית או נוער חסר בית

  .נוער עם בעיות נפשיות או מי שניסו להתאבד, אלימות או עברייניות

• Clayton) 1991(יחסים גרועים עם , יכופתולוגיהפס, ציונים נמוכים:  מונה בין גורמי הסיכון גם

  .חיפוש אחר ריגושיםוהערכה עצמית נמוכה ,  בגיל צעירבאלכוהול שימוש ,ההורים
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• Dryfoos) 1990 (שימוש : מונה שישה אפיונים המנבאים סיכון גבוה להתנהגויות בעייתיות בהתבגרות

יותר יוזם ון הגבוה בהמתבגר בסיכ. היריון או הורות, נשירה מבית הספר, עבריינות, לרעה בסמים

וא אנטי ה, ציפיותיו מעטות  להגיע לחינוך גבוה או לקבל ציונים גבוהים, התנהגות בעייתית בגיל צעיר

יכולת התנגדות נמוכה , נשירה מבית הספר, acting out) (הוא מתאפיין בהתנהגות מופגנת, חברתי

, תמיכה וליווי מועטים של ההורים, התחברות עם אלו הנוקטים התנהגויות מסוכנות, להשפעות חברתיות

 .חי בתנאי עוני, מתגורר באזור עירוני, הוא אינו מסוגל לתקשר עם הוריו

יף למות מאשר עד("פסימיות , התגרות במוות; חוסר מוצאומלכוד , דחייהתחושות של :  גורמי סיכון אישיים

ה של חוסר תחוש, ביטחון עצמיחוסר , וד ירדימוי עצמי, )1992, אילון ולהד( או סחיטה מניפולציה, ")לסבול

                    .אימפולסיביות, כעסנות,  ירודמצב רוח, ביטוי עצמילהגיע לכלל יכולת חוסר , יכולת להתמודדאי שליטה ו

יחסים קשים בין בני המשפחה או , שימוש בסמים, ניצול מיני,   דחייה מצד המשפחה:גורמי סיכון במשפחה

מעורבות מעטה , מצוקות כלכליות של ההורים, ללא הכלה או החזקה, ללא חום, לא תמיכהמשפחה מפורקת ל

גם לחצים המופעלים על ההורים במקום העבודה נמצאו גורמים . של ההורים וחוסר תמיכה מצדם בילד

 ,Sharlin(ובסופו של דבר העלו את הסיכון להתאבדות אצל המתבגר , לחוסר ביטחון כללי של המשפחה

  .  הקשורות להתמכרות לסמים אחת מאותן התנהגויות בעייתיותאיהתאבדות הניסיון ). 2000

, דפוסים של עישון ושתיית אלכוהול,  והשפלהאשמה, כעס מופנם ה שלתחושגורמי סיכון נוספים במשפחה הם 

 יתר - אחריותנטילת , הוריםה כלפי ) ערכי-דו (יחס אמביוולנטי, חוסר גבולות,  בסמים מגיל רךחשיפה לשימוש

 בבית במועדים  המשטרה שכיחה שלנוכחות, ות הנוגעים לעבריינותשמירת סוד, זמינות הסם, םתפקוד ההוריב

  . עברייניםנוכחות של ,  ידועיםלא

, הפרעות התנהגות,  בבית הספרסדיר לאביקור , מסתגלתשאינה התנהגות  :ספרה- ביתהנוגעים לגורמי סיכון 

  .בעיות משמעת

 חוסר רצון,  נמוכהרמת הישגים, השקעה בלימודיםאי ונמוכה מוטיבציה : םבתחום הלימודי גורמי סיכון

  .םלימודילהצליח ב

חוסר יכולת , החברמועטה במקובלות , יכולת ליצור קשרים חברתייםחוסר : בתחום החברתיגורמי סיכון 

  . דפוסי בילוי הכוללים עישון ושתייה, לחץ חברתיבפני ד ועמל

ר מעורבות בפעילות חברתית בשכונה בשעות אחחוסר , שימוש בסמים בשכונה: הבתחום הקהילגורמי סיכון 

  .של רוב תושבי השכונהירוד מצב כלכלי , )למשל, רכז קהילתימב(הצהריים 

תנאים ה, שכרן השביעות רצון מאי , השתלבות במסגרת קבועה של עבודה אי :הבתחום התעסוקגורמי סיכון 

  . מספקת לארווחה כלכלית, יחסהו

אלו הגדלים , ילדים טעוני הטיפוח במידה המרבית בחברה שלנונוגע לעתים ב' נוער בסיכון גבוה'המושג "

ועם תקווה מעטה , עם הורים שאינם מצוידים כהלכה להזינם, בתנאי עוני, בסביבות עירוניות רוויות פשע

היריון בתקופת ההתבגרות , סמיםשימוש ב, עבריינות, לשבור את מעגל הקסמים של כישלון בבית הספר

מדובר במשפחות החיות בעוני קיצוני ויש סיכון שילדיהן יסבלו מרמות  ).OSAP, 1990(" ואבטלה כרונית

ניצול והזנחה , תזונה לקויה, בריאות לקויה בינקות ובילדות, לידה-גבוהות ללא פרופורציה של נזק טרום

ולעתים קרובות אין בתי ספר או ,  אין להן מקום ראוי לחיות בו,פגועות, אמהותיהם מבודדות. רגשיים ופיזיים
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 -ילדים החיים בתסריט. שירותים חברתיים תומכים להגן על ילדיהן מהשפעותיהם של תנאי החיים הקשים

נשירה מבית , ובהן כישלון בבית הספר, חיים כזה מפתחים דפוסים ובעיות הקשורות זו בזו בגיל ההתבגרות

  . אומללות וחוסר התקווה במעגל של  רכיבים–עבריינות ושימוש באלכוהול ובסמים אחרים , היריון, הספר

  

  הגנהגורמי 

זיקה   כמוגורמי הגנה אישייםבהם  ו)Steinberg ,1991 (בתחומי החיים שנזכרוגורמי הגנה גם קיימים 

,  הערכה עצמית,משמעת עצמית,  ואחרית אישית אישיתרותכשי, םלימודיבהצלחה חיובית לבית הספר או 

חוש גם . הופעה נאה היגיינית ואסתטית,  ורמת דיכאון נמוכהתפיסה אופטימית של החיים, מזג אישי חיובי

כישורים לפתרון , אישיים וכישורים חברתיים- כישורים בין וכן,  הוא גורם הגנה)כולל הומור שחור(הומור 

 עם תומכתחמה ומשפחה , בית קבוצת גיל נורמטיכמו, םימיאגורמי הגנה דינ  גםישנם. בעיות וקבלת החלטות

, )מנטור(שיכול לתמוך מערכת יחסים קרובה עם אדם מתן הזדמנות לפיתוח , גבולות ברורים וגמישים

 ובהן אי שימוש בסמים שבה קיימות נורמות חברתיות מקובלות) קבוצת הגיל ("שווים"בוצת השתלבות בק

 פנאי פעילותשל לופות  חואפשרות לבחור, ידוד התנהגויות חיוביותלע ם חיזוקיקבלת, ועידוד המימוש העצמי

,  בהתנגדותה לשימוש בסמיםתומכת ומלוכדת הפעילה) שכונה(קהילה גם  ;שימוש בסמיםשאין בהן נגיעה ל

  . יכולים לסייעתוכניות חכמות למניעת השימוש בסמיםהומניסטי ו, ערכי, י מאורגןספר- אקלים בית

-מעורבות בפעילויות של הכנסייה או בפעילויות חוץ: גורמים המקדמים חוסן נפשי  מונה)1992(בנסון 

הכנת , שאיפה להצליח בלימודים, נהלים ברורים ומשמעת בבית ההורים, בקהילהובארגונים  לימודיות

אקלים , תמיכה משפחתית, דאגה לרעבים בעולם, ערכים המחייבים עזרה לנזקקיםמחויבות ל, שיעורי בית

  .  בבית הספר חיובי

, עם חברים מן הזרם המרכזיעם מבוגרים ו, גורמי הגנה נוספים הם קשרים קרובים עם ארגונים מרכזיים

,  או יותר ממטלות הגילשליטה באחת, חופש ואמונה,  זהות אישית חיובית,)integrity( הגינות ,בשלות

ת גומלין עם אנשים מרקע תרבותי פעילוהיכולת להעריך ולקיים , כישורים קוגניטיביים, שליטה ברגשות

  . שונה

  

בעיקר כישורי ת מצאי דליל של גורמי הגנה ובהם לעומ, הצגנו בפניכם מצאי עשיר ביותר של גורמי סיכון

לעומת הגישה המתמקדת , הדגש על הסיכון נובע מן ההשקפה הרפואית המתמקדת במחלות. חיים כלליים

וכן מיקוד של , הומור ואופטימיות, דדות וקידום החוסן הנפשית התמוהקניית יכולו, בקידום בריאות הנפש

  .תפנימישליטה 
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   בסיכון גבוההנתונים נוער בני  אצל מערך ההשפעה –1תרשים 
  
  

  
  

 .CSAP (2001). Science-Based Substance Abuse Prevention: מתוך             

  
  
  

 ,Gardner(ם במשרד הבריאות והרווחה האמריקני אקטיביי- המרכז למניעת השימוש לרעה בחומרים פסיכו

על מנת למנוע מעורבות פוטנציאלית , מכיר בצורך לצמצם גורמי סיכון ולחזק גורמי הגנה בחיי הילדים) 1998

ילדים רבים גרים בסביבות של מצוקה וזקוקים לכל העזרה האישית , אולם. באלכוהול או בסמים אחרים

, בוה לשימוש לרעה בסמיםבסיכון גאצל ילדים אלו המצויים ב. צרנייםם ויהאפשרית כדי לנהל חיים בריאי

  : אחד מגורמי סיכון אלה או יותראפשר לזהות

  .הורים המשתמשים לרעה באלכוהול ובסמים.1

 .מינית או פסיכולוגית, התעללות פיזית.2

 .ביקור בלתי סדיר בבית הספר.3

 .הריון.4

 .מצב כלכלי גרוע.5

 .לימות בסביבת המגוריםפשע וא.6

 .מעורבות בקבוצות נוער עברייניות.7

 .מעורבות בפשיעה או בעבריינות.8

 . או בעיות אחרות בתחום בריאות הנפשניסיונות התאבדות.9

 .בריחה מהבית למקלטים של חסרי בית, אימוץ, השמה במוסדות.10
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  נוער בסיכון גבוהבני תמצית עבודת המניעה עם 

 )סלקטיבית(ול בדרך של מניעה מבחינה טיפם לשל מערכיות אחדות אדוגמ, כאמור, ותאנו מציעבספר זה 

המערכים משמשים כלים לעבודה  . בסיכון גבוה להתמכרות לסמיםנתוניםקבוצתית עם בני נוער ההעבודה ב

 ם או להפחית מהשפעת,לבטלם, למנעםבמטרה ,  אחדיםכאשר הם ממוקדים בגורמי סיכון, הקבוצתית

 . כדי שיפחיתו מהשפעת גורמי הסיכון,במטרה לחזקם,  אחדיםי הגנהבגורמהמערכים ממוקדים גם . המזיקה

, ת הספרבישיקבלו במידע ה מתוך, הנוער אליהם חשופים בניש הגנה  וגורמי גורמי סיכוןזהומנחי הקבוצה י

 מידע נוסף יתקבל בריאיון .ים והנערותאודות הנערעל   שמחזיקים נתוניםות אחריםרטיפול וממקוהמרכזי ב

  .ייערך לפני פתיחת הקבוצההאישי ש

 סיכון הנתונות בה יקבוצות אוכלוסילעבודה עם  נועדהעומדת ביסוד עבודתנו של מניעה מבחינה ההשיטה 

 נושרים מבית ,אנטי חברתיתבעלי התנהגות , ילדי מכורים(גבוה על פי מחקרים ונתונים אפידמיולוגיים 

ה שרירותית או חווייתית מיהם המתבגרים הנתונים אין כאן קביע). ועוד, שפחות הרוסותילדים ממ, הספר

  .מדעי-בסיכון אלא קביעה שיסודה מחקרי

, ובשל אופייה הטיפולי של התוכנית, בסיכון גבוההנתונים בשל צרכיה הטיפוליים של אוכלוסיית המתבגרים 

ית מתקיימת התוכנ. באשר היא ממזגת עבודת מניעה עם עבודת טיפול, "מניעה טיפולית"אנו מכנים אותה 

. מניעה חינוכיתולכן נתאר אותה כ, בבית הספר או במסגרת חינוך אחרת וסופגת מן האקלים השורר בהם

  ".טיפולית- מניעה חינוכית": נעניק לתוכנית את התואר הראוי והמכובד, אם כך

לכלל  מסרים המשגרת ליתארסבהרמה האוני: ניעה נוספותמרמות  שתי  קיימותמבחינההמניעה הבצד 

הגעתם בילדים על סף המטפלת , )המסמנת(האינדיקטיבית הרמה ו, יתלא דיפרנציללא הבחנה, האוכלוסיות

 שלוש רמות המניעה נותנות מענה מורכב לצורכיהם הדיפרנציאליים של בני .אינטנסיבי בסמיםשימוש ל

ערכת המניעה זו משלימה את זו ולכולן מקום חשוב בתוך מ; אין שיטת מניעה אחת שאין בילתה. הנוער

, תקציביים, דווקא משום כך חשוב מאוד לקבוע סדר עדיפויות שעל פיו ייקבעו דגשים ארגוניים. הכוללת

  ).  Gordon ,1983(תוכניים ואחרים 

  

  בסיכון גבוההנתונים  עם בני נוער צהקבובעבודה 

. ינוכי מוכר ונפוץח- סוציאלי-פסיכו-בסיכון גבוה היא כלי ביוהנתונים עבודה קבוצתית עם בני נוער 

הקבוצתי מאפשר מפגש עם צרכים ומטלות ) setting(המצדדים בסוג זה של התערבות מדגישים שהמערך 

פיתוח , התחלה של תהליך היפרדות מהדמויות ההוריות ומעולם המבוגרים בכלל: התפתחותיות של המתבגר

, ופיתוח כישורי חיים, )נדיבידואציה אי- ספרציה  (נפרדות ואוטונומיהפיתוח , מערכת יחסים עם בני הגיל

. וכדומה, הצבת יעדים והגשמתם, קבלת החלטות, פתרון קונפליקטים, פתרון בעיות, כמו תקשורת יעילה

ם אישי בשני תהליכים עיקריים העבודה בקבוצה הקטנה מאפשרת לכל פרט שבה לבצע תהליך של מורטוריו

שהלגיטימציה להבאתם מאפשרת , ות האופייניים לפרטלהביא לקבוצה דפוסי התנהג, מצד אחד: זמנית- בו

וסביבת  שדה טיפולהקבוצה מהווה , ומצד שני; או מוזרות, בדידות, כגון ניכור, מתן ביטוי לתחושות וחוויות

בעצם .  להתנסויות חדשותמקום בטוח ומרחב מוגןוכן ,  לרכישת כלים חדשים להתמודדותטיפול
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-ןפוטנציאל עשיר להרחבת גורמי הגנה אישיים ובי, אם כן, יה ישנוההשתתפות בקבוצה וההשתייכות אל

, פיתוח מערכות קשרים המאופיינות באינטימיות, רכישת כישורים חברתיים, תחושות של מסוגלות: אישיים

בעיקר כאשר מדובר בבני נוער , הקבוצה עלולה לחזק את גורמי הסיכון, אך באותה מידה. קירבה והדדיות

עלולה לפגוע , "מסוממים"ה, "העבריינים" "המסוכנים", "קבוצת המופרעים" השתייכות ל.בסיכון גבוה

כתוצאה מחוויות של , בדימוי העצמי שהוא ממילא ירוד או לגרום לחיזוק של התנהגויות תוקפניות  ואלימות

  .ואף לגרום לאימוץ דפוסי התנהגות שליליים, תסכול ודחייה

איננה ,  בסיכון גבוהבית הנעשית בעבודה הקבוצתית עם מתבגריםשהייחודיות במניעה הסלקטי, מכאן

 שיש אלא עיקרה בתפיסה, בטכניקות מיוחדותם ספציפיים וממוקדים ובשימוש תכנימצטמצמת בעיסוק ב

וההתנסות בקבוצה תהיה כלי המיועד לתרום לצמצום , ורם הגנה גשהקבוצה עצמה תהיה להבטיח

  .ולחיזוק גורמי ההגנההמשתתפים  גורמי הסיכון שלהשפעת 

לבחירת יש חשיבות רבה לבחירת המשתתפים בקבוצה וכן , הגנהעל מנת להפוך את הקבוצה לגורם , לכן

חשוב שמנחים אלה לא רק יוכלו לקרוא . מנחים מיומנים ובעלי ניסיון בעבודה עם בני אדם בסיכון גבוה

ים לרתום את התהליכים הללו לחיזוק אלא יהיו גם מסוגל, תהליכים בקבוצה ולהבין את משמעויותיהם

  .ההתפתחות האישית והקבוצתית

המודל מציג שלבי ). MacKenzie & Livesley ) 1983 בחרנו להסתמך על מודל ההתפתחות של 

המעבר משלב אחד לשלב מתקדם יותר מתאפשר רק לאחר מילוי מטלה . התפתחות המופיעים בסדר קבוע

בכל קבוצה המתפתחת , על פי העיקרון האפיגנטי. כל שלב ושלבהמאפיינות , אישית ומטלה קבוצתית

סיום , במובן זה. כאורגניזם ישנו פוטנציאל להתפתחות והוא יתממש בתנאי שיתמלאו התנאים הנחוצים לכך

תרומתו של המודל היא בכך שלא מדובר רק בהתמקדות . מוצלח של שלב אחד מהווה מדרגה לשלב הבא

מודדותו הספציפית בכל שלב  בפרט ובהתאלא יש גם התמקדות, מלא מטלותעליו לבקבוצה כשלם אחד ש

 ברמה של הקבוצה, בכל שלב" מטלה מרכזית"בהן " איום מרכזי"עוסק הן במודל התפתחותי זה . ושלב

פועלת במונחים , של מטלה בשלב מסוים" מוצלח"עבודה בקבוצה שמאפשרת פתרון , במובן זה. ברמת הפרטו

מטלה בתנאים משום  שהפרט מתנסה בחוויית האיום ובגיבוש של פתרון על ידי ביצוע , ם הגנהשלנו כגור

מטלה , כל שלב מאופיין דרך המשתנים של מיקוד גבולות. דבר זה מאפשר את המשך ההתפתחות. מוגנים

תוך , והדרך לפתרון ברמה האישית, המטלה האישית, הדרך לפתרון האיום, האיום על הפרט, קבוצתית

  .  ת של התהליך בקבוצההדגמו

, מפגש קבוצתיביכולתו של . היוולדםעוד טרם בגורמי סיכון לעתים קרובות ילדים בסיכון גבוה עמוסים 

את , להעלות את ערכם העצמי,  הנערים והנערותליצור שינוי משמעותי בחיי, שבועי- ואפילו מפגש חד

ת להם כישורי חיים להתמודדות יעילה עם להקנוו,  מה שראוי ואפשרי לשנותואמונתם בכוחותיהם לשנות

על מנת שתעשה ככל יכולתה ,  ואסרטיביתמעמתת,  ומכילהמסגרת תומכתונשיג  כל זאת אם נתבע. בעיותיהם

  .חייהםאיכות  יפורלשמיטביים כלים ולנערות להקנות לנערים 

, בקידום רווחתם, היכון גבוסילדים ב שנטלנו על עצמנו כרוכה בקידום תפקודם של יתעיקרבות ההמחוי

  . הנפשית והפיזיתחוסנם ובריאותם
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  ?"נמוך סיכון"לעומת קבוצת " סיכון גבוה"מה המיוחד בהנחיה של קבוצת 

לתכנון העבודה בהתאם , נער ונערה בקבוצה, מחויבות  אישית לדאגה אקטיבית למצבו של כל ילד וילדה .1

של גורמי הסיכון וגורמי ההגנה שאליהם ובהתאם לזהותם , להערכה של רמת הסיכון של כל אחד מהם

 .הם חשופים

מניעת בעיות , כלומר. לחברי הקבוצה) ראקטיבית(מגיבה  ולא  רק דאגה )אקטיבית- פרו(יוזמת דאגה  .2

והרכבת האחרונה כבר , ידועות מראש  במקום להמתין עד שיתברר שכבר מאוחר מדי לפתרון הבעיה

 .עזבה את התחנה

תוך התייחסות , בנחישות אך בעדינות, ת מרבית ועל פי קצב אישי וקבוצתיברגישו" בשר החי"לגעת ב .3

 .מכילה ותומכת, יתאמפת, אך גם מקבלת, רניתממוקדת וחוד, ישירה

המטלות הנוספות או הייחודיות של מנחה קבוצת הסיכון הגבוה לעומת מנחה מן השורה כרוכות בעבודה  .4

 ללוות את חבר הקבוצה לעבר גורמים נוספים שיכולים המנחה מחויב. אחראית ומחייבת, מקצועית עדינה

במקרה של דיווח על מחשבות אובדניות או על ניצול מיני , לדוגמה. ולא להסתפק בהפניה בלבד, לתת יד

, ה יד ביד/מקצועית וילווה את הנער-ייקח המנחה אחריות אישית, )של המדווח או של חבר אחר בקבוצה(

במקרה של אובדנות תהיה בדרך כלל פנייה למומחה לבריאות . אימהלסמכות מקצועית מת, בדחיפות

ה /והדרכה מקצועית להמשך הטיפול בנער, הנפש על מנת לקבל אבחנה לגבי רמת הסיכון להתאבדות

. ה/ה לאורך תהליך שיקומו/ילווה את הנער) אחד משני המנחים של הקבוצה(המנחה . במסגרת הקבוצה

 .ה ובשאר חברי הקבוצה/על פי תוכנית טיפול מחודשת ומעודכנת  בנער, ה/גם הקבוצה תלווה את הנער

תה ובתוכה בכל  מנחים שילוו את הקבוצה ויעבדו אמכל אלו ברור שהעומס רב ויש צורך לפחות בשני .5

וכל איש מקצוע מבין את , כמובן שעל המנחים כולם לקבל הדרכה מקצועית סדירה. מהלך קיומה

 .חשיבותה המכרעת

פירושו של דבר שמשך "). וי"כדי לסמן  (אחת בלבדפגישה יכון זקוק לסדרת פגישות ולא לכל גורם ס .6

 .ולא מדובר בקביעה טכנית כלשהי , הזמן משקף את צורכי המשתתפים

בסוגי  , שונים זה מזה או דומים זה לזההתמודדות י  המקשר בין דפוסשביל הזהבחשוב למצוא את  .7

סיפרו ער שבורח מהתמודדות עם מצב קשה שנוצר בקבוצה או שנ, הלדוגמ. לאורך זמן, התנסות שונים

נוקט בדפוס הבריחה גם במצבים הוא יתכן שי,  שהוא ברח מהתמודדות עם מצב קשהעליו בקבוצה

זיהוי הדפוס והבנת יתרונותיו וחסרונותיו . בעברבהם התנסה דומים ש לחץ גם במצבינהג כך ו, אחרים

 .ולבחור ביעיל שבהם,  בעזרת הקבוצהפייםחליהתמודדות לבדוק דפוסי נער עשוי לעזור ל

את התחברות זו  תקדם . רעיונות שעלו בפגישה הקודמתל ולתהליכים, תכניםמתחברים לכל פגישה ב .8

  .הקבוצה לקראת הפתרון המבוקש

פעילויות אלו מעבירות מסר נוסף על החשיבות   ; "צינון"ומסתיימת ב" חימום"כל פגישה מתחילה ב .9

ה /עם הנערקשר עין בפגישות אלו ישמרו המנחים על . דית שיש לכל נער ונערה בעיני המנחיםהייחו

 .כאן ועכשיו, תו ועבורונמצאים אמה שעשוי לגרום לו תחושה אמיתית שהם , ת/הדובר

אלו המשתדלים להימנע ממבט   , הצופים אל עומק עצמם, המנחים יאתרו גם את אלו המתבוננים לתוכם .10

 . ד הם זקוקים למבט ולמבע של הדמויות ההוריות בקבוצהבעו, חושפני
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זהו תהליך ממושך התובע מן . אקלים של אמון בקבוצהיעשה כל מאמץ לבנות ולבסס " הטוב"המנחה 

אור בקצה "כמו גם ניסיון מתמיד לגשש באפלה ולגלות  , המנחים סבלנות אין קץ ואמונה אינסופית

מפת "בנקודה הייחודית ב, רים והנערות במקום שהם נמצאים בווזאת על מנת לפגוש את הנע, "המנהרה

השקדנות ואי הוויתור של , הנכונות, ההתחברות. שם הם יכולים להתחבר אלו לאלו, של הקבוצה" הדרכים

הם לא יבינו כיצד קורה שהמנחים חוזרים . יעוררו התפעלות עזה בקרב המשתתפים בקבוצה, המנחים

הם יתפעלו מכך  .תגם לאחר התנסות קשה במיוחד  בהצבת גבולו, כרגיל, לפגישות עם חיוך על פניהם

אלא , הם לא ברחו משדה הקרב ולא התרסקו בתגובה לתוקפנות והיעדר משמעת": נשברים"שהמנחים  לא 

נערים ונערות אלו אינם רגילים . שיש לו הרבה בעיות" רגיל"כמו אל ילד " קשה"ממשיכים להתייחס לילד ה

. על חוסר אמון בהם וחוסר יכולת להתמודד, על זלזול, על אי אכפתיות, ונים על שיפוט שליליהם אמ. לכך

אם מישהו "הם עשויים לחשוב כי . ובעיקר על עצמם, הם לומדים משהו חדש על הזולת, בקבוצה, כאן

  ". א לאכזבכדי של, לפיכך כך אנהג  גם בעתיד. סימן שיש בי משהו חיובי הראוי להערכה, ממשיך להאמין בי

 

  כגורם סיכון וכגורם הגנהס ולתפקד  להיתפכל נושא יכול

וכגורם כגורם סיכון ראותו לאפשר שנדון בו נושא וכל , גורם הגנהכגורם סיכון ותפקד כקבוצתנו יכולה ל

לא רואים , מה שרואים מפה("תלוי בנקודת הראות , לכל עמדה יש פנים שונות, במילים אחרות. הגנה גם יחד

 מצב שיש בו בונוסים רבים ואפשרות להשפיע  על מה שמתרחש –" להיות מלכת הכיתה", למשל). "משם

 גורמים נםיש, עם זאת. אולם עליה גם להתמודד בהצלחה עם ציפיות גבוהות ממנה בהרבה תחומים, בכיתה

מתקיימת  לעתים .הגנהמי כגורנקלטים אחרים בעוד ,  סיכוןמי בעיקר כגורהם נקלטיםשסביר לחלוטין ש

קיימת בולטות של סיכון  , כלומר. תנועה דינמית של חילופין בין מרכזיות ההשפעה של סיכון לזו של הגנה

: בראיית שני הפניםיש חשיבות אין ספק שעל מנת לקבל החלטה נכונה , אולם. ובולטות של הגנה לסירוגין

בחוסן ובכשירות חברתית רואה ) Garmezy-) 1987 נציין כאן ש.שימוש לטובהה ו,שימוש לרעהה

אפשר לראות בהם גם שני צדדים של אותו המטבע  .  שני קצוות של רצף אחד–העומדת מול פגיעות והפרעה 

  ).1993, ארז(

  

ודורש יצירת , תפקיד המנחה בקבוצות של אוכלוסייה בסיכון גבוה מורכב יותר מתפקידו של המנחה הרגיל

. ענפה ויעילה עם בעלי מקצוע מתחומי בריאות הגוף והנפש, ורגנתמערכת קשרים מא, היינו, " מסייע-מערך"

  .המנחים נוטלים על עצמם אחריות אקטיבית ודאגה אקטיבית לסיוע אמיתי ומציאותי לשיקום הנער והנערה

מהם , כמו למשל, ספר זה איננו מספק תשובות לכל השאלות העשויות לעלות בעבודה עם ילדים בסיכון גבוה

בין " המינון הנכון"או " המיזוג  הנכון"מהו ; להמשך קיום הקבוצה בתום שנת הלימודיםהקריטריונים 

הליווי , מהו גבול הסיוע; התמקדות בגורמי הסיכון וגורמי ההגנה לבין דינמיקה קבוצתית ועבודה מתמשכת

. בוהמהן אפשרויות העבודה עם הורים של מתבגרים בסיכון ג; והמעקב שייטול על עצמו מנחה הקבוצה

על ידי הדור הבא של המטפלים בילדים ובבני נוער בסיכון , כנראה, תשובות לשאלות אלו ואחרות יינתנו

  !ת/הקורא, וכוונתנו היא אליך. גבוה
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  עבודה עם ילדים

ברצוננו לציין כי אנו תומכים מקצועית באופן מלא בהשקעת מאמצים וכספים בעבודה קבוצתית עם ילדים מן 

אם כי הטיפול הקבוצתי בילדים צעירים שונה מן הטיפול הקבוצתי , )גיל הפעוטון(עיר ביותר הגיל הצ

  .בשל אופיו הייחודי של המתבגר ובשל מטלות ההתפתחות המוטלות עליו, במתבגרים

בהיותו דן בסוגיות התבגרות הלקוחות מעולמם , מרבית החומר שהבאנו כאן מתאים למתבגרים, לפיכך

ויש לעבוד עמם על , הילדים הצעירים מאובחנים בדומה לבוגרים מהם. ים ונערות מתבגריםומחייהם של נער

מניסיוננו בעבודה עם קבוצות ילדים בפנימיות יום . פי גורמי הסיכון וגורמי ההגנה הפועלים בחייהם

ת המופעלות וכן במסגרות טיפוליו, במועדוני נוער של קידום הנוער, בפנימיות, בכיתות טיפוליות, משפחתיות

ראינו כי ניתן להגיע להישגים ניכרים עם ילדים , אביב יפו-על ידי השירות הפסיכולוגי חינוכי של עיריית תל

הכול "להשתמש יותר במשחק ופחות ב, כמובן שיש להתאים את החומרים לעבודה עם ילדים. החל מגיל הגן

וכך גם עם הצוותים המקצועיים של , בילעבוד עם הורי הילדים באופן יותר ממוקד ואינטנסי, "דיבורים

אלו ילדי . כי ישנם ילדים הנתונים בסיכון גבוה עוד בטרם יצאו לאוויר העולם, יש להדגיש. המסגרות

במקרים כאלו גורמי ההגנה בטלים . המכורים או מי שנולדו לתוך מערך משפחתי רווי בגורמי סיכון קשים

  .ל מנת למזער נזקים כבר אצל הרך הנולדוישנן פעולות שיש לתכנן ולבצע ע, בשישים

 

  תנאי עבודה 

 אפשרות כמו, בסיסיים עבודה ים ובני נוער בסיכון גבוה דורשת קיומם של תנאימניעה סלקטיבית עם ילד

משתתפים  כמות, )ובנסיבות מיוחדות גם בחופשת הקיץ (שכת לאורך שנת הלימודיםתמעבודה קבוצתית מל

 זמנים , אך גם גמישקבועמפגש מתאים  מקום ,)לפחות (מנחים מקצועייםשני , )עד עשרה(יחסית  ןקט

  .גמישות: שם המשחק. היתר ליצור קשר עם המנחים ולקבל סיוע בעתות משבר,  אך גמישיםקבועים

 כיבוד . תוגש לכל חברי הקבוצה במידה שחלקם אינם זוכים לקבל ארוחה חמה אחת ביום בביתםארוחה חמה

  .יש לזכור שלמתת התזונתי נודעת גם משמעות רגשית. יינתן בכל מקרה, מתאים לעונה, "כבד"

כיבוד האדם ) המוענק למשתתפים" כבוד"לבין " כיבוד"יש קשר בלשני בין  (–  הכיבוד כגורם הגנה

  .ומתן כבוד לכל אחד מחברי הקבוצה) ממתקים וכדומה(לרווחתו " כיבוד"ידי מתן -המשתתף בקבוצה  על
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  ם מעשייישו -' חלק ב

  עבודה בקבוצה על פי גורמי סיכון וגורמי הגנה

    רמת הסיכון

 ועוצמתם  גורמי ההגנהכמות לעומת  ועוצמתם גורמי הסיכוןכמות יפל  נקבעת עה/נערהשל רמת הסיכון 

, ככל שגורמי הסיכון רבים מגורמי ההגנה, כלומר. על פי פגיעות מול חוסן, ובמילים אחרות, הסובבים אותו

וככל שגורמי ההגנה רבים יותר מגורמי הסיכון כך פחותה , ה/ה יותר רמת הסיכון שבה שרוי הנערכך גדול

אלא גם למשך קיומם של , י בין הגורמים האמורים הסיכון אינה נוגעת רק ליחס הכמותרמת. רמת סיכון זו

 די בכך כדי –היות בן להורה מכור או היות ילד מוכה , למשל. משקלם והבולטות שלהם, הבולטים שבהם

  .לסמן רמת סיכון גבוהה
האב מתכחש לנער ואיננו , הורית�משפחה  חד(משה מוצא בצו בית משפט מהבית הקשה שבו חי עד כה : דוגמה

השופט קובע שמשה יעבור לפנימייה ). האח מכור לסמי�, הא� סובלת מבעיות נפשיות קשות, תומ� במשפחה

ובעיקר מקובל חברתית , משה משתלב היטב בבית הספר. בת מקו�ולבית ספר איכותי בקר, טובה במרכז האר�

  .משה מקבל חונ� ומשפחה מארחת, כמו כ!. בשל הופעתו הנאה

יכו! שברקע נראה שכל גורמי ההגנה חוברי� יחד על מנת להתגבר על השפעת� ההרסנית של גורמי הס, על פניו

גוברת השפעת� של גורמי הסיכו! , רמטיביבנקודות של משבר נו,  בנקודות מפנהאול�, המשפחתי של משה

משפחתו המארחת מהווה מקור של . שמלווי� את משה מיו� היוולדו ושעדיי! מכתיבי� את התנהגותו ביד רמה

אול� הקשר הקשה והכפייתי של משה ע� אמו , חו� ואהבה ומשה יודע ליהנות ממגוו! ההצעות שלפניו

הורסת את הפנטזיה על אודות משפחה קבועה , שפחתו החדשהלאחר שעבר להתגורר ע� מ,  לבנה,הביולוגית

  .         והופכת את גור� ההגנה לגור� סיכו!, ובית אמיתי

  

  סיכון נמוך מול סיכון גבוה

 פוייר"בציפייה שלהם כי הסם ישמש לה כרוכבסיכון גבוה הנתונים אלו בסמים אצל ציה לשימוש במוטיה

 כל עוד מצבם קשה ובעיותיהם להשתמש בסם מכל סוג שהואיפסיקו הם לא "). אקמול רגשי"מעין (" עצמי

יש לציין את קבוצת , כמו כן). והרי ברור שהשימוש בסם איננו פותר בעיות אלא מגביר אותן (בלתי פתורות

ובני הנוער בסיכון גבוה בשל בעיות שאינן , מסיבות כלכליות, בין השאר, בני הנוער בסיכון גבוה הנובע

  . ב"מצוקות במשפחה וכיו, קשיים בלימודים ובחברה, יכולת שכלית נמוכה, מו בדידותכ, כלכליות

 באורח ,תו חברתיותמטרבלבד ל" קלים" בסמים  להשתמשצורךיש , בדרך כלל, בסיכון נמוךלנערים ונערות 

, במשאביהם,  בכוחותיהם–ההתבגרות תקופת עד תום בסם את השימוש   מפסיקיםורובם ככולם, מזדמן

  .וקבוצת הגיל בית ספר, סיוע כוחות בסביבה כמו משפחהוב

בשל כל אלה אנו סבורים שיש למקד את מלאכת המניעה בראש ובראשונה בקבוצת הילדים ובני הנוער 

  .  ואפילו בקרב מי שנתונים בסיכון גבוה מאוד, הנתונים בסיכון גבוה

  

-חיים במשפחה חד, גות אנטי חברתיתהתנה, שימוש בסמים: בספר זה נעסוק בעיקר בגורמי סיכון אלה

משמעות : נעסוק בעיקר לגורמי הגנה אלה, כמו כן. אלימות ועוני, אובדנות, יחסים קשים במשפחה, הורית

תקשורת אסרטיבית והסתייעות , הצבת יעדים, פתרון בעיות, שליטה עצמית, אופטימיות והומור, החיים

  .במנטור
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מנותק , נם מופיעים בחדר הטיפול ובמציאות שמעבר לו באורח מבודדכי גורמי הסיכון הללו אי, יש להדגיש

יש , כשעוסקים בגורם הסיכון אלימות, לכן. בעיות רבות קשורות זו בזו ויוצרות תרכובות ייחודיות. וסטרילי

, אקלים אלים בבית הספר, כמו אקלים אלים במשפחה, לזכור שהוא בעל השלכות על גורמי סיכון אחרים

  . ב"ת הספר וכיונשירה מבי

וכן את גורמי הסיכון שביסוד ) כמו שימוש לרעה בסמים(את ההתנהגויות המסכנות " לנצח"על מנת לתקוף ו

נשירה מבית הספר , קשיים בלימודים, התעללות מינית, משפחה אלימה(ההתנהגות של שימוש בסמים 

  .יש להעצים ולחזק את  גורמי ההגנה, )וכדומה

  

  ?מי סיכון ועל גורמי הגנהכיצד משפיעים על גור

שיפור הציון , כמו למשל, ישנם גורמי סיכון שלחברי הקבוצה קל יחסית לתקוף אותם ולצמצם את השפעתם

הסיוע יכול להתבצע . של מבחן חשוב שכישלון בו מאיים להוביל את הנער אל מחוץ לגדרות בית הספר

וצירוף ההורים , כה מצד מחנכת או מנטור נבחרתמי, ולכלול את שינון החומר למבחן, בעזרת המערך המסייע

אין לצפות שהקבוצה תשנה את , אם גורם הסיכון הוא משפחה עבריינית, לעומת זאת). אם אפשר(למאמץ 

, לתמוך בו, חברי הקבוצה יכולים לעודד את הנער. פניה של משפחה זו ותהפוך אותה למשפחה מוסרית

ולבחור באפשרות המתאימה לו , כאלו שאינן עברייניות, לאפשר לו לגלות אפשרויות חדשות של קיום

  .ביותר

   

  גורם הגנה –עדים ת יהצב

כאשר מילוי היעדים יקדם את הישגיו ויעצים , ת יעדים פירושה זיהוי מטרות בעלות משמעות בעבור האדםהצב

 הקרוב או –תיד ה מן ההווה והעכשווי לעבר הע/ את הנער מוליכהיעדיםהצבת , מעצם טבעה. את ערכו העצמי

הוא יכול לתכנן מה יעשה על מנת לנהל את הזמן , בזמן הנוכחי, כעת; פניו של הנער מופנים אל העתיד. הרחוק

  . היעד יתממש בעתיד; העתיד הוא היעד. ולנצלו להתכוננות לקראת העתיד

וחני שלנו היא תנאי הפיזי והר, אבותינו לימדו אותנו שהגדרת יעדים ברורים לשאיפות שלנו בעולם המנטאלי"

  ).2000, שארמה." (הכרחי להגשמתם

  

  ?להיות מה אני צריך לעשות כדי להיות מי שאני רוצה? מה אני הולך להיות? מה אני רוצה מחיי

האם יש לי יעדים נוספים לקראת ? האם יש בי התכונות הדרושות כדי להתפתח להיות מה שאני רוצה להיות

שאלות אלו הן מהחשובות שאנו שואלים את עצמנו לאורך ?  )חומים אחריםבאותו התחום או בת(העתיד שלי 

אנשים שבוחרים לקבוע . וכך יחלפו להם חיינו כאילו מעצמם, אם לא נשאל אותן  נהיה כעלה נידף ברוח. החיים

  .לעצמם יעדים לחייהם לוקחים אחריות ושליטה על חייהם

ואת , דקנות וללא שיקול דעתהמחקים את הוריהם בדקהמתבגרים בפרק על סגנונות זהות ניתן לזהות את 

אינם מנסחים שום יעד ולא , נעדרי חוט שדרה, לה הנידף ברוחשהם כמו אותו ע, )דיפוזיים ("י הזהותפזורי"

מי שנמצא בשלב המורטוריום נאבק ומתלבט עוד ועוד כדי להגיע למה . פועלים על מנת להשיג יעד מסוים

 זהותו הוא זה שהתנסה בחוויות משמעותיות  בחייו וניצל הזדמנויות להציב לעצמו וזה שהשיג את, שמתאים לו
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, קובעת, בעלת שליטה, אחראית, ליתהיעדים כרוכה בהתנהגות רציונת הצב, ואכן. אופן ממצהיעדים ולמלאם ב

  .כזו שנשלטת על ידי מיקוד שליטה פנימי, מנהלת ומנהיגה, מתכננת

התנהגותם כרוכה ". אי שליטה"ו" שליטה" לעתים קרובות במונחים של בני נוער בסיכון גבוה חושבים

, ובהיעדר שליטה מצד סביבתם, בהיעדר שליטה על המשאבים שברשותם, בהיגררות פסיבית או אגרסיבית

נער או נערה בסיכון גבוה מאופיינים . נותרות בלתי מנוצלותאך אלו , ויה לספק להם הזדמנויותשליטה העש

, המדינה, בית הספר, הוריםעל ה, על הגורל או המזל, בהשלכת האחריות על הכישלון,  חיצוניבמיקוד שליטה

  .רק לא על עצמו, ואחרים

 חדשה ובלתי ההזדמנות לקבוע יעדים ולהשיגם יכולה להוות סיכוי גבוה בעבור הנער או הנערה לחוות חוויה

  .ות ולפיתוח ערך עצמי ריאלי וחיובית יעדים מהווה גם בסיס למטלות משמעותיהצב. מוכרת של הצלחה

  

   תרגילים–כיצד אציב לעצמי יעד 

רצוי שיהיו אלו יעדים שיתרחשו (ה לרשום חמישה דברים שהיה רוצה להשיג בתקופה מוגדרת /על כל נער

ת לבחור מתוך חמשת היעדים את היעד שהיה רוצה להשיג יותר /ה מתבקש/כל נער). במהלך הטיפול בקבוצה

  .ואת הדרכים והאמצעים להשגתו,  כל אחד בקבוצה יציג את היעד שבחר מתוך החמישה.מן האחרים

יש לבדוק האם היעד שבחר . במהלך הדיון יש לנסות ולזהות את המכשולים האפשריים בדרך להשגת היעד

נער ממוצע בגובהו שרוצה , כמו למשל, הקבוצה תשקף לנער יעדים לא ריאליים. הנער הוא ריאלי בעבורו

על הקבוצה לעזור לכל ". סופר מודל" או נערה נאה אך לא יפיפייה שרוצה להיות ייות שחקן כדורסל מקצועלה

דרכים , התוכנית תכלול לוח זמנים. ה יעד ריאלי ולתכנן תוכנית ריאלית להשגתו/ה בקבוצה לנסח לעצמו/חבר

יים  גם זיהוי כוחות אפשרוכך, מכשולים אפשריים ודרכים להתמודד עמם, אנשים מסייעים, להשגת היעד

  .דרכים לנצלםשעשויים לסייע בהשגת היעד ו

בפגישות הבאות בקבוצה יש לשוב לאותם יעדים ולבדוק עם הנערים והנערות מה קרה בתהליך של השגת 

  . היעדים הנבחרים

לטה הח, למשל.  הן מגוונותהאפשרויות לשילוב תוכנית להשגת יעדים של המשתתפים בתוך התהליך הקבוצתי

 שהעיסוק ביעדים יתקיים על פי בקשת קבוצהב או החלטה חודש נושא המפגש יהיה יעדים שאחת לבקבוצה

  . או רוצים לשתף את האחרים בהצלחותיהם" תקועים"כאשר הם מרגישים , המשתתפים

אפשר למשל להזמין . ו מעורבים בהשגת יעדי המשתתפיםבאותם מפגשים אפשר לשלב את האנשים שהי

  . שעזרה לנערה להפחית ממשקלה באורח ניכר" שומרי משקל" את המדריכה מל הקבוצהלמפגש ש

כל . האישירים על פי דרגת הקושי ורמת האתגר נבחישה יעדים  חמאפשרות נוספת היא למיין קבוצה של

המנחים . ומהם הדרכים והאמצעים להשגתו, ת לציין מהו היעד הקל ביותר להשגה ברשימתו/ת מתבקש/נער

רצוי על פי הסדר , רו לחברי הקבוצה שעליהם למלא את המשימה ולהשיג את היעדים שבחרו לעצמםיסבי

  . מהיעד הקל להשגה אל היעד הקשה
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   גורם הגנה וגורם סיכון– הבית שלי

  .לזהות באופן חווייתי את משמעות הבית בחיי הילד או הנער: המטרה

והבית שבו הם גרים , הם התגוררו הנער או הנערה בעברשב, רישום או ציור של בית או כמה בתים: הליכים

  .עכשיו

  

  תרגילים

  .אליות /מתגעגעה /את בית שי/רייצ* 

   .לשכוחאותו היית מעדיף בית שי /צייר* 

או בין שני גיבורים ,  אפשר לנהל דו שיח בין שני הסיפורים.בין הציוריםש הדומה והשונהשיחה על  קיימו

  .בסיפורים אלו

 אפשר להגיע לסערת רגשות ואף לסחף רגשי שממנו, יים להוות פתח להבעת רגשותילים אלו עשו תרג:למנחה

  .ה להכתיב את העלילה/אלא להניח לקצב האישי של הנער, לא כדאי למהר. עמוק

                                                       

  ביקורי בית כגורם הגנה

עם מחנכת , אפשר לערוך אותם ביחד עם יועצת בית הספר(משתתפים ביקורים של מנחי הקבוצה בבתי ה

ה / גנוז בהם אוצר בלום של נתונים על אודות הנער–) הכיתה או עם אדם אחר שמקיים קשר טוב עם התלמיד

מכין , פוגש חברים, ישן, המבקרים יבקשו מן הנער המארח להראות להם היכן הוא אוכל. ה/ועל משפחתו

להגיע עם ראש פתוח על מנת להפיק הבנות , ועם זאת, עליהם להכין את שאלותיהם מראש. ב"שיעורי בית וכיו

  .חדשות מן התצפית בילד במקומו האמיתי

 על אודות נער שנמצא כבר ,זמן קצר מטפל נדהמים נוכח דברים שנחשפו תוך לעתים קרובות קורה שמחנך או

התברר כי המקרר ; )אין אב במשפחה(יטת יחיד עם אמו נמצא כי הבן המתבגר ישן במ, למשל. זמן רב בטיפולם

שעד כה הוסתר מעיני הסביבה עקב , התגלה בן משפחה נוסף; )תרופות ואוכל לכלב, פרט למים(בבית ריק 

  .בעיקר סביב מקומו של הילד, על אודות מערכות היחסים במשפחה" חמים"אפשר לקבל נתונים , כמו כן. נכותו

כמובן (ומבלי לתאם מראש את הביקור , ה מבלי לבקש רשות מהוריו/ לבית הנעראין להגיע! חשוב לזכור

  ).שהדבר אינו תקף במצבי דחק  ספציפיים שדורשים התערבות מיידית בבית

 .יש להסביר לנער ולהוריו מהי סיבת הביקור ולהאזין לרגשותיהם ובקשותיהם

 דלת נעולה היטב שמשדרת לכם מהמשפחה כדאי לדעת שעל אף כל הרצון הטוב אתם עלולים למצוא בפניכם

. יש לבדוק מהן האפשרויות העומדות בפניכם, במקרה כזה!". אינכם אורחים רצויים! עופו מכאן: "את המסר

ייתכן . יש לבדוק מה גרם לכך ולמצוא פתרון ביחד. בכל מקרה אין להאשים את הילד על פגישה שלא מומשה

והם מצפים ,  הספר בפרט מעלה את מפלס החרדה אצל בני המשפחהשביקור של נציגי הממסד בכלל ושל בית

ומן ההכרח אפוא לטפח גם בהם חשיבה , במקרים רבים יש להורים היסטוריה של כישלון אישי". רע מכל"ל

  .על מנת לפנות את הדרך לילדיהם, תומכת ואופטימיות, חיובית
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ולבקר בבית רק לאחר ,  הפעילות בקבוצה בית לפני תחילתנם מנחים שמעדיפים להימנע מביקוריש, אגב

ליצור קרבה ואינטימיות כבר בפגישה ביקור הבית אמנם עשוי , לדעתם. השליש הראשון לקיומה של הקבוצה

  .אולם בביקור מוקדם קיים גם רמז לחודרנות שעלולה להפוך לגורם סיכון, שלאחר ביקור הביתראשונה ה

גם הנער . קש מבני המשפחה להראות לנו תצלומים משפחתייםהבית נבלהשלמת התמונה המשפחתית מביקור 

ייתכן שתוך כדי הסיפור על תולדות משפחתו מפי אחד המבוגרים הוא . מתבקש להיות פעיל במטלה זאת" שלנו"

שיח שעשוי להביא לקרבה - שיח או רב-ואולי אף ייפתח דו, הם קודם לכןילילמד דברים חדשים שלא שמע ע

  .  חדשה או מחודשת

  .שנקבל רשות מהמשפחהבתנאי , לסיום הביקור מומלץ לצלם את הנוכחים

  ? לדעתכם, לאילו מטרות

  

הקנקן לעומת מה : פנימיות הבית לעומת חיצוניותו: בדיון הקבוצתי אפשר לעסוק בנושאים אלה :נושאים לדיון

 בתים שוניםקיימים ; יםוך אור גם על רגשות מודחקויכול לשפ, לשקף את האדם ומצבוהבית עשוי ; שיש בתוכו

; לספר על בתים שהיו למשתתפים מיום הולדתם; השונים זה מזהומשפחות  כשם שיש בני אדם ,זה מזה

; מבחינה חומריתמבית דל יותר או אהוב יותר " טוב"בהכרח בית מפואר במובן החומרי איננו להתייחס לכך ש

.  שהבית מספקהגנההעידוד וה, תמיכהה, שייכותה הוא מידת ,"בית"תחושה של האת  מה שקובע כדאי לציין כי 

  .ולשמור עליו על הבית גונןאמנם חשוב לחזור ולזכור לכדאי לשאול אם 

, סיםכוע , מסוכסכים,תוקפניים, גשות קשיםלביטוי של ר ) לגיטימציה(היתר לאפשר ולתת , חשוב לאשר

  .)הריאלי(המציאותי בית  ההתמונה המצטיירת שלכזבים מומא למבולבלים ומבלבלים, מבוהלים

, תחושת נטישה,  יש בו געגועים:ער שנושא הבית  טעון מאוד רגשיתבקבוצה שיש בה עולים חדשים אפשר לש

ולעסוק , ם בביתכל הרגשות הכרוכיאת חשוב לאפשר לנערים ולנערות העולים לבטא . ולעתים אידיאליזציה

  . להימנע משיפוט ועמידה בשעריש. ובבניין הבית החדש בארץ, ממנובפרידה , בעזיבתו

  

  גורם הגנה וגורם סיכון: המשפחה

  

  תפקידים במשפחה

לשרוד מטרתם לאפשר למשפחה להמשיך ו, תפקידים שוניםה  יש לחברייכון גבוהבסהנמצאת משפחה ב

תפקיד  ממלא  וההורה,ה הור שלתפקידמלא הילד מ: תפקידי הילדים וההוריםביניהם לעתים מתחלפים . לתפקדו

, "חרוץהילד ה", " הילד הטוב", "ההורה הטוב ":יםהתפקידסוגי לאפיין את אפשר קבוצה מסגרת ה ב.ילד של

לשאול את כדאי . ועוד, "מאכילההורה ה", " ההורהכבודאת מציל ה", "המופרעהילד ", "שקטהמשכין הילד "

רוצה הוא ה תפקיד שהאם ז, במשפחה" חשוב"מרגיש הוא האם , הילד הנדון מה הוא מרגיש לגבי תפקידו

  .תפקיד אחרלמלא רוצה לנסות הוא עד עולם או שלמלא להמשיך 
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  )התנהגות, מחשבה, רגש(ה "משחק רמ

החבילה הכחולה ; "רגשות" –החבילה האדומה  .ה"רטיסי רמפיסות כחשלוש נחות ומלפניך : משחקה הוראות

  ".התנהגויות" –החבילה הירוקה ; "מחשבות" –

. ני צעיר ממנוהאחד גדול ממנו והש, לעידו שני אחים. 15עידו הוא נער בן : עידול ש רועי את האי/קרא. 1

בבית הספר עם חברו " הלך מכות"עידו . של עידו במחלה קשה וכל המשפחה דואגת מאודלאחרונה חלה אביו 

  .  הטוב והושעה מהלימודים

  . כרטיס אחד מכל חבילהי/בחר. 2

  .מחשבותיך והתנהגותך, רגשותיךותאר את  )"עידואני " (שוןגוף ראב עצמך בקבוצה י את/הצג. 3

   . ויגיבו זה לזהיש את רעהוחברי הקבוצה ישתפו א. 4

  :למנחה

אני ; לבדהיה אני פוחד שא; אני חושב שאבא ימות, למשל, התנהגותלמחשבה ול קשר בין רגשאת ההדגש . 1 

, התנהגותאו מחשבה ,  רגש–שתנים  כל אחד מהמלהראות שאפשר לשנות המטרה היא .בוכה כל היום

אני יודע שאקבל ;  אני חושב שאבא ימות,למשל. לשנות את שני האחריםושינוי כל אחד מהמשתנים מסייע 

       .לתפקד כרגילשתדל  מאני; והמשפחה מאיתמיכה מצד א

    . מחשבה ולהתנהגות ואפשרו לשנות את תוכנםל, לקשר שבין רגש תנו דוגמאות אישיות. 2

  ).ה"רמ( אפשר שהמנחים יכינו מראש כמה כרטיסים בעבור כל אחת משלוש הקטגוריות .3

  

  :  תרגילים–תפקידי ההורים 

גם אבא וגם אימא מנסים למשוך : הלדוגמ, ולגבולות במשפחהתפקידי ההורים  לנוגעתהיגדים שרכו רשימת ע

המורה מבקשת  י נעדר מבית הספרשאנכ; מאיאני הולך לא כשאבא לא מסכים לתת לי משהו; אותי לצד שלהם

  כשיש ; ...אני מספר אותו לכשיש לי סוד ;  שלי לא מוכן ללכתאבאכשיש אסיפת הורים ; לדבר עם אבא

, כשאני רב עם אחותי או אחי; אני מסתלק מהבית, ...או אמיכשאבי ; ...כי, ...מתחים בבית אני אוהב להיות עם

כשאני נכשל במבחן שלא למדתי ; ...אז, )למשל, מאוחר מדי ממסיבהר חוז(י יכשאני לא שומע בקול הור; ...אבי

כשיש לי מצב רוח ; ...אז, כשמישהו במשפחה משתמש בסמים; ...אז, כשיש לי מצב רוח רע; ...אז, לקראתו

  .... אני, כשמישהו שאני מכיר היטב הפסיק להשתמש בסמים; ...אני, טוב

  

  . שרשומים לעילארבעת ההיגדים הראשוניםן בסמנו בטבלה הבאה מה נכון או לא נכו. 1

    לא נכון     נ כ ו ן  

      

      

      

      

  

  .השלימו את שאר ההיגדים. 2
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  . במשפחההם לקשהעבור מתבגרים שב ופחות ישיר םפחות מאייו הוא זכהתרגיל בצורה ביצוע 

אני לא חשוב לאף "או " ה בביתלנו דבר כזאצאין "יהיה קשה להגיד בצורה ישירה שלנער מסוים ייתכן , כמו כן

  ...".אחד

 עליהםענינו האם היו משפטים ש, האם היה קשה, הרגשנוכיצד : חשוב לשוחח על התהליך הטבלה  מילויםותב

יש . נו או כאלה שהציקו לנוברורים להיו דברים שלא האם היו ,  שבהם התלבטנואחריםמשפטים לעומת , מייד

ונוח להיות אדון  זה טובתמיד האם . חוסר גבולות גבולות בלתי ברורים ו,לברר תחושות לגבי גבולות ברורים

מה אני מפסיד ? "לא"אומר לי או לשמוע מישהו עם מישהו האם לפעמים אני רוצה להתייעץ  ?לעצמי

מה אני ו ,מה אני מרוויח כשמותר לי לעשות כל מה שאני רוצה? ומה אני מרוויח מזה, "לא"  ליכשאומרים

  ?מפסיד

  

  "רמידה משפחתיתפי"

 גבולות ומיקום הדמויות, שטחים:  את מפת המשפחה שלורכל אחד מציי, ליךהלאחר שהקבוצה שותפה בת

  ."פירמידה משפחתית"זוהי . דומהכפיפות וכה, סמכותהעל פי באופן מדורג 

  .נער ימקם את עצמו במקום מסוים על הסרגל  כל– סרגל אישי. 1

  :הלדוגמ

  

  . X במקום  בדיוקיר מדוע בחר להיות ממוקםלהסבאחד מתבקש ל כ. 2

הרווח ). ?מה אני מרוויח? ...מה אני מאבד אם  (בכל בחירהשהפסד למידת הרווח ומידת התייחס ליהמנחה . 3

  .וכדומה, חברתי, חומרי, רגשיוההפסד יכול להיות 

משתתפים בקש מהאפשר ל,  עם הנושא"לזרום"  להמשיךנחה חש שאפשרמהשבה בקבוצה : אפשרות נוספת. 4

לאחר מכן אפשר . משפחהבשל כל דמות  הדומיננטיותההיררכיה במשפחה ואת  את בהלהציב פירמידה ולהציג 

: זוחשוב לשוחח על התחושות שעולות בעקבות העבודה ה. ברורה את המציאות הקיימתויזואלית לראות בצורה 

האם טוב ? ום בקביעת חלק מהגבולות מקכםהאם יש ל?  כךכםהאם טוב ל? עם מה שישים מסתדראתם איך 

  ? גבולות הקיימיםכם בל

  . וקבוצה לצייר את המצב הרצוי לכל אחד באפשר לבקש מ, דברים שעוליםלהמשך ישיר ב

על המנחה להיות רגיש במיוחד כלפי נערים הסובלים מגורמי סיכון .  רגיש ביותרואנושא המשפחה ה :למנחה

  .מצב כלכלי קשה ואלימות, )פיזית או נפשית ( נכותבשלו מתפקד כמו הורה שאינ,  בתחום המשפחהרבים

 בוגרתאחות  בוגר או  אחמצויים במשפחההאם : לאתר גורמי הגנהבמקביל לזיהוי גורמי סיכון בקבוצה יש 

  .יכולים לסייע האם רצון חזק ויכולת לעבוד קשה; ים ועוזריםתומכ,  גבולותביםשמצי

מצב כם ב מה קורה ל,)מתעלל וכדומה , חולה,נרקומן( מתפקד ינום אההורישאחד מאו נערות  נערים נםאם יש

תציבו מה יקרה אם לא ? מאיפה היכולת הזאת? גבולותים לעצמכם  מציבכםאת עצמאתם מוצאים האם ? כזה

 יםמתגברכיצד אתם ? האם זה קשה? כםעצמ בלשלוטכיצד למדתם ? מכם לשמור על עצםלמדתכיצד ? גבולות

  ?על הקשיים

  בריחה מן הבית  ציות מלא להורים
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  הנדנדה

לא   כללכאשר .עולה ויורדת לאטהנדנדה , איזוןקיים כאשר . נדנדההשוות מידת קיומם של הגבולות לאפשר ל

מרוצה  כאשר אני .למטה או רק למעלהרק לצד אחד ולהשאיר אותנו אותנו היא יכולה להפיל קיים איזון 

  .נתז פשוט מאוהנדנדה ,מהגבולות

  . מחייהם למצבי נדנדה שוניםותאאפשר לבקש מהמשתתפים להביא דוגמ

אפשר ליישם גם לגבי התהליכים ,  את התרגילים שלעיל העוסקים בהיררכיה ובגבולות במשפחה:למנחה

סמכויות , אפשר לבדוק כיצד המשתתפים בקבוצה תופסים את המושגים היררכיה. כאן ועכשיו, הקורים בקבוצה

ומה עושה כל חבר קבוצה , וזנים או היעדר גבולותקיום גבולות מאוזנים לעומת גבולות בלתי מא, ושליטה

  .במושגים הללו

  

  תרגילים

  הצל במשפחהוהאור במשפחה . 1

 .בחייה" צל"משקפים הוכאלה , בחיי המשפחה" אור" משקפיםה, תהליכים ושל אירועים' ליצור קולאז: המטרה

האם אני ; ות וצללים במשפחהאור; הדברים שאינני אוהב בהו, תיהדברים שאני אוהב במשפח: במילים אחרות

  .אור או צל במשפחתי

  

                                                                                                                                                                                                    הקבוצבציור . 2

 או הקבוצה בשלמותה מציירים או )במקרה שמחלקים את הקבוצה לקבוצות משנה (קבוצהה- תתהחברים בכל 

   .בונים מודל של משפחה

  

   :סיפור בהמשכים. 3

ולבסוף הכותב . והשלישי כותב, משיךהשני מ, אחד מתחילה .משפחה במצוקהעל מספרים סיפור בהמשכים 

  .מקריא את הסיפור בשלמותו בפני חברי הקבוצה

אביה : לדוגמה. קבוצה תיצור סיומים שונים- וכל תת,  להציג את חלקם הראשון של האירועים:אפשרות נוספת

ביא לה,  לנקות בכל יום את הבית–של אהובה נהג להכותה בכל פעם שלא עשתה בדיוק מה שאמר לה לעשות 

היום הכה . אהובה פחדה לבקש עזרה. ועוד, להתלבש צנוע, לא לצאת עם בנים, לו קפה מיד כשהגיע מעבודתו

  .  אותה האב קשות בחגורה והיא החליטה לגשת למשטרה

  . השוו ביניכם את סיפוריכם. המשיכו את סיפור האירוע עד לסיומו

  

  :זיכרון טוב וזיכרון רע. 4

  .חשיבות בחייךערך ונשים ומקומות שיש להם א, חפציםשל  מפהר יצי. א

 ולאן ,היכן אני נמצא, מהיכן באתי(צפוי ומעתידך ה, הווה שלךן המ, מעברךובה חלקים תמונת עצמך זוהי 

  ).ימועדות פני
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  : תרגיל אישי– המשפחה. ב

ציור ר כל אחד מציי: "קבוצת משפחה"או " משפחה" 'קולאז או בהדבקת חמרב, כל משתתף מעצב בפלסטלינה

   .של משפחתו או בונה פסל תומשפחאת סמל המ

האם לשאלה , יםלגדל, לצבעים, ליחסים ביניהן, לשים לב לדמויות יש .והתייחסות הדדית שיתוף –במליאה 

קבוצה מי נהנה בלבדוק יש . ה/ של הילד"האידיאלית "המשפחהאו " הריאלית"המשפחה היא " משפחה"ה

 באיזו מידה רכשו המשתתפים . לבין הסיפור המשפחתיהתחושהקשר בין אם יש ה, מהשימוש בחומר ומי לא

  .תובנות חדשות לגבי מקומם במשפחה

  .ניתן למקד את הדיון בקבוצה שלנו" קבוצת המשפחה"לאחר העבודה על 

  . כיצד היא נתפסת בעיניהם, מומלץ שהמשתתפים יתבוננו בקבוצה ויבטאו בציור או בפיסול

  :חיי כמבוך. ג

  . לולייני המתחיל ברגע הלידה וממשיך דרך ההווה לעבר העתידצייר קו

ת /מיקוד במטרה יכול לכוון את המשתתף.  רצוי לשתף זה את זה בחוויות הרגשיות שליוו פעילות זו–במליאה 

  .ה/לתכנון מחודש של חייו

  :המשפחשל הסוציומטריה . ד

  . ים ובכל מעגל נקודות המפוזרות באופנים שונמעגליםשורת ציירו 

  לוגיאיזה ע? ל מבטא את משפחתכם באופן מיטביוגיאיזה ע. לים מצביע על מערכת יחסים אחרתוגיכל אחד מהע

  הרצוי מול משפחתכם על  לים המתאימים תציגו אתוגידרך בחירת הע ?מהו מקומכם במשפחה?  מבטא אתכם

  .ואת מקומכם בתוכה,  שבההמצוי

   סוציומטריה במשפחה– 2תרשים 

  

  
  

  

יד על "על מנחי הקבוצה להיות עם . יל המעגלים חשיבות רבה משום שהוא חושף מערכות יחסים ורגשותלתרג

  .סיכון גבוההנתונים בעל מנת להגן על משתתפים " הדופק

  

  :"עץ המשפחה שלי". ה

המשתתפים . ך הוא מוסיף רקע לעץ ובודק את יחסי העץ עם הרקעכר  אח,"ליהעץ ש"  אתמציירמשתתף כל 

 ."עץ המשפחה"של העץ שלהם ב )לגובה ולמרחב (מקומוב,  במשפחהשבין העציםמערכות היחסים  ביעסקו

האם העצים ? או יש בהירות ואור ביער ואפשר לזהות את העצים" מרוב עצים לא רואים את היער"האם 
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, מצלים, םרכי, או אולי הם עצים עדינים? שציירתם מסוכנים ויכולים לקטול את מי שיושב או עובר תחתיהם

באיזה מצב יימצא העץ בעוד ? מה תפקידך כחבר במשפחה? מה תפקידך בתוך היער? ולא מסוכנים, מנעימים

  ?באיזה מצב תימצא אתה? חמש שנים

  

  )ן"תש, ליבמן( כיצד הגשטלט מפיק ידע והבנה מתוצרי אומנות –פסק זמן 

ההנחה היא . ולהפוך לחלק מהציור, ןבגוף ראשו, המנחים מעודדים כל משתתף לדבר בתורו על הציור שלו

אני עץ די חזק , אני הוא עץ זה: "לדוגמה, שחלקי הציור השונים עשויים לייצג היבטים שונים של האישיות

אני אדם חזק : "רוצה לומר". רוםיקר לי ואני ע, כעת שורר חורף. אולם אין לי עלים רבים, ושורשיי עמוקים

אבל במצבים לוחצים קשה לי ואין לי מספיק , תיים שלי ועל הכוחות שליאני סומך על השורשים המשפח, למדי

  ".גורמי הגנה כנגד גורמי הסיכון החמורים שבסביבתי

אני תקוע חזק באדמה ואין , אני השורשים העמוקים של העץ"למשל , הדובר הופך להיות כל אחד מחלקי הציור

 ."אפשר לסמוך עליי. סכנה שמישהו יצליח לעקור אותי

שיחה בין , למשל, שהם חלקי אישיותו של הדובר, שיח בין החלקים השונים של הציור-פשר ליצור דוא

מי שרואה אותנו נהנה מן היופי , אנחנו הכי חשובים לעץ: "העלים אומרים לשורשים. השורשים לבין העלים

אבל , לחפור באדמהמץ כון שלא רואים אותנו בלי להתאנ: "והשורשים עונים, "גם כאשר אנחנו מועטים, שלנו

  !"אנחנו הבסיס לקיום העץ

המשתתפים . הדובר מתייחס למשמעויות של התכנים שעלו ולהשלכותיהן על חייו. שיח נמשך עד תומו-הדו

  . בקבוצה והמנחים מסייעים לו

  

  : חייםי משפחתי בעלאו אילו היו בני אילו היינו בעלי חיים. ו

תארו מה מתרחש ). אין צורך להצטיין בציור (חיים הציירו את בעלי? יאיזה בעלי חיים היינו אני ובני משפחת

  .המשפחתי" ספארי"ב

אבל אין לי קשר עם , מיילל, נמצא רחוק בהרים, אני תן", למשל, בחרו בעל חיים אחד ודברו בשמו בגוף ראשון

ת להבין את חלקי לבסוף יש לנסו. אפשר לדבר גם בשם חלקי גופו של התן וליצור דיאלוג ביניהם". אחרים

  .ומה המשמעות ביחס לגוף החי שלי וביחס לנפשי, התן

  

  : )1968 (מבחן פרנקלל פי ע –משפחה ב םיחסי. ז

 אף , אני,אחות, אח, מאיא, אבא, סבא: אדומות מקרטון עבור הדמויות הבאותת דואר ותיב להכין  יש:הליכים

ת הכתוב על המשתתף יקרא א). ' אח וכו,אבא(שלו " נמענים"לכל משתתף יהיו תיבות כמספר ה. אחד

וישלשל אותם לתיבות הדואר של הדמויות על פי ,  תכונות ומאפיינים שוניםהכרטיסים שבהם מתוארים

דודה ", "סבתא("אפשר להוסיף כרטיסים עם תכונות אחרות וגם דמויות אחרות , על פי הצורך. התאמתן

המשתתף יכול ". מכה אותי"ו" מפחיד"יס שעליו כתוב הכניס כרטאפשר לאל תיבת האב : לדוגמה"). קרובה

  ".כותב שירה"או " בודד", "סגור", "רגיש"עם מילים כמו ") אני("להכניס פתקים גם לתיבת עצמו 
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כאשר . בשלב הבא יוציא כל משתתף את הכרטיסים שהניח בתיבות הדואר שלו וירכז אותם על פי הדמויות

מביטים במה שמאפיין אותן ולמדים דברים חדשים על המשפחה , מויותמרכזים את הכרטיסים של כל אחת מהד

  .ועל עצמי

, לשאול שאלות הנוגעות למשפחתו, אחרי שהנער הציג את משפחתו הוא למד להסתכל בה מחדש, בדרך זו

כיצד אפשר לחיות באורח טוב ויעיל יותר בתוך , מתוך הנתונים במשחק, והאחרים בקבוצה ינסו ללמוד

לא , חולנית, "דיכי"לפעמים ב, מבשלת טוב, רגשנית: נמצאו הכרטיסים הבאים" אם"בתיבת ה: וגמהד. המשפחה

, אינטליגנטי, עוזר לי": אח"בתיבת ה. אלכוהוליסט, מובטל, מרביץ, עצבני, גדול פיזית": אב"בתיבת ה. עובדת

  .יוצא עם בנות, מתוח

  

    עבודת ילדים- מן העיתונות: תרגיל

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ".…בן ארבע נהרג" קראו את קטע העיתון .1

  ?מה בלב, מה בבטן, מה עובר לכם בראש. 2

  . שערו מי הם בני משפחתו של הילד. 3

  ?מהם גורמי ההגנה? מהם גורמי הסיכון בחיי הילד. 4

  ?מהן זכויותיהם של הילדים. 5

  ?  קוימו ואלו לא קוימו בשני המקרים" זכויות הילד"אלו מ. 6

  ?ת האחריותעל מי מוטל. 7

המסר . עוסק במגוון זכויות הילד ובהן ניצול פיזי ומיני) 2003, גור ומזלי" (ספר הזכויות שלי: "למנחים

אפשר להשיג חומר רב ". גם אני, כל ילדה מאוד חשובה, כל ילד מאוד חשוב"העיקרי של ספר ילדים זה הוא 

  . על זכויות האדם וזכויות הילד גם באינטרנט

  :לאומית לזכויות הילד-יפים הלקוחים מתוך האמנה הביןה סעלפניכם כמ
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  .המדינה חייבת לשמור על חיי הילד ועל התפתחותו! לכל ילד יש זכות לחיות •

והמבוגרים חייבים לשמוע ולהתחשב , לכל ילד יש זכות להביע את דעתו בעניינים הקשורים אליו •

 ). אם הם גרושיםאפילו(הילד ההורים יש אחריות משותפת לגידול לשני . בדעתו

 .לכל ילד יש זכות לקבל שירותי בריאות וטיפול רפואי ברמה הגבוהה ביותר •

המדינה חייבת להגן עליהם , המדינה תקבע באילו תנאים ובאיזה גיל מותר להעסיק ילדים בעבודה •

  .מעבודה מזיקה ומניצול

  : הציעו לחברי הקבוצה לבדוק את הסעיפים שלעיל

  ? הילד מספק אותךהאם מה שכתוב על זכויות •

 ?מה הדבר? האם היית רוצה להוסיף משהו •

  .פרט? האם היית רוצה לגרוע סעיפים •

הם יציגו אותה בפני אנשים בבית . חברי הקבוצה יוציאו לאור את נוסח מגילת זכויות הילד על פי ראות עיניהם

  . הספר ומחוצה לו על מנת לקבל משוב מאחרים

  

  אלימות במשפחה כגורם סיכון

  , בין ילדיהם לבין עצמם,  בינם לבין ילדיהם,הוריםהין ולסכסוכים במריבות ל מות במשפחה נוגעתאלי

 של ילד דחייההזנחה ו גם. ולכל צירוף אחר של בני משפחה שאינם יודעים לפתור את בעיותיהם שלא באלימות

טגוריה של אלימות בתוך  כל אלו שייכים לק– מיניולי אאמוציונ, יזניצול פיוכן  ,על ידי האחרים במשפחה

  .המשפחה

 בוגדת בתפקידה –מאכילה ומקבלת ללא תנאי , מכילה, מזינה, מגינה, המשפחה שנועדה להיות מסגרת שומרת

  .כואבים ובודדים לנפשם, כועסים, ומותירה את בני המשפחה הצעירים מתוסכלים

  

  הדגש על ההווה

רצוי להתמקד בדרכים שיאפשרו , ת ארוכת טווחבעבודה קבוצתית עם ילדים ובני נוער הסובלים מאלימו

מן העבר המאיימים לפלוש לתוך " עניינים בלתי גמורים"ולא לשקוע בזיכרונות וב, התמודדות עם בעיות ההווה

  .חוויות ההווה ולהרוס בו כל חלקה טובה

חוויה , שטלטלפי הג. עתיד, הווה, עבר: הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית  מחלקת את הזמן לשלושה חלקים

מה שמעניק .  אותו או לתכנןלדמיין, ל העתיד אפשר לחשובע, בעבר אפשר להיזכר. מתקיימת אך ורק בהווה

הדרכים שבהן אפשר לארגן את הסביבה ולהשפיע עליה ; להווה את חשיבותו הייחודית היא המודעות העצמית

 ולעודד גישה ,והותקת  מעוררת שפהלבנו, לפתח אופטימיות, יש לנצל את משאבי ההווה. מתבצעות בהווה

. חוסן נפשי במקום פגיעות, להדגיש יכולות במקום חסכים:  המשתמשת במודל לפתרון בעיותרציונאלית

את העתיד . אבל אפשר לשנות בהווה את משמעויותיו של העבר ואת השלכותיו, את העבר אי אפשר לשנות

  . אהיה בעתידבו האופן ש על , בהווה,ד היוםושר לעבפוא, אפשר לפתח

תיאוריית הגשטלט שואפת לפתח . אומר הגשטלטיסט, "אבל חיה היום, חלום על המחר, זכור את האתמול"

לצורכי למידה וטיפול אפשר להפוך . ולחלומות העתיד, לחוויות ההווה, את מודעות האדם לזיכרונות העבר
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" לשחק"אפשר גם . ם ודמיון מודרךאירועים משמעותיים מן העבר לחוויות הווה בדרך של משחק תפקידי

ואפשר למזער אותם על ידי משחקי , כך אפשר לעמוד על פחדים וחרדות שצפויים בעתיד. אירוע שיהיה בעתיד

  .הדמיון

  

  סיפור חיי

אנחנו מפחדים . משתכרים עד אובדן החושים, לוקחים סמים, איננו רוצים לסבול כאבים ולכן אנו לוקחים כדור"

מה  עולה השאלה ור חייפסיכאשר אני בונה את ). 1989(אומר בוסקאליה , "ים עוד יותר למותאך מפחד, לחיות

אבל אפשר לשנות את , ותשר לשנפא בדות איועש הרי ידוע לכל. י מרובה הסיפורים מתוך עברבוחר לספראני 

הולכים , איננו עדיין –מה שיהיה ,  כבר איננו–מה שהיה ". שאני מעניק לעובדות על פי בחירתיהמשמעות 

בעריכת אסא , "משמעות החיים", שמעון כשר, "ככל שעולה על רוחו"מתוך השיר " (אפוא מאין אל אין

  ).כשר

  ?יתמכר לסמיםהילד שאת הסיכון שנזכרו   החייםתנאיכיצד מגבירים  :שאלה מקדימה

   או חלון מול חלוםמציאות משפחתית מול חלומות: ציורים

לנשום , לעצום עיניים, לשבת בנוחיות:מורה למשתתפים, בטון שקט ורגוע, ה המנח:דרךהרפיה ודמיון מו

הגוף … אתם רגועים… נכנס ויוצא, להרגיש איך האוויר נכנס ויוצא, לעקוב אחר הנשימות, נשימות עמוקות

או , )חוויה חיובית(יפה , האם הייתה זו חוויה טובה, עכשיו ידמיין כל אחד מכם איך היה כתינוק… רפוי ושקט

? נחנו נראיםאיך א. בהתבגרות, עכשיו ניפרד מן הגיל הרך ביותר ונעבור לראות את עצמנו בילדות. אולי לא

  ?איך אנחנו מרגישים? תנומי נמצא א? מה עושים

, ונחזור לעצמנו כאן ועכשיו, ואז ניפרד מעצמנו בתור ילדים ומתבגרים... תנוכעת נתחיל להיפרד ממי שנמצא א

  .בקבוצה שלנו

  . המשתתפים יציירו מה שראו בדמיונם, לפני השיתוף בקבוצה, ום תרגיל הדמיון המודרךבת

מה ? עם מי הייתם? לבד או עם מישהו אחר, האם הייתם עם הוריכם או בלעדיהם, כשהייתם תינוקות :שיתוף

  ? מהו מקומכם במשפחה?כםלבין הורייכם איך הקשר בינ? יםמרגישאתם מה ? ם רואיםאת

  . הוריות- להיות זהירים מאוד בנוגע לילדים במשפחות חדעל המנחים 

? איזה רגש מסמל הצבע? או הבהירה,  איזה צבע היה לתמונה הכהה? בדמיון המודרךםמה ראית :וןודות לדינק

 באיזה גיל ?ים השוניםאבגילשלכם  ותמה ההבדל בין התמונ? יותר" שחורה"יותר או " ורודה"האם התמונה 

" מנהרת הזמן"אילו הייתה לכם אפשרות לנוע ב? באיזה גיל היה לכם הכי קשה? למה? היה לכם יותר נעים

אילו דברים במשפחה הייתם ? על איזו תקופה הייתם רוצים לדלג? באיזה גיל הייתם בוחרים, לגיל שבו תבחרו

? )י הילדממלאים אחר צורכ, דואגים, אוהבים, הורים קרובים(מהן הנקודות העיקריות שעלו ? רוצים לשנות

מן הפגישה לעצמכם  יםלוקחתם מה א? )תקווה, כעס, צער, אכזבה, כאב נפשי ( עכשיויםמרגישאתם איך 

  ?הזאת

  : אוראירוע

  . ומבקש מאמו שתכין לו משהו לאכול,  בא הביתה רעב ועייףורא

  .אני צריכה לתת אוכל לכלב, לך תיקח לך משהו: מאיא

  !כך תתני לכלב  לי משהו ואחרתכיני, כך עייף אני כל, מאיאבל א: ורא
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  . הכלב לא יכול לקחת לבד, אתה יכול לקחת לבד, אל תבלבל לי במוח): בצעקה(מא יא

  .אוכלללא  נרדם וראמרוב עייפות . "לא תקבל, כן תיקח "רבע שעה של ויכוחים וצעקות

  ).ועלבוןקיפוח , הזנחה, עצבנות, תחושות כעסבמוצף  (?ורמה הרגיש א

  ).יותר מאשר לי,  אפילו לכלב,מא שלי דואגת לכולםיא(?  לעצמואמר או מה חשב

  ).כעס והלך לישון רעב(? התנהגאיך 

  )?לעשות אחרת או לחשוב, להרגישהיה יכול איך  (?מה החלופות

  

  ה של אור"טבלת הרמ
  

  רגשות  מחשבות  התנהגויות

  

להסתלק מהבית מבלי 

  .לדווח לאיש

  קיפוח/עלבון  . לאף אחד לא אכפת ממני

לקחת חתיכת שוקולד 

ואז לדבר , כדי להירגע

  . וגעמא בריעם א

  

   דקות להאכיל את חמשלוקח, בסדר

     .אני יכול לחכות. הכלב

  ".יכול להתאפק"אחד ש ,עצמאי וכ כבוגריאת מתייחסת אלי

  הערכה/קבלה

  

 לך שהיית איך נראה ?האם קרה לך משהו דומה ?עושהאו , חושב, מה היית אתה מרגיש, וראילו היית א

 ?ההיית מתמודד עם המכשלוכיצד , עלול להכשיל או לנתקמה היה ? לעזור בהתמודדותהיה מה יכול  ?מתמודד

החוזר על " עם הסיפור ת/ה מתמודד/איך את ?זר על עצמווחמקרה ש או חד פעמיהאם מה שקרה לך היה 

 לחזור כל הזמן על התמודדות לאשכדי , לשנות) או קשה מאוד(אפשר  איך תוכל לקבל את מה שאי? "עצמו

אי אפשר תוכל לדעת מה אפשר לשנות ומה  כיצד ? לשנותאפשרתוכל לשנות מה ש כיצד ?שנועדה לכישלון

  ?לשנות

  

  :איציק מעשן גראס

  .הורים אלימיםל מתבגר בין יעילה תקשורתפיתוח : מטרהה

 של ולהוריעל כך החליט לספר אחר התלבטויות ל. גיל שמע שחברו איציק משתמש בקביעות בגראס :האירוע

  . יש מתח בבית. מחכים לווהורי .בערב חוזר איציק הביתה בשעה מאוחרת . ללא ידיעתו,איציק

  .איציק, מאיא, אבא: יםתפקידבעלי  בהשתתפות שלושהש בבית חהציגו את המתר: המטלה

 –אחת עוד פעם על זה שומע  אם אני ,אתה לא תיגע אצלי בסמים",  שתי סטירות לחינותן לאיציק אבא :הדוגמ

  ." או שאני קושר אותך במרפסת,עף מהבית אתה

  ."צא ממך כלוםיתמיד ידעתי שלא י?  איך זה קרה!אני לא מאמינה. אכזבת אותנו): "בבכי(מא יא

במקום , אף אחד לא שואל אותי בכלל מאיפה בא לכם הסיפור הזה, איזה בית אתם): "עונה בתוקפנות(איציק 

  "…ישר מתנפליםאתם ? לבדוק
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  : ת/המנחה שואל

  ?משתתףתנהג כל כיצד י? המשפחתיבהמשך הריב קרה ילדעתכם מה . 1

האם ?  להשתמשהאם זה יגרום לו להפסיק? בסמיםאיציק ועל השימוש שלו על איך ישפיע האירוע הזה . 2

  ? מה הסיכוי שאיציק יתמכר לסמים?עבור לסמים קשים יותראירועים מסוג כזה יגרמו לו ל

  ?)במשפחה( לנהוג אחרת , לדעתכם,איך רצוי. 3

  : תרגיל

ההורים ימצאו דרכים להתמודד : ותץ ביעילומצב הלחהשהמשפחה תתמודד עם באופן כזה רוע ישחקו את הא

כל בעיה אחרת שמתעוררת לגבי הן  שימוש בסמים של הבן בנוגע ל הן–לי ארציונורח בא אלא שלא באלימות

רוע ימשתפים אחד את השני ברגשות שהא, יושבים ביחד  ההורים–יק חוזר הביתה  לפני שאיצ,למשל .במשפחה

מה נאמר ? מי יכול לעזור לנו? מה יהיה(במחשבות ו ,)חוסר אונים, כעס, פחדים, דאגות(מעורר בהם 

  : תתנהל שיחה כךכשאיציק מגיע. )?ציקילא

  .  עליויש לי משהו חשוב לדבר איתך, שב, איציק: האב

  . הולך לישון, אני מת מעייפות,  בחייך,עכשיולא : איציק

  .אני לא מוכן לדחות את השיחה, עכשיוכאן שב , לא): ותביבאסרטי(האב 

  .עכשיו, ליך ואנחנו רוצים לבדוק אותה איתךבקשר אהגיעה אלינו אינפורמציה , אנחנו מודאגים: מאיא

  .אני הולך לישון, רדו ממני: איציק

  . יושבים לדבר על הנושאכולם  ואבא מדליק סיגריה, גישה קפהאימא מ, ההורים לא מוותרים

נשים את בוא .  שאתה מעשן סמים וביקש שלא נגלה מי הוא לנוסיפרהוא , ה שלך דואג לך'אחד מהחבר: אבא

  . הדברים על השולחן

 של" היסטוריה" מה ה?מתי התחלת לעשן סמים: בשלב זה יכול האב להעלות בפני בנו את השאלות הבאות

,  למה התחלת לעשן?באיזו תדירות ?האם אתה מעשן בחברה או לבד ?מה אתה מעשן? השימוש שלך בסמים

האם ? האם אתה רוצה להפסיק להשתמש? אילו נזקים אתה מרגיש היום בשל מהשימוש? מה זה נותן לך

 ?ניסית

, ל שאלות ההוריםמתחיל לשתף פעולה ולענות עהוא אך בהדרגה , שהוא משתמש בסמיםהבן מכחיש בתחילה 

 .וחושבים על דרכי פעולהביחד יושבים כולם .  ואפילו מתמצאים בנושא,מוותריםלא לאחר שהוא רואה שהם 

שיחה , )מרכז עירוני לנוער מנותק(ן "טיפול במע, "סם- אל"טיפול ב: לבסוף מתגבשת רשימת המלצות ארוכה

ת האפשרות להשתלבות בקהילה טיפולית בדיק, טיפול משפחתי,  אבחון פסיכולוגי,ת הספרעם יועצת בי

  .למתבגרים המשתמשים בסמים

משום שצריך לתת להורים , ייתכן ששיחה כזו תתנהל לאורך שניים או שלושה מפגשים: הערה למנחה

ועד הניסיון להגיש , יה כלפיותולמשתתפים זמן כדי לעבור ממצב של כעס רב על איציק למצב של קבלה ואמפ

יתכן שישנם תלמידים הנמצאים בהווה במצבו של איציק וזקוקים לעזרה ממשית בשיחה מול י, כמו כן. לו עזרה

  .הן במסגרת בית הספר הן במסגרת הקבוצה, הוריהם
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  : תרגיל– קונפליקט במשפחה

זה מסוכן להיות כבמצב רוח . מאיצועק על אכועס מאוד ו  והואאוכלאין , זר עייף מהעבודהואבא ח :האירוע

  ?עושה במקומו/חושב/ה אני הייתי מרגישמ? עושה, חושב, מרגישהוא מה ? ם הילדמה ע. לידו

,  מבטאים רגשותינו–) תנו הוא הילדכאילו כל אחד מא, רים בגוף ראשוןמדב ("כולנו הילד ":הנחייה

המנחה כותב על הלוח את הדברים שמשתתפי הקבוצה זורקים לחלל . הילד" דרך"מחשבותינו והתנהגויותינו 

  .החדר

  

  ה"טבלת רמ

  גשותר  חשבותמ  תנהגותה

אדבר עם אבא . מסוכן בבית  בורח ,עוזב

  .בזמן רגוע יותר

  פוחד

למה ? מה הוא עושה לאימא  עונה לאבא

  ?היא לא הכינה אוכל

  כועס

  תסכול  הוא הורס לנו את המשפחה  בוכה

      מחפש חברים

      מעשן

  

  

  : למשל, פים האפשרייםמשחקים את הרצ. 2

  

  .  האפשריות של הרצףנים בתוצאותדאחר כך 

  ? לעשות אחרתמה הכי מתאים לי ואני רוצה לנסות?  לעשותמה עוד אפשר. 3

הדיון בתוצאות אני לפי אבל  ,עושה כך/חושב/ אני מרגיש;… אבל זאת לא אשמתי,קשה לי שאבי אלים: הכללה

  . שלי ולשמור על עצמי טוב יותר"ה"רמ"רוצה לשנות את ה

  

  :  תרגיל– אלימות במשפחה

כלים יש , קולהלא סגרה בקבוק  ("שטויות"האם על את אב מכה ה, במשפחה שני בנים: מקרה מן החיים

 הוכתה, "אישה גדולה עם נשמה של ציפור" האם הייתה .תירוץ להכותהמשמשת לו  התנהגות שלה  כל.)בכיור

האב הכה גם את . ה של הילדמצוו האחר ברלעד , ")בשביל הילדים ("ל בהכנעהובלה הכיוק, במשך שנים

 אני –מא יבאאחת אם אתה נוגע עוד פעם : " ואמרנעמד מול האבהוא יום אחד .  והתחזקגדל, הילד גבה. הילדים

זאת .  הכוח הפיזי והנפשי של בנה העניק לאם ביטחון והיא הפסיקה לשחק את תפקיד הקורבן".הורג אותך

  .האב המכה הפך בין לילה מחסר לב לחסר בית. גירושו מהביתעד כדי , היא החלה להכות חזרה את האב, ועוד

  בורח  ןמסוכ  חדופ
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,  כשאתה קטן אתה פוחד מהאב האלים,לא לעולם חולשה: פיזית של המשתתפיםה םבקבוצה דיברו על יכולת

  . אור בקצה המנהרה יש, תקווהיש,  יכול להגן על עצמךהכשאתה גדל את

  

  :  תרגיל– ה המשפחתמפ

. ח שעומד בפניווהאב מכה ואין כ: במצבים בלתי פתורים, ורי מצבים דומיםתיאזה  את זה במשתפים חברים 

צריכה להודות לי היא , מאשפתותאת אימא שלכם הוצאתי ": האב אומר ?מצבים כאלהעם להתמודד אפשר איך 

  אוכל לעזור גם, כוחיתן לייזה , לרכוש מקצוע, עצמיאת אני צריך ללמוד ולקדם " :בןה". לכאן אותה שהבאתי

  ".לעצמי וגם לאמי

  :התגובות בקבוצה

 יש לך די מטלות . אמךתפקידך להציל את אין זהאתה לא אשם ו, מךאחריותך לדאוג לאלא ב •

  .אף אחד לא ידאג לך, אם לא תדאג לעצמך. משלך

  .לקיבוץ, הילעזוב לפנימי •

 .עובדים סוציאליים, פסיכולוג, כמו יועץ, להתייעץ עם אנשי מקצוע •

 . הקבוצה וחבריה מנחיעםלהתייעץ  •

 .  לחזק קשר קיים עם אדם שחשוב לי אומנטורלמצוא  •

  .למשטרה או לפקידת סעדלפנות  •

כל אחד מהם היה בוחרים מהרשימה מה שו, כיםדראחת מהכל בהפסד שהרווח ומידת הדנים בהמשתתפים 

שהיה , חבר טובכמו , אוהב,  היה לי אבא עשיראילו"לפנטז ,  למשל.ולחץ כדי לקדם את מצבי  במצבעושה 

  ".…אז הייתי, קונה לי כל מה שארצה

  
  גורם הגנה –) מנטור(חונך , בוגראח 

 ה/הוא מדריך את הילד. כתש שמלווה נער בסיכון גבוה במשך תקופה ממו,חונך-מדריך, הוא מבוגר" מנטור"

  .פילה ומשברנשל ולא עוזב גם בעתות , ה/מאמין ביכולתו, ה/תומך בו, להתפתחות חיוביתה /ומכוון אותו

ינסו , ובחוסר מוטיבציה לגשת לטיפול" מעידה"ב, טוען שנער המעורב בשימוש לרעה בסמים) 1989(טייכמן 

לדמות , בעניין זה. ליו בשלב של טרום טיפולמחנכים ומדריכים בעלי ידע בתחום הסמים להתקרב א, הורים

  .יויהיו כישוריו אשר יה, על איש המקצועו יתרון  ישנחשובה למתבגר

  .אין דמות מפתחת ותומכת בתוך המשפחהמקרים שב, מנטורהלעזור לילד לפתח קשרים עם  היא המטרה

  

  ?למי אני חשוב

?   גם כשאני נכשליסומך עלימי , מאמין בימי , מה קורה ליאכפת למי , ן המבוגרים במשפחה אוהב אותיביי ממ

אני " אח בוגר"איזה מין  ?החששות שלים מה? נוצפה ממלמה אני מ?   לקשר שבינינועצמימאני תורם  גם האם 

יראו ה שלו משפחהאיך בני ?  אוכל לקבל ממנומה לא? מה אוכל לקבל ממנו?  הרצויות לי תכונותיוןמה? רוצה

  ? איך בני המשפחה שלי יראו אותו? בינינוזההקשר את ה
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אדם מתאים שיהיה מוכן להיות  לעשות כדי למצוא ימה עלי? איך אוכל להשיג מנטור, אם לא יימצא במשפחתי

 ואולי בכלל אינני רוצה עזרה מסוג ?רחוק-קרובמישהו , שכניםה, מדריכיםה, אולי אחד המורים? "בוגראח "לי 

  ?כזה

  :פעילויות

  : תרגיל–מיהו המנטור 

 .תכונות של עצמוהיבנה פרופיל ואחר כך , מנטורהתכונות של ה פרופיל  אתכל אחד יבנה. 1

 למד הוא מה ? ולהפךו  בחסרותתכונות שמנטור יש ל האם –הפרופילים שני בין שהקשר את ק בדוכל אחד י. 2

  ? של המנטורויעל צרכ

שהיה כישלון בקשר ההצלחה והבעבר ישתף את הקבוצה בחוויות מנטור היה לו מי ששיש לו מנטור או מי . 3

  .ביניהם

  .שתתפיםוחח עם המלשכדי  ,להזמין לקבוצה אדם שמשמש מנטוררצוי . 4

  

  : תרגיל–  ליחשובהדמות 

תכונות רשמו  השני ובחציו, כםות בילדותחשובתכונות חיוביות של דמויות מו אחד רשה ובחצי,  מעגלוצייר. 1

  .  אותן דמויותשליליות של

   חשובההדמות הפסלו את . 2

לדמות , למשל, ותרלמצב רצוי יאת הדמות לשנות אפשר לאחר הפיסול  .ולצדה פסלו דמות נוספת,  ביותרכםל

 ליצור ,בדמות הבעייתית" להכות", דמויותאת הדמות לשתי  הפוך ל כעס אולפיהכלבטא אפשר ; מפחידה

   .התחברות בין שתי הדמויות

על אודות תה וחושפת פרטים ריאליים וחדשים לעתים קרובות הדמות הנוספת שונה מקודמ :הערה למנחים

  . הדמות האמיתית שמייצג הפסל

  ."חיובית" ודמות "שלילית"דמות  פסלו. 3

  .מנותקים משתי הדמויות הקודמות, פסלו את עצמכם, 4

  . מה נבע ממנו עצמוו, מכל אחת מהדמויותכל אחד מכם מה לקח : משתתפים משוב מהובקש .5

  . את החיוביהאם כל אחד מהמשתתפים מצא גם בתוכו הן את השלילי הן. 6

  

  חיי  ב חשובאדם 

  :הליכים

ומחזק אדם שמדריך אותו , נותן בו אמוןהוא ש, ד יבחר אדם אחד שעוזר או עזר לו מאוד לאורך חייוכל אח. 1

ס מעריך אותי "המדריך במתנ: "אותדוגמ . ועל זהותו על אישיותו,אדם זה משפיע עליו. אותו בשעות מצוקה

אני … 'מישהו'הגיע להיות  ולת הספרומשדר לי כל הזמן שיש לי פוטנציאל שכלי גבוה ושאני יכול להתקדם בבי

 אבל המדריך לא ,)"זבלה  המיץ שלאיש"מקסימום (צא ממני כלום יבבית אמרו לי תמיד שלא י, לא האמנתי

ולכן , אף אחד לא האמין בי. 'אדם משמעותי'לי לא היה אף פעם "; "ועכשיו כולם רואים שהוא צדק, יתרוו

  ".אני יודע לבדי כמה אני שווה, מילים של עידודאני לא זקוק למישהו כדי שיאמר לי "; "נשארתי אפס

  .ראוי לציוןויות של קשר עם אדם בחוזה את זה  לשתף :מליאהב. 2
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המשקפים בעבורו , לעצמו משתתף או שני משתתפים מתוך הקבוצה" לאמץ"משתתף בקבוצה יכול לעתים 

  .תכונות שלו חלקים באישיותו, אנשים שקרובים אליו

  

  : תרגיל– בין דפים  קשר–אישי -קשר בין

המשתתף מעצב . בעבורו משמעותיאדם מסמל  ודף שני ודף אחד מסמל את עצמ. דפיםשני כל משתתף מקבל 

ממשתתפי שיתוף תוך קבלת משוב של סבב  אחר כך נערך .תחושותיועל פי קשר ביניהם  הדפים ויוצר שניאת 

  .קבוצהה

   : דוגמאות

. בתוך סערה בלב ים, תורן שמוביל את הסירההעצמה בדמות את ו,  סירהדמות בהמשתתפת עיצבה את אמ. 1

תה יהיא הי. היא הצליחה לראותה, האחרי שחבריה הצביעו עליורק ,  נסתרה מעיניה לחלוטיןשמעות התוצרמ

  . היוצרותהתהפכו ואילו עתה , והסבירה שאכן פעם אמה הובילה את חייה, נרגשת

אחר כך הוא ניסה ". דייסה"עד שהפכו ל, רע את הדפים וקימט אותםהוא ק": מלחמה בין הדפים"אלון עיצב . 2

אחרי שנערך שיתוף . אלון חש שהוא מבטא את הכעס העצום שיש בתוכו. אבל זה היה קשה, לתקן את המצב

  .הוא  לקח שני דפים חדשים ובנה מהם קשר חדש, ברגשות ובמחשבות

  

  

   גורם הגנה – כישלוןהתמודדות עם 

זאת עקב התחושות המלוות את . שית נתפס בעינינו הכישלון כגורם סיכון ולא כגורם הגנהבאסוציאציה חופ

גם בהתמודדות עם מצבי לחץ אנשים צעירים . בושה ואשמה,ובהן הערכה עצמית ירודה, חוויית הכישלון

ולם א.מצבים כאלה נתפסים כגורם סיכון, אמנם. חרדה וכדומה, חוסר שליטה, ומבוגרים כאחד חשים מצוקה

  .בהכוונה נכונה ניתן לראות בהם את הפוטנציאל לשיפור כישורי ההתמודדות

 בסיכון גבוה שבני נוער רבים נתוניםמאחר זאת ,  להתמודדות בונה עם כישלוןמיוחדת חשיבות נהיש

, בחברה, הספר בבית,  במשפחה–רבים וחווים כישלונות חוו , להתמכרות ולהתנהגויות בעייתיות אחרות

מעגל חייהם . ואלו רק הגבירו את הכישלונות,  והערכה עצמית נמוכהפיתחו דימוי עצמי שלילי הם .בעבודה

  .ללא מוצא, נותר סגור

הדבר … כישלון פירושו היעדר האומץ לנסות"שארמה .  טוען רובין ס"שלו הנזיר שמכר את הפרארי"בספר 

אבל הכישלון הוא תנאי חיוני להצלחה . היחיד שמפריד בין רוב האנשים לחלומות שלהם הוא הפחד מכישלון

הוא מאפשר לנו להפיק לקחים ומדריך אותנו בדרך . הכישלון בוחן אותנו ומאפשר לנו לגדול... בכל משימה

אין חוויה . אלא לימוד, אין שגיאות בחיים… !הכישלון הוא ידידך, לעולם אל תחשוש מן הכישלון, להארה

כל כאב יכול להיות , המאבק מפתח כוח. ולהתקדם בדרך לשליטה עצמיתללמוד , אלא הזדמנות לצמוח, שלילית

הוא יידע שאין זה . רק מי שהתנסה בכישלונות יוכל לפתח כלים מתאימים לקראת העתיד, ואכן!". מורה נהדר

  .ומתוך כך להעצים את יכולותיו) הבלתי נעימה(ושיש לו הזדמנות ללמוד מן החוויה , סוף העולם

  :גורתרגיל המעגל הס

  : מטרות

  .זיהוי תגובות לכישלון ובחירה של תגובות יעילות יותר. 1



 

 43
 

  .פיתוח דימוי עצמי חיובי. 2

  .עיבוד הכישלון והפיכתו לגורם הגנה. 3

  .התנהגתכיצד מה חשבת ו, מה הרגשת, פרט מה חשת .נכשלתבו היזכר במקרה ש

  ? מפסיד ממנוהמה את ?דפוס תגובה זהמה אתה מרוויח מ ?באילו מצבים? האם תגובות אלו מאפיינות אותך

תאר את הדפוס הרצוי לך  .שאתה מעוניין לנסותו, חדש, חשוב בעזרת הקבוצה על דפוס התמודדות אחר

  .כשליהפעל את הדפוס הזה בפעם הבאה שת ).התנהגות, מחשבות, רגשות, תחושות(

  . וחבריך להשתמש בבפני " ממליץ"ואם אתה , פעלבוצה איך ספר לק

  

  
  גורם סיכון וגורם הגנה – הגות חברתיתהתנ

  
  רקע

משפיעה באורח מכריע על מידת הצלחתם בתפקודם ועל , ובעיקר של מתבגרים, התנהגותם החברתית של ילדים

הליך עיצוב הזהות האישית של נהגות החברתית משפיעה על תההת. ממדית-התפתחותם הכוללת והרב

אולם בתקופת ,  ארוך המשתרע לאורך חייו של האדםעיצוב הזהות הוא תהליך התפתחותי. המתבגרים

  .סוציאלית העיקרית-התבגרותו זוהי המטלה הפסיכו

כדי שזהותו האישית המתעצבת של המתבגר תהיה תקינה עליו לגבש תחושת השתייכות משמעותית וחיובית עם 

חזק ' אני, 'הערכה עצמית, המתבגר זקוק לפעילות גומלין חיובית בקבוצה כדי לפתח תחושת זהות. קבוצת הגיל

  .ותחושת שליטה

  . בפניכם תרגילים אחדים המתייחסים לתפקוד החברתינציג

  

  ):1996 , ועמיתיםגולןעל פי   (משחקי תפקידים

כל נושא על פי או ל פי אחד מהנושאים שברשימה משחק תפקידים עמשתתפים מתכננים ביחד שה וכל של. 1

  :  הנושאים הם.בעבורםאחר שרלוונטי 

  .בפני אדם אחר על טעות שעשיתהתנצל  -

 . שעשה טעות בנוגע אליךבל התנצלות או הסבר מאדם אחרק -

 . השיחה יכולה להיערך גם עם בן המין השני.שיחה עם אדם זרב פתח -

 ? מה תעשה– ישהו כועס עליךמ -

 . הטיול עולה הרבה כסף.הספר לצאת לטיול של ביתרשות  ךקש מהוריב -

 .בפני כל התלמידיםמישהו מכיתתך קילל אותך  -

 .בעיניך) לא בסדר ( לעשות דבר שהוא שלילי חברתינגד ללחץהת -

 . חשובהכנע מורה שיעלה לך ציון בבחינהש -

 .היא הכירה אמש בחור במסיבה, החברה שלך מבקשת להפסיק את החברות ביניכם -

 .מעסיק שכדאי לו לקבל אותך לעבודה כנעש -

 .כשהם רקדו, וש בבוקרבשל,  זה קרה בפאב.ישהו נטפל לחברה שלךמ -
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 .ערכה למישהו שנוהג יפה כלפיךמילות ה אמור -

 .הספר למנהל שלא יסלק אותך מבית בבקשה נהפ -

 .הספר תחבר עם ילד חדש בביתה -

 .לאחר שחזרת מאוחר מבילוי, הורים לבטל עונש שהטילו עליךאת הכנע ש -

 .גראסלעשן ישהו מכיתתך מציע לך מ -

 .ממנו לא לגלותביקשת  וסוד שסיפרת לוגילה בר ח -

  .היא אסרה עליך לגלות את הסוד. חברה סיפרה לך שהיא הולכת להתאבד -

 ויציגו אותן –ות כאחת  וחיוביות שלילי–שבחרו נושא עם ה  דרכי התמודדות שונותישחקושלושה חברים . 2

  .בפני הקבוצה

 להתנהגויות הרצויות נוגעויגיעו למסקנות ב, תוצאותיהאת התפתחות העלילה ואת חברי הקבוצה יזהו . 3

   .בעיניהם

  . שלמד מהתרגילעתידקח ללה ו ומה,עצמוביותר אצל מוכרת לו ה הבעיה יכל חבר יאמר מה. 4

  

  : גורם הגנה או גורם סיכון–חיזור נכון בין המינים 

  דילמות

 איך. בן שמוצא חן בעינייךביניהם  נויש .ה שאת לא מכירה'שלך הזמינה אותך לצאת עם חבר חברה  -

  ?מה תעשי? איך תתנהגי? תרגישי

מסתכל הוא  גם ;בן שמוצא חן בעינייךיושב מולך , הספר באוטובוס בחזרה מביתלבדך ת נוסעת   א-

 ?איך תתנהגי? מה תעשי? איך תרגישי. עלייך

איך ? איך תרגישי, שם בן שמוצא חן בעינייך מאוד עומד .אוטובוסהאת עומדת עם חברה שלך בתחנת   -

  ? תעשימה? תנהגי

איך . מוצאת חן בעינייךמהן אחת . לפניך יושבת חבורה של בנות,  באוטובוסךנוסע לבד  אתה -

 ?מה תעשה? איך תתנהג ?תרגיש

מה ? מה תרגיש,  מוצאות חן בעיניך שתיהן,בנותבות שתי שומולך י, אתה נוסע עם חבר שלך באוטובוס  -

  ?איך תתנהג? תעשה

איך , אחת מהן מוצאת חן בעיניך,  אותןאתה לא מכיר. יש שם בנות, לךאתה נמצא במסיבה עם חברים ש  -

  ?תתנהג

  ?איך תגיב, כיר ידידה שלו בשביל שתצאו ביחדשתחבר רוצה   -

  

  ) לבנות בלבד גם שאלוןחברו על פיו שאלון (:בלבד לבנים 

  :  בעיגול את התשובה הנכונההקיפו . 1

  .לא נכון/ נכון                                               .  הבנותבשבילבנים תמיד צריכים לשלם  -

                                                            .לא נכון/ נכון      . תיאני לא אוהב שבנות מתחילות א -

  .לא נכון/ נכון      . תי בפעם הראשונהכים לצאת עם בת שלא תסכים לשכב אאני לא אס -

  .לא נכון/ נכון                                      . ם צריכים לצאת רק עם בנות יפות וחתיכותבני -



 

 45
 

  .לא נכון/ נכון   .תי אני ארגיש שאני לא מספיק גברבת לא תסכים לשכב אאם  -

  .לא נכון/ נכון   . בנות יודעות רק לנצל בנים -

  .לא נכון/ נכון      . אני אסכים, סרטכשנלך לשווה בשווה בהוצאות אם בת תרצה להתחלק  -

  .לא נכון/ נכון                . שלהם הפרטיותחבר וחברה יכולים לספר אחד לשני על הבעיות -

  .לא נכון/ נכון   . צא עם בת רק בשביל יחסי מיןיובן  -

  .לא נכון/ כון נ                          . מבת לקיים יחסי מיןבכוח אני לא חושב שצריך לדרוש  -

  .לא נכון/ נכון   . גם בנות זקוקות ליחסי מין -

  .לא נכון/ נכון   . בים מקיימים יחסי מין רק כשאוה-

  .  דונו בקבוצה בנקודות בעלות עניין למשתתפים. 2

  

  :בת זוג/בחירת בן

 מוכן לסבול אצל   ושלוש תכונות שאינו, בת הזוג שלו/כל משתתף רושם שלוש תכונות שהיה רוצה בבן. 1

  . בת הזוג שלו/בן

  .מקבצים ורושמים את התכונות הרצויות ואת התכונות הבלתי רצויות על לוח או בריסטול. 2

  . מחפשים קשר בין שתי הרשימות. מחפשים את המכנה המשותף בכל רשימה. 3

קדש למאפיינים כמה מו? "דוחות"מהן התכונות ה? ביותר" מבוקשות"מהן התכונות ה: שאלות לדיון. 4

  ?למי חשובים יותר המאפיינים הגופניים יותר? גופניים

  :הוראות נוספות למשתתפים

  .וחמש תכונות שאינן טובות, בת זוג של מישהו אחר/שמו חמש  תכונות טובות שמצויות בכם בהיותכם בןר. 1

  . קבצו את התכונות בשתי רשימות על לוח או בריסטול. 2

מה משותף לתכונות ברשימה שהכנתם על עצמכם ומה ? "רעות"מהן התכונות ה? "טובות"מהן התכונות ה. 3

האם הדרישות שלכם ? בת הזוג שלכם/שונה ומה המשותף או השונה ברשימת התכונות שהכנתם על בן

  ?מעצמכם ומבני הזוג שלכם הן מציאותיות וניתנות להשגה

  .א רק בנושא זוגיותול, את התרגיל אפשר ליישם גם בנושא חברות וידידות: הערה

  

  :    תרגיל– שירי אהבה ויגון

כאב , פרידה, אכזבה, יחד, חיפוש אהבה, הנאה: המנחים והמשתתפים יחפשו שירים על אספקטים שונים באהבה

דף לכל (המנחים יצלמו את כל השירים הללו על דף או על דפים אחדים . 'וכו, מחשבות אובדניות, דחייה, רב

  . ת/ויחלקו לכל משתתף, )דף לכל משתתף, שיר

  . רצף השירים מתייחס לשלבים השונים במערכת יחסים הבנויה על אהבה ושיתוף הדדי

  .ה/ת להציג את השירים האהובים עליו/המנחים יבקשו מכל משתתף

  .בחר שיר שמדבר אליך: המטלה

  :שאלות

  . בבקשה, י לנו אותו/שיר? ת לשיר את השיר שבחרת/ה יודע/האם את. 1

  ? בשיר מתחבר לחייךמה. 2
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  ?ה מישהו שחווה את המצב המתואר בשיר/ה מכיר/האם את. 3

  ?האם השיר מבטא מצב אמיתי שחווית. 4

  .י שיר אהבה משלך/חבר. 5

  

מית שרשמה אותם על פי הצעותיהם של "על, השירים שלהלן נרשמו מפיה של זילפה שלמה(שירים לדוגמה 

  ):חברי הקבוצה שהנחתה

  ם"ורות למחברים ולאקו כל הזכויות שמ©

  )שי זורניצר: לחן, אהוד מנור: מילים(אני אוהב אותך 

  מהיום הראשון

  הרגשתי שזה נכון

  שאיתך אני רוצה

  להתעורר ולישון

  אך לא אמרתי לך

  מילה ורק

  חיכיתי בלי אוויר

  שתתני לי סימן שיאיר

  מילים כמו בשיר

  שוב אני מוכן לומר

  את המילים המקרבות

  במוכן להסתכן שו

  במילים המחייבות

  רוצה להישאר לצידך

   הלב הזה נפתח–איתך 

  ועולה צירוף מילים

  שכבר נשכח

  אני אוהב אותך

  משתמשים במילים

  שברנו את הכללים

  ועל חבל דק מאוד

  אני ואת מטיילים

  מילים של פחד גובה

  לנצח ולעד, שלך: כמו

  מסתכנות שיפלו יום אחד

  .ונישאר לבד

  אני מוכן לומר את, כן
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  ילים המפחידותהמ

  מילים שאכזבו

  והסתבכו כמו חידות

  רוצה להתחבר אל גופך

  –איתך 

  ,החום תמיד נמשך

  רק איתך אני שלם

  כמו שהובטח

  .אני אוהב אותך

  ם" כל הזכויות שמורות למחברים ולאקו©

  :שאלות למשתתפים על השיר

  ?איך מרגישים בשלב הזה. לאהבה לפני שהיא מתרחשת זהו שיר -

  ?האם יהיה מוכן לשתף אותנו? לב זהו בקבוצה נמצא בש האם מישה-

האם הוא מרגיש שילוב של ? איך מרגיש הצד השני". תייתחיל א"יטוי של ציפייה למישהו ש בשיר יש ב-

  ?איפה נמצא כל אחד מכם? רוממות רוח עם חוסר ביטחון

  

  ם" כל הזכויות שמורות למחברים ולאקו©

  ) ירמי קפלן: מילים ולחן(ת מודד

  את יוצאת באמצע 

  אני נאנח

  אז אני צועק

  את צועקת חזרה

  מכאן זה לא ייגמר

  לא כל כך מהר

  כשאת שולפת מילים

  כמו סכינים

  ונועצת אותם עמוק

  אצלי בבטן

  אני מדמם גאווה

  ,לא מבדיל בין שנאה

  אהבה ופרינציפ

  כשאת מודדת

  כמה אני נותן 

  תראי מה אני נותן

  רק אז תחליטי
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  כמה תתני לי חזרה

  את חוזרת אליי

  בעיניים בוכות

  ?מה את זוממת לסחוט

  קחי מה שתרצי 

  אני בז למשחק

  .ונכנע לדמעות

  ם" כל הזכויות שמורות למחברים ולאקו©

  

  :שאלות למשתתפים לגבי השיר

הוא עשוי לעורר מבוכה בקרב המשתתפים עקב תיאוריו . למלחמה בין המינים, שיר זה  מתייחס לקושי בזוגיות

  .חוסר אמון, סחיטה רגשית, חשדנות, הקונפליקט בין האהובים שמביע כעס קשה,  המילים המחודדות,המדויקים

  ?איך מתמודדים אתה? האם אתם מכירים זוגיות שכזו

  

  ם" כל הזכויות שמורות למחברים ולאקו©

  ) חיים משה: שר, עוזי חיטמן: מילים ולחן(תי את כבר לא א

  תיאת כבר לא א

  רע לי בנשמה

  מן ואותאין סי

  ורוחות רעות

  לא נותנות מנוח

  תיאת כבר לא א

  ופתאום דממה

  וגעגועים

  כמו צלילים גבוהים

  .כל הזמן באים

   את עוד מרחפת–ובחלומי 

  . האמת שורפת–מחכה לנס וכלל לא תופס 

  תיאת כבר לא א

  אין לי נחמה

  את לבי לקחת

  והלכת, ככה

  .ושכחת, ככה

  תיאת כבר לא א

  ובלב שממה
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   כבר נבלוהפרחים בגן

  .כל כולי שמם, מזמן

  תיאת כבר לא א

  אין לי נחמה

  הכאב הזר, הגורל המר

  .זה מה שנשאר

  ם" כל הזכויות שמורות למחברים ולאקו©

  

  :שאלות למשתתפים לגבי השיר השלישי

מה נעשה ? מה חלקנו בפרידה? כיצד אנחנו מרגישים כאשר אדם שאנו אוהבים עוזב אותנו.   זהו שיר פרידה-

  ? עם הסבל, מה נעשה עם הבדידות? מה נעשה עם החלל שנוצר? הכאבעם 

האם יש סיכוי לעבור ? האם אוכל לאחות את השברים, ל התפרקוהכ, ל התרסקוהכ?   מי אהיה אחרי הנטישה-

  ? את המשבר בשלום

  ?מה עשית כדי לשרוד ואף להתחזק?   מי בקבוצה רוצה לספר על פרידה ונטישה שחווה פעם או עכשיו-

  

  ם" כל הזכויות שמורות למחברים ולאקו©

  ) יוני רכטר: לחן, אהוד מנור: מילים(כלים שלובים 

  את באת ונתת 

  ולא ביקשת דבר כמעט

  את באת ונגעת בלאט

  כל פעם קצת

  לאט לאט

  אני לא הרגשתי מתי

  .ואיך נכנסת אל תוך חיי

  כמו כלים שלובים אני ואת ביחד

  מתמלאים עד קו הלב 

   בקו אחדשנינו עכשיו

  יחד זורמים מיד אל יד

  .פעם אני ופעם את

  את באת ואותי אהבת

  כאבת ולא עזבת

  את באת ונשארת

  ,נשבעת בכל משפט

  .בכל מבט

  אני עוד הייתי אי שם
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  כשאת נכנסת אצלי

  .לדם

  כמו כלים שלובים

  ...אני ואת ביחד

  ם" כל הזכויות שמורות למחברים ולאקו©

  

  :יעישאלות למשתתפים לגבי השיר הרב

  ?  איזה משפט בשיר מדבר אליך יותר מאחרים-

  ?האמנם היא אהבה אידיאלית.  זוהי אהבה יפה-

  ? מהו התהליך שעוברים בני המינים השונים ביצירת יחסי אהבה-

  

  ):לפי שיטת הבהרת ערכים(יש לי תקוות 

  .צתיבניגוד לתקוות שמתייחסות למישור הקבו,  הבעת משאלות נעשית במישור האישי:למנחה

  :1תרגיל 

  : כמו, המנחה מבקש מאחד המשתתפים להשלים משפט, המשתתפים יושבים במעגל

  … לגבי הפעילות בקבוצה אני מקווה-

  … בקשרים שפיתחתי עם חברי הקבוצה אני מקווה-

  … לגבי הישגיי בלמודים-

  … עד סוף השנה אני מקווה-

אפשרי . אין דיבורים עד סוף הסבב. במעגללפי סדר הישיבה , כל משתתף משלים את המשפט המגיע אליו

  …אני גאה ב; … אני מרגיש ש; … אני מאמין ש; …אני מקווה: סבב נוסף

 :2תרגיל 

מערבבים את הפתקים וכל אחד שולף פתק ומתייחס בגוף ראשון , אחת על פתק" תקווה"כל משתתף רושם 

  . ומוסיף תקווה משלו, לתקווה הרשומה עליו

  :3תרגיל 

כאשר מוציאים את מה שנלמד בקבוצה אל , "כאן ועכשיו" להדגיש את הלמידה על פי העיקרון  יש:למנחה

זאת על מנת להתנהג במקומות אלה , לחוף הים, לקניון, למגרש ספורט, אולי למסעדה, מחוץ לחדר הקבוצתי

  .ולשוב לחדר כדי לבדוק מחדש את דרכי ההתנהגות של הקבוצה, כפי שנלמד בקבוצה

, במסעדה" (כאן ועכשיו"ן הנלמד בקבוצה יהיה רב ערך משום שיתבצע על פי העיקרון של חלק נכבד מ

כגון ביצוע מטלות העשויות לקדם את המשתתף , "שיעורי בית"בכיוון זה כדאי להציע למשתתפים ). למשל

בדיקת תנאי קבלה ללימודים לצורך השלמת : למשל, לקראת מימוש תוכניותיו לעתיד הקרוב או הרחוק

  .  בגרויות
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  גורם הגנה –תקשורת אסרטיבית 

תקשורת , ה וכמהעל אחת כמ. תקשורת תקינה עשויה להוות כלי התמודדות יעיל לכל אדם ובפרט לכל מתבגר

תקינה יכולה לסייע לילדים ובני נוער הנושאים על גבם מטען קבוע וכואב הנובע מן הצורך להתמודד עם גורמי 

וזאת כאשר אין באמתחתם , )ב"קהילתיים וכיו, בית ספריים, משפחתיים,  אישייםגורמים(סיכון מסוגים שונים 

  .    מספיק כלים איכותיים להיעזר בהם כנגד השפעתם המציקה והמחבלת של אותם גורמי סיכון

תקשורת יעילה פירושה שמי שקולט את המסר מבין . תקשורת היא תהליך שבו האחד מעביר מסר אל חברו

 מבינים את משמעות המסר באותו – המוסר והקולט –השניים . ך שאליה כיוון מוסר המסראותו בדיוק בדר

  . זה לכוונתו של זה" קלעו בול", הם יודעים במה מדובר, "בראש אחד"הם , האופן

ניגוד בין המשתמע מן , ובהם, גורמים רבים עלולים להפריע לתמימות הדעים של השותפים בתהליך התקשורת

אני מביע חיבה כלפי מישהו בעוד שפת גופי משדרת (לולית לבין המשתמע ממנו בשפת הגוף המסר ברמה המי

מרגשות וציפיות לגבי האדם שממול עלולים להוות מכשול לתקשורת , מדחייה, גם פחד מחשיפה). דחייה

, צמיככל שאהיה מודע לע. שהיא תנאי לשיתוף פעולה ולעזרה הדדית, כנה ואמינה, נהירה, ישירה, אמיתית

כך תהיה תפיסתי העצמית זהה לדרך שבה תופס אותי , לשאיפותיי ולציפיותיי מן המפגש התקשורתי, לצרכיי

בעת שברצוננו ,  בהבנת תהליך התקשורת הבין אישיתדומיםגורמים בכל אלו ויש להתחשב ב. העומד מולי

  . לייעלו

 שיסייעו לי לעמוד בפני לחצים שונים  משמעה למידה של כל אותם כלים עיוניים ומעשייםתקשורת אסרטיבית

, כמו כן. כלים שיעזרו לי להגן על זכויותיי ועל מרחב המחייה שלי, שעלולים לגרום שאתנהג בניגוד לרצוני

  . יגבירו בי כלים אלו את היכולת להביע רגשות כלפי האחר וילמדו אותי להימנע מדריסת גבולותיו

ההתנהגות הפסיבית מאפשרת לתוקפן , ודרת לשטחו של הקורבןבעוד שהתנהגות תוקפנית חוצה גבולות וח

, תאפשר התנהגות אסרטיבית, לעומתה. לחדור מעבר לגבולות הקורבן ואף מזמינה אותו לעשות בו כרצונו

אין זה . להגיב באופן בוגר ומשתף פעולה עם האדם שמולו, במקרה של נער המעורב בעימות מילולי או פיזי

יש להקנות לכל אדם מתבגר את היכולת , אולם לדעתנו, עולם אינו מסייע בהשגת מטרותאומר שדיבור תקיף ל

  .כדי שיידע לעשות בה שימוש נכון כאשר יבחר לעשות כן, ברורה וישירה, לתקשורת מתחשבת

 בשל גורמי הסיכון , דרכי תקשורת נכוניםידה שלללמאצל בני נוער בסיכון גבוה ישנה חשיבות ייחודית 

מנוכרת , משפחה מנותקת,  משפחה תוקפנית ואלימהכמו במקרים של, ם שבתוכם מתנהלים חייהםהמשפחתיי

. ולבני משפחתו' אני'בכל המקרים הללו מדובר בדפוסי קשר ותקשורת שאינם מאפשרים מתן כבוד ל. ומפוררת

יילמדו גם ועל מנת שלא , על מנת לשבור את מעגל הקסמים שמנציח את דפוסי התקשורת שנלמדו בבית אבא

  .ה/ה משחר נעוריו/ה כלים מתאימים שישמשו חלופה לכלים המוכרים לו/יש להקנות לנער, בדורות הבאים

  

  : תרגילים–אירועים אלימים 

בתום הסרט הוא וחבריו מחכים .  בבית הקולנוע ביקשת ממישהו להפסיק לדבר והוא קילל אותך:אירוע ראשון

אמבולנס מסיע אותך לבית . אתה נזקק לאשפוז דחוף. בעיקר בראש, פךהם מכים אותך בכל איברי גו. לך בחוץ

  . החולים הקרוב
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מה המסר שהצדדים רצו להעביר זה ? איך יכולים היו לנהוג התוקפים? איך יכולת לנהוג אחרת? איך הגבת

  ?לזה

ם אלימים המשחק מאפשר את שיתוף חברי הקבוצה באירועי. מביימים משחק תפקידים של דפוסי תגובה אחרים

היות שכך , "רעות"לעומת " טובות"מנחי הקבוצה יימנעו משיפוט של התנהגויות . אחרים שנתקלו בהם בחייהם

ובעיקר את היכולת לזהות , את אמינות הדיווח, הם עלולים לבלום את הביטוי החופשי של הרגשות

  .אלטרנטיבות

.  הספר מתי שאני ארצה ולא מתי שהוא יאמר ליאני אלך לבית,  איימתי על אחי שלא יטיף לי מוסר:אירוע שני

  !הוא לא ייצא חי מן המכות שלי, אם אשמע אותו עוד פעם אחת

,  אמי מאיימת עליי כל הזמן שאם לא אפסיק לעשן גראס עם חברים אני אהיה כמו אבי הנרקומן:אירוע שלישי

  .היא מאיימת לזרוק אותי מן הבית. שהפך מגבר לסמרטוט

  …אני. מורה הודיע לי שיוציאו אותי מבית הספר כי ההישגים שלי נמוכים בכל המקצועות ה:אירוע רביעי

  ).אסרטיבית(ותרנית ותקיפה , תוקפנית: הציגו שלוש תגובות אפשריות .1

 .סכמו את ההבדלים בין התגובות השונות בנוגע להשתלשלות העניינים .2

הצופים . אמורות ותציג אותו בפני הקבוצהקבוצה תמציא אירוע שבו מופיעות שלוש התגובות ה-כל תת.   3

התגובה התוקפנית התבטאה בדיבור , למשל, ינסו לזהות את שלוש התגובות ויסבירו כיצד זיהו כל תגובה

תגובה וותרנית זוהתה על ידי הימנעות מקשר . בתנועות גוף מסוימות כלפי המותקף, במילים תוקפניות, רם

תגובה אסרטיבית . תנוחת גוף המבטאת התכנסות בתוך עצמי, רקול נמוך וקושי להבין את הנאמ, עין

  .דיבור מתאים ויציבה זקופה וגמישה, תוכן דברים שאיננו פוגע בזולת או בדובר, מאופיינת בקשר עין ישיר

תוך שימוש בחומר ניטרלי שלא מעולמם של ,  בשלב הראשון כדאי לעבוד על טיפוח אסרטיביות:למנחים

רצוי להשתמש באירועים הקרובים יותר לחיי , אחר העשרת הרפרטואר האסרטיביל. המשתתפים בקבוצה

  . כאן ועכשיו, ולבסוף להציג את שלוש אפשרויות התגובה מתוך החומר האותנטי בסיפורי חייהם, המשתתפים

  

  :תרגיל –יתוף פעולה ש

  .לחדד את המודעות לדפוס האישי של שיתוף פעולה: מטרה

יתנהל בתום הציור  .אסור לדבר. כל זוג מצייר ציור משותף על גיליון אחד .ם בזוגותיושביהמשתתפים : הליכים

  . כנים שעלוהתעל דיון על התהליכים ו

תוך התחשבות מ ם או ציירתכם לצייר כרצונים חופשיםהאם הרגשת?  בתהליךםאיך עבדת: נקודות לדיון

כם  את רגשותיםהאם הבעת ?כםתחוממקום או חדר למספיק  כם השאיר לכםאם חבר ה?כם של חברמובמקו

במהלך שהופיע כם האם דפוס ההתנהגות של ? בשפת הגוף– כם כלפיהביע את רגשותיו או הוא  חברכם כלפי

 שקיבלתם מסרה בדיוק ומה ?בקבוצה, בכיתה,  במשפחה– במצבים אחרים בחייםגם  כם מאפיין אתהתרגיל

 האם אתם ראיתם אותו באורח דומה לזה סו להבהיר נ–אם לא ? כםראה את התהליך כמוהוא האם ? כםמחבר

האם ? מה הייתם רוצים לשנות? מהם היתרונות והחסרונות של הדפוס האישי שלכם? שבו הוא ראה את עצמו

האם תרצו ? כיצד אתם רואים את העבודה שלכם מול העבודות של האחרים? ומן התוצאה? נהניתם מהעבודה

  ?לחזור על התרגיל עם מישהו אחר
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  גורמי הגנה –פטימיות הומור ואו

  

ההומור יכול לשמש גורם הגנה מפני השפעתם המקשה של גורמי הסיכון אשר פוגעים בילדים ובבני נוער 

, או בקיצור" (כבדים", מדוכאים, ממורמרים, שמצויים בסיכון גבוה והופכים חלק מהם לבני אדם כועסים

ולא כולם , לא כולם מבינים בדיחות או זוכרים אותן, "קניםמצחי"אמנם לא כולם יכולים להיות ). …"קרציות"

אבל אפשר לרכוש דרכי שימוש בהומור ממש כמו בכישורים חברתיים , יודעים לעשות שימוש נכון בהומור

. תלוי כיצד משתמשים בו, אולם הוא גם עלול להיות מאיים ומסכן, ההומור עשוי להיות מלכד ומשמח. אחרים

אם מישהו .  אין הוא נמנה עם גורמי ההגנה–" אויבים"לי של פורקן על גבם של חלשים או אם ההומור הופך לכ

באופן כזה נעשה שימוש ". קהל הצופים"וכך גם ,  הקורבן והתוקף עלולים להיפגע–מספר בדיחות תוקפניות 

  .לרעה בחומר הנתון

, ההומור מסייע להפיג מתחים. ייתרונותיו של ההומור רבים במידה שמשתמשים בו באופן חיוב, לעומת זאת

לפרק תוקפנות ולבטאה בדרך מקובלת מבחינה , להסיח את הדעת מן הגירוי הקשה, להתגבר על כעס ותסכול

. וכך מתפוגג הקונפליקט ונמס כמו היה ארמון עשוי קרח) למי שיודע לצחוק(הצחוק גורם הנאה . חברתית

. יצן הקבוצה מוצא תפקיד חברתי נוח באמצעות הצחקותל. הצחוק מעניק כלים לפתירת בעיות בדרך מקורית

עד שהצחוק , להתפוצץ מצחוק מבלי להפסיק, כאשר הוא מתחיל לשיר באופן מצחיק או לצחוק סתם כך, למשל

נוצרת , כאשר כולם בחדר צוחקים". דיכי"את האחרים וסוחף גם את אלו שישבו עד כה בפרצוף " מדביק"

כאשר כולם כאחד צוחקים מתקיימת ". סבבה"של כיף ו" ביחד"אווירת , ורקןאווירת פ, אווירה של לכידות

הצחוק הסוחף הוא אחת התגובות לעישון של חשיש או , אגב. אף אחד איננו לבדו עוד. תחושת שוויון

  !מריחואנה

בבית שבו שולטים . למן הגיל הרך ביותר, נובעת פעמים רבות מסגנון החיים במשפחהההתמכרות לצחוק 

ההסתברות שיצמח בו אדם עליז , בבית שאסור לבטא בו רגשות, כעס ודחייה, איומים, שיפוטים, יםלחצ

  . ואופטימי איננה גבוהה

לפחות בעבור קורבן , אך גם כואבות, משום שהן מצחיקות, בדיחות תוקפניות עלולות לבלבל את המאזינים

הצחוק עוזר לנו גם כאשר . ונה אחתשמצחיק ומבעית בעת ובע" הומור שחור"ישנו , כמו כן. הבדיחה

, בכל מקרה. אז יכולה הנקמה בדרך הבידור לפגוע לעתים יותר מאשר מכה פיזית; עם מישהו" מתחשבנים"

תוך הקפדה על המידה , אם כי לגיטימי לשחרר תוקפנות מדי פעם, עליו חבר ולא לצחוק עםעדיף לצחוק 

  ).1992, איילון ולהד"(הנכונה"

ושחרור , צמצום תחושת הלחץ, מגן על שלומם של מתבגרים בעת מלחמה על ידי הסחת הדעתהשימוש בהומור 

שהרי אם אתה מסוגל לצחוק ממשהו , ההומור משמש מנגנון הגנה מפני חרדה). 1997, קלינגמן(פיזי ונפשי 

  .השגת מידה של שליטה עליו, מפחיד

גם במצבים הקשים הקשורים "כי ,  טוענת)1985 (תמר גרנות? איך מסתדרים הומור לצד אובדן של אדם קרוב

לביטוי של , הומור יכול לשמש דרך לפורקן רגשי] …[צריך רק להיות מוכנים לראות אותו , באובדן יש הומור

, מעט מאוד אנשים מעזים להשתמש בו] …[כעס ולהשתחררות רגעית מהמועקה הקשה והסוחפת של האובדן 

  ".וחבל
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הוא מנצל את עוצמתו הפוטנציאלית של . נוער בסיכון גבוה באמצעות ההומורמטפל בבני ) 1996(אילן שמש 

ההומור מסייע בשחרור . כמו בעת יצירת הקשר הטיפולי וכן בתהליך הטיפול עצמו, ההומור במגוון דרכים

שמש מציע למטופל לצאת . שהם תוצאה שכיחה של מתחים ותסכולים המאפיינים נוער מנותק, כעסים ותוקפנות

וראייה עצמית , קבלה וחיבה, לצד פרגון, ולהתבדח על חשבונו, להתבונן על עצמו מבחוץ,  עצמומתוך

  .ריאליסטית

ובסופו של דבר לסייע בפיתוח , להתמודד עם הקשיים, הומור מאפשר להאיר את פניה הרבים של המצוקה

  .עם מאגר עשיר יותר של גורמי הגנה, מתבגרים חסונים ומחוסנים

  

  אופטימיות

כלומר את מה , "מחצית הכוס הריקה"ימיות היא תכונה המשויכת לאדם שרואה באופן סלקטיבי רק את פס

הוא נוטה לפסיביות ". לרעתו"כאילו נעשו , אדם המפרש אירועים משמעותיים בחייו באופן שלילי. שחסר

הפסימי מאמין . מדינהב, במוריו, או תלוי בהוריו" נגזר מלמעלה"שהכול , ומאמין שאין לו כל השפעה על חייו

הפירוש הפסימי של אירועי חייו הוא גורם סיכון המשפיע . יימשך לעולם ואי אפשר לשנותו) הרע(כי המצב 

וכן , של הפסימיסט) עוינות ודיכאון, כעס, לחץ(כמו גם הנפשית , )למשל, מחלות לב(לרעה על בריאותו הפיזית 

  .על תוחלת חייו

נוטה לפרש את אירועי החיים מתוך מיקוד , "מחצית הכוס המלאה"ימיסט במתמקד האופט, בניגוד לפסימיסט

תפישות אלו משפיעות לחיוב . חש כוח ויכולת להשפיע על מהלך חייו ולהיות אחראי להם, דהיינו, שליטה פנימי

היות שאין אדם שהוא כולו . קבלה וחיזוקים המסייעים להמשך תפקודו, על האדם ומעניקות לו תמיכה

וביניהן מתקיים , מצויות הפסימיות והאופטימיות בתוכנו בתערובות שונות, יסט ואין מי שכולו פסימיסטאופטימ

  . דיאלוג מתמיד

אין דברים . 'עולם אמיתי'אין מציאות אובייקטיבית או "מוסיף שארמה , "הנזיר שמכר את הפרארי שלו"בספרו 

. יות בעיני האחר פתח להזדמנות בלתי מוגבלתעשוי לה, אירוע שלאדם אחד נראה כטרגדיה[...] מוחלטים 

הוא האופן שבו הם , הדבר המבדיל בין בעלי גישה חיובית ואופטימית לבין האנשים הנוטים להרגיש מסכנים

  ."מפרשים ומעבדים את נסיבות החיים

ת אם תרצו אתם יכולים להעדיף א. החיים בידיכם": "לחיות ולאהוב"כותב כך בספרו הנפלא , ליהאבוסק

מדוע יש אנשים הרואים תמיד . הכול שלכם. ואתם יכולים גם למצוא סיבה לייאוש בכל אשר תפנו, החדווה

בעוד שנחוץ מאמץ גדול לאחרים כדי למצוא , ובני אדם יוצאים מן הכלל, פרחים יפים, דשא נהדר, שמיים יפים

צייר לך גן , יש לך צבעים, כחוליש לך מ: "קזנצקיס מוסיף בספר זהואילו ". ?דבר מה או מקום יפים באמת

  !"ואחר כך היכנס לתוכו, עדן

לתפוס , להסתלבט, לעשות מה שבא לי, להשתולל, לכייף, לעשות חיים, להשתובב, ליהנות, היכולת לשחק

 אלו הם ביטויים –סקרן והרפתקן , נרגש, חופשי, עליז, להיות ילדותי, לטייל, להתגלגל מצחוק, ראש

 כלפיהאופטימיות מאזנים את תפישת החיים הפסימית ואת הגישה הרצינית והמחמירה הצחוק ו. לאופטימיות

  ).Cole-Kelly & Kaye, 1993(מצוקות החיים 

השימוש החיובי בהומור לשם מטרות בונות . האופטימיות וההומור, קיים קשר בין שני גורמי הגנה אלו

ני יכול להשפיע על חיי ולכוונם על פי צרכיי ושא" בסך הכול בסדר"ולגיטימיות קשור באמונה שהעולם הוא 
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והוא בדרך כלל בעל ערך עצמי נמוך ופועל מתוך מיקוד שליטה , אדם פסימי צוחק למטרות שליליות. וערכיי

בגין עמדתו זו כלפי ) אישי וחברתי(מחיר כבד " משלם"והוא , חייו קשים יותר משל חברו האופטימיסט. חיצוני

  . החיים בכללכלפי העולם וכלפי, עצמו

הם נמצאים , של הגשטלט קובע כי ניגודים אינם מבטלים זה את זה אלא משלימים זה את זה" עקרון הניגודים"

לאהבה יש רק משמעות . ניגודים מגדירים אחד את השני ונותנים משמעות זה לזה. בשני הקצוות של אותו הרצף

  .ימיותוכך גם לאופטימיות יש משמעות רק ביחס לפס, ביחס לשנאה

  

  : תרגילים–בדק בית 

מה  מצחיק ? מי יוזם את הצחוק ומי מוביל אותו, אם כן? מתבדחים? מתבדרים? האם בקבוצה שלנו צוחקים

 ?מי מרוויח מה? האם יש נפגעים מן הצחוק? אצלכם

האם היה זה ? האם הוא היה מכוון כנגד מישהו. נסו לבדוק את התהליך, בפעם הבאה כאשר תצחקו בקבוצה

האם הצחוק מקדם את הלכידות בקבוצה או דווקא ? מה היו התגובות של החברים? "צחוק רע"או " צחוק טוב"

כיצד נלמד להשתמש בהומור ובאופטימיות ? איך נחזק את האופטימיות בקבוצה שלנו? מעכיר את האווירה

  ?לטובת חברינו

  

  :אירועים

ד יפרש הפסימיסט את מה שקרה וכיצד יפרש זאת כיצ.  קיבלתי ציון נמוך מאוד במבחן חשוב:אירוע ראשון

 ".וכך גם היועצת, המורה שונאת אותי, זה סופי, יסלקו אותי מבית הספר: "הפסימיסט? האופטימיסט

 ".ואבקש ממנו מבחן חוזר, אסביר לו מה שקרה במשפחה שלי, אני אגש למורה: "האופטימיסט

איום : "הפסימיסט. לוויזיה על פיגוע טרור בירושלים פסימיסט ואופטימיסט שומעים בחדשות בט:אירוע שני

מכעיס , זה מעציב: "האופטימיסט". …רק לברוח מכאן! ממש ייאוש. אין שום סיכוי לשלום עם הערבים, ונורא

אני מציע שנלך שנינו . צריך לנצל כל דרך אפשרית כדי להגיע לשלום! אבל בשום אופן לא נרים ידיים, ומכאיב

 ".ום בכיכר העירלהפגנה למען השל

. בקש מהם הסברים, אם לא? האם חבריך מסכימים עם הדירוג הזה.  אופטימי–  דרג את עצמך על רצף פסימי -

  .בקש מהם משוב ודוגמאות, אם כן

מהן ההשלכות של היות פסימי או אופטימי ? ובמה הוא מפריע ומקשה עליך,   במה מועיל לך דפוס התנהגות זה-

  ?רוצה לשנות משהוהאם היית ? על חייך

  .ייתכן שחברים בקבוצה יבקשו לדבר על מה שקורה במשפחתם בנושא הזה

  ".אופטימיות"ו" הומור" אפשר להתחיל את התהליך באסוציאציות למושגים :למנחה

   

  :       תרגיל–שני ראשים באקווריום 

הם בוחרים באירוע . "הראש האופטימי"וחברו את " הראש הפסימי"ת אחד את /באקווריום מייצג משתתף

. הצופים מדווחים רשמיהם. בתום הדיון יחליפו תפקידים). בכיתה או בקבוצה(משמעותי שקרה להם לאחרונה 

 ייערך –במליאה . ייתכן להציב תצפיתן על כל זוג. וחוזרים על התרגיל, בשלב הבא מתחלקת הקבוצה לזוגות

מומלץ שהמשתתפים יבדקו כיצד הם . ות האישיותוכן ייערך שיתוף בחווי" ראשים"דיון בהבדלים שבין ה
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בדיון יתייחסו . מתמודדים בבית עם סוגיות חיים וינהלו דו שיח פנימי בין האופטימיסט לבין הפסימיסט שבתוכם

אנו מציעים . תנועות ידיים וכדומה, גובה הקול, קשר עין, יציבה, צורת דיבור, כולל הבעת רגשות, לשפת הגוף

על מנת ליצור אווירה אינטימית ומשחררת בקבוצה , חימום גופניים ובתרגילי גוף בכלללהשתמש בתרגילי 

  ).1999, ראה רוזמן ודיטל(

  

  גורם הגנה –ערך עצמי 

  

אדם מאמץ לעצמו ערך עצמי . והוא משפיע רבות על תפקודו, הערך העצמי הוא הערך שאדם מייחס לעצמו

ומאמץ ערך עצמי שלילי כאשר תכונותיו או הישגיו הם , החיובי כאשר הישגיו או תכונותיו מוערכים בחבר

  .שליליים

על אחת כמה וכמה לתפקודם של מתבגרים ,  של כל אדםובה לגבי תפקודרבות ם הגנה זה חשילטיפוח גור

על " סוחבים"והם , ת הספרה ולעידוד במשפחה ובבייכלתמ לא זכומעולם מתבגרים אלו , לרוב .בסיכון גבוה

הם ".  שואף לאפס" ולעתים תפקודם ,ים באופן ירודפקדהם מתלכן . ערך עצמי ירודל  משא כבד שגבם

  .תחושה של חוסר יכולתמפתחים פגיעות גבוהה ו

ימשוך אותו מאזן הערך , על פי יכולותיו) לצד כישלונות(ככל שיזכה הנער המצוי בסיכון גבוה בהצלחות 

  .העצמי כלפי מעלה

  

  :  תרגיל– לא אוהב –אוהב 

  .ושאינך אוהב,  שאתה אוהב–צדדים באישיותך על הצייר או כתוב . 1

בקש סיוע בכיוון זה מחבריך לקבוצה ומן . גבר וחזק את אלו שאתה אוהבהבהדרגה , ערוך שיחה ביניהם. 2

  .המנחים

  :תרגיל נוסף

 .אתה אוהב פחותוצבעים שיותר בחר צבעים שאתה אוהב  .1

ן  השווה בי–עליך אהובים שאינם  ציור אחר בצבעיםוצייר ,  עליךצבעים האהובים בצייר ציור .2

 . שלב אותם זה בזה. הציורים

  .פתח אותהל נסה למצוא צורה בציור ו– פקח עיניים ; על הנייר בעיניים עצומות קשקושיםשרבט .3
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  אלון תכונותש

  

  :ידי סימון מקומו לאורך הרצף-על השאלון על עצמואת כל אחד ימלא . 1

  

  

 נםאם יש. הוא פועלכיצד  ,לפי ראות עיניהם, ותארחברי הקבוצה י. יציג בקבוצה את הערכותיוכל אחד . 2

  . כדאי לבדוק אותם–בין ההערכה העצמית של המשתתף לבין חוות הדעת של חבריו פערים 

  

 לידי שבאהתכונה תהא זו רצוי ש. אותה הוא רוצה לשפר בעזרת החבריםש כל אחד יבחר תכונה מסוימת .3

ולהרגיש שותפים בתהליך פתרון הבעיות , יוכלו לחוות את דעתםחברים די שהכ, וי במסגרת הקבוצהביט

 .שהעלה החבר בקבוצה

  

  גורם הגנה – חייםהמשמעות 

  

      שמעות החיים מ

, מתוך פאברי ,"איך הוא מסוגל להשכיח מלבו את חשיבות החיים, כל עוד נושא האדם חלום בראשו"

טוען כי משמעות החיים משתנה כל , פילוסוף שחקר את משמעות החיים, יקטור פרנקלו". משמעות של חייךה"

  : אפשר לגלות את המשמעויות השונות בשלוש דרכים. הזמן

  . דרך של ביצוע או הישג–עשייה , עבודה,  יצירה-

  .ובמיוחד על ידי אהבת הזולת, תרבות, טבע, אמת,  חוויה של טוב-

  .הפיכת הסבל להישג, אנושי הפיכת אסון אישי לניצחון -

  חרוץ  עצל

  נבון  טיפש

  מכוער  נאה

  מקבל אחרים  שופט אחרים

  שנוא בחברה  אהוב בחברה

  מתנהג לפי הדרישות  מפריע מאוד בכיתה

  בעל דימוי עצמי נמוך  בעל דימוי עצמי גבוה
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, בהתמכרויות לסמים ואלכוהול, ריגוש או משמעותהחסרי , מטרההבמקום למלא את הריקנות בחיים חסרי 

תחרויות מרוץ שגובות מחיר גבוה של חיי אדם ב, עבודהב, אכילה-תתביתר ו- אכילתב, מיןב, טלוויזיה ומחשבב

זוהי אחת הדרכים . ו שמתקשים להתמודד עם בעיותיהם עדיף שהאדם הצעיר יבחר ויבצע פעולות לטובת אל–

  .אחריות וערך עצמי, שעשויות להקנות לנערים ולנערות תחושת כוח

  !נראה כי פרנקל מציע חלופות לבני נוער הנתונים בסיכון גבוה

  
 כמו גם בקביעת יעדים לעתיד, בני נוער בסיכון גבוה מתקשים במציאת משמעות לחייהם בהווה או ביצירתה

 אזי גם לעתיד שלי אין –אין טעם ואין תוכן , אם לשום דבר בסביבתי אין ערך: תחושתם היא. הקרוב והרחוק

  .ובכלל, כאן ועכשיו, וכך גם לחיים שלי, משמעות וערך

ומאלו לגזור יעדים , לאתר וליצור משמעות לחייהם, ה ולקבוצה לזהות/מטרת המנחים היא לעזור לנער

  .הן של כל פרט בקבוצה והן של הקבוצה כמכלול, והרחוקולהציבם לעתיד הקרוב 

לא יקדמו אותם לקראת השגת , הצבת יעדים ללא בירור מעמיק מהי משמעות החיים אצל הנער או הנערה

  .הם ייאבדו במהרה את משמעותם המקורית, וגם אם יצליחו להשיגם, היעדים שהציבו בפניהם

  

  טופס  הצבת יעדים

  . זאתועשיתי____________________________ ____רציתי ל ו שנה זב

  ______________________________________________הצלחתי לעשות את זה כי

  __________________________________ שנה שעברה באשר בהצלחתי יותר מו שנה זב

  .______________ זאת כי ולא עשיתי_____________________________ רציתי ל ו שנה זב

  . דיברנואכןו__________________________________   בקבוצה שלנו רציתי שידברו על 

  .ולא דיברנו______________________________________  בקבוצה רציתי שידברו על

  

  :אני מתכנןבשנה הבאה 

  ________________________________________________________: בתחום הלימודים

  ________________________________________________________: ם המשפחהבתחו

  ________________________________________________________: בתחום החברים

  ________________________________________________________: ה/בתחום החבר

  

  רוצה ועושהמאני 

  :ת לבצע השנה שרצית והצלח מספרדבריםחשוב על 

  ____________________________________________: רציתי:בתחום הלימודים

  ___________________________________________: ועשיתי       

  ____________________________________________: רציתי :בתחום המשפחה

  ___________________________________________: ועשיתי       

  ____________________________________________: רציתי:בתחום החברים
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  ___________________________________________: ועשיתי       

  ____________________________________________: רציתי:בתחום האישי

  ___________________________________________: ועשיתי       

  : שרצית ולא הצלחת לבצע השנה מספרדבריםחשוב על 

  _________________________________________כי, לא עשיתי:בתחום הלימודים

  _________________________________________כי, לא עשיתי:בתחום המשפחה

  _________________________________________כי , לא עשיתי :בתחום החברים

  ______________________________________כי, לא עשיתי :פרטי, בתחום האישי

  ____________________________________:  מספרדבריםאני מתכנן לשנה הבאה 

  ________________________________________: באופן הבאומתכנן לבצע אותם

  

  .     עשוי להפרות פעולות בעתידהעימות בין בניית תוכנית פעולה לבין ביצועה

  .ה/העימות מדגיש את חשיבותו של מיקוד השליטה הפנימי אצל הנער

  

  : תרגילים–משמעות החיים 

  אסוציאציות

ולברר מה משמעות המושג " משמעות החיים" לוודא שחברי הקבוצה מבינים את המושג :מטרת התרגיל

חשוב כבר , מצד שני, ומושג טעון מאוד, מצד אחד, ופשטהוא מושג מ" משמעות החיים"היות שהמושג . לגביהם

  .בפתיחה להגיע להבנה הדדית של המשמעים השונות של המושג אצל כל חברי הקבוצה

  לרשום אותו(כל משתתף מביע את רחשי לבו לגבי המושג .  לצייר שמש על לוח או על בריסטול:הליכים

 את האסוציאציות על המושג שנרשם במרכז שמשהיוצאות מה" קרניים"המנחה ירשום ב). במרכז השמש

מושגים . למות, לחיות או למות, טעם הקיום, עיקר החיים, ייתכן שיימצאו אסוציאציות כמו משמעות. השמש

אלו יבואו כנראה מפיהם של נערים בסיכון גבוה אך המצב הכלכלי של  משפחותיהם איתן יותר משל משפחות 

  . הילדים האחרים

  

   מודרךדמיוןבתרגיל 

ראה ? מהם חלומותיך. ליום מותך כאילו שאתה צופה בסרט קולנועל חייך מרגע זה ועד עהסתכל . עצום עיניך

 נסה לזכור כמה שיותר .עלו במוחךש ת החלומות רשום א. פקח עיניך.חלומות גדולים וחלומות קטנים, את כולם

  .פרטים

  ?תחושת אתגר? ספקות? מועקה? גורמים לך הנאההם האם ?  האם הם רבים;תבונן בחלומותה

אותם   דרג.רשום לחוד את אלו שאתה רוצה ויכול לממש, ת לממשםיולפי האפשרות החלומות שרשמת מיין א

,  משנהיאותו ליעדק  פר.בטווח זמן סביר שאותו תממש יעד אחד מענייןר חלום או בח. חשיבותם בעיניךעל פי 

  .השתמש בשיטת קביעת היעדים

חלום ה"א יהגשמת חלום ה. בחייךשלך תחושת השליטה קביעת היעדים תגביר את . כניתךו ת אתממש

  ! "אמיתיה
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מה . והפקת משמעות מתוך הסבל, אמת וטוב,  הישג–ים יהצגנו לעיל שלוש דרכים להשגת משמעות אישית בח

  !שוחחו על כך? מה מתאים לכם?  מוכר לכםהמ? מה זה מזכיר לכם? מדבר אליכם

  

  מעותהמשמעות של המש

הדבר תלוי בדרך שבה הנער מנווט את ?  האם הוא גורם סיכון או גורם הגנה–טעם החיים או משמעות החיים 

 הרי –והוא מגיע להישגים בתחום , אם טעם החיים של נער אחד הוא המוזיקה ונגינה על גיטרה או תופים. חייו

 לנצל את חייו כדי להמריא לגבהים מתוך והוא יוכל, שהוא יכול לבנות לעצמו מערך יעדים לטווח קצר וארוך

גם עשוי להיות , ובעיקר המוזיקה, אסור לשכוח שעולם האומנות, עם זאת. אושר ועושר, גאווה, תחושת הישג

המוזיקה האלקטרונית במסיבות הטראנס מחוברת הדוקות לשימוש בסמי . מחובר באופן הדוק לתרבות הסמים

  . מרץ והזיה

על כל , החיים סביב העיסוק בספורט. נפי הספורט עשוי להגיע להישגים גבוהיםנער שמוקד חייו הוא בע

. שימוש מתון באלכוהול ואי שימוש בסמים, הימנעות מעישון, יוטמעו בו ויכללו תזונה נכונה, המשתמע מכך

אם . גם אם לא יהפוך לספורטאי מקצועי, לטווח רחוק בחייו הבוגרים של אותו נערגם אלו הם גורמי הגנה 

  .הרי שגם יזכה לקדם את מעמדו בחברה, יתמזל מזלו ויהפוך לספורטאי מצטיין

" יתמכר"או , אם הנער ייכשל, למשל, התמקדות במשמעות החיים גם עלולה להפר איזון פנימי, לעומת זאת

על חשבון שאר פניה של , במידה שהישגים בענף ספורט מסוים יתבעו ממנו מאמצים אין קץ(לספורט 

  . אזי עלול הדבר להוות גורם סיכון יותר מאשר גורם הנאה, )ותההתבגר

 ,ואם לא עכשיו? וכשאני לעצמי מה אני? מי לי, אם אין אני לי": ויקטור פרנקל מביא את דברי הלל הזקן

השאלה השלישית מתייחסת לכך שהרגע הנוכחי הוא ; בשאלה הראשונה המסר הוא שאין לי תחליף. "?אימתי

אלא , על פי השאלה האמצעית מוטל עליי שלא להקדיש את חיי רק לעצמי. אי אפשר לשחזרוהרגע הייחודי ש

  .על מנת שאתפנה לשפר גם את מצבם של אנשים חלשים ממני לנצלם עד תום

  

היכנסו לתוככם ומכם , עצמו עיניים, שבו רגועים. עשו נא הפסקה קלה ברצף הקריאה, קוראת יקרה, קורא יקר

 ייתכן שאני מקדיש מקום חשוב לכמה ?המשמעות העיקרית של חיימהי : צמכםושאלו את ע, החוצה

יסייעו לכם לפנות זמן ומרחב , ביחד עם השיתוף בקבוצה, ההתנסות האישית? משמעויות חיים ולא לאחת בלבד

)(spaceלעבודת החקר הפנימי של המתבגרים .  

  

  :תרגיל אישי

וינסה לזהות משמעות אחת או כמה , "סרט דוקומנטרי"יו יסקור אותם כאילו ה,  יחשוב על חייוףכל משתת

למה , בדיון יעלו שאלות הנוגעות לסימנים המעידים על כך שאכן זוהי המשמעות המבוקשת. משמעויות בחייו

האם ערכתי שינויים בתפיסות ? האם משמעות החיים היא תמיד גורם הגנה? חשוב לי לזהות את משמעות חיי

  ?בעקבות מה? םשלי לגבי משמעות החיי

הוא הולך אחרי , כלומר, "קיבעון"שרוי במצב הקרוי , מתבגר שלא התנסה במורטוריום על משמעויות חייו

 –" פיזור הזהות"כך גם מי שמתאפיין ב. ולא בודק אילו משמעויות מתאימות לו ואילו לא" באש ובמים"הוריו 

  .יםמתבגר שאינו בודק מה מתאים לו ואינו מתחייב לשום דרך חי
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בודק אילו משמעויות , מי שמתנסה במורטוריום עסוק וטרוד בשאלות בסיסיות של זהות, לעומת שני אלו

בעל הסגנון המיטבי בעבורו " הישג הזהות"מתאימות לו ומהי אותה דרך מסוימת שתביא לעיצובו של 

  ).   ראה הפרק על סגנונות של זהות אישית, להזכירך(

אני . משמעות חיי מתבטאת בסיפור חיי"אומר כי , בשאלת משמעות החייםפילוסוף אשר עוסק , אסא כשר

אני יוצר את . הדמות המובילה את הסיפור, אני הסופר של חיי ואני הגיבור של סיפור חיי, היוצר של סיפור חיי

ר בסיפו, אני יוצר את עצמי, אני חי את חייה של הדמות המובילה בסיפור חיי, הדמות המובילה בסיפור חיי

הוא יאפשר . בעריכת אסא כשר" משמעות החיים"אנו ממליצים בחום לקרוא את הספר , לכם המנחים". …חיי

 על פי  לכםמתאימהשיאפשר לכם לקיים דמות עצמית , לכם לפתוח את הדיאלוג הפנימי שלכם עם עצמכם

  .וליצור משמעויות חדשות בחייכם, מקומה בתוך תמונת עולמכם

  

  גורם סיכון – ותאלימ

, הפגיעה יכולה להיות  פסיכולוגית. אלימות מוגדרת כהתנהגות של פרט או קבוצה שפוגעת בפרט או בקבוצה

האלימות יכולה . בהתנהגות אלימה מעורבים השפלה ושימוש לרעה בכוח וכפייה. מינית או חברתית, פיזית

 מופנית גם כלפי בעלי חיים ויכולה להיות, )העלבה, זלזול, סחיטה, הטלת חרם(להתבטא גם בצורה מילולית 

  .כל ביטוי של אלימות יש גם פגיעה רגשיתב. וכלפי רכוש

חברתית ולעבריינות של מתבגרים הם תפקוד משפחתי מסובך - גורמי סיכון משפחתיים להתנהגות אנטי

, משמעת הורית מחמירה מאוד, חוקי משפחה לא ברורים וטכניקות לא יעילות של ניהול המשפחה, ומבולבל

. אלימות של ההורים בתוך הבית ומחוצה לו, ניצול והזנחה, חברתית של ההורים-ריינות והתנהגות אנטיעב

לכעס על העולם יכולות . "להשגת יעדים" יעילים"ילדיהם של הורים אלימים לומדים מהוריהם מהם הכלים ה

כלו למצוא את ההבראה כך שתו, אבל צריך לנתב אותו בדרכים בריאות ובסביבה בטוחה, להיות סיבות רבות

, הגוף. אות שכדאי לבדוק מה בדיוק קורה לנו כאן ועכשיו. כעס הוא לנו אות וסימן. )1997, סיגל" (מבפנים

  .שלכם' אני'רמסו את ה, הנפש והלב שלכם אומרים לכם שפלשו אל תוך השטח שלכם

, מודעות עצמית, בלת החלטותק, פיתוח כישורי חיים אצל הילד האלים כוללים פתרון בעיות בדרך רציונלית

 האמנם יבחר הנער בכלים  .מקובליםניהול הרגשות ותקשורת יעילה בכלים , ויסות הרגשות ושליטה עצמית

  .שאלה של מוטיבציה?  במקום אלו שלמד מהוריו במשך שנות דור" חדשים"ה

  

  :ימום ח–קטעי עיתון 

 מתארים מעורבות במקרים םחלק .הדנים באלימות  עדכנייםקטעי עיתונותלקבוצה  ים מביאים והמתבגריםמנחה

  .נןפתרול םמומחים על הסיבות לאלימות ועל דרכישל דעות נושאים וחלקם , אלימים

  .כל משתתף בוחר קטע, המנחה מפזרת את הקטעים בין חברי הקבוצה

הקטעים תוך  מזוג מלבן את הסוגיות שעולותכל . אחד בפני השני את הקטעים שבחרוהיושבים בזוגות ומציגים 

  .ומציג בפני המליאה נקודות חשובות בנושא
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  :תוקף וקורבן

או ) הבריון( בתפקיד התוקף ,אחד או שניים מחברי הקבוצה מספרים על מקרה שהיו עדים לו או מעורבים בו

  .)הקורבן( המותקף בתפקיד

  :שאלות לדיון

האם ?  האם הוא הכה אותך?עליב אותךהאו האם הקורבן קילל (את הקורבן פת מה גרם לכך שתק: התוקףאל 

אילו תחושות היו לך ? מה הרגשת כשתקפת ).?מסיבה אחרתעצבני האם היית ? ילדותי, הקורבן חלש ומעצבן

, בהלה, כעס( מה יכולים להיות רגשות הקורבן ?האם מעניין אותך מה חש הקורבן ?מה אמרת לעצמך? בגוף

  ישהאם למתבונן מהצד? בהיותך קורבן והחסרונות בהיותך תוקף היתרונות וםהמ? )חוסר אונים, השפלה, פחד

 התערבותההרווחים וההפסדים של מהם  –ה להתערב צהעומד מהצד רובמידה ש? על הנעשהאחריות כלשהי 

  ?לעומת אי ההתערבות

? האם אמרת לו משהו או התנהגת כלפיו באופן שהכעיס אותו?  מה גרם לכך שהתוקף תקף אותך:אל הקורבן

האם ? האם היית רוצה להתנסות בתפקיד התוקף? האם גם אחרים תוקפים אותך? ם הוא תוקף אותך תמידהא

פנה אליהם ובקש , אם כן? לזהות התנהגויות אחרות שאתה רוצה להפעילתעזור לך הקבוצה שאתה מעוניין 

  .שיתוף פעולה

האם אתה  ?באילו מצבים? ורבןהאם אתה תמיד הק ?באילו מצבים? האם אתה תמיד התוקף ?מה מאפיין אותך

אילו תפקידים נראים לך  ? תפקידים שונים במצבים שוניםנוטלהאם אתה ? באילו מצבים? תמיד המתלונן

  ?האם היית רוצה לשנות משהו? חשובים יותר

  ? מה למדתם על עצמכם: אל המליאה

  

  : תרגילים–אלימות בתקשורת 

 20בן .   ובגיר חשודים שסחטו בני נוער ואיימו על חייהםקטין: "20.1.02, "קול ברמה", כתבה של אבי בר

איימו , נעצרו על ידי משטרת גלילות בחשד שסחטו בני נוער מרמת השרון, שניהם מרמת השרון, 15וקטין בן 

  ".הפרשה בחקירה. ושיחות פלאפון, דברי לבוש, על חייהם וגנבו מהם כסף

האם האיום על חייהם של הנסחטים מפחיד גם ? סחיטהמי השפיע על מי בפרשת ה, לדעתך: נקודות לדיון

 –נסו לתאר את שני הסוחטים ? מהן הדרכים שבאמצעותן אפשר להתמודד כאשר מאיימים על חייכם? אתכם

  . סגנונות החיים שלהם, התנהגותם, אופיים

  

  :משחקי תפקידים

חברי ). רו למשתתפים לבחוראו אפש(בחרו אירועים שבהם מעורבת אלימות . קבוצות- חלקו את הקבוצה לתת

לאחר הצגת כל אירוע יתקיים דיון על התהליך ועל מה שנלמד . הקבוצה יביימו ויציגו את האירועים הנבחרים

אם חברי הקבוצה מסוגלים . יים ויעילים יותרחליפאזי יתבקשו חברי הקבוצה להציג אופני התנהגות . ממנו

 יתבקשו המנחים מכל חבר בקבוצה לבחור את הדרך המתאימה ,להפיק כמה דרכי התנהגות היאות לאותו אירוע

  .ולנמק את בחירתו, לו ביותר
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  בקבוצה" כאן ועכשיו"ניתוח אירועים 

המנחים מפסיקים את . יש לנצלה כאירוע לימודי מובהק, במקרה שפורצת תקרית אלימה בתוך הקבוצה

גם . ם את התהליך מתחילתו ועד לעצירתוובודקים עם המשתתפי, ")עושים קאט("הפעילות באורח חד וחלק 

, יש לדון במיוחד במחיריה של האלימות. בלתי אלימותחליפיות כאן מתבקשים המשתתפים להציג תגובות 

  . לשבח את הנוהגים באופן בלתי אלים ולחזקם

 המגשר;  בה נוקט המנחה בעת הצורך היא כלי יעיל ליישוב סכסוכים ולניהול משא ומתןגישורטכניקת ה

ומסייע להגיע לפתרונות , עוזר לכל צד להבין טוב יותר את צרכיו של האחר, משמש כלי ניטרלי ובלתי תלוי

ונוהגים ליישם , שלביו של התהליך מוגדרים, הגישור הוא התערבות קצרת מועד. המוסכמים על שני הצדדים

מטרה אינה לסיים את תהליך ה. שיתוף הפעולה נועד להביא את הנצים להסכמה. הסכמה-אותו במצבים של אי

מלמד , לויתן(שני הצדדים מנצחים  הפתרון לבעיה נמצא כאשר –הגישור כשאחד הצדדים מנצח ורעהו מפסיד 

  ).1999, ופרוכטר

  

  : תרגיל–) ניותחרצ ("תואמירות קטלני"

 מביעך עצמאמירות שאתה או , בקבוצה,  בבית,ת הספררשום אמירות קטלניות שאתה שומע בבי: מטלה אישית

עוף לי , נהזו-בן , לך תזדיין,יא מניאק, חרא-יא, מי אתה בכלל, אני אכסח לך את הצורה, אידיוט: כמו(

אנו מקווים ). וכדומה, יא כוסית, כוס עמאק, עשה לי פדיחה, בארטה-חארטה, צא לי מהווריד, מהעיניים

 … שהקוראים לא יזדעזעו יתר על המידה

  

  .ירות הקטלניות שאתם זוכרים את כל האמשמור: הקבוצלמטלה 

 כדי לשפוט של אחרים אומערכם להוריד על מנת  משתמשים בהם אתם את כל המילים והמשפטים ששמור

  .הערכה, כבוד, שבחבטא מהמשפט / מילהכזו הוסיפוליד כל מילה . לשלילהאותם 

? ת הספרבבי? בכיתה  המילים הללועד כמה אתה שומע את ?באיזו משתמשים יותר?  של כל רשימהכהמה אור

  ?בקבוצה שלנו?  בבית?בשכונה

  ?כםשמישהו יכול להגיד לביותר  הקשיםמהם שלושת הדברים )  רםבלי לומר בקול (וחשב

  ?לאדם שאליו הן הופנו" עושות" מה הן ?מהן אמירות קטלניות

  ?איך אתה מרגיש כשמישהו מפנה אליך אמירה קטלנית

? "גסות"האם יש משהו טוב בשימוש במילים  ?נית למישהו אחראיך אתה מרגיש כשאתה מפנה אמירה קטל

 אמירות כאלו משמיעכשמישהו  ?אמירות קטלניותמשתמשים בלמה אנשים  ?במיוחדאליך  "דברתמ"ו מילה איז

שבוע במשך אלו כאם אף אחד בכיתה לא היה משתמש באמירות ? חבריה איך זה משפיע על ,במסגרת הקבוצה

  ?מה תפסיד? מה אתה תרוויח מזה? תכםהיה קורה לדעמה , שלם

  ? שיקרהרעמה ה?  הטּוב שיצמח מכךמה? לם יפסיקו להשתמש באמירות קטלניות–מה יקרה אם כו

  

  ":קטלני "תרגיל

השתמשתם בהם או ם שי כל אחד אומר או צועק משפטים קטלני, בידיכשאני נותן אות. כולם לקום" :המנחה

, לעולם, לאוויראותם מרו א. ברעשים, צליליםב, בתנועותללות לוו את הק.  עד כהשטרם השתמשתם בהם
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 יוצא –מי שלא הפסיק בזמן .  כולכם מפסיקים מיד–כשאני אסמן לכם בידי .  למי שתרצו– לקבוצה, לשכנים

  ."מהמשחק

  ).1990, על פי ווזנר וליבנה(חוזרים על התהליך עד שכולם מצליחים בו 

  

  :הקבוצלתרגיל 

?  איזה סוג של תחושות היו אלו? אלו היכן בגופך נמצאו תחושות? אמירות קטלניותטאתיבאשר  כחשתמה 

  ? התרגילמה הרגשת אחרי?  אולי חשת אי נוחות ולא העזת לבטא מה שרצית?השתחררתהאם ? נהניתהאם 

  

  ם" כל הזכויות שמורות למחברים ולאקו©

  )יהודה אטלס: מאת(? מה עושים כשכועסים

  אינני יודע מה עושים

  כשכל כך כועסים

  אסור להכות

  ולצעוק צעקות

  ולא לקלל

  .ולהשתולל

  אני רוצה לצרוח

  .בכל הכוח

  רוצה לצעוק

  ולא לשתוק

  "תירגע"ותמיד אומרים לי 

  "אל תיגע"ו" תתאפק"ו

  "אל תשכח"ו" תיזהר"ו

  כך, כך, להתנהג כך

  כל כך קשה, וזה כל כך

  להיות תמיד שקט כזה

  אולי אבעט בכל כוחי

  אחיבכדורגל של 

  באין ברירה, אולי אירה

  .כמה חצים למטרה

  . את הכעס אשכח– אולי כך

  ם" כל הזכויות שמורות למחברים ולאקו©

  

 מה רוצים לעשות ?מה מרגישים כשכועסים ?למה כל כך קשה להיות שקטים כשכועסים :לות לקבוצהשא

   ?כועסיםאשר כל כך הרבה דברים כאסור לעשות למה  ?יותר מכל כאשר כועסים
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  ?ומה לא כדאי, כועסיםאשר מה כדאי לעשות כ .כעסת מאוד ולא ידעת מה לעשותבו תאר מקרה ש

  

  : תרגילי גוף– שק אגרוף

 שק ת/כועסה ה/נערהשק ישמש ל .וכדומהדבק  ,חול, גפן צמר, קש, יםחוט, לתלות בחדר שק מלא פלסטלינה

 גם  את כעסולבטאה /ותואפשר לעודד אבזמן ההכאה  .כל להכות בכל כוחו כמה שירצהובו הוא יו ,אגרוף

  .במילים

  . שיחה להבהרת הכעסים–לאחר הרגיעה 

  

  :להכות בחומר

  ). הנמצא בחדר גדולמתוך גושחתיכה  לעצמו נוטלאו (מקבל גוש פלסטלינה משתתף כל 

 .לנשום עמוק, לשבת רגועים, המנחה מבקש לעצום עיניים

  החומרכיצדרגישו ה.  עוגהמכיניםכמו ש,  אותו כמו בצקלושו.  שלכםרגישו את החומר בידייםה": המנחה

תחילו לתת לו מכות חזקות יותר בהדרגה הו, חלשות תנו לחומר מכות… וגם הידיים שלכם מתחממות, מתחמם

. תלשו אותו, סמרטטו אותו, מרטו אותו, בובטו ח, צבטו אותו, תחילו לקרוע חתיכות מן החומרהעכשיו . ויותר

. בכל הכוח. ועוד פעם, עוד פעם. רקו את הכדור בכוח על הרצפהז, חתיכות ועשו מהן כדורעכשיו אספו את ה

תקעו את  .רגישו את הצד החלק שלוהחזיקו בחומר והעכשיו  .אפשר גם לצעוק כשאתם זורקים אותו לרצפה

שיהיה כמו גלגלו אותו עד , כמו בצק, עכשיו לושו אותו עוד פעם .עשו בו הרבה חורים, האצבע שלכם בחומר

חזיקו אותו בשתי ה. עכשיו על הברכיים, גלגלו אותו על הלחיים, גלגלו אותו לאורך היד, לטפו את הכדור .כדור

מה אתם מרגישים כלפי  ?מה אתם רואים, הסתכלו בכדור ופיתחו עיניכם .כאילו הוא צעצוע עדין ויקר, הידיים

  ?איך אתם מרגישים ?ק בזמן המשחכםמה עבר בראש?  מהו בשבילכם הכדור?הכדור

  

  :   לקפוץ לגובה

נסו לגעת , קפצו כמה שיותר גבוה . התבוננו בתקרה, הרימו ידיים למעלה,עמדו באמצע החדר" :המנחים

מו שי. עצמו עיניים, שבו. לקפוץהפסיקו כם כוחתש כשיי !כמה שיותר גבוה, קפצו הרבה מאוד פעמים! בתקרה

 . עד שתירגעו ולוו אותןהיו אתן. לנשימותהמשיכו לשים לב . יםיוברגל בידיים השימו לב להרגש, לב לנשימות

 אני מוציא –כשאני קופץ גבוה הרבה פעמים  ': הבא אמרו לעצמכם את המשפט,תרגישו מנוחה שלמהאשר כ

  ".' שולט בעצמי רגוע ויותריותר, כוח ונעשה פחות כועס

  

   על אלימות במשפחה -" חברות"הסרט * 

  ) הופק על ידי שירות הסרטים הישראלי,  דקות40- אורכו כ.  וולמןבבימויו של דני(

, לבין טלי, חיה עם אמהוהיא בת למשפחה שבה התגרשו ההורים , חברות התפתחה בין דניאל: תוכן הסרט

דניאל לוקחת את . לכן האב מטפל בטלי, נעדרת הרבה מן הביתודיילת היא אמה של טלי . תלמידה חדשה בכיתה

דניאל מגלה סימני מכות על גבה של טלי בעת . למרות שהיא פוחדת מתגובת אביה, יכרות בעירטלי לטיול ה

לא טלי . אך זו אינה מתייחסת אליה, היא מנסה לשתף בזה את אחת המורות. שהתלבשה בשיעור התעמלות

טלי .  ביתדניאל ועוד חברה באות לבקר את טלי ולמסור לה שיעורי;  לטיול השנתי ונעדרה מבית הספרהגיעה
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בצאתן עדות הילדות להתעללות קשה של האב המכה את בתו . מקבלת את פניהן בחשש גדול מתגובת האב

דניאל מתעלמת מבקשתה של טלי שלא לגלות זאת לאף . צעקותיו נמהלות בצעקות הסבל של טלי, באכזריות

אולם טלי משלחת ,  לקראתהדניאל שמחה, לאחר שבוע שבה טלי לבית הספר. ומדווחת ליועצת בית הספר, אחד

  .  בה מבט קר ועוברת לשבת במקום אחר בכיתה
  : מטרות

  .כולל זיהוי סימנים בגוף והתנהגות מוזרה,  הגברת המודעות לתופעות של התעללות-

  .כולל חובת דיווח,  חיפוש משותף אחר דרכים להתמודד עם הבעיה-

  .  טיפול דחוף ויסודי בכל מקרה שייחשף בקבוצה-

  :דיון

 ? למה שמרה טלי בסוד את ההתעללות-

 ?ת/כיצד היית נוהג,  אילו היית דניאל-

 ? מה תאמר למורה שלא הקשיבה לך-

 ?טליבמצבה של  םאהחלק של ה מה -

  

דובר אנגלית ומלווה ,  דקות22אורכו  (העוסק בנושא האלימות" הסוד הנורא"סרט ב מומלץ לצפות גם* 

עובדו לעבודה קבוצתית , "חברות"וכן הסרט , סרט זה). של משרד החינוךדים "אפשר להשיגו במרפ. בכתוביות

 ).430–427' עמ, 1999, רוזמן ודיטל" (אינטליגנציה הורית"בספר 

  

ברזילי כיצד כל דבר עשוי לעורר את האלימות -מתארת ורד לוי, )7.11.2003, הארץ" (זעם ברחוב"בכתבה 

מישהו יאבד את . אפילו בדיחה טיפשית בתור, ר על חנייהויכוח מיות, הערה סתמית בכביש: חסרת הפשר

  .ושם נוסף יצטרף לרשימת הקורבנות המתארכת של זעם הרחוב הישראלי, ישלוף סכין או אקדח, הראש

האם זה קורה ? איך מגיבים אנשים ברחוב לתופעת האלימות המתעצמת ברחוב? "פתיל קצר" מה גורם ל:לדיון

  ?מה אפשר לשנות? הבשכונ? גם אצלכם בבית הספר

 
  

  סיכוןב ילדים – ילדים מוכים

ר  חניתה "וד, מומחית למצבי לחץ ומשברים, פסיכולוגית בחוג לחינוך באוניברסיטת חיפה, ר עפרה איילון"ד

שתיהן בעלות ניסיון רב בתחום , והעומדת בראשו, האגודה להגנת הילד, "י"אל"מקימת , )1990 (צימרין

אנו נוטים . את הכאב האינסופי שאנו חשים מול ילדים המוכים על ידי בני משפחותיהםמביעות , הילדים המוכים

הן , אם כן; לראות את המשפחה כמקור של אהבה ללא תנאי המעניק חסות ואינטימיות לכל השייכים אליה

לות חב, מתרחשים מקרים של פגיעות קטלניות, האמורה להיות חמה ותומכת, כיצד קורה שבמסגרת זו, שואלות

  ?מה הופך את המשפחה ממקור החום לחממה של תוקפנות הרסנית? אונס ורצח, ונזקים

עוצמת המכות . " היא הבולטת ביותר מכל צורות ההתעללות בילדיםהפגיעה הגופניתהחוקרות קובעות כי 

 ברזל שלא לדבר על צריבה באמצעות סיגריות או, המונחתות על גופו של ילד מותירה אותנו בכל פעם בתדהמה

  ". ועוד מעשים סדיסטיים שלא נפרט אותם כאן, מלובן
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חשד קיים הספר על היותם מוכים או כאלה ש לדים שנודע בביתאת הי "סיכון גבוה "ה שלבוצאל הקיש להזמין 

  .מהוריהםזכו בו אמון שלא הכפיצוי על ) מנחי הקבוצה(אמון המבוגרים ב יזכוהם שם ו, להיותם מוכים

אני מלוכלכת ואין , אני רואה שהחיים שלי בזבל: "דה שנאנסה על ידי אביה במשך שניםלהלן דבריה של יל

, יהתאמפל , ללא תנאייחס מקבללהם זוכים " סיכון גבוה"ה של בקבוצהילדים המוכים כי כאשר יחושו  ".מוצא

ילדים אלו שסיכוי אזי קיים , ממושכתההתעללות בשל הגלו לעצמם יניסיון להבין את דפוסי ההתמודדות שסל

 את הדימוי העצמי  לעצמםויבהירו, )חוסר אונים, ייאוש, תוקפנות, תסכול, כעס, פחד (יבטאו את רגשותיהם

 ההבהרה עשויה להיות צעד ראשון במסע ארוך ומייגע ).כישלון, טיפש, עלוב, מושחת, אני רע(הנמוך שפיתחו 

  . לקראת בנייה חדשה או מחודשת של הערך העצמי

אך בתהליך של היווצרות האמון הוא עשוי לבקש לטיפות , מגעמ להימנעיך יעדיף הילד המוכה בראשית התהל

כך , ה להרגשה של אמון וביטחון/ה המוכה זקוק/הנער. אהבה ומילה טובה במקום אכזבה מתמדת, במקום מכות

גר שלא הוא זקוק לדמות של מבו. שהוא גורר אתו בבדידות גדולה" סוד הנורא"שיוכל לשתף אחרים ב

להבין מה , "מלכוד הסודיות "אלא תעזור לקורבן ההתעללות לפצח את, "קשר השתיקה"תעודד המשך של 

  .קורה לו וכיצד יוכל להמשיך לחיות ללא שמירתו של סוד זה

; עצמיהערך את הלהעלות ; רגשותיהם בתוך המרחב הקבוצתי המוגןאת למתבגרים לבטא  הן לאפשר מטרותה

 וללוותם דת הסעדלהביאם לטיפולה של פקי,  בקבוצהאתר ילדים מוכיםל; ות יעילותלרכוש דרכי התמודד

  .לאורך הדרך

  

  :רועיםתרגילי אי

מוצא את עצמו גם בבית הספר הוא .  אחרת יקבל מכות,ולקבל תמיכה מהוריו" ילד טוב"דני מנסה להיות 

  . יוכה–  ינהג כךאם לאש  משום,"בסדר"מנסה להיות , מוריו וחבריואת " משרת"

היא  םא. מגיבהאינה , שקטה, חבריםללא , מבודדת. היא מכורבלת בעצמה. בתוך עצמהכל הזמן נירה מסתגרת 

 ,צוחקים עליההילדים לעתים קרובות . "פרח קיר" היא כמו . איש לא שם לב לכך–לא מגיעה לבית הספר 

  .מכותפני מעדיפה זאת על , היא לא מגיבהו, מקללים אותה, דוחפים אותה

אותו שולחת , המורה מסלקת אותו מהכיתה. כל הזמן מעורב במריבותש" בעייתיילד "הוא , "עושה צרות"עמוס 

גם אם היא , תשומת לב מהוריולקבל רוצה הוא בעצם אך , עמוס נחשב מופרע. קוראת להורים, למנהל

  .מכותמתבטאת ב

  .  פיזית או רגשית–א ייגע בה אבל היא עושה הכול כדי שאף אחד ל, גלית היא ילדה חכמה וחרוצה

מה כו ובדרמהם מתנהג כל אחד מדוע ,  להבין את המתבגרים מנסים: באירועים שלעילחברי הקבוצהשיתוף 

מדוע ? יםלהשיג ולא מצליחהם רוצים מה ? ה/ בהתנהגותוה/משיגהיא /הוא מה ?ת/חושבה או /מרגישהיא /הוא

שתמש האם הוא עלול לה? עלול להיפגע פעם נוספתה האם הילד המוכ? המכות בסודדבר שומרים את הם 

מי מהם ? יי אל"מדבר"הכי הללו באירועים  שפגשנו מי מהמתבגרים? מדוע? בסמים או באלכוהול כשיתבגר

  ? מכירים מתבגרים כאלו אתםהאם ?ייהכי קרוב אל

האם מישהו ? ) דומה המקרהאירועיםמהילדים המופיעים במי ל( האם מישהו מרגיש שגם לו קרה דבר כזה

מה  ?התנהגותובאמצעות רוצה להגיד לנו משהו הוא האם ? מתנהג כאן בקבוצה כמו אחד מן המתבגרים האלו

איך יכולה הקבוצה ). ?מה יכול להפריע לו בכך? לשתף את הקבוצה(יכול לעזור לילד שהוריו מכים אותו 
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מי ? מי במשפחה יכול לעזור לילד? )סעדלפקידת ,  למשטרה,ת הספרכולל דיווח לצוות בי(לעזור לילד מוכה 

  ? יכול לעזורמחוץ למשפחה

  ם" כל הזכויות שמורות למחברים ולאקו©

  ) יהודה אטלס: מאת" (רק תחבקו אותי"

   כשאני בוכה עמיםלפ

  ואתם רוצים לעזור

  רק תחבקו אותי בשקט

  ורעד שהכול יעב

  ם" כל הזכויות שמורות למחברים ולאקו©

  

 יכול מישהו קרוב אליךהאם גם אתה מרגיש לפעמים ש? הילד היה רוצה שיעזרו לואיך  :שאלות לקבוצה

  ? מתי? האם אצלכם במשפחה מחבקים זה את זה?  כיצד הוא עוזר– החיבוק ?מיליםללא ,  לךלעזור

                                                                       ?           מה הרגשת? חבר או אח בוכים, האם ראית הורה? האם אתה יכול לבקש חיבוק?  האם זה חסר לך– אם לא

אם מישהו מחבק אותך אתה : "מתאר את חשיבותו של החיבוק, )1985 ("האהבה" בספרו ,ליהאליאו בוסק

וקרוב לוודאי שתקבלו ,  קרבו אליי–אני מחבק כל אדם . אחרת הוא היה עובר דרכך, יודע שאתה נמצא

  ".לבטח אגע בכם, חיבוק
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   גורם סיכון –עוני 

  "יותר מחצי מיליון ילדים עניים בישראל: "מאת רותי סיני, 5.11.2002" הארץ"מתוך 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  העמוק בקצבאות נמשך הקיצוץ2005-ב): "2006 אחדות ואחרים( של הביטוח הלאומי "ח העוני"דו "מתוך

מטבע . 10%- ירד ריאלית בכ] 2005-  ו2004[ והתשלום בממוצע למשפחה בין שתי תקופות הסקר הילדים
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 בקרב 6% -הקצבאות ירדו ב, למשל(השחיקה בלטה יותר בקרב המשפחות הגדולות , המדיניות שהונהגה

  .") ילדים4 בקרב משפחות עם 12%לעומת ,  ילדים2–1משפחות עם 

  

גרום בעקיפין לנשירה מבית עוני יכול לאולם , סיכון גבוהשיש בה יר להתנהגות בהכרח גורם ישעוני אינו 

לא כל ילד ש ,ברור לכל). 1992, ועמיתיו Hawkins(ועוד , להתנהגות אלימה, לשימוש לרעה בסמים, הספר

רוב , אבל לצערנו, שתמש בסמיםאו י, ת הספרר מביונשי, ןעבריישגדל בשכונת מצוקה יהיה בהכרח 

 ת כדוגמצדקניתוהצגה עצמית , התעלמות מעובדה זו .שכבות החלשותב ופיעותממן הישר ויות הסוטות ההתנהג

  .לומר את האמת" פוליטיקלי קורקט"אין זה . החינוךבפרס ם ה את אומרכזתלא , "היזהרו בבני עניים"

  

סיות שוליים ובני אוכלו, התופעה של צריכת סמים בלתי חוקיים על ידי נוער ומבוגרים מאוכלוסיות מצוקה

מורה וחוקרת ,  ברנעורהר ציפ"ד). 1995, בן יהודה(היא גבוהה לפי כל קנה מידה השוואתי , המעמד הנמוך

יש להקדיש את : "המליצה, )שנהרגה לפני שנים אחדות בתאונת דרכים(מבריקה בתחום חקר השימוש בסמים 

בשכונות או בקהילות שבהן יש ] …[ון גבוה מרב המאמצים לפיתוחן וליישומן של תוכניות מנע לנוער בסיכ

בהפרעות , עוני קשור בגורמי סיכון לשימוש בסמים). 1989" (מידה רבה של חשיפה לסמים ולאלכוהול

,  במשפחהאלימותוריבות  כמו מגורמי סיכון נוספיםלהשתלב עם  עלול הוא; בעבריינות, התנהגות בילדות

  . ילדיםולעתים גם ריבוי התמכרות ,עוני שהוביל לחולי, לעוניחולי שהביא , התבגרות, הוריםהפרידה של 

הוא חש שהוא תמיד ; ילד עני לומד בחטיבת ביניים אינטגרטיבית: דוגמה לאופן שבו עוני הופך לגורם סיכון

שכולם עושים דברים שהוא , הוא חש שלכולם יש יותר מאשר לו, לבוש בבגדים משומשים ועלובים ביותר

לערעור , תחושות כאלו עשויות לגרום לדימוי עצמי נמוך. ום שהוריו אינם יכולים לממן אותםמש, איננו יכול

במצבי לחץ ומצוקה התגובות וההתנהגויות שלו עלולות להיות אלימות ולא . למימוש תוקפנותו, ביטחונו העצמי

  .  הולמות את המצב שגרם לתגובה

 אין להם וכן, אין פנאי לשהות עם ילדיהם ביום ותשעות רבבמשך  ת המשפחהעסוקים בפרנסרבים ההורים ל

שעות במשך נמצאים המתבגרים  .וקשובים לילדיהם, קשובים האחד לשני, םייתכוח פיזי וסבלנות להיות אמפ

עניק להם בית ולחפש את קבוצת השווים שתמהאו לצאת  ולהתכנס בתוך עצמם להתבודדעשויים , רבות לבד

 ,קח אחריות בתוך המשפחהיהמתבגר י במשפחות אלה קיימת אפשרות ש.קשר ואכפתיות, תחושת שייכות

פעמים . אחראי ו דואג– מתבגר הוריל הוא עלול להפוך. את מקום ההורים העסוקיםבאופן מלא או חלקי ף ויחלי

ואובדן ההתנסות במורטוריום של הזהות , ל התבגרות מוקדמתבש  כבדשלם מחיררבות פירוש הדבר שהוא י

 להוריו או ,רובו ככולו, ונותן את שכרו דבומתבגר עשפחה קשת יום קורה לעתים קרובות שהבמ. האישית

) 1994( מוגדרת על ידי בראון ובן אריה "משפחה ענייה ". הכסף שהרוויחעזרתאג לצרכיו בודשהוא 

  .קויהובריאות פיזית או נפשית ל, שוליות וזניחות חברתית, מצוקת דיור, כמשפחה הסובלת ממצוקה כלכלית

 בכוחות עצמם על מנת  לעשותים בקבוצה יכולים שהפרטנן פעולותמצב נתון לשינוי וישכל שחשוב לזכור 

  .ההכרה בכך עשויה ליצור מוטיבציה אישית ולעורר מוקד שליטה פנימי. להיחלץ ממעגל העוני

והם עושים , ות או דומותזהת יומציאו) הםשימע ,מחשבתם, תחושתםב(ים נבדלים זה מזה בתפיסתם מתבגרה

-לב. קיימים מאפיינים דומים אצל ילדים ממשפחות עניות, עם זאת. בחייהם מה שנתפס על ידם אפשרי ורצוי

מתוך , חקרה את תפיסותיהם של ילדים עניים בעניין מעמדם החברתי והצלחה העתידית בעבודה) 2001(ויזל 
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עני מתאפיין בתפיסה עצמית שלילית הנובעת היא מצאה שהילד ה. השוואה בין העניים לבין מי שאינם עניים

, "בגלל שהם עניים הם גונבים", "חושש מהמשטרה", "חושב שלא יצליח בכלום בחיים", מעצם היותו עני

הם מסכנים כי גרים ", "עניים לא שווים הרבה", "שאין לו כלום, שאין לו כסף, חושב על עצמו שהוא מסכן"

ם ראויים להתייחסות כאשר מחפשים כלים להגברת האמון והערך העצמי מסרים כאלה ואחרי". בבית כזה עלוב

  . של נוער בסיכון גבוה

  

בחירה ונטילת אחריות אישית לסגנון ,  אמון,של תקווההמסר המרכזי שיועבר על ידי המנחה לקבוצה יהיה מסר 

  .  איגום משאבים כדי לנצח בחיים ולא כדי להפסיד בהם, דהיינו. החיים

או אשנס מותניים , האם אברח? שבה אני חיה אני בוחר לעשות עם המציאות מ :ודד עם השאלהכל פרט יתמ

האם אתפשר ואתאים עצמי ? האם יהיו לי שותפים במאבק להצלחה? האם יש לי סיכוי להצליח? ואנסה להשיג

  ?הישגיות- לתת

הוא יתמקד ; תטימיאופת לתפיסה פסימי הסתפימ – בחברי הקבוצה שינויראוי שהמנחה יתמקד ביצירת 

ובאיזו מידה אני , )תדורי- ביןהעברה, הורה מכור(חיקוי ל מידה אני מתנהג כמו המודל ואיזב: כגון, בשאלות

מה אני אומר ? מה מעורר בי תקווה? טוב ומתאים יותר בעבורי, מגייס כוחות על מנת לבנות לעצמי מודל אחר

  ?על מנת לקבל כוחות חדשים, לעצמי על מנת להתעודד

תפקידם לעזור לעניים ו, המטפלים תם של הוא גם נחל; בלבדהעוני אינו נחלת הענייםבהתמודדות עם הקושי 

ואף , אשמה, עוינות, כעס, חוסר אוניםמקצועיים חשים מטפלים , לעתים .מעגל העונילצאת ולפרוץ את 

 בתוקפנות ,ייאושב, טיותאאפב, בחוסר שליטה, מניפולטיביות העניים שלהם בהמטופליםמאשימים את 

  . ובאלימות

בור זהו ,  ניתן לשנות את גורלם של ילדי העונילא"כמו , מתפתחות אמונות שונות מתוך תחושות קשות אלו

הם בכלל לא רוצים "ועוד ; !"נשקיע במי שיש לו סיכוי, חבל על הזמן, חבל להשקיע בעניים, ללא תחתית

למה הם עושים כל כך ? למה הם לא עובדים, תנהג אחרתאם היו רוצים היו מתחילים לה, לשנות את מצבם

  ".?הרבה ילדים

היה מודע לתהליכים ? חשת אי פעם רגשות כגון אלו, י והאכפתיתהאמפ, האחראי, הקורא הרגיש, האם אתה

  .  מקבילים מסוג זה הן בחוויותיהם של העניים הן בחוויותיהם של המטפלים בהם

היא מתייחסת גם לעוני קבוע וגם לעוני . ה על ההיסטוריה האישית שלוביוגרפיית העוני של כל ילד משפיע

ילדים ממשפחות עניות דורשים מאמצים חינוכיים אינטנסיביים וממושכים כדי שיגשימו את מלוא . "אפיזודי

העוני עצמו מנחית על "טוען  )19975(גולמן ). 1992,  ועמיתיוHawkins]" (…[הפוטנציאל הלימודי שלהם 

,  ילדים עניים בני חמש הם מפוחדים יותר מבני גילם שמעמדם החומרי שפר עליהם. מהלומות רגשיותהילדים

בהתפרצויות תדירות של זעם , למשל, יש להם קשיי התנהגות רבים יותר המתבטאים. חרדים ועצובים יותר

ויותר , ריתישנם פחות ביטויים של חיבה הו] …[הלחץ של העוני פוגע גם בחיי המשפחה ] …[והשחתה 

האתגר הוא למצוא את . מכות גוף ואיומי הכאה, צעקות, הסתמכות מרובה על ענישה קשה] …[דיכאון 

) 1980(גם גלנץ ".  חינוך הם מחלה שאפשר למנוע-עוני ותתהמנהיגות והמוטיבציה לשכנע את הציבור ש

כוי גם לנערים אלה שמצוקתם  יעילה וטיפול מוקדם נותנים סיניעתית התערבות מ.פגיעות אינה גורל"קובע 

  ".רבה
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    : תרגילים–חיים בעוני 

 קוריםהדברים  אמונה ש,יאושי תוירו תיתכן אהסובלת ממצוקות קשות הנובעות מעוניבשכונה  :למנחה

היות  ,וכניעהויתור  ,"הרמת ידיים"תיתכן ". הכול משמיים", שליטה על המתרחש לאדם איןש, מלמעלה

הוא ; וגם במשפחתו העוני עובר מדור לדור, סגור באותו מעגל לכודותות נוספות משפחות רבכי פרט רואה שה

  ".חלומות באספמיה"כמו , נראות מרוחקות מאודשאלו או אחרות מכיר אפשרויות לא לא יודע ו

ין ייאוש עמלהסוחף בקבוצה נסתר  "כוח"ישנו . ים ושוחקיםכעס מעייפוהדחק ה, פרנסההטרדות 

,  פיזיתסמים נמצאים בקרבהה, דהיינו, מים לסגבוהה מאודזמינות לות אלה עלולה להיות בקהי .קהילתי/קבוצתי

סם עולה כל  יודעים כמה ,לא צריך לחפש אותו וגרהוא יודעים היכן , מכירים את מי שמוכרכולם , שג ידיבה

" כוח קבוצתי"כל המאפיינים האלו מצטרפים ומתחברים זה לזה ויוצרים . יו של כל סוג את השפעותמכיריםו

 .רב עוצמה המהווה גורם סיכון חזק ביותר

י שוקההישאבות אליו והעל , השכונשל הוירה ואזה המורגש היטב ב "כוח קבוצתי"לדבר בקבוצה על חשוב 

 ולא להיכנע ללחץ הקבוצתי מי שמצליח להיות חריגחזק מאוד את  ליש. ה מחוץ למסגרתו חריגותהישארב הרב

  ). כוחשלאחריות ממקום ( לקהילתו , למשפחתו,אחריות של כל אחד לעצמוהר על לדבכמו כן יש . האמור

  

  :תרגילים

   שמש של אסוציאציות חופשיות– תרגיל פתיחה לנושא העוני – 1תרגיל 

 המנחה מצייר :אפשרות אחרת. עוניהמושג ות ככל האפשר של רב כל אחד רושם על דף אסוציאציות :הנחיות

בקצה כל קרן כזו הוא כותב את האסוציאציות מפיהם של חברי . וסביבו מצייר קרניים' עוני'עיגול סביב המילה 

 כל ילד ייגש בתורו וירשום על הקרניים את – במידה שכולם יודעים קרוא וכתוב :אפשרות נוספת. הקבוצה

  .האסוציאציות שלו

יון בין האסוציאציות של האם הדמ: בהמשך בודקים.  משתפים האחד את רעהו במושגים שרשמו:דיון במליאה

? שליליות או ניטרליות, האם האסוציאציות חיוביות? חברי הקבוצה עולה על השוני או השוני עולה על הדמיון

האם אפשר להבחין אם ההתייחסות למושג העוני ? מהם ההבדלים בין החברים בהתייחסותם למושג העוני

  ?רגשית מאוד או שההתייחסות שכלתנית מאוד

  

  : העוני ומשמעויותיו- 2תרגיל 

  .לאפשר התייחסות ראשונית פתוחה בקבוצה למושג העוני ולעודד אותה :מטרה

? האם אני תופס את עצמי כעני? עני היותבשבילי למה זה ? משפחתישל העוני ב  מה המשמעות:דיון במליאה

האם למדתי משהו ? חדש על העוני האם למדתי משהו?  בעבורי ובעבור האחריםני יכול לעשות עם זהמה א

  ? חדש על עצמי

 ניסיון למצוא בעוני יתרונות וחסרונות –) אפשרי כפתיח לנושא(בירור עמדות ורגשות כלפי תופעת העוני 

  . כאחד

ומשפחות המצויות בתהליך הידרדרות לעבר מצב כלכלי ,  ישנן משפחות שמצבן הכלכלי הנוכחי קשה:המנחה

  ? מהם לדעתכם הגורמים השונים לכך. וני והמצוקהואינן מצליחות לשבור את מעגל הע, קשה
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]. ... [מגיעה למצב כלכלי לא טוב בגלל  משפחה: של הבעות דעה על הנושאסבב יערך :הנחיות לקבוצה

בקשיים כלכליים המצויה ) 'חוטים וכו, מגזרי עיתונים (תםמשפחאת  לעצב לחילופין אפשר לבקש מהמשתתפים

  ). לקניית מוצרי יסוד מספיק כסף בביתבו איןשמצב הוא קושי כלכלי (

   . או לדברים שנאמרו לעבודותותםהתייחסחברי הקבוצה יביעו את 

הסובלת משפחה ה כלפי עיצוב יהם ורגשות המשתתפיםמחשבותעל  ,תהליך העבודהכמו כן יערך דיון על 

מה מתרחש ? קשיים כלכלייםב" עוצבתהמשפחה המ"שבגללן נמצאת סיבות  מהן ה.ממצוקה כלכלית קשה

 כיצד מרגישים המתבגרים השונים, כיצד מרגישים ההורים? בין ההורים לילדיםו  עצמםבין ההוריםזו במשפחה 

 ?בקבוצה

) לעתים יותר מילד אחד(בעוד שילד אחר , פליליהעוסק בתחום הדין - ישנן משפחות שאחד מילדיה הופך לעורך

  ? זה קורהכיצד. ת דוגמאות מוכרותוהעלאפשר ל –מתמכר לסמים 

  .היטב" מסודרת"אפשר לחזור על התהליך עם משפחה שהיא 

  . משפחות שהצליחו לצאת ממעגל העוניאת סיפוריהן של יש לספר בפרטי פרטים 

על מנת לבדוק כיצד אפשר לצמצם את ,  יש להאיר את ההצלחות ולברר באופן חד מהם גורמי הסיכון:למנחה

  .השפעתם

  

  : משהו יקר– 3תרגיל 

 מה אני ? או בגדדיסק כפולמה אני עושה כאשר אני רוצה לרכוש לעצמי דבר מה יקר כמו  :לקבוצההמנחה 

  ?עושה כדי להשיג אותו לעצמי

ניתן להשאיר (אתה הוא מזדהה שה התשובה רשומעליה ו, כל משתתף יבחר כרטיסיה מאלה הפזורות על הרצפה

  ).רטיסיות המוכנות בכרשומה אינה לאלו הפועלים בדרך ש,גם כרטיסיות ריקות

  :כרטיסיותב יםרעיונות המועל

 .מבקש כסף מההורים -

 . כסף מההורים לווה-

 .אבל זה לא מספיק, אני מקבל מההוריםשקונה מדמי הכיס  -

 ).שליחויות, שיפוצים, בייביסיטר (אני מרוויח בעבודהשקונה מהכסף  -

 .מוותר, אם זה יקר מדי אני מנסה לשכוח מזה -

 .ה ומשםמשנורר מפ -

 .לכסף/עושה עבודות בית בתמורה לרכישה -

 .גונב -

 .קרוב משפחהמ, סבתא/סבאמ, מבקש מאח -

 .י ליום הולדת לימבקש מההורים שיקנו -

 .מחכה לחופש הגדול כדי לעבוד ולהרוויח -

 .לי כסףתנו יכנעו וייעד ש" את המוות"עושה להורים  -

 .כסףמספיק בר בהדרגה וצ -

 .בצרו  דיסקונהק -
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 . רוכש את המוצר אבל במחיר נמוך יותר או קונה משהו דומה אבל זול יותר-

  . מבין את הקושי הכלכלי ומוותר על הרכישה היקרה-

  :דנים בכל האפשרויותכולם . שבחרם אחד מציג את הכרטיסי  כל– במליאה :הנחיות לקבוצה

דרכים  מהן ה? לעשות זאתלכליתכהשאני רוצה להשיגו ואין באפשרותי נו מוצר מסוים מה קורה כשיש

האם ישנם  ?לא לפנטז עליהםש שאולי עדיף מוצריםהאם ישנם  ?אינן מקובלותאלו  להשיג מוצרים ומקובלותה

האם קרה לכם שרציתם משהו וידעתם שאין  ?שג ידםי שהם מעבר להמוצרים נםאנשים המתוסכלים מכך שיש

איזה חלום יש ? מה תרצו בעבור ילדיכם, היו הורים כשת?איך מתמודדים עם התסכול ?באפשרותכם להשיגו

דווקא  למה – "דיזל" מתוצרת ייםלקנות מכנס, הדוגמ ל?לכם כרגע שאתם לא יכולים להגשימו מבחינה כלכלית

מה  ?האם הוא ימלא אותה מטרה?  לואיזה תחליף יכול להיות ?איך תרגיש כשתלבש אותו ?אלה כייםמכנס

את איך אתה רואה  ?מה יש שם .הברית לטוס לארצות:  דוגמה נוספת? כזהמוצראתה יכול לעשות כדי להשיג 

  ?מה יקרה אם תישאר כאן ולא תיסע ?עצמך משתלב שם

לבדוק האם ישנם דברים שהפער יש  ,ן הצד האחר מ,)לדמיון (יש לתת מקום גם לפנטזיה,  מצד אחד:למנחה

  יותר מה חשוב,סדרי עדיפויותלדבר על  רצוי .הלקחת בחשבון גם אכזבו, ביניהם לבין המציאות גדול מדי

תפשר על מוצרים זולים ההאם עדיף לקנות בגדים יקרים בכל הכסף או ל:  שברשותי המועטלעשות בתקציב

של  הכובע  אצל בני הנוערה מסמל מ?מכנסיים? םי נעלילוא? מחברי הקבוצה לובש מותגיםמי . מגוונים יותרו

 ?מי נחשב בקבוצה ?אומר ליזה מה ? מכנסי מותג בושלמה כל כך חשוב לל? )ויקראו כל פריט יוקרתי " (דיזל"

  ?מה מאפיין את הילדים או הנערים שמתנגדים לחשיבות שמייחסים למותגים למיניהם

 ביני ,ההוריםבין , בין האחים? מחסורמה קורה בבית במצב של  ? החומרייםימי דואג בבית לצרכי :דיון

משותפת יה יועשחשיבה משותפת , עזרה הדדית, תיוהתמכרו, אובדן שליטה, וכיםסכס, מריבות(ם יהלבינ

לגבי המצב ותחושות של  תחושות ורגשות שלי ?אחריםמשלמים ה או םאני משלאיזה מחיר ? )למציאת פתרון

   ?איזה תפקיד יש לי בבית? מחיר שאני משלם כפרט מהו ה?למי אני דואג? ממה אני חושש. האחרים

  .'השלמת הכנסה וכו, ביטוח לאומי, מלגות, אינפורמציה לגבי הנחות המנחה יספק

מה זה אומר על ? )מהרשויות, מהמשפחה המורחבת(המשפחה לקבלת עזרה כלכלית מהי המשמעות של פניית 

  ?ייעלמה זה אומר  ?המשפחה

  מצבעםדים מתמודהאחרים מצויים גם אם ה?  האם היא מעידה על אופי חלש או על אופי חזק–בקשת עזרה 

  סביבלמקד את הבעיהיש . קשהשלהם כלכלי הרקע חברים שהלמתאים בקבוצה  רחבלפתוח מ יש ?דומה

 השתמש בתהליך קבלת ?עושה, חושב, מה אני מרגיש ?יא הבעייתית ביותרמי מהדמויות ה .ותשרג ותחושות

  .הקבוצשל התמיכה התהליך ילווה ב. החלטות

וקה מצסיפוריהן של משפחות ב העלות אתל אפשר קשה הכלכליהצב מלהתייחס לכאשר מתחילים  :למנחה

 על הנושא או רוצים לדברהמשתתפים  האם? כאן ועכשיו, ולבדוק מהי הדינאמיקה המאפיינת קבוצה זו

האם ?  או דווקא לקשה יותרפור הפחות קשהימתחברים לס,  ממעורבותנמנעיםהם  האם? מעדיפים שלא לדבר

  .כדי שלא יחשבו שמא הם עניים" coolמשחקים אותה ", דומעים, צוחקים, עסיםכו, ייםתאפ, לועגיםהם 

, שעולים וצפים בחלל החדרשל המתבגרים כלפי מצב כלכלי קשה לרגשות ייחס בקבוצה נת תוך כדי התהליך

של התפתחות על פי שלב ה(נושא זה העלות לחשוב מתי רלוונטי ליש ; חרדהאשמה ו, הכחשה, כעס, בושהכמו 

אפשר להתמודד עם בעיית ההכחשה של . יש חוסר רצון לדבר על כךש במידה ,הסודגילוי לדבר על ; )הוצקבה
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במתן , בהבלטת הדומה והשונה בין המשתתפים, נושא העוני מתוך קבלה של עמדות שונות ביחס אליו

א לקבוצה סיפורים במוכנות להבי, ומכאן, בעזרת דיון בממד הרגשי, לגיטימציה לתופעת העוני ולאנשים עניים

לנשום מלוא , אפשר לתמוך במאמציהם של המשתתפים העושים ככל יכולתם לצאת החוצה. פנימיים אותנטיים

  . ולהמשיך הלאה, הריאות אוויר צח

 משפחות השרויות :"כיכר הלחם"אפשר ללמוד על תהליכי יציאה אפשריים ממעגל העוני באמצעות פרשת 

עד שבית המשפט קבע , באוהלים בכיכר המדינה במרכז תל אביב" רלהתגור"במצוקה קשה מאוד עברו 

בעתיד הקרוב ובעתיד , בעיקר למתבגרים שבהן, למשפחות הללו, לדעתך, מה יקרה. שעליהם לעזוב את המקום

  ?הרחוק

  

  צוותק

  :מקרר ריק ומקרר מלא

  "מקררים ריקים בתל אביב: "2.8.2002, "תל אביב"מתוך עיתון 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : תרגיל–המקרר המלא משוחח ומשחק עם המקרר הריק : דיאלוג
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כל צד נושא מונולוג קצר בפני הקבוצה על . כל אחד מייצג את אחד הקצוות. המנחים מבקשים שני מתנדבים

מחפש את הדמיון ואת ,  כל אחד מהמקררים מתייחס לרעהו–דיאלוג ). מלא או ריק(עצמו ועל זהותו כמקרר 

  .יהםהשוני בינ

בין , בין מקרר מלא לבין מקרר ריק, המושגים שמושמעים מייצגים קצוות על רצף שנע בין עושר לבין עוני

  .כל קצה משלים את משנהו ומגדיר אותו על ידי שלילתו המלאה. ריקנות לבין מלאות

   

ייתנו משוב המנחה מבקש מחברי הקבוצה ש.  שני המתנדבים מתארים מה הרגישו ואיזו חוויה עברו:במליאה

הן עליהם הן על , באיזו מידה המונולוג של כל אחד מהם אפשר לחברי הקבוצה ללמוד": שחקנים"לשני ה

  ? עצמם

  .י שהדיאלוג בין המקרר הריק לבין המקרר המלא לא יקבל צביון אישי/ דאג:למנחה

 משלימים זה את הם". מלאות המקרר "– המקרר הריק והמקרר המלא מהווים שני קצוות על רצף אחד :רקע

הריקנות מגדירה .  כך נע האדם לאורך חייו בין הקטבים–) בתיאוריית הגשטלט" (עקרון הניגודים"על פי , זה

אין משמעות ואין פשר כאשר מבטאים צד אחד בלבד של . וכך גם המלאות מגדירה את הריקנות, את המלאות

, כך גם מי שרוצה להביע אהבה לחמדת לבו. יומזניחים ודוחים את אפשרות הביטוי של השנ, העולם הפנימי

יש אינטראקציה מתמדת בין אהבה . יידע לעשות זאת באופן אמין ואותנטי רק לאחר שהתנסה גם בהבעת עוינות

  . ועל פני הרצף הזה חי האדם, יש תלות הדדית בין שני הקטבים, לשנאה

כל אחד מהם חשוף לגורמי סיכון .  גם שוניויש, יש דמיון ביניהם, המקרר המלא משתף פעולה עם המקרר הריק

פאברי מתאר פרופסור לציור שהבחין בכך " המשמעות של חייך"בספרו . לאורות ולצללים, ולגורמי הגנה

הם חווים . ואינם מסוגלים לצייר אפילו קו אחד, מול בד ריקשקבוצת סטודנטים עומדים מבוהלים ומוכי שיתוק 

כל (האדם . מול מלאי של תוכן ומשמעות ניצב בקוטב השני הריק הקיומי. את הריק הקיומי של בני זמננו

תוך כדי שאיפה להתקרב על פני הרצף למלאי התוכן והמשמעות ולהתרחק מן , מתמודד עם שני הקטבים) אדם

  .הקוטב הריק

לאחר שהוא עבר , יש בכל אחד מהחברים בקבוצה חלקים פנימיים שהוא מציג בקלות יחסית בפני חבריו

ואחרים , יש מי שעדיין לא גילו חלקים אלה, יש בכל אחד חלק מלא וחלק ריק. קבוצה עבודה פנימית לא קלהב

  . ואת מה שביניהם, את הצל שבשניים, הם טרם הכירו את האור שבשניים; כבר באו במגע קל אתם

  

  : תרגיל–ללא כותרת 

  : על בריסטול או על הלוחאלה כתוב משפטים – למנחה

  ??? האמנם– "כלום  אני–לי כלום אין אם  "-

  " אני לא שווה–אם אין לי ,  אני שווה–אם יש לי משהו  "-

  ".  אני לא שווה–אם אין בי ,  אני שווה–אם יש בי משהו  "-

מי ראה פעם מישהו שהרגיש כלום או אפס או , מי פגש: שאל. בקש מחברי הקבוצה שיתייחסו למשפטים הללו

האם הייתה זו הרגשה ? האם גם אתם חוויתם הרגשה של כלום או אפס? נגרם לוממה זה ? שמע על אדם כזה

האם ? או מצוין" עשר"האם הרגשת פעם ? את החוויה הקשה הזו או ממי" לקחתם"מהיכן ? רגעית או ממושכת
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מי מרגיש אפס או ? או מתוך מה" עשר"את ההרגשה שאתה " לקחת"ממי ? הייתה זו חוויה רגעית או ממושכת

  ? מי מרגיש בעל ערך?  בקבוצה שלנוכלום

המנחה . כאן ועכשיו, רצוי להתייחס אליו בתוך הקבוצה,  אם מישהו מבטא תחושות של אפסות בקבוצה:למנחה

אם . יבדוק עם חבר הקבוצה שהביע תחושת מצוקה וחוסר ערך אם הוא רוצה לפתוח את הנושא לדיון בקבוצה

חברי  הקבוצה . ויבקש דוגמאות להבהרה, עת תחושת חוסר הערךיבדוק ביחד עם חברי הקבוצה ממה נוב, כן

ובמידת הצורך גם בזמן אחר ובמקום , בעיקר כאן ועכשיו, ישקפו לאותו נער את האופן שבו הם רואים אותו

  .אחר

זוהי נקודה מרכזית . המנחה ינהל דיון בשאלה כיצד אפשר לעזור לאותו נער לפתח תחושה של ערך עצמי גבוה

  .בחלקו של המטופל ובאחריותו האישית למצב שנוצרהנוגעת 

להרגיש כאילו אין ? האם אתם חשים ריקנות", )1993(שואל הפסיכולוג סול גורדון , "כשהחיים מכאיבים"

או יושבים , ישנים הרבה, והיא נעשית גרועה עוד יותר אם לא עושים דבר, שום דבר בתוכנו זו הרגשה איומה

כששותים יותר מדי משקאות אלכוהוליים וצופים שעות , כלים יותר מדיוגם כשאו. סתם באפס מעשה

. רק התייצבות נוכח המציאות יכולה לעשות זאת. פעולות אלה אינן ממלאות את החלל הפנימי. בטלוויזיה

, מלאו את הריק ברעיונות, התקשרו לחבר שישמח לשמוע אתכם, עסקו בספורט! השגיחו על עצמכם

  ". באמונה שהחיים עשויים להשתנות, שםבאפשרויות שניתן ליי

  

  : מחסור כלכלי הורים במצב של –משחק תפקידים 

, במיוחד כלפי ההורים המצויים בתקופה כה קשה מבחינה כלכלית, יה בקרב חברי הקבוצהת טיפוח אמפ:מטרות

, הגברת מודעותם של חברי הקבוצה כלפי הוריהם וכלפי אנשים אחרים בסביבתם; על כל השלכותיה

 . בהתמודדותם עם המצוקות הכלכליות

כל זוג מקבל תיאור מקרה של הורים השרויים במחסור . חברי הקבוצה מתחלקים לזוגות: הנחיות לקבוצה

אפשרויות . המשתתפים מתבקשים להמחיז את המקרה שקיבלו בפני כולם). ראו דוגמאות בהמשך(כלכלי 

 : המחזה

  .ת את מצבה בחיים כל דמות נושאת מונולוג שבו היא מתאר-

 .שיח בין השותפים למשחק-  אפשר לבנות דו-

 . משחק התפקידים בני הזוג מתחלפים בתפקידיהם תוך כדי -

כאשר אחת מהדמויות .  לאחר כל המחזה ייערך במליאה דיון לגבי האירוע שהוצג בפני הקבוצה:דיון במליאה

יבקש המנחה מחברי הקבוצה להציג , רוי חזקשמוצגת היא דמות מורכבת או כזו שמעוררת בחברי הקבוצה גי

  .אותה בסבב בגוף ראשון

מהן ההשלכות של המצב על .  רגשות של החברים ותובנותיהם לגבי המצוקות של המבוגרים:נקודות לדיון

  ?מה אפשר לעשות כדי להגיע למצב טוב יותר? חייהם של בני הנוער

  :דוגמאות

שצריך  ת הספרקיבלנו מכתב מבי": האם.  מובטליםהאבהאם ו ,בביתאינם הילדים , שעת בוקר :'מקרה א

, שילמתי חשבונות ארנונה, אני לא יודעת איך נשלם את זה. שנת הלימודים החדשהלקנות ספרים לקראת 

  "?מה יהיה, חשמל, טלפון
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דואגת היא לא תמיד , יטיםשקונה לעצמה בגדים יפים ותכאך  ,עובדתאינה האם ,  האב עובד:'מקרה ב

 .ובסוף החודש אין כסף לשלם במכולת, לומים השוטפים בביתלתש

האב מובטל ורוב שעות היום נפגש , אוהבת, תומכת, מבשלת, דואגת לבית,  האם עובדת במשק הבית:'מקרה ג

 ]... [אשתו אומרת, ים לאכוליכאשר הוא חוזר בצהר.  הם משחקים קלפים ושותים בירה,עם חברים מובטלים

 האם .ית הספרבבמשום שיש לה ילדים קטנים בגן ו, משרה חציבהאם עובדת , הורית- חד  משפחה:'מקרה ד

 "? היום לא הלכת לעבודה?מה קרה" :וזו שואלת אותהושבת עם הסבתא במטבח י

  

  : קשיים וכוחות–תרגיל 

 יש מישהו שיבחר להשתמש בסמים כפתרון עירהמשפחות ב ובכל האם בכל הבתים: המנחה אל המשתתפים

היחסים בין למדנו על .  את משפחתו של מומוהכירלהייתה לנו הזדמנות ו 1"לעוף מפה"צפינו בסרט ? למצוקה

כל אחד . בואו נעשה תרגיל דמיוני לחלוטין. בין עצמםלהאחים והאחיות ובין  ,ההורים לילדיםבין , ההורים

" סיפור המשפחה"לון מלא את השאוי, ין של ההורים של מומוייחשוב על משפחה שיכולה הייתה לגור בבנ

   ). זה מראש בעבור המשתתפיםכין דףימנחה ה(

  ": סיפור המשפחה"שאלון 

  _____________________:  תנאי מגורים_____________   : נפשות במשפחה' מס

    ________________:כלכלי של המשפחהה המצב _________________   :מפרנסה

    __________________________________________  :היחסים בבית בין ההורים

   ______________________________________________ :הילדים ביןהיחסים 

   ________________________________________   :בין ההורים לילדיםהיחסים 

  ________ ________________________:מידה המרביתקשה במבני המשפחה מתמי 

  ____________________________________   : הדאגות, שבות המח, הרגשותןמה

  

 את שאר חברי הקבוצה לשתףיש  לאחר הכתיבה ;בכתיבהלהתמקד זה יעזור למשתתפים  שאלון :דיון במליאה

עקב לדבר על הקשיים , לתאר את המשפחותיש . ובדאגות של הדמותמחשבות ב ,רגשותב, תהליך הכתיבהב

יש ; ) שיקוליםתוך איזהמ, הם מקבלים החלטות כיצד ,יותרלמי קשה  (המשפחותהכוחות בתוך על והעוני 

 יהרגשותלהביע את  –לשחק את הדמות ניתן גם . לשתף את החברים בעיקר בדמויות שבחירתן הייתה קשה

  . ולחשוב על אלטרנטיבות בנוגע לדמותדילמהקיימת אם במסגרת הקבוצה לברר , יהומחשבות

  ! למסור פרטים מזהים על המשפחה יש לדאוג שלא:למנחה

  

   ומה שביניהן-משפחה עשירה , משפחה ענייה

 ). השתמשו בחומרים שלפניכם (עשירה ומשפחה הימשפחה עני לצייר :הנחיות לקבוצה

 . המשפחותעל כל אחת מלהמציא סיפור 

  ?מה גיליתי על עצמי?  מה ציירתי:סבב במליאה

                                                 
  גורם סיכון להתמכרות לסמים–ש בסמים השימו: ראה פרטים נוספים על הסרט בפרק 1
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? ואולי גאווה? לעג?  בושה בחדרמרחפתהאם ? אישיים/ים אמיתייםהאם הקבוצה מוכנה לספר סיפורי חי :דיון

האם מתייחסים גם ?  מגיב הואלמה?  של האחרומי מגיב לסיפור? מי מגיב למי? לתאר/על מה נוח לדבר

  ? הסיפוריםבעקבותהעולים לרגשות 

  

  : תרגיל–עוני מול עושר 

הן לחיים בעושר הן . די לאושר ולחיים טוביםאיננו הגורם הבלע, כמו עושר,  להעביר את המסר שעוני:מטרה

  .לחיים בעוני ישנם רווחים לצד מחירים

  :  הנחיות לקבוצה

  .הימשפחה העניבהגנה הגורמי מהם סיכון והגורמי  פרטו מהם -

  .שירהמשפחה העבהגנה הגורמי מהם סיכון והגורמי  פרטו מהם -

מהם ההבדלים בין מה ? ימה זה אומר עלי? "ד העניהיל" כיצד רואים בבית הספר ובקהילה את :נקודות לדיון

? רמת השרוןב לעומת דעותיהם על מי שגרשומעים שאני משכונת עזרא אשר הם  כיאחרים חושבים עלישה

, "צפונים"ה 'מסתובבים עם חבר" צפונים"האם ה? מהן האסוציאציות ששני המקומות האלו מעוררים

ת  בבייאיך רואים אות ? גם אם אני מיפו,מספר שאני מרמת השרוןהאם אני ? "דרומים"ה 'עם חבר" דרומים"וה

האם ?  האם הילדים העניים זוכים להתייחסות שונה מהילדים העשירים?"ענייה" כילד ממשפחה הספר

האם הייתי רוצה לשנות בי משהו שיכול ? התייחסות זו משפיעה לרעה או לטובה על התפקוד שלי בבית הספר

משפחה האם זו ? עבוריב  משמעותהמה – משפחה עשירה? ה הייתי זקוק כדי להצליחלמ? לעזור לי להתקדם

 האם ייתכן שבמשפחה עשירה יש ?אכפתיות, תמיכה, האם במשפחה עשירה יש גם אהבה?  כסף הרבהשיש בה

שאין העובדה  האם ?ולעומתה תיתכן משפחה ענייה עם הרבה חום ואכפתיות, כסף אך שוררת מצוקה נפשית

 האם העובדה שיש ?כולם ממורמרים וכועסיםמשום ש ,קשה לחיותידה על כך שבמשפחה ענייה מעכסף 

במשפחה הרבה כסף מעידה על כך שההורים מאפשרים לילדים כל מה שהם רוצים או אולי הם עסוקים מדי 

  ? )לרוב מדובר בילד אחד בלבד או בשניים(ואין להם די זמן פנוי בעבור ילדיהם 

עומס המצוקות ,  מאשר במשפחה מבוססתיהיעמוק יותר במשפחה ענהוא ליך ההידרדרות הלעתים קרובות ת

 ,ילד עשיראך ידועים גם מקרים שבהם אף שה.  נוספיםסיכוןקיים תוך השקה לגורמי עוני ה ;יותרהוא גדול 

. עצמםלגם ולבן זו, ואין להם פנאי להקשיב לילדם, בביסוס קריירה אישית – עסוקים בעצמם והורי, מנוכרהוא 

  . גם זו קרקע פורייה לפיתוח התמכרות לסמים

  

  : תרגילי היגדים

ומתייחס למה , קורא אותו, על פתק) דוגמאות בהמשך( כל משתתף מקבל את אחד ההיגדים :אפשרות אחת

. כל משתתף מתבקש לבחור בהיגד שמדבר אליו.  כל ההיגדים מונחים על הרצפה:אפשרות שנייה. שכתוב בו

:  המנחה מסמן בחדר שלוש נקודות ציון:אפשרות שלישית. חירה כל אחד מתייחס להיגד שבחרבסיום הב

אפשרות . הוא מקריא היגד אחר היגד וכל משתתף ניגש לפינה שמשקפת את עמדתו.  ניטרלי– מתנגד –מסכים 

   .מתנגד או ניטרלי, מסכים: כל משתתף מקבל דף שעליו רשומים כל ההיגדים ומסמן בדף: רביעית

  : דוגמאות להיגדים

  .ייכסף כדי לקנות לי מה שיש לכל חברמספיק מרוויחים י שאינם אני כועס מאוד על הורי -
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  .בגלל זה אני לא מזמין בחיים מישהו הביתה, אני מתבייש בבית שבו אנחנו גרים -

יחסר לנו  מץ שלא  אבל הם עובדים יום ולילה ועושים כל מא,אמנם הם לא מרוויחים מספיק, אני גאה בהוריי -

  .כלום

  .משפחה ענייה יש הרבה צרות ל-

 .  עוני מחסן.כשיתבגרולמכין את ילדי המשפחה להתמודדות עם קשיי החיים  עוני -

  . גם לילדים עשירים יש בעיות-

 . ילד עני יכול להגיע לאוניברסיטה כמו ילד עשיר-

 . עוני מביא רק סבל וצרות לאדם-

 .ד להיות אחראי במשפחה ענייה הילד לומ-

 . עושר זה ברכה מאלוהים-

 . עוני זה עונש מאלוהים-

 . הרבה אושר במשפחה– הרבה ילדים במשפחה -

 . עושר לא מביא אושר-

 . מרבה דאגה– מרבה נכסים -

  . זהו גורל או מזל– להיות עני או עשיר -

 ". תפרנית" ילדים לועגים לי שאני ממשפחה -

 .אין זה אומר שהוא חכם יותר או יפה יותר, אם מישהו הוא עשיר. י לא אכפת לי מה אומרים עלי-

 .תמיכה ועזרה הדדית, אבל יש הרבה חום, לכל אחד במשפחה יש מעט כסף,  המשפחה שלנו גדולה-

  . כסף זה לא העיקר בחיים-

  .  היזהרו מבני עניים כי מהם תצא תורה-

, המדינה או הממשלה, השמיים, המזל, זה בגלל הגורל.  זה לא תלוי בהם– אם אנשים הם עניים או עשירים -

  . בית הספר

  

  ":בזבוזים"

? מה היית קונה, אילו היית נדב. ח"ש 300יש לו ,  מוצרים ארבעהרוצה לרכוש לעצמו נדב :המנחה לקבוצה

  ? מפולסיביתיאמתוך או  לשקול מתוך ברגיעה ובשליטה –מהי גישתך ?  השיקוליםםמה

מתחשב בתקציב הוא האם ,  נדב במי מתחשב–שיקולים  ה:מליאהך דיון פתוח בואחר כשיתוף בזוגות 

 300-ב ם יוקרתיייקנה זוג נעליששאר לו כסף או יזול וימחיר ם בי יקנה נעליהאם? רק בעצמו או המשפחה

  ?ח"ש

 האם ?אני עובדהאם  ?אני גונבהאם ? מאיפה יש לי? מי נותן לי? מספיק ליהאם זה ?  כיסהאם אני מקבל דמי

  ?סוחט מילדים ו בשכונה"פרוטקשן" אני מנהל

?  עובדיםשאינםמאשים הורים האם יש מי ש?  בקבוצה המשתתפיםאיך מגיבים? המתבגר בסיפורנמצא איפה 

  ?לבגדיםו הם חייבים לדאוג להאם הוא חושב ש?  שאין להם כסףהאם אין זה מעניינו

  : אפשרויות

  . גם תלמיד טוב וגם עובד אני – להיות בסדר  עושה כל מאמץ כדי,מצבםאת אני מבין  -



 

 81
 

  .לא יודע מה לעשותאני , עובדים כל כך קשה, אני מרחם עליהם -

ה מביא מ. ה מפוקפקים'מסתובב עם חבר, חוזר מאוחר הביתה, אבל לא נכנס לכיתה, הולך לבית הספראני  - 

  ?  אותי להתנהג כך

  ?אחרת קרה רוצה שייתמה היי? אני כועס עליו למה –ילד שבז לאביו  ה-

  ?ואל מה? בורחוממי הוא ממה  – שבורההילד  -

  .שתף אותו ברגשותיך. כתוב מכתב ישיר לאביך: הנחיה

                                                                                                                                                                                                                                

  בחיי משפחה ענייהשישים דקות 

או יוידו נהדר אם אפשר לצלם ב זה יהיה.ותו אוושחקהמחיזו ,  סיפור על משפחה ענייהוחבר :הנחיות לקבוצה

   . בהמשךולהשתמש בצילומים

 הציג את בתחילה הוא;  בשפה העבריתי המתקשהנער אינטליגנטשלמה הוא : נער בסיכון גבוה, שלמה :דוגמה

מוצאו . נמצא בטיפול של קצין מבחן ונאשם בסחר בסמים, תיההתנגדות לתהליך הקבוצאת התוקפנות ו

ברית רחבי נדדה בו  ממוצא בוכרימשפחהה ; בברית המועצותכבר ההורים התגרשו – הורית- משפחה חדמ

  מאוד שלמה מצייר יפה;מתקיימים מקצבת הביטוח הלאומי והם חולהם אה, ללא אבגדל ר  מגיל צעי;המועצות

  .ספורטאיו  טובתלמיד – צעיר ממנוהאח ישנו גם  בבית ;וסיתבכישרון רב ברוכותב 

-משפחה חד(סמכותית בבית /אין דמות גברית;  פחת מהגריםמש; ב כלכלי קשה מצ: של שלמהסיכוןהגורמי 

 גשמותת את הלהרגיש, למרוד, שתייךרצון לה –גיל ההתבגרות ; ישנה הסתבכות עם החוק; האם חולה; )הורית

   .לימודיםשם  להרוויח כסף ל,כוח רצון

  .הקשר עם קצין המבחן נותן סיכוי לתהליך טיפולי חיובי;  מנת משכל גבוהה:גורמי ההגנה של שלמה

מי ? ומה יכול לעזור לו לעלות על דרך המלך, תסמים ועבריינו,  יכול לגרום לשלמה להידרדר לפשע מה:דיון

  ?  יכול לעזור לו

כדאי לתרגל מושגים אלו ברמה .  כדאי להסביר לחברי הקבוצה מהם גורמי סיכון ומהם גורמי הגנה:למנחה

וגורמי ההגנה שמסייעים לי להימנע ,  לרשום מהם גורמי הסיכון שעשויים להוביל אותי להתמכרות–האישית 

  . ' או קולאזציור, כתיבה, שיחהלתרגל זאת על ידי אפשר . מכך

  

  עוני כגורם סיכון

לאורך , משפחות רבות נמצאות במצב כלכלי קשה, מחזק השפעתם של גורמי סיכון הצב כלכלי קשמ: למנחה

  .האבטלה במשק, למשל, מצב הזהבגללן משפחות מגיעות לש סיבות רבות נןיש. זמן קצר או ארוך

  : הנחיות לקבוצה

  ).לפרט את הגורמים(...משפחה מגיעה למצב כלכלי לא טוב בגלל: בסבב -

  . )'חוטים וכו, מגזרי עיתונים(הנמצאת בקשיים כלכליים לפסל משפחה  -

  ). דוגמאות בהמשך( כלכלי רוסבמח  השרוייםהורים  בין– תפקידים  משחקי -

   : דיון

  .תוצריםלות התייחס -
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 קשיים רגשות שלי כמשתתף בפיסול של משפחה שיש לה הו ת המחשבו–העבודה  תהליך התייחסות ל-

  .כלכליים

  .מצוקה כלכלית קשהלה עיהג" משפחה המפוסלת" השבגללןסיבות  ה-

 ?מרגישכל אחד מהם כיצד  .בין ההורים לבין הילדים,  בין ההורים,"מפוסלת"מה מתרחש במשפחה ה -

  

  עיסוקי ההורים

שיתוף בנושאים לנוספת כניסה דרך , ורים בעלי עיסוקים שוניםהיכרות טובה יותר עם ה להוביל ל:המטר

  . מצב נתון לשינויכל והכרה בכך ש, הקשורים בהתבגרות

משל היו חברי הקבוצה , י לכך שבדיון לא תהיה נגיעה ישירה בהורים של המשתתפים בקבוצה/דאג: למנחה

של " מצב רוח"רים בשלב מוקדם מדי לעדיף להשאיר נושאים מעוררי חרדה המתעור; "פילים בחנות חרסינה"

, קבוצה בעלת כוחות טיפוליים עשויה לדאוג לכך שהתכנים והתהליכים יהיו פתוחים. שביעות רצון בקבוצה

 . הנושאים והשאלות יועלו על ידי המתבגרים. אבל גם בטוחים

הייתי רוצה שאבא ; ]... [מא שלי תעבוד ביהייתי רוצה שא; ]... [עבוד בלהייתי רוצה :  בסבב:הנחיות לקבוצה

  ].... [שלי יעבוד ב

? ני רוכש את המוצרא  האם–לעצמי   דברים שהייתי רוצה לרכוש,הצרכים שלי כמתבגר :דיון במליאה

י ימי דואג לצרכ?  שואל בגד מחבר? גונב?החמשפבמשיג בכוח מאחרים ? מתחשב במשפחה? עובד ?תרומו

  ?החומריים

? כמה זמן הם נעדרים מהבית, שעות העבודהמהן ,  במה הם עובדים,תבגרהם של הורי המי עיסוקםמהלברר 

ם בה הש בעבודה יםמא עובדיא או מה קורה למתבגרים כאשר אבא? האם הם אוהבים את עבודתם או לא

 מסוגל לראות מה ,מתבגרה, האם אני? מאודם חוזרים ממנה עייפים  או שה מהביתשעות רבותנאלצים להיעדר 

במה ? זהלי במצב  קורה שבמהבעיקר אני עסוק שאו  מובטליםכשהם   קשה או עובדיםהםאשר קורה להוריי כ

 ? בדאגה לפרנסת המשפחהבכל הקשור ,  להוריי או שונה מהםאני רוצה להיות דומה

, אובדן שליטה, סכסוכים, מריבות(ם יהביני לבינ, ההוריםבין ,  בין האחים–ל מחסור מה קורה בבית במצב ש

מהן ? משלמיםאו אחרים מחיר שאני מהו ה? )מציאת פתרוןמען יה לי ועששיקול הדעת, חשיבה, התמכרות

  ? תחושות של האחריםהלגבי המצב ותחושותיי ורגשותיי 

  

  :משחקי תפקידים

  .או המתבגר,למצבם הפנימי של המבוגרים בחייו של הילד" כרטיס כניסה "– לרכוש תובנה :מטרה

קבוצה מקבלת כרטיס ובו -כל תת. וצות ובכל אחת יהיו כשלושה משתתפיםקב- חלק את הקבוצה לתת:למנחה

  . היא מתבקשת לביים הצגה קצרה על פי הכתוב. רשום תיאור מצב

  :מצבים למשחקי תפקידים

נגמר לי כל ,  לשלם בשביל אוכל לילדיםצריך": לאבפונה האם , יםבבית מובטלוהאם נמצאים האב , משפחה -

  ]".…[הכסף 

א מתלוננת בפני הסבתא יה,  כעוזרת בגן ילדים עובדתםהא, הסבתא עוזרת בגידול הילדים, הורית-דמשפחה ח -

  [...].ת בקול סבתא מהרהרה [...] שאין כסף



 

 83
 

  מרירות, מצוקהחשהוא .  עם פרנסת המשפחה והדאגה לילדיםוההורה השני מתמודד לבדו, נכהאחד ההורים  -

  ]".…[ה חיים איז] "…[הכול מוטל על כתפיו . וייאוש

אמו מנסה להסביר שאין לה .  הילד חוזר מבית ספר ומספר לאם בבכי שלכל חבריו יש סקייטבורד ורק לו אין-

  ].…[האם מביטה בו ו . הוא מתפרץ עליה וצורח בכל הכוח. כסף לקנות לו סקייטבורד

חה נותרה עם חובות החנות נסגרה והמשפ;  האב היה בעל חנות בגדים גדולה ויפה בעיר ופשט את הרגל-

אחד . האב מנסה להסביר להם את מצבם החדש. המתבגרים באים לבקש מהאב כסף לטיול השנתי. כבדים

  ].…[האב מתפרץ בכעס רב ואומר . הילדים לא מוכן להמשיך ללמוד אם לא יקבל כסף

  :עיבוד עם חברי הקבוצה

הוא משליך את ". עבר לו בראש"מספר מה " שחקן"כל : המשתתף במשחק התפקידיםקול פנימי של  -

כאשר כל כיסא מסמל צד אחר בסיפור  עובר מכסא לכסא "שחקן"ה: הקונפליקט הפנימי על חפצים חיצוניים

  .מאפשר הבנה טובה יותר של הקונפליקט האישי הפנימי" הכיסאות" והדיאלוג  בין, האישי

  . בין ובעיקר לנסות להלכתוב, לדבר, שחק לתינתן אפשרות" שחקן"כל ל -

במה הם  –את רגשותיהם  לבטא, הן לשאר חברי הקבוצה הצופים" שחקנים"הן ל, מרחב וזמן לתת  יש-

יכול כיצד ? להורהלהגיד רוצה הילד מה  ? הדילמהימה? אליהן הם מתייחסיםהדמויות שהן מי ? מתלבטים

  ? להיות אחרתהיה 

  

  : נקודות לדיון

  .נסו לביים את המצב האחר? רת כיצד ניתן היה לפתור את הבעיה בצורה אח-

  ?אילו מצבים מוכרים לי מהחיים? עם מי הזדהיתי?  מה דיבר אליי במיוחד-

  

   חוץ –פנים : תרגיל

  : הנחיות לקבוצה

 .ורוצה להיכנס פנימהמחוץ למעגל מישהו עומד . זה לזהמתקרבים , ידייםאוחזים , יםקבוצה נעמדחברי הכל . 1

 .מנוע ממנו להיכנס לתוך המעגלהחברים במעגל משתדלים מאוד ל

 .מישהו נמצא בפנים ורוצה לצאת החוצה. זה לזהמתקרבים ,  ידייםים מחזיק,יםהקבוצה נעמדחברי כל . 2

  .עושים מאמצים שלא לאפשר לו לצאת מן המעגל

בשני המשחקים שני חברים לכל הפחות עושים מאמצים בשיטות שונות כדי להיכנס לתוך המעגל או כדי לצאת 

לפנות אל , לבקש מילולית מהחברים להיכנס, לגלות נקודות חולשה במעגל, לחדור בכוח בין שני חברים(מנו מ

  ).המצפון שלהם וכדומה

, מהם הקשיים, עד כמה חשוב לי לחדור לתוך קבוצת הגיל.  במליאה נדון במשמעויות של המשחק בחיים:דיון

 ממה –השתחררות מן הכוח והלחצים שיש בקבוצה , מעגלכך גם לגבי היציאה מן ה? ואיך אני מצליח או נכשל

  ? ממה אינני מרוצה? אני מרוצה

  .שאל אותם אם יש דברים שאתה מעוניין לדעת על עצמך. קבל משוב מחברי הקבוצה

  ".מעגל העוני" את המשחק הזה ליציאה וכניסה מיישםאפשר ל
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  : תרגיל–קו אדום 

 דילמות יש להציג. דילמה ומציג  עומד על הקו האדוםרי הקבוצהאחד מחב. מתח סרט אדום על הרצפה :למנחה

את הקולות " לשחק"משתתפים מהקבוצה ן זמה). קודםנו כפתרון למצוקות שהזכר(הקשורות לשימוש בסמים 

לא יקרה לך שום ": "שחקן הראשי"משתתף מצד אחד אומר ל,  לדוגמה.דילמההמשתתף הנתון בהפנימיים של 

משתתף ". מגיע לך קצת כיף בחיים האלה, זה מרגיע ועושה טוב על הנשמה, די פעםדבר אם תעשן חשיש מ

  ".וינט אחד'כל נרקומן התחיל בג, הצרה היא שאתה נגרר לסמים קשים: "מצדו האחר של השחקן הראשי אומר

  

  : תרגיל–סוד שכונתי 

שימוש לר לעוני או ה שקשו'לכל המשתתפים בחדר יש סוד שכונתי של החבר, צא החוצהימישהו  :למנחה

רמזים לו  נותניםהמשתתפים . בחזרה לחדר" חקןש"מזמינים את ה, סודהכולם מחליטים ביחד על , בסמים

  .לניחוש הסוד

 של היחיד כוחו, לעמוד מול קבוצה  הקושי– "היחיד מול הקבוצה"נושא :  הללוהרעיון מאחורי המשחקים

  .מיםסשל גבוהה זמינות ב הקשורים  ומצוקותבה יש עוניששכונה נוגע לל וכה ו-מולה 

  : דיון

מתחת ידי /מעל, ותצבקפי, בתנופה, בכוח( מהמעגל של המשתתפים יציאה ולהסיכנלחשיבה על אלטרנטיבות  -

 ).שימוש באיום ובתוקפנות,  בקשת רחמים ופיתוי או להפך,המשתתפים

או על ידי הסחת , ללא מחשבההיא נעשתה באופן אוטומטי   האם–הכניסה מהמעגל / הפעולה של היציאה-

   ?מחשבהבכך  האם הושקעה ?הדעת וניסיון לשכנע

  ?באיזו מידה התפקוד של המשתתף משקף את דרכי ההתמודדות שלו במציאות – ר המשחקים למציאותוביח -

את , לתאר אותם. ואף על פי כן הצליחו,  לעודד את הקבוצה להביא סיפורים של דמויות שגדלו בשכונת עוני-

  . ומה אפשר ללמוד ולאמץ כדרך התנהגות חיובית מדמויות אלו, וחותיהם וכישוריהםכ

בהיותכם גורם , תשמשו מודל לחיקוי בעבור הקבוצה, צוות מנחים- כצמד,  חשוב מאוד שאתם:הערה למנחים

  .  הגנה לילדים העניים שבקבוצה

  

  גורם סיכון  –עושר 

 ישנם גם  גורמי סיכון –ן גבוה לא רק בשל סיבות כלכליות יש לזכור כי בני נוער מסוימים מצויים בסיכו

שנועדו לק מן הפעולות על מנת לטפל גם בגורמים אלה יש להתאים ח. משפחתיים ואחרים, אישיים

 בקרב אוכלוסיות אלו מצויים .שאינן במצוקהמאוכלוסיות לילדים המגיעים לדים בסיכון גבוה מלכתחילה לי

 במידה רבה מגורמי הסיכון וההגנה של אוכלוסיות השרויות במצוקה כלכלית גורמי סיכון והגנה השונים

  .אולם הדינמיקה של הסבל דומה, חריפה

  :להלן שתי דוגמאות
. יש לו אחות אחת שלומדת פסיכולוגיה בארצות הברית ומגיעה לאר� רק לביקורי� קצרי�; 15ב! אור! הוא . 1

אבל בעיקר עוזרת לבעלה , הא� קוסמטיקאית במקצועה. ות ביו�אביו רופא שיניי� מצליח והוא עובד שעות רב

, אי! לו הרבה חברי�. וא� יש לו בעיה במקצוע כלשהו הוא מיד מקבל עזרה פרטית, אור! תלמיד טוב. כסייעת

ל ע� "אור! ביקר כבר חמש פעמי� בחו. ומשתתפי� בחוגי� המוצעי� ש�" קאונטרי"אבל הוא והוריו רשומי� ב

האב צמצ� את . החיי� בבית השתנו לבלי היכר.  כחצי שנה הסתבר שאמו של אור! חלתה בסרט!לפני. הוריו
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. שעות עבודתו ועסק בחיפוש אחר הרופא הטוב ביותר ואחר התרופות המתאימות ביותר כדי להציל את אשתו

אול� הדבר . ותחילה לא שיתפו את אור! במחלת אמו כדי שלא ייפגע וכדי שימשי� ללמוד ולא יסתגר בתו� עצמ

הוא החליט לעשות . אור! כעס מאוד ונפגע. באמצעות מכתב ששלחה אחותו אל הא� החולה, נודע לו באקראי

  . מעשה ולזעזע את הוריו

כמו הצלחה בלימודי� ומשפחה אמידה שמנצלת את משאביה הכלכליי� , במקרה של אור! נראה כי גורמי ההגנה

מגבירי� את רמת ) ל"היעדר חברי� ואחות אהובה השוהה בחו(מי הסיכו! אבל גור. משפיעי� באופ! חיובי, לטובה

מחלת הא� . ההורי� טרודי� בפרנסה ואינ� מודעי� למצבו של בנ�. ומכא! תחושת בדידות קשה וקבועה, הסיכו!

ה! בשל חוסר האמו! שהביעו כלפיו בני המשפחה ה! בשל החרדה מפני המצוקה , הביאה את אור! לידי משבר

  . במיוחד במידה שייאבד את אמו, ה לגבורשעלול

  

אחיה הגדולי� כבר מחו� לבית מזה . בת זקוני� להוריה, בבית ספר יוקרתי בעיר' ליל� היא תלמידה בכיתה י. 2

�ליל� הייתה רקדנית מצטיינת והקריירה המבריקה שניבאו לה נקטעה . הוריה אוהבי� ומטפחי� אותה. כמה שני

הריקוד שמילא את חייה בתוכ! . היא מרגישה חלל גדול בחיי�.  בתאונת דרכי�לפני זמ! קצר עקב פציעה

�ומסתובבת לבדה משו� שרוב חברותיה עסוקות , היא משועממת בשעות אחר הצהריי�. נעל�, ובשמחת חיי

מתרוצצות שמועות בבית הספר על טלי . טלי מציעה לה להצטר) אליה ואל חבריה לבילוי בערב. בקבוצת המחול

  …לאחר שאלמוני מציע לה להיפגש, ליל� יוצאת מהבית.  חבריהועל

, הפיזיתזאת עקב שבירת הרציפות . תמכרותליל� שייכת א) היא לקבוצת בני הנוער שמצויי� בסיכו! גבוה לה

כמו ג� תוכ! , נקטע הקשר אל קבוצת המחול, ע� פציעתה נקטע חזו! הרקדנית. ובעיקר הפסיכולוגית והחברתית

היא מחפשת נחמה בקבוצתה של טלי שחבריה כנראה , כרגע ליל� משתעממת ומדוכאת. א אותההחיי� שמיל

�  .נהני� מהשפעת� של חומרי� כימיי� מעוררי� ומשמחי

  

בעקבות פגישותינו עם אורן ולילך יש לשאול האם יהיה זה נכון לשלב בקבוצה בני נוער שבאים מאוכלוסיות 

ההנחה היא . לצד נוער מאוכלוסיות חלשות שאף הם בסיכון גבוה, שאינן במצוקה אך מצויים בסיכון גבוה

התנגדות , קושי בהבנה ההדדית,  כמו העלאת תחושות הניכור בין המשתתפים–שישנם חסרונות לשילוב כזה 

  .ב"וכיו, למידה כיצד לעזור ולהיעזר, למידה הדדית, כמו הפרכת סטריאוטיפים,  לצד יתרונות–הדדית 

כמו , גם לדרך זו  ישנם יתרונות. ב בקבוצה  בני הנוער מאוכלוסיות השונות זו מזואפשר גם שלא לשל

המשך קיום הסטריאוטיפים , לצד חסרונות כמו מיעוט למידה זה מזה, היכרות הדדית והיעדר תחרות תוקפנית

בוצה כך יש לשקול בכובד ראש כיצד להרכיב את הק, ככל שהפערים בין המשתתפים גדולים יותר. וחיזוקם

  . המשולבת

  : אפשר להעמיד את חברי הקבוצה בפני השאלות הבאות

 ?האם אורן יצליח בקבוצה מעורבת •

 ? ובאילו תנאים, האם לילך תלמד להתמודד עם בעיותיה בקבוצה מעורבת •

  ?במה? האם יש דמיון בינך לבין אורן ולילך? האם קרה לך דבר דומה •

  

עם מי ? ה/ה מציע/מה את? ה/נערות על מנת לסייע לוכיצד יש לעבוד עם כל אחד ואחת מהנערים וה

  ?ה לעבוד ולמה/מהשניים היית מעדיפ
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  גורם סיכון –חה חד הורית משפ

  

משפחה חד הורית היא משפחה אשר בה הורה אחד בלבד מתפקד כאחראי על הילדים וממלא את צורכיהם 

שיעור הגירושין בחברה . שנים האחרונותשיעור הילדים הגדלים במשפחות חד הוריות הולך וגדל ב. ביומיום

אשמה וצורך לשמור בסוד את , הם חשו בושה, בעבר חוו עצמם ילדים להורים גרושים שונים. הישראלית גדל

  .הגידול בשיעורי הגירושין הסיר תחושות אלו במידה רבה. מצבם

לא , עם זאת.  הביולוגייםהוא זוג הורים וילדיהם) על פי התפיסה החברתית(דפוס המשפחה המקובל והרצוי 

  .  עירונייםאזוריםבעיקר ב, ההופכים נפוצים יותר ויותר, חליפייםניתן להתעלם מדפוסי משפחה 

אישה רווקה שיולדת או , מוות של בן הזוג, גירושין: משפחה יכולה להיות משפחה חד הורית מסיבות שונות

. ים ישנה משמעות לאופן שבו הלך ההורה לעולמובמשפחה שבה נפטר אחד ההור. ועוד, מאמצת ילד ללא בן זוג

ההתייחסות האישית . הרגשות והמחשבות סביב מות ההורה משתנים על פי אופני המוות השונים, התחושות

  .שונה מההתייחסות למותו של הורה בפעילות עבריינית, למשל, והחברתית למותו של הורה בשדה הקרב

לחיות במשפחה השונה , להימצא במעמד כלכלי נמוך מהממוצע,  רובעל פי, לגדול במשפחה חד הורית פירושו

תלוי מי ההורה (הגברית או הנשית , מרוב המשפחות האחרות בסביבה שנעדרת בה אחת מדמויות ההזדהות

כדי , הורית-במשפחות שבהן ההורה היחיד הוא האם היא  נדרשת לעבוד קשה יותר מאם במשפחה דו). המטפל

עובדה שעלולה להתבטא בצמצום תשומת הלב והזמן שהיא יכולה להקדיש , יה ככל האפשרלמלא את צורכי ילד

גם החיים במשפחה חד הורית תלויים בתפיסת הילד וההורה את , שככל גורם סיכון אחר, חשוב לציין. לילדיה

  .משמעותם של החיים במשפחה כזאת

Steinberg) 1991( גורמי הסיכון המצויים במשפחות הנתונות אחד מהוא הורית -החיים במשפחה החדש מציין

במקרה שהאב נהרג בתאונת , למשל. אפשר לראות במשפחה חד הורית גם גורם הגנה, עם זאת. בסיכון גבוה

מביאים עמם אתנחתא " החדשים"במקרה כזה החיים . דרכים לאחר שבני המשפחה חוו התעללות קשה מצדו

מאפשרים הגירושין לילדים , משפחה שבה ההורים רבו ללא קץב, במקרה אחר. ותקווה חדשה לעתיד טוב יותר

  .התייחסות רגועה יותר, מכל הורה לחוד, לקבל

, בהדרגה וברגישותינתן להיכון גבוה צריך ישיר בבעיות האקטואליות של המתבגרים שבס הקבוצתי היפולהט

החיים ,  כאמור.ה חד הורית בכאב הכרוך בחיים במשפחעד לנגיעה הישירה, רט פכלועל פי הקצב האישי של 

אבל , במשפחה חד הורית אינם מהווים בהכרח גורם סיכון להתמכרות לסמים או להתנהגויות בעייתיות אחרות

והם זכאים לקבל סיוע כמו ,  אין להתעלם מהעובדה שיש למתבגרים אלו מצוקות הנובעות ממצבם המשפחתי

  .כל ילד אחר שחי בסיכון גבוה

כמו , אבל יש לו נקודות זכות רבות, ברה כמעמד בעייתי הדורש סיוע סוציאלי מיוחדחד הוריות נתפסת בח

   ).Steinberg ,1991(גם הבחירה בקשר , ולעתים רבות, עוצמת הקשר בין ההורה לילד

הורות היא תפקיד קשה לזוגות ". המשפחה הגרושה"אחת מסוגי המשפחות החד הוריות הנפוצות ביותר היא 

הכישלון בחיי המשפחה אין פירושו כישלון במערכת . זה קשה שבעתיים לזוגות שהתגרשוותפקיד , נשואים

כישלון במערכת היחסים שבין ההורים מעמיד במבחן גם את מערכת , עם זאת. היחסים שבין הילדים להורים

לולה ההורים המתגרשים חייבים להבין את ההשפעה ההרסנית שע). 1983, סגל(היחסים שבין ההורים לילדים 
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ושלמרות אכזבתם של ההורים " סוף העולם"על ההורים להבהיר לילדים שאין זה . להיות לגירושין על ילדיהם

המשך , ובהן סדרי הביקורים, להורה המתגרש מטלות כבדות על שכמו. תמיד יאהבו אותם וידאגו להם, זה מזה

העומס וההצפה ברגשות סוערים שחלק . בעיות כלכליות ועוד, כמו גם עם ההורה הגרוש, היחסים עם הילדים

כך עלול להיווצר גורם . עלולים להגביר את המצוקה הנפשית של הילדים, הוריים מבטאים-מן ההורים החד

על אף גורמי הסיכון של המשפחה החד הורית עקב . סיכון מורכב המגביר את הסיכון להתנהגויות בעייתיות

  . כמו סבא טוב ומיטיב שמשמש חלופה מצוינת לאב שהלך לדרכו,עשויים להתקיים גם גורמי הגנה, הגירושין

אחוז ).  משפחות9050( מן המשפחות עם ילדים הן חד הוריות 21.2% נמצא שבעיר תל אביב 2004בינואר 

-והשכיחות היחסית שלהן בתל אביב גדולה בכ, 97%-המשפחות החד הוריות בעיר זו גדל בעשור האחרון בכ

עיריית תל ( מכלל המשפחות עם ילדים הן משפחות חד הוריות 12.3%כולה שבה  משכיחותן בישראל 72%

תוך , הורית משפחה לגיטימית לכל דבר- עלינו לראות במשפחה החד). 62' עמ, 2005שנתון סטטיסטי , אביב

  .גם נוכח נתונים סטטיסטיים אלה, התייחסות חיובית ואופטימית לצורכי הילדים החיים בה

בתגובה לתוכנית הכלכלית החדשה של , קשות יום, לפעול תנועת מחאה של נשים חד הוריותהחלה  2003ביולי 

עד מהרה הצטרפו . היא החלה בצעד מחאה אישי של ויקי כנפו שהלכה ברגל מבית שמש לירושלים. הממשלה

ות מול הן הגיעו לירושלים כדי לשב. וגם גברים אחדים, אליה נשים נוספות וצעדו עמה מבתיהן לעיר הבירה

מיום " הארץ"בעיתון . והיו נחושות בדעתן לעמוד על דרישותיהן משר האוצר לשפר מצבן, משרד האוצר

במצב הכלכלי הקשה מקור היא ראתה ". אפקט ויקי כנפו" קראה העיתונאית ורד לי לתהליכים הללו 5.9.2003

  .דווחות על אלימות נגדןמפחות מדי נשים , משום שבשל הקושי לשרוד לבדן, לאלימות הקשה נגד נשים

  : תרגיל–שתי משפחות 

להבין את המשמעויות ואת ההשלכות של החיים במשפחה חד " רגילות" לאפשר למתבגרים ממשפחות :מטרה

  . הורית

במה שונה או דומה משפחה ? מה ראית באותה משפחה?  האם פגשת אי פעם משפחה חד הורית:שאלות לדיון

, איך אפשר? מהי הבעיה הקשה ביותר לילד במשפחה חד הורית?  הוריתמה טוב במשפחה חד? זו למשפחתך

 ?לפתור בעיה זו, לדעתך

ומה , מה טוב בזה? כיצד חיים במשפחה חד הורית?  מהו תא משפחתי:שאלות לילדים ממשפחות חד הוריות

 ?רוצה לשפרמה הייתי ? מה טוב במשפחה שלנו? איך זה אצלנו, מה קשה,  מה טוב–גבולות במשפחה ? לא טוב

מה ? מה היית חש כלפי אמך, אילו היית ילד במשפחה כזו.  שחקו אם ובנה הדנים בסוגיה זו:חלוקת תפקידים

 ?מה היית חש כלפי אביך? היית רוצה להגיד לה

 

  : תרגיל משפחתי

  .  לזהות גורמי סיכון וגורמי הגנה משפחתיים:המטרה

אחר כך יעשה כן . את המשפחה הרצויה בעבורו) 'ור קולאזיצייר או ייצ(כל משתתף יבנה מפלסטלינה : המטלה

  .גם לגבי המשפחה המצויה

ביחד עם חברי הקבוצה יתייחס . בתום העבודה יציג כל אחד את תמונת משפחתו הרצויה ואת זו המצויה

, ברקע המשפחתי, בניתוח העבודות הוא יעסוק במבנה המשפחה. להבדלים שבין המשפחות וגם לדמיון ביניהן
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, תוך התייחסות לגודל הדמויותזאת , בגבולות במשפחה, בגודל המשפחה, בדמויות משמעותיות במשפחה

  .  בעבורןהמשתתף בחרולצבעים ש, למיקום שלהן במרחב

  .כל ילד יבטא את המשמעות האישית שיש לכל אחד מן הגורמים הללו בעבורו

, וכן".  גורמי הגנה"ו" גורמי סיכון"שגים לסכם התרשמויות משתי המשפחות תוך שימוש במואפשר  :במליאה

אולם , בחלק מהציורים יבלוט הצבע השחור, למשל". משפחה בסיכון נמוך"לעומת , "משפחה בסיכון גבוה"

, במשפחתו, ואכן. בציור המשפחה הרצויה יופיע שובל של אור שמעיד על הצורך של המצייר בשיקום התקווה

ייתכן שלייאוש , נוסף על זאת. וירת דיכאון עקב מוות של אדם אהובשוררת או, שהיא משפחה בסיכון גבוה

 מקו גבוה יותר חיים מעט רמתתורמים הפיטורין מהעבודה של ההורים שעבדו כל חייהם והצליחו להגיע ל

  . העוני

  :סבב חימום

  . דברים שאני אוהב במשפחה-

  . דברים שאני אוהב בכיתה-

 . משהו מרגש שקרה לי השבוע-

  .שבו אני גאה בעצמי משהו -

  .     משהו שאני אוהב בקבוצה שלנו-

  

  : תרגיל פיוטי–שירים 

עבודה קבוצתית עם ילדי הורים . להלן שירים אחדים שעוסקים בגירושין ובמצוקות של ילדים להורים גרושים

וירה של בקבוצה תומכת שוררת או. גרושים עשויה להגביר את ההבנה והמודעות לתהליכים הקשורים בגירושין

יש לנסות . מתוך הזדהות, לסיפורי מכאוב של מתבגרים עשויה להיות הקשבה אמיתית. אמון וקבלה, רגישות

להבהיר לו שהאחריות על , אשמה וחרדה, לבטא רגשות כאב, לעזור לילד לזהות את החששות העיקריים שלו

, ם במסגרת התא המשפחתי הקייםהגירושין מוטלת באופן מוחלט על ההורים שלא הצליחו לפתור את בעיותיה

  . והחליטו שהטוב ביותר בעבור בני המשפחה הם הגירושין

הבושה , העובדה שיש בקבוצה ילדים נוספים להורים גרושים מקלה על מתבגרים רבים את תחושת המרירות

 גורלם ילדים להורים גרושים שומעים בקבוצה על, יתר על כן. הכאב והסבל, הנטישה, אי הוודאות, והאשמה

על הורה שמנצל את בנותיו באופן , כמו למשל, של ילדים אחרים הסובלים במשפחתם בנסיבות גרועות וקשות

חלק מהם לא יהיה מוכן להחליף את המשא שלהם בכל . מיני במשך שנים או על ילד שהתייתם בגיל צעיר מאוד

  .במשפחה השלמהדמים הקוואחרים ימצאו יתרון ניכר במצב הגירושין לעומת החיים , משא אחר

  

  : בשיריםם שהוריהם התגרשו ילדי

המקריא יאמר מה לדעתו עובר על הילד שהוריו . כל משתתף יבחר אחד מן השירים ויקריאו בפני חבריו

מטרתנו היא להביא את הנערים והנערות שעברו תהליך של גירושין . מתגרשים ומה הוא לומד ממנו על מצב זה

נערים ונערות שתהליך . מון בקבוצה ובמנחים וישתפו אותם בחוויות המצוקה שלהםבמשפחה למצב שבו יתנו א

אם כי , כי אפשר להתמודד, בנושא" ותיקים", יכולים ללמוד מחברים אחרים" טרי"הגירושין של הוריהם עדיין 

  .אין זה קל כלל ועיקר
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  ם" כל הזכויות שמורות למחברים ולאקו©

  בנזימןחגית / כשאימא כועסת ואבא מתוח 

  ,כשיש מין מצב רוח, תמיד

  ,כשאימא כועסת ואבא מתוח

  אני בלבי מתפללת

  .שאורחים ידפקו בדלת

  אז אימא תצחק לכבוד האורחים

  עם המון חיוכים" היכנסו: "ותאמר

  ואבא יהיה מין כזה מנומס 

  .ואז גם עלינו בכלל לא יכעס

  ם" כל הזכויות שמורות למחברים ולאקו©

  רוזןרפי / הוריי נפרדים 

  היום קראו אותי הוריי

  .מן החצר באמצע המשחק

  ,כיתר הימים, זה יום רגיל

  לא הצטיינתי במיוחד

  ,גם לא עשיתי רע

  .אך משהו בכל אופן קרה

  ,שניהם הביטו בי באהבה

  הם אהבו אותי תמיד

  לא הבנתי מה, אבל הפעם

  ...ובאוויר... היה במבטם

  אבי ניסה ראשון

  :לומר מה הדבר

  ,מהזה כבר זמן "

  ,שיש בינינו בעיה

  ...על כך רצינו לדבר אתך

  והוא חיפש מילים 

  ולא הבנתי מה, דיבר על יחסים

  :עד שאמי בקול חנוק אמרה

  ,ילדי, זה כך, ובכן"

  ..."אנחנו נפרדים

  ם" כל הזכויות שמורות למחברים ולאקו©

  דליה/ פתאום שקט הבית 

  ,פתאום שקט הבית
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  גוועו הצעקות

  הוריידממה כבדה בין שני 

  ?מה פשר שתיקה זאת

  מלאו חדרי הבית

  .שקט נורא וסוד

  –מפחד מתכווץ לבי 

  ?מה מחכה לי עוד

  גילו לי, הם נפרדים

  .כמו לא ידע לבי

  ...אך, כל שבבית יחלקו

  ?איך יתחלקו הם בי

  ם" כל הזכויות שמורות למחברים ולאקו©

  דליה/ בושה 

  הסבירו ואני יודע

  :שנכונים הם הדברים

  ,ס חם גוועכי יש ויח

  .כי יש ומתנתקים קשרים

  ,אני יודע, בנים רבים

  אך יש, לאם ואב גרושים

  –לחש ארסי בי מפעפע 

  !התבייש? הה, בן של גרושים

  ,אני יודע, אין בכך כל פגם

  ,אך לא אבין סוד חרדתי

  אף מלבבי אני מונע

  .חשוף את עומק חרפתי

  ם" כל הזכויות שמורות למחברים ולאקו©

  דליה/ סם היה לי לו מפתח של ק

  , אבא אהב את אימאלב

  –לב אימא את אבא אהב 

  ,כשאימא עוד לא הייתה אימא

  .ואבא עוד לא היה אב

  ,נולדתי ורוד לחיים

  .והגדלתי אושרם, חייכן

  ,עקבו אחרי כל שן שצצה

  .עלצו עת מלמלתי את שמם
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  ,אהבה בלבבות פרחה לה

  ,אך פתע פרחה מתוכם

  ,איננה... הייתה משפחה ו

  .ב לו ביתנו החםחר

  ,בבית אחד גר לו אבא

  ,ואימא בבית אחר

  ,עת אחד ההורים מחבקני

  .האחר... חסר לי מאוד

  זו אחר זו חולפות בי

  ,מחשבות של אימה כמו בסך

  מה עליי יהיה אם לפתע 

  ?אהבת ההורים תדעך

  לו מפתח של קסם היה לי

  ,אל שני הלבבות של הוריי

  הייתי שומר בל תאבד לי

  .יאהבתם אלי

  ם" כל הזכויות שמורות למחברים ולאקו©

  : רגשות ומחשבות–הוריות -משפחות חד

  ).משפחה שלמה(הורית - המשפחה החד הורית למול המשפחה הדו  -

  .אפשר לבדוק דמיון ושוני בין סוגים שונים של משפחות חד הוריות  -

.  שונה זה מזה את חייהם ללא אבתופסים באופן, ילדים החיים במשפחות שבהן אבי המשפחה איננו בחיים  -

 הלינפ,  דום לב פתאומי: בשל סיבות אלה ואחרותשבהם האב נפטר מקריםהקיימים הבדלים ניכרים בין 

תאונת , )?על איזה רקעתלוי  (ותהתאבד, ת ממחלה קשה לאחר סבל ארוךוומ,  על רקע פלילירצח, בקרב

חי אולם איננו שותף בהורות ולכן גם חייהם השתנו שבמשפחתם האב ישנם ילדים , לעומת זאת. ועוד, דרכים

  . או הורה בכלא)במקרים מסוימים (הורה גרוש, למשל, אין אב שנוכחותו קבועה במשפחהמשום ש

במשפחה חד הורית שבה האם נעדרת רבות הילדים עשויים להיפגע מאוד משום שהאם היא המקור הרגשי   -

  . בעיקר בגיל הרך, והתומך היחיד

בין אם יש לחד הוריות קשר (י לבדוק מהן התחושות האישיות שלך בעניין היעדר אב /נסה, ת/הקורא, ה/את* 

  ). אישי אליך ובין אם לאו

  

  :תרגיל

כל ילד בוחר . המנחים יכינו כרטיסים ועליהם רשומים רגשות ומחשבות הנוגעים לחיים במשפחה חד הורית

  .רגשותיו לשעה קלהיק אותו מחמרכזה ש  שהכיר אובגלל חברשמעניין אותו כזה  ,הנוגע אליו במישרין היגד

האם הם מכירים ? מה רוצים עוד ללמוד? הורית- מה חשוב לחברי הקבוצה בנושא המשפחה החד:נקודות לדיון

מהן הדרכים שבהן ? בחיי ילדים במשפחות כאלו" לא טוב"ומה " טוב"מה ? באופן אישי משפחות חד הוריות
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קרוב משפחה , האם זה יכול להיות סבא? להורה הנעדר" חלופה"האם יש ? ם הקשייםמתבגרים מתמודדים ע

עם הילד " עושה כיף" האחד –ואולי החונכות מתחלקת בין כמה מנטורים ? )או האב(אחר או חבר של האם 

  ? והאחר מתמקד בלימודים

, מר להורה הביולוגי שלךמה היית רוצה לו? )במידה שהיא הנעדרת, או לאמך(מה היית רוצה להגיד לאביך 

  ?להורה המאמץ, להורה שמגדל אותך ביחידות

  ?"הכול בסדר" האם שם –" רגילה", יש להבהיר גם יתרונות וחסרונות של משפחה נורמטיבית

  

  :עדויות של בני נוער ממשפחות חד הוריות

עתי עליו מונות ושראיתי אותו בתמ. הוא מת במלחמה כשהייתי בן שנה, אני לא מכיר את אבא שלי": חיים

גם לי לא קל במשפחה חד . מקסימההיא אישה , אני לא מבין למה. מאז אמי לא התחתנה. סיפורים יפים

כשאני מתעורר , לפעמים אני מדמיין או חולם שיש לי אבא כמו לכולם. אבל אני לא מכיר משהו אחר, הורית

  ".העל צערשלא להוסיף צער , אני לא מדבר על כך עם אמי, אני עצוב מאוד

היא . הם נפרדו ולאחר חודש גילתה שהיא בהיריון. אמי יצאה אתו זמן קצר. אינני מכירה את אבי": נועה

  ."אני מתכווננת לחפש אותו. החליטה לא ליצור אתו קשר

, הוא לא יהיה בבית עוד כמה שנים. אבי יושב בכלא כבר הרבה שנים על מעורבות ברצח וסחר בסמים": ואבי

מצד אבל ,  הוא איננו,מצד אחד. אפשר להגיד שאין לי אבא  אי,בכל זאת.  אותו בכלא פעם בחודשאני מבקרו

צא משם י חולם שהוא לא יאנילפעמים .  שולט בי ובאמי ובאחים שלי דרך חבריו שבחוץ– הוא קיים ,שני

  ".לעולם

 אבא יוצא עם מישהי ומקדיש  בזמן האחרון.ואחותי גרים עם אבאאחי ,  אני.אמי מתה מסרטן לפני שנה": גילה

מתגעגעת מאוד , אני מרגישה בודדה, אחותי הגדולה דווקא נהנית מן החופש, לה את כל תשומת הלב שלו

  ".היא מאוד חסרה לי, מאילא

. כך אני מציגה את עצמי. נהנית משני העולמות, אני חיה בשני בתים…  שניםחמשי התגרשו לפני יהור": ביל

  ." אולי אלמד פסיכולוגיה.את הכאב אני מדחיקה

  

  :הורית חדעל משפחה דיון נקודות ל

 ,אשמההאם מתעוררות תחושות של  ; פרנסהמקורותפחות יש ; חלקיתהיא , משפחה חסרהכי הקשה  המצב -

 ?או דיכאון,  כעס, כאב,בושה

  .  כי ההורה הקיים מנסה להעניק יותר משני הוריםמתרגלים אבל ,קשה זה -

  ?במה היו חיי שונים, "שלמה"משפחה אילו הייתה לי , שני הוריםבת ל/אילו הייתי בן -

  . יותרמוגבלזה אחרת הוא היה  אולי אם היה – במשפחה" הגבר " היתרונות של ילד המרגיש שהוא-

 !לדמיין? איזו משפחה ארצה להקים בעתיד -

במה ? ממי ?ה אוכל לקבל עזרהבמ? מה לאומה אני יכול לשנות ? מה הייתי רוצה:  הורית חדמשפחה ב הקושי -

  ? במה אני יכול לסייע לאחרים במצבי?יכולה הקבוצה לסייע לי

  : מטרות

  . עיסוק בנושאים הקשורים לחיי משפחה מקובלת ולחיי משפחה חד הורית-
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 .כל משפחה היא מורכבת בדרכה, "טובה" הקניית העמדה שאין סגנון אחד בלבד של משפחה -

 .לכל סגנון משפחתי יש יתרונות וחסרונות, המשפחה מנקודת הראות של בני -

 . זיהוי גורמי סיכון במשפחות חד הוריות והתמודדות אתם-

 . זיהוי גורמי הגנה במשפחות חד הוריות והדרך להיעזר בהם-

 . קידום דרכי הסתגלות והתמודדות עם מצוקות במשפחות חד הוריות-

  

  ציור של בית המשפחה: מטלה אישית

וינסה , את בני משפחתו לתוך הבית" יכניס"לאחר מכן ). קונקרטי או סימבולי(קבוצה יצייר בית כל משתתף ב

  . למקם כל אחד מהם במקום המתאים לו

מניחים את כל הציורים במהופך על הרצפה ומציגים ציור אחד בפני הקבוצה מבלי , לאחר שמסיימים לצייר

מה הוא ? מה הוא מזכיר לכם? מה הוא מבטא? ה הוא אומרמ: כל הקבוצה מתייחסת לציור. שבעל הציור יזדהה

  ? אילו רגשות הוא מעורר בכם? משקף לכם

כל בעל ציור שירצה בכך יזדהה ויבקש התייחסות , לאחר שהקבוצה סיימה את ההתייחסות לציורים האנונימיים

לציירו מחדש או , וע ממנולהוסיף לו או לגר, בסוף התהליך יכול כל משתתף לשנות את ציורו. ספציפית לציורו

  .להשאירו כפי שהוא

פעילות זו . שונים של הציורהחלקים הוכן יכול לדבר בשם , ")אני("המצייר יכול להציג את ציורו בגוף ראשון 

  .עשויה לשפוך אור על אישיותו המורכבת והייחודית של כל משתתף

  

  : תרגיל–סיפורי משפחה 

קוראת את הכתוב , קבוצה מקבלת כרטיסיית אירוע- כל תת. חדהמנחים יכתבו על כל כרטיסיה אירוע א

  :אלה האירועים. אפשר להמחיז את האירוע ולהציגו בפני שאר המשתתפים. ומתייחסת אליו

הסבתא מגיעה בכל יום , היוםהאב עובד כל ). 7 ובת 13בן , 15בת (אב אלמן החי עם שלושה ילדים : 'מקרה א

  ".בגלל הילדים"ינשא שנית האב אינו מוכן לה. עבורםלבשל ב

? במה היה לי טוב ונוח? מה היה לי קשה במיוחד? כיצד הייתי מרגיש,  אילו הייתי ילד במשפחה הזאת:לדיון

  ? מה דעתי על סירובו של האב להינשא שנית

וגם , היום האם עובדת ומפרנסת. שהיה אדם אלים, אין קשר עם האב). 8 ,16(אם גרושה ושני בנים : 'מקרה ב

  . אך חצוף ומורד, תלמיד טוב: הבן הגדול בעייתי. מחנכת את הילדים

מה ? מה טוב ומה רע במצב הקודם ובמצב העכשווי? איך היית מרגיש במשפחה כזו?  כיצד מרגישה האם:לדיון

  ?מה מבטא הבן הבכור במרדנותו? היית מעדיף

אביו היה . ניר לא מכיר את אביו. ו ביותרשאוהבת אות, בן יחיד לאם חד הורית, 14ניר הוא נער בן : 'מקרה ג

הזוג . אב לשלושה ילדים, האם הכירה גבר גרוש. האם איבדה קשר עם האב מיד לאחר שהרתה. תייר בארץ

  .שוקל להינשא

מה האפשרויות ? האם הנישואים של האם מפחידים את ניר?  האם ניר עסוק הרבה בזהות של אביו:לדיון

אילו יתרונות עשויה  אמו ? ות עשוי ניר להפיק מהנישואין ומה הוא יכול להפסידאילו יתרונ? שעומדות בפניו

  ?להפיק  מן הנישואין ומה היא עשויה להפסיד
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   להתמכרות לסמיםגורם סיכון – השימוש בסמים

  

  מידע על סמים

ם ועל אנשי מקצוע מתלבטים בשאלה האם בעבודה הקבוצתית עם נוער בסיכון גבוה חיוני לספק מידע על סמי

, לנוער בסיכון גבוה יש מידע רב על סמים. השפעותיהם כחלק מהתוכנית למניעת השימוש בסמים ואלכוהול

 הסמים זמינים –מידע שהצטבר אצלם מעצם העובדה שהסמים הם חלק בלתי נפרד מהסביבה שבה הם חיים 

מי בסמים מתחיל כבר בגיל ולעתים קרובות השימוש העצ, הם מכירים אישית מכורים לסמים, בשכונת מגוריהם

מתברר כי חלק גדול מן המידע שעומד לרשותם הוא ,  מתוך בדיקה מעמיקה יותר עם הנערים, עם זאת. צעיר

  .מוטעה ומעוות, מוטה, חלקי

המידע החלקי שבידי הנערים הללו מעלה , האם בשל נטייתם למזער את הנזקים והסכנות של השימוש בסמים

  ? מיםאת ההסתברות כי יצרכו ס

  

  )נוער בסיכון נמוך(נוער בסיכון גבוה מול נוער נורמטיבי 

ההחלטה לספק מידע על השפעות השימוש בסמים מקורה בשאיפה להעשיר את תהליך קבלת ההחלטות הנוגע 

של השימוש " חיוביים"העובדה שבתהליך מסירת המידע מדברים גם על הצדדים ה,  עם זאת. לשימוש בסמים

מעוררים "ובכך , "פעם אחת"המבקשים לעשן ,  את סקרנותם של מתבגרים בסיכון נמוךעשויה לעורר, בסם

ההורים , השכונה, הסיכון שנערים אלו יחצו את הגבולות שהציבו בפניהם החברה, בכל מקרה". דובים מרבצם

אף , ש בסם השוללים לחלוטין שימו בסיכון גבוהישנם בני נוער.  איננו גבוה–והם עצמם , בית הספר, והמשפחה

בני נוער אלה חווים על . וזאת בשל הנגיעה הישירה שיש לסמים במשפחתם, יותר מאשר הנוער הנורמטיבי

  .בשרם את הנזקים שהנרקומן גורם לעצמו ולמשפחתו ומפתחים התנגדות קיצונית לשימוש בסמים

וב שהם יהיו עשירים חש, במקרים אלה שבהם המנחים מבקשים להקנות ידע רלוונטי למתבגרים בסיכון גבוה

ידעו כיצד לתקן את המידע השגוי ו, עו גם מה שהנערים אינם יודעיםידחשוב ש. בחומרבידע ובקיאים היטב 

לעתים הוא יחפש . עמדת המנחה היא שאין זה מביש אם אין בידיו תשובה מיידית לכל שאלה. שבידי הנערים

  . תשובה במקורות שונים לקראת המפגש הבא

מקורות .  אם המנחה לא התנסה בשימוש בסמים אין פירושו שאיננו מבין מהו השימוש בסםכאן נרמז שגם

, שיחות רבות עם נוער משתמש ובני משפחותיהם, וכוללים חומר כתוב, המידע של המנחה הם מגוונים

האם השתמשת אי פעם "השאלה . ב"מקורות מידע מהאינטרנט וכיו, השתתפות בקורסים בעלי היבט חווייתי

יש . על פי קווי אישיותם, ומנחים שונים מגיבים עליה באופנים שונים, היא שאלה פרובוקטיבית" ?סמיםב

בכך שהם שוללים את " שקר לבן"יש הרואים , "ונשארתי עם תחושת גועל נפש, התנסיתי פעם אחת: "האומרים

ם שיאבדו את אמונם המנחים חוששי. למרות שהם עצמם עישנו ולעתים עדיין משתמשים בסם, השימוש בסם

אם הוא "; "?אז למה לא אני, אם המדריך השתמש("של הנערים אם ישתפו אותם בהתנסויותיהם האישיות 

ל חארטה והכ?  באיזו זכות הוא מטיף לנו לא להשתמש–אם הוא השתמש "; "? למה לא אני–מזה ' יצא'

  ").…בארטה

 שבמידה וברשות הנער יהיה מידע אמין על חשיבותה של הקניית המידע על ההשפעות של הסמים היא בכך

. הוא עשוי להשתמש בו כדי להגיע להחלטה שקולה יותר אם להשתמש בסם או לא, השפעות השימוש בסמים
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מידע כזה יאפשר לו להחליט באופן רציונלי להפסיק לחלוטין את השימוש בסם או לא להתחיל לצרוך אותו 

  . כלל

האחד הוא  הקשר שבין שימוש בסמים .  שחובה לשבצם בתוכנית המניעהמונה ארבעה נושאים) 1989(טייכמן 

השפעת השימוש , השלישי; השימוש בסמים והקשר בינו לבין הנאה מיחסי מין, השני; לבין אלימות ופשיעה

  .והנושא האחרון הוא השפעת השימוש בסמים ובאלכוהול על הנהיגה; החשיבה והזיכרון, בסמים על היצירתיות

, המנחים, כאשר אנו, חשיבותם תהיה גורלית לטיפול בחברי הקבוצה, ם אלו יעלו בתהליך הקבוצתיאם נושאי

  . מקבלים אחריות לחיי הנערים והאנשים שבסביבתם

  

  להשפעת השימוש לרעה בסמים מן העיתונותדוגמה 

תוי ללא שגרם נהג ש, שני נערים נהרגו בתאונת דרכים: "מאת עליזה ארבלי, 4.11.2001" הארץ"מתוך 

  "רשיון

  מ"בע" הארץ"עיתון  כל הזכויות שמורות להוצאת ©

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

מה אתה אומר ? על מה אתה חושב,  כשאתה רואה את התמונה שלאחר התאונה:נקודות להרגשה ולדיון

? םכיצד אתה מאפיין כל אחד מה? מי הם הנערים המעורבים בתאונה? אילו תחושות ורגשות עולים בך? לעצמך

  ? מהם גורמי הסיכון שלהם ומהם גורמי ההגנה
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מה זכור לך , אם כן? האם מישהו ממכריך היה מעורב בתאונת דרכים? האם היית מעורב בתאונת דרכים בעבר

 –באיזה תפקיד היית ? "כמעט תאונה"האם היית מעורב ב? במה? האם השתנית לאחר האירוע? מן האירוע

תאר את ? מה היה יכול לקרות לולא הייתה התאונה נמנעת? ד נמנעה התאונהכיצ? הולך רגל, צופה, נהג, נוסע

כדי ) אולי עם רופא(שוטר בא הביתה בשעה מאוחרת בלילה ; המתרחש באירוע שבו אתה מעורב בתאונה

  . הביעו דעותיכם–להודיע על כך להוריך 

  ?  מה אני לוקח מהדיון לעצמי:סבב סיכום

  

   להקניית מידעשאלון ידע כדרך

החידון מאפשר . גם אם הנושא מרתק, קשה לנוער בסיכון גבוה לשבת באופן פסיבי ולהאזין להרצאה, מניסיוננו

  .   מערב ומרגש, הקניית ידע באופן אקטיבי

ופירוט השפעותיהם של הסמים הנפוצים כיום בקרב בני , להלן מצורף מידע הכולל מושגי יסוד בתחום הסמים

-לתת" חידון"קבוצה אחת תחבר - ייתכן שתת. ייחסים לסוגי הסמים הנפוצים ביותרהחידונים מת. נוער בישראל

  .וכן הלאה, קבוצה אחרת

כל זוג או שלישייה מקבלים חידון . קבוצות- כל קבוצה של שישה אנשים ומעלה יש לחלק לתת:הוראות הפעלה

הוא מבטיח . ך הקבוצה הקטנההמנחה מבהיר שהחידון הוא קבוצתי וכי הוא מצפה לשיתוף פעולה בתו. ידע זהה

  . פרס לקבוצה המנצחת

  

  :  על סמיםחידון ידע כללי

  :סמנו את התשובה הנכונה

  ?מהי התמכרות) 1

  .שימוש בסמים קשים. א

 .שימוש בסמי הזיה. ב

  .התלות של הגוף והנפש בסם. ג

 .אף תשובה אינה נכונה. ד

  .            מבוגרים מתמכרים מהר לסמים ונערים לא. ד

  ?)פיזית(מהי תלות גופנית ) 2

  . הגוף הסתגל לסם ומתקשה לתפקד ללא הסם. א

 .סםרק אנשים בעל גוף מלא מתמכרים ל. ב

  .רק אנשים בעל גוף רזה מתמכרים לסם. ג

 .אף תשובה אינה נכונה. ד

  ?)פסיכולוגית(מהי תלות נפשית ) 3

  .הצורך לחוות את החוויה שמעניק הסם פעם אחר פעם. א

 .ות של התנהגות כפייתית להשגת הסםהתפתח. ב

 . שייגרם עקב אי לקיחת מנת סם נוספתפחד ממצב דיכאון. ג

  .כל התשובות נכונות. ד
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  ?מהי סבילות) 4

  .הגדלת כמויות הסם שדרושות לאדם על מנת להשיג את ההשפעה הרצויה לו. א

 .הגוף סובל מהסם ומתפתחות מחלות. ב

 .סם יחדור למוח ונרגיש את השפעתוצריך להיעזר בסבלנות על מנת שה. ג

  .אף תשובה לא נכונה. ד

  ?במה תלויה עוצמת ההשפעה של הסם) 5

  .במבנה הגוף. א

 .סוג הסםב. ב

 . בכמות הסם שנצרכה. ג

  .כל התשובות נכונות. ד

  ?מדוע מסוכן להשתמש בסמים) 6

  .הסמים מיוצרים על ידי עבריינים.א

 .הסמים מיוצרים בלא פיקוח רפואי.ב

 .גורמים לתלות גופנית ונפשית ופוגעים בבריאותהסמים .ג

  .כל התשובות נכונות.ד

  

  ): וחשישמריחואנה(חידון ידע בנושא אלכוהול וסמי קנבוס 

  . ונפשיתוהול הוא סם הגורם להתמכרות גופניתאלכ) 1

  נכון. א

  לא נכון. ב

  :אלכוהול הוא) 2

  .חומר המעורר את פעילות מוח. א

 .חחומר המדכא את פעילות מו. ב

 .חומר המבלבל את המוח. ג

  .כל התשובות נכונות. ד

  :לאחר שתייה של יותר משתי פחיות בירה) 3

  .עליזות וביטחון עצמי גבוה, יש המגיבים בשמחה. א

  .כעס ואלימות, יש המגיבים בדכדוך. ב

  .יש המגיבים בהסתגרות ובחוסר ביטחון. ג

  .כל התשובות נכונות. ד

  :של אלכוהול גורמת) יומית מרובהשתייה יומ(שתייה כרונית ) 4

  .נזק מוחי. א

 .מחלות נפש. ב

 .פגיעה בלב ובכבד. ג

 .כל התשובות נכונות. ד
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 . ארצות העולםחלקחוקיים בהם חשיש ומריחואנה ) 5

  נכון . א

  לא נכון. ב

 :תאונות דרכים בהשפעת השימוש בחשיש ומריחואנה נפוצות כי) 6

  .חשיש ומריחואנה גורמים לעייפות. א

 .חשיש ומריחואנה גורמים לכאבים בשרירים. ב

 . שליטה בהגהתגובה במהירות הב, ציות לתמרוריםב, ריכוזב לבעיותחשיש ומריחואנה גורמים . ג

 .חשיש ומריחואנה גורמים לכביש להיראות ריק. ד

  :לימוש ממושך בחשיש ומריחואנה גורם בין היתר ש) 7

  .ירידה במשקל. א

 .כל היוםתחושת מרץ ועליזות . ב

 .פגיעה במערכת המין אצל בנים ובנות. ג

 .הגברת היצירתיות והנטייה לאומנות. ד

  ?"סמים פותחי שער"למה מכנים את החשיש והמריחואנה ) 8

  .מי שהתמכרו לסמים התחילו את השימוש בסמים בחשיש ומריחואנה, בדרך כלל. א

 .אנה בבתי קפהשבהם נמכרים החשיש והמריחו, ישנם מקומות כמו אמסטרדם. ב

 . מוזיקאים וציירים מפורסמים טענו בעבר שחשיש ומריחואנה פתחו להם שער לעולמות אחרים. ג

  . ההודים מאמינים שחשיש ומריחואנה פותחים שערים נסתרים בגוף האדם. ד

  

  )MDMA(חידון ידע על הסם אקסטזי 

   :אקסטזי הוא)1

  חומר המעורר את פעילות המוח והגוף .א

 יותחומר הגורם להז .ב

 גומר הגורם לתחושת קרבה  .ג

 כל התשובות נכונות  .ד

  :שימוש ממושך באקסטזי עשוי לגרום )2

  נדודי שינה ודיכאון .א

 שיפור בכושר הגופני .ב

 שיפור בכושר הראייה  .ג

 שיפור באיכות השינה  .ד

  ?אקסטזיכיצד מיוצר ה )3

  במעבדות לא חוקיות .א

 בלא פיקוח רפואי .ב

 בידי עבריינים  .ג

 כל התשובות נכונות  .ד
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  ?האקסטזי ביכולת שלו לעורר הזיות לאיזה סם דומה )4

  להרואין. א

  ד"ללס. ב

  לקוקאין. ג

  מדכאלסם . ד

  ? מדוע נגרמו מקרי מוות משימוש בטבליות אקסטזי)5

  חום הגוףשל עלייה חדה . א

  החומר בטבלית היה רעיל מאוד. ב

  שתיית יתר. ג

  כל התשובות נכונות. ד

  :השפעת האקסטזי על המוח מתבטאת ב) 6

  זיכרוןשיפור ה. א

  שיפור החשיבה. ב

  שיפור הראייה. ג

  פגיעה בזיכרון. ד

  
  "מי אונסס"חידון ידע על 

  
  :נוגע ל" סמי אונס"הכינוי ) 1

  סמים שאנסים צורכים. א

  סמים שצריכתם גורמת לביטול ההתנגדות לאונס. ב

  תרופות שהרופא נותן לאנסים. ג

  .תרופות שחייבים ליטול. ד

  

  ?מבחינת הטעם" נססמי האו"מה מאפיין את ) 2

  יש להם טעם מורגש היטב. א

  יש להם טעם מתוק. ב

  הם חסרי טעם . ג

  .יש להם טעם חריף. ד

  

  ?"סמי האונס"למה גורמים ) 3

  להזיות. א

  לביטול ההתנגדות. ב

  לדיכאון. ג

  .לשמחה. ד
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  ?"סמי האונס"כיצד נראים ) 4

  בצורת נוזל. א

  בצורת אבקה. ב

  )כדור(ה ייבצורת טבל. ג

  . כל התשובות נכונות.ד

  

  ?"סמי אונס"איך אפשר להיזהר מפני ) 5

  בקבוק המשקה/ לפתוח בעצמך את פחית . א

  להשגיח על המשקה שלך. ב

  לא לקבל משקה ממישהו אחר. ג

  .כל התשובות נכונות. ד

  

  .222עמוד ב תוכלו למצוא הנכונות לחידוניםהתשובות את 

בעבורם יש לשזור . דה או הטובה ביותר להקניית ידע לנוער בסיכוןהחידונים שהצגנו לעיל אינם האפשרות היחי

כאשר בנקודת זמן ספציפית בולט הצורך בהקניית מושגים מסוימים ועובדות , את הידע במהלך העבודה בקבוצה

מדי פעם הוא . נער הגיע לקבוצה מסומם לחלוטין, לדוגמה. בתהליכים הדינמיים המתרחשים בקבוצה, מסוימות

במקרה כזה חשוב להסביר לנערים ולנערות את השפעותיהם של סמי הזיה . ת מוראות ההזיות שחווהביטא א

אין ספק שדרוש ). בלא שימוש בסם עצמו" מסע חוזר" ("פלאשבק"ובעיקר את תופעת ה, ד ואקסטזי"כמו לס

  .או ידע בכלל, תשבץ ידע, כאן טיפול מעבר לחידון ידע

  

  סרטים

  ). דקות93( באורך מלא , דובר עברית,  סרט ישראלי- "  יתר- מנת"

, דנה היא נערה יפה. להתמכרות קשה לסמים" בת טובים"הסרט מלווה את תהליך ההידרדרות של נערה 

על פניו נראה שדנה מוגנת על ידי . הוריה מבוססים כלכלית ומטפחים את ילדיהם. חברותית, כישרונית, מצליחה

קיים גם מכלול של גורמי סיכון השייכים בעיקר , אולם. בסיכון נמוךמגוון של גורמי הגנה ושייכת לקבוצה ש

מערכת , בדיקת גבולות ונטילת סיכונים, חיפוש אחר ריגושים, כגון חרדה מכישלון, לגורמים הפנים אישיים

גם לדילמה של גילוי הסוד לעומת . הקרה והמנוכרת, בעיקר עם האם הקרייריסטית, יחסים לקויה עם ההורים

  .וכן לזמינות הסם, ו יש מקום נכבדשמירת

את הסרט עצמו אפשר להשיג גם . במרכזים פדגוגיים קיימת חוברת הדרכה עם פירוט אופני השימוש בסרט

  .ברשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול

  

 בהפקת הרשות הלאומית למלחמה בסמים "לעוף מפה" הסרט ,"בני טובים" שעוסק ב"מנת יתר"הסרט לעומת 

שימוש בסמים ב עוסקהסרט .  לסמים בקרב נוער בסיכון גבוה בשכונות מצוקהכוהול מתאר התמכרותובאל

, אחים, הורים – נפשות רבותות במשפחת הגיבור מתגורר .מאודגבוהה בה הזמינות לסם ששכונת מצוקה ב
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נחה הז, צפיפות(מצב של עוני את השימוש בסם ללקשור אפשר סרט הבאמצעות  .ילדיהואחות גרושה 

  , סביבתית

אפשר  .למצוקה הכלכלית ולמצוקות אחרותעשוי לשמש כאן פתרון סם שכן ה, )בעיות בתוך כל בית בקהילה

בוהה  של קשיים כלכליים וזמינות גיםבמצב; משפחותב, שכונהב, בקהילה להקרין את הסרט ולמקד את הדיון

, ותיהםמשפחמקשיים ב, ם אישיותםכך שהנערים בסרט משתמשים בסמים נובעות מעצהסיבות ל .מיםס הלש

  .ת ספרםבי, תםשכונ, םהחברימהשפעות של 

  .אפשר להשיג את הסרט במרכזים פדגוגיים וברשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול

 על ידי שהופק במסגרת פרויקט קולנוער "נוקאאוט "הואסרט נוסף שמתאים לעבודה עם נוער בסיכון גבוה 

מתאר נער משכונת מצוקה שרצה ללמוד אגרוף והושפע על ידי נער במועדון שגרר הסרט . בני נוער משדרות

  .אך הצליח לצאת מעולם הסמים בעזרת חברתו, אותו לשימוש בסמים

  

   גורם הגנה מול גורם סיכון–) פטליזם(האמונה בכוחותיי מול האמונה בגורל 

  :תרגיל

  . והנכון בעבוריבריאה לשנות את חיי בכיוון וחי בכ כי לחזק את האמונה:המטרה

בעוד ו היום –לפי בחירתך צייר את קו חייך  . שנים עשרבעודו היום –  לפי הגורל את קו חייךצייר :מטלות

  .שניםעשר 

  . של המציגיםאת שפת הגוףראו  ק;מצביםשני הב בפנטומימהאת עצמכם ציגו ה

  :אמירות של מתבגרים

  ." הכול נקבע למעלה!ה יהיה ככ–מה שאלוהים קבע , אפשר לבחור בסמים אי "-

אתה תהיה כמו אבא : מא שלי אומרת לי כל הזמןי א–דוד שלי נרקומן , אח שלי נרקומן, אבא שלי נרקומן "-

  ".משפחה מקוללת. שלך

  ".בכוח השכל ולא עם חומרים מזיקיםאת הבעיות שלי אני מסוגל לפתור , אני לא אגע בסם "-

  ". לפעמים'כיף'ס או רק גרא, בחיים אני לא אגע בסמים "-

  ".חראשהם זה החיים , זה לא תלוי בי "-

  ".' מי לי,אם אין אני לי', אני סומך רק על עצמי "-

  "?אני לא אעשה לי קצת כיף בחייםשלמה , חיים רק פעם אחת "-

  ".הם ימצאו הנאות יותר בריאות, י לא יתקרבו לסמיםישילדכדי  עשה הכולאני א "-

  "?לייש למה שיהיה להם חיים חרא כמו ש. יגעו בסיגריההם  אהרוג אם את הילדים שלי אני "-

  ."שיעשו מה שטוב להם,  שיעשו מה שהם רוצים,הילדים שלי "-

קיימת .  את עמדתוויסביר לקבוצה) מסכיםאתו הוא ש( אחד יבחר משפט שמתאים לו כל :מטלה אישית

ה תנהל דיון על משמעויותיהן של האמונות הקבוצ. אפשרות שחברים אחרים בקבוצה לא יסכימו לטיעוניו

" עיוור" כל אחד בקבוצה יבחר היגד באופן :אפשרות אחרת. ועל השלכותיהן על חייו של הנער, שהובעו

אפשר להגן על אמונה שנבחרה . גם אם דעתו שונה לחלוטין, וישקיע הרבה משאבים בהגנה עליו מפני חבריו

  ".להחליף כיסאות"ואחר כך , בזוגות

  . המשתתפים ינסו לשער איזה עתיד מצפה לבעלי העמדות השונות:ליאהבמ
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  שימוש מזדמן בסמים 

אין . שימוש מזדמן בסמים עלול להגביר את ההסתברות שהנער המשתמש יגיע למצב שבו יהיה מכור לסמים

 אולם ככל שיכבידו על המשתמש גורמי, כאן מסקנה חד משמעית שכל מי שמשתמש בסמים מתמכר אליהם

ההסתברות להתמכרות של מי שהשתמש לעתים , לעומת זאת. ההסתברות שיתמכר לסם עולה, סיכון נוספים

  .היא נמוכה, ובמיוחד במידה שנהנה מגורמי הגנה רבים, רחוקות

  

  :מטרות

  ). כללתחיללהאו לא בהם שימוש את הפסיק לה(הימנע מהשימוש בסמים ל -

  .סם באישיות לשימושהמודעות לסיבות  ליצור -

  . שמניעים את השימוש בסמים למילוי אותם הצרכיםבריאותחלופות  למצוא -

  . בשימוש בסמיםנים שישמודעות לסיכו ליצור -

  

  :תרגילים למתבגרים שחיים במשפחה שאיננה משתמשת בסמים

שמעתי , ראיתי סרט על סמים, "קריז"ראיתי שיכור או נרקומן ב( הפעם הראשונה שבה שמעתי על הסמים -

  ? מה זכור לי–) יון בטלוויזיהד

  ? מה חשבתי על כך?  מה הרגשתי כלפי התופעה-

?  מה אני מרגיש או חושב–כשאני פוגש נרקומן מקבץ נדבות או כשאני רואה סרט על השימוש בסמים ,  היום-

  .עו בפעם הראשונה שורדות גם בהמשך ברוב המקרים התחושות שהופי:הערה למנחה

  

  .1993 ,"הארץ", מאת חיים זלקאי, " מסמים מת16 בן -מנת יתר "

  מ"בע" הארץ" כל הזכויות שמורות להוצאת עיתון ©

נמצא אתמול ללא רוח חיים על ספסל בשכונת מגוריו באחד , שעלה לפני כשישה שבועות מרוסיה, 16נער בן "

זה נראה , מחוררותזרועותיו היו ממש '. להערכת גורמי המשטרה מת הנער ממנת יתר של סמים. מיישובי הנגב

בני משפחתו . מצאו בבגדיו מזרק שהכיל חומר החשוד כסם] …[החוקרים . תיאר אחד השוטרים', כמו מסננת

  ".של הנער סירבו לקבל את ממצאי המשטרה ואמרו שבנם לא השתמש בסמים

  . בשלב הראשון להקריא רק את הכותרת ולא את הידיעה המלאה:למנחה

מה ? מה אתם אומרים לעצמכם? מה עוד? אתם מרגישים  מה– כותרתים את ה קוראכשאתם :שאלות לקבוצה

מה  ?מה אתם מרגישים כלפי הוריו ?מה אתם מרגישים כלפי הנער ? על מה שקרה לו,חושבים על הנעראתם 

מה אתם מרגישים כלפי החברה הישראלית  ?ת הספרמה אתם מרגישים כלפי בי ?אתם מרגישים כלפי חבריו

 –זה האילו הייתם נתקלים בנער  ?]...[מה הייתם רוצים להגיד ל ?)יהיעל, חינוך, בריאות, חהרווהמוסדות (

  ?לעזור לוכיצד הייתם יכולים 

? איך חיפש את עצמו? מה קרה לו עד היום? מה מאפיין אותו? מה שמו? אהו מי – לתאר פרופיל של הנערנסו 

מה היה ?  היא נתונהמערכת היחסיםבאיזו ? תה לוישפחה היאיזו מ? דמיונותיו, פחדיו, שאיפותיו, מה היו צרכיו

  ? מה הקל עליו?וקשה על חייימה ה? )אם היו לו(מי היו חבריו ? מצבו החברתי
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האם ?  או לפחות לדחותולמנוע את מותואולי אף  יכולתם לעזור לנער זה ו האם:נסו לבדוק שנית לאחר השיחה

  ?זאת אחריותכם

ועכשיו ,  ירימו ידיהם אלו שתומכים באחריות המתבגרים לחייו של בן כיתתם:ערכו משאל בנושא האחריות

  . ירימו ידיהם אלו שמתנגדים לאחריות של מתבגרים לחייו ולמותו של בן גילם

  .קיימו דיון בנושא האחריות

רים התייחסו לדמיון ולשוני בין ניחושי החב. בתום הדיון יקריא  המנחה את קטע העיתון שבו נמסרה הידיעה

  .בקבוצה לבין המידע שנכתב בעיתון

  ?זאתהשיחה ה מה אני לוקח לעצמי מ:סבב סיום

  

    :דמיוני אמיתי או –של שימוש בסמים " מקרה אחד"

מה קרה , איפה ומה קרה, עם מי, שתמשכיצד הוא מ: נער שמשתמש בסמים  עלסיפור מפורטהמנחים מציגים 

  .וואחריהשימוש  לפני ומצב רוח, לפני השימוש

 כל קבוצה מראיינת את הנער הממלא תפקיד של משתמש בסמים כדי ".יועצים"הכיתה מתחלקת לקבוצות 

ללו כל קבוצה מוצאת תשובות לשאלות ה. למצוא תשובות לשאלות שהיועצים רשמו לפני כן על בריסטולים

  .מתוך כרזות שהוכנו מראש

, היועצים יכולים להיות קבוצת פסיכולוגים.  תפקיד של יועצים לנער המשתמש בסמים חברי הקבוצה משחקים

כל קבוצה מגבשת לעצמה עמדה כלפי הילד המשתמש בסמים . וקבוצת הורים, חבריו של הילד, קבוצת מורים

  .ומחליטה כיצד יש להגיב כלפיו

  .מתקיים דיון בין הקבוצות ומגיעים להסכמה לגבי העמדה שיש לנקוט כלפי הילד

  .  את המשתמש בסמיםבסבב ל  שאלות שרוצים לשאורושמים

  ? בסמים איך אתם תופסים את השימוש עוסקים בשאלהמקדימההשיחה ב: מפגש עמיתיםדוגמה ל

 שיוןיברכב ללא ר  נוהגבחור  ;והוא מכחישבסמים הורים מגלים שבנם משתמש , למשל: יהזציובמשחק אימפר

  .ופוגע בילדה בת ארבע ובאמה

 הכול לפי –לילד " אחר משמעותי"חברה ו, יועצת, חבר, הוריו, נערה את תפקידי משחקים": אקווריום"ב

כאשר רופא רוצה לדווח על השימוש בסמים הוא יעשה זאת בארבע , למשל, אפשר לביים כמה הצגות. העניין

  .   בסצנה הבאה יכולים לשוחח עם הרופא שלושה חברים שיבקשו את עזרתו. עיניים

לקיים אפשר ובמשחק דנים . הוסיף משלהם לכל אחת מהדמויות במליאהמן המעגל יכולים לאחרים מתבגרים 

  ".  תיקונים" לצורך משחק חוזר

  

   להתמכרות לסמיםסיכוניםהמיפוי 

  :בחן את עצמך

  ? שאתה מכיר אישית משתמשים בסמיםמאלו כמה חברים 

1   .0  

2  .1-4  

3  .5-10  
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4  .11-15  

  ? בסמיםכמה מבני משפחתך משתמשים

1  .0  

2  .1-5  

3  .5-10  

4  .10-15  

  ?בשכונה שלךכמה ?  משתמשים בסמיםכמה שכנים בבניין שלך

1  .0  

2  .1-5  

3  .5-10  

4  .10-15  

  ?האם אתה נוהג לשתות עם חברים

  אף פעם.  1

  לפעמים.  2

  תמיד.  3

  ) בכלל לא– 5 – מאוד -  1 (?שחברך משתמש בחשישבשל העובדה באיזו מידה אכפת לך 

  )1-5 (?"קשים"שחברך משתמש בסמים בשל העובדה  לך באיזו מידה אכפת

  .אתה בסיכון גבוה, ומעלה נקודות 20ם צברת  א-

  .אתה בסיכון בינוני, ומעלה נקודות 10אם צברת  -

  . אתה בסיכון נמוך, נקודות10-פחות מאם צברת  -

  .בקבוצהשפו לא ייחהפרטים  ואצל המנחה או המשתתףבסודיות  ו יישמרנים שמילאו המשתתפיםהשאלו

  .נראה שחברי הקבוצה יהיו מעוניינים לדון בפרשנויות ובהשלכות של השאלון וממצאיו, עם זאת

  

  "נקי"שיחה עם מכור 

בתוכניות למניעת השימוש בסמים בקרב בני " נקי"בקרב אנשי מקצוע קיימת מחלוקת לגבי שיתופו של מכור 

יש הסבורים , לעומתם. עלול לגרום נזק לטווח הארוך" נקי"יש הטוענים שמפגש של בני נוער עם מכור . נוער

  .  הוא חשוב ביותר לבני נוער בסיכון גבוה שמרביתם חשופים ממילא לסמים" נקי"שמפגש עם מכור 

חווים רוב בני הנוער את  , כאשר המשתתפים מתבקשים לתת משוב על תוכנית המניעה שלהם, בסוף השנה

הנערים והנערות תופסים את השיחה עם המכור . שמעותית ביותר בתוכניתכחוויה המ" נקי"המפגש עם המכור ה

פעמים רבות נתפס המכור כמייצג בעבורם דמויות משמעותיות בחייהם . כחוויה אותנטית ואנושית" נקי"ה

סמכא בנושא סמים -המכור נתפס בר, יתר על כן. אב או הם עצמם בעתיד, כמו אח, שמכורות לסמים

ההכנה לקראת המפגש אתו וסיכום , נובעת החשיבות המרובה של המפגש עם המכורמכאן . והתמכרויות

ויגדירו בעבורו , יתאמו ציפיות ומסרים, כחלק מההכנה חשוב שהמנחים ידברו עם האורח לפני המפגש. המפגש

  .  את אוכלוסיית היעד ואת הצרכים הייחודיים של חברי הקבוצה שבמקום
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יהיו דומים במידת , מימות ילדותו ונעוריו" נקי"אקונומיים של המכור ה-יוחשוב שהמאפיינים הסוצ, לדעתנו

קבוצה של נערות עולות חדשות בסיכון גבוה , לדוגמה, אקונומיים של חברי הקבוצה-האפשר למאפיינים הסוציו

היא חוותה בנעוריה את הקושי שבחוויית ההגירה (מאותה ארץ מוצא " נקייה"רצוי להפגיש עם מכורה 

ויש חשיבות רבה , חוויית השימוש בסמים אצל נרקומניות קשורה לחוויית העיסוק בזנות, בדרך כלל). אללישר

  . לסמן לבנות את דרך החתחתים שעוברת אישה בעולם הסמים" מכורה הנקייה"ליכולת של ה

  ":המכור"מפגש לפני בואו של 

  . ור חייוהמנחים מספרים לקבוצה שבמפגש הבא יתארח מכור נקי ויספר את סיפ

  . המשתתפים יכתבו על דף או יציירו את האורח. הקבוצה מנסה לדמיין מי יופיע בפניהם

? מה מצבו המשפחתי? איפה הוא גר? מהו גילו? האם מדובר בגבר או באישה: ות/השאלות שישאלו הנערים

מה גרם ? שבאילו סוגי סמים השתמ? במה התחיל להשתמש? מתי התחיל להשתמש? כמה שנים השתמש בסמים

  ? מי היו חבריו בעת השימוש בסמים? מי היו חבריו לפני שהתחיל להשתמש בסמים? מי היו הוריו? לו השימוש

חברי . המנחה יאסוף את הדפים של חברי הקבוצה וישמור אותם אצלו). או על חלקן(הנערים יענו על השאלות 

  .  הקבוצה יתבקשו להכין שאלות בעבור האורח

  .יש לקיים מפגש נוסף, מפגש עם המכור הנקילאחר שמסתיים ה

  ?עם מה יצאת? מה לקחת מהשיחה עם המכור הנקי: בסבב הפתיחה יש לשאול את חברי הקבוצה

  ? מה היה הדבר החשוב ביותר בשבילך במפגש זה? ה דיבר אליך/מה בו? מה לא תשכח במשך ימים רבים

ומה מחבר בין דבר חשוב זה  לבין , רי הקבוצההמנחה ינסה לבדוק עם הקבוצה מה המכנה המשותף בין חב

האם ? ת ולא שאלתם/האם יש משהו שרציתם לשאול את האורח. המציאות של חיי הנער המשתתף בקבוצה

  ?אילו תשובות היו המספקות ביותר לגביך ואילו היו בלתי מספקות? קיבלתם תשובה בלתי מספקת

קיימת אפשרות שהנערים והנערות יתמקדו .  והחוק,הפשיעה, שאלות רבות נוגעות למידע בתחום הסמים

  . משאלות בעלות צביון אישי ורגשי" לברוח"בשאלות הנוגעות למידע זה תוך ניסיון 

  

  :משחקי תפקידים

, "סמיםכור למ"שהתנדב להיות ,  אחד המשתתפיםכל קבוצה מנסה להשפיע על. קבוצות-מתחלקים לתת

לגבי ות ואילו דרכי השפעה אינן יעילות יעילכיצד אפשר להשפיע בבדרך זו לומדים .  בסמיםלהפסיק להשתמש

  . של מכורים לסמיםשונים" טיפוסים"

  

  : שתי גרסות לתרגיל–" החברים של נטאשה/ "מעליות 

  . המעליות משמשות כמטאפורה לשימוש בסמים

תהליך שבו כאשר מתקיים ,  הוא שלב ההתקשרות או ההשתלבות–בסוף השלב הראשון להתפתחות הקבוצה 

  : מבצעים את התרגיל הבא–נוצר אמון בין חברי הקבוצה ועם המנחים 
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  :תהליכים

ואפשר להקריאו פעם , שרים יחד את השיר. נותנים לכל משתתף דף עם מילות השיר". מעליות"מאזינים לשיר 

 .נוספת

  :מטלות אישיות

  ).'או מכין קולאז(כל אחד מצייר את המעלית שלו . 1

  . של המעלית" תעודת זהות" הופך את הדף וכותב כל אחד. 2

  : למשל, של המעלית" תעודת הזהות"בודקים דמיון לעומת שוני בין ציור המעלית לבין . 3

  .ואילו הציור חושף מעלית מקולקלת ומסוכנת, בתעודת הזהות המעלית מוגדרת חזקה ומהירה

  .  דיאלוג בין שני הקצוות: בהמשך

 :במליאה

  .בתצוגה של כל המעליות המצוירותהתבוננות . 1

  .דמיון מול שוני, התייחסות למגוון הציורים. 2

  ".תעודת הזהות"כל אחד מציג את הציור שלו מול . 3

 ".תעודת הזהות"התייחסות לפער האישי שבין הציור לבין . 4

האם ; ה/ת בעבורומעלית שקובע זא- או אולי יש נער, )כמו במעלית(ת ביעד הנסיעה /ה שולט/האם הנער: לבדוק

? האם יש כפתור אזעקה או הצלה? ולאן פנינו מועדות,  באיזה קומה אנו נמצאים–בכלל ישנם סימנים במעלית 

האם המעלית דחוסה או שאני ?  האם אני יודע מה לעשות–אם המעלית נתקעת ? האם יש מיזוג אוויר במעלית

בבניין מגורים ?  בבניין חדש ומפואר או בבניין רעועהאם? באיזה בניין נמצאת המעלית? מי עוד נוסע אתי? לבד

את מי אני יכול ? ואולי מלון זול במיוחד, אולי זהו בית מלון ברמה של ארבעה כוכבים? או בבניין משרדים

האם המעלית אוטומטית או ?  האם אלו אנשים זרים ומוזרים או אנשים מוכרים ונחמדים–לפגוש במעלית 

, האם הנוסעים במעלית הדחוסה מרגישים בדידות? ם המעלית חשוכה או מוארתהא? מופעלת על ידי אדם

  ? ומצפים לצאת ממנה, אי נוחות, ניכור

  ?יתר וכך להתרסק-האם מעלית יכולה לנסוע במהירות? איך מרגישים כשמשתמשים בסמים

  :גרסה נוספת

  .מקשיבים לשיר כמו בגרסה הקודמת

במה דומה ובמה שונה הנסיעה במעלית לשימוש ? מה השיר מדברעל ? "מעליות" מה מזכירות לכם :בדיון

לא ; לפעמים" נתקעת"מעלית ; במעלית אפשר לשלוט מתי בדיוק לרדת; מי שעולה חייב לרדת, למשל? בסמים

  .תמיד יש לנו שליטה מי נוסע אתנו במעלית

 גם לחוויות החיוביות וגם התייחסו. הסבירו מונחים בשיר שקשורים לשימוש בסמים ולחוויות מהשימוש בסמים

  .לחוויות השליליות

  . של אביב גפן" תבלע את הכדור"חלקו ביניכם את מילות השיר 

כיצד להפחית את הסיכון של נסיעה במעלית ושל השימוש ?  מה יכול לגרום למעלית להיות בטוחה יותר:לדיון

  ?מה הנזקים של השימוש בסמים? בסמים
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  ם"ם ולאקו כל הזכויות שמורות למחברי©

  החברים של נטאשה/ מעליות 

  תופס מעליות מפעם לפעם לשיפור ההרגשה ונגד חוסר טעם

  תופס מעליות לשימוש עצמי ויוצא לטיול מחוץ ליום יומי

   כל כך שהיא עולה שלא אכפת לי אם היא נתקעתHAPPYאני 

  אני נבהל מכאלה שיורדות למקומות שלא רציתי לדעת

  ם תייר מזדמן למקומות משוניםתופס מעליות לגבהים שוני

  תופס מעליות מהסוג האפל כל פעם אחרי שאני נופל

  ם" כל הזכויות שמורות למחברים ולאקו©

  

  אביב גפן/ תבלע את הכדור 

  תבלע את הכדור הזה תבלע

  תספור עד עשר בצורה סדירה

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

  יותר שוב לא נראה אותך

  יותר שוב לא נהיה אתך

  לא נכיר אותךיותר שוב 

  יותר שוב לא תהיה אתה

  תבלע את הכדור הזה תבלע

  תספור אחורה ותחזיק חזק

  ם" כל הזכויות שמורות למחברים ולאקו©

  

  : תרגיל אישי- )ציור או דמיון מודרך או שניהם" (גשר צר מאוד"

  .עצמך בתוך סביבה כלשהיאת צייר 

  .עצמך על הגשראת צייר , צייר גשר

הגשר בולט או קשה ?  במרכז או בשוליים– היכן הגשר ממוקם בסביבה ?ם עשוי הגשרמאילו חומרי: בדוק

האם הגשר מלא באנשים או ? רגל- האם זה גשר למכוניות או גם להולכי?  האם הוא תלול או הדרגתי?לזהותו

 ?ךמוכן לכשאינך האם אתה עולה על הגשר או  ?האם הוא מקושט? מה צבעיו? הגשר יציב או רעועהאם ? ריק

האם בכלל אפשר לחצות ? אלואנשים ההאם יש לך אמון ב? לקצה השניעד ולהמשיך עליו מי יעזור לך לעלות 

את לאחר שתחצה  ?האם חשת פחד מנפילה מן הגשר? לאקה בגשר או מעהאם יש ? גשר אל הצד השניאת ה

  ? מי מחכה לך?חכה לך למטהימה הגשר 

  .ות שמודעים לנזקיםשימוש למרההמשך , רצון להשתמשה: דילמות -

  . בסמיםמיקום העצמי על הגשר יש לו השלכות לנושא השימוש ל-
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האם הוא צר או ? הגשר עשוי ברזל או זהו גשר חבלים? האם יש תהום בקצה השני? היכן אני עומד על הגשר -

ישהו יש עוד מ? מה יקרה אם תעלה?  הם פוחדים ממה–יש שפוחדים לעלות ? אתה עולה או יורדהאם ? רחב

  ?האם נפילה גוררת התרסקות מוחלטת או שלא קורה דבר ?שעולה או יורד

  .ביניהם  דיאלוג– למטה" אני"והעל הגשר " אני" ה-

  .פורה של הגשראהמטל פי ע" רמת סיכון"לזהות  -

  

  : תרגילים- אני ועולם הסמים

  . על פי מצבך היום עצמך על הרצףסמן. 1

  .ובצבע אדום את הרצוי, סמן בצבע שחור את המצוי. רצףסמן היכן היית רוצה להיות על ה. 2

  

  ?"זייפתי"האם הייתי כן בתגובתי או ?  האם היה קשה לדרג:שיחה בקבוצה

  ).גם בגראס (םמילהפסיק להשתמש בסהיעד הוא , למשל. ומצא דרכים להשיגו) מטרה (קבע יעד

, הימנעות מחברת משתמשים, צמי חיובידיבור עחשיבה חיובית ו, תמיכת הקבוצה:  להשגת היעדדרכי סיוע

שיחות עם נערים שהפסיקו את השימוש , נהגתי להשתמש בסמיםבה שסביבה החלפת הסביבה והימנעות מ

  .הצטרפות לקבוצת נוער שמשפיעה על מתבגרים להימנע משימוש בסמים, בסמים

משתמשים " כולם"כי  (משיך בכךיתכן מצב שבו נער יאמר שהוא משתמש בגראס מדי פעם בלבד ורוצה להי

הקבוצה תנסה לכוונו להימנע מעישון ). אם ארצה מיד אפסיק, זה לא ממכרכי , שה לי טובועכי גראס , בגראס

  .לסמים קשים יותר" שומר שער"משום שהוא מסוכן ומשמש כ, גראס

מנה גורמים ואף י, ימנה מכשולים אפשריים ודרכים לסילוקם או לצמצומם, שרוצה לשנות את מצבו, נער אחר

  .מגנים העשויים לסייע לו להשיג את מטרתו

  

  : קביעת יעד ודרכים להשגתו–" מפת דרכים"

  .ערוך חוזה עם עצמך

  .       שפר את החוזה לפי הבנתך, הקשב להצעותיהם,  הקבוצה  את חברישתף

  .מתוך הקבוצה) מעין חונך(" ספונסר"בחר לעצמך , אם יש צורך

  . בסמיםרצף השימוש על נמצאהוא בו ש בכל מקום ,אדםשיש לכל דים הקבוצה תמנה רווחים והפס

הוא סוחר הסמים כי עבריין להיות  כדאי. להיות עברייניםהוא החלום שלנו : "מתבגרים בסיכון יכולים לומר

כולם מעריצים אותו , הוא בסדר, תומך בחלשיםה' כריש' הוא ה, נשים רבות, רבותיש לו מכוניות, עשיר מאוד

  ".אים בוומקנ

, על כיסא אחד" העבריין לעתיד"באמצעות משחק תפקידים נושיב את ? כיצד אפשר להתמודד עם אמירה כזו

בהמשך הם יחליפו ביניהם ". נקייה"ומולו נושיב את מי שמנסה להציג מהם הרווחים והמחירים של התנהגות 

  .הקבוצה תדון במשמעויות שעלו מתוך משחק התפקידים. תפקידים

  

  אני מכור לסמים  בסםלא נגעתי   אני מכור לסמים  בסםלא נגעתי 
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  רגשות כלפי המשטרה

כאל אחד האדם מתייחסים אל שוטר האם אתם ? מתחברים אתם? פוחדים מהם? שונאים שוטרים האם אתם -

מאמינים שבלי , מביטים בהם בהערצה? צמית כלי להגנה ערואים במשטרההאם אתם ? אפיונים משלוהנושא 

 הם מכים על מנת לבטא תוקפנות וכדי אולי אין לכם אמון בשוטרים כי לדעתכם? משטרה יהיה בלגן במדינה

  ?להרגיש חזקים

  .מגעים שהיו לחבריי עם המשטרה;  מגעים שהיו לי עם המשטרה-

האם שוטרים ?  האם שוטרים מנצלים את כוחם ומעמדם על מנת לעזור לצעירים לפתור את בעיותיהם-

  ?את כוחם ומעמדם כדי להכות בני נוער ללא סיבה וללא רחמים" מנצלים"

 איזה מין שוטר –אם אשרת כשוטר ? למה כן או למה לא? האם תרצה לעבוד ולשרת במשטרה, כמבוגר -

  ?אהיה

ת /ת שעוסק/רצוי להזמין שוטר. ים/פגישות של חברי הקבוצה עם שוטר/ כדאי לשקול עריכת פגישה:למנחה

תו החוקית עם ניסיונו תרומתו הייחודית יכולה להיות בשילוב סמכו. בחינוך ומניעה ולתכנן אתו את המפגש

  . בשטח

  : תרגיל–? מה אני אומר על סמים

  :אמירות על סמים

  .הסמים עושים לי רק טוב -

 .גראס לא מזיק ולא ממכר -

 .חלק אוהבים את הסמים וחלק שונאים אותם ופוחדים מהם -

 .אין לי כוח להפסיק -

 .אני שונא נרקומנים -

 . לא רוצה להפסיק. אבל טוב לי כך, אני משתמש -

 . סמים הם חלאת האדםסוחרי -

 !בחיים לא אגע בסמים -

 .סמים זה לא בעיה אישית -

 .כולם משתמשים -

 .סמים עוזרים לי להתמודד -

 .אפסיק להשתמש כשארצה -

 .נרקומנים הם אנשים חולי נפש -

  .זה הגוף שלי והחיים שלי -

  .המנחים יחברו אמירות נוספות
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אפשר שבעל הכרטיס .  למה שהוא מרגישוךדווקא הפהמסר בו שכזה כל משתתף יבחר כרטיס שמתאים לו או 

  . בסמיםאותו להימנע משימושישכנעו ו" יועצים"ו שמשישאר החברים , עמדתואת ציג י

  

  :בעוד עשר שנים

  ?מה אתה צריך לשנות היום כדי להגיע ליעדך בחיים ?מי אתה? עושהאתה מה ? אתה פה אי–בעוד עשר שנים 

  . שנים עשרודבע מול מה שאהיה אני היום: אפשר לצייר

  . הפער חשוב לבירור.והקבוצה תגדיר היכן היא רואה אותו, שניםעשר מקומו בעוד את המשתתף יתאר 

  

  :שהיהמקרה 

. ויהיה מוכר סמיםואני רוצה שגם בני ישתמש , אני משתמש וגם סוחר": קבוצהבנער שיחק בתפקיד אביו ואמר 

שב לי ילא י, אז יהיה לו כסף,  שימכור סמים,ש בסמיםאני בעד שישתמ, לא בחוץ, אני מביא לו סם טוב בבית

  ".על הווריד

אתה : "הם שאלו את הנער.  בסמים אבא שנותן לבנו להשתמשים לא מכיר ואמרו שהםחברי הקבוצה כעסו

   "?חושב שאתה אבא טוב

  ".במה שיש לי אני טוב": ענההנער 

   "?הייתם רוצים אבא כזה: "המנחים

  "!לא": כולם

  "?אתה רוצה אבא כזה: "ער ששיחק בתפקיד אביו הנשאלו את

  "!לא": נערה

  . בסמיםלא משתמש/מכור/לבדוק מי מהמשפחה המורחבת משתמש -

בסמים השימוש שלו  משפיע דפוס השימוש או איכיצד  ו, לנער בקבוצהמבני המשפחה הוא דמות חשובהמי  -

  .על התנהגות הנער

  

  מצבי לחץ ומצוקה  עםהתמודדות 

משפחות אלה חשופות לגורמי סיכון רבים ולגורמי הגנה . בים חיים במשפחות הנתונות בסיכון גבוהמתבגרים ר

חוסר האיזון בין הפגיעות המשפחתית לבין החוסן המשפחתי מגבירים את ההסתברות לכך שחלק . מעטים בלבד

  . ובהם גם ילדים ומתבגרים החיים בתוכה, מבני המשפחה יתפקדו בצורה לקויה

, אלכוהוליזם, שימוש בסמים, אבטלה, עוני, מחלות(ני המשפחה מתמודדים עם מצבי לחץ מתמשכים היות שב

. כל פרט במשפחה מסגל לעצמו במשך הזמן דפוסי התמודדות משלו, צפויים ובלתי צפויים, )אלימות וכדומה

ם שעשויים להתאים לעתים הוא נוקט בהם מבלי לעצור ולבדוק את יעילותם ואת האפשרות לבחון דפוסים נוספי

  .לו יותר

נער . בקבוצתנו נבדוק כיצד להקל על נער טעון רגשית המתקשה לבצע תהליך הגיוני של הגברת מודעות

גם חברי . שהצליח לבצע את דפוס הפעולה שהוצע לו בקבוצה יחווה הצלחה ושיפור של בהערכה העצמית
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דבר שיחזק את אמונתם ביכולתם להשפיע , "רבסד", "שווים יותר"הקבוצה המעורבים בתהליך הסיוע יחושו 

  .גם על חייהם שלהם

 פירושה מאמץ להשגת שליטה במצב התמודדות.  משמעו איום על שלמותו הפיזית או הנפשית של האדםלחץ

בתום מצב הלחץ כדאי שכל אחד יבדוק אלו דרכים שבהן נקט סייעו בהתמודדות ואלו לא סייעו . של לחץ

  ).להרביץ לכל מי שנמצא בסביבה, מתלעו, לטלפן לחבר טוב(

.  מבהיר למשתתפים שיש להם אפשרות להיות אקטיביים ולקחת אחריות מחייבת על חייהם"ניהול"המושג 

  . ובהם תלויה בחירתו של סגנון הניהול היעיל ביותר בעבורם, של חייהם" מנהלים"למעשה הם ה

  

  : תרגילים– עזרה ראשונה נפשית –ן "ער

  .  לשפר כישורי תקשורת:מטרת התרגילים

  . ן"בתרגיל עושים סימולציה של השירות הניתן בקו החירום של ער

  . ן המצוי במצוקה והשני מנסה לסייע לו להתמודד"אחד מהם ממלא תפקיד של פונה לער. בוחרים זוג מהקבוצה

, לדברי הפונהלא לצחוק , לא להעליב(על אילו כללים צריך המתנדב לשמור : פותחים בדיון קצר בקבוצה

עם " לקפוץ"לא , לא להפריע לפונה באמצע דבריו, להקשיב בסבלנות לדברי הפונה, לשאול שאלות פתוחות

  ).לאפשר לפונה להגיע בעצמו לפתרון משלו, פתרון

ראה בהמשך הצעה של בעיות (ן ומציג בעיה שהוא ממציא או שהמנחים הכינו מראש "הפונה מתקשר לער

  .אחר כך מתחלפים בתפקידים. ח אתווהמתנדב משוח) לבחירה

האם אתם ? איך הרגיש הנעזר? איך הרגיש העוזר?  איזה תפקיד היה מעניין יותר בעבורי:שאלות לדיון

-אל- ומהם היתרונות בייעוץ פנים, מהם היתרונות בקבלת עזרה וייעוץ בטלפון? מכירים את המצב מהחיים

מהם היתרונות ? אילו מהן פוגמות ביכולת שלי לסייע? םאילו מתכונותיי מאפשרות לי לסייע לאחרי? פנים

קבלת , הרחבת מגוון הדרכים לפתרון בעיה, קבלת עצות וסיוע: היתרונות(והחסרונות בבקשת עזרה בעת צרה 

מהי האחריות של ? מהי האחריות של נותן העזרה? )מניעת הסתבכויות קשות יותר, אמפתיה ואהבה מהסביבה

  ?מקבל העזרה

רק אדם חזק ובעל ביטחון עצמי יכול להרשות .  קבלת עזרה הנה סימן לכוח ולא לחולשה:התרגילהמסר של 

  .לעצמו לקבל סיוע בלא תחושת נחיתות

בגלל שלוש קטטות " על תנאי"אני משוחרר ; איים לזרוק אותי מבית ספר המנהל :דוגמאות לבעיות אפשריות

אחד מהם רוצה . בגינה ועישנו גראס ויושבים במעצר ביתחברים שלי נתפסו על ידי המשטרה כשישבו ; קודמות

אחי מכה אותי מכות רצח כשאני מאחרת ; עשרה וכנראה שהריתי- אני בת שש; וינט מחבר אחר'שאעביר אליו ג

  . אמי דורשת שאעזור לה בבית וכל הילדים בשכונה צוחקים עליי; להגיע הביתה מבילוי ביום שישי בערב

  

  :  תרגיל–סיפור לחץ 

, בשכונה, בכיתה, במשפחה(כל משתתף ייזכר במצב לחוץ שחווה לאחרונה או במצב לחוץ בולט מעברו 

  ). בתוך עצמנו, בקבוצה שלנו

  .ינסה כל אחד לשחזר את התהליך ואת החוויה המורכבת, במצב של הרפיה, בעיניים עצומות

  .את החוויה שעבר או את מה שלמד ממנה, במליאה יספר כל אחד את סיפורו
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המנחים . וייתכן שיעלו נושאים שונים וייחודיים, כיוונים ונושאים דומים, ייתכן שיסתמנו בקבוצה נטיות

המנחים מעודדים . אין לכפות את ההשתתפות אלא לאפשר פתיחות מרבית, עם זאת. ישתדלו לדובב כל משתתף

  .העלאת דרכי התמודדות שונות ומגוונות בתוך הקבוצה

המחשבות , הרגשות, מה היו התחושות? בחרתי דווקא במצב הלחץ המסוים הזה למה :נקודות לבירור

אלו כלי התמודדות ? מדוע התמודדתי דווקא בדרך זו? איך התמודדתי עם המצב? וההתנהגות שלי באותו מצב

האם ? אלו כלים לא עזרו ואף הפריעו להתמודדות וכדאי לי להימנע מלהשתמש בהם? עזרו לי וכדאי לי לחזקם

  ?מי חושב שהרעיונות שהוצעו בקבוצה אינם מתאימים לו? דתי משהו חשוב או יעיל בעבורי מחברי הקבוצהלמ

  

  מצבי לחץ בקבוצה

נוצרת הזדמנות פז להתנסות , מריבה וכדומה, כאשר במהלך פגישה של הקבוצה נוצר מצב של עימות

תי וישקפו לחברי הקבוצה כיצד כל המנחים יעצרו את התהליך הקבוצ. כאן ועכשיובהתמודדות עם מצבי לחץ 

האירוע שקרה ובמידה שבה משקפות משמעות הקבוצה תדון ב. משתתף מגיב במציאות למצב לחץ ומצוקה

  . התגובות לאירוע דפוסי התנהגות אופייניים בחיים האמיתיים שמחוץ לחדר בו שוהה הקבוצה

  : תרגיל–לחץ -מד

כל ). לחוץ ביותר (10לבין ) לא לחוץ (0בטווח שבין  קו משורטט –" מד לחץ"נשרטט בגיר על הרצפה 

  . משתתף ימקם את עצמו על הקו לפי מידת הלחץ שהוא חש באירוע

האם אני יכול להיזכר בהבדלים בתגובות של חברים ?  ממה נובעים ההבדלים בין חברי הקבוצה:שאלות לדיון

  ?ם לשינוימה גר? האם עכשיו אני רגוע יותר או לחוץ יותר? למצבים דומים

  

  מצוקהימצב

האם קיים הבדל בין אופן . אפיין את שני המצבים . אחד היום ואחד בעבר–מצוקה י מצב שני חשוב על :תרגיל

  ?מה משפיע על השינויים בדרכי ההתמודדות? במה, אם כן? התמודדותך בעבר לזה שבהווה
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  חינוכיים- עבודה בקבוצה על פי מודלים פסיכו
  

שבו מעניק " חוט השדרה. "י עזר להשגת מודעות והוא מאפשר להתמודד עם בעיותמודל יכול לשמש כל

על " מולבשים"החומרים . מודל מספק צורה ולא חומר. מערכת קריטריונים מובחנים והיררכיים, לאדם כיוון

. "מי אני: "חינוכיות ומסייעת במתן תשובות שונות לשאלה-המערכת הצורנית העוזרת לאפיין תופעות פסיכו

מודל המודעות העצמית מעניק כלים לכל אדם צעיר על מנת שיאבחן את דפוסי התפקוד שלו ויבדוק חלופות 

והטיפולוגיה בתחום הזהות האישית מסייעת לאדם השואף לעבור מסגנון הפיזור לסגנונות חיים , לסגנון חייו

  . משופרים יותר

  .תרחשים בחייהם של ילדים ובני נוער בסיכון גבוהחינוכיים עשויים לתרום להבנת תהליכים המ- מודלים פסיכו

  

  הזהות האישיתבניית 

  
מודלים רבים .  מטלות התפתחותיות מרכזיות של גיל ההתבגרותםהוגיבושה   האישיתזהותהפיתוח 

למרות השוני . זהותהותיאוריות שונות מנסים להסביר את התהליכים ואת הדינמיקות הייחודיות של בניית 

 תקופה מכרעת ואישנה הסכמה בין תיאורטיקנים שונים על כך שגיל ההתבגרות ה, יםוההדגשים הרב

מתחיל ומסתיים בשלב זה של זה תהליך ש מהם אינו טוען כי אי.  גיבוש הזהות האישיתוקריטית בתהליך

,  מטלה זאתשבו נדרש האדם להתמודד עםהמרכזי  השלב אהתפתחותי גיל ההתבגרות הוהאך ברצף , החיים

המתבגר ניצב מול גופו .  המתרחשים בגיל זה ושינויים בעלי עוצמה רבה הנוספים לחייותכנים רביםעקב 

 מדמויות הוא נפרד. ציפיות חברתיות חדשותמול , חשיבתו המתפתחתמול , מיניותו המתעוררתמול , המשתנה

המשברים , עם זאת. גבוהההפגיעות המובנת מידת על רקע כל אלו . חדשים חברתיים  למעגליםנכנסהוריות ו

וסיכוי , הזדמנות לארגון מחודש גם אלא, לא רק סכנה בחובם  טומנים הזההשונים המאפיינים את השלב

  ).(Sterling,1989 מוצלחים מן העברתי לבלתיקון פתרונות 

הדגיש את האינטראקציה בין ום  חייבשמונה שלבי" אני"את מודל התפתחות ההציג ) 1968, 1963(אריקסון 

ראייתו את הגורמים החוץ אישיותיים לתרומה רבה יש . םיהיסטוריוהחברתיים ה, פסיכולוגייםהרמים גוה

ת מעצבות אאלו בו בזמן התנסויותיו וסביבתו פועל על  המתבגר ראייה זוב. כמרכזיים בעיצוב הזהות

אפשר  – השפעת הסביבה על המתבגר והשפעת המתבגר על הסביבה – זההדיאלקטי ה במשחק. אישיותו

שבה המתבגר יכול להתנסות בחוויות חדשות , הקבוצבלהתנסות של כל הנוגע מכרעת התרומה להבחין ב

  .דפוסי התמודדות יעילים ובונים יכולה להוות את המרחב הנחוץ לו ללמידה שלקבוצה וה

תיו המאפשרת למתבגר לזהות ולהעריך את יכולותיו וחולשובהירה ומגובשת , השגת זהות אישית מאורגנת

 המטלה ההתפתחותית של שלב ,ן אם כ,הם,  בתחומי חיים שונים רציונליותועל בסיס זה לקבל החלטות

התפתחות של  ערובה להמשך אתהליך זה מאופיין ברצף של משברים אשר פתרונם המוצלח הו. ההתבגרות

  . בבגרותתקינה

, דהיינו, יתוח זהות והגדרה עצמית לשמש כלי חשוב לפה עם מתבגרים יכולבקבוצהעבודה ,  זוזווית ראייהמ

לו בבחירותיו אלו יסייעו . במסגרת המרחב הקבוצתי המוגןלהתנסות בחוויות בונות עשוי המתבגר 
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ית בעבודתנו עיקרהמטרה השמכאן . יעדים בחייוהובקביעת , םביסוסבוערכיו בעיצוב , עתידיותההעכשוויות ו

קוגניטיביים , על תכנים רגשייםהתעכב  ל, ומיוחדתייחודית, לאפשר לכל פרט ופרט הזדמנות אחתיא ה

  . אשר יסייעו לו בפתרון מוצלח של משברי גיבוש הזהות,והתנהגותיים

נוכל להשתמש . נציג בקצרה עיבודים שונים של התיאוריה האריקסונית על ארבעה סגנונות הזהות שבה

וכן להצביע על הקשר ביניהם , בגרבסגנונות אלו על מנת להבין את מקומם בתהליך גיבוש זהותו של המת

  .לבין דפוסי השימוש בסמים

  

  
  טיפולוגיה של סגנונות זהות אישית 

Marcia) 1966 ,1980( ,על בסיס קיומם , פיתח טיפולוגיה של  ארבעה סגנונות זהות, תלמידו של אריקסון

פעילה של עמדות הערכה ובדיקה עצמית ,  משבר הוא תהליך של חקירה.משבר ומחויבותאו היעדרם של 

שירות , ובהן בחירת מקצוע, התלבטות בין מגוון תפקידים חברתיים ותוכניות לעתיד של המתבגר, חליפיות

הוא התרחש בעבר או , המשבר מאופיין בהיעדר מחויבות. אימוץ אידיאולוגיה והמשך לימודים, בצבא

  . מתרחש עדיין בהווה

המחויבות מאופיינת בקיומה או . ך כלל החלופות שנבדקומחויבות פירושה הכרעה בדבר עמדה מסוימת מתו

  .בהיעדרותה

   : סגנונות הזהותאלה הם 

  )ללא משבר וללא מחויבות (פיזור הזהות -

  )מחויבות ללא משבר (קיבעון מוטרם -

 ) עדיין ללא מחויבות, הימצאות במשבר(מורטוריום  -

  )              מחויבות בעקבות משבר (השגת הזהות -

קשיים בתחום בריאות הנפש יותר התאפיין בבגרים שמאופיינים בשני סגנונות הזהות הראשונים נוטים למת

 ההתפתחות הנורמלי המתבגר עובר מן תהליךב. מאופיינים בשני הסגנונות האחרוניםההמתבגרים אותם מ

 מגיעים עד לסופו של לא כולם. וממנו אל המורטוריום ואל השגת הזהות, הסגנון של פיזור הזהות אל הקיבעון

  . רצף ההתפתחות

, הסגנון של פיזור הזהות קשור בעבריינות. לכל סגנון זהות ישנם גורמי סיכון וגורמי הגנה המאפיינים אותו

גורמי סיכון האופייניים . בכישלון בלימודים ובקונפליקטים במשפחה, בנשירה מבית הספר, במרדנות, בניכור

מיקוד שליטה חיצוני והערכה , ם מערכת יחסים קרה ומרוחקת עם ההוריםלמתבגרים שנושאים זהות כזו ה

  .לקשיים בתחום הבריאות הנפש, כאמור, מתבגרים אלה נוטים. עצמית נמוכה

הסגנון של קיבעון מוטרם מאופיין בגורמי סיכון כמו תלות יתר בהורים ואימוץ פילוסופיית החיים שלהם בלא 

רמי ההגנה האופייניים למתבגרים שנושאים סגנון זהות זה הם הערכה גו". עצמי"לבדוק ולהתאים אותה ל

  . עצמית גבוהה וחרדה נמוכה

אי , מרידה בסמכות, תחושת משבר: מתבגרים שאופייני להם סגנון המורטוריום נתונים לגורמי סיכון אלה

ינים גם בגורמי מתבגרים אלה מתאפי. )אקספלורציה(חיפוש ותהייה והתנהגויות מסוכנות של , שקט וחרדה
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. הם מעורבים ותומכים, )מורטוריום והשגת זהות(בדרך כלל גם להוריהם זהות בוגרת יותר : הגנה רבים

   .מתבגרים אלה שולטים בכישורים רבים והערכתם העצמית גבוהה

מתבגרים שאופייני להם הסגנון של השגת הזהות נהנים בדרך כלל מבריאות נפשית טובה  יותר , ולבסוף

בשליטה , הם מצטיינים במיקוד שליטה פנימי, בגרים שמתאפיינים בסגנונות הזהות האחרים שנזכרומהמת

  .בכישורים רבים ובהישגים גבוהים

והכנה של תוכניות לטיפוח הזהות , טיפולוגיה זו מאפשרת את זיהוים של בני נוער שנתונים בסיכון גבוה

שיכול להצביע היכן מצויים גורמי הסיכון שמקשים מדובר בכלי אבחון , למעשה. האישית של כל אחד מהם

ה /ה ומאפשרים לו/והיכן הם גורמי ההגנה שמסייעים בידיו, ה/ה ובולמים את התפתחותו/על חייו של הנער

ויתנו להם סיכוי רב יותר , "קו האדום"חלופות שימנעו מבני נוער בסיכון גבוה לחצות את ה, חיים אחרים

  .ותרלבנות לעצמם חיים טובים י

י לזהות סגנונות זהות של /בעזרתו תוכל.  העיוני שהבאנו כאן מיועד רובו ככולו בעבורך החומר:למנחה

לנשירה מבית , למרדנות, בעל נטייה לעבריינות, על נער בעל סגנון זהות מפוזר, למשל, מתבגרים ולהצביע

יתחשבו בהשפעתם הדינמית , להנושאים והתהליכים שבהם יתנסה במסגרת הטיפו, הפעילויות. ב"הספר וכיו

, עם זאת. כך גם לגבי המתבגרים של סגנונות הזהות האחרים. של גורמי הסיכון הרבים שאליהם הוא חשוף

אך לעשות זאת כאשר הנושא רלוונטי והתהליך , אפשר להבהיר לנערים בקבוצה מהם סגנונות הזהות השונים

  .פשטנית של הנערים על פי הסגנונות השוניםיש להיזהר מפני סטריאוטיפיות וחלוקה . מאפשר זאת

שיוכם  של . התיאוריה בדבר סגנונות הזהות אמורה לסייע למנחה ולא לעכב את זרימת התהליך הקבוצתי

הדינמיקה בקבוצה כוללת מעבר מסגנון אחד , להפך. המתבגרים לסגנונות הזהות איננו נוקשה ובלתי משתנה

  .שית מרביתרצוי לכיוון של התפתחות אי, למשנהו

  

  מודל המודעות העצמית

  

מודל המודעות  "עזרתהמודעות ב הוא טיפוחטיפולית - בעבודה החינוכיתיותר חשובים אחד הכלים ה

על פי מודל זה האדם ). 1997, פרנקל וזלצמן, רוזמן, Weinstein, G. & Fantini, M. ,1970" (העצמית

 ומזהה את הוא מברר.  חשב והתנהג במהלכה,כיצד הרגישובוחן , מתייחס להתרחשות מסוימת בחייו

ויתרונות בצד ,  משלהות שלכל אחת מהן רמת סיכוןלה חלופמחפש ,  של התנהגותויתרונותהו חסרונותה

   .חסרונות

וכן ירכוש , שליטה עצמית גבוהה וח כשירותלפת על מנתבסיכון גבוה ילמד להשתמש במודל זה נתון הילד ש

) סנסורית(החושית :  של הביטוי האישי בכל הרמות אחרות דרכי התמודדותתנסותמיד יוכל לשבעזרתו ידע 

כל זאת בסיוע ). הרמה הסנסורית היא תוספת שלנו(ת התנהגותיה ו)תאפקטיבי(הריגושית , תקוגניטיביה

  .שיאפשרו לו לזהות חלופות בדרך של למידה עצמית, חבריו לקבוצה והמנחים

בשלב , תוך התמקדות, יון רב את המדריך לעיבוד המודעות העצמיתלקרוא בע, ת/הקורא, אנו מבקשים ממך

  .בעיבוד דפוס ההתנהגות האישי שלך שבחרת לבדוק ולשפר, הראשון
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  :מדריך לעיבוד המודעות העצמית

מאגר . אני מסתכל על עצמי ולתוך עצמי מבחוץ בנסיבות שבהן אני מעוניין לבחון את תפקודי: ראי לחוויה

  :תגובות

באיזה אופן הייתה תגובתי שונה מזו של ? איך הגבתי: רגשותיי והתנהגותי, תחושותיי, שבותייזיהוי מח.א

? כיצד התנהגתי? מה עשיתי? במה הייתה דומה. אך גם כל אדם אחר,  בעיקר חברי הקבוצה–האחרים 

 ?באילו הרגשתי שלא בנוח? באילו נקודות הרגשתי בנוח

 מה הרגשתי ומה חשבתי לגבי תהליך הבחירה ולגבי הנקודה .אני בוחר בנקודה מסוימת בתהליך הזיהוי

האם הושפעתי ? במה הייתה שונה? במה הייתה תגובתי דומה לתגובותיהם של האחרים? הנבחרת

אם ? "אעשה", "יכול", "צריך" האם היו אלה משפטי –אילו משפטים אמרתי לעצמי ? מתגובות האחרים

 ?מה אפשר לי למלא את רצוני? ני לעשותומה מנע ממ, הרגשתי רצון לעשות משהו אחר

חשבתי ועשיתי והאם דפוסים אלה מאפיינים אותי גם , מה חשתי? מה אופייני לי: זיהוי דפוסי תפקוד  .ב

  ?  במצבים אחרים

  . קרא את מה שכתבת כאילו אתה מתבונן במישהו אחר:מטלות.ג

  .בקש ממשתתפים אחרים בקבוצה לחקות אותך

כיצד ? האם עשית משהו שונה ממה שאתה עושה בדרך כלל? תיע אותך האם עשית משהו שהפ:שאלות  .ד

  ?אתה בדרך כלל מגיב במצבים דומים

, איפה ).משהו שמאפיין את התנהגותך(הסתכל במאגר התשובות שלך ונסה לזהות דפוס בהתנהגותך 

 ?ועם מי אתה פועל באופן כזה, מתי

 .עשה היכרות עם דפוס התפקוד שלך ועם הרווחים שאתה מפיק ממנו.ה

 .בנה תסריט ושחק אותו במשחק תפקידים. הצג את דפוס ההתנהגות שלך

  .ספר לקבוצה כמה טוב הדפוס שלך פועל בשבילך

מה בדפוס ? מפני מה הוא מגן עליך? במה הוא גורם לך להרגיש טוב? כיצד הועיל לך דפוס זה: שאלות  .ו

  ?אילו צרכים הדפוס הזה ממלא בעבורך? מה הוא בשבילך? במה אתה נהנה מהדפוס? גיז אותךשלך מר

  : ההפסדים מדפוס ההתנהגות–שקול תוצאות   .ז

מנה את ? מה היית מפסיד ומה היית מרוויח, נניח שהיית קופא לתוך דפוס זה למשך כל ימי חייך

 .הרווחים והפסדים של הדפוס

  .שרוצה להיפטר ממנו" אני"לבין ה, ר על דפוס זהששומ" אני" שיח בין ה-בנה דו

: אפשר לעצמך חלופות? אילו הנאות ואילו כאבים מסב לך דפוס זה? אילו מחירים עליך לשלם: שאלות  .ח

 ?האם תרשה לעצמך דפוסי תגובה אחרים

 מה יכול – דמיין לעצמך שאתה מנסה להתנהג באופן שונה בתגובה למצב שנקלעת אליו בעבר :מטלות  .ט

בנה עם עצמך משחק תפקידים ונסה התנהגות חדשה בעזרת תסריט . דמיין את התוצאות?  לקרותהיה

  .התאמן באופן מעשי בהתנהגות החדשה. שתבנה עם הקבוצה

  .קבע מועד לביצוע ההתנהגויות החדשות

 ?מהן האפשרויות שיש לך?  מהם הצעדים הראשונים שאתה יכול לשנות:שאלות וביצוע.    י

  . צעד אחר צעד–פעל על פי תוכניתך בדיוק האפשרי המרבי  . יתךבצע את תוכנ
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  . הערך את תפקודך. בעת הביצוע) מבחוץ ומבפנים(הסתכל על עצמך 

מה קרה ולא ציפית ? מה מתוך מה שציפית קרה? כיצד הגיבו האחרים? מה חשבת?  מה הרגשת:שאלות. יא

 ?שיקרה

 של הדפוס הראשון לעומת רווחים רווחים והפסדים: ערוך השוואה עם הדפוס הראשון  .יב

 !בחר בין הדפוסים. והפסדים של הדפוס החדש

  ?באיזו התנהגות אתה מחליט להשתמש, כשיש לך אפשרות בחירה, כעת

  ?האם הדבר אפשרי? מהם? האם ישנם דפוסי התנהגות אחרים שהיית רוצה לשנות

  !אין כמוך! כל הכבוד!  בהצלחה

  

  ית הור חדפול במשפחה  העצמית בטימודעותהיישום מודל 

למרות . הוריות חיים במשפחות חדהיו מתבגרים השכמעט כל חבריה נבנתה קבוצה , בחטיבת ביניים מסוימת

הסתבר שקיימת שונות רבה ומשמעותית בגורמים להיעדרות , ההומוגניות של המצב המשפחתי בקבוצה

לתפקד כראש למשפחה ) לרוב האם(ני היעדרות זו אילצה את ההורה הש). ברוב המקרים נעדר האב(ההורה 

האם מתה , האב נפל במלחמה: הגורמים להיעדרו של ההורה בקבוצה זו היו). זמנית או מוחלטת(חד הורית 

 בשל מעורבות ברצח על רקע סחר בכלאנמצא האב , תאונת דרכים שני ההורים נהרגו ב,סרטןהממחלת 

  .ר ברוסיהאב אחד נשא, שני אבות אחרים מתו מהתקף לב; בסמים

עובדה שגם היא יכולה , נוסף על זה פירשו המתבגרים בדרכים מגוונות את הסיבה להיעדרותו של ההורה

ובין ההורה הנעדר לבין שאר , כמו גם מערכת היחסים בין ההורה הנעדר לבין המתבגר, להשפיע על המתבגר

  . בני המשפחה

  :שלומי כתב

רק אני בא לבדי ,  כולם באים עם שני הוריהם. הסבתא משפחתי מתאספת בבית,בכל חג: "ראי לחוויה .1

  ."מאיעם א

. מאיושוב ראיתי שרק אני לבד עם א, בראש השנה האחרון נכנסתי לבית סבתא: "מאגר תגובות .2

, אז הסתלקתי מן הבית, בכיתי ולא רציתי שיראו, חשבתי שזה לא הוגן שרק אני תמיד לבדי, התרגזתי

אני לא חייב להיות במצב שכל פעם  .כי הרגשתי שעשיתי משהו בוגרחשתי בנוח . בלי להודיע לאישמ

שאין לי על  אשמות שאינן, כלפי סבתאומא י מצד שני הרגשתי אשם כלפי א,מזכיר לי שאין לי אבא

  ."אבא

 כל פעם מחדש אני מנסה .קשה לי מאוד להתמודד עם העובדה שאין לי אבא ":זיהוי דפוס תפקוד .3

 כשלא .אני בורח,  כל פעם שאני כועס, עכשיו כשאני חושב על זה.בורח כשאני כועס אני .לברוח

  ." למשחק כדורגל בהפסקה אני קם והולך שלא ייראו שהם פגעו בישאצטרףמסכימים 

הדפוס הזה מועיל וטוב לי כי אני לא רוצה שיראו אותי בוכה : "כרות עם דפוס התפקוד שלךיעשה ה .4

מא וסבתא ואולי גם עוד אנשים מהמשפחה י אני רוצה שא,מצד שני.  ממילא לא יבינו אותי.כמו ילד קטן

  ."ייישימו לב לכאב שלי ויתייחסו אל

שאני לא פותר את הבעיה הרגשתי גם אני .  כי הסתלקתי ונעלמתי וכולם דאגוישכעסו עליהוא סרון יהח"

  ."אני לא מעריך את עצמי. בצורה בוגרת
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רווחים המחירים ומהם ה? נהתמה יהיה אם אש? ם ככהמה יהיה אם אשאר כל החיי": תוצאותת לישק .5

 אם כל החיים אמשיך להשתמש באותו דפוס ? לעומת המחיר והרווח של שינוי הדפוס שמירת הדפוסשל

 אני לא רב ולא ,מצד שני! ? אקום ואלךאומה אם אני אכעס על הבוס ,  בעבודהלמשל .אני עשוי להסתבך

  ".גיז אותם הם ישר צועקיםה אחרים שכל דבר שמר'מסתבך כמו חבר

, אתה גדול, תהיה חזק'אומר לעצמי , גם כשרע לי לא אכנע לנטייה שלי לברוח: " לעצמך חלופותבחר .6

  ."'כי אתה יודע שאבא שלך לא יחזור, קבל את המצב כמו שהוא

 כדי שיוכלו ,סבתא או עם הקבוצה שלנו על רגשותייעם  ,מאילפני אירוע משפחתי אני אדבר עם א"

  ". מתקרבמוך בי לקראת האירוע המשפחתי הלת

  ".נראה לי שזה יכול לעזור לי. בשעות לחץ" דיבור העצמי"בחרתי ב": בחר ובצע את תוכניתך .7

לא נעניתי לפיתוי . נראה לי שהצלחתי להתגבר על רגשותיי במצבי הלחץ שהיו לי השבוע": הערך .8

  ".'טבעי'מי ייצא עליי עוד להתאמן כדי שהדיבור הפני, יחד עם זאת. להיכנע

  

  התנהגות אלימהלטיפול בעצמית המודעות המודל יישום 

  :הנחיות לקבוצה

נסו להיזכר . "מכות"היה מעורב בבה שאו על הפעם הזכורה לו ביותר כל אחד יחשוב על הפעם האחרונה  .1

האם ? מה עשית קודם? מאיפה בדיוק הגעת לשם? היית לבדהאם ? מתי? קרהאיפה זה : פרטיםמרב הב

  . דומהוכ?  משהו מיוחד באותו יוםךקרה ל

יקבל  כל אחד .בלי להתערבמהחברים והמנחים יקשיבו בשקט  והאירועעל כל משתתף בתורו יספר  .2

  .עו במידת הצורךיהמנחים יסיירו בין המשתתפים ויסי.  למילוי עצמישאלון זה

  

 שאלון

הלב התחיל לדפוק מהר ", "לראשהדם עלה לי  (""מכות"תאר את האיתותים הגופניים שהרגשת לפני ה

הרגליים התחילו ", " כמו דבקהפה התייבש לי", "ראיתי שחור בעיניים", "הבטן התכווצה לי", "מאוד

  ).'וכו, "לרעוד לי

  ? מה אמרת לעצמך? לפני המכותך מחשבות עברו בראש אילו-

  ?תכישה הרגשת לפני מה -

  ?  מה הרגשת כאשר הכו אותך-

  ?"מכות" איך הרגשת אחרי ה-

 ?ומיוחדשונה הוא ובמה מקרה זה למה שקרה לך בעבר במה דומה ? בעברדבר דומה קרה לך האם  -

  ).בשאלה זו רצוי ביותר להסתייע במנחים ובחברי הקבוצה על מנת להגיע לתובנות משמעותיות(

  ?איך תאפיין את דפוס התפקוד שלך כפי שהוא מתבטא במצבים דומים -

 ? המהם הרווחים שלך מדפוס ז -

 ?בשל דפוס זה" משלם"מהם המחירים שאתה  -

חברי הקבוצה והמנחים . מה היית רוצה לשמר בהתנהגותך בנוגע לאלימות ומה היית רוצה לשנות -

  .יסייעו לך להתנסות בהתנהגות החדשה שבה אתה רוצה להתנסות



 

 119
 

זמן  זהו ה– במידה שפורצת התנהגות אלימה ואנטי חברתית הלכה למעשה בתוך הקבוצה :למנחה

זוהי . ולהניח עליו את דפוסי התפקוד האישי של המשתתפים" לפתוח שולחן"המתאים והמקום המתאים 

  .ההזדמנות לאבחון דפוסים אלה כדי לנסות לצמצם את ההשפעה של גורם סיכון זה

  

  : תרגיל–מן העיתונות 

מתארים מעורבות  םקלח. חברי הקבוצה והמנחים יביאו למפגש קטעי עיתונות העוסקים במעשי אלימות

   .מומחים על הסיבות לאלימות ועל דרכי פתרוןשל דעות כוללים וחלקם , במקרים אלימים

  .בחר קטעיכל משתתף ופזר את הקטעים בין חברי הקבוצה יהמנחה 

לבן את הסוגיות שעולות יזוג כל . אחד בפני השני את הקטעים שבחרוו ציגיבזוגות והמשתתפים ישבו 

  .נושא הנוגעות לי המליאה נקודות חשובות ציג בפנימהקטעים ו

  

לב תשהחייבת ל, עם מתבגרים בסיכון גבוה סביב התנהגות אלימה כגורם סיכוןבקבוצה העבודה 

 שלבים –עבודה בקבוצה עם בני נוער בסיכון גבוה "עיין בפרק (הקבוצה תהליכים של התפתחות ב

  ").בהתפתחות הקבוצה

  

   שתלבותשלב ההב

  ?נקרא לקבוצה שלנו שם איזהב? מי אנחנו

באיתור , הקבוצהתפעל בגיוס המערכת שבה , קבוצה- טרוםשל  םלה כבר בשלבייחמת בקבוצההעבודה 

 ,ידי התהליך שהתרחש בקבוצהל  לא רק עיעוצב שלב ההתקשרות ,לכן. המשתתפים ובראיונות האישיים

איך מתייחסים ? ם את הקבוצהאיך חווי: משתתפים הן המנחיםההן ות שיביאו עמם י העמדל ידאלא גם ע

קבוצת "האם זו ? מותנית, כפויה, תה וולונטריתיהאם ההצטרפות הי? ספציפית זו לשייכות לקבוצה

 יש עדיין סיכוילחבריה מאמינים ש משום ששנבחרה" אליטה" האו, "קבוצת המניאקים", "הדפוקים

  ? להשתפר

התהליך של  על מנת לאפשר התפתחות ,סותנטיות ביותר בשלב זה ומחייבות התייחוושאלות אלו הן רל

  . תמיכה והגנה,הכלה,  קבלה,הקבוצתי ויצירת אקלים עבודה של פתיחות

  : תרגיל–השלמת משפטים 

המדגישים את המשותף ) בריסטולשייכתבו על גבי  (המנחה מזמין את המשתתפים להשלים משפטים. 1

  :כגון, חברי הקבוצהל

  ...בוצה שלנו היא הק-

  ...נוכאן כול -

  ...אנו דומים ב -

  ...יש לנו שם של -

  … שלנואנחנו מרגישים כלפי הקבוצה -

קושי וסירוב של ,  התנגדותם שלבקבוצות של נוער בסיכון גבוה ביטויייופיעו סביר להניח שבשלב זה 

למשתתפים לבטא יש לאפשר .  לעזרהיםוזקוק" בעייתית" לקבוצה כים שייםלראות את עצמהחברים 



 

 120
 

ביטויים את הלעודד  יש לצורך זה. וזמן מרחבלתת להם לעודד אותם להתמודד עמם ו, הקשיים אל

הנתונים  היותם מתבגרים אמשותף של המשתתפים הוהמכנה ה, אכן.  ולתמוך בהםגלוייםהמילוליים ה

  . למשתתפים בקבוצה עשויים להוות מכנה משותף  שלהםהגנההאך גם גורמי , סיכון גבוהב

  ".יכולות"ה לעבוד על הקבוצעוברת מכאן 

, בהשהק,  כגון חברות,ים נושאים ואפיונים שוניםרשומובהן , המנחה מפזר במרכז הקבוצה כרטיסיות. 2

גילויים , כנות, רפתקנותה, הצלחה, כבוד, אהבה, סודיות, אכפתיות, התמדה, נאמנות, הישגיות, כיף

  ). בשלב הבידול"לחוד"לעומת (ביחד , אומץ, דאגה, חדשים

, הוא רוצה לתת לקבוצהש "מתנה" שעליה רשומהיה אחת סכרטימשתתף לבחור כל מחה יבקש המנ

 ,"אני נותן שמתנהה"ראשון על  סבבעורכים . מהקבוצהלקבל שהוא רוצה " מתנה"וכרטיסיה נוספת של 

עורכים סבב . זו" מתנה"שנקלע אליו הנוגע למצב על או שקרה לו אירוע על ומבקשים מכל אחד לספר 

   ". ליולמה זה חשוב מה אני רוצה לקבל "השאלה  סביב שני

  :הקבוצה להשלמת משפטים חוזרתחברי המנחה מזמין את . 3

  ...הקבוצה שלנו -

  ....כאן כולנו -

  ....אנו דומים ב -

  ...יש לנו שם של -

  ...אנחנו מרגישים כלפי הקבוצה -

  ....אנחנו -

 של הן  היבטים של תוכן הןחשוב להדגיש . הועלועורכים דיון במליאה תוך התייחסות לתכנים אשר 

, לבטא כעס וכאב,  לדבר בגלויאפשר מקום שבו יא שהקבוצה ה לכך תוך התייחסות,התרחששהתהליך 

 ולהתחיל ,"?בעיני מי, אנחנו כאלו"אלמנט נוסף לדיון יכול להיות .  האישיאת הקושילתוכה להביא 

הקבוצה נורמות  תקבע לעצמה בסיום שלב ההתקשרות. ינוישיצירת  וחיזוק כוחות למובחנתהתייחסות ב

  . אליהםמחויבים יהיו  וחברי הקבוצה , ברורים ומקובליםמסגרת שיהיוחוזה ו, עבודה

  

   הבחנה או הבידולשלב הב

של כל משתתף בלטת הייחודיות ה.  ההבדלים שבין חבריההקבוצה מתחילה לחקור את :השונה שבדומה

התקבלתי : " בקבוצהאך יכולה גם להוות איום על כל פרט, עם הקבוצהשלו שר עשויה לתרום לחיזוק הק

בתוך הקבוצה שקונפליקטים בו השלב שזהו ה ,כמו כן". אולי כעת ידחו אותי בגלל השוני, בזכות הדמיון

יש . כעס, חוסר שביעות רצון,  של אי שקטרווחת היאוירה הוהא. עשויים להתחיל להופיע באופן גלוי

 ויהיה מסוגל להכילם במהלך ,לגיטימייםאל ביטויים  אלו כתייחס לסימניםשהמנחה ילכך חשיבות 

  .הקבוצבהעבודה 

  :תרגילים

 ובהדרגה ,בהתחלה לאט. ברגליים המנחה מזמין את המשתתפים לרקוע :צעקות ושתיקות, רעשים .1

ם ועל חלקי גוף על הכתפיי, ידיים על הברכייםף בשני מוסיפים תיפוהב שלב. רועש יותר, יותרמהר 
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 בכלי הקשה  גםלהשתמשאפשר . אחר כך להוסיף צעקות. להרעיש ככל האפשר: המשימה. נוספים

  .שניהבאותה דרך או לשלבם בשלב 

  .ולהפסקתההרעשה להתחלת ה סימנים ו כלליםבהתחלת הפעילותחשוב לקבוע 

אחר כך .  והמציג אותו יתופף או ינגן באופן המייחד אותו, כל אחד בתורו יצעק:"רכבת מוסיקלית" .2

כל משתתף מציג את הביטוי , ..."הכי שמח אני מבטא זאת כך-כשאני הכי: "תחיל משפטיהמנחה 

מאושר , שמח, בעצו,  חרדכשאני, … אניכשאני כועס: לגבי מגוון רגשותגם   יעשו כך.האישי שלו

 .'וכו

 בכל פעם נציג מנדבים או קבוצה בוחרים-מכל תת. נייםהקבוצה מתחלקת לש": מלחמת הצלילים" .3

 ועל פי אות מוסכם מבצעים את ,קבוצה מתמקמת בצד אחר של החדר-כל תת.".שופט"אחר להיות ה

המנון את להמציא ,  רבות ככל האפשרהמציא קללות מוכרות ומקוריותל, לצעוק הכי חזק: המטלות

 .ח בתחרות קובעים מי ניצ, בעזרת המנחים,"שופטים"ה. 'להציג שיר הירגעות וכו, "כעס"ה

נמצא ( במליאה דנים בשיר האמור של יהודה אטלס ומנתחים אותו :"מה עושים כשכועסים" .4

 ,סלי של הרגשברממד האוניעבר הלאת המשתתפים המנחה יכוון . ")אלימות כגורם סיכון"בפרק 

אי    לבין לרגשות למתן ביטוי הבחנה בין הלגיטימציה, שלות הביטויותוך הבלטה של השוני ברמ

  .פיותיובחינה ראשונית של התנהגויות חלהרסניות לה של התנהגויות קב

  . והשוניןהדמיוי יטויהתייחסות לבלחזור על תרגיל השלמת המשפטים עם 

  

  )אני מורכב אך שלם (דואציהיבישלב האינדב

 תימשך בעזרתבשלב זה העבודה .  בפרטהתמקדותידואציה מקפל בתוכו את האלמנטים של בשלב האינדי

 גורמי סיכון וגורמי הגנה םעבודה יהיו אותתוכני האשר כ, )ראה לעיל ( של פיתוח מודעות עצמיתמודלה

הן בראיון המוקדם ובליקוט המוקדם הן בתהליך הדינמי המתפתח בחיי , אשר אובחנו אצל כל משתתף

,  המנחיםובעיקר על, מוטל על הקבוצה. העבודה תתמקד בזיהוי בעיות ובזיהוי כוחות של שינוי. הקבוצה

  .כמו גם מחויבות לקידום ההתמודדות עם הבעיות האישיות, לעודד חשיפה אישית

  :תרגילים

להגיע בזמן לבית … אני חייב: "כל אחד חושב בלבו על שלושה דברים שהוא צריך וחייב לעשותם .1

לעזור …אני צריך", "להתפייס עם אבא שלי… אני חייב", "להפסיק לעשן… אני צריך" ,"הספר

 .בוחרים רק אחת מהמשימות שבה רוצים לשתף את חברי הקבוצה בסבב. "בבית

אני "הוא אומר " חייב"או " צריך"אך הפעם במקום , כל משתתף חוזר במדויק על אותו המשפט .2

 ".…אני רוצה", "…אני מחליט"",…"בוחר

יה האם זה ה. מקיימים דיון סביב הרגשות שהתעוררו אצל המשתתפים בסבב הראשון ובסבב השני .3

רצוי (מקיימים דיון פתוח על משמעות הבחירה וההחלטה האישית ? מה השתנה, אם לא? אותו הדבר

  ).שכל אחד יחזור על המשפט השני עם עצמו ובפני האחרים

 ,הקבוצהמתבגרים בסיכון גבוה חייבת לשלב תהליכים של התפתחות ה עם בקבוצה העבודה ,מכאן

  . ח כישורי ההתמודדותסביבה אוהדת לפיתועל מנת לאפשר יצירת 
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כל אחד מספר שלושה דברים על עצמו שלא היו ידועים , בזוגות או במליאה:       תרגיל נוסף בשלב זה

, אני מעשן מגיל תשע, אני רוכב על חמור בשכונה, נולדה לי אחות, יש לי כלב(לאחרים בקבוצה 

  ). יש לי אהבה,יש לי סוד שאף אחד לא יודע, אני עובר בשנה הבאה לבית ספר אחר

  :נקודות  לדיון

המנחה . הבהרת השוני בין חברי הקבוצה מבחינת המשמעות האישית שכל אחד מעניק לבחירה שלו .1

 . יעזור לכל אחד להעמיק במגוון המשמעויות

 ?האם ישנו חבר בקבוצה שיכול להזדהות עם הגילוי של מישהו אחר .2

איך היה לשמוע דברים חדשים על . חקהמנחה יבדוק עם חברי הקבוצה איך הרגישו במהלך המש .3

 .חברי הקבוצה ואיך היה להשמיע לאחרים דברים חדשים על עצמי

  

  בשלב הקרבה והאינטימיות

סביר להניח שהתארגנות הספונטנית תהיה על פי מידת (מבקשים מחברי הקבוצה להתארגן בזוגות 

מחלקים לכל אחד "). לא מכיריםשהכי "אפשר להורות על יצירת זוגות . ת/בת הזוג הנבחר/הקרבה לבן

חברי הקבוצה מתבקשים לצייר ציור בנושא . במרכז החדר מפזרים צבעי פנדה וגואש, דף נייר חלק

, עמדות, רצוי שהנושא הנבחר יהיה מופשט במהותו כדי שהציורים ישקפו הלכי רוח(שהמנחה בחר 

, שבת, גשם,  ים, עתיד, חברות, אהבה, סתיו: נושאי ציור לדוגמה). ולא יכולת ציורית, רגשות, תפיסות

  .מוזיקת רקעכדאי להשמיע . 'מוזיקה וכו

המנחה מבקש מהזוגות לצייר ציור משותף באחד מהנושאים , לאחר שכל אחד סיים לצייר את ציורו

  . שנבחר קודם

  .  כל זוג מציג את הציור המשותף ואת הציורים האישיים:במליאה

 האם –השוואה בין הציור המשותף לבין הציורים האישיים ? זוגותכיצד התארגנו וה :נקודות לבדיקה

מי ? מי מהשניים החליט מה מציירים? נוצר ציור חדש לגמרי או ציור המכיל אלמנטים משני הציורים

איזה ציור אהבת ? האם הייתה חלוקת תפקידים? "בוס"האם רק האחד צייר והשני היה ה? צייר בפועל

  ?על היחסים ביניכםכיצד מעיד התרגיל ? יותר

  האמן שבי : תרגיל נוסף

החבר מוסיף . ובהוראת המנחה מעביר את הדף לחבר היושב לימינו, כל אחד מקבל דף ומתחיל לצייר

בסיום הסבב מקבל כל חבר את . לציור כראות עיניו ולאחר הוראת המנחה מעביר אותו ליושב לימינו

  .הציור המקורי שלו בחזרה

האם האחרים הוסיפו ? ציור הסופי דומה למה שדמיינתי כשהתחלתי לצייר אותוהאם ה :נקודות לדיון

איך היה זה להוסיף משל עצמי לציור של ? האם עשו זאת במתכוון? יופי לציור שלי או קלקלו אותו

  ? האם אני מכיר מצבים כאלה בחיים שלי? האם התכוונתי להרוס או לשפר את הציור של האחר? אחרים

עשויים לקרב אותנו ) החוצה ופנימה(פעלתניים , יצירתיים, שפע של תרגילים אומנותיים :מילות סיכום

  .    פנימית והתפתחות הקבוצה-לחוויות של התפתחות אישית
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  מודל רמות המניעה

  

 ומסמנת) סלקטיבית (מבחינה, )אוניברסלית (כוללת: מונה שלוש רמות של מניעה) 1983(גורדון 

ללא הבחנה בין צורכיהם השונים זה מזה של ,  הכוללת מיועדת לכלל האוכלוסייההמניעה). אינדיקטיבית(

לכן ישנה פחות אופטימיות בנוגע להישגים המצופים ממנה בהשוואה לדרכי מניעה . האנשים האנונימיים

מסע הסברה נגד : דוגמאות. אחרות והיא כרוכה בהשקעת משאבים נמוכה בעבור כל אחד מהמתבגרים

ללא אבחנה בצרכים , תוכנית לימודים אחידה לכלל התלמידים, ם בטלוויזיה ובאוטובוסיםהשימוש בסמי

  . ייחודיים של תלמידים מסוימים

לאלה המצויים בין התנסות לבין הימנעות , כלומר, "יושבים על הגדר"המניעה המסמנת מכוונת לבני נוער ה

והיא כרוכה בהשקעה גבוהה של , וסיית היעדדרך זו של מניעה זו דורשת זיהוי והערכה של אוכל. מהתנסות

    . נערה/משאבים בעבור כל נער

המצויות בסיכון גבוה מיועדת לקבוצות אוכלוסייה והיא " המניעה הטיפולית"המניעה המבחינה היא 

המניעה המבחינה היא צורת .  העלולים להסתבך בשימוש בעייתי בסמיםבני נוערלשימוש בסמים ובהן 

 משתתפי הקבוצה הטיפולית יאותרו על סמך השתייכותם.  ביותר לנוער בסיכון גבוההמניעה המתאימה

ילדים של , למשל, לקבוצות שהן בסיכון גבוה ואותרו לפי קבוצות סיכון שזוהו על פי סקרים אפידמיולוגיים

  .מכורים

יש . המניעהעושה מאמצים למנוע את התפשטות מגיפת הסמים בכל רמות , באמצעות מערכת החינוך, החברה

. למען עבודת המניעה על כל רמותיה, אומץ לב ותקציבים במינונים שונים, יצירתיות, חזון, להשקיע מחשבה

ופעילות בכל רמת מניעה משפיעה הן על , כל אחת מהרמות נותנת מענה ספציפי לפלח אחר באוכלוסייה

  .ההישגים ברמות האחרות הן על מלאכת המניעה בכלל

קובעים סדרי עדיפויות ובוחנים את המשאבים העומדים לרשותם לשם השקעה בעבודת ארגונים למיניהם 

מעדיפים להשקיע במניעה , כיום, האחראים לשלומם ולבריאותם של התלמידים בארץ. המניעה

, אלו שאחראים על ילדים ובני נוער מנותקים המגיעים ממשפחות הסובלות ממצוקות קשות. האוניברסלית

אלו שכבר החלו . יעדיפו להשתמש במניעה המבחינה, מבתי הספר או שעסקו בעבריינותבני נוער שנשרו 

 המניעה ".סם-אל "כגון, בשימוש בסמים או עומדים על סף השימוש יטופלו על ידי סוכנויות טיפול מתאימות

ה או במניע, המבחינה מטפלת בצמצום ההשפעה של גורמי הסיכון האופייניים לבני הנוער בקבוצה המטופלת

על מנת , היא נועדה לחזק את עוצמתם והשפעתם של גורמי ההגנה שאליהם הילדים חשופים. בביטולה

  . במצב רב סיכוני, שיוכלו לעמוד כנגד גורמי הסיכון

בסמים או " בעייתי"ילדים בסיכון גבוה הם אלה אשר קיים אצלם סיכון סביר שיהיו מעורבים בשימוש 

בני .  בחומרים אלה או שימוש שכרוך באי תפקוד בתחומי חיים שוניםשמשמעו שימוש שכיח, באלכוהול

ואילו אצל , מתאפיינים בדרך כלל בשימוש בסמים קלים בלבד, הנוער שנתונים בסיכון נמוך וצורכים סמים

 ,"ריפוי עצמי"לצורך , "סמים קשים"שבני הנוער שנתונים בסיכון גבוה קיים סיכון גבוה שישתמשו גם ב

, קיים סיכון שהם ימשיכו בשימוש אל תוך שלהי תקופת  ההתבגרות, כמו כן;  חברתיים בלבדולא מטעמים

  .לעומת מי שנתונים בסיכון נמוך אשר בדרך כלל יפסיקו להשתמש עד תום תקופת התבגרותם
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אנו מאמינים ומשוכנעים בצורך לסייע לבני הנוער הנתונים בסיכון . בספר זה אנו מתמקדים במניעה המבחינה

בשל תנאי חייהם וקווי , לתוך הבור האינסופי של מחלת ההתמכרות, גבוה לבל ימעדו ויפלו לתוך התהום

ובאינטראקציות , בגורמי הגנה ספציפיים, לכן מתמקדת עבודת המניעה בגורמי סיכון ספציפיים. אישיותם

  .שביניהם

  

  מודל פתרון הבעיות 
  

הן בנוגע , בידי כל אחד מאתנו,  הנעשה מדי יום ביומוהמנחים מציגים בפני הקבוצה פתרון בעיות כמעשה

אפשר להפנות שאלה לחברי הקבוצה . לבעיות קלות משקל הן לגבי בעיות דחופות ובעלות חשיבות גבוהה

, )?איך אתחיל עם הנערה היפה שמסתכלת עליי? מה ללבוש למסיבה היום(ולבקש דוגמאות לבעיות שגרתיות 

האם ללכת לים עם (פתרונן יהיו השלכות הן לגביי הן לגבי האנשים שבסביבתי וכן לבעיות חשובות יותר של

האם להרביץ לילד ? וממילא אני לא מבין מה הולך שם, החברים שקוראים לי או להתכונן למבחן במתמטיקה

  )?או פשוט לאיים עליו' מניאק'שקרא לי 

, לכן. המבוגרים, ים לבין מה שחשוב בעינינונוכל ללמוד מן הדוגמאות שאין זהות בין מה שחשוב בעיני המתבגר

  .יש חשיבות לשיפור דפוסי תקשורת ביניהם, כאשר אנו מנסים לעזור לבני נוער ולהוריהם

  : אחדיםשלביםפתרון בעיות הוא תהליך בעל 

 .היא הפער בין המצב המצוי לבין המצב הרצוי" בעיה "–הגדרת הבעיה . 1

וישנם גורמים , לבין המצב הרצוי ישנם גורמים המניעים לצמצום הפער בין המצב המצוי –ניתוח הבעיה . 2

 .בולמים ומרחיבים את הפער

 .הכנת תוכניות להרחבת הכוחות המניעים ולצמצום הכוחות הבולמים. 3

 .החלטה על הפעולות הנדרשות. 4

 .ביצוען. 5

 .הערכה. 6

  . על קיום הבעיה ועל אופייה חברים מעלים לדיון בעיה והקבוצה מגיעה להסכמה:המחשת התהליך

אחר כך עורכים הצבעה לבחירת הפתרון הטוב . כותבים על הלוח רעיונות רבים ככל האפשר לפתרון הבעיה

, קובעים תוכניות מעשיות בעבור הפתרונות שהתקבלו. ויוצרים סדר עדיפויות לפתרונות שהוצעו, ביותר

  . מעריכים את יעילותן של התוכניות לפתרון הבעיה). ציהועל ידי סימול, במידת האפשר, בפועל(ומבצעים אותן 

  

  הדגמה קצרה של יישום פתרון הבעיות

. החברות גייסו ארבע בנות נוספות ואלו מחרימות את ליאורה. ליאורה הסתכסכה עם שתי חברות מהכיתה

בורחים מרכלים עליה ו, כולם מתעלמים ממנה, אף אחד לא מדבר אתה, ליאורה מרגישה מבודדת לגמרי

  .היא הודיעה להוריה שלמחרת היום היא מפסיקה ללכת לבית הספר. מחברתה
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  :יישום מודל פתרון בעיות

החברות . אומללה, חסרת אונים, נבגדת, בודדה,  עצובה–ליאורה  :זיהוי רגשות של כל הנוגעים באירוע

חרדים לגורל ,  חסרי אונים–ה הוריה של ליאור. רגשי אשמה, הנאה, שליטה, עוצמה,  בעלות כוח–המחרימות 

  .חוששים מפני נשירתה מבית הספר, כועסים, מזדהים עמה, בתם

ליאורה רוצה (לבין המצב הרצוי ) ליאורה מרגישה מוחרמת ומבודדת(הפער בין המצב המצוי  :הגדרת הבעיה

  ).ה'להיות אחת מהחבר

לעזור לבנות , בין מה חלקה בסכסוךלעזור לליאורה לה. להפסיק לאלתר את הבידוד החברתי :קביעת המטרה

  . האחרות למצוא פורקן לגיטימי לצורך שלהן בשליטה

  : פתרונות חליפיים

 .  יועצת בית הספר והמחנכת יכנסו את תלמידי הכיתה לדון במקרה על מנת להגיע לפיוס-

 . ליאורה תעבור לכיתה אחרת או לבית ספר אחר-

 .ורים לדון במשמעות החרם בכיתה ובדרכים להתמודדות אתו הורי התלמידים בכיתה יזומנו לאסיפת ה-

שיסביר לה את חובת הנוכחות בבית , )ס"קב( המנהלת והיועצת יפגישו את ליאורה עם קצין ביקור סדיר -

 .הספר

 . היועצת תכנס את שש הבנות המחרימות ואת ליאורה לשיחה משותפת-

  . ליאורה תוזמן לשיחות טיפול אחדות על פי הצורך-

  : דוגמאות לתוצאות אפשריות של כל פתרון

 .הכיתה מחליטה שכולם משלימים עם ליאורה ומדברים אתה. א

  .הכיתה חושבת שליאורה יזמה את השיחה והלעג והנידוי כלפיה גדלים. ב

  תבוצע עבודה  . חלק מהתלמידים מחליטים להשלים עם ליאורה וחלק מחליטים להמשיך בחרם. ג

  .צות בנפרד   עם כל אחת מהקבו

  .ות שליאורה יכולה להיות אתם בקשר/יש תלמידים. בדיון מסתבר לליאורה שלא כולם מחרימים אותה. ד

  .ליאורה תיכנס לחברה חדשה ותשתלב בה בצורה טובה. ה

  .ליאורה מממשיכה בדפוסים הקודמים ביצירת קשרים והבעיות החברתיות פורצות שוב לאחר תקופה   קצרה. ו

ובינתיים מפסיקה את החרם ,  בוחרת לבצע את האפשרות של השתלבות בחברה חדשה הקבוצה:בחירת פתרון

  .לאלתר

עתה יש לבדוק מה תהייה השפעתן על תפקודה של .  נמצא שאכן בוצעו שתי התוכניות במעקב:ביצוע והערכה

  . ליאורה

  

  : תרגיל–שתי מצוקות 

 .  תוך שימת לב לגורמי ההגנה, וה אפיון הדפוסים של דרכי לפתרון בעיות בעבר ובהו:מטרה

 זהה מה .אפיין את שני המצבים.  האחד מן העבר והשני מן ההווה–בחר שני מצבי מצוקה שבהם היית שרוי 

אם חל ? "לרעה"או " לטובה"האם חל בהם שינוי . נשתנה בהליכים שלך לפתרון הבעיות בהווה לעומת העבר

כיצד אפשר לשפר את דרכי התגובה שלך . ה יתרונות בשינוי נסה למצוא לפחות שלוש– ”לרעה"בהם שינוי 

  ?למצבים מסוג זה
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  : תרגיל–מודעות במצבי לחץ 

  . רכישת מודעות לדפוסי תגובה במצבי לחץ:המטרה

משתפים את הקבוצה ושוקלים את .  כל משתתף ייזכר במצבי לחץ שונים ובאופן שבו התמודד עמם:השיטה

  .מידת היעילות של כל פרט

מתייעץ עם פסיכולוג או עם יועצת ; שותה משקה אלכוהולי; שומע מוזיקה שאוהב: אות לדרכי התמודדותדוגמ

מנסה לברר מה מקור ; מקלל, מתעצבן, צועק, בוכה; מתקשר עם חבר טוב ומשתף אותו במצוקה; בית הספר

" חתיכות"לים להתבונן בהולך ; רכיבה על אופניים, ריצה, הליכה, חדר כושר: מבצע פעילות גופנית כמו; הלחץ

; )לנוער לייעוץ במצבי מצוקה" חמים"קווים (ן "לנמע, ן"לנע, ן"מתקשר לער; שמשתזפות כמעט בעירום

מסתובב ; הולך לסנוקר; הולך לשחק כדורגל או כדורסל עם חברים; לוקח כדורי הרגעה; שוקע בדיכאון; מעשן

; מדבר עם ההורים; הולך לישון; משחק במחשב; יזיהרואה טלוו; הולך למועדון קידום נוער; בעיר עם חברים

  ? איזה דרכים נוספות קיימות". בלי חשבון"אוכל ; מנסה להיזכר בדרכים יעילות שנקט בהן בעבר

והקבוצה מנסה למצוא את מרב דפוסי התמודדות עם הבעיות , כל משתתף מציג בעיות שונות שמטרידות אותו

, בתחילה). עבודה בקבוצה בעזרת פתרון בעיות: ראה הפרק" (ן בעיותשושנת פתרו"בתוך כדי שימוש , הללו

כלליות ונפוצות בקרב " נורמליות"עדיף להתייחס לבעיות , צאת בשלב מוקדם בהתפתחותהכשהקבוצה נמ

 אפשר להתיר לחברים לתאר ולהבהיר בעיות אישיות –ככל שהקבוצה מתקדמת בשלבי התפתחותה . מתבגרים

  .ןורגשיות שקשה לחושפ

הפלגה , משחק כדורגל, ריצה, קפיצות, טיולים: לשחרור אנרגיהרבות יות ז פעילויות פי ביצוע:יותזמטלות פי

 .ריצה בחוף היםהליכה ו, בבריכה/ה ביםישחי,  בליווי מוזיקה מעוררתשירה וריקודים, עבודה בחמר, בים

 או ויות ספורטיביות לכל נער לשלב חונך אישי לפעילותאפשרישנה ; בהדרגההופכות למורכבות מטלות ה

  .לקבוצה קטנה

  

  :משחקים לשחרור אנרגיה

כשהידיים  מאחורי , הזוג ראש בבטן של בןעם ה געתמנסים ל,  משלבים ידיים מאחורי הגב,מסתדרים בזוגות -

  .במהלך הפעילותאפשר להשמיע קולות . ניצח – פעמים שלוש מי שנגח .הגב

 על רגל אחרוןמי שנשאר ניצח . נוגחים זה בזה,  עומדים על רגל אחת כל חברי הקבוצה":קרב תרנגולים "-

 . אחת

 . וכדומהמטוסים, מכוניות,  קולות של חיותיםשמיע מ-

, להיזרק מצד לצד ובטוח מרגיש חופשיהוא עד ש, נתמך כשהוא מוטל מצד לצד, אחד במרכז, כולם במעגל -

  .מאחד לשני

  

  ":ובט "במה אני

  ?"מוצלח" באילו אינני ?"פרס"מקבל , מצליח, "טוב"באילו דברים אני  -

  ?ה טוב לי בקבוצהמ -

 ?הספר מה טוב לי בבית -



 

 127
 

 ?ה טוב לי בשכונהמ -

  ?ה אני אוהב בעצמימ -

  .המתבגרים מוסיפים תשובות מחזקות למשתתף

  

  :"ילד גדול"אני 

תי לעשות פעם מה לא ידע ? לעשותיודעיםאינם שקטנים ,  דברים אני יודע לעשותלואי ?"גדול"במה אני 

 ?אם המכות עוזרות ה?מי מרגיז אותי/מה ?למה לפעמים אני מרביץ ?"להיות גדול"מה טוב ב ?ועכשיו אני יודע

איך ? )השפלות, תנועלבו, קללות(בלי להרביץ גם מהאם יש מכות שפוגעות  ? עוזרותאינןבמה המכות ? במה

  ? מריבה בלי לפגוע באחריםסייםאפשר ל

  

   :משחקי תפקידים

  .מריבהללא מריבה ומשחק עם משחק . חבר – ילד,  ילד– בא

  . של מריבה שאין בו אלימותתן חיזוקים לכל פתרון יהמנחה י

  

        ":הצב" –ה יתרגיל הרפ

שמכניסים את ראשם פנימה , המנחה מציע לכולם להיות צבים .המתבגרים שוכבים על מזרונים על הרצפה

אם חלפה .  בסביבה בזהירותראש ולהתבונןאת הנחה מבקש להוציא  המדקות אחדות לאחר. "אויבה"מפחד מ

  .     אם עדיין קיימת סכנה יש להתחבא ולהתחפר הלאה כמו הצב בשריונו.הסכנה אפשר להוציא את הראש לגמרי

  

  : נשימות–ה יתרגיל הרפ

ר אח, "מו בלוןכ"תיעשה עד שהבטן ,  נשימות עמוקות דרך האףחמשכל אחד ינשום , עוצמים עיניים: המנחה

  . מאווירתתרוקן עד שהבטן ,החוצה דרך הפהלאט לאט ינשוף כך 

  . מידבמקום להתעצבן" פסק זמן"ה כשכועסים ורוצים לקחת יהמנחה מציע להשתמש בתרגילי הרפ

  

  : למנחה 

  . ויש לטפל בהם, תרגילים אלו עשויים לחשוף גורמי סיכון שלא היו ידועים לנו עד כה* 

  . מצים לנושא הסוציומטרי על מנת להבטיח תחושת אהדה לכל פרט בחדריש להקדיש מא* 
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       הקבוצבעבודה בונושאים תהליכים 
  

  ?כיצד לאתר מטופלים

או בתוך מוסדות ) הרגילים והמיוחדים( לאתר בתוך כיתות בתי הספר אפשראת הילדים והילדות שבסיכון גבוה 

בהם נעבוד ו, )בתי מעצר לנוער, פנימיות,  בתי ספר מקצועיים,כיתות הכוון, מפתנים(המוגדרים בסיכון גבוה 

 איתור ה שלנוכל להיעזר במלאכ). אוכלוסייה הנמצאת במסגרת הנתונה לשליטתנו המקצועית" (קהל שבוי"עם 

, קרימינולוגים, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים חינוכיים, כמו יועצים, חברים לקבוצה על ידי אנשי מקצוע

בעלי מקצוע אלו הנם , בכל מקרה. מדריכי טיפול ואנשי קידום נוער נוספים, )ציני ביקור סדירק(סים "קב

, המנחה מביא עמו את כישוריו האקדמיים. המשאב המרכזי לעבודת ההנחיה המתבצעת בבית הספר ובקהילה

  .רים מתבגשלבעיקר , ואת מומחיותו בהנחיית קבוצות, המקצועי ובעבודת צוותבתחום את ניסיונו 

בחזקת , בת כשש פגישות קצרות "סדנת איתור"אחריותו של מנהל בית הספר היא לערוך בבית ספרו 

אפשר לאתר ילדים גם דרך מסגרות שבהן . לקראת העבודה בקבוצה" איסוף העדר"ו" קריאת כיוון"

, ולאלכוהוליחידות לטיפול במכורים לסמים , קופת חולים, בתי כלא, כמו לשכות רווחה, מטופלים הוריהם

לטיפול " מועמדים"אפשר לאתר , כמו כן. מקומות עבודה ועוד, הביטוח הלאומי, בתי חולים לחולי נפש

  ".על הברזלים"לאחר שנשרו ממסגרות שונות ונותרו לשבת , בשכונות מצוקה

   ."בשביל זה יש חברים "או" חבר מביא חבר"השיטה שפועלת היטב היא זו של , נוסף על כל אלה

  

  ם בהתפתחות הקבוצהשלבי

  

אפשר שממנה " יםדרכמפת "ויש לה , אם כי לא זהים, כל קבוצה עוברת שלבים דומיםבמהלך הטיפול 

במודל  ו בחרנו להסתייעבתוכנית ז ).1999, רוזמן ודיטלראה (להבין חלק מן ההתנהגויות של המשתתפים 

 אישי היבט שלבהוא משנזי היות מקשל  בחרנו במודל .)1983(ועמיתו MacKenzie שלבי ההתפתחות של 

י עיקר איום מיםקיי בכל שלב ; גבולותם שלנחיומוגדרים במה שלבים שישה המודל מונה . קבוצתיהיבטעם 

  .עם קשיים אלההפרטים והקבוצה חייבים להתמודד . אישין ית בתחום הביעיקרמטלה התפתחותית ו

  

  התקשרות,  השתלבות– ראשון  שלב

 עזרתבשגת המטלה מו. זהות קבוצתיתשל  הקבוצה למערכת חברתית וגיבוש הפיכת: יתעיקרהמטלה ה

דבר , הםהעבודה מתחילה בהבלטת המשותף ביני. האמונה הבסיסית שכל חברי הקבוצה דומים זה לזה

ין אין לקבוצה כוח להתמודד עם יבשלב זה עדש חיוניים מאחר האלרכיבים  . אמון ותמיכה,שמעניק ביטחון

י השוואה בין ההתנסויות בתוך ל ידהגבול החיצוני של הקבוצה נקבע ע .תתפרקיא סכנה שה קיימתום עמיתיה

  . לבין אלו אשר מחוצה לההקבוצה
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  )ציהאדיפרנצי( הבחנה –שלב שני 

  אתמבליטים. חיצוני של הקבוצה אל הפרטה ההמוקד עובר מגבול. בין החבריםשהכרה בהבדלים : המטלה

תיתכן  .תיםומילעעלול להוביל מה ש, ייה של המשתתפיםראהות זווימגוון את אישיים ו-ביןההבדלים ה

חשש  בשל הלא תמיד מתקייםשלב זה . חרדה, שקט אי,  כעס ועוינותעשויים לעלות; התנגדות כלפי המנחה

  .עמוות התמודדמפני כישלון ב

  

  אציהוידב אינדי–שלב שלישי 

 כך תיומורכבוהיכול להתקדם בהבנת בקבוצה ל פרט  כ.אישי באווירה תומכת- בשלב זה מוצב אתגר בין

 .אישי-אישי עם מוקד תוך- בשלב זה קיים תהליך בין .ת/ משתתףהמוקד עובר אל הגבולות שבתוך כל אחדש

תאזן ותמוך בפרט  הקבוצה ת. ולהיות מוכן לבצע בדיקה עצמיתה/ח את עצמוו לפתת הוא/תפקיד המשתתף

   .ותחרד

  

   טימיותאינו קירבה –שלב רביעי 

 ובבדיקת ההשלכות של יחסים קרובים ,ים שבין החברים בקבוצהאינטימיה יםהמטלה ממוקדת בקשר

 בין שני החברים שבכל זוג ותהגבולבקבוצה מדגישים את  .אמיתיותשל אמינות והמבוססים על הוכחות 

נערך בדרך של שיחה שבתוך הזוג  התהליך . הזוגות האחריםעומתלאחד זוג  והייחוד של  את השונייםומבליט

 אדם ו שלהיותב ו,עצמי כמסוגל ליחסים קרוביםהטלה כרוכה בקבלת  המ. מן העצמי אל ההדדירעובביניהם 

בין ות הגבול .היבח, שותפות, תמיכה, קשר, הקבוצה דנה בחוויות של קירבה. הזוג בןבעבור משמעותי אחר 

   .)על פי בובר, הלז- אנייחסים שלבניגוד ל (" אתה–אני  " בקבוצה הם בעצם יחסים שלחבריםה

  

   הדדיות–שלב חמישי 

התייחסות קיימת  . בקבוצהחבריםה בין ותהגבולאת ,  בקבוצהייחודיות של כל חברלהדגיש את ה: המטרה

בשלב זה כבר מתחילה  . וליחסים שוויוניים של הסכמה ושיתוף,ניצול/ כמו תלות,ליחסים בלתי מאוזנים

   .לקראת סיום הכנהה

  

   סיום– שישי שלב

מתקיים ; גבול החיצוני של הקבוצה אל ההמיקוד שב. הפנמת הקבוצה כחוויה מפתחת, היפרדות: המטלה

 מה שקרה  בין התחושות כלפי מה שיקרה בחוץ בעתיד לבין התחושות אלניסיון לצפות החוצה ולהשוות

   .בפנים

בתהליך הטיפול . האשמה על נטישה, ותכעס על היעזב, מצוקה,  אובדן, כאב,עצבשל תחושות בהסיום מלווה 

  . להתמודד עם הפרידהבקבוצה רכשו לעצמם משתתפיה כלים שיסייעו להם
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  התאמת התכנים לשלבים בהתפתחות קבוצה

 במהלך העבודה בקבוצה . הגנהםגורהן כורם סיכון ה כשלעצמו יכול לשמש הן גקבוצהטיפול בתהליך 

בחירת תכנים שאינם הולמים את . ומעלים תכנים שונים,  קבוצתייםמובילים המנחים וחברי הקבוצה תהליכים

להוות גורם סיכון , דהיינו, עלולה להזיק לה, מבחינת תהליך הטיפול, הזמן והמקום שבו נמצאת הקבוצה

ם תהליכישאינם הולמים את התכנים דוגמה לבחירת . לפרטים בקבוצה ואף להמשך קיומה של הקבוצה

 או בנושא חדש תהליך חדשבח ולפת, ם מדיישפניוקבוצה בתרגילים חב יך הטיפוללפתוח את תהל :בקבוצה

   . ורגיש לקראת הפרידה

גורמי הגנה הם  וגורמי סיכון .רלוונטייםלחזק גורמי הגנה לקראת סיום הפעילות בקבוצה רצוי ואף חשוב 

  . הקבוצהחלק ממרכיבי התהליך הסמוי שלגם  והם מהווים ,קבוצהה הגלוי של עבודת נהתוכ

  

 שיחסי האמון ככל. הן גורמי הגנה להוות הן גורמי סיכוןיכולים  כשלעצמם הקבוצבתהליכים ה, כאמור

והם , התהליכים בקבוצה פועלים לכיוון בונה) כולל כלפי המנחה(והאכפתיות בתוך הקבוצה טובים יותר 

 פועלים לכיוון הרסני והם התהליכים בקבוצה, כאשר יחסים כאלה אינם מתקיימים. מהווים גורמי הגנה

לזהות גורמי סיכון מכאן שעבודת המנחה חייבת להיות מכוונת לעזור לחברי הקבוצה . מהווים גורמי סיכון

 תיקבוצהתהליך זאת כאשר ה, מבלי לברוח מהם,  באופן ישירמםעוגורמי הגנה הקיימים לגביהם ולהתמודד 

  .בגדר סודהיו שהעלות בקבוצה גם נושאים ול, בהדרגה נו של זהאמוזה את מאפשר לחברים לרכוש 

  

"). setting"ה(בתחילת העבודה  הטיפולית חיוני ביותר להקפיד על קיומו של מערך מסורתי של תנאי סביבה 

בעיקר בכל הנוגע , המנחים בקבוצות של משתתפים בסיכון גבוה נדרשים לגמישות גם בעניין מערך זה, אולם

. ת אפשרות שבהתחלה יצליחו חברי הקבוצה לשבת רק לפרק זמן קצרקיימ. למשך המפגשים ולמקומם

כדאי לדון בעניינים . ישיבה קבועה במתכונת מעגלית מתאימה לתנאים מסוימים ואפשר לשנותה על פי הצורך

וגם אז , אלו עם חברי הקבוצה ולקבוע את משך הזמן שיימשכו המפגשים הקרובים ואת מתכונת הישיבה בהם

שיתוף המשתתפים בתהליך קבלת ההחלטות לגבי זמן ומרחב ולגבי נושאים דומים עשוי . םלהישאר גמישי

  .להגביר את תחושת הערך העצמי ואת השליטה העצמית של החברים

  

כאשר , נראה לנו שאפשר לדון עם החברים בקבוצה בגורמי סיכון ובגורמי הגנה הנוגעים לעבודה בקבוצה

כמו בזמן קונפליקט בקבוצה או כאשר , רצוי כי בעת משבר, במקביל. הלחוזה בקבוצ" בשר"דיון זה יעניק 

 מבוסס על שבעיקרו 3שמתואר בתרשים ישתמשו המשתתפים במודל , יש צורך להגיע להכרעה בעניין חשוב

  .מודל לפתרון בעיות

  מיכה ועימותת

וגם , על המתבצריםהמסמל תמיכה והגנה " מבצר"מתוך מגוון תפקידיהם של מנחי הקבוצה הם מהווים גם 

בעולמה הפנימי של הקבוצה מתחולל תהליך שיש בו דגשים .  שבו מתקיימים עימותים ומאבקים"שדה קרב"

 דגש על שם יו של תהליך הטיפול בקבוצה הראשוניםובשלבי. שונים בשלבים השונים של התפתחותה
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) המר או המתוק(ום התהליך ולקראת סי; ימותהעעל  רב דגש יושם ציהואידבידאינשלב הלקראת ; תמיכהה

הפעם התמיכה . אך בשלב זה היא תהיה שונה מזו שהייתה במפגש הראשון, דגש חוזר על התמיכה יושם

  .תהייה מבוססת על התמודדויות משמעותיות שקרו לאורך קיום הקבוצה

 לא .צה הקבו שלהתנהגותה על שלבי "מתלבשת"ו , לאורך זמן המתמשך מחייבת תהליך זההעבודה עם מודל

 ,רגשיים והתנהגותיים, טיבייםיאלא בשילוב של תהליכים קוגנ, של טכניקת התמודדות" הוראה"מדובר ב

  .הקבוצבטיפול לתהליך המורה דרך כ, מתודה פילוסופית חינוכיתככאשר המודל משמש 

  

   שלבים בהתפתחות הקבוצה– 3תרשים 

  

  
  

  

בשלבים .  הקבוצה לבין התהליכים שקורים בתוכההתרשים שלעיל מצביע על הקשר שבין שלבי התפתחות של

והשלבים האחרונים מחזקים את , הראשונים של התהליך הקבוצתי קיימת חתירה להתפתחות של אינדיבידואציה

בעוד , החלק הראשון בתהליך תורם את חלקו בקידום הזהות האישית. הפרט לקראת שלב הסיום והפרידה

לפרטים נוספים בעניין זה ראו את טבלת השלבים בהתפתחות . וצתיתהחלק השני מתמקד בטיפוח הזהות הקב

  ).1997, פרנקל וזלצמן,  רוזמן" (כישורי חיים"הקבוצה בספר 

  
  התארגנות לעבודה בקבוצה

  

ולעתים תוך שילוב בין השניים הוא בדרך כלל המסגרת , צוות הנחיה הפועל בתוך בית הספר או מחוצה לו

תפקידו לאתר מנחים בעלי כישורים מתאימים ובעלי מוטיבציה . ורכי הילדיםהמארגנת את הקבוצה לאור צ

צעדים אלה יש לנקוט בשלב . לכל אחד מן המבנים הארגוניים יתרונות וחסרונות. גבוהה לביצוע העבודה

  :ההתארגנות
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  ).וטיפול ריכוזצוותי  ( וצוותיוהספר  מנהל ביתפגישות אחדות בין מנחי הקבוצה לבין -

  .בסיכון גבוההנתונים נוער  הבניילדים והוי זיאיתור ו -

  . בקבוצהמועמדים להשתתףתכנון העבודה לאור גורמי הסיכון וגורמי ההגנה של ה -

אבל בעיקר על , כדי להשיג מידע רלוונטי,  לכל ילד לפני תחילת הפעילותעריכת ראיון אישי מעמיק -

  .אימים לקבוצהמנת ליצור התחברות ראשונית לקבוצה ולמצוא את המועמדים שמת

, למשל. ני העבודהזמ,  שבו יתקיים המפגשחדר קבוע, משכו של כל מפגש: למשל, קביעת תנאי עבודה -

 ובתנאי שיענה נוסח אחראפשרי כל . בחדר היועצת, רבעבמשך שעה ו, שבועב  פעמיים,השנהכל  לאורך

לוח .  הטיפול בקבוצההתנאים עשויים להשתנות בשלב הבא של תהליך. על צורכי הקבוצה באותו השלב

וגם על כך יסוכם בחוזה , לעתים תדרוש הדינמיות שינוי של התנאים. הזמנים והמקום יהיו דינמיים

 .שייערך עם צוות בית הספר

 !).עם מרגרינה" (הלחם השחור"אלא " קצפת שעל העוגה"אין זו ה. מנחיםלכל קבוצה יוקצו שני  -

 ו שללתיחורים על תהאת ה יידעליש . את גבולותיהו) ר"מה ("רצויהמעורבות הורים "לקבוע יש  -

כולל , תומוד במשך התהליך כולו וע  והמוטיבציה הצורךל פילערבם ע, הטיפול בקבוצהתהליך 

  . מתבגרים–והורים ,  ילדים–האפשרות הגמישה לשלבם בנושאים הקשורים ביחסים הורים 

  

ין הנער שבסיכון גבוה לבין אנשי המקצוע במערכת המעגלים שלפניך מתוארת פעילות גומלין אפשרית ב

  ?היכן נמקם את הורי הנער. שעשויים לסייע לו בהתמודדות עם גורמי הסיכון

  

  מערך אנשי המקצוע – 4תרשים 

  

  
  

  )?כיצד בונים קבוצה למתבגרים בסיכון גבוה (כנית למתבגרים בסיכון גבוהוגיות בתהליך בניית תסו
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בסיכון גבוה מחייבת  של ילדים ובני נוער עבודה עם קבוצותהשיא  ה שלנו הבסיסית העבודההנחת

האפקטיביות של התוכנית קשורה קשר אמיץ ביכולת לגייס , לכן. התייחסות ייחודית ומקיפה בו זמנית

מאמצים רבים .  בלבדבקבוצהעבודה במתמקדת איננה היא ,  בתהליךםולשלבגורמי סיוע שונים 

במקביל לעבודה .  הסיכויים להצלחה פוחתיםבלעדיהםו, בוצהקיום הקטרום  של מושקעים בעבודה

, חינוך, בקבוצה מתקיים מאמץ להשגת תמיכה ושיתוף פעולה מצד שירותים מקצועיים כמו גורמי רווחה

  .בריאות ובריאות הנפש

חלקם מהווים ,  הכרחייםחלקם.  הטיפול תוכניתה שלבניירלוונטיים להליכי העקרונות כמה קיימים 

 התייחסות על בסיס המציאות ותחלקם דילמות קשות אשר מחייבו, שאפשר לשקול מחדש סוגיות

את הציפיות של המערכת מהתוכנית , את המסגרת שבה היא פועלת, הייחודית שמאפיינת את הקבוצה

אחריות לחזור ולשקול בכל צעד וצעד מה נדרש על מנת להבטיח העל המנחים מוטלת , ללא ספק. וכדומה

  :אלה העקרונות.  ברמה המיטבית ובמידה המרביתמת ויעילהעבודה תור

  

  ספרית- גיוס המערכת הבית:קבוצה טרוםשל שלב ה

ללא ברכת .  גיוס המערכת שבה תפעל הקבוצהואהגיבוש הקבוצה   שלהצעד הראשון וההכרחי בתהליך

נאים כולל קביעת הת, להפעלת התוכניתשלה   אמיתית וכנה והסכמה של המערכת המנהליתהדרך

. שהם כמעט בלתי אפשרייםביעה ואף נסתכן בק, לעבודה פורייה פוחתים הסיכויים –הדרושים לעבודה 

אם יסתבר שהדמויות ,  לדוגמה.הקבוצה להמשך העבודהתתנהל ה תוכחשוב להכיר את המסגרת שב

יבות  מסיבות אישיות או מס–החזקות בבית הספר מגלות אמביוולנטיות או התנגדות לתוכנית החדשה 

וכן , של הצרכים וזיהוים תאפשר למנחה איתור  מערכתיתתצפית.  נחפש דרכים להרגעתן–אחרות 

חשוב למנוע קיומה של . לקיום הקבוצה בבית הספרנחוצים חזקים המשפיעים במערכת וגיוס הגורמים ה

מניעת  (יש לחזק את הגורמים שיש בהם משום תמיכה בתוכנית. עמדה דו ערכית במערכת כלפי התוכנית

 שקט"שמירה על , קידום ילדים בעייתיים, בעיקר של המנחים ולעתים גם של כלל המערכת, שחיקה

, קושי באיתור מקום(ולנטרל ככל האפשר את הגורמים המקשים על קיומה , )בבית הספר" תעשייתי

  ). 'התנגדות ההורים וכו, שינוי בתוכנית הלימודים

יש להדגיש שקיימים הבדלים גדולים . ספרית- מסגרת הבית בהקמת קבוצה טיפוליתנתמקד בתנו בהצג

ספר כולו מתמודד עם קבוצות הבית לעתים ; בהתמודדותם עם מתבגרים בסיכון גבוה בתי הספרבין מאוד 

מצפים מאתנו אם הדילמה היא ,  דהיינו.ספרה– ביתשל בנוף " חריגים" מתבגרים אלו הם ולעתים ,אלו

א והציפייה הי" בעייתי "כולובית הספר שמא או מבין התלמידים " ייםבעיית"נתמודד עם הבקבוצה ש

של למידה  לא רק לצורך חשובות ן שאלות כגון אלו ה.קדם את התלמידים בעלי מרב הסיכוייםשנ

האמונות והציפיות של המסגרת כלפי הקבוצה , את העמדות חלקן מבטאותמשום שאלא בעיקר , המערכת

במידה .  בלבד"שיווק" מסתכם בפגישת  איננולעבודה רכת ורתימתהשלב של גיוס המעה. המיועדת

 עבודה בלתי פוסקת תעם הגורמים השונים בתוך בית הספר מחייב) Joining( תחברותה המסוימת

  . כולוולאורך התהליך
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.  פורמלייםתילהב אלא גם למפגשים , עם צוותו לא רק לקשר הפורמליה חשובהשהייה בבית הספר

 שיחות ספונטניות והחלפת ידע ודעות ,קפה בהפסקההכוס , בחדר המוריםוהשתלבות ות שה, מניסיוננו

כך מקבלים אותם .  ידידותי לסביבהקבלת המנחים כגורםלרבות עשויים לתרום  ,לגבי ילדים מטופלים

תפעל לטובת שברית אף נוצרת ו, יותר" קשים" לצוות בית הספר בעבודתו עם הילדים ה לסייעובאכמי ש

בעקבות הטיפול , קיים סיכוי גבוה ששילובם המוצלח של ילדים אלה בבית הספר". המשותפים"ים ילדה

כך שההתייחסות אל הילדים תהיה הומאנית , ישפיע על שיפור האווירה הכללית במסגרת זאת, בקבוצה

  .    יותר מכפי שקורה כיום בבתי הספר

צוות הטיפול , )רכזים, סגנים, מנהל(ה ההנהל: ספר ה צירים מרכזיים פועלים במסגרת ביתהשלוש

 כאשר למחנכים תפקיד ,הוראהוצוות ה) קצינת ביקור סדיר, עובדות סוציאליות, פסיכולוגיות, יועצות(

שיח עם  קביעת רמת מעורבותם של הגורמים השונים תיעשה על בסיס דו. חשוב בליווי עבודת הקבוצה

הקמה של שבה יש להתחשב במערכת השיקולים .  ותהיה ייחודית לכל בית ספר, האמורההמסגרת

  :מנחים עיקרייםקווים  להצביע על כמה אפשר עם זאת,  ביותר רחבההיאקבוצת טיפול בבית הספר 

 לספק המחויבותכן נדרשת  ו, של ההנהלה להפעלת התוכנית ומפורטת בכתבהסכמה מפורשתנדרשת . 1

  .יםאלו הקבועים ואלו המשתנ, לעבודההדרושים את התנאים 

ורצוי שיהיה להם יחס , כללית על עיקרי התוכניתייבת להיות לפחות ידיעה   לאנשי צוות בית הספר ח.2

. למען הגברת מעורבותם,  כדאי לשתף את אנשי בית הספר בתהליך קבוצתי מקביל ומותאם.אוהד כלפיה

, למשל(החברים כמו כן רצוי להיעזר בסגל בית הספר בתהליכי העבודה בקבוצה על פי צורכיהם של 

  ).שיתוף המורה בשיקום הערך העצמי של התלמיד במסגרת כיתת הלימוד

 ליווי לשם, "עם שיניים " המקבלת על עצמה אחריות,ת הספרמתוך צוות ביאחת  דמות חשוב לבחור. 3

 רצוי שדמות זו תהא מן המקובלות בבית הספר וכזו שניחנה בכישורים בין אישיים .של התוכניתצמוד 

  .יםגבוה

כן חייבים להקפיד על הבהרת על . המסגרתגם ל אלא המשתתפילרק מתייחס איננו של הקבוצה החוזה . 4

כיצד  ,מעדכניםכיצד : על דרכי העבודהכן יש להחליט  כמו.  מטרות מוסכמותתן שלקביע וציפיותה

  .ספר ומחוצה לו של מי האחריות לערב גורמים נוספים מתוך בית ה,חסויוא מעבירים מידע ואיזה מידע ה

מתבססים על   קריטריונים אלו: בקבוצהףקריטריונים לבחירת התלמידים המיועדים להשתתהקביעת . 5

בבית הספר שאלון להערכת רמת הסיכון תפקידים הבעלי ימלאו  לכן ,הגנה השוניםהסיכון וגורמי הגורמי 

ע על טיפול קודם או עכשווי על המנחים לקבל מיד, ןככמו . של התלמידים המועמדים להשתתף בקבוצה

הועיל מה , כיצד טופלו בעבר, מטופליםהם  מי על ידי, מהי האבחנה,  אובחנוי מיל ידע: של המועמדים

  .  הועילמה לאומם וקידב

  הומוגניות והטרוגניותחשוב לשקול סוגיות שללקבוצה לאחר מיפוי המועמדים : הרכב הקבוצה. 6

סיכון הבגורמי או שוני מזוהים דמיון , כישורי התמודדות,  מיןובהם , שונים על פי ממדיםהרכב הקבוצהב

  . כדומהלעבוד בקבוצה ויכולתם , שליטה העצמית שלהםרמת ה, ובגורמי ההגנה של חברי הקבוצה

מיעוט על מנת לאפשר עבודה נכונה עם מתבגרים בסיכון גבוה יש להקפיד על : גודל הקבוצה. 7

זהו תנאי חשוב כדי לאפשר לכל מתבגר מספיק זמן . תפים לכל היותר  עשרה משת–המשתתפים בקבוצה 

יוכל לפתח כישורים ומיומנויות שיסייעו לו בגיבוש ו , ולתחזק אותולבנות את מקומו בקבוצהשבו יוכל 
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יתרחש בתוך התהליך כי חו יבסיסיים שיבט התנאיםלעלינו לדאוג לכן .  חוסנו האישיעצמתזהותו ובה

  .מרחב מוגן ומגן

  

  הריאיון המקדים

יצירת קשר ראשוני עם המשתתפים בקבוצה והיכרות הדדית  יא ההראיון המקדיםהמטרה המרכזית של 

לשם בחירת איון י בר כאןמדובראין . כמו גם הכרה של סגנון העבודה בקבוצה, בינם לבין המנחים

עלול לגרום נזק  ים מסואיון שצירוף תלמידירהמהלך  שבהם התברר במקרים נדיריםמ לבד (המועמדים

ולא התנסות נוספת ,  הזמנה מפורשת להצטרף לקבוצהואהראיון ה. )או לתלמידלקבוצה משמעותי 

מיון המוקדם זו הסיבה לחשיבותו של ה.  שוב לחוות דחייהלולבמבחן קבלה אשר בסופו התלמיד ע

הראיון על כן ! ין כדאי להתחיל ברגל ימ.של כל מועמדלעבודה בקבוצה  ההתאמ ההתמקדות בסוגיותלו

לקראת . תה עבודכי ודר בקבוצהתכניםהל ש וגם להדגמה ,)joining( התחברות ראשונית משמש ליצירת

   : אלהיש לשקול דברים, הריאיון שיערך

 את רמת האיום והחרדה אשר עלולה להיווצר צמצםמשתתפים בו זמנית על מנת לשני איון של יִר

  .תלמיד אחד מראייניםה מנחים שניבסיטואציה של 

  . מהם נוכחות בולטת ואילו רעהו ייוותר ברקעאחד לאך ,  נוכחים יהיו המנחיםשני -

 )space(מרחב ו מן ז–שני האלמנטים .  אמפתיתהקשבהפתוח ו אווירה שתאפשר דו שיח עצבחשוב ל -

את ם לסייגלוי או סמוי יווצר לחץ י שלא כך,  זמןלריאיון די וקדשחשוב שי. חשיבהתכנון ו מחייבים –

ושיש מי שמוכן ,  אותנואת המסר שבקבוצה נוכל לדבר על דברים שמטרידיםחשוב להעביר . המפגש

 .הקשר הראשוניהמנחים מדגימים זאת כבר ביצירת .  באמתלהקשיב

אבל חשוב שיימצאו בו כלי . שקט וללא הפרעות חיצוניות, נוח, ישנה חשיבות להיפגש במקום נעים -

, בריסטולים צבעוניים, חמר, דבק, כלי כתיבה וציור, לוח וגירים, שיבהכריות י, שטיח, אוכל נאים

המקום צריך להיות קטן מספיק כדי . כדורי משחק ותחפושות, וידאו, טלוויזיה, עיתונים ומגזינים

במידה שלא יהיה . ומרווח דיו על מנת לאפשר עבודה אישית והתבודדות רצויה, להבטיח אינטימיות

" שום מקום"יהיה זה , ולא יהיה מענה לדרישות הספציפיות של הקבוצה, בוצהחדר קבוע למפגשי הק

 ".שום כלום"והקבוצה תשדר 

בצד התביעה למקום מפגש קבוע יש לאפשר גמישות ושינוי של מקום המפגש על פי צורכיהם המשתנים 

שכן , גרתהעשויה לסייע אף מעבר למס, הגמישות שתתורגל במהלך הפעילות בקבוצה. של חברי הקבוצה

  . ותקופות של שינוי ומעבר מצד שני, גם במהלך החיים ישנן תקופות של יציבות מצד אחד

  

  :שלבים של הראיון המקדים

 .כלליתהתכנים ונושאים ברמה יציגו  מיועדת ו היאלמייספרו , מטרות הקבוצההמנחים יציגו את  .1

תוך התייחסות , ורמי הגנהכדאי לשקול אם להבהיר למרואיין את התפיסה של גורמי סיכון וג

  .לגורמים הייחודיים של המרואיין

 מה, על מה היה רוצה לדבר בקבוצה, נושאים מעניינים אותולו איהמרואיין שאול את המשתתף ל .2

 !בגובה העינייםחשוב לדבר אליו . על אילו דברים איננו מוכן לדבר בשלב זה, ותו אמטריד
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ובהם מה מאפיין אותו , חייו של המשתתףביבטים שונים על המנחים לבדוק ולבחון ה: שיחה מרחיבה .3

מערכות יחסים , הצלחות וכישלונות, אנשים שחשובים לו, חוויות חשובות בחייו , תכונותיו–

 .במשפחה ובקבוצת הגיל שלו

מדוע בחרתם דווקא , לדוגמה. לבדוק עם המשתתף האם ישנם דברים שהיה רוצה לשאול את המנחים .4

יש להקפיד על שפה נכונה ומובנת למרואיינים ועל הקשבה ?  יהיה בקבוצהמי עוד? בי לקבוצה

 .אקטיבית ואמפתית

תוך התייחסות , ממוקדת וספציפית יותראך הפעם בצורה , מטרות הקבוצההמנחים יציגו שוב את  .5

 . עם המרואייןלתכנים שהועלו במהלך השיחה

ל כו דברים הוא ילוואי, הקבוצה שהוא יכול לקבל מדעתו הדבריםל םלשאול את המשתתף מהיש  .6

 . בקבוצה לחברים האחריםתלת

,  החל עליהםיחסיתהסודיות העיקרון המנחים יציגו את : המקצועית לסוגיית הסודיותהתייחסות  .7

, סיון התאבדותינ, למשל (פרט לאותם מקרים המחייבים דיווח,  המנחים ישמרו על סודיות,דהיינו

חשוב  , בכל מקרה). בסמיםן בין  סחר בסמים לעומת שימוש יש להבחי– שימוש בסמים  שלחשיפה

 מנהלבראשות  ספרית- מביא את העניין בפני הוועדה הבית, לגופוכל עניין המנחה שוקל שיידעו כי 

, כבר בריאיון הראשון. בית הספר ובפני קצין הביקור הסדיר ואנשי הצוות הטיפולי של בית הספר

למנהל או העומד מאחורי הדיווח מנחה למשתתפים את הרציונל היסביר , כמו בכל זמן אחר שיידרש

כי בית סכם מושאת המשתתף בעובדה לשתף יש ). החוקבשל עבירה על ח ווילא רק ד(ליועצת 

כמו כן . הספר יאפשר מספיק זמן לעבודת הטיפול בקבוצה כפי שנדרש לצורך הפסקת השימוש בסם

תדירותו , ויעשה כן רק לאחר שרמת השימושיובהר כי המנחה ישהה את הדיווח לבית הספר 

המנחה יבהיר שלא יפנה , בכל מקרה. ולאחר שיעלה נושאים אלה בקבוצה, וסיבותיו יתבהרו

יש להדגיש את יכולתם האישית של . פרט למקרים של סחר בסמים, למשטרה ולא לבית הספר

 .את רצונם ואת מוכנותם להתחזק ולשלוט בעצמם ובחייהם, המשתתפים

 משכו של כל,  הפגישות המתוכננותכמות, נפגשים והיכן מתי :סביבה הטיפוליתכללית של הגה הצ .8

 .מפגש

 . הקבוצתית"הרפתקה"של המשתתף להצטרף להאותנטית את רמת הנכונות יש לבדוק  .9

ללמוד , יש למקד את סיום הפגישה במסר כי הקבוצה מהווה הזדמנות לחזק כוחות חיוביים שקיימים .10

חשוב שבסיכום תהיה התייחסות אוהדת לתכנים . לבחון חלופות, להתמודדותדרכים חדשות 

  . שהמשתתף העלה במהלך הפגישה

למרות . גם כאשר המסגרת כופה השתתפות, חירהחופש ב של  מסריון חייב להיותאהמסר המרכזי בר

יביאו  תכניםלו אי, תהיה השתתפותם בקבוצהכיצד אפשרות להחליט יש למשתתפים , הפרדוקס כביכול

כי   הואשל המנחים" אני מאמין"ה.  תפקיד ימלאו במסגרת הקבוצהאיזה, את המפגשאיך ינצלו , לפגישות

צורה ברורה את האמונה הזו יש להציג ב. תלצד הקושי והבעייתיו, בכל אדם טמונים כוחות להתמודדות

  .ואף להזמין את המשתתף להתייחס לעמדה זו, )לא רק מילולית (ואמינה

 ואפשרות חלופהאלא ,  להשגת יעדים רלוונטיים בעבור משתתפיה"אחרונהההזדמנות ה" איננה צהוהקב

מניעת א מה אם הציפייה של בית הספר הי: קרון זה מעמיד בפני המנחים דילמות לא פשוטותיע. לעשות זאת
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עדה המרכזי מה אם י? לעולם העבודה  ליציאה הכנהואהיעד הרלוונטי הואילו בעבורו , תו של התלמידנשיר

 לנסות ולשקם אעבור המשתתף היעד המרכזי הובעוד בם ההתנהגות האלימה וצמצבית הספר הוא יועצת של 

חשיבות יש לתת לכן , לפתרון דילמות כגון אלו" כללי זהב"אין ספק שאי אפשר לתת ? את קשריו עם אחיו

 ,טיפולה בקביעת תוכניות השותפים השוניםהם  מי חינהבתוף , בתוך הקשרהבודה בקבוצה העת ייראל

  .פה עם הגורמים השוניםיעל תקשורת רצשמירה ו

הכנה לקראת שלב ,  מהווה כבר בשלב מוקדם זה התפתחות ברוכההקבוצ-טרוםשל איון טוב בשלב יר

 השאלונים המשמשים אותנו בדרך אחד". התחלנו ברגל ימין: "כאומר, קבוצהלההתקשרות הראשונית 

 וחשוב לכתוב אפשר . "לא נכון" או "נכון" להצהיר אפשרלגביהם  שים כולל שורה של היגדכלל

  .שאלות נוספות המתאימות לקבוצה המתארגנת

  

  :שאלון למועמד לקבוצה

  .מתי שארצה אוכל להפסיק לעשן גראס -

 .  כולם בגילנו משתמשים -

 .הסמים עוזרים לי להירגע כשאני בדיכאון -

 .אני מרוצה מן החיים שלי -

 .ר קרוב על בעיותייאני משוחח עם חב -

 .תמיד אוכל לפתור בעיות קשות אם אשתדל מספיק חזק -

 .במשפחה שלי כולם בעד כולם -

 .הוריי אף פעם לא הכו אותנו -

 .במשפחתי אין כל אלימות -

 .במשפחתי יש הרבה אלימות -

 . אתאבד-אם יהיו לי בעיות קשות  -

 .חשוב לשמור סודות של המשפחה -

 .ההורים שלי תמיד רוצים בטובתי -

 .לדים עניים ייכשלו בחייםי -

 .ילדים עשירים מצליחים בחיים -

 . בכך קשה להפסיק להשתמש בסמים אךקל להתחיל -

  .אם אפסיק להשתמש לא יהיה לי יותר שום תענוג בחיים -

  

  הערכת סיכון ותוכנית טיפול

ת הטופס ימלאו מנחי הקבוצה א, ה מהגורמים השונים/ה ואיסוף האינפורמציה עליו/איון עם הנערילאחר הר

 עם הקבוצה ימלאו טופס בעלי המקצוע הקשורים בעבודהכל אחד מרצוי ש". הערכת סיכון ותוכנית טיפול"

  .    כדי לזהות אי הסכמות לגבי המועמד שדורשות בירור בין אנשי המקצוע, זה בעבור כל מועמד לקבוצה
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  __________________שם הילד

  ______________תאריך

  __________כיתה

  

  סיכוןהערכת ה

  גורמי הגנה  גורמי סיכון 

    אישיים

    משפחתיים

    חברתיים

    ספריים- בית

    קהילתיים

  

  תוכנית טיפול

תגבור גורמי   צמצום גורמי הסיכון 

  ההגנה

    אישיים

    משפחתיים

    חברתיים

    ספריים- בית

    קהילתיים

  

 את הנתונים של כל משתתף בחלוקה על פי גורמי טופס זה עשוי לסייע למנחי הקבוצה בשל הצורך לארגן

  .ולהתחיל לשקול מהן דרכי הטיפול המתאימות, סיכון וגורמי הגנה

  

  ההורים והקבוצה

שיתוף ההורים . למען פעולה עם הוריהם של חברי הקבוצה" מאה אחוז מאמץ"חשוב מאוד לעשות 

 הפעולה ביידוע ההורים על בשלב ראשון מתבטא שיתוף. מהווה מרכיב חשוב בראייה המערכתית

  . ועל הכוונה להזמין את ילדם או ילדתם להשתתף בה, התוכנית להקים קבוצה

  ).1999(הצעות אפשריות נוספות ראה אצל לקט . אנו מצרפים הצעה אפשרית של מכתב להורים
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  ,שלום_________________ להורי 

  .בבית ספרנו_____ ות  מכיתתלמידיםאנחנו שמחים להודיע לכם על פתיחת קבוצה ל

הקבוצה תפעל . בעלי ניסיון בעבודה עם מתבגרים, קידום נוערהיחידה ל י עובד הםהקבוצהמנחי 

 תעסוק בנושאים שמטרידים מתבגריםהקבוצה . לאורך שנת הלימודים, במשך שעה אחת בשבוע

  .בחברה ובמשפחה, הספר  להתקדם ולהצליח בביתה/ לעזור לכל תלמידומטרתה היא

' מס'______ גב: אל המנחה, בבקשההתקשרו אלינו , בקשות או שאלות, כם הצעותיש לאם 

  .________בשעות ______ בימים _______ : טלפון

  

מעורבות הורים יכולה להשלים .  עשויה לקדם תוכניות כמו אלו שלנו)ר"מה(מעורבות הורים רצויה 

בסיכון גבוה אשר יש לתת להם הדרכה בפרט חשוב הדבר כשמדובר בהורים ,.את מה שעושה המערכת

ואף איננה , טיפולית בשפה המערכתית איננה יכולה-עשייה חינוכית. וכלים להתמודדות עם ילדיהם

: הכולל את היסוד המשמעותי ביותר להתפתחותו של הילד, להתעלם מן המרכיב המערכתי, מעוניינת

  . הוריו

כאשר הפער בין הילדים , אף לגרום נזקיםעבודה עם הילד לבדו עלולה לבטל למידה חדשה או 

כמובן שכנראה לא ניגע כלל בהורים שאינם מסוגלים עוד להתפתח . המטופלים לבין הוריהם הולך וגדל

בהורים האחרים ניגע גם , אך, בהורותם או כאלה שמכירים את האלימות כדרך בלעדית לפתרון בעיות

וכל אחד מאתנו שואף להגשים את ,  לחוסן אישיבאשר אנו מאמינים שלכל אדם יש פוטנציאל. ניגע

  . יכולותיו

  :להלן כמה אפשרויות למעורבות של הורים בעבודת הקבוצה

  .ות במקביל לטיפול בקבוצה של ילדיהם/טיפול בקבוצה להורי הנערים -

 בטלפון או בשיחה ישירה עם מנחי הקבוצה קשר אישימתן אפשרות להורי הנערות והנערים ליצור  -

 .תוך כיבוד פרטיותם של המנחים, במסגרת גבולות מוגדרים, צוקהבמצבי מ

 בבית הספר שתשמש גם קבוצת לחץ לשיפור איכות החיים בבית מנהיגות הוריםהפעלת קבוצה של  -

 .תוך שיתוף פעולה עם וועד ההורים, הספר

 .העשרה של התלמידים באמצעות הפעלה של הורים מומחים בתחומים מגוונים -

 .וארוכת טווח בקבוצה להורים ולילדיהםעבודה משותפת  -

 .אפשרי באמצעות האינטרנט, ספרי או קהילתי בנושאים הרלוונטיים להורים- יצירת עלון בית -

הדבר כרוך בהכשרת הורים .  בטלפון שבו יינתן סיוע להורים על ידי הורים אחריםחם-קוהקמת  -

נטנסיבית במקומות שבהם יש בפרסומת אי, )מאזינים להורים האחרים(ובהדרכתם להיות קשבים 

 המכוונים קווים חמיםאפשר לשקול הקמת . ובפעילויות דומות, סיכוי להגיע לאוכלוסיית היעד

הורים , הורים שהם פועלים זרים, עולים-הורים, כגון הורים במשפחות חד הוריות, לקהלי יעד שונים

  . תות לחץ וחירום לפעילות הורית בע"קווים רותחים"אפשר גם להקים . מכורים לסמים
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במגבלות הסיסמה , רבים מהחברים בצוות בית הספר מצדדים בשיתוף מזערי של ההורים בזמני לחץ וחירום

מבחינה תיאורטית חשוב לעבוד עם הורים ומשפחות של ילדים בסיכון ".  לא להתערבות–כן למעורבות "

זו הסיבה שחלק . מי הסיכון הגבוהאולם קיים חשש סביר שהורים אלו מצויים אף הם אי שם בתחו, גבוה

לכן הם . כאלו" בעייתיים"עם הורים " ללכלך את הידיים"ולא " להסתבך"מאנשי החינוך מעדיפים שלא 

בידי מנהל בית הספר , לעומת זאת. מסתפקים ביידוע בלבד, נמנעים מבקשת אישורם לשילוב ילדם בקבוצה

, אגב. לל אישורם לשילוב ילדם בקבוצת הטיפולכו, הזכות המלאה לבקש מן ההורים כל מה שנראה לו

במקרים שבהם יש בקבוצה ילדים או נערים המשתמשים בסמים בקביעות ויש לערוך בדיקות שתן כחלק 

  . חובה לקבל את אישור ההורים–מתהליך הטיפול 

 הרעיון הוא לאתר את ההורים בעלי המוטיבציה הגבוהה ולעשותם מעורבים בפיתוח אורח חיים בריא

לבנייה מחדש של זהותם ולניצול מלא יותר , וכן ולאפשר להם הזדמנות נוספת למורטוריום אישי. בקהילתם

  .של חייהם

  

  עצות לזמנים קשים

   ? כיצד נתמודד אתן–בעיות התנהגות קשות וחוסר משמעת 

א הי המשתתפים כמותובקבוצה , למרות שהעבודה בקבוצה מונחית על ידי שני מנחים שהם אנשי מקצוע

בעיות התנהגות בבית , ואכן. בעייתיים ביותרבבני נוער שסומנו על ידי המערכת מדובר בילדים ו, המועט

השאלה היא כיצד יכולים המנחים . בשכונה ובמשפחה נפוצות בקרב נוער וילדים בסיכון גבוה, הספר

. בודת קבוצה מובניתומהן הדרכים להרגיע את המשתתפים ולאפשר ע, להתמודד עם בעיות התנהגות בקבוצה

, לעתים קרובות מרגישים החברים בקבוצה שעצם קיומה של הקבוצה מאיים עליהם ומפר את שגרת יומם

התגובה . למרות שהיא כשלעצמה מעניקה להם תחושת ביטחון ואיננה מחייבת חשיפה וחדירה לתוך הכאב

בעיקר אם ,  פעילותה של הקבוצהשל חלק מחברי הקבוצה יכולה להיות אלימה והיא עלולה לאיים על המשך

  . התנהגות אלימה כזו היא תגובה מוכרת בקרב בני נוער רבים הנתונים בסיכון גבוה. מדובר במנהיגיה

למלא , להקשיב לאחרים ולכאבם, לעתים קרובות כואבים, הציפיות שלנו מהם לדבר על נושאים אישיים

ואז מתקיים תהליך למידה לרכישת , ת להם אינן תמיד מוכרו–אחר הוראות של דמות סמכות בוגרת 

, גם כאן ישנם שלבים קשים וימים קשים של נפילות ומעידות, כמו בכל תהליך למידה. ההתנהגות החדשה

רוב מנחי הקבוצות של נוער בסיכון גבוה יעידו על כך שככל . כמו גם ימים של הצלחות והתקדמות

, )שתיהן, נטישה רגשית, נטישה פיזית( את הקבוצה שמתקדמים בתהליך הקבוצתי והמנחים אינם נוטשים

  .הם רכשו אמון במנחים. ההתנהגות של חברי הקבוצה הופכת להיות יותר ויותר רגועה

לעתים קרובות מההערכה של המשתתפים כלפי המנחים , אפוא, הרגיעה בהתנהגות של חברי הקבוצה נובעת

. גם כשהמשתתפים העמידו אותם במבחנים קשים, כההם לא נטשו את המער, "הגיעו מים עד נפש"ולמרות ש

המנחים מאפשרים . חרדה והתנגדות, בפגישות הראשונות של הקבוצה אפשר לזהות שלבים של תהייה

המנחה אינו . חרדה מחשיפה ועוד, הכחשה, הסתייגות, התנגדות, פחד, ביטויי בלבול, תהליך של קטרזיס

חוזר על רגשות (ועושה שיקוף של דבריהם על דרך הפרפרזה מתווכח עם הדוברים אלא מקשיב להם היטב 



 

 141
 

מקבל את הנאמר , )כדי לבדוק אם אמנם הבין המאזין את דבריו, הדובר ועל מחשבותיו במילים אחרות

  .כל עוד אינו פוגע בדובר או במשתתפים האחרים בקבוצה, גם אם אין המסר מתאים למסר שלו, כלגיטימי

צה מגיעים למסקנה כי במצב הנתון העבודה עם הקבוצה אינה אפשרית עוד ישנם מצבים שבהם מנחי הקבו

יכול להתפתח גם . שיחת פרידהבמצב כזה מן הראוי לערוך בקבוצה . וכי היא שוחקת אותם עד דק, למנחים

בשיחת הפרידה יש להימנע . העיקר הוא לא לעזוב את הקבוצה ללא אומר, אך בכל מקרה, הליך פרידה אחר

גם המשתתף המפריע ביותר ". הרסניות"שהרי יש צידוק גם להתנהגויות ,  בקבוצה או במנחיםמהטלת אשם

כדאי לנסות . ועל המנחים לנסות ולגלות אותו, אף אם אינו מודע לכך, מבטא באופן התנהגותו צורך כלשהו

מסקנות ולנסות להסיק ) לפי תפיסותיהם(לברר עם חברי הקבוצה את הסיבות להפסקת הפעילות בקבוצה 

. שיחת פרידה מאפשרת הן לקבוצה והן למנחים לסגור מעגל עם מזער נזקים למנחים ולחברי הקבוצה. לעתיד

  .  כישלונות הם הזדמנות פז ללמידהכולם לומדים ש

  

  שיחות בירור עם הקבוצה

" יםנכנסת לו לווריד"ו, "מעלה לו את הסעיף", "עולה לו על העצבים"במידה שהמנחה מרגיש שהקבוצה 

 אזי אפשר לעשות הפסקה יזומה –ולו למען השקט הנפשי שלו , והוא צריך לנער את הנערים והנערות

המנחה יכול להביע את כעסו על . לא מומלץ לנזוף במשתתפים. בתהליך ולנהל שיחת הבהרה עם הקבוצה

. יום הקבוצהולעשות בירור מקיף אם כולם או חלקם רוצים בהמשך ק, התנהגותם ועל אי שיתוף הפעולה

המנחה יאפשר לחברי הקבוצה לבטא ביקורת כלפי המנחים ולשאול את חברי הקבוצה כיצד יוכלו לסייע 

, נעים, משהו שהיה טוב"בהמשך יבקש המנחה מהקבוצה לחשוב ולמצוא . למנחה לשפר את הטעון שיפור

  ". מעניין או מלמד בקבוצה ובהתנהגות המנחים, כיפי

  

  הקבוצה כקהל

לאחר שניסו כל דרך המוכרת להם על מנת להמשיך , חים נתקלים בהתנהגות הרסנית בקבוצהכאשר המנ

אחת הדרכים הטובות להישרדות מקצועית היא קיום דיאלוג בין שני המנחים בפני , לקיים את הקבוצה

  .על אופן ההתמודדות עם הקבוצה) פתוחה לקהל( היוועצות בשניים –הקבוצה 

תיאור , בדיקת רגשות, שיקופים(תוך שימוש בכישורי תקשורת , ין המנחיםהדגמה של דו שיח אמיתי ב

אחד מן המנחים . עשויה להניע את הקבוצה קדימה, ")הקשבה פעילה"וכן , התנהגות שלי ושל רעי לשיח

מהם הכוחות התומכים בהמשך יעיל של , מה קורה כאן ועכשיו בקבוצהיזמין את רעהו לחשוב ביחד אתו 

, על התסכול שלהם, המנחים יכולים לשוחח זה עם זה על רגשותיהם. כוחות שבולמים אותההעבודה ומהם ה

והערכה אחרת על מצב הדברים , ייתכן שלכל אחד משני המנחים יש תחושה אחרת. על האכזבה ועל הכעס

 לעתים קרובות מתחילים אחדים מחברי הקבוצה). אם בכלל(בקבוצה ועל האופן שצריך להנחות אותה הלאה 

חברי . והם אלו שמנסים להשקיט ולהרגיע את חבריהם הרועשים, שיח זה שבין המנחים-להתעניין בדו

וביחד אפשר להגיע להסכמה לגבי המשך הפעילות של הקבוצה , הקבוצה מוזמנים להתייחס למה שעלה בדיון

 או בפני ,המנחים יעלו את קשייהם בהנחיית הקבוצה בקבוצת ההדרכה שלהם, בכל מקרה. או הפסקתה

  .להיפתח" המבוי הסתום"בדרך זאת עשוי . מדריכם האישי
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הרי שבמפגש הסיום ישקול , אם בתחילת המפגש עם הקבוצה היה זה לגיטימי לפזר תחושות ולפרוק רגשות

ואולי יכליל אותן על מה , התחושות והאמונות, המחשבות, התפיסות, המנחה לאסוף אל חיקו את הרגשות

אלא ידבר על מה שחשים , על מה שהיה פעם או על מה שיהיה" יספר סיפורים"לא הוא . שעלה בקבוצה

  .בחדר הזה ולא בשום מקום אחר, כאן ועכשיו ולא בזמן אחרחברי הקבוצה 

לזרוק אליהם "את הנקודות החשובות שהעלו יש . יש לאפשר לנערים ולנערות להתייחס גם לסיכום הזה

את מה " להגיד אחרת"אפשר לבקש מכל צד , לים בתוך הקבוצהאם מתברר שקיים קונפליקט א". בחזרה

דיאלוג יש לנהל . להביע במילים מה הוא מבקש שהצד השני יבין מתוך המסר שלו, וכן, שאמר קודם לכן

 –במילים אחרות .   דיאלוג אסרטיבי ובונהלא דיאלוג תוקפני והרסני אלא ,  על מנת להשיג הבנהאחר

  . משבר חיוביליצור

אכזבה , המנחים עלולים להרגיש חוסר אונים, "הפלה טבעית" של הפסקת התהליך הקבוצתי בבמקרה

נותנת תחושה של " הפלה מלאכותית", לעומתה. ורצון לנטוש את המערכה, תסכול, כעס, מעצמם ומהקבוצה

רדה על הח, בתהליכים מקבילים יש לעבוד עם המנחים על משמעות הכישלון בעבורם. שליטה יחסית בתהליך

ועל הצורך שלהם להצליח הצלחה , על משמעות המושג הצלחה עבורם, על היכולת ללמוד מכישלון, מכישלון

  .שלהם למצב העניינים שנוצר" זוגיות"על מדריכיהם לשוחח עמם על תרומתה של ה, לבסוף. מלאה

  
  
   והיכרות  גשותר

  

  :   תרגילים לכל הגילאים

  : ם יאמצו את ההנחיות הבאותבראשית התהליך הקבוצתי מומלץ שהמנחי

 ,הוא חיוביהמובע " שלילי"גם רגש . "שלילי" חיובי או –לקבל כל רגש . הבעת רגשות לאפשר ולעודד .1

) לגיטימציה(יש לתת היתר . ולכן הבעתן מאפשרת טיפול, 'פחד וכו, שנאה, אבשהרי הוא מצביע ומתריע על כ

, הגשטלטעל פי תיאוריית  .לחלק מעולמו הרגשי של האדם איננו רוצים לתת אישור רקשהרי ,  הרגשותלכל

 כך גם מי שאיננו יודע להביע אהבה לא יוכל להביע .ביע שנאה לא יוכל להביע גם אהבההמי שאינו יודע ל

  .אלו הם שני רגשות המתקיימים על אותו הרצף. עוינות

אישור לשנאה כלפי  אדם . כמובן שאישור לביטוי רגשי כלשהו איננו אישור למעשה בלתי תקין.   2

ישנה חשיבות מיוחדת להערה זו לגבי חלק מבני . כלשהו איננו מאשר שימוש באלימות פיזית כלפיו

 .הנוער בסיכון גבוה

להלן כמה רעיונות לסבבי ". צינון"ומסתיים  ב ,"חימום"כל מפגש של הקבוצה נפתח בתהליך של .   3

  : כאלו" חימום"

 "?ועכשיכאן איך אני מרגיש "  .א

 מחדד את היכולת לקרוא שפת גוף ולתפקד נכון במצבים חברתיים –  תמונותל פירגשות עניחוש   .ב

 .סבוכים

. עליהם לנחש מה חש. ויציגו בפני חבריובתוך עצמו רגש מסוים  משתתף יזהה כל –פנטומימה   .ג

 . נקודה לזכות המציג ונקודה לזכות המנחש–אם יצליחו 
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 . כךהרגיש ובו  וישתף את חבריו באירוע שקרה לו5תרשים  שברגשותמילון האחד יסתכל בכל   .ד

היו  אןל?  הובילואןלוים /מה היו הרגשות שלי ושל האחר, עבוריבקשה שהיה אירוע לספר   .ה

 "מחומם"אני הרגשתי שהוא , )את אמי(לל אותי י וקיחבר כעס עלי: הדוגמל? להוביליכולים 

לכן , יצא מזה משהו גרועישליטה ברגשותיו ואבל פחדתי שהוא יאבד , רציתי להכות אותו, מאוד

 .הסתלקתי

לאן לבדוק , תגובות שונות/ התנהגויותתוך שילוב שללשחק אירועים שונים או אותו אירוע עצמו   .ו

חששתי אני , לל אותי נמרצותי מאוד וקי חברי כעס עלי,למשל.  כל התנהגות להובילעלולה

 ושלח אותי ,יצעק עלי, יצא המנהלאז דיוק ב, כבוד שלי בעיני חבריי והדפתי אותולפגיעה ב

 .הוריםהביא את דרש שאו, לשלושה ימים הביתה

כדי להתחבר ולחבר אליו , להתחיל כל מפגש עם אזכור קצר של מה קרה בסיומו של המפגש הקודם.   4

כל הכללה תלווה בפנייה לחברים לתת דוגמה ). אלו שהיו ואלו שנעדרו ממנו(את כל המשתתפים 

 .אישית

פעולות מהנות מועילות . וליצור אווירה רגועה בקבוצה, לתת הזדמנויות לחברים להכיר זה את זה.   5

  :תרגילים לדוגמה. להרגשה הטובה בקבוצה ועוזרות למשתתפים להיפתח

שובו למליאה וכל אחד יציג את חברו בגוף , בררו פרטים ביוגרפיים על בן הזוג, התחלקו לזוגות  .א

 .ראשון

 .כל אחד קורא בקול את שמו ויכול להוסיף עליו פרטים. עגליושבים במ  .ב

ככל שנמנו . וכך הלאה, השני חוזר על השם שנאמר ומוסיף את שמו, אחד המשתתפים אומר את שמו  .ג

 .כך קשה יותר לזכור את שמות החברים, יותר חברים

חפץ , אבן כבדה, כלי יקר מזכוכית, כדורגל( מהאחד לשני – אמיתיים או דמיוניים –להעביר חפצים   .ד

 ).חם מאוד וכדומה

 ).כאילו מכים בתופים(מחיאות כפיים בקצב אחיד   .ה

 .כל אחד מחקה את רעהו בתנועות או הבעות. להתחלק לזוגות  .ו

 .יצירת סיפורים ושירים ביחד  .ז

 ").קר-חם("אחד החברים מנסה למוצאו לפי רמזים של הקבוצה . להחביא חפץ  .ח

, לעודד את המשתתפים לצייר.  צבעי אצבע רבים ומגווניםלהניח על הרצפה דפים גדולים ועליהם  .ט

 .אפשר גם בעיניים עצומות. ללא ביקורת, לקשקש ולשרבט באופן חופשי

וכשהוא נעצר וראשו מופנה אל אחד מחברי ,  מסובבים בקבוק במרכז המעגל–" אמת או חובה"  .י

ת בלתי ידועה על אודותיו או יכול לשתף באמ" קורבן"וה, "אמת או חובה"קודמו יכול לבחור , הקבוצה

 .לעשות פעולה כלשהי

 . שרים את השיר עם התנועות המתאימות–" לכובע שלי שלוש פינות"  .יא

אחת . בקרב בני הנוער שמצבם בכי רע" נס התקווה הטובה"בשלב זה ישנה חשיבות גדולה להדליק את 

" פסגה"והגיעו ל, ברי הקבוצההדרכים היא להציג בפניהם דמויות אמיתיות שהגיעו מרקע דומה לזה של ח

דמויות בתחומי , )ראשי רשויות מקומיות, חברי כנסת, שר בממשלה(למשל בתחום הפוליטי , בתחומים שונים

  . ואקדמיה) זמרת ששמה הולך לפניה בארץ ובעולם(תרבות ובידור 
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  שיחת היכרות עם מתבגרים בסיכון גבוה

  :בוצה בדרך מילולית בעיקרהלהלן הצעה למנחים לעבודה ראשונית עם חברי הק

ומהו הדבר שנמצא בנו והוא ,  בואו נשתף זה את זה בכך שנספר מה נמצא בתוך עצמנו ועוזר לנו:המנחה

. וכדי שנוכל לקבל עזרה ולתת עזרה זה לזה, אנו עושים זאת כדי שנכיר טוב יותר זה את זה. מפריע ומציק לנו

ומתייחסים ברצינות רבה , לא שופטים איש את רעהו,  לרעהובקבוצה שלנו מתייחסים בכבוד ובסובלנות איש

כל אחד יגיד למה בא לקבוצה ואיך הגיע . בסבבנתחיל . על מנת לנסות לפתור אותה, לכל בעיה שתעלה בקבוצה

המנהל אמר שאם לא אלך לקבוצה הוא יעיף אותי מבית "; "היועצת אמרה לי לבוא: "ייתכנו תשובות כמו. לכאן

חשבתי שאולי זה יכול לעזור לי למצוא מקום לישון כמה "; "אני בודדה,  סוחבת אתי סוד משפחתיאני"; "הספר

  ." הוריי זרקו אותי היום מהבית. לילות

חלקן , חלקן דומות זו לזו ובין האחרות ישנם הבדלים,  אנחנו רואים שכל מיני בעיות עולות בקבוצות:מנחהל

 הראשון מספרים רק מעט על עצמם כי הם מסרבים להיחשף לפני יש כאלה שבמפגש. פשוטות וחלקן מורכבות

איך נצליח ליצור . יש אחרים שמבטאים בפירוט רב מצוקות קשות. שהכירו את חברי הקבוצה ורכשו את אמונם

, נגיע לפגישות באופן קבוע, נקשיב היטב למה שכל אחד אומר וננסה להבינו, נשמור על סודות(? אמון בקבוצה

כאשר היעדים , נציב בפנינו מטרות ויעדים אישיים וקבוצתיים). ונודיע אם איננו יכולים להגיע, בזמן שנקבע

  .הקבוצתיים בונים מערכת של כללי התנהגות ועבודה שיאפשרו לנו להשיג את המטרות שהצבנו לעצמנו

  ?ברים משותפיםשיש לנו ד, איזה יתרונות יש בעובדה שאנו דומים? מה משותף לנו?  במה כולנו דומים:סבב

אני לא יכול לשבת דקה , למשל(? מה ייחודי בכל אחד מאיתנו? במה אנחנו שונים): או במפגש הבא (סבב נוסף

ילדים אחרים ; אני באה לקבוצה ברצון כי אני אוהבת לשמוע אנשים ולעזור להם; דלית רגועה כל הזמן; בשקט

טוב שיש (?  בינינו דברים דומים וגם דברים שוניםשיש" טוב"האם זה ). ועוד, באים רק בגלל שהכריחו אותם

אבל טוב גם שיש ; וחריגים" לא נורמליים"בינינו דברים דומים כי קל יותר להבין אחד את השני ולא מרגישים 

  ).וכדי שלא ישעמם, כדי שנראה שיש דרכים אחדות כדי לפתור בעיות, דברים שונים ומיוחדים לכל אחד

  

  נושאים מן החיים

 על לוח  הנושאים שבהם אפשר לדון בקבוצהאפשרות של רישום כדאי לשקול ה השנייה או השלישית בפגיש

, הוריםהריב עם , דחייהה, חברתיתהבדידות ה, םלימודימתחומים כמו ההנושאים יכללו בעיות . )או בריסטול(

, התעללות והזנחה, יניניצול מ, עוני,  ממחלה קשה או נהרגהורה שנפטר, הורים גרושים, שלילידימוי עצמי 

  ).קבוע או מזדמן(שימוש בסמים , אלכוהול במשפחהוהתמכרות לסמים , אלימות במשפחה

אינו נסגר שום נושא . משתתף בקבוצהראוי לדיון אם הוא מציק להוא ראות לקבוצה שכל נושא  לה:המטרה

בניית אמון גתי של הדרמתקיים תהליך . לא מטאטאים אותו מתחת לשטיחו" חוסר עניין לציבור"בשל 

והקבוצה תבדוק עד כמה ומציף " כבד"יתכן שמישהו ינסה להעלות נושא י. יםעם המנחוחברים הבקבוצה בין 

יסכימו , טופל באופן מכובד ויעילאכן הנושא  יראו ש המשתתפים אם.ו בשלב זהכדאי או לא כדאי להעלות

זה לא  משום שלא נוכל לפתור"בעיות ייתכן שחלק מה .קשהאישית בעיה עוד חברים בקבוצה להעלות 

האם אפשר להכיל את ,  על חברנו בקבוצהלהקלאפשר אם ה  תמיד נוכל לבדוק אבל,"ולא מכוחנו, תפקידנו

  מסוימתלפתור בעיהלחבר אם נעזור  .ב"וכיו, לגורמים אחרים להפנותו,  על עצמנו ללמוד מזה,רגשותיו
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הרי , ) ומצליחה בכך– ת הספרשלא ינשור מביכדי מיד הקבוצה משפיעה באמצעים שונים על תל, למשל(

תב לכיוונים ונלי כוח שמעב, בעלי יכולת השפעה, עשויים להרגיש חזקיםמשתתפים בה הקבוצה והש

  .חיוביים

זו " ההשפעה"ל תייחסאיך נ? מה אנו לומדים על עצמנו, אם אנו יכולים להשפיע במקרה זה: מכאן נשאל

  ?ידונשתמש בה למען עצמנו בעת

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מילון הרגשות – 5תרשים 
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  :ותרגשהמילון  מתוך  עם מיליםאלההשלם משפטים 

  ____________        אתה. איבדת כלי יקר של חבר שלך

  ________________ אתה .שברת כלי יקר בבית

  ____________ אתה .ראית תאונת דרכים קשה

  ________________ אתה .נכשלת במבחן חשוב

  ___________אתה . פנוע החדש שלך התרסק בתאונההאו

  ___________ אתה .אתה עובר דירה לעיר אחרת

  ______________ אתה.החברה שלך עזבה אותך

  ____________ אתה . הזמנת חברים,הולדתך מחר יום

  _____________ אתה .קשה לך לשתף אחרים, יש לך בעיה

  ____________אתה . מתברר לך שאתה חולה במחלה קשה

  ________אתה. ואתה כלל לא חולה, מתברר לך שהרופא טעה

 הוריך _________ אתה.לא מרשים לך לצאת הערב למסיבה, הוריך הענישו אותך בגלל שחזרת מאוחר

  __________ אתה .חושדים שאתה משתמש בגראס

  _____________ אתה .הספר הודיע להוריך שהשתכרת בטיול לאילת מנהל בית

  ________________אתה. ו קילל אותך בפני חבריםמישה

  __________________אתה. אביך חזר הביתה שיכור

  ____________________אתה. זרקו אותך מבית הספר

  ___________________אתה. אתה והחברה שלך מאוהבים

  

 הכרת את כל האם ?מה קשה? מה היה קל בתרגיל זה? "מילון הרגשות"במה משותף לכל המילים  :דיון

האם תוכל להמציא משפטים עם המילים  ?מילים לא היו מוכרות לךלו א ?המילים או למדת אותן כאן

, למה ?החדשותתוך שימוש במילים , מי רוצה לשתף את הקבוצה בסיפור או באירוע שקרה לו? "חדשות"ה

  ? רגשותשמביעותמילים ה את מרבחשוב להכיר , לדעתכם

השתמשו במילים ". חדשות"תוך שימוש במרב מילים , אירוע והציגו אותו  המציאו:עבודה בשלשות

הכיסא האחד מייצג צד אחד . נהלו דיאלוג ביניהם. העמידו שני כיסאות זה מול זה. החדשות גם לאחר הפגישה

 –חברותי ,  פגיע–חסין ,  עצוב–עליז : למשל. המשלים, והכסא השני שממולו מייצג את הצד הנגדי, בתוכי

קיימת אפשרות שהשחקן ידלג מכיסא לכיסא .  עני–עשיר ,  מתנגד לכך–תומך בשימוש בסמים , דבוד

יציגו עמדה אחת לאורך התרגיל ורק עם תומו יש גם אפשרות ששני שחקנים . וישמיע עמדותיו המנוגדות

יהם על מה בתום הקטע הדרמטי יביעו הצופים את דעות.  ומשם יציגו את העמדה המנוגדתידלגו לכיסא השני

  .שראו ואחר כך תישמע גם עדותם של השחקנים

  

  :משחקים
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שקשור לעוני או  ה' לכל המשתתפים בחדר יש סוד שכונתי של החבר.מהחדריוצא אחד המשתתפים . 1

צריכים  המשתתפיםובחזרה לחדר " השחקן" מזמינים את .סודמהו ה כולם מחליטים ביחד .שימוש בסמיםל

  .הסודאת כדי שינחש רמזים לו לתת 

,  בתנופה, בכוח:ולצאת ממנו בדרכים שונותמהמעגל של המשתתפים אל להיכנס  אפשר –ות מציאת חלופ. 2

 אליוכניסה  מן המעגל ו של יציאהותהפעולהאם נעשו . יהםמתחתבזחילה , ת מעל ידי המשתתפיםצובקפי

  .מציאות לחבר את המשחקים ל?מחשבהבכך או האם הושקעה   ללא מחשבה,באופן אוטומטי

 שהקבוצה כוחוהלעמוד מול קבוצה   הקושי–מול הקבוצה עומד  היחיד :יםמאחורי המשחקשעומד הרעיון 

זמינות בקשיים הקשורים בעוני ו או  עוניתשכונ שלהקשר  באתז  כל– לו יכולה לקחת מן הפרט או לתת

  .מיםסבוהה של ג

הוא יכול לפתח כשרון  . ערים לואינםחרים אוה, אוהב לעשות משהו שמייחד רק אותובמעגל שנמצא כל אדם 

מוי בי, אויצילום ויד, ודו'ג, ימאות, בישול,  כולל פלמנקו ספרדי–ריקודים , כדורגל(זה ולהתפתח עמו 

  ).אינטרנט ועוד, קפוארה, שיוט, דרמה, נגינה, גידול בעלי חיים, מחשבים, והפקה

י שלא מצא תחביב מתאים מתוך התחביבים למ.  המשתתפים ישתפו את חבריהם לקבוצה ברעיונות:סבב

במשך השבוע הוא יוכל לבדוק את הנושא עם עצמו . יציעו החברים בקבוצה נושא שמתאים לו שהועלו

  . ולהביא רעיונות חדשים לקראת המפגש הבא

  

  :  משחק–" מילון הרגשות"

 עיניו ומניח את המשתתף עוצם. כל משתתף מקבל דף או כרטסת ובהם רשומות מילים שמביעות רגשות

הוא כותב סיפור שבו הוא עושה שימוש במילים . הוא פוקח עיניו ומגלה מה הן המילים.  מילים3-5אצבעו על 

בשלב הבא ייתכן שהחברים יחברו . אולי יהיו סיפורים נוספים עם אותן המילים. אלה ומקריא אותו לקבוצה

  .פתחו סחר חליפין של מיליםייתכן שי. בין קבוצות המילים שבחרו ויכתבו סיפור חדש

   

  :תרגיל –" אין לו כלום"

 אני –אין לי כלום "!  נסה להתחיל מחדש לחיות את החלום שלך.לוםלו חיש  אבל ,אולי היום אין לו כלום

אני מישהו , "כלום"לא  אנילפחות  –אם אני מרביץ ? "כלום"מי הרגיש פעם ? רוצה להתייחס מי – "כלום

  ).בשלילהאם אפילו (י י מתייחסים אלמפריע ואז או שמרביץ

  :השיר כתרגיל תמים

  ם" כל הזכויות שמורות למחברים ולאקו©

  :יהודה אטלס

  עמדתי בצד ובכיתי

  ונזלו לי דמעות

  והדבר שהכי רציתי

  .שתפסיקו לשאול שאלות

  ם" כל הזכויות שמורות למחברים ולאקו©
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  .בשירשתן שם לילד  .1

  .יםהשתמש בצבע, צייר או ספר על הילד .2

  ?מה היית רוצה להגיד לו? ומה אתה מרגיש כלפי? למה הוא בוכה? מה קרה לילד .3

מה ? הבכיבאמצעות מה היית רוצה להגיד ? איך הרגשת? תה הסיבהימה הי. בכיתאתה תאר מצב שבו  .4

  ?אמרו הדמעות

  ?איך הילד רצה שיתייחסו אליו .5

  ?למה? מי שאל את השאלות? למה הפריעו לו השאלות .6

  ?ה רוצה שיתייחסו אליך כשאתה עצובאיך את.   7

  

  : תרגיל–דימוי עצמי ורגשות 

 אותוות מאפיינעם תכונות שכרטיסים שני כל אחד בוחר  .תכונותשעליהם רשומות הכין כרטיסים ל: הליכים

שתי  לבחור: אפשרות אחרת. מתאימות לו במידה המרבית אינןשעם תכונות כרטיסים שני ו, במידה המרבית

 .מציגים בקבוצה . בעצמואוהבאינו תכונות ששתי ו,  במידה המרביתאוהב בעצמותתף המשתכונות ש

מחפש : למשל). התכונה המנוגדת לה ומתעל מאפיינתתכונה ש(כיסאות ין שני  דיאלוג ב– החי לשותאפשר

 מקובל לעומת; חסר אונים, מסכן, אומלל מאושר לעומת;  זהיר ושומר על עצמולעומתוסיכונים ריגושים 

  .ודד או דחויב

  

  : תרגיל–שלי והסיפורים שמאחוריהם  מותהש

אך , עליך להושיט ידך ולנגוע בו, אם תרצה לנגוע באדם בגופו: "היה אומר) ט"הבעש(טוב -שם- החכם הבעל

  ".אדם ישן ניעור משנתו אם קוראים בשמו] …[ עליך לקרוא בשמו –אם תרצה לנגוע באדם בנשמתו 

  : הליכים

 מקשט לפי בחירתווצובע , מצייר אותו, )בגודל שיבחר(מו על דף נייר כל אחד רושם את ש  .א

 ).במידה שהוא שמאלי, אפשר לרשום את שמו ביד שמאל או ימין(

כמו השם שרשום , ירשום שמות נוספים שיש לו) או בצורה אחרת(סביב לשם הראשון   .ב

,  וכינויי גנאיכינויי חיבה, השם שקיבל על שם מישהו החשוב להוריו, בתעודת הזהות שלו

 . שמות שבהם כינו אותו כשהיה קטן

אלו שמות היה רוצה , אלו מהשמות אהובים עליו ואלו לא, מותכל אחד מספר על מקור הש  .ג

, איזה שם ייתן לילד השני. לכשייוולד לו הילד הראשון איזה שם יעניק לו, וכן. שיהיו לו

 .וכן הלאה

 .אפשר להתייחס גם לשם המשפחה ולמשמעויותיו  .ד

בדרך זו אנו לומדים הרבה על אודות . חשוב לבדוק את משמעויותיהם של כל השמות  .ה

ייתכן , במקרה שהורים מסוגלים לתקשר, כמו כן. אישיותם של הילדים ושל הוריהם

 . שתתפתח שיחה או אפילו מערכת של דו שיח או רב שיח על המשפחה ותולדותיה

  .שט את החדר של הקבוצהשיק' אפשר לבנות מכל דפי השמות קולאז, לבסוף  .ו
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  ):1992, מעובד על פי אילון ולהד(  תרגיל- עוגות חיי 

;  חלונות לעולמו–לבדוק חלומות ופנטזיות ;  היכרות עם עולמו של המשתתף כפי שהוא חווה אותו:מטרות

  .ה באמצעות ניהול נכון של הזמן/ה בחייו/להגביר תחושת שליטה של הנער

חלקו את העוגה לפרוסות לפי הפעילויות השונות . ו עוגה גדולה ועגולה שחייכם הם כמ דמו:למשתתפים

הצבע שלה , גודל הפרוסה משקף את הזמן שאתם משקיעים בכל פעילות. שאתם עושים במשך שבוע ימים

  .משקף את הרגש שאתם חשים כלפי הפעילות הזאת

לאילו נושאים ?  ניס אותםהאם סירבתם להכ?  האם שכחתם אותם– אילו נושאים חסרים בעוגה :במליאה

  ? לאילו פעילויות נתתם פרוסות קטנות מדי? הענקתם פרוסות גדולות יותר מאשר במציאות

  .עתה ציירו את עוגות החיים כפי שהייתם רוצים שיהיו

האם אפשר להסתדר בחיים ללא ?  במה הן דומות ובמה הן שונות– ערכו השוואה בין שתי העוגות :במליאה

  ?מה אפשר לעשות על מנת שהעוגה המצויה תדמה לעוגה הרצויה?  אהובותהפרוסות הפחות

חלק אותה לפרוסות כפי  . בחר בפרוסה אחת גדולה מתוך העוגות והפוך אותה לעוגה שלמה חדשה

עתה עליך . בעוגה הראשונה בלטה המשפחה כמוקד של פעילותך: לדוגמה. שעשית בעוגה הראשונה

אווירה קשה , כגון חברות יפה בינך לבין אחיך הבכור, רוסותולחלקה לפ" לאפות עוגת משפחה"

, "עוגת אבטלה"בהמשך אפשר לבנות . חיים מתחת לקו העוני, במשפחה עקב אבטלה של האב הנכה

  .וכך הלאה

בית , משפחה: נושאים שצפויים לעלות". עוגות חיים" באופן כזה אפשר ליצור עוד ועוד :הערות למנחים

אפשר כמובן . מחשב, טלוויזיה, בילויים, שינה, עבודה, ספורט, תחביבים, בין המיניםיחסים , חברים, ספר

זוהי עוגה צבעונית ? "עוגת האהבה"אפשר לשאול מה דעתכם על . שנושאי החיים יהיו בעלי אופי עליז יותר

  ?ואיך זה אצלכם. הנאה מהחיים, הקשבה, כבוד, שהייה ביחד, "נישוקים", שיש בה מקום לחיבוקים

  

  : תרגיל–תוכנית טלוויזיה 

החושפת " בשידור חוקר", למשל. אפשר להיעזר בדגם של תוכניות טלוויזיה מסוימות בהפעלת הקבוצה

 דודו טופז –" הראשון בבידור", "פספוסים", סוציאליים בעזרת הקהל שבבית- שחיתויות ומעשים אנטי

  !"). פרסומות "–הקהל כמו שאגת , תוכנית שיש לה מילון משלה(לאנשים " עושה טוב"

  .תוך שימוש במסגרת התוכנית הטלוויזיונית שבחרו, משתתפי הקבוצה יבנו תוכנית טלוויזיה משלהם

  

  :משחק הלבבות

, אושר, עלבון(המנחה יכין לבבות מנייר בריסטול ועל כל אחד מהם ירשום שם של רגש   .א

 ).בדידות, השנא, חרדה, שמחה, עצב, עוינות, געגועים, כאב, נקמה, זעם, כעס

, למשל(… בפעם האחרונה שהרגשתי" :שלים את המשפטילב מן החפיסה ומשתתף ישלוף כל   .ב

  ."… חשבתי… חשתי… אשרתה כיהי, )כעס

   .משיךינוסף וישלוף לב  הבא משתתףה  .ג
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על החברים לנחש את הרגש . ציגו בפנטומימהיכרטיס רגש ומשתתף ייקח  כל :אפשרות אחרת

אני מדבר כאן ממקום של תקווה ושל "; "…כאן, אני מרגיש כעת": בסוף המשחק. שהוא מציג

 ".אומץ

 . משלווהמנחה מוסיף, בעצמם את שמות הרגשותרושמים המשתתפים  :אפשרות אחרת

אפשר להשתמש בו במשך הדיונים  ו, על הקירשתלוי גשות על בריסטול סוגים של ררושמים   .ד

 .מתייחסים לרגשותאשר כ

הקבוצה תחגוג את ימי ההולדת על פי . בו יצוינו ימי ההולדת של החבריםהקבוצה תכין פלקט גדול ו  .ה

, כמו קבלת אישור ליציאה למשפחה אומנת, אפשר לחגוג אירועים אישיים נוספים. רצונו של החוגג

תצלום גדול של חברי הקבוצה שייתלה על הקיר יכול לשקף אירועים . הצלחה במבחן חשוב

לוח התצלומים יכול לשמש כלי . צלום חוויות מרנינות וכואבותאפשר להנציח בת. הזכורים לטוב

  . מקשר אמיתי בקבוצה

  

  

  : תרגיל– צבעים

צייר תמונה בצבע האהוב עליו יכל אחד . יבחר צבע האהוב עליו וצבע שאינו אהוב עליומשתתף  כל .1

 . בשלב הבא יצייר ציור נוסף ויצבע בשני הצבעים הללו.ותמונה בצבע שאינו אהוב עליו

  .מזכיר לושבחר ספר סיפור שהצבע כל משתתף י .2

המנחה . חברי הקבוצה יציינו גם הם מה אומר להם הציור של אותו המשתתף?  מה הציור הזה מזכיר לו

יש להעניק תשומת לב אישית , עם זאת. ידאג שהמיקוד יישאר אצל המשתתף המציג את החומרים שלו

  .גם ליוצרים האחרים) בלשון העם, "צומת'ת("

ואני חולמת ( צבע סגול כי הוא אצילי תאוהבאני " למשל, ה/הנער ה/קבוצה מתרשמת מהרגשות שמביעה .3

ואני , כי זה צבע של הטבע(ואוהבת ירוק , )שיהיה לי הרבה כסף ואוכל לתת לאבא שלי, להיות אצילית

וחברה שלי , לכי הים כחו(שונאת צבע כחול ו, )פראיירית של כולם, כל הזמן סגורה בתוך הבית ומנקה

 ).…טבעה בים

. מגזרי עיתונים המשופעים בתמונות ובמילים' כל אחד יבנה קולאז: ' קולאז-תמונות אור ותמונות חושך  .4

אפשר להתייחס לשלב שבו . ולמסר שיוצרו מוסר דרכו' כולם יתייחסו למה שמבטא הקולאז: במליאה

אפשר לשלוף את . פתחות השוניםבשלבי ההת' ולבדוק את השוני במסר שבקולאז, נמצאת הקבוצה

להעשירו ולהתאימו למסרים של שלב האינדיבידואציה או שלב , שנעשה בשלב ההשתלבות' הקולאז

על כל , היצירות יכולות לשקף את התפתחות הפרט במקביל להתפתחות הקבוצה. ב"וכיו, האינטימיות

 .שלביהם

אם היא ; הדמיון בין התוצריםידי ביטוי בוא ל י–התפתחות הקבוצה הראשון ב בשלב האם העבודה נעשת

-המרכיבים התוךיעלו  –ידואציה בבשלב האינדי; יהשונה והייחודיבוא לידי ביטוי , השניבשלב נעשתה 

ובשלב , של החבריםבה ההדדית יהחאל יה י פננהאינטימיות ישההדדיות ו הבשלב; אישיים של היוצרים

   .הפרידההסיום תודגש 
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למוכנותם , לבים הקודמים יש חשיבות גבוהה לאינטואיציה בריאה של המנחיםמעבר לכל התדריכים בש

  .ולשיקול דעתם המקצועי, להתמודד עם קשיים בלתי רגילים

  

  נקודות חוזק ונקודות חולשה

   השלמת משפטים–נקודות חולשה 

  …הבעיה  הגדולה ביותר שלי היא

  ...משהו שאני עושה וגורם לי בעיות הוא

  ... גורם לי בעיות הואמשהו שאינני עושה

  ...הרגשות השליליים שאני מרבה להרגיש הם

  ...אני חש רגשות אלה כאשר

  ...האדם שיש לי אתו צרות גדולות ביותר הוא

  ...החיים היו טובים יותר אילו

  ... אינני מתמודד מספיק טוב עם

  ...אני נעשה חרד כאשר

  …הלוואי שהייתי

  ...אני פוחד מ

  ...אצלי יותר מכל הואמה שאחרים לא אוהבים 

  ...בעיה שחוזרת אצלי שוב ושוב היא

  ... אילו יכולתי לשנות רק דבר אחד בעצמי הייתי

  

   השלמת משפטים–נקודות חוזק 

  …אני אוהב בעצמי

  ...אחרים אוהבים בי

  ...אנשים יכולים לסמוך עליי כשאני

  ...הצלחתי להתגבר על

  ...אני עושה היטב

  … שאניאנשים שמכירים אותי שמחים

  ...אני שמח שאני

  ...כשאני במיטבי אני

  ...הפתעתי את עצמי כאשר

  ...אני חושב שאני מסוגל ל

  ... דרך אחת שבה אני שולט בעצמי היא

  ...משהו חשוב שאני מתכוון לעשות בחודש הקרוב הוא

  ...משהו שאני עושה ומוסיף לי כוחות הוא

  ...האדם שמאמין בי יותר מכל הוא



 

 152
 

  

בסבב או .  ממלא בעצמו ולבדו את השאלונים על נקודות חולשה ונקודות חוזק אחד כל:מטלות

 כל חברי הקבוצה :אפשרות נוספת. מקריא אחד החברים חלק מהפריטים או את כולם" בהתנדבות"

  .יקריאו בסבב אותו הפריט

בהן ל מאפשר זיהוי נקודות של פגיעות שלא התגלו עד כה ושחשוב ביותר לטפל " השאלון הנ:למנחה

שילוב של גורמי סיכון וגורמי . ה/ה בפתרון בעיותיו/במסגרת הקבוצה ובכל מסגרת שתוכל לסייע לנער

אנו ממליצים . ה/ה של כל נער/עשוי לשפוך אור חדש על  תפקודו) נקודות חולשה ונקודות חוזק(הגנה 

  .ות/מידע חיוני בנוגע לחלק מן הנערים" לפספס"לנתח את השאלון ולא 

  

; מקובל בחברה; אומלל; מאושר; "רגליים על האדמה"עם ; זהיר; "אסטרונאוט"; חלש; חזק :כרטיסים

; מעמיק; טיפש; חכם; נגרר; מנהיג; שומר על עצמו; חסר ביטחון עצמי; בעל ביטחון עצמי; דחוי; בודד

  . שומר סוד; עצל; חרוץ; שקט; פטפטן; פסימיסט; אופטימיסט; שטחי

  השלמת משפטים

  : שרשומות לעיל בהשלמת משפטים אלההשתמש במילים 

  ______________________אני מרגיש טוב כאשר 

  _________________________אני דואג בקשר ל 

  _____________________________אני פוחד ש 

   ________________________ אני מאושר כאשר

  ______________________________אני שואף 

  _____________  יקורת חריפה כשמישהו מטיח בי ב

  ___________________________כואב לי כאשר 

  _____________________מה שגורם לי שמחה זה 

  __________________________אני עצוב כאשר 

  __________________________אני כועס כאשר 

  

  .להתחלק לזוגות ולשתף זה את זה בשני משפטים שהשלמתם*

  

  :"יאילו היית"

  ______________________הייתי , כלמאאילו הייתי 

  __________________הייתי , סוג של צמחאילו הייתי 

  ____________________הייתי , חיים אילו הייתי בעל

  ___________________הייתי , מזג אוויראילו הייתי 

  __ ___________________הייתי , אילו הייתי מדינה

  __________________הייתי,  תחבורהאילו הייתי כלי

  _____ ___________________אילו הייתי ספורטאי 
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  ____ ________________אילו הייתי כוכב טלוויזיה 

  ___________________הייתי , אילו הייתי כלי בבית

  ____________________יקהאילו הייתי שיר או מוז

  _______________________הייתי , אילו הייתי סם

  

יהיו אם  ( השאלוניםהמנחה את כליאסוף , כולהקבוצה עבור הזוגי וב, ל באופן אישי"נ השאלון המילויאחר ל

שלב התחלת העבודה שמור את הדפים לצורך השוואה בין יו) בתיק מיוחדאת השאלון אפשר לשים , מתנגדים

י אקבוצה וכדחבר ב שקרה לתהליך חיובי ההבדלים יכולים להצביע על .אמצעה וסופהלבין , קבוצהב

בתחילת , תראה מה קרה לך" (דינמי בתהליך הקבוצתיעזר יכול לשמש גם כחומר השאלון . ולהבליטו ולחזק

   .")'סוחף אותנו לאורך הנהר הגועש' ועכשיו אתה 'שלולית קטנה ועכורה'השנה היית 

כדאי לעבוד אתה על  ,מחצית השנהחשבה שהיא מטאטא בתחילת השנה וגם באם מישהי  ,זאת לעומת

ומה היה המטאטא שואף  ?ואולי המטאטא הראשון איננו זה השני; עבורהב" מטאטא"משמעות המושג 

   ?להיות

הוא היה חושק . אך לא  החמיץ ולו פגישה אחת, נמצא נער שעד כה לא פתח את פיו בקבוצה, במקרה אחר

: כתב" אילו הייתי"במסגרת . עיר אנפיןואינו מתיר לעצמו להתגלות ולו בז, נושכן עד זוב דם, שפתיו

הוא מרעיל , אבי הוא בקבוק מלא וודקה; משפחתי היא כמו נהר סוער שהולך ומטביע כל שנמצא בקרבתו"

בתום התרגיל הזה עומד )". לא את כולם(אני רוצה להרעיל את הסביבה ; )…רק לא את(את כל הסביבה 

נהר : "עליהם לבדוק מה משמעויותיהם של הביטויים. קןלרשותם של המנחים חומר מעניין שמסר הילד השת

מה הם , יש לבדוק מה הביטויים אומרים לו". בקבוק וודקה", "מקור הרעל", "רעל לסביבה", "סוער

יש אחרים שצריך , אני מקור הרעל, אבא שתיין(מה הם אומרים לגבי הדמויות השונות ? מזכירים לו

  ).להרעילם ויש מי שאין להרעילם

  

  ם"כל הזכויות שמורות למחברים ולאקו ©

  יאיר רוזנבלום: לחן; גדי ענבר: מילים/ כשהייתי עוד תינוקת 

  הייתי עוד תינוקת פעוטה בגילכש

  היה לי אז דימוי עצמי מאוד מאוד רגיל

  ,דימוי עצמי נמוך בערך מטר עשרה

  .כך הרופאה אמרה, אך זה התאים לגיל שלי

  ת נהייתי מפותח,אחר כך עוד גדלתי

  ,הוא לא כל כך צמח, אך הדימוי נשאר נמוך

  נתנו לי אז תרגיל, שלחו אותי להתעמל

  .כדי שהדימוי יגדל לגודל הרגיל

  אבל במקום שהוא יצמח צמחתי רק אני

  והדימוי שלי נשאר נמוך ועצבני

  למדתי פסנתר וגם למדתי בלט
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  למדתי לשחות פרפר וגם לשיר דואט

  ס"הלכתי לצופים וגם הלכתי למתנ

  ך הדימוי שלי נשאר ממש אותו ננסא

  דימוי עצמי נמוך בערך מטר עשרה

  ואז התחילו לנסות תוכנית העשרה

  שלחו לי קצין ביקור סדיר

  יועצת חינוכית

  יועצת פדגוגית

  יועצת טיפולית

  מורה שמקדמת

  מורה שמאיצה

  ופסיכולוג סוציאלי על חשבון המועצה

  אמרו שבגללי, אושיוהם כולם תפסו י

  דימוי עצמי שלילי, שאר נמוךהדימוי נ

   יום אחד הבנתי אם אין אני לי מי

  הדימוי שלי יגדל רק בכוחות עצמי

   זה לקח לנו קצת זמן,הוא לא צמח בן לילה

  אבל עכשיו אני והוא צוות לעניין

   נסו בעצמכם,ולכולכם אני אומר

  ,פעם אחת להאמין באגו שלכם

  !תנו לו לדימוי לגדול יותר מדיאל ת –י יאך ידיד, תראו איך יתנפח כמו בלון

  ם" כל הזכויות שמורות למחברים ולאקו©

  

  . מדקלמים אותו או שרים אותו ,לשירכולם מאזינים .  השיר מילות משתתף מקבל דף עםכל :טלהמ

  :שאלות לדיון

  ).' וכו,חלשאני במה , חזקאני במה : התמונה שיש לי על עצמי(? "דימוי עצמי"מה זה  .1

  ).…עצם, חיים בעל, צמח(?  איזה דימוי עולה בדמיונכם–ל  דימוי עצמי כשאתם חושבים ע .2

  ?צמיו העדימויחזק את יכולים אנשי מקצוע לעזור לאדם לכיצד  .3

  ?משפיע דימוי עצמי על התנהגות האדםכיצד ? האם זה חשוב .4

 ?הקבוצה לסייע לי יכולהכיצד ?  שלידימוי העצמיה את חזקאני יכול לעזור לעצמי לכיצד  .5

 ?ד אני יכול לעזור לחבר מהקבוצה לחזק את הדימוי העצמי שלוכיצ .6

  ? מה קורה אם הדימוי העצמי חזק מדי .7
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  סודות

הן לחשיפה האישית הן לשמירת . חשוב לזכור כי שמירת סודות הוא כלי קיומי לנוער ולילדים בסיכון גבוה

ות הללו עלולה לסכן את שלומם חשיפת סודותיהם של הנערים והנער. הסוד האישי ישנם מחירים לצד רווחים

 בכל –ברור כי נושא הסודות יעלה לאורך כל הסדנה , מכאן. ואת קיומם של המתבגרים ושל בני משפחותיהם

  .פעם שמשתתף או משתתפת ירצו להעלות תוכן סודי משמעותי

. ים בקבוצההמסר הבסיסי הוא שאין לחשוף סיפורים אישיים שעלו במפגשי הקבוצה בפני בני אדם שאינם חבר

קנאה , אהבה ומיניות, למשל( בעיקר אם הם בנושאים פיקנטיים ,לשמור סודות הנחשפים בקבוצהקשה 

בעבודה בקבוצנ יעזרו . ומתי אחריםאת המה הוא משתף זאת ולבחור בכל משתתף לשקול על לכן , )ואלימות

למי שייך , אלו סוגי סודות (הבקבוצהנושאים שאותם יחשפו באחריותם האישית לגבי המנחים לחבריה להכיר 

לאחר סוד השמירת כי , יש לזכור .כיצד לשתף את הקבוצה ומתי, וכן, )'וכו, האם בכלל לשתף בסוד, הסוד

את  פושתעל המנחים לשמור שחברי הקבוצה לא י. שנחשף בקבוצה היא תנאי בסיסי ליצירת אינטימיות בתוכה

וה ולהביע תקו ,מנחיםכלפי הקבוצה וין חברי ה אמון בצרבטרם נו ,קדמיםומהבשלבים האחרים בסודות כבר 

כמו כן יבהיר המנחה  . את הזולת בנושאים רגישיםל אמון ויהיה רצון לשתףשירה ושבמשך התהליך תתפתח או

המשתתפים יכירו .  ודאגהשל אכפתיותמקום  זאת מהיעשהוא   חדשיםדברים" לגלות"אם יהיה עליו ש

  .ים שיימסרו בקבוצהבאחריותם האישית לגבי התכנ

על חברי . קיימת הבחנה בין חשיפת סוד בקבוצה על ידי הנוגע בדבר לבין חשיפת סודו על ידי חבר אחר

 עליהם לדעת כיצד להגיב לסיפור ולהימנע –הקבוצה להבין ולהפנים כי חברם סיפר דבר מה אישי מאוד 

  .מלעשות בו שימוש לרעה

של אחד מחבריה או " גדול"ישים המנחים שאם נחשף בקבוצה סוד  פעמים רבות מרג:הערות חשובות למנחה

בעיקר אם זה קורה בשלבים (לעתים . הדבר מעיד על הנחייה טובה, אם התרחשה בה התפרצות רגשית עזה

להגן עליה , אותה הפתיחות עלולה להעיד על כך שהמנחה לא הצליח לשמור על הקבוצה) מוקדמים של הקבוצה

  .   ימת כאן בעיה רגישה של פריצת גבולות שעלולה לסכן את המשך קיומה של הקבוצהקי. ועל הפרטים שבה

  

  !ולא שימוש לרעה בסודות, לא שימוש לרעה בסמים

אחר את הסוד הוא משהו שאני לא מעוניין לשתף בו ;  לכולנו יש סודות; לגיטימציה לקיום סודות מתן:מטרות

זיהוי דפוסי התמודדות ; ודות שאותם אין הם מעוניינים לחשוףהבנה כי גם לאחרים בקבוצה יש ס; אחריםהאו 

  . סוד מעיקחלוק אדם אמין שאתו אפשר לזיהוי של; עם סודות

 יבדוק את ו, הסביבה המקיפה אותה והקו המפריד בינה לביןשרטוט ברור של גבולות הקבוצההמנחה ידאג ל

  . המפגששלזמן  היכולת ההכלה שלה בנקודת

  

        :       תרגילים

  ? מהו– סוד. 1

  . מעגל ערכת צבעים במרכז ההנחו)  דף פוליו1/4( חלק לכל ילד ריבוע דף חלק :למנחה
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 ,יוםמשוכחים את טרדות היו, נושמים עמוק, עוצמים עיניים, רגעיםנ , יושבים בנוחיות כולם:הנחייה לקבוצה

 אחד  חשב על סודמשתתףחר שכל לא". שומרים בבטן"הם מתרכזים וחושבים על סוד ש, "מנקים את הראש"

עושה לו מה : למשל. איך שרוצהמה שהוא רוצה ו וצובע בדף שלו  שקשור בסוד בוחר לו צבעהוא, שלו

  .המסוים לסוד הצבע איך קשור ;הסודבו איזו הרגשה מעורר ; המחשבה על הסוד

  . את ריבוע הנייר שלוציג כל משתתף מ:סבב

  . אפל– עצוב  או מאיר–שמח ד יכול להיות  לסמל את הסוהצבע שנבחר    :ניתוח

      .עומקו של הסוד, ו גודל,מומקו מסמל את חלק הריבוע שנצבע            

  ?שהוא מעורר תחושותאו ל לתוכן הסוד            האם המשתנים האמורים קשורים 

  ? מה זה סוד בשבילי:דיון

 ולעומק הסוד היא פרשנות סובייקטיבית של לגודל השטח שנצבע, ההתייחסות לצבע שנבחר: הערה למנחה

  .המשתתף בלבד

  

  :מקום בטוח לשמירת סודות. 2

  .מספריים ודבק, בריסטולים, פלסטלינה, במרכז צבעיםהנח ,  חלק לכל משתתף דף:למנחה

מקום שבו ישמור את , מקום בטוח לשמירת הסוד שלו, בונה או מרכיב,  כל משתתף מצייר: לקבוצהנחיותה

   . בצורה הטובה ביותרהסוד שלו

גודל מהו , עשויהוא ממה :  יאמר"מקום בטוח"התייחסות לכל  ב. המקום שבחרציג את כל משתתף מ:סבב

ל ע? האם יש לו תחתית, ו בקלותהאם אפשר להזיז את מכסה, פתוח או מכוסההאם הוא , עומקו, צורתו, המכל

 או אופטימי,  או עצובשמחהאם הוא נראה , מכילהוא  מה ,יצור אנושי או דומםזה אם ה? מה נקבע המקוםפי 

  ?למה הוא בטוח, מעורר אמון או חוסר אמון, פסימי

לנושאים חדשים שעלו בסיפור  יש להתייחס בדיון .פר על מה שפיסל או צייריכול לס  מי שרוצה:נקודות לדיון

 מפקיד ה מי מחברי הקבוצה היבידי? שימרגהוא מה  ? הוא מציג בצורה כזולמהכמו , פיסול או לכהשלמה לציור

  ?אחריםעם הומה ? סומכים עליוכולם  שהאם דווקא בידי מי? וסודאת 

  

  :דות שלנוומה אנחנו עושים עם הס. 3

 : עם אחת מהכותרות הבאותמדבקההדבק  ה על כל קופס.ארבע קופסות גדולותמעגל ם במרכז הי ש:למנחה

מבוגר אמין , )אחר, מנחה,  מורה– משפחהמחוץ ל (אמיןמבוגר , ) או מחוץ לכיתהמהכיתה(חבר טוב , עצמי

  ). המורחבת או הגרעינית(בתוך המשפחה 

יש כל מיני סודות ולא עם כולם מאתנו  לכל אחד  הסבר למשתתפים כי.חלק לכל משתתף ארבעה ריבועי נייר

מה אנו בדוק נבה ה. נוח לגלותפחות  וישנם סודות שםישנם סודות שנעים לגלות. אופןה אותובאנו נוהגים 

  .שונים שלנוהסודות העושים עם 

  

  : לקבוצהנחיותה

  .  ורושם את אחד מסודותיו על כל אחד מהםכל משתתף מקפל את ריבועי הנייר שלו לפתקים קטנים. 1
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 למי היה ,סודות שלוהות וחושב לעצמו מה היה עושה עם אמסתכל סביבו ועל הקופס, כל משתתף מתרכז. 2

  ?םבוחר לגלות

 או על ותאך אחת הקופסתוהסודות בשעליהם רשם את  יםפתקכל אחד מהבתורו ניגש ושם   כל משתתף:סבב. 3

 ,המבוגר האמין הוא המנחה  אם–בידו של אחד הנוכחים בחדר את הפתקים הניח  לאפשר: פי הנחיות אלה

גילוי חשש מ באם מדובר, "עצמי"אף מבלי להניחם בקופסה של , לעצמיאותם מור לש;  או חבר טובהמורה

לא לגלות לאיש ולכן אשמור שאת הסוד הזה אני מעדיף " :למשל, המשתתף מלווה את מעשיו בהסבר .הסוד

  ."סומךרק עליהם אני . מא שלי ולחבר טוביהסודות האחרים אגלה לאאת ואילו , אצליאותו 

אחר   וחלקנושמור אצלחלק מהם נעדיף ל. שוניםהאכן יש הבדל בהתייחסותנו לסודות :  המנחה משקף:ניתוח

  . וזה טבעי ולגיטימי,אחריםהנעדיף לחלוק עם 

, קבוצהב םיחד מנסחים את דפוס ההתנהגות האופייני לחבריבות ואהמנחה מראה לקבוצה את תכולת הקופס

  ...." עולה על גדותיה'עצמי' של ה הקופס–סודות לעצמם את הגם חברי הקבוצה מעדיפים לשמור : "למשל

  ? ו מעדיפים לשמור לעצמנו סודות מסוימים ולא לגלותם לאיש מדוע אנ:דיון

 כך אנו ,ככל שהסוד רציני ומעיק: לכוון. לחץ חברתי, פחד, בושהכגון , קבוצההקשיב לתחושות שעולות בל

ת  אחלוקמי לעם  בשאלה  רביםכוחותו אנחנו משקיעים מחשבה ;חוששים יותר לגלותו ושומרים אותו לעצמנו

  .הסוד

למה אנחנו מגלים  ? עם איש אותםקואנו מעדיפים לשמור את כל סודותינו אצלנו ולא לחלאשר רה כמה קו. 4

מה אני מדמיין שיקרה אם אגלה את  ?ה את הסודי לגלות לימקל עלשבאותה דמות יש מה ? סוד למי שבחרנו

  ? לטוב ולרע,הסוד

  : למנחה

תמלא והפתקים תעד ש, ות האחרותאמהקופס" סודות"ומלא אותה ב" עצמי" שעליה כתוב הקח את הקופס .1

  .ממנה החוצהיגלשו 

 יכולה גם להישבר או להתפוצץ ההקופס, ומעיקים" כבדים"הסודות אשר  כ,לעתיםכי , בפני הקבוצהציין . 2

  ).בציור או "...מכל שמכיל עוד ועוד סודות עד שמו אנו כ": בדמיון מודרךלעשות זאת אפשר (ולא רק להתמלא 

 או " פוצץמת" המלאה לבין הלב שלנו שמכיל את הסודות והרגשות ולעתים הבלה בין הקופסך הקוער. 3

  .מהעומס שאנו מטילים עליו" נשבר"

, חרדה, כאבי לב,  מתח:אחריםה עם חולקל אצלו ולא ו מה קורה לאדם ששומר הכ:קבוצה ושאל הלאפנה . 4

  .מחלות, לחץ, התמוטטות

  ?דות אחדים בהדרגהסו" ישחרר"מה יקרה למי ש: ברר. 5

  

שלא ,  שלא יגלוש כךל לחוץ בפניםו הכהשארת משקיע הרבה מכוחותיו בתוכול בושומר הכהאדם  :סיכום

בילויים ב, לאדם כזה יש פחות כוח להשקיע בחיים עליזים ורגילים בחברה. יפרוץ החוצה ושלא יתפוצץ

  .שבתוכו הדברים שמירת כי הוא עסוק כל הזמן ב,לימודיםבו

אחר ש וללא התלבטות וחיפ, מגלה מיד כל סוד אישיש אדם : שתעלה בקבוצה האפשרות של מצב הפוךיתכןי

  ?מה ירוויח ומה יפסיד מדפוס התנהגות זה. האדם המתאים
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בפנים ל וקשה לשמור הכ. יוודותבס לגבי השאלה מה יעשהמחליט הבלעדי ההוא כל משתתף בקבוצה  :המסר

 מבוגר שאפשר , חבר– עצמומלבד ,  אדם נוסף שכל אדם ימצאכדאי, לכן. שמחלאורך זמן ולהישאר בריא ו

דברים ב לפחות ,תוכוחלק מהדברים שהוא שומר בבתו ו אשתף מסוגל ליהיה ו– בן משפחה קרוב, לסמוך עליו

עזור ל עשויו, קל עליוי עם אדם נוסף שיתוףה. ותממנו כל כך הרבה כוחגוזלים המדאיגים והמעיקים ש, הקשים

אין הוא היחיד יתכן גם שימצא שי. תגובות של אחריםמ ללמוד מעצות ואפשרשתמיד מכיוון , בעיותפתור לו ל

גם למד שיתכן יי. והם פשוט מסתירים אותו, סוד דומהלהם יש שרבים ישנם עוד אלא , זה או אחרסוד שמחזיק 

  . מזה שלוקשההרבה יותר שתוכנם  סודות נםשיש

  

  הקבוצה שומרת סוד

, לשמור האם היא יכולה ? האם הקבוצה יכולה ומוכנה להכיל סודות ודברים אישיים של חבריה:צהבקבודיון 

קבוצה כדי שתהיה איזה תכונות דרושות ל ?חבר מביא לקבוצה סוד שלוחץ עליוכאשר , לעזור, להתייחס

שה לשמור למה כל כך ק?  סודותלשמור המתקשיםאפשר לעזור לחברים בקבוצה כיצד ? מסוגלת להכיל סודות

אם הקבוצה בשלה  כיצד נבחין ?האם קל לי או קשה לי לשמור סודות של אחרים ?על סודות של אחרים

  ? לשמירת סודות

מבטיח להעלות את  הוא, סודיותשמירה על מסוגלת להבטיח אינה הקבוצה נוכח לדעת כי המנחה במידה ש

נושאים , במסגרת הקבוצה ,ם מעליםהם מסתכנים כשהכרגע ומזהיר את חברי הקבוצה ש, הסודות בהמשך

 מנחהה –סודיות ובשלה לכך שמירה על אם הקבוצה מוכנה להבטיח .  לעצמםאישיים שברצונם לשמור

  .בוצההקחתימות של חברי ממשי שמצורפות אליו   התחייבותנוסחעל פה או בכתב   בעלת חבריהא" מחתים"

  

   :תת את הדעת לנושאים אלה יש להקבוצשל הבחוזה 

אמון . מנחים ובחברים בקבוצהבמנחים ובנם אמוהיא חיונית כדי שהמשתתפים יתנו את סודיות על  השמיר ה-

 מבלי  סודיות מאפשר לחברי הקבוצה לחשוף נושאים אישייםה עלשמיריסוד של התנסות בשנבנה על 

  .להסתכן בעשיית שימוש לרעה במידע שהתקבל

 . הוא גדולות לאחריםקושי לשמור סודות והפיתוי לגלות סוד ישנו -

 ?אחרמישהו  סוד של להימנע מחשיפתלאדם  כיצד הקבוצה יכולה לעזור -

  ?עמד בפיתוי ולא חשף סוד שמישהו סיפר לוהקבוצה חיזוק לאדם ש כיצד תיתן -

  .הבחנה בין נושאים כלליים שסופרו בקבוצה לבין נושאים אישייםרוך אפשר לע -

לנושאים שקשורים בשמירת הבריאות והחיים פרט ,  סודיותה עלשמיר לתםאת חובמראש  יגדירו יםהמנח -

  .)פסיכולוג, יועצת, מנהל(ת הספר לאנשי מקצוע בביועליהם ידווחו , )התאבדות, צריכת סמים(

יחליט באיזו מידה הוא רוצה זה ש הוא. היחשפותו בקבוצה תדימ לע  אישיתאחריות על כל פרט מוטלת -

  .הסיכון שבחשיפהמידת בקבוצה מול שלו אמון מידת ה תתוך הערכ, עצמואת לחשוף 

 המנחים אחראים לעזור לחברי הקבוצה לקבל זה את זה ולכבד את ההבדלים שביניהם בבחירה אם לחשוף -

  .סודם או לא
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  עזרה או הלשנה 

שתמע  אם הוא יוגדר כמלשין י–שעד כה לא היה ידוע לו ,  אם מישהו מגלה לאדם אחר מידע על חברו:המנחה

גילוי הסוד נובע ממניעים חבריים וזוהי , לעתים. מזה שהמוטיבציה שלו נובעת מתוקפנות כלפי בעל הסוד

  .במקרים של מעורבות בצריכת סמים ובפעילות עבריינית, למשל, המחויבות דווקא בחברות אמתית

מה ?  חושבים ועושים, מרגישיםמה אנחנו? ך לאחרים סודהגילהוא  וךחברבטחת ב מה קורה כש:דיון בקבוצה

  ?זההאנו רוצים להגיד לחבר 

  ).המנחה רושם על הלוח(של מתבגרים בגילכם " סודות"רשמו . 1

, שימוש בסמים, סיון התאבדותינ(? למי? מה חשוב מאוד לגלות:  שלכםמיינו את הסודות לפי אמות המידה. 2

  ?למה? מה מעניין לגלות ). שבוצעה או כזו שעשויה לקרותאלימות, עבירה

זו ( ת מגלהובכוונו תלוי בסוג הסוד הדבר. וד הוא הלשנה ולא כל שמירת סוד היא עזרה לא כל גילוי ס:מסר

 אך ,כוונות טובות משתבשותקורה שאמנם לעתים . )שבפניו בחרנו לחשוף הסוד דםבאבאה לידי ביטוי גם 

  שיכול למבוגר אמיןולגלות חובה ,מסכן חברהאם קיים סוד  .תמיד עדיף לנסות ולעזור מאשר לא לעשות דבר

  .חבר טובכ תפקדתילא עזרתי לו ולא ש הרי , סוד של חבר אצליירסתאם אני מ. עזורל

  

  

  :  תרגיל–מגבעת באישיים סודות 

  : הנחיות לקבוצה

  . בתוך כובעו ומניח,ללא ציון שמו, כל משתתף כותב על פתק סוד שמטריד אותו. 1

  .משתתפים וכל אחד נוטל ממנו פתק אחדעביר את הכובע בין הה מהמנח. 2

. מתייעץ עם הקבוצה כיצד להתמודד אתוהוא . בפתק שלקחשרשום כל משתתף מציג בגוף ראשון את הסוד . 3

   .ה שקיבלעזרלגבי מידת הלקבוצה ב  משותלהזדהות ולת" בעל הבעיה"ול כיבסוף התהליך 

  : דרכי התמודדותיםציגובמסגרתה מ" פול בסודת לטיכניות"מכינים ,  יושבים בקבוצה קטנה:אפשרות אחרת

  ). בשכונהידום נוערמדריך ק, סעדקיד פ, יועצת(יה לאנשי מקצוע יפנ -

  .הלמרות החרדה מחשיפ, סודאת לא לשמור  -

  .)חבר, משפחה, מורה, בפני איש מקצוע(חשיפת הסוד של עצם לבדוק רווחים והפסדים  -

, ספרהת  לביקור לא סדיר בביהסיבה והוא, היא גורם הסיכון הבסיסי )הסוד (יתכן שהאלימות בביתי: לבדוק -

יש , אם כך . בלימודיםשגים נמוכיםילה, להפרעות התנהגות בכיתה, להתנהגות תוקפנית ואלימה כלפי ילדים

  . אותיול בתוצופיט בד בבד עם ה לתיקון המצב בביתפעולל

  

  : תרגיל–אישיים במגבעת -לאסודות 

  : הדוגמל. משפט אחדיופיע פתק  כל ב– כלשהם סודותרשומים עליהם שם כן פתקי ה:למנחה

  .הוריי אוהבים את אחי הקטן -

  .כועס, בודד, אני עצוב -

  .הבמבחן במתמטיק נכשלתי – אני לא מגלה לאף אחד את הסוד -

  ...אני לא מגלה, כל פעם שהוא עצבניבאבי מכה אותי  -
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  .ותי אני לא מגלה לאיש שהחברה שלי עזבה א-

  . זה סודי בהחלט כי היא עדיין לא הייתה אצלי בבית.  החברה שלי ואני נוסעים לאילת-

  :הנחיות לקבוצה

  ").…אני ("כל משתתף לוקח פתק ומציג את הבעיה הרשומה בו בגוף ראשון. 1

 הוא למי בכל זאת, ששפני מה החמ, היא סודית מדוע מסביר –  הבעיה של"סודיות"מתייחס להמשתתף  .2

  .ולגלותלמי הוא מעוניין או את הסוד  ותגלל מתכוון

 דווקא  אפשר להתחיל.  גילוי הסוד בין בעל הסוד לדמות שהכי פוחדים לספר להלערוך משחק תפקידים על. 3

המנהל הודיע לי היום שאני :  למשל".המפחיד"גם לאדם בהמשך ולהגיע , לספר לה" קל"בדמות שהכי 

  .  ת לאבי הוא יכה אותי מכות רצחכשאומר זא. מסולק מבית הספר

 םמה. בלבםאותם אחרים ישמרו אילו ומסוימים  יחשפו סוגי סודות מסוימיםיתכן שמתבגרים  י: בקבוצהדיון

  ?מהם הרווחים וההפסדים של חשיפת סודות ?יותר" הרגישים"הסודות 

  

    נושאים של סודות

  : ערוך רשימת סודות לפי הדוגמאות הבאות:למנחה

  .שלך לוקח מהוריו מדי פעם מאות שקלים מבלי שהם יודעים  חבר -

התלבטת אם להשתתף או לא ובסוף החלטת . ה מהכיתה מתארגנים לגנוב בחינה מהתא של המורה'  כמה חבר-

 .אתה יודע שהם הולכים לעשות את זה. שלא

חרונה התנהגותו לא. שומע הרבה מוזיקה ומעשן משהו שריחו מוזר,   בזמן האחרון אחיך מסתגר בחדרו-

 .הוא לא מניח לאיש להיכנס לחדרו. השתנתה והוא עצבני ומסוגר עוד יותר

 .היא משביעה אותך שלא תגלה לאיש.   חברתך מספרת לך שהיא כנראה בהיריון-

נערה אחת . ה נטלו מהם'כמה חבר. ה ביניהם בלילה כדורים לבנים'  בטיול השנתי האחרון העבירו החבר-

. כולם השביעו זה את זה שלא לספר לאיש מה שקרה.  הרגישה סחרחורת והתחילה להקיא,התעוררה בבוקר

 .הבחורה פונתה באמבולנס לבית החולים

  .הוא מבקש ממך שלא תספר זאת לאיש.   חברך סיפר לך שהוריו כנראה נפרדים-

נכנס לכיתה ושאל מי המנהל . הכדור פגע בחלון ושבר אותו.   ילד מהכיתה שלך זרק בטעות את הכדור בכיתה-

  ".תיענשו כולכם בביטול יום הספורט, אם לא תגלו: "הוא אמר. עשה את זה

.   היועצת קוראת לך לשיחה ושואלת אם יש לך מושג מה קורה עם החבר הכי טוב שלך שמידרדר בלימודים-

 .אתה יודע שהוא הסתבך בכספים בשכונה. היא מבקשת את עזרתך

  . ציון המבחן חיוני לשיבוצו למגמות בשנה הבאה. אתה יודע שהוא העתיק הכול. ן במבח100  חבר שלך קיבל -

  : הנחיות לקבוצה

המאבק בין הרצון להסתיר לבין הרצון (נסה לתאר את הקונפליקט הפנימי . בחר בבעיה אחת מתוך הרשימה. 1

  ". דיאלוג פנימי "–) לגלות

 את הבעיה בה טיפל וינסה להעשיר את תפיסתו שלו וזו לאחר הניתוח האישי התחלקו לזוגות וכל אחד יציג. 2

  ".אתה-דיאלוג אני "–של חברו 

  ".אתם-אנחנו"דיאלוג :  מליאה–לבסוף . 3
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  .חברות בונה כגורם הגנה.  בבעיה זאת כרוכה השאלה של חברות אמת:מסר

  

  :תאישיברמה ה תרגיל –חשיפה אישית כגורם הגנה 

  ?בתוך עצמי ולא מספר לאף אחדאילו דברים על עצמי אני משאיר רק 

  ?אילו דברים על עצמי אני מספר רק לחברי או לחברתי הטובים ביותר

  ?לאחותי, לאחי, אילו דברים אני מספר רק להוריי

  ?אילו דברים אני מספר לכל חבריי ולכל הכיתה

  ?אילו דברים אני מספר לחבריי בקבוצה שלנו

? יותר מחבריי" שותפים לסוד"האם אצלי ההורים הם ? "ודייםהכי ס" מה מאפיין את הדברים :נקודות לדיון

האם אמסור לחברי הקבוצה על ? למנחים? מה אספר לחברי הקבוצה שלנו? למה, אם לא? מדוע, אם כן

  ?כשאני יודע שהמנחה תדווח על כך למנהל בית הספר או למשטרה, השימוש בסמים

על מחשבות ההתאבדות של ? שבות ההתאבדות שליהאם אמסור לחברי הקבוצה על מח? מהם השיקולים שלי

  ?כיצד יכולים חברי הקבוצה לעזור לי להתמודד עם בעיה אישית קשה כל כך? חבר

אילו תכונות צריך שיהיו ? האם אני מרגיש יותר בטוח לחשוף סוד בפני אדם אחד מאשר בפני הקבוצה כולה

  ?תכונות כאלוהאם לך עצמך יש ? לאדם כדי שתהיה מוכן לשתפו בסודותיך

  :)שמירת סודשל בנושא (ה ודמיון מודרך יהרפ

יר והחזיקו את האו, פה סגורכשהנשמו עמוק דרך האף ,  עצמו עיניים.שבו נינוחים): בקול שקט ורגוע(המנחה 

  . עשו זאת כמה פעמים.שחררו אותו בהדרגה דרך הפה הפתוחר כך  ואח,בתוך הבטן והחזהמספר שניות 

היער , איטית או מהירה, יש בו רוח חזקה או חלשה, אתם חשים את היער, מהלכים ביער שאתם עצמכםתארו ל

 םאיך את .דרכםמאירה לים והשמש ילדם או שהם ימכסים את השמיה גבוהים יש בו עצים, דלילצפוף או 

, ים חוששםאת.  פתח של מערהים רואם לפתע את.כל אחד מכם ממשיך ללכת ביער בדרך משלו? יםמרגיש

שלא , שעהם הולכים כבר  שאתכםנדמה ל,  שער אחר שעריםעובר,  להיכנס פנימהים מתחילם את;ניםסקראבל 

עם גדול  שער :שער מיוחד במינומול  ים עומדםאת.  רשרוש מוזרים שומעםפתאום את … לשום מקוםותגיע

 סופו יושב אדם זקןב. מפואר, מואר,  אולם גדולים רואםאת.  פנימהים אותו ונכנסים פותחםאת. פיתוחי זהב

מתנה ארוזה בתוך כם הוא נותן ל. להתקרב אליוכם האיש קורא ל .ראשו כתר זהבליש לו זקן לבן ו. מאוד

  .קופסה מפוארת

מה קשה , כםמה מדאיג את, כם לספר לו מה מעיק עלייםרוצ,  אליוכים נמשםאת,  חכםדם מרגיש שהוא אםאת

תוך שלכם אל הזקן מקשיב ומכניס את כל הסודות  .לו סודותאפי, לו לספר לו הכים מתחילםאת . בחייםכםל

אבל , הקופסה תשמור היטב על סודותיך ":כםואומר לה קופסהאת כם בסוף הפגישה הוא נותן ל .קופסת הזהב

 הסוד יפסיק להיות סוד פתרון משלך ואשר תמצאתמיד כשתרצה לשחרר סוד כדי לספר אותו ולבקש עזרה או כ

 סודותתיבת ה בחזרה עם ים לזקן החכם ויוצאים מודםאת" .תי הסודהר תאמר את הסיסמ התיבה תיפתח כאש–

  .בידיכם

  

  :מיכל סנונית: מאת. ציפור הנפש
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דמיין לך שאתה : בעקבות הקריאה מנהלים דיון בקבוצה לאור הנקודות הבאות. המנחה מקריא את הסיפור

שהו פוגע יכשמ,  ומרגישה כל מה שאנו מרגישים,על רגל אחת, ציפור הנפש עומדת במרכז הנפש. ציפור הנפש

,  של רגשותרותייש בנפש הרבה מג. מאושרת  היא–כשמישהו אוהב אותנו , ציפור הנפש מאוד  סובלת–בנו 

  .ולןורק לה יש מפתחות המתאימים לכ

 כאב ,שנאהעוינות ו,  וכלימהבושה, זעם, ייאוש, אכזבה, תקווה, קנאה, עצב, שמחה(? רות שלךימה יש במג

  .)לסודות הכי כמוסיםמות מקו, סבלנות, סבל, עצבנות, שתקנותודברנות ,  כעס ופינוק,וגאווה

  .שמחה וכשהיא עצובה  כשהיא–  פסל אותה או הצג אותה בתנועה,צייר את ציפור הנפש שלך

 . עכשיוה מרגישתצייר אותה כשהיא מרגישה מה שא

 .הבחר הרגשה מסוימת של ציפור הנפש שלך וספר עלי

  

  : דוגמאות

אבא וגם   גם–זה בגלל שיש לו משפחה שלמה . כשביקרתי אצל חברי אלי פתחתי את מגירת הקנאה": דורון

  ". הוא מת,לי אין אבא. מא ושני אחיםיא

  ."אף אחד לא אוהב אותי, אין לי חבר,  עצובה...ציפור הנפש שלי": אורית

  "... היאציפור הנפש שלי: "לפנות אל המשתתפים

, רת הדברנותיפתחת את מגקרה לך ש ,למשל ?לך אחרת" יצא"קרה לך שרצית להתנהג בצורה מסוימת והאם 

 למה אנחנו נוהגים ?מה מסתתר בנו? רצית לעזור ופתחת את מגירת הקלקול והצרות; למרות שרצית לשתוק

 ? מה ניתן לעשות בקשר לכך?זההבאופן 

  ? משלהיש ציפור נפש אולי גם לקבוצה שלנו

  

  רים שבמשפחתם הורה או בן משפחה אחר שמכור לסמיםמתבג

  

  :מטרות

  .מקבלת, תומכת,  ביטוי אישי במסגרת הומוגניתילדי מכוריםלאפשר ל -

  . ומכבידות עליהםהבעיות שמטרידות אותםואת את המצוקות לבטא לאפשר למתבגרים  -

  .ולנטיים כולל רגשות אמביו,לאפשר להם להרגיש ולדבר על רגשות באופן ספונטני -

  .לבטוח בהם, אדם לטפח אמון בבני -

  .לבעיות" פתרונות"לעזור זה לזה למצוא  -

  .להתנסות ביישום הפתרונות שנבחרו -

  .שלכל בעיה יש פתרוןלחזק את האמונה  -

  .דרכי ההתמודדות שלו ואת  את סגנון חייובוחר בעצמואמונה שכל אדם את הלחזק  -

  שהוא רוצה אחד יכול לשקול ולהחליט אם הוא רוצה להישאר בתפקידו אואחד יש תפקיד במשפחה וכל לכל -

  . פולהחלי

  .י זאת מחלה שקשה מאוד להחלים ממנה אבל זה אפשר;"אופי רע" ולא שהתמכרות זאת מחלהלהבין  -
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  .זאת בחירה שלו, זה לא תלוי בי. באשמתי, לבטל את החשש שההורה שלי מכור בגללי -

  .ו שלבייחודיות, בכוחותיו, בערכיו, הילד בעצמואמונה של את הלחזק  -

חברתי ה דדויבה, האשמה, הבושה, התסכול, לבטא לגיטימציה וקבלה כלפי הסבל שהילד חווה בתוך משפחתו -

  ).ולעתים גם על ההורה השני(יכולת לסמוך על ההורה המכור  האי, )לא מביא חברים הביתה(

  :   הנחות יסוד

  . בכוחו של כל אחד מאתנו לקבוע את סגנון חייו,  משתמש בסמים או מכוראף אחד לא חייב להיות -

אלוהים או אביו ,  המזל,גם אם זה נראה לנו לעתים מעשה ידיו של הגורל. כל אחד בוחר להיות מכור או נקי -

  .מתמכרשל ה

  מסמיםקייםהורים נלאנו מכירים ילדים כמו כן ,  מסמיםאנו מכירים ילדים של מכורים לסמים שנקיים -

  .התמכרוש

אולם אם ,  להתמכר לסמים מאשר למי שהוריו אינם מכורים גבוה יותריסיכולבנו של המכור לסמים נכון ש -

עזרה  והכוחותה,  הוא ימצא את הדרכים–יבחר להיות נקי אם הוא ת של חייו ויוהוא שוקל היטב את האפשרו

  . מסמים נקישארלהי

; לרוב שני הוריהם מכורים לסמים ולעתים אחד מהם (פחתם מכור לסמיםמתבגרים שיש במש: אוכלוסיית יעד

  ).האחים או הדוד מכורים, לעתים האח

חוסר ;  בסמים מגיל רךחשיפה לשימוש;  והשפלהתחושת אשמה; כעס שנשאר טמון בבטן: גורמי סיכון

 שכיחה נוכחות; נות הסםזמי; אחריות יתר במשפחהנטילת ; ותשמירת סוד; הוריםה כלפי דו ערכייחס ; גבולות

  ."? הנרקומן, שליהאם אהיה כמו ההורה";  עברייניםקשר עם;  בבית ובמועדים בלתי צפויים המשטרהשל

  

) בני גיל זהה ("שווים "ה שלבוצהשתלבות בק; פיתוח מערכת יחסים קרובה עם אדם משמעותי: גורמי הגנה

השתלבות ;  שבילדחיוביה אתט י להבלתםשמטרמתן חיזוקים ; שבה שוררות נורמות חברתיות מקובלות

  ).ספורט או חוגים אחרים, למשל (קבוצה או במהלכהב בהמשך לפעילות  חיוביותלופותבח

,  דבק,פלסטלינה, ים שוניםצבע', זקולאות ליצירת מונורנלים מלאים במילים ות' ז: לפעילות בקבוצהעזרים

  . ושות ומסכותתחפ, )כדי למנוע פציעה, לא חדים(כמה זוגות מספריים 

  

  ": מהחיים "קבוצהשל מערך פעילויות דוגמה ל

  .חוזהעריכת , אום ציפיותית, הצגת הקבוצה,  היכרות:פגישותשתי 

פענוח , "דיבור אמפתי", ביצוע שיקוף, האזנה פעילה לזולת המדבר – תקשורת כישורי פיתוח :פגישותארבע 

 . של שפת גוף

  .  "אנחנו"ל" אני"שיחה ספונטאנית של מעברים מתוך כדי  הקבוצה גיבוש :ארבע פגישות

שיחות סביב ? כאן ועכשיו, לאן אני חותר?  כאן ועכשיומה אני מרגיש? מי אני? איפה אני :פגישותחמש 

שאלות בנושאי זהות מנצלות מצבי קונפליקט אמיתיים בקבוצה וביחד חותרים למצוא דרכי התמודדות כדי 

  .כאן ועכשיו, להגיע לחוף מבטחים
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ם שלי בתוך מקוהרווחים ומחירים של , )מצוי מול רצוי(המקום שלי במשפחה , אני והמשפחה :פגישותחמש 

 במה יהיה שונה – אם אשנה את מקומי במשפחה ?יכול לשנות את מקומי במשפחה או האם אני רוצה, משפחהה

  ?וצה שלנוהאם הוא דומה לדפוס בקב? האם הדפוס המשפחתי דומה לדפוס הכיתתי? מצבי החדש

 רוצה  אניהאם?  היוםןאני מתמודד אתכיצד : הבעיות שמטרידות אותי .התמודדות ובקשת עזרה :פגישותשתי 

כיצד ? מימ: בקשת עזרה? מה יעזור לי בכך/מי?  שלי ולהתנסות בדפוסים חדשיםלשנות את דרכי ההתמודדות

לצרכים שונים ייתכן ש_______ :באות התכונותות ה בעל הןהדמויות שיכולות לעזור לי? מה אצפהל? אבקש

  .ה/ או שדמות אחת מכילה בתוכה תכונות וכישורים המתאימים לכל צורכי הנערדמויות שונותישנן 

  

  :פעילויות

, למשל. לקראת הפגישה הבאה, שכל אחד יבחר ליישם לפי צרכיו" שיעורי בית"ב פעילות תסתיים כל :למנחה

  . צא דרך אחרת להגיב כשאחי מקלל אותי ומרביץ ליאמ, אבקש מן המורה לבחון אותי שנית

לגבי מי  ? עזר לכםשהומיהאם ? זה קל או קשההיה האם ? מה הצלחתם לעשות: שאלהתיפתח בכל פגישה 

פעם תצליח בדי שך כיכולים להציע לומה אנחנו ,  מה אתה יכול לראות שיוביל אותך הלאה– שלא הצליח

   ?הבאה

  :1פעילות 

ה /ובמה יש ? ה/מר לוומה היית רוצה ל? מי זה :ציור של אדם ללא תווי פנים ושואליםף נותנים לכל משתת

  ?ה/ובה בנוסף למה שיש /מה היית רוצה שיהיה בו? ) תכונותלואי(

, אחי, מא שלייא, אבא שלי:  שמהכללי יעברו המתבגרים לפסים אישיים וישתמשו במשפטים כמו,ההנחה היא

  .אצלנו במשפחה, אנחנו

  :2ת פעילו

  ? מה גורם לי תחושת סבל?מה אני שונא? מה כואב לי? מה מכעיס אותי

, בהלה ? בקבוצהזהבעקבות ה יכול לקרות  מ."ימותש הלוואי ,אני שונא את אבא שלי: "ילד אומר, הלדוגמ

  "…מרגיש כמוךאני , אבא שלי יותר גרוע ": עשוי לומרמישהו בקבוצה? כעס, אטימות, בריחה, יקהאנפ

אנו מרגישים שאתה כל , על אבא שלךמאוד אתה כועס , אתה מרגיש שאתה שונא את אבא שלך: שקףהמנחה מ

המנחה ).  ולדרכי הבעתו הלגיטימיותכעס להרגשת המתן לגיטימציה (. להרוג אותובא לךכך סובל שלפעמים 

אבא שלי : "הנער… אתה מרגיש שאביך עוד יותר קשה: פונה אל הנער שטוען שאביו גרוע יותר מהאב האחר

  ".'שטן'אני קורא לו … אין מה לעשות… כל מי שראה אותו יודע, ממש מפלצת

אילו רגשות מעוררות ? מהם הדברים שמרגיזים אותך ביותר באבא שלך?  הכעס מאין:דיוןנקודות ל

מה ? אם גם ילדים אחרים כועסים על אבא שלהםה? כיצד אתה מתמודד עם הרגשות שלך? ההתנהגויות האלה

ובמה יחסים אלה הם , במה יש דמיון בין חברי הקבוצה בנוגע ליחסים עם אבותיהם?  כיצד מתמודדים?בותהסי

  ?במה שונים היחסים עם אבא לעומת היחסים עם אימא? ייחודיים לכל אחד מהחברים

  :3עילות פ

  ?…כשאני פגוע ועצוב, כשכואב לי, מה אני מרגיש ומה אני עושה כשאני כועס

 מה הוא מרגיש ומה היה עושה : כל ילד יוצא ומקליט את עצמו.קלטת מחוץ לחדר הקבוצהלהניח טייפ עם 

המתבגרים   הקבוצה ודנים עםחברילאחר שכולם הקליטו את עצמם משמיעים את הקלטת ל .אמוריםבמצבים ה
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. םחוסר אוני ושוחחים על תסכולמ;  כאב או בשעת כעס שמבצעיםמשוחחים על המעשים .שהועלונושאים על ה

,  רצוי להתייחס לקושי. ולהתמודד אתוולהביע את כעסאחד משוחחים על כך שבקבוצה רוצים לעזור לכל 

  .להביע רגשות ולחשוף חלקים מעצמנו

  :4פעילות 

. )בנפרדרצוי (על ידי חברי הקבוצה במשותף או על ידי כל משתתף בנפרד  –יצירת משפחה מפלסטלינה 

מה אני לא  ?זה נובע ממה – או למישהו מסוים שבה  הילד למשפחהלקרבה של ולמרחק, להתייחס למיקום

  ? ממה לא הייתי רוצה להיפטר?ממה הייתי רוצה להיפטר ?אוהב במשפחה

  

 :שאלון לילדי מכורים

  ים לסמים מכוראחד מהוריו או שניהםם להחליט א  לילדלסייעהמיועד שאלון להלן 

)(Leite & Espeland, 1987   

  לא/ כן .   כל מה שלא הולך בביתבים אותי מרגיש שמאשימאני -

  לא  / כן .   אני מרגיש שאני דואג לכולם ואף אחד לא דואג לי

  לא/ כן .  יילעתים קרובות אני מרגיש פחד כשאנשים כועסים על

  לא/ כן .   בסדרשאינוגם כשלא עשיתי שום דבר , חש אשמהאני לעתים קרובות 

  לא/ כן .  או משתמשים בסמים/ שותים אלכוהול וייאני דואג כשהור

  לא/ כן .מיםלו אלכוהול שאני מוצא בבית או מוסיף הלפעמים אני שופך את המשקה מבקבוק 

  לא/ כן  . כמעט כל הזמן אני חולם בהקיץ

  לא/ כן ).ויש סיבה נראית לעין(חש מדוכא ועצוב אני לעתים קרובות 

  לא/ כן .  יה או השימוש בסמים של הוריייאני משקר לגבי השת

  לא/ כן .  ל בסדרואני מנסה בכל כוחי לעשות הכ

  לא  / כן .  מרגיש בודד ודחויאני לעתים קרובות 

  לא/ כן .   בביתסמים שהוריי החביאו או מצאתי אלכוהול

  לא/ כן .   ירידהסימן לימודיי ב ו,לעתים קרובות קשה לי להתרכז

  לא/ כן .   בסמיםאני פוחד לנסוע  במכונית עם הוריי כשהם שותים או משתמשים

 לא / כן . שימוש של הורייבאני אשם 

  לא/ כן   .אחריםילדים  של חותאני מנסה להסתיר את העובדה שמשפחתי שונה ממשפ

  לא/ כן  .משתמשים או עבור הוריי כשהם שותיםבאני מתנצל 

  לא/ כן  .לוותרותים אני פשוט רוצה להרים ידיים לע

  לא/ כן  .השתמשו או בעיקר אחרי ששתו, לעתים אני מתבייש בהתנהגות של הוריי

  לא/ כן . הירדם בלילהאני דואג הרבה ומתקשה ל

  לא/ כן  .לעתים אני מתבייש במשפחתי

  לא/ כן  .םאני שונא חופשות בגלל שהוריי כל הזמן שתויי

  לא/ כן . לימבטיחים בטחות שהוריי להאינני מאמין 

  לא/ כן  .השתמשו או שהם שתולאחר מפחיד אותי להיות ליד הוריי 
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  לא/ כן  . אני רוצה שכמה דברים ישתנו

  

  ?ל"מה הייתם מוסיפים לרשימה הנ. 1

  .שווה עם חבריךה. בחר שלושה משפטים שהם הכי משמעותיים בעבורך. 2

במצבים " נורמליות" כל אלו הן התנהגויות –תחושת הבדידות וחוסר האמון בהורה ,  הקושי לישון:למנחים

גם , קשה להירדם ולישון כל הלילה. זה מובן, אם הנער או הנערה אינם ישנים טוב בלילה". לא נורמליים"

מכעיס , זה מאכזב.  מתפקדים כמצופה מהםמשום שקשה להתמודד כל יום עם הורים שאינם, כשעייפים מאוד

  .אולי בקבוצה שלנו נוכל לייעץ האחד לשני כיצד להסתדר טוב יותר במצבים קשים אלו. ומעציב

  ?"לא"אשר מ" כן"האם בשאלון שמילאת יש יותר . 3

  ? ההוריםאו שניההורים מכור לסמים או לאלכוהול אחד רק האם . 4

 –אם אינך מקבל ?  זוהעובדמסרב להכיר בשאתה ך הורה מכור או האם אתה מקבל את העובדה שיש ל. 5

 במצב הקשהלהסתדר כיצד במקום לחשוב מה לעשות ו, תבזבז הרבה מרץ וזמן על הסתרת מחלת ההתמכרות

  .זהה

  

  דפוסי רגש

שתפו את חברי . ייאוש, געגועים, בוז, זעם, כעס,  אשמה,בושה:  כגון,"שליליים" לבטא רגשות :המטרה

  .צה בפעם האחרונה שבה חשתם רגשות אלוהקבו

, למשל(האם ההתנהגויות שעלו בשאלון לגבי ילדי מכורים מתאימים גם לילדים להורים עם בעיות אחרות 

  ?)חולה נפש, עבריין, הורה מכה

מה הוא חושב  .או אשמה/הוא מרגיש בושה ולגביו ש מסוים ישתף אחרים בדבר או  כל אחד ירשום לעצמו:סבב

בכיתה הילדים אני חושב שאם . אני מתבייש שיש לי אבא נרקומן: למשל .ומה הוא עושה בקשר אליו, רעל הדב

 למי ששואל על אבי אני אומר שהוא . בגלל זה אני לא מזמין אף פעם חבר הביתה. הם ילעגו לי–ידעו על כך י

  .ל"עובד בחו

 יותר  אני חושב שאם הייתי מתאמץ ;אני מרגיש אשם שאני לא עוזר לאבי להיגמל מהסמים:  נוספתהדוגמ

  .כמה שיותרלהתעלם מקיומו ו, ק ממנוחתרהאני משתדל ל . אבי היה מתאמץ יותר להיגמל–להיות בסדר 

:  כגון,הקבוצה תציע דפוסים אחרים .הקבוצה תדון ברווחים ובהפסדים של דפוסי התפקוד השונים :מליאהב

 הוא בן אדם מבוגר והוא זה שצריך לקחת . ובחירה שלו זאת החלטה שלו.שם בהתמכרות של אביאאני לא 

 חברים  לא מהסס להזמיןלכן אני, "לא בסדר" אפילו אם לפעמים אני ,לא אחריותיו ז. אחריות על סגנון חייו

  . אבל אני לא מסתיר אותו בארון,  כאשר הם באיםאבי לא יהיה בביתשאני משתדל  .טובים הביתה

" מחזיק בשיניים"כורים הורה אחד מכור בעוד ההורה השני איננו מכור והוא  אצל חלק ממשפחות המ:למנחה

כשם שההורה המתפקד היטב ניחן בכוחות ובכישורים  שחשוב להדגישם . את המשפחה ומגדל את ילדיו למופת

והוא לומד היטב למרות כל , ביכולות ושאיפות, כך גם הילד שבקבוצה שלנו ניחן לעתים בכוחות, ולהוקירם

אחדים מהם דווקא גאים בהורה המכור , לא כל המתבגרים שהוריהם מכורים מתביישים בהם, כמובן. שייםהק

מובן מאליו שהיות שני ההורים מכורים מקשה על הילדים יותר מאשר במקרה של . ומכחישים את היותו מכור
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 במקרה שהאב וכאשר האם היא ההורה המכור המצוקה גדולה יותר מאשר, משפחה שבה הורה אחד מכור

  .מכור

  

   ומה שמאחוריהםחייי סיפור

, שובח כיצד לבוחרה, אופטימי, קובע, משפיע, ובייקט פעילס לאפשר למשתתף לספר את סיפור חייו כ:המטרה

 התפיסה העצמית שלו כאובייקט ה שלהשפעתאת  כדי לבטל או לצמצם ,זאת . חייומהלךתנהג בלהרגיש ולה

וכדי שיוכל , ואחריות לגביושליטה ואין לו כל  לו נו אחראיפור משפחתי שאי בסי,וחסר אוניםפסימי , פסיבי

  . להתמודד עמו ולהגיע להישגים

  

  :תיופעילו

סיפור בעצמו את הילד ירשום : אפשרות אחרת. ( אותוהמנחה ירשוםוחייו בדרכו סיפור  יספר את משתתףכל 

כאשר המשתתף הוא , וכותבים אותו מחדשותו אמספרים  הם .וחברי הקבוצה מתייחסים לסיפורמספר ה ).חייו

  .מרכז הסיפור

  .ובמחשבותלשתף ברגשות חשוב 

  

   כל אחד מאתנו יכול.בקהילה,  במשפחה,בבית, כל אחד יכול להצליח בחיים,  תקווהיש :המסרים

ל בע"ו" בסדר"להרגיש , להרגיש שווה, בחייו ולשלוט בעצמו, נכוןלהחליט ,  שלובעיותאת הלהצליח לפתור 

, אלכוהולבשימוש בסמים והללא כל אחד יכול לנכס לעצמו את כולן .  אפשר ללמוד את כל היכולות האלו".ערך

  .והרבה מוטיבציה, כישורי חייםשל  הלמיד,  הקבוצהה שלתמיכה אלא בעזרת

  

  אחריות אישית

כיצד אשקיע ? חיי כיצד אשפר את – כאן ועכשיו –במצב הנתון ? מהם הגבולות של אחריותי למצבנו המשפחתי

, לפתור בעיות, כיצד אלמד להביע כעס ולהמשיך הלאה? ולא מתוך כעס ונקמה, "חכם"ו" נכון"בהם באופן 

  ?כיצד אלמד להציב מטרות ראויות ולהשיגן? לקבל החלטות שיקדמו אותי

  

  שיחה על התמכרות עם ילדי מכורים

 הילד פוחד לשתף אנשים מחוץ למשפחה .םכחשות ושקריה, המאופיינת על ידי סודותהתמכרות היא מחלה 

לא כמו , והילד מרגיש בודד ושונה,  הוא מחמיר–ככל שהסוד נמשך . בעובדה שהוא בן להורה המכור לסמים

  .לא אחר מהם, כולם

הסוד על מי במשפחה שומר  ?האם המשפחה שומרת על הסוד ?ההתמכרות בסודדבר למה שומרים את 

מי ? מה יקרה אם תספר ?והאם אתה רוצה לגלות? ה רוצה לשמור על הסודהאם את?  למי לא אכפת?במיוחד

  ?מה הכי מפחיד בגילוי הסוד?  אולי דווקא יהיו גאים בך?האם יענישו אותך? יכעס עליך

אתה מפסיד חיים נוחים . זה מקשה עליך את החיים .ים לסמיםשאחד מהוריך או שניהם מכורכך אשם באינך 

ספר שתוכל למגיע לך . עוד יותרקשים יהיו ך  חיי–אם לא תספר לאיש על כך  .זרה לך עהמגיע.  יותרוקלים

שלא מוותר , שאכפת לו ממך, שיקשיב לך היטב, שיכול להבין אותך, את הסוד למישהו שאתה נותן בו אמון
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ול מי יכ. תמיד בעת הצורך תמצא אותו לידך. שבטוח שתצליח כפי שאתה מצליח גם עכשיו, עליך כשאתה נכשל

, ילדותי, בוגר(מהן התכונות של האדם שיכול לעזור לך  ?מי עזר לך פעם ואתה סומך עליו ?כזהמלא תפקיד ל

לקבל משוב שאינך ממי תוכל ? להשתחרר מעול שמירת הסודכיצד יוכל לעזור לך ? )שומר סוד, רגיש ומבין

  ?ממלא במשפחהעידוד ותמיכה על התפקיד שאתה לקבל שחייך קשים ומגיע לך הבין לו, אשם

  

  : תרגיל– הנרקומןאני ואבי 

  :שעל כל אחד מהם כתוב אחד מההיגדים) שהוכנו מראש (כרטיסיםלחלק 

  .יודע מתי להפסיק, אני יותר חכם ממנו, אני לא אגיע לדרגה של אבא שלי -

  ). מרגיש (כדי לדעת מה אבא שלי חווהסמים אני רוצה לנסות  -

   . צרות גורם לאימא ולנו רקאבא -

  .הסם הפך אותו לסמרטוט,  אני מרחם על אבי-

  .רק אני יכול.  אני מרגיש שאני חייב לעזור לאבי להיגמל-

  . סמיםכשאהיה אבא לא אגע בסם ולא ארשה לילדים שלי לקחת -

  

  : מסרים לילדי מכורים

  ?  נהנתן מצוי?חסר אופי? חולה? עברייןכאל  – ימתייחס לאבכיצד אני : שאלת פתיחה

אל  .אותך מעול כבד עשויה לשחרר אינך יכול לתקן זאתההבנה ש ו אינה אשמתךהורייך מכורים שהעובדה

אתה מבזבז כוחות על הסתרת הבעיה במקום לחשוב כיצד .  זה לא עוזר.אל תכחיש אותה ותסתיר את הבעיה

  . לשפר את חייך

 שאתה  התקשר למי–ם לפגוע בך אם הם עלולי . אל תאמין להם–מקניטים אותך , גם אם הוריך מאשימים אותך

  .יכול לעזור לךו נותן בו את אמונך

 לכן הוא זקוק לרופא או .הוא חולה, המכור איננו איש רע .מחלההם אלכוהוליזם והתמכרות לסמים זכור כי 

אבל . הוא עובד ועוזר בבית ומבלה עם הילדים –לעתים נדמה לך שההורה הבריא . מטפל שיטפל בו עד שיבריא

תקווה מתחלפת . אבל כך קורה במחלת ההתמכרות, זה מאוד מתסכל.  הוא שוב מועד וחוזר אל הסמיםפתאום

  .נקווה שההורים שלכם יהיו נקיים לתמיד. וחוזר חלילה, בייאוש

אל תשקר , אל תסתיר: התנהגותך שלך את יכול לשנות  אתהאבל, של הוריךהתנהגותם את יכול לשנות ינך א

  .עבורםב

  .למען עצמך, ת חייך שלךלחיות אהתחל 

  

  שותף לתלותתפקידי ה

 גם מתפקד, מכבס, מבשל, מנקה את הבית,  שלובאחיותומטפל באחים ,  מאודמאורגן": אחראי סופר"הילד ה -

  .כעסבמלא הוא  בתוכו .ת הספרבבי

  .בפניםמכועס . מה שקורה קורה, הולך עם הזרם": גמיש סופר"הילד ה -

. משתטה, עושה פרצופים, צחוקמשחרר , בדיחהמספר , צד המצחיק בכל דברהאת רואה ": ליצן"ילד הה -

  .כועסהוא בפנים 
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 לא .בסדר כל הזמן יהיההכול ש, שכולם ירגישו טוב, מנסה להפסיק מריבות במשפחה": עושה שלום" הילד ה-

  .יפה לכעוס

.  בסמים בעצמו משתמשאולי, ת הספרנעדר מבי,  להם"מחזיר", כועס על ההורים": עושה בעיות" הילד ש-

  .  ופוחד מבפניםבחוץמכועס 

  

  תפקידים במשפחה

ילד ה, הוריההילד , ליצןההילד , הילד החרוץ, למשל?  מסוימיםתפקידיםבמשפחתך הילדים מתאפיינים בהאם 

   .מצטיין בלימודיםהילד ה, הילד הדואג להרמוניה במשפחה, בעייתיה

לא "בתפקיד החדש ומה " טוב"מה ?  היית רוצה תפקיד אחרהאם? מה טוב בו ומה לא? איזה תפקיד יש לך

  ?"טוב

  :שאלות

  ?למי לא,  למי כן?סמיםמכורים להאם לגלות שהוריי  -

  . כי אני משתף אתם פעולה,  במצבםשםארגיש אאני   גם–אם לא אגלה  -

  ?ה לעשות מ. וכולם יאשימו אותי, אף אחד לא יטפל בי, או למכון גמילהילכו לכלאהם  –אם אגלה  -

  ?לאן מועדות פניי? מה אני... אני… אני?  מי אני– כבן של מכור לסמים -

  ה יכלתת תמ, הילדיםעל השפעותיה על המשפחה ובעיקר , לספק מידע לגבי ההתמכרות כמחלה :ותמטר

 לזהות את המכשולים בתקשורת ולהקנות – תקשורת במשפחהאת הלשפר , םולהביערגשות לזהות , למתבגרים

  .י המשפחה דרכי התמודדות יעילות יותרלילד

  אדם המכור הוא בן

 הוא סובל ממנה .הוא חולה במחלת ההתמכרות לסמים. הוא לא בחר להיות חולה. אדם חולה בןהמכור הוא 

הוא לא רצה לחלות במחלת  .ו ולבני משפחתועצמלהזיק ללהציק ושרוצה  הוא לא בן אדם רע. מאוד

, ביחדאתם לצחוק , הנותיעם חברים כדי ל" קלים"וא השתמש בסמים ה. ן הוא לא חלה במתכוו.ההתמכרות

הוא לא ידע  . לסרבכוחחברים לחצו עליו ולא היה לו האבל , לפעמים הוא אפילו לא רצה לעשן חשיש

ההתמכרות לסמים היא הרגל שקשה מאוד להפסיק .  כל כך קשה כמו התמכרות לסמיםהתוצאה יכולה להיותש

 . מאודקשה לואבל  – הוא רוצה להיגמל .זוגו לבן, להוריו, לילדיו, ור יודע שהוא מזיק לעצמוהמכאף אם  ,אותו

צרוך לפעמים הוא מפסיק ל. בכל הגוף וגעגועים חזקים לסםחזקים אם הוא מפסיק להשתמש בסם יש לו כאבים 

הוא מה  אבל לאחר זמן , וכולם מקווים שהוא הפסיק לתמיד,ואפילו עובד בצורה סדירה למדי,  מהזמןאת הסם ל

ילדיו של המכור סובלים . בעיקר למכור עצמו,  לכולםזה גורם אכזבה קשה. למעוד ולחזור למצב הקשהעלול 

לאורך " נקי"כאשר האב מצליח להישאר . חלקם מתביישים בו וכועסים עליו על שאיננו מתפקד כאבא. ממצבו

  .כאן נובעים האכזבה והכעסמ. הם רוצים להאמין שיישאר כך לתמיד, תקופה מסוימת

  לפעמים. עוזרים למכור להשתחרר מהסם וללמוד לחיות בלי הסםובהם, "מרכזי גמילה"המכונים  מקומות נםיש

אחרים שנגמלים ולאחר חודשים או אפילו רבים אבל ישנם ,  והמכור נגמל לתמידהגמילה והטיפול מצליחים

  .לתמיד" נקי" והרבה מאוד תמיכה כדי להישאר צריך הרבה מאוד כוחות נפש. סםשנים הם חוזרים ל
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  :פעילויות

  .שנזכרואת אחד המצבים תאר  ציור שמוצייר -

 .בפני חברי הקבוצהאת הציור  וגיהצ.  את מחלת ההתמכרותוצייר -

  .  ציירו בעל חיים שיבטא את ההתמכרות-

  .מאתנו כל אחד עבורב" מחלת ההתמכרות "יהכינו תערוכה מכל הציורים ובדקו מה -

אפשר גם לתאר . כפי שהם נראים אחרי שנטלו סם, את אביכם או אמכם המכורים' בקולאז בפלסטלינה או וצר -

   .זאת בציור

  .את הוריכם כשאין להם סם ו או כיירוצייר -

  ?ים עושםמה את ? האלו בשני המצביםים מרגישםמה את -

 והשתמש? ים עושםמה את? ים חושבםמה את? ים מרגישם מה את–כשההורה המכור מתנהג בצורה מוזרה  -

  .עליכםי להציג את מה שעובר דכאו בחמר בפלסטלינה 

  

  הכחשה

האם זה ? האם זה קרה לך. הם מכחישים את ההתמכרות. שהם מכוריםכך מודים באינם מכורים ההרבה פעמים 

  ? האם יש סוד במשפחה שלכם ?השפיע עליך

ערוך בו שתרצה תוכל לעיין בו ואף ללכ.  במקום שמור היטבשים אותו במעטפה והטמן. צייר את הסוד -

   .שינויים

 .ספר מתי? האם קרה שבכית? מה עשית? מה קרה.  אמך עלכעסת על אביך אובו צייר או ספר על מקרה ש -

  ?למי? מה רצה הבכי לומר? ממה פחדת? על מה היה הכאב

רוצה  האם אתה? אתה מתמודד עם זהיצד כ? הכי קשה לך בהתנהגות של ההורה המכורהדבר שאיתו מה  -

  ?לשמוע גם איך אחרים מתמודדים עם קשיים דומים

של  מה זה בשבילך להיות בן ? האם עכשיו אתה מתמודד טוב יותר? במשך הזמןך האם שינית את התנהגות -

ת גופך או  בחומרים או פיסול בעזרפיסול', קולאז, בטא את הרגשתך בציור? מכור לאלכוהולו מכור לסמים א

  .מיליםבאו בתנועה , גוף של חבר או חברים מן הקבוצה

האם מישהו  ?האם אתה עוזר לפעמים לאחים שלך ?האם אתה יכול להיעזר בהורה שלך שאיננו מכור -

,  כמו שכן,אולי מישהו מחוץ למשפחה, סבתא, דוד, אח גדול, למשל? במשפחה עוזר לך כשאתה זקוק לעזרה

  ? והפסיכולוגריועצת בית הספ, מורה

  

  עזרה עצמית

אחד לשני להיגמל ה שעוזרים וחברים בו מכורים לסמים, ) אנונימייםמכורים (A..Nארגון שנקרא בעולם קיים 

 מצב הגמילה או ספר לחבריו עליכול לכל אחד ובפגישות ,  במשך שניםנפגשים מעת לעתהם . םמימס

ואחריה מחיאות כפים  ,"גבי, אוהבים אותך":  כמו,הכרזה כללית לזכות לעידוד בצורה שלההתמכרות שלו ו

  .  על פי קנה המידה שלוכבר זמן רב" נקי"סוערות במידה שגבי 
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 בפני בני .N.A- אחת לחודש נפתחים מפגשי ה.מכורים ולבני זוגםהגישות מיוחדות לילדי נערכות גם פ

כמו , ארגונים נוספים לעזרה עצמיתקיימים . ואחרים, מורים עם תלמידיהם, אנשי מקצוע, סטודנטים, משפחות

  . שמנים אנונימיים ועוד.A.A)(אלכוהוליסטים אנונימיים 

  http://www.naisrael.org.il: בישראל" מכורים אנונימיים"אתר האינטרנט של 

  :שאלות נוספות

  ?האם היית רוצה להשתתף בקבוצה של ילדי מכורים -

  ?ומה לא כל כך טובבזה מה טוב  -

  ?יכול לעזור לאחרים ובמה להיעזר בהםבמה היית  -

  ?מאי א כשתהייכשתהיה אבא או,  כמבוגרמה תהיה דמותךהאם אתה חושב לפעמים  -

  

  :פעילויות

  . או צייר את המשפחה שלך היום בחמריירכ',   הכן קולאז-

תוכל ). םבעוד כמה שני (תהיה בעתידהיא אתה רוצה שכיצד : כייר או צייר את המשפחה שלך',   הכן קולאז-

  .לצייר את המשפחה שאתה שואף לבנות כשתהיה נשוי והורהגם 

במה ?  בתיאורי המשפחה החדשהמה השתנה? מה נשאר אותו הדבר. התבונן בציורי המשפחה שציירת  -

  ?מתבטאים השינויים

וך שפר את חיי בתכדי לאני יכול לעשות מה לחשוב בציורים ובקש מהם תבונן תן גם לחברי הקבוצה לה  -

 .המשפחה שלי

? אתה חשמה ? "נרקומןבן של "האם קורה שילדי הכיתה או חברים מהשכונה לועגים לך וקוראים לך   -

  ?עושה? חושב? מרגיש

 ?מה אתה אומר לעצמך?  וכיצדאתה מתגבר על הפיתויהאם ? סםלהשתמש בלך לנסות תחשק האם קרה שה  -

  ?"אני אהיה כמו אבא שלי: "מראו שאתה או" בחיים לא אגע בסם: "האם אתה אומר

  

  אנונימי / אני בן של מכור

  אני בן של מכור

  מרגיש בפנים עכור

  כשאני חושב על חיי

  יבא לי לבכות הרבה עלי

  יתימכי אין לי אבא א

  מא לא אתייוגם א

  לפעמים אני מצליח

  מעצמי קצת להשכיח

  אני צוחק כמו כולם

  מצפצף על העולם

  ומצליח לזמן קצר



 

 172
 

  מאושר" לוכאי"להרגיש 

  רוזאבל כשאני הביתה ח

  ולא אחר, ואבא כפי שהוא

  מא עצבנית ובלי כוחיוא

  אני לא יכול להמשיך לשכוח

  –ואז הלב 

  כואב

  ,ואני שוקע בתוך עצמי

  …ללא אמי, ללא אבי

  –וחולם חלום עכור 

  …לולא הייתי בנו של מכור

  

  . קראו את השיר -

  . אליכם" מדברים" בחרו מילה או משפט ש-

  .שמוכר לכם מעצמכם, בשיר שמדבר אליכםאותו הדבר תפו זה את זה בש -

  

  :משפטים השלמת –סמים במשפחה 

  ___________אבי 

  ___________אמי 

  ________________ _______________________יהתמכרות לאלכוהול או לסמים היא בעיני

  _______________________________________________________אם / כשאהיה אב 

  ___________________________________________אני מרגיש , כשההורה שלי משתמש

  __________________________________________________) חושב(אני אומר לעצמי 

  _______________? __________________________________________מה אני עושה

  ________________? ______________________ובמה זה רע) מה שאני עושה(במה זה טוב 

  ________________? ____________________________________האם אני יכול אחרת

  .תן דוגמאות? אחיך, אמך, לגבי אביך המכור אחרתלחשוב ולעשות , יכולת להרגישכיצד 

  .הקשב להצעותיהם, שתף את חברי הקבוצה
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  : תרגיל–" תפילת השלווה"

  

הוא איך , מה הוא חושב על התפילה הזאת, כל ילד יקבל דף עם התפילה ויאמר מה התפילה אומרת לו  -

   .מסכים עם מה שהתפילה אומרתהוא  האם ,מתייחס אליה

  .  של התפילהיםמסרהתואמות את הות מחייו א דוגמשמיעכל משתתף י  -

.  בעולם ובארץN.A.תפילה הרשמית של קבוצות היא ה" תפילת השלווה"  לאחר הדיון יספר המנחה ש-

והקבוצה תנסה להסביר מה יש בתפילה שמדבר גם אל אנשים שאינם  N.Aהמנחה יסביר מהי קבוצת 

למי . חברי הקבוצה יבהירו לעצמם את המשמעויות הפסיכולוגיות הכרוכות בתפילה זו. מכורים לסמים

  .וח עליוןהמנחה יציע לחבר תפילה אישית לכ, שמעוניין בכך

  

  

  להתמודד עם דיכאוןכיצד 

תופעת הדיכאון נפוצה בקרב ילדי מכורים ולכן יש לזהות בקבוצה ילדים שסובלים מדיכאון ולתת להם כלים 

  .  להתמודדות

מה מביא אותי ?  הקשריםלובאי? אני חש דיכאון מתי –כל אחד חושב לעצמו  :שאלות אישיות בקבוצה

 ?עושה כאשר אני בדיכאון, חושב, מרגיש, מה אני חש? דיכאוןידי יא את עצמי לאו איך אני מבלהרגיש דיכאון 

מה אני מרוויח ?  רע להיות בדיכאוןמדוע טוב ודועמ?  איך אני יוצא מזה?איך אני משאיר את עצמי בדיכאון

או לי  לעזור יודעים איךהאם הם ? האם הם רוצים לעזור לי? איך מגיבים אנשים בסביבתי? ומה מפסיד ממנו

  ?להפריע, להפך

שואל סול " ?מי לא חש פעם את טעמם המר של רגשות כאלה, להרגיש אומלל, להרגיש בזבל, להרגיש רע"

רגשי אומללות ודיכאון הם חלק בלתי נפרד מתחלואי המין : "ומוסיף, "כשהחיים מכאיבים"גורדון בספרו 

  ]".  …[האנושי 

  ,במצבי רוח משתנים,  לאחר אובדן של אדם קרובכמו, כל אחד מאיתנו חש דיכאון במצבים קשים

  

  אלי 
  תן בי את 
  השלווה 

  לקבל את הדברים 
  שאין ביכולתי לשנותם 

   אומץ
  לשנות את הדברים 

  אשר ביכולתי 
  ואת התבונה 

  להבחין בין השניים 
  אמן
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ישנן דרכים . בעוד אנו שווים כקליפת השום, בשעה שאנו משווים עצמנו לאחרים ומוצאים שכולם טובים מאתנו

. שימוש בסמים ובאלכוהול הוא הדרך גרועה ביותר. נאותות לצאת מן הדיכאון וישנן דרכים שאינן נאותות

  . כבדים ובלתי הפיכיםשתייה וסמים גורמים נזקים

עשיית , קניית חיית מחמד, מסעיר ומרגש, גורדון מציע לצאת מהדיכאון באמצעות למידה של משהו חדש

כדאי לכל אחד , בעצם. טיול בפארק או יצירת קשר עם חבר שמזמן לא פגשתם, מקלחת קרה או אמבטיה חמה

את המתאימה לו " מפת הדרכים"וא יבחר מתוך וה, להתנסות בדרכים שונות שיסייעו לו לצאת מן הדיכאון שלו

  . כמו כפפה ליד, ביותר

 גם לא יחוש לעולם רגשי אושר –מי שלא יחוש לעולם תחושת דיכאון : זכרו שהגשטלט מאמין בקצוות, ולבסוף

  .ורוממות רוח

  

  : תרגיל–איך לצאת מדיכאון 

ם ועשויים להשתנות מיום ליום ואף  הרגשות שלהם אינטנסיביי–" בקצה" מתבגרים נוטים להרגיש :המנחה

ולמחרת כבר יש , כך נערה מתאהבת אהבה בלתי אפשרית ומהרהרת על התאבדות במקרה שתינטש. מרגע לרגע

  ". על הכוונת"לה מישהו אחר 

  : כל  משתתף יכתוב או יחשוב עם עצמו

 בדיכאון ועד כמה עד כמה הייתי שרוי) ביום האחרון, בשבוע האחרון, בחודש האחרון(בשנה האחרונה  -

 סמנו על התרשום את מצב רוחכם בכל נקודת זמן"). היי("הייתי שרוי בתחושה של רוממות הרוח 

  

  בשנה האחרונה

   

  בחודש האחרון

  

  בשבוע האחרון

  

  

אם אני יודע כיצד לעבור ממצב רוח ה? ומה גורם לי לרוממות הרוח") דיכי("מה מביא אותי לידי דיכאון    -

  ?  איזה דפוס של מצב רוח מאפיין אותי יותר? ב רוח מתון יותרקיצוני למצ

  ? מה לקחתי לעצמי מן העבודה שעשינו היום:סבב

 

  

  רוממות רוח  דיכאון

  רוממות רוח  דיכאון

  רוממות רוח  דיכאון
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  משפחתי' קולאז

  ".משפחה"על הנושא '  כל משתתף יוצר קולאז.ותבכל דף תמונ, דפים ארבעה לוקחיםהמשתתפים 

ויוצרים פתוחים יש שאוהבים מרחבים , שממלאים את הדפים בדחיסות" אימת החלל הריק" מתבגרים עם נםיש

בעוד , צבעים מגוונים יש המבטאים רגשות רבים והדף שלהם מלא. קט רק במרכז הדף או בשוליים שלואוביי

  . אחרים סגורים יותר ומשתמשים בצבע אחד בלבד

  ? יכול לעשות עודאתה מה ? מה אתה עושה בו? אתה מרגיש אותוכיצד  ?החלל בחייךמצוי היכן 

  ? יכן המרחבים הפתוחים בחייךוה

  ?כיצד קשורים החללים הסגורים והפתוחים לשימוש בסמים

  ?האם ההשתתפות במסיבות ממלאת חללים. הסמיםהוא מרכיב בעולם " עולם המסיבות"

  

  :"הרחוב שלי"

נשפו החוצה את , נשמו עמוק, שבו בנוחיות: רגוע ומונוטוני, המנחה מכין את החברים להרפיה בקול שקט

כיצד נראית ? הוא הולךלאן …  ברחובא הולך לדמיין שהועכשיו אבקש מכל אחד… עינייםעצמו את ה, האוויר

  ? האוויר מה מזג? מה למטה? מה למעלה? פהמה בסוו, הדרך

,  הצבעים,ריחותמהם ה? האם קר או חם מאוד? על איזה משטח אתה דורך? עם מי? אתה הולך לבד או ביחד

  ?החומרים שניתן למשש

? מרגישים עכשיו כיצד אתם .עינייםפקחו . תרגישו אותו, עכשיו תשהו למשך שתי דקות בתוך הרחוב שלכם

   ?לאורך הדרךכיצד הרגשתם 

  .  זה הזמן לכך–אם החברים רוצים לשתף את האחרים בחוויותיהם 

  ?כיצד אתם מרגישים עכשיו

  .  ברחובות חייוהצועדהצעיר מטפורה לחייו של כהרחוב 

היא . רגליה נצרבות מהאספלט הרותח באמצע היום, הרחובות ריקים, לבדה, מיינת שהיא הולכת בכבישנילי מד

  . רגליה שוקעות בחול הרך, מגיעה לחוף הים

   ?בגוף? חשה ברגלייםהיא מה ? מרגישהנילי ה מ  -

חריץ א מצתחפש עד שתהאם ? חלק שאי אפשר לעבור אותווקיר גבוה ? תהום עמוקה? מה בסוף הדרך  -

  ?כשלתיצליח או שמא תהאם ? לעבורשדרכו תוכל 

  ?מהי דרכה של נילי? "…הדרך ארוכה היא ורבה"האם אתם מכירים את השיר   -

 מצד אחד היא –ערכו דיון על עולמה הפנימי של נילי שיש בו תחושה דו ערכית לגבי מה היא עושה בחייה   -

 –יכולה למעוד במחוזות הסיכון הגבוה וחוסר הוודאות היא , אבל מצד שני, אוהבת סיכונים ונמשכת אליהם

  . אהבת החיים המסוכנים בצד הפחד

היא מנסה להוכיח לעצמה שהיא יכולה להתמודד בהצלחה עם מטלות , קיים ביטוי של אופטימיות לצד פסימיות

  .מעין משחק הימורים של חיים ומוות ושל הגבול שביניהם, שאחרים לא היו מעזים לנסות

  

  : תרגיל– לם החיותמעו

  .כל אחד יבחר שני דימויים
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  ?היית פעםזו אי? איזה חיית בית אתה עכשיו

  ?היית פעםזו אי? איזה חיית בר אתה עכשיו

כיצד שתי החיות . כוחה, צבעה, מה גודלה, כל אחת מהןנראית   איך:לעצום עיניים ולדמיין את שתי החיות

  ?איזה דיאלוג מתפתח ביניהן? מסתדרות ביניהן

חיית ( מי נמצאה שולטת ברעותה . להתרשם,להתבונן בציורים.  בין החיותלפקוח עיניים ולצייר את הדיאלוג

מה היה קורה אילו החיה השנייה הייתה ? מה קורה לשנייה? מי החזקה מבין השתיים? )הבר או חיית הבית

  ?שולטת בחייך

 מסייע מה? מה מקשה עליי? לי מתאיםמה ? חייאיזו משתי החיות באה לידי ביטוי ב?  איך זה בחיים:מליאהב

  ?לי

את לראות ו, יל ואחריוגר לפני הת")יצרי"ומרכיב " ביתי"מרכיב (על שני המרכיבים לכתוב  או אפשר לצייר

  . שקרההתהליך

  ? באיזה אופן קשורים שני המרכיבים הללו לשימוש בסמים

  

  
  פרידה והיכרות 

  

והפרידה משלימה  את , היכרות משלימה את הפרידה, הגשטלטשל תיאוריית " עיקרון הניגודים"לפי 

  .על הרצף ביניהם נע האדם במסלולי חייו. ההיכרות

עיקר כאשר , התחלנו בהיכרות ואנו מסיימים בסיכום ובפרידה; היכרות ופרידה מצויים בספרנו זה בצד זה

 הדחף להשתייך –יי הקבוצה שתי חוויות יסוד בח: "כתב) 1992(בנסון . התהליך התרחש התחולל ביניהם

 ." והדחף להיפרד

הוא המניע את , )הדחף לנפרדות" (עיקרון הרצון"ו) הדחף לקשר" (עיקרון האהבה", המתח בין שני עקרונות

  . אלה שני קטבים של החוויה האנושית המשלימים זה את זה. עבודת הקבוצה

  

 :תרגילי פרידה

  ? םמהחברי, מהמנחים,  מהקבוצה– כיצד נפרדים -

   אסוציאציות לפרידה -

  לצלם פרידה,  לצייר חוויות פרידה-

   לציין נקודות חשובות בחיים– בין היכרות לפרידה – בדרך -

  ") את כבר לא לידי(" שירי פרידה -

   צבעי פרידה  -

  .      צבעים שמסמלים פרידה טובה-
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  :דברים הנאמרים בעת פרידה

המקום .  גם בכינו–ובסתר , צחקנו, צמנו ולאחרים מסיפורי חיינוסיפרנו לע, אנו סוגרים מעגל שבו ישבנו

. כל מה שקרה בו היה שונה ממה שקרה לנו מחוץ לחדר. הזה היה והנו מקום מאוד מיוחד עבורנו

אבל כולנו למדנו שזה , "מפגרים"היה נראה להם שכולם כאן , בהתחלה חלק מאתנו לא הסכימו לבוא לכאן

כולנו הבנו שיש לנו כוח . כאן לומדים להתמודד. לברוח מן הבעיות שיש לנוכאן לומדים לא . לא ככה

ולא , "בסדר"מישהו שהוא , "מישהו"ואחריות לעשות הרבה כדי לשפר את תנאי החיים שלנו ולהגיע להיות 

  ". לא בסדר"להיות מישהו שהוא 

זאת דרך . א דרך להצליחזאת ל. להרוס לנו את החיים, הבנו ששימוש בסמים הוא הדרך ליפול ולהיכשל

נתקרב אל אלו . ולכן נתרחק מהם, אנחנו לא רוצים להיות כמותם. שאנחנו מכירים מאנשים בסביבה שלנו

  .שרוצים ליהנות מן החיים בצורה בריאה

  

  :תרגילי השוואה

בקבוצה בו נמצא כל פרט ש המקום  ביןמאפשר השוואהלקראת תומו התהליך וראשית היכרות בהמשחק 

  .שלב הפרידהלעומת  ,שלב ההתקשרות כמכלול בההקבוצו

 העלול – "שני הוריי נרקומנים" – קבוצה במשחק ההיכרות הראשוןב יםחבראחד השל זו אמירה , למשל

על אופן ) הכללה( מגיב באוניברסליזציה המנחה .ולחסום את המשך התהליךאת המשתתפים להפחיד 

חשוב  ,להיות רגישגם  צריך הוא, מצד שני. בקבוצהקיים שעל האמון ומודה , הרגעהב, התנהגותו של האדם

הוא בעצם ו, "כאילו"אין זה אלא  אבל , לסייע בכל הבעיותהרוצהוא המנחה אומר שכי  הרושםשלא יתקבל 

  . ומאובדן שליטה, חושש בשל אי הידיעה מהצפוי לקרות, "בבשר החי" מנגיעה חושש

. ם או חומרים ללמידהכלידברים שיעלו בפגישות ישמשו וה,  על עצמםלספרהמנחה יעודד את המשתתפים 

משתתפים  נם עדייןשישוייתכן , כאן סיפורים אישיים תסנוור את עינינובטוח להביא לש ההרגשאסור שה

הרבה אומץ כדי יש צורך ב, כל הכבוד לקבוצה שמאפשרת לשמוע. וזה בסדר גמור, אמון בקבוצהשטרם נתנו 

אפשר גם .  זה בסדר– חומרים אישיים  מי שיבחר להביא, לספרא כל אחד חייבל. גם כדי להקשיבכמו לספר 

ובלבד שלא תהיה פגיעה פיזית ,  כל האפשרויות האלה קיימות.גם לשתוקאפשר ו,  דברים אחריםעלותלה

  .ונפשית במשתתפים

 ההמנחים מזמינים את הקבוצ, למשל, שלומ מקום "שותק" למשתתף האפשריבידואציה מתנדיבשלב הא

ני א, יוסי"; "?האם אתה מעוניין לבקש משהו מהקבוצה, יוסי"; "? רוצה להגיד משהו ליוסימי" :התייחסל

  ".'?איך זה להיות בן להורים מכורים' לשתף אותנו בההאם אתה רוצ, מרגיש שקשה לך

 אם מישהו בקבוצה מערער על אמינות ". קפוא" וגם למי ששותק באופן מקבל ואמפתי תייחסיהמנחה 

זכה יבשלב זה הוא , עם זאת. מסרב להמשיך להשתתףייתכן שהוא , ותוקף את יוסי או את המנחה סיפורה

. וגם תגובתו לא תהיה כה חריפה, פחות חריפה בקבוצה מאשר בשלבים המוקדמים של התפתחותהתגובה ל

 אתכל מקום ל מביאייתכן שיוסי אכן .  בתוכההפרטמו של מקואת הקבוצה ויש כאן ניסיון לבדוק את לכידות 

חיזוקים כי מקבל יוסי . כבר בתחילת תהליך החשיפהאותו " יחתוך"והוא ישמח שמישהו , "מיץ של הזבל"ה

שמותר להעלות הכול המנחה דברי הבין מלאחר ש, ושל" סוד"משתף אחרים בהוא הפעם הראשונה שו ז

  . שלו בקבוצה שנוצר עד כהיאבד כל האמון  בדבריו אם יחסמו אותו;עוזרים זה לזהכולם ובקבוצה 
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לעתים , ה לחשוף סודות משפחתיים עתיקי יומין בתחילת הפעילות בקבוצה/לא תמיד יעודד המנחה את הנער

לכן . עד לרגע שבו יהיה סיכוי לעיבוד טוב יותר של החומרים האישיים" המתנה טיפולית"עדיף להמתין 

  . חשובות כל כך הבוצים לכל אחד מחברי הקמנחשל ה ות הייחודיותגובהת

  

  ):      1990, יעקב-בן (איזוןהמלצות ל

  :פרידה מאדם קרוב

עצמאות ויכולת , עדיף לרכוש כישורי חיים, אחרתוביל לכך שאחיה דרך מישהו או משהו  שבמקום תלות יתר

 מומלץ שלא.  בתחומי חיים שוניםלוותר על היצמדות ודבקות באדם אחר מומלץ .התמודדות עם בעיות חיינו

, בשתיית אלכוהול, בעישון, מחשב ובהתעסקות בבטלוויזיהבצפייה , תעסוקהב, יםתחביבלחקות את האחר ב

הקפדה מופרזת על , שהייה מופרזת באמבטיה, וגינג למען הרזיה'בהתנהגויות כמו ג, באכילת ממתקים וחטיפים

 . אכילת יתר או הימנעות מאכילה, ניקוי הבית

אך עם זאת נהיה עצובים על הפרידה מהדמות שנקשרנו ,  מתוך הנפרדותאנחנו שמחים בעצמאות שמתגלה

  .אליה

 אני אעבור את –למרות שזה קשה  ": אדבר עם עצמי ואומרפרידההלהשרות תחושה של ביטחון בעת על מנת 

בדרך כלל אני בסדר באירועים "; "כבר התנסיתי בפרידות ותמיד הצלחתי להתנהג כפי שרציתי"; "זה בשלום

 ". רבים בהם רגשות חזקיםשמעו

זיכרונות , ערכיו,  אולם זכרו,סופית מהאדם שנפטרוית זלקבל את העובדה שהמוות כרוך בפרידה פיכדאי 

 בחייוה יקירנו שהבאווירה המשפחתית שבה , לחיות בתוכנו  ממשיכים– חוויות חיים משמעותיותומשותפים 

 ושיתוף המבקרים בסיפורי חייו של המנוח בעת ,אלבומים של תצלומי הנפטר.  לחיותובה אנו ממשיכים

 פעולות אלה מחדדות את –להקדיש מלגה לזכר המנוח , אפשר גם לבנות יד זיכרון. עשויים לסייע, השבעה

מתוך , תוך בגרות ובשלותמ –נפטר היה רוצה שננהג הלנהוג כשם שבעת האבל יש . תחושת הקשר עם הנפטר

  .לשנותאפשר   שאיעובדותהשלמה וקבלה של 

חיזוק גורמי שאפשר לנצלו לחיידק , מחלה קשהתחושה של  –שנוצר להכיר בלחץ כדאי , במצב של פרידה

להגברת החוסן , כוחותהלחיזוק ,  גבוהה יותרלמודעות עצמית, להבהרת ערכים, עדיפויות לבדיקת, ההגנה

שבה אהיה אני , ה של מורטוריוםליצור סיטואצי, דהיינו, "משבר חיובי" אפשר לנצל את המצב ולהפכו ל.הנפשי

תקופה , "ראש פתוח"זוהי תקופה של . ולא אתחייב בינתיים לאף אדם אחר ולשום מסגרת, זה ששואל שאלות

  . המציעה זמן ומקום על מנת להגיע לבריאות יחסית

בר מע, גירושין, מגוריםמקום החלפת , למשל(רבות  ותאם עברתי פריד. חייוות במהלך  פרידחווהכל אחד 

 אניאך . מהתמודדותברוח ל, להתייאש, הישברהחליט ל אני יכול ל–) מות סבא,  חדשיםוחבריםאחר ספר  ביתל

עבורי להתמודד בולבחור את הדרך הטובה ביותר , ללמוד מתוך החוויות הרבות שעברתי, יכול להחליט להתחזק

  .עם הפרידה

  ?מה דעתכם

אין , אם אני בוכה. זה טבעי לחלוטין, אדרבה, לבכות" א בסדרל"אין זה ! מותר לבכות –ואחרון אחרון  חביב 

רק אדם שבטוח בעצמו לא יחשוש לבטא את כאבו באמצעות , להפך". גברי"זה אומר שאני חלש או שאינני 

  .הבכי
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תמיד ישנן כמה אפשרויות ואתה הוא השוקל והמכריע לגבי האפשרות . תבחר אתה כיצד לנהוג בעת הפרידה

משום שהבטן והלב משפיעים על , לעתים איננו מנהלים תהליך מסודר של קבלת החלטות! ותרהמתאימה לך בי

  .ההחלטה לא פחות מאשר הראש

 של כל אחד פנימיוהרגשי העולם של הנגישות  את הזמינות וה היא להגבירההמטרה של מפגשים אל

מבוססות על בחירות מזיקות ההיסחפות לותמנע  ה/ בהנחה שנגישות כזו תהווה גורם הגנה לנער,מהמשתתפים

   .שיקולים חיצוניים בלבד
  

  פתרון בעיות 

  שושנת פתרון הבעיות – 6תרשים 
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הוא יכול גם . ואת השפעתם של הרצפים הללו על תפקודו, "שושנה" את מקומו על הרצפים שבכל חבר יקבע

  .לקבוע יעדים לשינוי

  

  פתיחות

שבהם אים מהם הנוש, באחת הפגישות הראשונות, )יסטולאו על בר(אם רצוי לפרט על הלוח כדאי לשקול 

כישלונות  ,ובהן פרידה מחבר, ים לכלול בעיות קלות כחמורותלוהנושאים יכ. לדון בקבוצה וחשוב אפשר, מותר

הורה , גרושיםהורים  –וגם , שלילידימוי עצמי , הוריםה עם  קשהריב, דחייה, בדידות חברתית, בלימודים

שימוש בסמים , או אלכוהול במשפחה/התמכרות לסמים ו, אלימות במשפחה, יצול מינינ,  כרוניעוני, שנפטר

ומתקבלת , למעשה זוהי רשימה של גורמי סיכון. מחשבות התאבדות וניסיונות התאבדות, )קבוע או מזדמן(

  .לגיטימציה בקבוצה לערוך בהם ברור מקיף

למרביתם או , יין אותם ומציק להם או לאחד מהםמענ,  שנוגע להםקבוצה שכל נושאה  לחבריהראות ל:המטרה

תוך  ב שום נושאשומריםלא לא סוגרים ו, אם אפשר לעזור לחבר ואם הוא מבקש זאת .ראוי לדיון הוא –לכולם 

. המשתתף הוא זה שמחליט אם ישתף מישהו ואם הוא מעוניין שהקבוצה תדון בענייניו, בכל מקרה". הארון"

אם זוהי בחירתם באותו , מבלי שיזוהו בעלי הבעיה, שחלק מחבריה מתלבטים בואפשר שהקבוצה תדון בנושא 

  .שלב

 בין – בניית אמון בקבוצה  שלתהליך מתקיים – שלב ההתקשרות –בשלב הראשון בהתפתחות הקבוצה 

. הקצב האישי של כל אחד משפיע על בניית האמון וגם מושפע ממנו. יםהמנח לבין עצמם וביניהם לבין חבריםה

 להעלות רצוי וראוי והקבוצה תבדוק עד כמה ,מציק ומציף, "כבד" נושא יתכן שחבר ינסה להעלות בקבוצהי

בין הליכה לקראת " שביל הזהב"מתפקידם של המנחים למצוא את .  בשלב שבו מצויה הקבוצהנושא כזה

כנגד כל מגוון " כלים"לבין המחיר שישלמו אחרים שעדיין אינם חמושים ב, חשיפת הבעיה של נער מסוים

 –מכבד ויעיל אכן שהטיפול המנחים אם יראו ו ,במידה שהוחלט לטפל בנושא האמור כאן ועכשיו. המצוקות

  . ובהדרגה יגעו אף בבעיות הקשות, ות אישיותבעיבהמשך יטו עוד חברים להעלות 

תפקידנו  זה מכי אין,  בקבוצהייתכן שחלק מהבעיות לא נוכל לפתורבמקרים אחרים יוסבר למשתתפים כי 

כיצד לעזור לו למצוא דרכים ,  על בעל הבעיהלהקלכיצד בדוק  אפשר לאבל,  לפתור את כל הבעיותכוחנובו

ולאפשר לחברים האחרים ללמוד מהאירוע ולהעביר את הטיפול לאיש , אחרות להתמודדות ולשמירת התקווה

, ות כדי לשנות מה שאפשר לשנותלפתח כוח"הקבוצה כגוף עצמאי תלמד כיצד להתפתח ו. המקצוע המתאים

  ").תפילת השלווה" ("וחוכמה להבחין בין השניים, סבלנות כדי לקבל מה שלא ניתן לשנות

הקבוצה משפיעה באמצעים שונים על תלמיד שלא ינשור , למשל ( מסוימתבעיהכקבוצה בפתרון של אם נעזור 

לי עבו, משמעותיים, בעלי השפעה, ש חזקיםהקבוצה והפרטים עשויים להרגישהרי , ) ומצליחה בכךת הספרמבי

גורמי סיכון או גורמי הגנה יכולים לסייע בתהליך פתרון הבעיות או לבלום . נותב לערוצים חיובייםמהכוח 

  . לכן כדאי לתבל את רשימת גורמי הסיכון בניחוח גורמי הגנה המתאימים לתבשיל, אותו

  

 חשיפה

אם :     לא נוכל להסכים לכך בשני מקרים–שים שמחוץ לקבוצה אם ירצו נער או נערה לשמור סוד מפני אנ

במקרים אלו קיימת סכנת . אם הם ביטאו מחשבות על התאבדות או ניסו להתאבד, הוא קשור בשימוש בסמים
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עלינו לדווח להורי . חיים והמנחים וחברי הקבוצה לא יוכלו לקבל על עצמם אחריות בלעדית ובלבדית לתוצאות

כמו במקרה של הורה אלים מאוד וכאשר יש ,  מקצוע פרט למקרים יוצאי דופן באורח קיצוניה ולאיש/הנער

 במקרה של ניסיון התאבדות או שימוש בסמים המנחה חייב. ה/חשש אמיתי שהדיווח עצמו מסכן את חיי הנער

נו מבקר בבית ולקצין ביקור סדיר במידה שהנער אינ, לפסיכולוג, ליועצת, למנהל בית הספר, להודיע להורים

תוך התחשבות , יתלבטו ויכריעו כיצד לטפל בכל מקרה, ספרית-ברוב המקרים ידונו בבעיה בוועדה הבית. הספר

  . בגורמי הסיכון וגורמי ההגנה המאפיינים את המקרה

" השפעה"ל  תייחסנכיצד ? מה אנו לומדים על עצמנו, מסוים להשפיע במקרה מצליחיםאנו כאשר : מכאן נשאל

  ?כאן ועכשיו ולקראת העתיד,  למען עצמנו גםשתמש בהונזו 

  

   בריחה למוות או בחירה בחיים: הדילמה

. לשמחתנו, זו הסיבה שחלק מאלו המנסים להתאבד נכשלים בכך.  כל רצון למות מלווה ברצון לחיות:המנחה

, לדאבוננו,  ולעתים,ניסיון התאבדות הוא אשליה של פתרון. התאבדות לעולם איננה פתרון לבעיה קשה ומציקה

  .אין חזרה ממנו

דבר שחלם עליו במשך כל , נער לפני שירותו הצבאי קיבל מכתב מהצבא ובו הודעה שלא התקבל לקורס טיס

אז קלט הנער את מה שעשה וביקש להשיב . בניסיון ההתאבדות שביצע הוא לא מת אלא נפצע קשה. ימי חייו

  . סבל מר נפטר הנער מפצעיולאחר. אך זה לא התאפשר, אחורנית את הגלגל

ללא שיקול דעת הוא קפץ מתחת . אהובתו בתאונת דרכים- נודע על מות חברתו, כבן שבע עשרה, לנער אחר

  . ואיננו עוד–לגלגלי אוטובוס 

כאשר באה קצינת . היא סירבה לצאת מן המיטה ולא הלכה לבית הספר. נערה שחברה עזב אותה נתקפה דיכאון

היא איימה עליה שאם . שיתפה אותה הנערה בהחלטתה להתאבד, ל מנת לבדוק מה קרה להביקור סדיר לביתה ע

והילדה , למרות זאת דאגה הקצינה לטיפול מקצועי ומיידי. היא תתאבד מיד, תאמר דבר וחצי דבר להוריה

  .ניצלה

ועל כן , החיים בעיני המתבגר הם קשים מאוד. בלבו של האקט האובדני טמונה מחאה נגד טבעם של החיים

  . בטרם הספיק לערוך לעצמו תוכנית חיים משלו, הוא מוכן לוותר עליהם עוד בתחילת חייו

קיים מתאם גבוה , בין השאר. גורמי סיכון אישיים ומשפחתיים שונים מעלים את רמת הסיכון להתאבדות

  . לבין התאבדויות של מתבגרים, בין השימוש באלכוהול או דיכאון במשפחה

כי , קצר זה בנושא ההתאבדות איננו תחליף ללימוד מעמיק של הנושא ולהשתלמות בו ללא הרף רקע :למנחה

מתבגרים הם בני אדם בסיכון גבוה להתאבדות . אין אדם שהוא חסין מפני מגע ידה של האובדנות. בנפשנו הוא

  .בהיותם חשופים לגורמי סיכון רבים

  

  על אובדנותשבות מח

מטרת ההתאבדות היא . ל כאב נפשי בלתי נסבל ותסכול בנוגע לצורכי הנפשמצב חיים ש"התאבדות מוגדרת כ

שאין קשה  בפני בעיה הדיעמל התחושה ש). Schneidman ,1985" (לפתור דילמה מעיקה באמצעות חידלון

, למד שלכל בעיה יש פתרוןנבקבוצה . על התאבדותמחשבות  אנשים מסוימים לבטא  עלולה להביא,לה פתרון

ו בטעות אנ,  אולם.כי לבעיה שלי אין פתרון כעתמשום שנראה חוסר מוצא ים בתחושה של נמצאלעתים 
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וצריך רק , פתרונות שוניםאלא , לכל בעיה יש לא רק פתרון יחיד, בכללו". לתמיד"פירושו " כעת"שחושבים 

המשמעות  " אומר מטופל של פאברי בספרו–" שהוא מחולל בתוכך שינוי לטובה, משמעות הסבל היא. "לגלותם

פצעים . "הברירה שעומדת לפנינו היא לתת לעבר להכניע אותנו או ללמוד מתוך ניסיון החיים שלנו". של חייך

  ".נפשיים מימי הילדות יכולים לשמש אתגר שמולו עלינו להתייצב

אולם מצבי הרוח ", "כשהחיים מכאיבים"אומר סול גורדון בספרו , "לפעמים נדמה לכם שאין טעם לחיות"

חבל לשים קץ בגיל צעיר לכל ההזדמנויות והאפשרויות . כל סיטואציה רעה היא זמנית. והרגשות משתנים

כך תהיינה לכם יותר הזדמנויות , ככל שתאריכו לחיות! כי הם לפניכם, נסו את החיים. הרבות הפרושות לפניכם

  !"  שכדאי מאוד לחיותכמעט תמיד התשובה היא, ככל שזה ייראה מוזר עכשיו. לבחון את חייכם מחדש

הם יכולים לבקש מן . המנחים יביאו קטע זה ואחרים לדיון בקבוצה בעת העיסוק במחשבות התאבדות

כאשר הפרספקטיבה האישית , המשתתפים דוגמאות למצבים ולכאבים שבמשך הזמן חל בהם שינוי לטובה

  ".ריפא את הפצעים"והזמן , השתנתה לגביהם

  

  :תרגילים –גורמי סיכון מן החיים 

 האמירות נרשמו .מאפיינים את ילדי הקבוצההמפרטות את גורמי הסיכון שאמירות בהם  כרטיסים ו:חומרים

הן רשומות בגוף ראשון והפרטים הרשומים ; מראש על ידי המנחים על פי היכרותם את מאפייני המתבגרים

 הוא –ש להזדהות ולפרט מצוקותיו אם אחד מהחברים מבק. אינם מדויקים ולכן אינם מסגירים את בעלי הבעיה

  ). מותנה בבשלות הקבוצה ואם היא נמצאת בשלב המתאים לכך(ייענה 

  .רצוי לצרף כרטיסים ריקים אחדים כדי שהמשתתפים יוכלו להוסיף אמירות משלהם

  

  :הלדוגמ

  .אני פוחד שאהיה כמוהו, אבי נרקומן  -

  .הרוג אותנו במכותי פוחד שי אנ; ימיםשלושהיבוא לחופשה ל' ביום ג, אבי בכלא  -

, כל פעם שאני נכשלב. כמעט בכל המקצועות, אני משתדל אבל נכשל בבחינות, קשה לי מאוד בלימודים  -

  .נמאס לי מהחיים, הוריי מענישים אותי ומעליבים אותי

  .אני כועס עליהם מאוד, לעתים קרובותהוריי רבים   -

י בגלל הישראלים לועגים ל, אין לי מצב רוח ללמוד, ומצבנו קשהלהוריי אין עבודה , אנחנו עולים חדשים  -

  .הבגדים שליבגלל העברית שלי ו

.  או מוסיף כרטיס משלוכל אחד בוחר כרטיס .ל"כרטיסים הנהכתוב במשתתפים קוראים בדממה את  ה:הליכים

מאפיינים את הם  רגשות שונירושםכל אחד .  זה לזהאים את הכרטיסיםמתחלקים לזוגות או לשלישיות ומר

. חבריו לצוותכרטיסי המצבים שרשומים בכל אחד כותב גם את אפיוני  .המתואר בכרטיס, שלו" המקרה"

כל אחר בוחר רגשות  ). משותףעל בריסטול(ים דקוהמשלושת יוצרים רשימה ארוכה של רגשות מתוך לבסוף 

 : משפטים אלהמתוך הבריסטול ומשלים

  _____________ כאשראני מרגיש כעס -

  _________________אני עצוב כאשר  -

  _____________אני נפגע ונעלב כאשר  -
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  ___________ אני מרגיש כישלון כאשר-

  :למשל, כדאי לאזן את התמונה באמצעות גורמי הגנה

  _____________ אני גאה בעצמי כאשר-

  _____________ אני אוהבת בעצמי את -

  _____________ אני מעריכה בעצמי את-

  ___הוא. אכפת לו ממני מאוד והוא תמיד מגן עליי כשאבי מעניש אותי.  יש לי סבא מופלא-

  !שהרי אלו הם החיים האמיתיים, אפשר גם לערב בין גורמי סיכון לגורמי הגנה, לסיום

  

  וניהולם  עם מצבי לחץ ומצוקההתמודדות

רמי סיכון משפחתיים רבים ולגורמי הגנה משפחות שבהן חיים מתבגרים הנתונים  בסיכון גבוה חשופות לגו

חוסר האיזון בין הפגיעות המשפחתית לבין החוסן המשפחתי מגביר את ההסתברות לתפקוד לקוי של . מועטים

  .  ובהם גם המתבגרים החיים במשפחה, חלק מבני המשפחה

,  לחץ מתמשכיםושרויים במצבי) אבטלה וכדומה, עוני, מחלות(היות שבני המשפחה מתמודדים עם קשיים 

והוא , עם הזמן מסגל לעצמו כל פרט במשפחה דפוסי התמודדות עם הלחצים המרובים, צפויים ובלתי צפויים

שעשויים להיות , נוקט בהם מבלי לעצור ולבדוק מפעם לפעם את יעילותם ואת האפשרות לנסות דפוסים אחרים

  .מתאימים יותר

ולעבור ,  הנערים העמוסים רגשית ומתקשים לשלוט בעצמםבקבוצה שלנו נוכל לנסות לבדוק כיצד להקל על

יחווה הצלחה וערך , נער שהצליח לבצע את דפוס הפעולה שהוצע לו בקבוצה. תהליך הגיוני של הגברת מודעות

דבר שיחזק את אמונתם , "שווים יותר"גם חברי הקבוצה המעורבים בתהליך הסיוע יחושו . עצמי רב יותר

  . חייהם שלהםביכולתם להשפיע גם על

לחץ משמעו איום על שלמותו הפיזית . התמודדות פירושה השקעת מאמץ על מנת להשיג שליטה במצב של לחץ

ואילו , לאחר שהוקל הלחץ כדאי שכל אחד יבדוק אילו מהדרכים שנקט בהן עזרו לו. או הנפשית של האדם

  ).י מי שנמצא בסביבההתקשרות לחבר טוב לעומת הפעלת אלימות כלפ, למשל(דרכים לא סייעו 

  

  : תרגיל

, בשכונה, בכיתה, במשפחה(כל משתתף ייזכר במצב של לחץ שחווה לאחרונה או שזכור לו באופן מיוחד 

בעיניים עצומות ובמצב של הרפיה הוא ינסה לשחזר את התהליך ואת החוויה ). בתוך עצמנו, בקבוצה שלנו

  .המורכבת

כיוונים , ייתכן שיסתמנו נטיות. ויה שעבר או את מה שלמד ממנהאת החו,  כל אחד יספר את סיפורו:במליאה

ועם , המנחים ישתדלו לדובב כל משתתף. וייתכן שיעלו נושאים שונים זה מזה וייחודיים, ונושאים משותפים

  .לא לכפות אלא לאפשר פתיחות משמעותית כלשהי, זאת

  :ת בקבוצהלוובעיות שעדוגמאות ל

, אני בודד, יילא שמים לב אל, אני כועס, כואב לי,  הזנחה, קללות,צעקות, ת מכו…מא או אבא או אח יא "-

 על מה אני מתבייש לספר לחברים שלי, ייי שיתייחסו אלדאני מרביץ כ, לאף אחד לא אכפת ממני, מושפל

  "… אני חייב להגיב מיד–קשה לי לשלוט בעצמי … לכן אני אף פעם לא מזמין חברים הביתה, שקורה בבית
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  ."רק סבל יש בהם. מיותרים. חסרי טעם ותוכן. יי חסרי משמעותח "-

כאב ומתן שפע של חיזוקים , דאגה, אמפתיה, ותהייה בהן הקשבה פעילה, תגובות המנחים יהיו מודל לחיקוי

רק בשלב מאוחר בהתפתחות העבודה בקבוצה יספרו המשתתפים גם סיפורי חיים , בדרך כלל. לחברי הקבוצה

  ). אולי בפגישה הבאה(א תהיה חשיבה על עזרה מתאימה בשלב הב. משלהם

  

  )מקום(מיקוד בזמן ומיקוד בחלל 

מושגים אלו מתווספים למודל השלבים . הם שני מושגי יסוד רלוונטיים לנושא עבודתנו) מקום(זמן וחלל 

  .   מושג שרלוונטי למיקוד בזמן ובחלל הוא מושג השפה)MacKenzie )1983בהתפתחות הקבוצה של 

 שאנו מתקשרים השפה". עכשיו"הוא ההזמ! ו" כאן" הוא ההמקו�" כאן ועכשיו"בתוך צמד המילים 

, ישנה שפה ייחודית למתבגרים. באמצעותה עם זולתנו חיונית לקיומן של מערכות יחסים תקינות בין בני אדם

 את הקוד שלה ולכן זוהי שפה שמרבית המבוגרים אינם יודעים לפצח. ובתוכה שפה למתבגרים שבסיכון גבוה

אינם יכולים לחדור מבעד למסך הכבד ואינם מבינים את , אינם נכנסים לתוך עולם המתבגרים שבביתם

כעין שפה , הדינמי והמשתנה, שפת הנוער משאירה את המבוגרים בחוסר אונים מול המילון החי. הצעירים

השפה המשותפת עם חבריהם , בגריםבעבור המת. והמבוגר מרגיש כאדם זר בתוך ביתו, בתוך הבית" זרה"

לעמוד איתנים כחומה , להתעדכן, לעמוד על  זכויותיהם, "IN"להיות , עונה על הצורך החזק שלהם להשתייך

  .בצורה מול המבוגרים הסמכותיים

  :דוגמאות ללשון המתבגרים

  . צועקת נערה בכעס על אמה החודרת לפרטיותה, "תפסיקי להיכנס לי לווריד" -

מעניין . משמעותו בעבור הנוער הפוכה מזו המשמשת בלשון הנורמטיבית, "בל על הזמן ח–ז "חבל" - 

. קונבנציונלית- הצליח לחדור גם שפת המבוגרים במשמעותו הבלתי" חבל על הזמן"לגלות שהמושג 

, "חבל לבזבז זמן יקר"שמשמעה , אצל המבוגרים משמש מושג זה לתיאור חוויה שלילית, בדרך כלל

 . תבגרים הוא משמש לתיאור חוויה מופלאהואילו אצל המ

אני חולה "יבטאו עצמם במושגים , ואם יפגשו בחברה נחמדה. יאמרו בוגרי הודו, "ננה'תפסנו ג" -

 ".סבבה, ! כפרה- יא, עיוני, עלייך

, "מתחרפן", "פצצות לגבות", "אטרף", "סחבק", "מסתלבט: "מי שכבר נגס בעוגת הסמים מכונה -

יא ", "יא אחי", "ז"חבל", "יא בן זונה", "משהו-משהו", "?עשית קוק", " בשקטשב", "פגזים לריסים"

  ). שווה זמן" (שווזי", "אוחתי

. אנו מניחים שבשלבים השונים בהתפתחות הקבוצה נשמע שימוש משתנה במילון מבחינת משמעויות המילים

נוכל . ח באשר ללכידות הקבוצהעשוי לגלות טפ, "אנחנו בקבוצה"או , "הקבוצה שלנו"השימוש במושג , למשל

  . אפוא ללמוד על התפתחות הקבוצה גם דרך משקפיה המשתנים והדינמיים של השפה

  

קיים צורך בסיסי לערוך את מפגשי ". רב מקום"לעומת שימוש ב" חד מקום" ייתכן שימוש ב– מקום המפגשים

אך ייתכנו סידורים , ן ושייכותמקום המעניק תחושת ביטחו, הקבוצה במקום קבוע ומתאים לצורכי הקבוצה

חדר גדול אשר יאפשר מפגשים של הילדים עם הוריהם , למשל. נוספים בשלבים שונים של התפתחות הקבוצה
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אפשר לעבור לחדר קטן ואינטימי כאשר . או התבודדות של ילדים שעוסקים בעצמם בשלב האינדיבידואציה

כאשר האלמנטים , שפת הים או במקום אחר בטבעוייתכנו גם מפגשים על , מגיעים לשלב של קשר הדדי

מקום הוא חלל . המצויים בסביבה מאפשרים הדגמה ספונטנית של אירועים משמעותיים מחייהם של המשתתפים

  ?  מה זה אומר לי–המקום של הקבוצה . בתוך גבולות

יש מקום ,  מקוםאין, מקום טוב באמצע, מקום תחת השמש, מקום לדאגה,  אחר מקום:אסוציאציות של מקום

והייתה חללית עם האסטרונאוט הישראלי אילן רמון שהתרסקה וריסקה , יברכך) אלוהים(המקום , לשיפור

  . חלומות

 ,ונעצמאת לחקור ,  את עצמנולבטא,  בו שאלותמקום לשאולהוא , הקבוצה המקום של הקבוצה הוא חדר

  .החשובים לנוו וכלפי אחרים נפי עצמ כלם ואחראיתומכים, יםהיות מעורבל, לתקן,  לשנות,להתנסות

  .אבל כלי הניתוח שבו עדינים ורגישים, המקום הוא בדרך כלל חדר שעלול להיות חודרני

חלל קשור גם במלחמה שגובה לעתים . חלל במובן של ריק או ריקנות, המושג המקורי אינו מקום אלא חלל

  .יש גם מי שמחולל במחולות ומי שמרגיז ומחולל בלגן. חללים

  . לבין נושאי עבודתנו– מיקוד בחלל ובזמן –נבקש לקשור בין מושגי היסוד , כאמור

  

. לפי מידת התאמתו או אי התאמתו לתהליך הקבוצתי, יכול להיות גורם סיכון או גורם הגנה, כמו המקום, הזמן

  ".שם ואז"משמש כלי עבודה במקביל ל" כאן ועכשיו"המקום והזמן בהיבט של 

האם הזמן קבוע ונוקשה או גמיש ומותאם לצרכים של חברי ?  איך היא נקבעת ועל ידי מי–לזמן יש כמות 

שונה מזו המדגישה את העבר , ומדגישה את החוויה הנוכחית) עכשיו(העבודה המעדיפה את ההווה ? הקבוצה

דיקת מתחיל בחוויה ומשתמש בה ככלי להגברת המודעות באמצעות ב" מודל המודעות האישית. "ואת העתיד

  . מחשבה והתנהגות, הרציפות בזמן של דפוסי רגש

 כך ניתן לראות בהם גורמי, ככל שהתנאים של העבודה בקבוצה עונים על צורכיהם המשתנים של המשתתפים

" כאן ועכשיו"גישת ה. נראה בהם גורמי סיכון, ככל שהתנאים הרסניים בעבור הפרטים והקבוצה; הגנה

  .וצה ולא לתכנים הנמסרים בהמתייחסת לתהליכים שקורים בקב

  

,  שמאפיינת אותה סקרנות, מנהלים מערכת יחסים מסוימת, ת ואנו הכותבים/ה הקורא/את, "כאן ועכשיו"

הרי , אם נצליח לתקשר ולפעול ביחד למימוש אותה מטרה. מעורבות ומחויבות לקידומם של בני נוער בסיכון

  . הגנהגם זה בשל תהליכים שפעלו בקבוצה ושימשו גורמי

לעולם מרגשת יותר מן " כאן ועכשיו"עבודת ה"כי , כותב ארווין יאלום) 2002" (מתנת התרפיה"בספרו 

  ".העבודה בעלת המוקד המופשט או ההיסטורי

 כי הרי –ועל האדם להיות אחראי על הזמן שקיבל במתנה , ההווה נעשה ממד הזמן המרכזי של האדם"

ועליו מוטל להשתמש בצורה נבונה , תו של האדם על מעשיו ועל זמנומתחייבת אחריו, מכאן. זהו משך חייו

והוא המגדיר את החיים , המוות הוא חלק בלתי נפרד מהחיים.  החיים–ואחראית בפיקדון היקר ביותר שניתן לו 

  ).1983, סרוק ורבינוביץ." (ונותן להם משמעות

  ). א, ג( כתב שלמה המלך בספר קהלת ," ַּתַחת ַהָּׁשָמִים, ֵחֶפץ-ְוֵעת ְלָכל; ְזָמן,  ַלּכֹל"
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. הוא חי את הזמן כאן ועכשיו". הורג זמן"ואיננו " מעביר את הזמן"האדם המנצח איננו , זמן הוא מצרך יקר

  ). 1983ונוורד 'יימס וג'ג" (תוך שהוא צופה אל העתיד, יודע את ההווה וחי בתוכו, המנצח בקי בעברו"

אין . המקום יכול להיות מקום של טיפול או מקום שמעכב ומונע אווירת טיפולכשם ש, הזמן יכול להיות גם מזיק

יש . כשם שאין רק מקום נאות אחד מתוך כלל האפשרויות המוצעות, רק זמן מתאים אחד שאי אפשר לשנותו

  .עיקרון הגמישות מצביע על הצורך לפעול על פי הצרכים המשתנים. להיות עם היד על הדופק

 ניצול –זמן שאול ; )לידתי עד מותימ( סיפור חיי –) אוטוביוגרפיה( של חיים  היסטוריה:מןאסוציאציות של ז

זמנך ; לא זז, זוחל, הזמן עובר; "להעביר את הזמן"; "הזמן בורח לי מבין האצבעות"; אין זמן; ניהול זמן; זמן

הזמן יעשה את ; זמן תרבות; מןנגמר הז; ז" חבל–חבל על הזמן ; זמנים מודרניים; הכול שאלה של זמן; זמני; תם

; איך שהזמן עובר מהר; פסק זמן; )שיר(היו זמנים ; מנהרת הזמן; זמנים עברו; )צבא(זימון ; בזבוז זמן; שלו

  ".הזמן הצהוב"; כשאתה סובל הזמן בקושי זז, כשאתה נהנה הזמן בורח

וחלקו בעל " כאן ועכשיו"חלק מהזמן מוקדש ל. בקבוצה שלנו  עובדים וחווים חוויות שמוגבלות בזמן

זמני מפגש קבועים או (המנחים יכולים להשתמש בזמן ככלי בהבניית התהליכים בקבוצה ". אוריינטציה לעתיד"

  ).  ב"כמות פגישות קבועה או משתנה וכיו, משך פגישה קבוע או משתנה, משתנים

  

  : תרגיל–" עוגת החיים"

ואת גודליהן " פרוסות חיים"העוגה מחולקת ל. בעים שוניםבעל העוגה מחלק אותה לפרוסות בגדלים שונים ובצ

הוא " אופה"אחד מתפקידיו של ה. הוא קובע על פי חשיבותה של כל פרוסה בעיניו או על פי טעמה בעיניו

בין סדר העדיפויות שלו לבין הזמן שהוא מעמיד לרשותה של כל פרוסת חיים ) התאמה(לבדוק את ההלימה 

  ).גודל הפרוסה(

היא מעצבת את סדר היום של הקבוצה . ת חשובה משום שהיא שמה גבולות לאנשים חסרי גבולותהזמניו

) זמן(היא קובעת כמה : זמניות חשובה מסיבה נוספת. והאישי על פי הכרעות והנחיות של בעל הסמכות במקום

 הפוטנציאליות תודעת המוות בתוך החיים מאפשרת למצות את היכולות. יישאר לכל אחד מאיתנו עד יום מותו

  .על פי היעדים המשמעותיים לו, ולהשיג בחיים מה שכל פרט בוחר

  .המיצוי של הזמן נעשה בזמן ההווה ולא בעבר או בעתיד

  

   הגשטלט תיאוריית –7תרשים 

  

  .עתידהדמיונות לו זיכרונות העבר ל,לחוויות ההווה  מודעות האדםת אתמפתחתיאוריית הגשטלט 

להפוך את אירועי , אל ההווה, אולם ניתן להזמין את אירועי העבר אלינו, יתן לשינוימה ששייך לעבר איננו נ

יהפוך העבר , חוויה חוזרת בהווה של חוויות מסוימות מן העברעל ידי . כאילו היו ההווה, העבר משמעותיים לנו

על ידי  מן העבר" ריםבלתי גמו"אפשר לסיים נושאים לעתים . להווה ואפשר יהיה לערוך בו שינויים לפי רצוננו

סגירת מעגלים מן העבר עשויה . לסיים קונפליקטים ישנים ומטרידים ויצירת תנאים שמאפשרים לאדם םשחזור

ויות              חו  חלומות, דמיונות זיכרונות                 
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ת יופעילוהמטרה היא לזהות . התחזקות בהווה ועצמאות,  מן העברהתנתקות, גשירשחרור להביא עמה 

   .לאדם בהווהות מתאימה

ישנו  ולכן ,פחד מן העתידקיים אם . ניתן גם לעבד מצבים שפניהם לעתידכך , בדומה לטיפול בהווה במצבי עבר

וכך נעשיר את מאגר הכלים , נציג את האירוע המפחיד, נדמיין את העתיד, תוכניותמפני אי הגשמת חשש 

  ". מפחידה"שברשותנו כדי שנתמודד ביעילות עם התוכנית ה

אולם התנסות , לתכנןלום ול העתיד אפשר לחע,  בעבר אפשר להיזכר.חוויה יכולה להתרחש רק בהווה

יות של זתכונות פילההתנסות בהווה כוללת מודעות  .רק בהווה אליה ממשית אפשר לחוות ולהיות מודעים

  .םיימרכיבים רגשיים ושכלומעורבים בה  ,קליטת תחושות גופניות וקליטת אנשים בסביבה, הסביבה

  ? מדוע אני בוחר דווקא בסיפור הזה?וכרזאני למה דווקא את זה ? זוכראני  מה –עבר 

מודע האם אני ? מרגישאני מה ? חש בגוףאני מה ? אילו חוויות אני חווה?  מה אני מרגיש עכשיו–הווה 

  ?יימי משפיע על? לסביבתי

לחוש בגוף ולהרגיש מה קורה לי באותה נקודת ,  לקלוט ולהבין בשכל–המודעות מאפשרת לחוות את ההווה 

 לשלוט . לנו שליטה והשפעה על חיינו והיא מאפשרתעל המודעות שקיימת בהווהות מתבססינו  פעולות.זמן

  .ולהשפיע על חיינו הוא מן הערכים ההומניסטיים היסודיים

אם נקשיב באופן אמיתי זה , רק אם נדבר זה עם זה. מעצם קיומםיחודיים ומיוחדים י,  זה מזהשוניםבני האדם 

 יש סיכוי שנצליח ליצור קשר משתף ומקרב –פרויקטים שיש ביניהם דמיון באיש את רעהו ונשתף , לזה

, בעל מערכת ערכים בהירה ומגובשת בשיאה, בעל עוצמה אישית,  ומיוחדכל אדם הוא יחיד. המאפשר הבנה

  . אחריות אישיתוכך גם מתוך תחושה של , מתוך חירות הבחירהוהוא פועל מתוך בחירה 

  

  עיקרון הניגודים

משמעות זה מעניקים וזה את זה מגדירים ובכך הם רצף פני בקצוות על הם מצויים ,  משלימים זה את זהניגודים

 ,מי שאינו מבטא שנאה.  הגנה–סיכון ;  מוות–חיים ;  פרידה–היכרות ;  אלימות–  פחד;  שנאה–  אהבה .לזה

מסוגל לבטא גם הוא  רק אם ,תיגלוי ואמי, חושה מסוימת באופן מלאאדם יכול לבטא ת .אינו יכול לבטא אהבה

ובאחריותו האישית לבטא כמה שיותר , האדם עצמו נע על פני הרצף שבין הניגודים.  באותו האופןאת היפוכה

גורמים לכך שהילד יבטא רק חלק , הורים או מורים שדורשים מהמתבגרים שלא לבטא עוינות או כעס. תחושות

ואז מקשה , מתעצם וגדל, מכביד עליה, "בבטן"הוא נשאר .  אחרהכעס איננו נעלם למקום. מאישיותו ומצרכיו

  . עד שעשוי להיווצר מצב של סכנת חיים או במקרה הטוב פיצוץ רגשי, עוד יותר

הם .  דמויות או אירועים דרמטיים מן העבר עולים  בהווה. גמורים מהעבר משפיעים על ההווהבלתיהעניינים ה

הם מסוכנים , בין השאר. ומקשים עלינו להתמודד עם דילמות של היום" עכשיו"חודרים לתוך הטריטוריה של ה

ולא לקחת אחריות , להאשים את העבר ואת כל הקשור בו, בכך שמאפשרים לאדם להימלט ממצוקות היום

  . אישית על מעשיו היום

סוד "דים בבעיקר אם הם מתמק, בעבודתנו עם נוער בסיכון גבוה אנו מכירים תופעה זו המאפיינת רבים מהם

,  המשטרה–שאיש לא יידע דבר , בני הנוער למדו בבית שיש לשמור היטב על מה שקורה בין הכתלים". הנורא

יש מי ששומרים בסוד את המצוקות שבתוך הבית מתוך . כהנה וכהנה" חברים"ועוד , דורשי שכרם, העבריינים

  . בושה
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 הייתי מה? מה חשוב לי בקבוצה? כלפי המנחים,  אילו רגשות אני חש כלפי הקבוצה:כאן ועכשיו בקבוצה

, כוח, ומכאן נובעת הצגת מסיכה של ביטחון, מהיסחפות לביטוי רגשות, קיימת חרדה מחשיפה? רוצה לשנות

מה , מה מאכזב, מה מפתיע? מה ידוע לי עליהם? מה מרגישים אחרים כלפי מי שחשובים לי בקבוצה. גבריות

, אני זקוק שיקבלו אותי ללא תנאי, שלא ישפטו אותי, כלו לנצל אותיאקים חומה מסביבי שלא יו? משמח

  . שישייכו אותי אליהם גם אם אני חלש יותר מכפי שאני משדר כלפי חוץ, שיאהבו אותי

, של אובדן שליטה מול שליטה, אלו הם המחירים מול הרווחים של חשיפה עצמית בקבוצה לעומת שמירת סוד

בעצמי (של אמון לעומת אי אמון , ל אימפולסיביות לעומת שיקול דעתש, של איפוק לעומת התפרצות

  ).ובאחרים

  

  :תרגיל

בדילמה של שליטה מול אי , למשל, המנחה יבחר משתתף שיציג את עצמו ואת פנימיותו באמצעות שני כיסאות

, אדםהמשתתף יציג את עצמו על כיסא אחד כמי שנותן אמון תמיד ובכל . שליטה או אמון מול אי אמון

הוא ינהל דיאלוג בין כיסא האמון לבין כיסא . הוא יתבקש לזהות  גם את אי האמון שבו, וכשיעבור לכיסא השני

  .ובמהלכו ידלג מכיסא אחד למשנהו ובכל כיסא הוא יתבטא בגוף ראשון, אמון-האי

אחד משני  בין תפקודיו של השחקן בכל , ובעיקר לשוני, והצופים לדמיון" שחקן"בשלב הבא יתייחסו ה

הם יגלו כי . בשלב האחרון ידונו חברי הקבוצה במשמעות של להיות לאו דווקא בעל רגשות קיצוניים. המצבים

אלא תמיד יש בנו מיזוג בין שני קצותיו , ")אני אופטימיסט מוחלט", למשל(אין אנו נשלטים על ידי רגש יחיד 

  . של אותו הרגש

עם חלקים בתוכו " לעשות היכרות"מאפשרת לכל אחד , למשל, מיזםשל אופטימיזם ופסי" דו קיום"המודעות ל

  .שלא היה מודע אליהם עד כה

  

  חשוביםעי חיים אירו

ילדות מהזיכרונות להעלות , לתקשר,  לעצמך דרכך להתחברזוהי. זהותךכי זוהי  ,ךר חייוסיפספר את  :רקע

אירועים ספר . ותך התמודדידפוסיך ון חיסגנוך ומצביעים על  חיי של"האני מאמין"והם חלק מ, קדמתומה

. משמעות חדשה, ציור חדש, שיר חדש, זהות מחודשת מתבטאת בדמות סיפור חדש; חשובים שקרו במהלך חייך

במקרה כזה ייתכן שנקבל תמונה . זיכרונות ואירועים חשובים מן העברור החיים יכול להיבנות מתוך סיפ

  .עשירה יותר של הזהות

  ". בגדול"הקבוצה באירוע שהשפיע על חייך  שתף את חברי :הלמט

אפשר להסתייע . על פיה כיצד התמודד המספר עם האירועבדוק . ה החוויהפרוס שים לב לדרך שבה :למנחה

  ".מודל פתרון בעיות"וב" מודל המודעות"ב

חשוב  למה זיכרון זה? האם סיפור החיים שלי נותן לי תמונה חדשה על עצמי? מד על עצמי מה אני לו:סבב

עם תי התמודדכיצד ? מדוע אני מעלה אותו דווקא עכשיו, ולחילופין,  עכשיועולה דווקאלמה זיכרון זה  ?בעבורי

  ? מה אני רוצה לשמר?רוצה לשנותהייתי מה  ? בעבראירועים דומים
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ן מן זיכרותמונה של כל אחד יצייר . אתה יכול למצוא לו מקום. סיפור שלךעל ה כיצד להביטאתה יכול לבחור 

לעבור ממנה , הווהמן הלהתחיל בחוויה : לעבוד גם בסדר שונהאפשר . ל העתידעהווה וחלום מן החוויה , העבר

   .עתידיהחלום ה אל והעבר וממנמן אל זיכרון 

  

  

   חלום---- -  חוויה ---- - זיכרון 

   .ולנסות לגלות את משמעויותיו,  האישי שלולמצוא את הרצףמחבריה הקבוצה תעזור לכל אחד 

  לעתידיעבד תוכניתהוא הבדיקה לאחר . בעזרת חוויה חזקה שהוא עובר, תאר בפרטים את ההווהיכל משתתף 

 ייתכן שחלק מן המשתתפים בקבוצה . העברל גם איהיה מודעאבל ,  חיים לתוכניתובילשי לום ח– ההווה תוךמ

ולשאוב דוגמאות אמיתיות , יותלצורך כך אפשר להציע תרגיל אסוציאצ. יזדקקו לעזרה בהבנת המושגים הללו

  ).ינסה לסיימםהמשתתף  –" עניינים בלתי גמורים"אם יש (לכל מושג 

  

  : תרגיל לא רגיל–קו חיים 

היכן אני , מהיכן באתי. הסיפור המצויר והציור המספרהנושא שאנו עוסקים בו בא לידי ביטוי באמצעות 

  . 'אזקול, פחם,  בטא באמצעות צבע–לאן מועדות פניי , נמצא

מההווה שלך ומהעתיד שאתה , צייר תמונות מעברך. תוכל להבחין בחלקי רצף בחייך: שרטט את קו החיים שלך

תוכל . שלב בדרך דמויות ואירועים מצוירים וסיפורי מלל". מפת דרכים"צייר את קו חייך כמסע או כ. מייחל לו

תוכל . ר שהיו חשובים במיוחד בעבורךתוכל גם להתרכז ברגעים מסוימים בחייך בעב. להתמקד בעתיד שלך

צייר מפה של . לבטא פרשת דרכים שאתה נמצא בה בהווה ולברר מהם הכיוונים האפשריים לקראת העתיד

  .אירועים ומקומות שהם בעלי ערך וחשיבות בחייך, אנשים, חפצים

  . הציוראחר כך צייר את הסיפור וספר את; וצייר את הציור) בעל פה או בכתב(ספר את הסיפור 

  

  כאן ועכשיו בקבוצה

הוא יכול . לעתים יעצור המנחה את התהליך הזורם ויציע לחברי הקבוצה לבדוק מה קורה אתם כאן ועכשיו

לעשות זאת כאשר נראה לו שקיים בקבוצה מחסום בלתי מזוהה שמונע את המשך הזרימה או כאשר חלק 

   .וכדומה, "תקועים"מחברי הקבוצה 

כלפי , כלפי הקבוצהמה אני מרגיש ?  חבר מסוים בקבוצהאני מרגיש כלפיכמו מה , ותהוא יוכל להעלות שאל

אחרים המשתתפים ניתן לאפשר לחבר בקבוצה לשאול את ה? מה הייתי רוצה לשנות? מה חשוב לי ?המנחים

 מה ?מה משמח, מה מאכזב, מה מפריע, ו ליםלו ידועהלרגשות המתוך לברר אלו , ומרגישים כלפיהם מה 

  ?ניק לו תקווהמע

פחד מניצול מידע שנחשף בקבוצה על ידי חבר , כמו חרדה מחשיפה, בתהליך זה באים לידי ביטוי רגשות שונים

על " מסיכה פסיכולוגית"זו הסיבה שמשתתפים רבים עוטים . או מידע שהגיע אליה מאחרים שמחוץ לקבוצה

  .ם אמוןפניהם ומסירים אותה רק כאשר הם מצויים בחברה שבה הם נותני
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, םשלא יוכלו לנצל אות, יראוי שלא ,אחרים מתארים חומה שבנו סביבם כדי להתגונן מפני מזיקים למיניהם

,  חלשהוא גם אם ושישייכו אות,  אותושיאהבו,  ללא תנאיושיקבלו אותלכך זקוק כל אחד . םשלא ישפטו אות

  .חסר ביטחוןופחדן 

לעומת  של אובדן שליטה, סודהה בקבוצה לעומת שמירת חשיפל הרווחים שבמחירים ואפשר ששוב ידונו ב

 דיון כזה שנערך בקבוצה מדי .של אימפולסיביות לעומת שיקול הדעת, של איפוק לעומת התפרצות, שליטה

עשוי להגביר את תחושת השליטה של המשתתפים ואת האמון , פעם ומתעמת עם מה שקורה בה כאן ועכשיו

  . שלהם בקבוצה

תוכלו .  אנו מציעים לכם לעשות פסק זמן ולחקור את משמעות שלושת הזמנים בעבורכם, כדרכנו:למנחים

לחלוק , חבר שתוכלו לשתפו, לעשות זאת בחברת המנחים האחרים או בסיועו של חבר מקצועי מחוץ למערכת

  .עמו ולקבל ממנו משוב

גם  ( שלידמיונות העתידלו) יםגם עניינים לא סגור(שלי אני מכניס לחוויות ההווה  איזה זיכרונות מעברי -

  ?)תוכניותוחלומות 

  ?איזה רצף של זהות בניתי לי מכל אלו  -

, קליטת תחושות גופניות, סביבהשל היות זלתכונות פימתן תשומת לב , מודעותרצף של  –הווה   לעסוק ב-

קליטת , תהתמקדות בסביבה האנושית המיידי, אוויר צח לעומת הקושי לנשום, חום וקור, ובהן נוחות

 זהותי – תחושת הווה כזהות .כל אלה יוצרים תחושת הווה .רגשיים ושילובם בהווהאנושיים ומרכיבים 

  .בהווה

. באותו מקום ,ו זמןאותלהרגיש מה קורה לי ב בהווה היא חשובה ומסייעת שכלאמצעות הבגם קליטה והבנה 

  .וארגון סביבתימודעות של , ושליטהתחושת השפעה  מצב שנותן ליזוהי חוויה של 

  

  שלושת הזמנים – 8תרשים 

  

  

  

  

  

. והעתיד הוא זמן החלומות, העבר הוא זמן הזיכרונות, ההווה הוא זמן החוויות: ישנה הבחנה בין שלושת הזמנים

לילדים ולמתבגרים ישנו עבר מצומצם ועתיד :  הבחנה בין הגילים השונים–חלוקה זו יוצרת הבחנה נוספת 

ואצל אנשים במשבר אמצע החיים קיים איזון עדין בין , רחב ידיים ועתיד מצומצםלקשישים עבר , פתוח

  . הזמנים

  הווה

  עבר  עתיד
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נראה שמתבגרים חווים חוויות חזקות בהווה לאור עברם הקצר ואל מול המרחב הגדול של חלומות ותוכניות 

יור של מודעות לשם כך נלווה את הילדים ואת המתבגרים בס. לפחות בחלקן, ויש מספיק זמן כדי לבצען, חיים

  !  עם הפנים לעתיד–ונעסוק בקביעת יעדים , בירור והבהרה של משמעויות חייהם, עצמית

לעולם אל תדחה לזמן אחר את מה … למד לחיות בו ולחוות אותו במלואו. הרגע החשוב באמת הוא עכשיו"

או כשתפרוש , יסלא כשתזכה בפ, יש לחיות במלואו את היום הזה שבהווה. שחשוב לרווחתך ולאושר שלך

  ).   2000, שארמה." (לעולם אל תדחה את החיים. לגמלאות
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  בקבוצה עם נוער בסיכון גבוההערכה של העבודה 

יך העבודה אנו רואים חשיבות רבה בליווי תהליך העבודה בקבוצה במחקר שישמש לתיעוד והערכה של תהל

  : אחדותמטרותלמחקר יש . בקבוצה

על מנת , ולאופן שבו היא מופעלת, לתוכנית הקיימת, "מה יש בתוכנית"תונים הנוגעים לאיסוף נ )1

  . אותולשפר ולבדוק אפשרויות לסייע בעיצובו, לאפשר התבוננות במה שקיים

  . למפעילים על עבודתםמתן משוב )2

עד כמה ,  באיזו מידה היא עומדת ביעדיה– הערכה של תוצרי התוכניתאיסוף נתונים שיאפשרו  )3

 .האם היא משפיעה על מניעת השימוש לרעה בסמים ובאלכוהול, היא תורמת למשתתפים

התורה , ללא תיעוד". קבוצה שלא תועדה כמוה כלא הייתה: "לצורך שימורהתיעוד הפעילות  )4

וכן על ידי , התיעוד יכול להתבצע בעזרת הכלים המחקריים של תצפיות וראיונות. תלך לאיבוד

ו של התיעוד בווידיאו הוא בשל היותו אובייקטיבי יותר מהחומר המתקבל יתרונ. תיעוד בווידיאו

 . מים"ובשל השימוש שאפשר לעשות בו ככלי שיסייע בהכשרת העל, באמצעות תצפיות

  : הליווי המחקרי יכול להתבצע בשתי דרכים עיקריות

 היא מאפשרת לפיכך.  בודקת את התהליכים בקבוצה ומבוצעת לאורך הפעילות כולה– הערכה מעצבת

  .לערוך שינויים בתוכנית במהלך העבודה על מנת לשפר את איכותה

ההערכה המסכמת משווה בין תהליכים .  בוחנת רק את התוצרים של העבודה בקבוצה– הערכה מסכמת

  .  באמצעו ובסיומו, כמו לפני התהליך, ותוצרים בנקודות זמן שונות

שילוב בין הנתונים המתקבלים בכל . ו איכותית או בשתיהןאת מחקר ההערכה אפשר לערוך בשיטה כמותית א

ועל כן ניתן , השאלון הכמותי פשוט יותר להעברה ולניתוח. אחת משיטות ההערכה מבטיח הערכה מדויקת יותר

השאלון האיכותי מועבר במסגרת ראיון אישי ודורש התעמקות רבה יותר . לחקור באמצעותו נבדקים רבים יותר

יש לציין כי עקב אפיוניה הייחודיים . על כן הוא משמש לחקר קבוצות קטנות של נבדקים, חובהעברתו ובניתו

יש צורך להעביר להם גם ) מגבלות קשב וריכוז, כמו קשיי קריאה והבנה(של אוכלוסיית הנערים בסיכון גבוה 

  .בקבוצהאף שבדרך כלל הם מועברים בדרך של מילוי עצמי , את השאלונים הכמותיים בריאיון אישי

אפשר ". חקר מקרה"ולעבודה עם הפרט כ" מקרה"במסגרת המחקר אפשר להתייחס לכל פרט בקבוצה כאל 

ולבדוק את " מקרה"אפשר גם להתייחס לכל הקבוצה כ. לצפות בו מנקודות מבט שונות ובנקודות זמן שונות

צות השונות אפשר להתייחס לכלל הנערים המשתתפים בקבו, לבסוף. תפקודה של הקבוצה כמכלול

  .אוכלוסיית הנערים בסיכון גבוה, ולרכז את הנתונים המייצגים אוכלוסייה זו" אוכלוסיית המחקר"כ

   רקע ומחקרים קודמים– בקבוצההערכה של העבודה 

הוא היה מעורב בה עוד בטרם קרמה עור . ר גבי ליברמן חוקר מזה שנים רבות את הליכי העבודה בתוכנית"ד

" מה יהיה בקרוב"ר ליברמן שותף לחשיבה על התוכנית ולעיצובה מאז היו שיחות על "דלמעשה היה . וגידים

  .תוך שהוא מתבסס על הנתונים שאסף במחקריו, ואיך לעשותו בדרך הטובה ביותר
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והייתה מכוונת , יפו- אביב- הנתונים הראשונים התקבלו בנוגע לתוכנית המניעה האוניברסלית שהופעלה בעיר תל

לסיכום מחקרים אלה ראה ליברמן (בני הנוער בבתי הספר ובמסגרות החינוך הבלתי פורמליות לכלל הילדים ו

בעבודה עם בני נוער המצויים בסיכון , עם המעבר של מוקד פעילות המניעה לרמה המבחינה). 1995, והלפרין

התאמתה עלה הצורך בשינוי מתכונת המחקר וב, גבוה להתמכרות לסמים ולהתנהגויות בעייתיות אחרות

לשם כך התקיימו בשנה הראשונה של הפעילות תצפיות בקבוצות אשר תיעדו את המתרחש . לפעילות החדשה

עקב ). 1996, הלפרין ומצליח, ליברמן(סיפקו משוב למתכנני התוכנית וסייעו להם בעיצובה ובהפעלתה , בהן

. נה השנייה להפעלת התוכניתהראשוניות והחידוש שבמעבר לרמה המבחינה היה צורך בהערכה מעצבת גם בש

, ליברמן והלפרין(הפעם התבצעה ההערכה באמצעות ראיונות עומק עם המנחות שהפעילו את התוכנית 

a1999 .( הממצאים שהתבססו על דיווח עצמי של המנחות העידו על חשיבותה של התוכנית בעיניהן ועל

לאחר שהושג גיבוש ראשוני של ,  בשלב הבא.בד בבד הן העלו המלצות נוספות לשיפורה, שביעות רצונן ממנה

  . עלה הצורך להתחיל ולבדוק את מידת היעילות של התוכנית, מודל העבודה בקבוצות

עם המעבר מהערכה מעצבת להערכה מסכמת הציע צוות ההיגוי של התוכנית למקד את ההערכה במידת 

ככל שבתום העבודה יצטמצמו . וכניתהצמצום של גורמי סיכון ובמידת החיזוק של גורמי ההגנה בעקבות הת

, ליברמן והלפרין(במחקר הבא , ואכן. תהיה זו עדות לעמידה ביעדים, גורמי הסיכון ויתחזקו גורמי ההגנה

b1999 (ונמדדה מידת השפעתה של התוכנית עליהם , נבדקו גורמי ההגנה וגורמי הסיכון כפי שהוגדרו בתוכנית

הבדיקה התבצעה תוך שימוש בשאלונים . תחילת התוכנית ולקראת סיומהעם : על ידי בדיקה בשתי נקודות זמן

: השאלונים עסקו בארבעה ממדים. והם הועברו במהלכו של ריאיון אישי, מובנים שכללו גם שאלות פתוחות

 היבטים של גורמי הגנה וגורמי סיכון בארבעה ממדים 70בסך הכול נבדקו . סביבה והתנהגות, משפחה, אישיות

כאשר , אולם. דיקה המקיפה אפשרה בניית פרופיל מעודכן של גורמי הגנה וגורמי סיכון אצל התלמידיםהב. אלו

נערכה השוואה בין תשובות התלמידים בבדיקה שנערכה לפני תחילת התוכנית לבין הבדיקה שנערכה עם סיומה 

אינם משקפים את תרומתה מסקנות המחקר היו כי הבדלים מועטים אלו . נמצאו הבדלים מובהקים מועטים בלבד

אלא מעידים על הקושי שבתרגום ממצאים סובייקטיביים של שביעות רצון לממצאים , של התוכנית

  .אובייקטיביים הניתנים למדידה כמותית

החוקרים של הניסיון הראשון להעריך הערכה מסכמת את תוכנית המניעה הגיעו למסקנה כי קיים פער בין 

אף כי הן התוכנית הן המחקר עסקו . לבין המחקר שנבנה על מנת להעריכה, להתוכנית כפי שהועברה בפוע

בלטה העובדה כי בעוד שהמחקר עסק ביריעה רחבה של גורמי הגנה וסיכון במטרה לקבל , בגורמי הגנה וסיכון

כל , יתרה מזאת. התמקדו בכמות מצומצמת יותר של גורמיםהתוכניות בפועל הרי ש, ונה מקיפה ככל האפשרתמ

אין פלא , על כן. על פי צורכי המשתתפים והתפתחות תהליך העבודה אתם, קבוצה עסקה בגורמים אחרים

שבפרמטרים רבים של גורמי הגנה וגורמי סיכון לא נמצאו הבדלים סטטיסטיים מובהקים בין המדידה בתחילת 

ים מן הקבוצות השונות כאשר אוכלוסיית המחקר לצורך הבדיקה הייתה כלל הנער, התוכנית לבין זו שבסיומה

  .שהשתתפו במחקר
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וכיום , תרמו השנים שעברו מאז מחקר ההערכה האחרון לגיבוש מודל שונה של התוכנית, נוסף על זאת

, נותנת להם לגיטימציה, מתמקדים בקבוצה עצמה המהווה סביבה טיפולית שמאפשרת ביטוי של רגשות וחוויות

כאשר , הקבוצה כשלעצמה היא גורם הגנה, כך. חדשים להתמודדותבודקת דפוסי התנהגות ומקנה כלים 

  . ההתנסות בקבוצה היא גורם מתווך שנועד לתרום לצמצום השפעת גורמי הסיכון ולחיזוק גורמי ההגנה

  . אשר הותאמה למודל המגובש שהתפתח במהלך השנים,  נערכה הערכה מחודשת של התוכנית2006בשנת 

בת המיקוד המחקרי על ידי בדיקת השפעתו של התהליך הקבוצתי עצמו כסביבה החידושים במחקר זה הם הרח

תנהגות הבעמדות ובשינוי על , בדיקת השפעות התוכנית על צמצום גורמי הסיכון,  המהווה גורם הגנהטיפולית

  .על ילדיהם דרכי השפעתה ודעותיהם עלכלפי התוכנית בדיקת עמדות ההורים  ו,)שימוש בסמים בפועל(

  

. הפועלות במסגרת התכנית" נוער בסיכון גבוה"קר נערך בדרך של הערכה מסכמת בקרב שש קבוצות של המח

  .  לא השתתפו בה54- מתוכם השתתפו בתכנית ו51,  נערים105סך כל אוכלוסיית המחקר מנתה 

  .איסוף הנתונים נערך באמצעות שאלונים וראיונות מובנים שהועברו לפני תחילת התוכנית ובסיומה

  

ת  חיובימעידה על השפעהשבכמה תחומים  א כי אצל המשתתפים בתוכנית הייתה התחזקות אישיתנמצבמחקר 

 בני הנוער שהשתתפו בתוכנית אימצו דפוסי התנהגות מקדמים והצטמצמה אצלם השפעת. ההגנהחיזוק גורמי ו

הה יותר בעקבות התכנית נמצא כי ההערכה העצמית של משתתפי קבוצת הניסוי גבו, בין היתר. הסיכוןגורמי 

על קשר טוב , הם מדווחים על תמיכה חברתית רבה יותר, חשוב להם יותר להצליח בלימודים, מאשר לפניה

  . בהם מעשנים סמים ושותיםשיותר עם אחיהם ועל כך שהם נוהגים פחות ללכת למקומות בילוי 

נמצא כי הורי : ראשונה במחקר זהשנערכו ל, ממצאי הראיונות עם ההוריםהבדלים אלו נתמכו גם על ידי 

 ון העצמי של ילדםיטחורת כי הביקקבוצת הבהתלמידים של קבוצת הניסוי מרגישים יותר מהורי התלמידים של 

ו חל שיפור בקשר של, כמו כן. יותר חברים טוביםכי הוא מקובל יותר בכיתה וכי הוא מרגיש שיש לו , השתפר

י התוכנית שיפרה את מצבם של בני הנוער שהשתתפו בתוכנית יותר מנחים העריכו כהיש לציין ש. עם אחיו-

 . מכפי שהעריכו זאת התלמידים עצמם

  
  על תוכניות מניעה לנוער בסיכון גבוהל "וממצאים מתוך מחקרי הערכה שנערכו בח

  
 הקצה אקטיביים-  לרעה בחומרים פסיכושלצעירים להימנע משימו שבהן אפשר לסייע כדי ללמוד על הדרכים

המרכז למניעת השימוש בחומרים שבמשרד הבריאות והרווחה האמריקני תקציבים למימון תוכניות מניעה 

מחקרים אלה .  והן מלוות במחקרי הערכה1987- תוכניות מתוקצבות אלה מתקיימות מ. לנוער בסיכון גבוה

שיבותם של גורמי לח, הפיקו ידע רב בנוגע לדרכים יעילות למניעת השימוש בסמים בקרב מתבגרים בסיכון

במחקר . סיכון וגורמי הגנה בתוכניות המניעה ולהדרך שבה גורמים אלה מושפעים על ידי תוכנית המניעה

 תוכניות מניעה לדוגמה 48- מתבגרים בסיכון גבוה ב10,500 השתתפו 1994- שנים החל ב5שנערך במשך 

)demonstration programs (סיום התוכנית הושוו לממצאיהם של וממצאי צריכת החומרים של המשתתפים ב
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 (Sambranoאלה הממצאים העיקרים של המחקר. מתבגרים בעלי רקע דומה שלא השתתפו בתוכניות המניעה

2002:(  

אצל מתבגרים בסיכון שהשתתפו בתוכניות המניעה נמצאו שיעורים נמוכים יותר של שימוש בחומרים  -

בסיום התוכנית נמצא הבדל של . תפו בתוכניתבהשוואה למתבגרים בעלי מאפיינים דומים שלא השת

 חודשים 18התוכנית מייצרת תוצאות חיוביות למשך . 6% חודשים נמצא הבדל של 18 ולאחר 12%

  .לפחות

אלכוהול ומריחואנה צמצמו את ממדי הצריכה של חומרים אלה , מתבגרים שכבר צורכים סיגריות -

בהשוואה למתבגרים בקבוצת ) סיום התוכניתב (10%בשיעור של .אחרי הצטרפותם לתוכנית המניעה

 . בין שתי הקבוצות22% חודשים מסיום התוכנית נמצא הבדל של 18. הביקורת

נמצא שמידת הפיקוח ההורי . המגדר ממלא תפקיד חשוב ביותר במכלול גורמי ההגנה וגורמי הסיכון -

חברים נמצאה גדולה גם ההשפעה של סביבת המגורים על בחירת ה. על בנים פחותה מאשר על בנות

בבדיקה שנערכה בסיום תוכנית המניעה נמצא שעל בנים השפיעה תוכנית . יותר אצל בנים מאשר בנות

על בנות .  חודשים ניטשטשו הבדלים אלה18אך בבדיקה לאחר , המניעה יותר מאשר על בנות

 נמשכה זמן השפיעה תוכנית המניעה לאחר פרק זמן ממושך יותר מסיומה מאשר על בנים והשפעתה

 .רב יותר

מתבגרים בסיכון . הקהילה והחברה מגנים מפני השימוש בחומרים, בית הספר, קבוצת הגיל, המשפחה -

בקהילה ובחברה , בקבוצת בני הגיל, במשפחה, שהיו קשורים לסביבה חברתית חיובית בבית הספר

 .אקטיביים מהמתבגרים שחסרו להם קשרים כאלה-צרכו פחות חומרים פסיכו

הכשרה לכישורי : קר זיהה ואימת שישה רכיבים של תוכניות מניעה אשר היו בעלי יעילות מרביתהמח -

עקביות בתכנון ; אישיות בקבוצה וחיזוק קשרים חברתיים חיוביים-שימוש בהפעלות בין; חיים

 לגורם זה נמצאה –)  שעות בשבוע4לפחות (הפעלה אינטנסיבית של התוכנית ; התוכנית ובהפעלתה

הפעלת תוכנית המניעה אחרי ; רבה יותר מאשר משך התוכנית או כלל השעות שהוקדשו לההשפעה 

  . שעות שבהן התלמידים מצויים חשופים לגורמי סיכון רבים יותר–שעות הלימודים 

  

    עם סיומהכניתותהמשתתפי ל  שיערךאיוןיר

  :נושאי הראיון

  .כולל הערכת היבטים ספציפיים, תרומת הקבוצה. 1

   .משובהוהקבוצתי  התהליך בדיקת .2

  . בעקבות ההשתתפות וזיהוי גורמי השינויים שחלושינוי. 3

  

  :כים בקבוצההלית

ת רמיתה ימה ה? היא תוארה בפניך כיצד ? ומתיעל הקבוצהשמעת ממי : דרך ההצטרפות לקבוצה. 1

  ?  לקבל מההשתתפות בקבוצהיתמה ציפ? מדועו,  להצטרףךמוטיבציה שלה

אתה  כיצד ?בהמשךך  האם חל שינוי בתחושת? בפגישות הראשונותתכיצד הרגש: הפעילותת במהלך ורגש. 2

?  בנוחת האם חש? האישית במהלך הפעילותךתחושתמה הייתה ?  כשהקבוצה עומדת להסתיים,מרגיש כעת
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האם חשת  ?שייכותהאם הרגשת ? ך שמקבלים אותתהרגשהאם  ?יםר אמון באחתנתהאם ? טוחהאם הרגשת ב

  ?או להפךחרים לאקרבה 

תקיימה פעילות לימודית  ה עד כמה?חשובה או מיותרת, מעניינת או משעממתהאם הייתה  :הפעילות בקבוצה. 3

 לביטוי אישי ולשיתוף אחרים ם עד כמה היה מקו? פעילות חברתית וגיבושו עד כמה התקיימ?רכישת ידע חדשל

  ?אישיותהבחוויות 

? ומהאמון וכד,  מאבקי כוחהאם היו בה? מגובשת או לאצה הייתה האם הקבו: רתי של הקבוצהבההיבט הח. 4

  ?דחויים ומבודדיםשהיו מי שחשו שייכים או חשו כולם האם 

לאורך שנוצר ביניכם  האם חל שינוי בקשר ?אתולך  איזה סוג קשר היה ?כיצד חשת כלפיו: מנחה הקבוצה. 5

  ?אם העבודה טובה יותר עם שני מנחים ה.כל אחד מהםיש להתייחס למנחים כאשר ישנם שני ? השנה

נא א, יתה להם השפעה מיוחדת עליךיהו,  שלושה מפגשים הזכורים לך באופן מיוחדאוציין שלוש פעילויות . 6

  .פרט

        

  :ת הקבוצהתרומ

היה לפני הוא תאר כיצד על המרואיין לשהיא הכוונה , "?זו מידה חל בך שינוייבא"אל ובכל פעם שהמראיין ש

   .בסיום התהליך הקבוצתי,  ומה מאפיין אותו עכשיו,איזה שינוי חל בו לדעתו, תפות בקבוצהההשת

תהליך ה ולהבין מההיא  מטרה ה,"?כיצד תרמה ההשתתפות שלך בקבוצה לשינוי"אל ובכל פעם שהמראיין ש

חדש מן מידע : הלדוגמ,  המרואייןהביא לשינוי או מהם הגורמים הספציפיים שהשפיעו עלו הקבוצשחל ב

,  בעיותרוןרכישת כלים לפת, מודעות ללחץ חברתי,  או שניהםהקבוצה, עידוד ותמיכה מצד המנחה, המנחה

  . ומה וכד,פעילות מסוימת בנושא מסוים שהשפיעה במיוחד

  :רשימת השאלות

  ? במה תרמה לך ההשתתפות בקבוצה)1

 כגון דימוי ,ונה למאפייני אישיותהכו(?  באיזו מידה אתה מרגיש שהשתנית בעקבות ההשתתפות בקבוצה)2

יכולת לעמוד בלחץ , יכולת לפתור בעיות, יכולת להתבטא ולשתף, מתן אמון באחרים, ביטחון עצמי, עצמי

  ).ומהחברתי וכד

כיצד ?     באופן סדיר בעקבות ההשתתפות בקבוצהת הספר  באיזו מידה חל שינוי ברצון שלך ללמוד בבי)3

   ?נוי זהלשיבקבוצה תרמה ההשתתפות 

כיצד ? בקבוצה בעקבות השתתפות) איחורים וחיסורים(בבית הספר  בביקור סדיר ים שינויו באיזו מידה חל)4

  ?לשינוי זהבקבוצה תרמה ההשתתפות 

  בקבוצהיצד תרמה ההשתתפותכ?  באיזו מידה חל שינוי בהישגיך בלימודים בעקבות ההשתתפות בקבוצה)5

  ?לשינוי זה

תאר את השינוי ? קבוצהבבעקבות ההשתתפות )  לוצהבבית הספר ומחו(נוי בהתנהגותך  באיזו מידה חל שי)6

  ? לשינוי זה בקבוצהוכיצד תרמה ההשתתפות

תאר את השינוי וכיצד תרמה ?  באיזו מידה חל שינוי בקשרים החברתיים שלך בעקבות ההשתתפות בקבוצה)7

  ?לשינוי זהבקבוצה ההשתתפות 
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כיצד תרמה ? מים ואלכוהול בעקבות ההשתתפות בקבוצהבס  לשימושחסך באיזו מידה חל שינוי בי)8

  ? לשינוי זה בקבוצהההשתתפות

תאר את השינוי וכיצד תרמה ?  באיזו מידה חל שינוי ביחסך לבני משפחתך בעקבות ההשתתפות בקבוצה)9

  ?לשינוי זהבקבוצה ההשתתפות 

  ?כיצד? עיות בבית ובמשפחהההשתתפות בקבוצה להתמודד עם בסייעה לך  באיזו מידה )10

האם אתה ? שלךמיום ההשתתפות בקבוצה כלים להתמודדות עם בעיות בחיי היוהקנתה לך  באיזו מידה )11

  ? ותאיכול לתת דוגמ

  

  :שביעות רצון

  .לאאילו היית מרוצה ומאילו דברים פרט מ?  מידת שביעות הרצון שלך מן ההשתתפות בקבוצהימה) 1

  ? שיקרהבאמת רציתמה שקרה בקבוצה שהיה מה באיזו מידה ) 2

  .פרט ממה היית מרוצה וממה לא? ים/ה באיזו מידה היית מרוצה מן המנח)3

  ?מדוע? האם היית רוצה להשתתף בה, יתה ממשיכה לפעולי אם הקבוצה ה)4

  ? בקבוצהפותהשתתעל חבריך בפני  באיזו מידה היית ממליץ )5

  ?מה הם? ן הפעילות של הקבוצהלשנות באופהיה  דברים שכדאי נםהאם יש) 6

  

  :"נוער בסיכון גבוה" בתוכנית שהשתתפוהערכת תלמידים  –ה  הקבוצת/ ומנחהת/ץיוע עם האיוןיר

 הוחלט לצרפו םבעקבותיה שהעיקריים שאפיינו את התלמיד) הבעיות(י בבקשה מה היו גורמי הסיכון /פרט) 1

  ".נוער בסיכון גבוה"לקבוצת 

. בעקבות השתתפותו בקבוצה, ובאיזו מידה, על פי גילו, האם חל אצל התלמיד שינוייכי בבקשה הער/ךהער) 2

  . י מה היה מצבו לפני שהצטרף לקבוצה ומה מצבו כיום/תאר

 להתייחס לכל ו/ובקש ממנה, 1ה בשאלה /מנחה את רשימת גורמי הסיכון שציינ/הקרא ליועצת: למראיין(

  ).גורם

  . 2בכל אחד מן הנושאים שצוינו בתשובה לשאלה , ות בקבוצה לשינויי להסביר כיצד תרמה ההשתתפ/הנס) 3

י בבקשה מהן לדעתך הסיבות לכך שהשתתפות בקבוצה לא /הסביר,  שינויםבהשלא חל גורמי הסיכון עניין  ב)4

  .בכל אחד מן הנושאים שבהם לא חל שינויסייעה לתלמיד 

 

  .סיכוןגורמי הגנה וגורמי  בפרק רשימת גורמי הסיכוןראה את 

ותה  או להציג א1 את הרשימה אחרי שאלה הוסיףכל הגורמים אפשר לב עסוקות ל/יםכדי לסייע למרואיינ

 בבקשה  קראי: נוסח השאלהזה יהיה במקרה .4 – 1ות השיבו על שאלות /יםאחר שהמרואיינל ,בשאלה נפרדת

 ופייני התלמיד לפני הצטרפותי בקצרה את מא/תאר. הסיכון המפורטים להלןגורמי רשימת גורמי ההגנה ואת 

  . בכל אחד מהתחומים האמורים, בסיומהלתוכנית ו

 חזרה על ישות כי למרות שבחלק מן הפריטים /ים יש להסביר למרואיינשיש צורך בכךבמידת : למראיין(

ן /ם לכן ה. חשיבות לאיסוף מסודר של התשובות על פי הרשימהנהבכל זאת יש, שאלות קודמותשענו לתשובות 

  ).נושאתלמיד בכל ה מאפייני כדי לאפשר סיכום מלא שלות לגלות סבלנות /יםתבקשמ
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  מסקנות והמלצות
  מבחינהמניעה 

מתוך עבודתנו העיונית והמעשית רבת ההיקף נוכחנו לדעת עד כמה גדול הצורך של ילדים ובני נוער 

כון גבוה להתמכרות לסמים בעיקר ובמיוחד אצל מי שנתונים בסי,  בהשתייכות לקבוצה של מניעה מבחינה

, עבריינות, בעיות קשות במשפחה, כישלון בלימודים, נשירה מבית הספר(ולהתנהגויות בעייתיות אחרות 

  ).ניסיונות התאבדות ועוד, הפרעות נפשיות, היעדר בית, אלימות

חותיהם משפ, ישלמו הנערים והנערות, לצערנו. הצורך במניעה מבחינה בקרב נוער בסיכון גבוה הוא עז

את הצרכים המיוחדים " לא לראות"ניתן להסב את העיניים ו, לכאורה. מחיר כבד על הזנחתם, והחברה כולה

בעיקר בשל הקושי להשיג שיתוף פעולה מצד בני נוער אלה המתפקדים , של הנוער שנתון בסיכון גבוה

רקע לחוסר שיתוף פעולה אולם בתור אנשי מקצוע אנו מחפשים תשובות לשאלות על ה. בשוליים של החברה

רוב הסימנים האמורים הם תוצרים של . אדישות וכדומה, התרסה, אלימות, חוסר אמון, שמקורו בכעס, זה

. לא הם עצמם יצרו את התנאים הקשים שבהם מתנהלים חייהם. סיפורי חייהם הקשים של נערים ונערות אלו

לא מימשנו זכות זו בעבור חלק גדול מילדים , מבוגריםה, ואנו, שבע ומאושר, לכל קטין ישנה הזכות להיות מוגן

  .אלו

אפשר להקים קבוצות . העבודה בקבוצה עם נוער בסיכון גבוה היא הדרך המקצועית הנכונה לנסות לסייע להם

ההשפעה המצטברת של העבודה בקבוצות שונות עשויה . של נוער בסיכון גבוה במסגרת בית הספר או בקהילה

  .אקלים בית הספר ועל הקהילה בכללותהלהשפיע לטובה על 

  

  המנחים

. מנחי הקבוצות אמורים להיות אנשים בעלי רגישות גבוהה המבטאים יחס של קבלה כלפי השונים בחברה

המנחים יכולים לשבות את לבם של . עליהם להיות בעלי מוטיבציה אדירה לקדם ילדים ומתבגרים אלה

וכן בחיפוש בלתי נלאה אחר פתרונות יצירתיים לבעיות , ויתוריםעקשנות ודחיית ו, הצעירים על ידי התמדה

לעתים קרובות מסתתרת מאחורי המסכה הנוקשה והאלימה של הנער נפש מפוחדת . שעומדות על הפרק

  ".יש ילד שרע לו, אין ילד רע", כפי שנאמר, ובודדה

ם אחריות לעבודה מסורה למדנו כי אפשר לעבוד עם נערים ונערות בסיכון גבוה במידה שאנחנו לוקחי

הרי זה מה שאנו מנסים ללמד את אותם הנערים והנערות , בסופו של דבר. ומקצועית ולא נרתעים נוכח הקשיים

  .בבואם להתמודד עם מצוקות חייהם, לעשות

לא נתנו ,  הם הסתגרו בתוך עצמם–אין לשכוח שישנם גם מתבגרים שאינם מאופיינים באלימות אלא להפך 

מתבגרים אלו אינם זוכים לאותה תמיכה . והם מצויים בסיכון גבוה למעורבות בבעיות קשות, אמון באיש

  .לנו אסור לשכוח אותם. מקצועית כמו האחרים משום שאינם מבטאים הפרעות התנהגות
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  ?מה לעשות

ודיים של חשוב לפתח תוכניות העונות על הצרכים הייח, היות שמדובר בקבוצה מובחנת ובעלת צרכים מיוחדים

על פי , יש לפתח חומרים שיתייחסו באופן ממוקד לגורמי הסיכון ולגורמי ההגנה השונים. אותם מתבגרים

  . הנושאים הרלוונטיים בעבור המשתתפים בקבוצות

יש לבנות מערכת מסודרת של הכשרת . מגוון וחכם, חשוב וחיוני לפתח בעבור התוכנית מערך הערכה גמיש

יש לפתח מערך מסייע לילדי הקבוצה כדי להושיט יד על פי ; ת של נוער בסיכון גבוהעובדים להנחיית קבוצו

יש לאסוף נתונים ולבדוק מחקרית את האוכלוסייה שבעבורה ; )חינוכיים וכדומה, סוציאליים, רפואיים(הצרכים 

יש ; עה והטיפולוכדי להצליח בתוכניות המני, על מנת ללמוד לאפיין אותה בדייקנות, מתאימה המניעה המבחינה

יש לפתח מערך מסודר של ; "משפחות בסיכון גבוה"ו" הורים בסיכון גבוה"טיפולי בעבור - לפתח מערך חינוכי

להוראה " תוכניות לימודים"יש לפתח כלים ייחודיים ו; הדרכה ברמה האישית והקבוצתית בעבור מנחי הקבוצות

למען העשרת " אכפת להם" יש לגייס נשים וגברים ש;של דרכי מניעה לנוער בסיכון גבוה בסמינרים ובאקדמיה

  .ובעיקר על מנת למלא תפקידי מנטור, תוכנית המניעה

 בתחום הקידום של נוער "קפיצת מדרגה" ולעשות ,"חלו! הזדמנויות" תובעות לפתוח אמורותההמלצות ה

מומלץ שצוותים . יפו-יבאב- ולאו דווקא לתושבי תל, ארץכל הההמלצות מתייחסות לאוכלוסיות ב. בסיכון גבוה

  שאלות חדשותעלותעל מנת לה, העובדים עם ילדים ונוער בסיכון גבוה ברחבי המדינה ייפגשו באופן סדיר

  .ולדון בהן
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  נספחים
  

  של עבודה בקבוצה      " שלד"דוגמה ל

  )מית"על,  שלמה זילפה: מנחה(העבודה מתמקדת בגורמי סיכון וגורמי הגנה משותפים לחברי הקבוצה 

  

  1' מפגש מס

הן אך רגשי הנגיעות בתחום  שכבר יש בו משחק היכרותבראשית העבודה בקבוצה אנו משתמשים ב –היכרות 

, בעל חיים (הכי אוהבמשהו שאתה בחר משהו שאתה הכי שונא ו: מו ההוראהכ, ת ודיכוטומיותועדיין קיצוני

  .בחרמה שכל אחד יציג עצמו דרך . )אינטרנט, מחשב,  סרטים,אהבה, חברים,  מאכלים,כושר, ים,  כדורגל,ספר

כדאי להבהיר . מעוניין לשפרהיה  כל אחד יספר על תכונה טובה שמאפיינת אותו ותכונה ש:נוספתאפשרות 

, גון לשאול בזהירות את האחרים שאלות כ,מדי פעם, אפשרבקבוצה שבשלה לכך . תאוולתת דוגמ" תכונה"מהי 

   ?"בחור באחת מתכונותיו הטובותיוסי למי מוכן לעזור ל"

  .חוזהבניית לציפיות של המשתתפים ולמוקדש המפגש שאר 

  .מודבק או נתלה על הקיר, הקבוצבל בריסטול  הוא נרשם ע–נכתב ומובנה החוזה 

  . לסעיפיודיון פתוח בסעיפיו ובהתייחסות המשתתפים עורכים 

  

  2' מפגש מס

  . כפתיח של כל פגישה"משחק היכרות" להמשיך במסורת אפשר

  .כאן את משחק התכונותהפעילו  –קודם לעשות זאת אם לא הספקתם 

יותר מהאחרים או זכורים לך יותר " דיברו אליך"סצנה שאו , רגע, משפטספר לקבוצה על  :נקודות לדיון

  ?מדוע לדעתך בחרת דווקא בו. מכול

תדון באחד כל אחת מהקבוצות . שתתפים שבהן עוסקים בדמויות חשובות בחיי המחלק לקבוצותהתאפשר ל

מה ? מה הניע אותו לנהוג כפי שנהג? מה היו תכונות האופי של הגיבור :ותבדוק שאלות כמו" גיבורים"מה

  .דומהוכ? הרגיש

  

  3' מפגש מס

זה מול , ושבים בזוגותובהן י, מעגל פנימי ומעגל חיצוני, לשתי קבוצותמתחלקים ": קרוסלה" –משחק היכרות 

-2אחר ל. נושאים שהמנחה מציעהעל כל זוג מדבר .  במקומוחיצוני נשארהמעגל הפנימי זז ימינה והמעגל ה. זה

ם  לנושאים טעוניעובריםניטרליים ו נושאיםמתחילים ב. הבאבן הזוג ימינה לזזים את השיחה ומפסיקים  דקות 3

נושא השיחה . כון וגורמי הגנה כבר בשלב הזה יכולים המנחים להציע נושאים אשר מהווים גורמי סי.רגשית

". חשיבות המבחן במתמטיקה והחשש שלא יצליחו לעבור אותו: "למשל, המוצג על ידי המנחה יכול להיות

אבל היא מעלה אותן על פני השטח ויהיה לה ,  הדקות איננה פותרת בעיות קשות באופן מיידי2-3השיחה בת 

  .    המשך
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כל . דבק וצבעים, מספריים, ניירות,  גזרי עיתונים עם תמונות צבעוניותםהמנחים מכיני. ' קולאזבונים –בהמשך 

ציג בתורו את מל אחד כ. עמםמזדהה /  אוהבהוא דרך הדברים ש, שיתאר מי הוא' תבקש לבנות קולאזממשתתף 

להבטיח התייחסות חשוב , כולם מספיקים להציג את עבודתםלא במידה ש.  ומקבל משובים מחבריועבודתו

  !).ולקיים(הבא במפגש 

  

  4–3' מפגשים מס

במפגש כזה יכולות לעלות . ים'קולאזללייחד מפגש שלם לעבודה על פידבקים יש , לכךקבוצה בשלה במידה שה

אף , האם גיליתי בך אדם חדש; אני מתרשם ממךהאופן שבו משקפים את ים 'קולאזהאם ה: שאלות כמו

האם : אפשר לשאול את המשתתפים" ביקורת העבודות"בתום . ועוד, שחשבתי שאני מכיר אותך אבל טעיתי

  ?לשנות משהו בחייכם, או לחילופין' הייתם רוצים לשנות משהו בקולאז

  

  4' מפגש מס

 2-3 קלי שליקטע מוזובה  לטתקהבא  למפגש כל אחד יביא: "שיעורי בית "הטילליש בסוף המפגש השלישי 

  .  אפשר לבצע זאת גם בזוגות.דקות שהוא אוהב במיוחד

 . שבחר בהבעיניהם לאדםכיצד המוזיקה מתחברת אחרים יאמרו . כל אחד בתורו את הקטעבמפגש ישמיע 

 אפשר לרקוד או להתנועע לקצב – אם האווירה מתאימה . בהםיםהמוזיקה מעוררקטעי לנסות לתאר איזה רגש 

  .המוזיקה

  

  5' מפגש מס

).  רגשות שוניםייצגיםפרצופים דמויי סמיילי שמ(ת  רגשוםמביעיהפרצופים ועליו מצוירים להביא לקבוצה לוח 

 הוא למהיסביר ו, מה הוא מרגיש עכשיוישתף את חבריו ב, שמייצג את מצב רוחו" סמיילי"יבחר בכל משתתף 

  .מרגיש כך

? הכי מעצבן השנהמה היה היום ? מה היה היום הכי שמח שלך השנה: והמנחה ישאל, אחד דף בהמשך יקבל כל

? שהתחרטת על מעשיך? הכי גאהבו היית ש? הכי מיואשבו היית היום ש?  הכי מתסכל?כי משמחה? הכי מעציב

אפשר שבמקום תשובה מילולית יסמן כל משתתף את תגובתו לשאלה . תותשובאת כל אחד ירשום  .'וכו

  . באמצעות קו בסגנון שבחר ובעיפרון בצבע שבחר

  . דגם לשיתוף יווצרכך יב ו,מי שמוכן משתף את השאר בחוויותיו

בו עשה משהו שהתחרט עליו או מצב שמצב בחר כל משתתף י. שלשותללזוגות או את הקבוצה כעת ניתן לחלק 

   .להגיב אחרתהיה  אפשר וכיצד ,ףמה גרם לו להיסח, וינסה לחשוב עם חבריו מה עצבן אותו,  כלשהומתסכל

  

  6'  מפגש מס

טלפון , פרח נבול, קוץ גבוה, אבן משוננת, צנצנת ובה פרחים, כגון בובה, המנחים מביאים מגוון חפצים: הכנה

. בקבוק בושם, בקבוק של משקה אלכוהול, ספר, ליפסטיק, תמונה עתיקה של סבא, צרור מפתחות, כומתה, נייד

חפץ שמתאר בוחר כל אחד . כולם מתבוננים על כלל החפצים. הם מניחים את החפצים מפוזרים במרכז המעגל

אני אבן "למשל , אפשר שכל מי שמספר את סיפורו יעשה זאת בגוף ראשון. ה בחר במה שבחראותו ויסביר למ
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 אני פוצעת אותו כדי –אבל אם מישהו משתמש בי וזורק אותי על אנשים , אם לא מפריעים לי אני רגועה. חדה

  ".זה החיים שלי. אני מקסימה את הגברים. אני ליפסטיק אדום"; "להגן על אנשים אחרים

ויספר לקבוצה ,  מאודעליו שהשפיע רוע מילדותויאב, ויזיהותוכנית טלב, סרטב, ספרב היזכראחד יתבקש לכל 

 מה ,הם אומרים מה –" זיכרונות" לעבוד ביחד על האפשר. במקום ובזמן שבו בחר, חוויהמדוע בחר דווקא ב

אולי גם  וה/להווה שלוואחת  זה מתקשר אצל כל אחדכיצד , שלו" זיכרון"ה רוצה להגיד לנו באמצעות ה/החבר

  .ה/לחפץ שבחר

  .ואף להוסיף תנועה או תנועות שמעשירות את תמונת הזהות, אפשר לבטא  את הזהות האישית על ידי החפצים

  

  7' מפגש מס

  . ותרנות– תוקפנות :ף הרצבאמצערטיביות מושג אס את הללמוד

)  ותרנות– אסרטיביות –תוקפנות (הדפוסים  שלושתה מאיז. נחוץ ומתי הוא מדוע – אסרטיביות הגדרת המושג

  .מתי ולמה, עדיף

נעשה סיבוב על בוא "; "₪ 200תלווה לי : " כגון,בא אחריו בבקשה מעצבנתמשתתף הכל משתתף יפנה ל

  .על בן שיחו לסרב באופן אסרטיבי". האוטו של אבא שלך

  .שני המשתתפיםאצל אסרטיבית ההתנהגות הלדבר על הרגשות שמעוררת יש 

  

  9–8' מסים מפגש

 המנחים .אישיות אמיתיות מחיי המשתתפיםן כדאי לייחד שני מפגשים למשחקי תפקידים הכוללים סצנות בי

אחת המשתתפות סיפרה על התנגשות , למשל. מבקשים מחברי הקבוצה לתאר בקצרה מצב של עימות אמיתי

אחד עם ת העימות  שיציגו אלבקש.  ובנפש במשך שניםלבבינה לבין חברתה שהייתה הקרובה אליה ב

 יש .עימות המתפתח לחשוב על דרכי התמודדות עם ה,להיעזר בקבוצהכדאי . המשתתפים האחרים בקבוצה

  . ת העימות מלכתחילהמה עורר או, נוקושי שבפתרולהתייחס ל, מעוררוא רגשות שהה לבדוק את

המשתתף תפקיד לכיסא של ך יעבור אחר כ .סא ריקי המשתתף ידבר מול כ–" סא ריקיכ" גם לעבוד עם אפשר

 אפשר מה יביעו דעותיהם לגביהקבוצה חברי .  כאילו הוא עצמו יושב בוריקהסא יכה וידבר אל  בעימותהשני

  . וכדומה, כיצד הם מרגישים מול הסיטואציה הזו, היה לעשות

  . וולהעמיקאת ההליך  להוביל ים ינסוהמנח

  

  10' פגש מסמ

  :ענה על השאלות הבאותמשתתף בתורו י כל –סיכום 

  ? בעבורךמפגשיםהיו האיך  -

  ?שובמשהו ח האם למדת בהם -

  ?משהו חדש על עצמך האם למדת בהם -

  .ים לקבוצה ולמנח הבע משוב-
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מודבק על הגב ה ודף , עט בידלכל אחד יש.  בחדרבשוטטות חופשיתהזה את המפגש   לפתוח– מחמאה על הגב

הכותב יבחר אם לחתום את שמו או להישאר . משובמשפט ים על גבם אחרכל אחד כותב ל. או מוצמד לבגד

  .ולא פוגע, המנחים יבהירו למשתתפים שחשוב להשתדל לתת משוב אמיתי ומחזק. אנונימי

  . כאשר המנחה מודיע על סיום הכתיבה כולם מורידים את דפי המשוב מגבם וקוראים אותם ביחידות

ת /ה כל אחד/וכן לגבי האופן שבו בחר,  שבו נתפס כל אחד בקבוצהבדיון במליאה יובעו רגשות בקשר לאופן

לדובב אותם ולנסות , ועל כן יש להאזין היטב למשתתפים, רגיש ורגשני, זהו תרגיל חושפני. לאפיין את זולתו

  .להכיל את כולם

  

  )על פי הנדריקס(אימגו פעילות 

שליליות של תכונות תכונות חיוביות ופתק על לכתוב ואחת מכל אחד נו  ביקשהמפגש העשיריבשבוע שלאחר 

  .הם כתבו וכל אחד הקריא את מה שכתב .הובלי לציין מי, מי שגידל אותם

חוסר "ליאור כתב ; "דאגת יתר"ו" התעלמות" אורית כתבה ;"אלימות"ו" שקר"תכונות השליליות שאול כתב ב

, כאמור, התאפשרהבפני הקבוצה ים ההקראה של הדברים השלילי". רצינות, דאגה, מעורבות"מול " ביטחון

בקרב קבוצה פחות תומכת אפשר לבקש שכל אחד ישאיר (בשל הקשר החיובי שכבר נוצר בין חברי הקבוצה 

  ).לעצמוכתב את הדף ש

 אנו ,לפי תיאוריה זו. הבסיס לתרגיל, של הנדריקסהתיאוריה  אימגו סיפרנו להם עלההליך את ביצעו אחרי ש

  .מטרתנו היא לרפא את עצמנוו, עי הילדות שהותירו בנו האנשים שגידלו אותנובוחרים בן זוג לפי פצ

בני זוגם או באנשים באך כשביקשתי מהם לבדוק האם , ה הפגינו מבטי שעמום כשסיפרתי על התיאוריה'החבר

 .ו מיד את הקשר ונבהלנו הביםחלק. היו בהלםהם , שהם נמשכים אליהם מופיעים התכונות שציינו בדף שמולם

אני , מה: "אמרה, דמה מאוד לאביה, ממנו נפרדה ואליו חזרה כמה פעמים, והחבר שלה שאביה מכור ,שושי

שאביה נפטר מאלכוהול והיה דמות מאיימת , שולי ". בגללוכל החיים שלי ייהרסו? צריכה לרצוח את אבא שלי

  ".החבר שלי בכלל לא כזה" התרעמה בטענה ,ומפחידה

המוח " דיברנו על .ם לבני זוגיהםבמהלכם גילו כולם את הקשר בין הורו,  מספרפגשיםמעוד ב" כיכב"נושא זה 

שמלמד אותנו להכיר " המוח החדש"ודיברנו על , שמזהה אנשים ותכונותיהם עוד לפני שהכרנו אותם" העתיק

  ".המוח העתיק"ולהבין את מה שמניע אותנו ואת 

 שטענומשתתפים אותם ו, ביותר בעבורםים חשובההיו מפגשים אלו  אותם נובמפגש הסיום של הקבוצה שאל

  .זה אחד המפגשים הזכורים להם ביותרהיה כי עתה  סיפרו ,"הנדריקס היה משעמם"כי  בזמנו

יש , יודעת את" אמרהו היא חיבקה אותי בשמחה .באוטובוס, חיילת במדים, את שושיך פגשתי כר נה וחצי אחש

אני ": הוסיפההיא לפני שירדתי  ".'המוח העתיק' מול 'המוח החדש'זה ממש . לי חבר חדש כבר כמה חודשים

  ".כמו שלי יש בזכותך, ה חיים'מאחלת לך אחל

 היא ושאר חברי הקבוצה לגבי ואך אין ספק שהמודעות שרכש, חייההשתנו ני יודעת עד כמה באמת ניא

  .תלווה אותם באשר הם, עם בני המין השנישלהם קשרים אל ההתבוננות פנימה ה
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   סיפורי מקרים–נוער בסיכון גבוה   עם הקבוצבעבודה 

  

  :  קטעים מראיונות עם תלמידים בוגרי התוכנית–) שם בדוי" (ליהומפתן א" בית הספר

  ?ה לי הקבוצהתרממה 

י ואני יגם בסמים פונים אל.  היום יש לי ביטחון ואני אפילו יודעת לתת עצות,קודם לא דיברתי בחברה אחרת "-

 הקבוצה בכל זאת עשתה לי .עישנתי גראס.  הם יודעים שאני כבר נקייה',סם-אל' הטלפונים של נותנת את

 אבל , שעתיים,זה לברוח לזמן קצר לשעה.  זה נכנס לראש וזה לא יוצא.שטיפת מוח אבל אני החלטתי בעצמי

  ".המציאות עוד פעם חוזרת ואז מתמכרים

תוכנית   אבל כשהתחילו לעלות לי בעיות חשבתי שצריך, בשביל מה צריך את התוכנית,בהתחלה חשבתי "-

  ".ת ספרכזאת בכל בי

 ואם צצה ,ואז מדברים ביום שלישי, כי מדברים ומשתפים פעולה,  אבל התוכנית קצת קצרה,לא צריך לשנות "-

  . ואז עד יום שלישי הבא אני כבר שוכחת,לבדאותה כה לפתור יבעיה ביום רביעי אני כבר צר

 .אח בצבא, ילדים עם אחיות נשואות שתי .אני בת יחידה בבית, בניםוחמישה בנות חמש , פשותנעשר אנחנו 

. היו לה בעיות עם החברש, 17 בת ,אושריתבבית נמצאת . במעונות בירושליםנמצאת  החמישית .רביעיתהאני 

אבא לא מרוצה לה בעיות עם חברים ו  יש– מחוץ לבית ,14  בת–השביעית , ימודיתלנה בסד  לומד–השישי 

 שלא עומדת בכללים עוזבת את הבית כי יש צעקות י ומ02:00 או עד 12:00לאבא יש כללים לחזור עד . מזה

 ת הספרבבי  לומד–העשירי ', בכיתה ד  לומד–התשיעי . ובבית' בכיתה ז' בעירוני א  לומד–השמיני . ועצבים

 הרבה ,קצת רעש ובלגן,  כמו סדר פסח,גיעיםשבת כולם מ-בשישי .49מא בת יא, אבא בגיל המדינה. קוןהיר

מדליקים , ם על ילדי'חולה'אבא שלי . מיותרים ואין מה לעשות וחדרים קומותשלוש , וילה ענקיתלנו יש . כלים

  ".יזיה עובדתו אבל הטלו,נרות ושותים יין

  ".ת ואבא קבלן פרטימא עקרת בייא, אני לא עוזרת בבית בכלל. בניםחמישה אני הבת היחידה היום עם עוד  "-

לא יודעת אם אני שדברים   אומר13שבגיל  זה כיף, גילאיםה הפרש את לא לשנות ,הקבוצה בכיתה נהדרת "-

  ".זה כמו להסתכל על העבר,  יש בעיות מצחיקות13 לילד בן . חשבתי דברים כאלהאי פעם

 בזכות השיחות הוא הפסיק .בעיות ילד טוב אבל עם ,השתמש בסמיםהוא  לפני שנתיים :יש לי סיפור על שי "-

 תמיד חושדים בו ,רק מה,  היום הוא מדבר שוטף ואפילו סגנון הדיבור השתנה, קודם גמגם.להשתמש לגמרי

ת יבב, יש לו המון בעיות. 'סם- אל'הוא גם היה ב .הוא לא מתקרב יותר לחברים האלה. בגלל המראה שלו

  ".ההורים גרושים ואחותו עברה תאונה

 אבל אני , עובדת סוציאלית כי ילדים לא אוהבים עובדים סוציאלייםאני לא,  היום יותר ביטחון עצמייש לי "-

  ".יםרוצה לייעץ לילד

 מעניין מי .אני בתפקיד חשוב בקבוצה ,אני מקווה לעבור את הבחינה, אתמול עשיתי בחינת בגרות בקריירה "-

  ".שנה הבאהבתקבל את התפקיד שלי 

  .שאני מטומטמת ושלא יחשבו שאני מלשינה יחשבו  אבל אני לא מתקרבת שלא,בשכונה יש סמים "-

  ." השיחותצתאני חושבת שחייבים להמשיך בקבו

  ". יוצאים אחרי כל פגישה עם חיוך,הם מודעים לדברים חדשים והולכים עם הראש למעלה" -
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  )  'ט כיתהתלמידים ב (יהודית על ילדי הקבוצה מדברי המנחה

  . יסודי רגילת ספר באים מבי,בעיות ריכוז, קשיי תפקוד, למידה  ליקויי–רקע 

  .ות שבועיות שע8-היום שייכים לכיתות אם ויוצאים לתגבור ל .תגבור  קיבלו–' ח-'זבכיתות 

  . בעיות בביתיש , חוסר ביטחון עצמי שבא לידי ביטוי בלימודיםלילדים בקבוצה 

  . עולה חדשההיא.  הקודםת הספרדיר בביביקור ס איבשל הצטרפה באמצע השנה אחת תלמידה 

  .בגרות- קדםשל בכיתה  שני תלמידים השתלבו

ביטחון עצמי  לשנייה .להצביע, מפחדת להשתתף בכיתה, שלילידימוי עצמי  לאחת :בנותארבע   בקבוצהנשארו

  . בלימודיםירודים הישגים  לרביעית .ביטוי עצמיירודה של יכולת  לשלישית .ירוד

;  לתוכנית ולמנחה"אנטי"מאוד , הייתה באשפוז פסיכיאטרי,  בעייתית,תאימפולסיבי, תיכעסנ , פסימית–ניק 

  .חסרת אמון, צינית, תיתוקפנהיא  ;חשוב בעבורהחברתי המעמד ה

 שיפורבה  חל ; הקבוצה אבל פוחדת להשתתףגבי ליתאכפת, תיחששנהיא  ;מאודירוד עצמי ה נה ביטחו-ניקול 

  ההורים מתכחשים לבעיה שלה;למידהת  לקוי במשפחהבת שלישית). גיעה היוםלא ה( מתחילת השנה ניכר

  .רואים את עצמם קורבנותהם  ;שגיםילוחצים עליה בבית שתגיע להו

 בית עם הרבה ילדיםבאה מ ;לה קצת יותר ביטחון עצמי יש –) היו שמועות שהן לסביות, יקחברה של נ(לירן 

 ;המשתפת פעול, עסוקה בפחדים, מטופחת, יודעת לעמוד על שלה אך  לקוית למידה;חיותבו גם מגדלים ש

  .מהמורה ואפילו ההורים לא הצליחו לעזור לה ביסודי חוותה אלימות

,  האםתרצתה להשתלב בכיתבתחילת השנה  ; סיפרה על קשר טוב עם האם;מטופחת, עצמי ביטחוןבעלת  – 'ש

, לא הבינה מה קורה בלימודיםוטנה מבחינה פיזית סיפרה שביסודי הייתה ק. היום מתלוננת שהם סנוביםאך 

סבלה  .ויתרה עליהוהמורה וכי  מרגישה תחושת פספוס ; המורה עשתה לה הנחות,אבל בגלל החברות עם האם

  .ימה אותהחרהביסודי כי מלכת הכיתה מאוד 

  

  :ה משותפתיהנחי

 זמן נכחה בקבוצהחלק מה.  הפעילותלאורך כל) שם בדוי (יחד עם אילנהבליוותה את הקבוצה ) שם בדוי(נירה 

מה ", "אתנולא הבנו מה רוצים מ", "מה אנחנו צריכים את זה" – בהתחלה היה חוסר אמון כלפי אילנה .בשקט

 אחרי .משךהפעילות תירצו ייאם ו , מפגשים בנושא גיל ההתבגרות12אילנה סיפרה שיהיו ". ? מפגרים,אנחנו

הקפדה תוך , הם רצו להמשיך. תשובתם הייתה חיוביתו הקבוצה את פעילותמפגשים דנו אם להמשיך  ה12

ההתמדה והקביעות . ו בקצב איטיהאמון והקשר נבנ. נבחרו על ידםנושאים שיהיו ידונו בהמשך ישהנושאים ש

הם הודיעו לאילנה . שיפור בביטחון העצמי ובדימוי העצמי של המשתתפים ניכר. יםחשובשל הפגישות היו 

  .   גיע הודות לביטחון שהקנתה להםשהם מתכוונים לה

  

   מחנכתבקבוצה מפי הרקע על הבנות 

 ;בכל התחומיםניכרים חסכים וה, אין טיפוח והכוונהבבית ;  מאוד אנשים פשוטיםההורים;  מאודדלה  בית– 'ש

שתעשה מה " –  אין מודעותלהורים; בחשבון, בכתיבהוקשים בקריאה מת  הם–  בתחום הלימודי לילדיםקשה

  .לא בלימודים ולא בעזרה בבית,  דברלא דורשים ממנה,  ותומך מאודבית מקבלה ;"יא יכולהשה
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 לא מתקשרותהן , בין האםלחוסר אמון בינה ישנו . יחסים בינה לבין ההורים בקשייםישנם  –) שם בדוי(נטלי 

שנועד דו שיח בבית  אין ;בית שמקשיבאין זה , משענתאינו הבית . יתייםיובעמאוד מורכבים ביניהן יחסים וה

  .תפקוד ולסייע ללמצוא פתרונות

דואגים בבית לצרכים  . לא לימודי ולא תפקודי, אין בית תומך שמהווה בסיס להמשךול הילדים בקבוצהלכ* 

  . לכך אין דאגה לדברים שמעבר; ביותרבסיסייםה

לסיים אינה דורשת מהילדים  המשפחה –ת ספר  האחים הבוגרים לא סיימו בי;הבבית מבין הילדים צעירה ה–' ל

 יחסית  רבות יותריש שאיפות' לל. הגיע להישגים מרבייםלו מיטבי למצב יםלהביא את הילד, ת הספרביאת 

 "להיות משהו"רוצה להצליח והיא . הי יכולותתואמות את שאיפותיה אינן אבל  בקבוצהותר האח הבנותלשתי

  .ולא להסתפק במה שהיא היום

אינם פועלים הם ,  על קשייההוריםהיא מספרת לכש". תעשי מה שאת יכולה" מהסוגה קבלה בבית יש –' ע

   .בשום כיוון חיובי

הן  ;להביע את עצמן ומתקשות עיקרל בין טפל נותבחיאינן מ ,בהיט קוראות  הן אינן–ן ליקויי למידה שלושתל

עצמי ה ן ביטחון ודימויותחסרהן ; ןתואמת את גילאינה   שלהןיכולת הביטויחמורות ושגיאות כתיב כותבות ב

השליכו על  קשיים בקריאה וכתיבה שלא טופלו.  העצמינןפגעו בביטחובכך לעבוד ו הן נאלצו לצאת .שלילי

הן נתקעות  – הקריאה שלהן לא יעילה .המודעות שלהן משתפרת בעקבות הטיפול בקבוצה .הביטחון העצמי

יתה יותר יהעבודה ה. יהן בבתנה מצויהעשרה והכוונה שאי הןחסרה לה .הכירלו צריכות היכבר  ןבמילים שבגיל

כדי שישיגו תוצאות טובות יותר  ,תקדמים לשלבים יותר מן להכין אות במטרהעל הביטחוןועל הדימוי העצמי 

  בהוראה מתקנתהן נעזרויסודי ת הספר הבבי. עצלנותזו בעיה של  איןוים  אמיתייהןקשי .אחרתיפעלו בדרך אם 

  . הכוונה עוד לקבלות צריכהן.  בלימודיהן שיפורשחלדיווחו ו, שניםשלוש 

 לא . ואחרי כמה זמן עברתי לבוגרים,לא הבוגרים, בהתחלה הייתי בקבוצה של הקטנים.  לכיתהנונכנס" :'ש

תה לנו שיחה יהי,  לפעמים היינו מדברים.נתנה רק דפי עבודה, לא יצא לי מזה כלום . אותו דברו לימד.יודע למה

מה זה , לימדה אותנו גם על הסמים.  אני כתבתי לב.כתוב מה אהבה מזכירה לו לכל אחד היה צריך, העל אהב

יש לנו הרבה אנשים בשכונה שמשתמשים , ל מהשכונהו אבל אני יודע הכ,זה לא שזה לא חשוב, יכול לעשות

, לא מסתובב איתם, תם אבל אני לא עישנתי ואז עזבתי או,שלנו גם מעשניםים מהשכונה ילד. ומעשנים לידנו

הוא היה ,  קשותיכל יום דוד שלי מעשן והיה גם פעם נרקומן וזה השפיע עלי? מה זה יכול להביא. לא מתאים לי

ניסו לסחוב אותו אחרי ,  שניםחמש עכשיו הוא נקי כבר ,למד ועבד ואז בנה בית חדש, בכלא ואחר כך חזר

ה אנשים כאלה ברחוב ואני נבהל מהם כי נרקומנים משחקים אני רוא .אחריו עם סכיןבא  ואז הוא ,שהוא נגמל

  .ל סתם פלוציםואת העבריינים והם בסך הכ

התחלתי יותר , יש לי חברה, דברים שאני צריך להרגיש כלפי החברה, ברגשות, הקבוצה תרמה לי רק באהבה"

ני רוצה להיות אתה כל  היום אני יודע שא,יתי מקדיש לה שעה והולך לשכונהי פעם ה,להקדיש לה תשומת לב

  . אני לא הולך אליה כי אני מתבייש מההורים שלה,י לפעמיםיהיא באה אל .היום

מא יאני מדבר גם עם א, הרגשתי רגיל,  הרבה דברים על עצמיתיוגם אני סיפרם ילדים בקבוצה שפכו את לב"

  . דודים בכל מיני דברים אני מתייעץ גם עם.כי יש לו חברה כבר שנתיים, שלי חופשי וגם עם אחי הגדול

היה , היה אוהב להציק לכולם .אחד בקבוצה הציק לי ויום אחד קיבל ממני כאפה עם מטקה ואז הוא נרגע"

   . בקבוצה לא רק אצל שרית,מפריע לי גם בשיעורים האחרים
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א  אם היינו מדברים ביחד הי,למשל.  כל דבר אוהבת להתערב,המחנכת בלה .בקושי נכנס לשיעורים שלה"

 כמו ,תהי הי,יתה או לאילא שינה אם ה,  נעשה את הדברים הכי לא יפים לידה?מי היא בכלל, הייתה מתערבת

כולם מקבלים קללות . המורים מחשיבים אותה מורה, יי נחשבת מורה לא בעינ,מורה בסדר, שרית בסדר .רוח

  .צעקות חוץ מרוחמה ואורית

סתם כדי שיפסיקו לזיין לי את , ק כאילו שאני מקשיב למישהוההורים יודעים שאני מעשן ורוצים שאני אפסי"

  .ידידה שלי עישנה גראס חצי שנה ולא דיברתי אתה ואפילו לא באתי לחתונה שלה .השכל

הגראס יכול להוביל .  הריח מגעיל אותי,אני נגד גראס. אפהפעם תפסתי את אח שלי מעשן גראס והורדתי לו כ

רוב האנשים  .עשן סיגריות ועברו לגראס ואחר כך הם עברו לאקסטותחברים שלי התחילו ל, לכל מקום

כולם צוחקים ,  נרדם.אפס מי שמעשן, הסמים עושים את הבן אדם סמרטוט . וזה מפחיד,מקבלים פלשבק

לא מתאים ש אמרתי להם ,ראיתי שזה קבוע,  חשבתי שיעשנו פעם וזהו.סתם חברים שלי היו מעשנים .עליהם

זה ,  שלא מעשנים18אנחנו ,  חארטה סתםמעשנים אבלשניים  רק ,ה טובים' אני עם חבר עכשיו.לי והלכתי

  .סתם מסריח

סתם כל .  מה אני צריך את זה, לא מתאים לי.אבא שלו נרקומן, היה לי חבר שהיה מעשן עם אבא שלו גראס"

 אמרתי ,הם לא לעשן אני אמרתי ל,כמה ילדים, את יוצאת. כמה פעמים הציעו לי ולא לקחתי, הדברים האלה

אלה שיש להם איידס מעשנים גראס כי הגראס מגביר את  .והם הפסיקו לעשן, להם יתפסו אתכם יזיינו אתכם

 כשלימדו על סמים הייתי ,כל זה ידעתי לפני הקבוצה .גם הגראס, אבל בסוף זה דופק את התאים במוח, התיאבון

  .נושא ואז נכנסתי בסוף נמאס לי מלשבת בחוץ ראיתי ששינו ,יושב בחוץ

אמרתי להם . לא יעשן ליד ההורים כי זה עניין של כבוד.  הגדול יודע שאני מעשן ולא עושה לי כלוםיאח של"

 להגיד , כל יום מתקשרים אליהם יום אחרי יום,הם מרגישים רק סבל.  אמרתי להם לא חשוב,כישורי חיים

 ,הייתי נכנס פעם בחודש בהתחלה.  מבית הספרורחיתה באה הייתי ביתמיד שה. ת הספרשאני לא בסדר בבי

 רק על אהבה ,ין החלטתי להיכנס ופתאום היה מעני.חוץ מלעשן אין מה לעשות, אחר כך היה משעמם לי בחוץ

 אני יודע את השמות של .לא למדתי שום דבר חדש. על הסמים היה לא מעניין,  מפגשים4–3 ,היה מעניין

, לימדה אותנו מה זה עושה וידעתי את זה קודם. להגיד לה כל מיני שמות התחלתי ,הכדורים יותר טוב ממנה

 , היינו מתעללים בה,ה' היה כיף להיות עם החבר,היה כיף כי צחקנו עליה .לימדה אותנו מה שאנחנו יודעים

  . נראה לי שגם היא משתמשת,לא יודעת מה קורה אתה, נוגעים בה בשערות

כל , בכפרו נרג . תני לי רק עבודה,לא אוהב עיוני.  רק לא סמים,כולהאני הייתי משתתף בקבוצה אם היו "

. הם ירצחו אותי, דעוי אבל הם יהרגו אותי אם הם י,ן גראסשאחד הדודים מע. מא במרחב אחדיהאחים של הא

זה ,  רק ילד אחד וגם הוא הפסיק,אף אחד בכיתה שלנו לא משתמש,  רק סיגריות,גם אח שלי לא מעשן גראס

לא . צריכה לעבור להרואין וזה סתםאת  ואחר כך ,כי זה סתם מקבלת סטלה לכמה שעות וזהו. א משתלםכבר ל

, אם היו שואלים אותי האם תרצה להשתתף בקבוצה כזו או לא . יש לי זיכרון קצר,זוכר על מה עבדנו בקבוצה

  ". גם ככה הייתי רוב הזמן בחוץ,לא הייתי משתתף
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  סוחרת סמים בקבוצה 

משתפת אותנו הקוראים בבעיות הנוגעות להנחיה בתחום של מניעת השימוש לרעה , מית"על, ה דינההמנח

  :בסמים בקרב בני נוער הנתונים בסיכון גבוה

 במשך השנים כל אדם בונה ומגבש לעצמו את .רביםבה מתחבטים אנשי טיפול ששאלה היא אתיקה מקצועית 

" אני מאמין" ה.מוסריאינו ומה , מה אתי ומוסרי בעיניוהשאלה זהותו המקצועית ואת תפיסתו המקצועית לגבי 

מפרשנות החוק , מעמדתם של קולגות בתחוםונובע , בו הוא עובדשמקצועי בתחום הסיון ינתוך המתגבש מ

  .בתחום ומעמדותיו האישיות

רית דילמה מוסעומדת מול מצאתי את עצמי ,  נוער בסיכון גבוהה שלבעבודתי בשנה האחרונה עם קבוצ

 ת הספר בעתחבריה בביהנערה מכרה סמים ל.  בקבוצה שסחרה בסמים של נערההנוכחותלאור ומקצועית 

  ?  אמורה לעשות, מנחת הקבוצה,מה אני. השתתפותה בקבוצה

  .עושיםא הייתם למה ,  או לחילופיןהייתם עושים מה – לחוד וביחד – חשבו כל אחד מכם, אנא

  . גבוה נוער בסיכוןה שלבעבודתי עם קבוצר המנעול  דרך חו"להציץ"אני מזמינה אתכם 

. ' בשכבת כיתות י, שנת הלימודיםבמהלך ,מקצועי-עירוני ספרבבית  נוער בסיכון גבוה התקיימה ה שלקבוצ

  היות שבית הספר תומך בתוכנית , בסיכון גבוהעם נוער  הקבוצבמסורת של עבודה קיימת  ת הספרבבי

עבודה פרטנית נוסף על קבוצות כאלה בו ארבע  התקיימו  שבה הנחיתישנהב .ורואה חשיבות רבה בעבודה זו

ן בי, אישיים(הגנה של המשתתפים גורמי יתה לעבוד על גורמי סיכון וימטרת הקבוצה ה. של מדריך קידום נוער

 של  למנחהם המקדימידעהצוות בית הספר והיועצת מסרו את ). מוסדיים וקהילתיים, משפחתיים, אישיים

, תקשורת, כרותיה: אלה עם מתבגרים בנושאים הקבוצבהתוכנית הוצגה בפני המשתתפים כעבודה  .וצההקב

מצאנו שבנושאים אלה  .יחסים בין המינים בגיל ההתבגרות ומימוש מטרות אישיות, המתבגר במשפחה

 הסיכון ורמיבטיפול בגם ב לשלכי אפשרו, ים לעולם המתבגריםינטונושאים הרלוהתכנים וכלל המשולבים 

  .וההגנה של המשתתפים

שמירת "והתייחסות ל, יצירת אמון, תיאום ציפיות, כרותיהנפגשו עמנו לצורך ראשונים משתתפים הה

 ת/ה בקבוצה נמצא/אדע שנערבהם ש  במקרים–מוחלטת אינה " שמירת הסודיות"כי , ציינתי בפניהם. "הסודיות

, ה/לערב דמויות נוספות בידיעתואם  אחליט אז, קבוצהבמצוקה ונדרשת התערבותם של גורמים נוספים מחוץ ל

סודיות ה ישמר וכמובן שת,ועד היכןאת הקבוצה כל משתתף ישקול במה היה רוצה לשתף . ה/על מנת לסייע לו

  .ל הנאמר בקבוצהש

 אך תמיד ,קולני ולפעמים צעקני, סגנון השיחה היה תוסס. מהרה נוצרו יחסי אמון וקרבה בין המשתתפיםעד 

ה שאלה". יחסים בין המינים אצל מתבגרים"כרות עברנו לנושא יההלאחר שלב  .יניתיענושיחה הייתה קולחת ה

, למשפחתם,  ובפני המשתתפים צוהר לעולמםי פתחה בפני,מהיכן אנו לומדים על יחסים ועל זוגיות, שלי

היו מי שתיארו  –וריהם המשתתפים בקבוצה החלו לדבר על מהות הזוגיות של ה .הוריהםשל למערכת היחסים 

יחסי , האחר ו שלכבודרמסו זה את  הורים שוילדים אחרים תיארו ,קבלת החלטות משותפת, כבוד, שיתוף יחסי

, התמכרות של אחד ההורים או שניהם, גירושין ופרידה, י דמות אחתל ידקבלת החלטות ע, מריבות קשות, ניצול

בזוגיות של הוריהם במגמה לברר זה את זה דים שיתפו התלמי. הורים מובטלים או חולי של אחד ההורים

  . םבשונה מהלהוריהם ואיך היו פועלים לעצמם מה היו עושים בדומה 
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שני הוריה מכורים כך שהחליטה לשתף את הקבוצה באחת הנערות מאוד ורבה בשלב זה נוצרה אינטימיות 

, ששילמההמחיר על , הביאו להתמכרותעל הסיבות ש, על ילדותה בצל ההתמכרותהיא סיפרה . )כעת נקיים(

סליחה ה ואולי ,הבנהה ,רחמיםה, כעסלצד ה,  ועל אהבתו אליהעל הערצתה לאביה המכור, הרווחכמו גם על 

) 18בת (דאגתה לאחותה הבכורה אותנו גם בשיתפה היא  תוך כדי תהליך זה .הורים המכוריםכלפי ה

ואולי הם , כולה להיות חברה שלהם או אחות שלהםיזו ציינתי בפני הקבוצה שאחות . המשתמשת בסמים

מה הם היו עושים במקומה שאלתי . בכאבה,  שהיא מבטאתברגשות,  בהתנהגותה מאודמכירים חברה דומה לה

 כלה ו, תומכת ומבינה,מלהמשיך להיות אחות טובההחל ,  שוניםהחלו להישמע קולות. קבוצהלשל חברתם 

  .גדול מדיב  הכאכילנתק את הקשר בכלל בקריאה 

ישנם נערים ונערות כי ו, "אחות המדוברת"יש בקבוצה נערה הדומה לרמוז כי באווירה זו החלו המשתתפים ל

 בשל צריכה בעיראחר  ת ספרבבימת נער שלומד חשוב לציין שבתקופה זו . ( המשתמשים בסמיםת הספרבבי

ערה בקבוצה שמשתמשת מדי פעם נעקב דבריהם על ההרגשתי מה לקבוצה סיפרתי "). קוקטייל סמים "של

  . מדוע היא משתמשת בסמים, כיצד היו רוצים לסייע לה,  שאלתי אותם מה הם חושבים שעובר עליהם,בסמים

על " להגן" הקבוצה פעלה בכל דרך אפשרית על מנת ;התעלמו,  הכחישוםחלק, יבגהמשתתפים לא רצו להרוב 

ת צוות בי, מורים, הורים(על המבוגרים מאוד  וה כעסהקבוצרוב חברי . להרחיב בנושא האמורחברתם ולא 

והוספתי כי , להם את הנאמרשיקפתי  .שימוש בסמיםבשל הנער שמת אותו  במקרה של  שהיו מעורבים)הספר

אינם אך כאן הם , לא דאגו לנערשהמבוגרים על וכועסים , מאוד רוצים את עזרתם של המבוגריםהם מצד אחד 

המשתתפים הביעו דאגה לגורל . בוצה המשתמשת בסמים או על חברים אחריםמוכנים לדבר על חברתם בק

כלל אין הם שבטענה  אחרים התנכרו והתנערו .ת הספר שהם צורכים סמיםבי שייוודע בחבריהם במידה

  . ופחדו מהם עליהםכעסוהם ". שימותו", הםחברי

הנערה שיתפה את הקבוצה בכך . מרלא נאשל הנערה אם שמה גם , מדוברמי ב הקבוצה תכמנחעד מהרה הבנתי 

 , לטענתה. והפסיק בעברחבר שהשתמש בסמים אחריםוהיה לה ,  שהחל להזריק הרואין24שיש לה חבר בן 

תיארה ו, מכירה הרבה אנשים משתמשיםאמרה שהיא .  בכדי לעזור לו רבות בכל יוםהיא נמצאת אתו שעות

היא  . במצב דיכאוניקבוצה לה מרירה ולפעמים הגיעההנערה היית. אורח חיים של מפגשים עם אנשים מכורים

 היא הייתה ,דיווחה על מריבות קשות בבית עם הוריה וציינה בפני הקבוצה שאם שימוש בסמים היה חוקי

  .משתמשת

, מצד שני . המכורלשהותה עם החבר, היא עוברת בביתשלחוויות , לרגשותיה ולמצבהמודעת  הייתי ,מצד אחד

.  שלהומה היא מרוויחה מהחבר, היא משלמת אתה ועם חברי הקבוצה מהם המחירים שדיח לבדוק בניסיתי

 כנראה שלא עמד לה כוחה באותו השלב להתעמת עם .יתה בהכחשה מוחלטת וראתה רק רווחיםיהנערה ה

  .המחירים שהיא משלמת בהווה או תצטרך לשלם בעתיד

בואו נשנה , נגמר לנו, מאס לנו לדבר על סמיםנ " כמו,ונשמעו אמירותשלב זה החלו התרחשויות בקבוצה ב

ת  מבי אחדיםתלמידיםהמשטרה לחקירה  זימנה במקביל לתהליך זהש, חשוב לציין .'וכו, "משעמם פה, נושא

חברים בשכבה חלק מהכמובן ש .זומנהשלנו גם הנערה מהקבוצה . היו מעורבים בשימוש בסמיםהספר ש

רצו לשנות זו הסיבה שהם ו, גם על חברתם לקבוצהכמו ,  המשטרהשזומנו על ידיעל חבריהם ידעו ובקבוצה 

  .נושא
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אקסטזי מנערה סם מסוג קבוצתם שקיבלה מ דיווחו המשתתפים על נערה גבוה נוער בסיכון ה אחרת שלבקבוצ

נודע וכך , נלקחה על ידי הוריה לחדר מיון, את ההכרההנערה איבדה בעקבות השימוש בסם  .הבקבוצאחרת 

וצוות ,  במה שקרה מנחות הצוותשתיהתלבטות שיתפנו את  שללא כל כמובן. אקסטזיהשתמשה בלהם שבתם 

  לשקול את שיתוףספרהת  ביקשנו מצוות בי.תלמידיםהבחקירת ו שיתף אותנו במעורבות המשטרה פרהסת בי

היה צה לשתי מנחות הקבו. אך נתקלנו בסירוב מוחלט, ספר במה שקורההת  צוות המורים וכל תלמידי ביכל

 בשלב זה .ונמעורבותעל אותנו אף עשויים לשאול ועלה מידע נוסף ישבעקבות הצעדים שננקטו יתכן יברור ש

  .חקירה משטרתיתשל התנהלותה של  באופן יזום בנושאהיינו מנועות מלהתייחס ל

.  נכשלויסיונותיינ. שאנסה ליצור קשר אישי עם הנערה מחוץ לקבוצה, בעצה אחת,  החלטנווכיהיועצת ואנ

מול  טובת מי עומדת :שאלתי את עצמי . קשר עם קצין מבחןכולל, הנערה סירבה לכל קשר מחוץ לקבוצה

אנו דנים החלטתי שאם , לבסוף? טובת ילדיי? טובתי שלי? הקבוצה? הנערהטובת ? ת הספרביטובת ? עיניי

למרות , המשתמשתנערה נושא הגם את עליי להעלות באופן גלוי וברור ,  כל כךאינטימייםבנושאים בקבוצה 

שמא עליי , האם נכון לעשות זאת, התלבטתי קשות. התנגדותה הברורה והגלויה של הקבוצה לדבר על הנושא

מה יקרה ? ת הספרלבי? למשתתפים? מה יקרה לנערה? מבלי לומר את שמהנערה הרק להזכיר את קיומה של 

  ? כולהבוצהקאו בפני ה, רק לנערהמר את הדברים והאם ל? לי עצמי

 והחלטתי לתת ,קבוצהפני ה בהחלטתי לפתוח את הנושא בת הספרואת יועצת בינוספת שיתפתי את המנחה ה

לציין בפני לבסוף גמרתי אומר . משמעות החוקעל  ו,סחרהלעומת ,  בסמיםשימושהרקע מקדים קצר על 

דון סכים לשהקבוצה תקווה בת,  בסמיםסוחריםונערות ה נערים נם ישת הספרבביגם ותוכה שגם ב, הקבוצה

ואז . סמיםהעלות את נושא הוהקבוצה סירבה בתוקף ל, הנערה לא הגיעהפגישה הבאה ל. בנושא בנוכחותם

ם  נקבתי בש. הייתה דממה."בקבוצה זו ישנה נערה שסוחרת בסמים ":החלטתי להגיד את הדברים כפשוטם

היא לא נמצאת " ,"?כיצד את מעזה: "כעס רב ואז החלו צעקות ו, דקותהדממה לא ארכה יותר משתי. הנערה

מה את מבינה , מאוד מסכנההזאת הנערה " ,"?לא בנוכחות המשתתףשממתי מוציאים סודות החוצה ", "כאן

ת יסלקו אותה מבי, בגללך היא תהיה בכלא, מה את בכלל יודעת על מה שעובר עליה בבית, בכלל בסמים

  מקומה– סמים ת הספרנערה שמביאה לבי", "שיסלקו אותה", "המגיע ל": קולות כמובמקביל נשמעו ". הספר

בגללה הסמכות שאת שחלק מהמשתתפים ראו בי פתאום היה קול בקבוצה שגרם לי לחוש . ועוד ,"לא אתנו

הקול שמאוד ובמקביל נשמע ,  מה אני הולכת לעשות גם לנערהכעת ו,חברים שלהםהאבות והבכלא יושבים 

סוחרת "ועוזרת להם להגן על מקומם מפני ממנו עלמת תאני לא מש,  הנושאתי אתישמח שסוף סוף העל

  ."סמיםה

ה על שאלבהתלמידים בשכבה ובשכבות הבוגרות דנו בינם לבין עצמם : בכמה רמותלצאת אירוע זה גרם לסוד 

ם מ עושוחחואת הוריהם עירבו  מהתלמידים  חלק.לגיטימיות לשוחח בקבוצה באופן גלוי על מי שסוחר בסמיםה

  .ת הספרמורים בביכמה מן הניגשו לשתלמידים היו ; על כך

 הובוט תי את נושא הסחר בקבוצה באופן גלוי ילא הבינו מדוע העלהם .  עליייועצת כעסוה ות הספרצוות בי

 חלקה על דעתי וטענה שמאוד לא אתי ת הספריועצת בי גם .יעשהילא שדבר זה היה , םמבחינת. כותזבאיזו ו

 , לכנס את כל התלמידיםת הספרביקשתי ממנהלת בי כאשר .ה של הנערה הסוחרת בסמים בקבוצהמר את שמול

 . בתוקףהיא סירבה, במסדרונותעל אודותיו סוד וכל התלמידים משוחחים איננו בגדר הנושא כבר שהיות 

  . בסמיםשהיא סוחרתשהאשימו אותה הנערה פרצה בבכי בפעם הראשונה בחדרה של היועצת על 
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  והתריעה על תלמידיםת הספרקבוצה והסבירה שהמשטרה פנתה לביפגישה עם הלהגיעה  ת הספר בייועצת

שבה הקבוצה  .שם הנערהנקוב בך לור ציןאהיועצת טענה ש.  בסמיםסוחרתהנערה  בסמים ועל המשתמשיםה

חברי משבר אמון ביני לבין חלק מ נוצר .קבוצההגיע לפגישות ה הפסיקו ל מספרתלמידיםאך , לעבודתה

  ". זכות השתיקה"שמימש את  ת הספרצוות ביוכן ביני לבין , ביניהם לבין עצמם, הקבוצה

של אחת בסמים נכון והכרחי לפתוח בקבוצה את נושא הסחר היה זה  אני חושבת ש,זמןהככל שעובר , ם זאתע

ולא " בסמיםיושבת כאן נערה שסוחרת "מר והייתי צריכה ללחוץ על הקבוצה יותר ולשיתכן י. המשתתפות

כמו , לא להתייחס לכך בקבוצההיה זה בלתי אתי ש, יבעיני.  ולא ממניצא מהםיכדי ששם הנערה י, לוותר להם

באופן גלוי בסמים סחר השימוש והלדבר על נושא חשוב היה . כאחתומורים   תלמידים– ת הספרברמת ביגם 

 דרך של סיוע טאשר אחד המבוגרים נוקכ, ו עזרה כהלשנהספתישלא תלמידים מהאנו מצפים משום ש, וברור

  . בקבוצהלכל הקבוצה ולפרטים

  

   בנותלבנים דוגמה לעבודה בקבוצה בנושא יחסים בין 

 ; אמה השתלטניתאצל כבת יחידה הוגודל,  שאביה נטש את הבית לטובת אישה אחרתאוריתהקבוצה מנתה את 

 את ;ר מופנם שכמעט ולא חשף את רגשותיונע, רליאו את ; לכןשאביה האלכוהוליסט מת שנה קודם, שניאת 

 את ;קלפיםהימורים במשחקי אקטיביים ושאביו היה מכור ל-נער שנהג להשתמש בחומרים פסיכו, שאול

כל פעם שרב עם באביה נהג לשתות ו  שהוריה הרבו לריבמירה ואת ;שאביה מכור פעיל לסמים קשים, שושי

  .אמה

ובניתי אותו באופן , תה בשלה ומתואמת היטביהקבוצה כבר היבו הגעתי בשלב ש" הבנים והבנות"לנושא 

  .תהליכי

לא ", "ה ואין לי/ רוצה חבר","ה ויש לי/רוצה חבר ":פתקים על הרצפהחמישה  הנחתי בפגישה הראשונה

 אורית וליאור לקחו את הפתק .לבחור פתקמהם קשתי מכל אחד בי". נמנע"ו" לא רוצה ויש לי", "רוצה ואין לי

בכל היה ני לש. אלא שאצל אורית דובר על קשר בן שנתיים ואצל ליאור על קשר שהחל אתמול, "יש לירוצה ו"

שאול ,  נמנעה,שבאותו יום עצמו נפרדה מהחבר שלה, שושי. זההבחרה בקלף היא כך שגם , אחרחבר שבוע 

  ". לא רוצה ואין לי" ומירה לקחה ,"רוצה ואין לי"לקח 

אבל הקבוצה חסמה , לעשות זאתשמחה זוגה והיא -הקשר הארוך שלה עם בןביקשתי מאורית לספר קצת על 

זה ככה  "." ככהיימדברים אלשלא מוכנה לדבר כ: "ענתה והיא , אמר לה ליאור,"את אתו כי יש לו גדול. "אותה

שבו הוטחו האשמות " שדה קרב"במהרה הפכה הקבוצה ל". לא יודעים להיות רציניים ",הגיבה שושי" ,גברים

  . אפיונים של גברים מול נשים עלדיותהד

הם רק כש",  אמרה מירה,"לא סתם מקנאים. "שאול וליאור הסכימו אתה . אמרה שושי,"הגברים קנאים"

  ".אוהבים

 ולא אכפת לי ממנה –מספיק שאני רואה בחור שם עליה יד ואני מתפוצץ , מקנא למישהי שזרקתי אני, לא נכון"

  .אמר ליאור" ,בכלל

  ".בבנות אין אמונה ", אמר שאול," גיליתי שכל החברים שלי עשו עליה פרטיהר כך פעם מישהי שאחלי הייתה"
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צמת הרגשות ואך למען האמת קצת הופתעתי מע, בלי להתערב יותר מדימ "להוציא קיטור"נתתי להם , כמנחה

ם מנחם ותומך היוותה גוררך כלל היא  הרבה זה על זה ובדוידעחבריה  ש,קבוצההויכוח בקרב וההיקף ו

  .לחבריה

בעצם  או שזה ,)כמו מירה(הדיון רגוע יותר ובדק האם אפשר שמישהו לא ירצה חבר היה בשבוע שלאחר מכן 

כל שיר . שיריםארבעה בו וזו הבאתי דף הפגישה ל. מישהולנו כיוון שאנו מתביישים להודות שאין ממסכה 

מית זילפה "ים בתוכנית זו הובאו על ידי העלהשירים שבהם אנו משתמש(. תיאר מצב אחר במערכת זוגית

 ).שלמה

היווצרות תאר את הרגע שלפני מ) אהוד מנור: מילים(,  שי זורניצרשל" אני אוהב אותך": הראשוןהשיר 

  :הקשר

  מהרגע הראשון הרגשתי שזה נכון"

  שאתך אני רוצה להתעורר ולישון

  אך לא אמרתי לך מילה

  וירוורק חיכיתי בלי א

  ..." מן שיאירשתתני לי סי

  

 מהמשתתפים נתנוחלק . חוסר הוודאות, הפחד, החשש. מירה הקריאה את השיר ודיברנו על רגעי ההתחלה

   .םהות מחייאדוגמ

  :עוסק במערכת יחסים טעונההשיר ,  ירמי קפלןשל" מורדת"את השיר להקריא מישהו מביקשתי ר כך אח

  ,אני נעלב, את יוצאת באמצע"

  ,ת חזרהאת צועק, אז אני צועק

  ,יגמרימפה זה לא 

  ,מהרל כך לא כ

  כמו סכינים, כשאת שולפת מילים

  ,ונועצת אותם עמוק אצלי בבטן

  ה ו אני מדמם גאו

  ".נציפיאהבה ופר, לא מבדיל בין שנאה

 .צעדיו של האחר ומגיביםזה את אנו מודדים אופן שבו ב,  זה בזהשיר זה עורר דיון ביכולת של בני הזוג לפגוע

והאחרים יצאו , "זונה"קרא לבחורה שבשיר שאול . עורר רגשות קשים מצד חברים מסוימים בקבוצהגם השיר 

  !".?אתה יודע מה הוא עשה לה קודם ":להגנתה

  : חיים משהרש ,"את כבר לא איתי". השיר הבא דיבר על פרידה

  , את כבר לא אתי"

  , רע לי בנשמה

   –את לבי לקחת 

  ."ככה ולקחת, ככה והלכת
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או זה  להיות זה שהולך. אפשר דיון בפרידה על צדדיה השוניםהוא להזדהות ויותר ה קל ' זה היה לחברעם שיר

  ? עד כמה זה כואב?  האם זה משנה– שנשאר

  :"יחסים אידיאליים"תיאור של כ צגוה,  אהוד מנורשכתב, "כלים שלובים" ,השיר האחרון

  את "

  ...ת ולא ביקשת דבר כמעטתבאת ונ

   אי שם אני עוד הייתי

  .כשאת נכנסת אצלי לדם

  אני ואת ביחד, כמו כלים שלובים

  ".מתמלאים עד קו הלב

  אז מה ".זה לא יחסים הדדיים, הבחורה הזו היא כמו כלי קיבול שלו"אולם ליאור טען , הבנות התמוגגו מהשיר

  ?"יחסים הדדיים"זה 

כל בוא לידי ביטוי איך בקשר אחד יכול לו, מערכות יחסיםות שעוברהשונים בסבב הסיכום דיברנו על השלבים 

  .אחד מהשירים שהוקראו

  
  

  ?מ ומהן החלופות"מיהו העל

  

בעבודת המניעה בקרב נוער בסיכון ") מושגי יסוד"ראה את הגדרת התפקיד בסעיף (, כאמור, מים עוסקים"העל

, ובהם פסיכולוגים, לאלה אנשי מקצוע מתחומי החינוך והטיפו. יפו–אביב-גבוה בבתי ספר ובקהילה בעיר תל

מטפלים באומנויות ומדריכי טיפול העובדים במסגרות השונות של , קרימינולוגים, עובדים סוציאליים, יועצים

  .המחלקה לקידום נוער

מקצועיים העובדים עם בני נוער –מים משמשים סמכות מקצועית לנושא השימוש בסמים בצוותים רב"העל

  .בסיכון גבוה בבית הספר ובקהילה

ובמסגרות , במסגרת החינוך הפורמלי הכולל עבודה בבתי ספר ובפנימיות: מ עובד בשתי מערכות עיקריות"העל

מועדוני , מועדונים לקידום נוער, תנועות נוער, סים"ובהם מתנ, החינוך הבלתי פורמלי בקהילה ובשכונה

  . בשעות אחר הצהריים, וכדומה, צעירים

 הן פעילויות באוריינטציה חלופות. פות בקהילה שבה הם עובדיםמים הוא לפתח חלו"אחד מתפקידי העל

, נטילת סיכונים מבוקרים, חוויות חדשות, ריגושים, המשלבות הנאה, טיפולית לבני נוער בסיכון גבוה

והשימוש בסמים עשוי להיות אחד , בני הנוער שואפים למלא את צורכיהם ההתפתחותיים. וכדומה, השתייכות

החלופות המוצעות על ידי הממסד המקצועי מהוות מסגרות קונבנציונליות . ת בגיל ההתבגרותמביטויי ההתפתחו

. שמסוגלות למלא צרכי התפתחות אלה ללא השימוש בסמים וללא השפעות הלוואי ההרסניות של הסמים

, עותשככל שימצא הצעיר דרכים חליפיות למלא את חייו במשמ, יש להניח: "תומך בעמדה זאת) 1989(טייכמן 

אקטיבי כאחד - כן תפחת הסכנה שייטה להשתמש בסם הפסיכו, בהתרגשות ובפעילויות, בסיפוק, בתוכן

  ".האמצעים למימוש צרכים אלה
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הכשרה , ההכשרה בספורט לקראת תואר מדריך,  האמורות נמנים הטיפול בבעלי חיים בספארי"חלופות"עם ה

 קורס שיט בים הפתוח ,)אגלינג'ג( או בלהטוטנות 2הכשרה בקפוארה, "וינגייט"מציל במכון -לקראת עוזר

  . קבוצת תיאטרון ולהקת רוק, קורס צלילה, ים-בשיתוף צופי

במסגרת . ההיבט הטיפולי בחלופות מתבטא בשילוב של עבודה בקבוצה בפעילות האטרקטיבית והיוקרתית

מם והטלת אחריות על נטילת אחריות על עצ, החלופה בני הנוער מתנסים במטלות המערבות עבודת צוות

. אלו הם כלים שמתפתחים במהלך הפעילויות ומשמשים גורמי הגנה. משמעת פנימית ושליטה עצמית, אחרים

החלופות הן מן .  שמסייעות להם לפתח גורמי הגנהבני הנוער שבסיכון גבוה נענים בהתלהבות להצעות אלה

עצם השילוב בין מקצוע או . במידה המרביתחינוכית המשפיעים -הכלים הסלקטיביים בעלי העוצמה הפסיכו

מסייע לבני הנוער שבסיכון גבוה לאמץ , תחביב יוקרתי שאפשר ליהנות ממנו בד בבד עם הטיפול בקבוצה

שזור , התהליך כולו רווי ביסודות של חינוך וטיפול. לעצמם גורם הגנה רב עוצמה להמשך חייהם כבוגרים

  . לגיבוש זהותו של המתבגר כלים להתמודדות עם קשיים שיסייעו ואפשר לרכוש דרכו, בחוויות של הצלחה

והרשות הלאומית " צופי ים ישראל"המופעלת על ידי " עוגן לחיים"כל המעוניין בהכרת תוכנית המניעה 

-054' אחראי על תוכניות מניעה בצופי ים טלה, יכול להתקשר למאיר גרוס,  ובאלכוהוללמלחמה בסמים

2440152 .   

" זום אין"למשל פרויקט (צילום והפקה בוידאו : פעילויות חליפיות נוספות המתמקדות בתחומים אלהקיימות 

פרטים אפשר לקבל אצל המתאמים למניעת סמים ברשויות . מוזיקה ועוד, תיאטרון, ספורט אתגרי, )בתל אביב

-03' טל, "יפו-באבי-קידום ילדים ונוער בתל, אכפת"יפו אפשר לפנות ל-אביב- בתל. המקומיות השונות

5265844.  

  

  "המערך המסייע "–טיפול בילדים ובני נוער בקהילה 

  

תוך התכנים אותם מבודד לחדד את גורמי הסיכון ולבשלב הראשון של התפתחות הקבוצה ברצוננו לזהות ו

גורמי לחץ וסיכון . מתקשר לגורמי הרקעהתהליך הקבוצתי לראות כיצד על מנת  ,מפגשהאחרים שעולים ב

הם מרוכזים אצל תלמיד אחד או כאשר רבים מהם או חלק מ, למשל, ימים עשויים להתבלט באופן מיוחדמסו

). ביקור לא סדיר בבית הספר, אלימות כלפי ילדים אחרים, כישלון בלימודים( תלמידים בבית הספר כמה

לא  שומעים " שכזו, מבודדת, חרדה, קטיה היא נערה מסוגרת: דוגמה לריכוז של גורמי סיכון אצל נערה

, נערה יפה: דוגמה נוספת. זוג פסנתרנים שהפכו למנקי רחובות, בת יחידה לעולים חדשים מרוסיה, "אותה

אולם היכולת השכלית שלה גבוהה הרבה , הישגיה בלימודים תקינים, )גם בבית הספר(לבושה כדוגמנית 

משוטטת ברחובות העיר , ירהנערה אינה מבקרת בבית הספר באורח סד. יותר ממה שמתבטא בהישגיה

עם נערים ונערות שברחו מביתם " זולות"במקרים אחרים היא מבלה ב. ונמצאת ישנה בשק שינה על חוף הים

נוח . בתם מופרעת ושום אמצעי שנקטו בו כדי לחנכה לא עזר, לטענתם. להוריה לא אכפת. או גורשו ממנו

במקרה זה . פוחדים הוא שמא היא תשתמש בסמיםהדבר היחידי שממנו הם . להם יותר כשבתם איננה בבית

                                                 
י עבדים בברזיל "פותחה ע .ברזילאית-  לצלילי מוסיקה אפרו,לחימה ואקרובטיקה,  אמנות לחימה ברזילאית שמשלבת תנועות ריקוד2

   ) לערוך קרבותאי אפשר היהמכיוון ש( שנה שהסוו תנועות של קרב בתוך ריקוד ופולקלור שהביאו אתם מאפריקה 500לפני 
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שמצאה הנערה " פתרונות"מקבץ הסיכונים מתמקד ביחסים בעייתיים בין ההורים לבין בתם המתבגרת וב

  .נראה שהדרך היחידה לגרום להורים לפנות לטיפול משפחתי היא תוך ניצול חששם מעולם הסמים. לעצמה

 בעינינו העובדה מצערת. בוצה נכון וישים גם לגבי גורמי ההגנהכל שנאמר לגבי הטיפול בגורמי הסיכון בק

שגם בספרנו זה לא עלה בידינו להקדיש מספיק מקום וזמן לגורמי החוסן וההגנה באותה מידה כמו לגורמי 

  .הפגיעות והסיכון

 וגם ,רמת הישגיו בלימודים נמוכה, אינו מבקר בבית הספר באופן סדיר, הנער שפועל בבית ספרו באלימות

הוא זקוק לאבחון ". נאחר את הרכבת"לבל ,  זקוק לעזרה דחופה במישורים השונים–בבית הוא משליט טרור 

שמא הוא פורק את המשא הכבד במסגרת , לבדיקה של המתרחש בבית, ולטיפול על ידי פסיכולוג בית הספר

או " סם-אל"המתאים לו בייתכן שאפשר להפנותו לטיפול פסיכולוגי . בבית" נקי"בית הספר כדי להיות 

אחד מגורמי ההגנה החשובים ביותר המתאים . בסוכנות אחרת המתמחה במניעת השימוש לרעה בסמים

ה יוכלו לקבל בדרך זו נותנת סיכוי חדש /העזרה שהנער). מנטור(חונך -בעבורו הוא להצמיד אליו מדריך

  .    לחוויה מתקנת ולתהליך חווייתי משקם

היא מסתכנת בנשירה מוחלטת מבית . ורמי סיכון רבים שמקורם במשפחה ובביתלנערה שנזכרה לעיל ג

היא נכנסת לעולם של צעירים שמסתכנים בצעידה מהירה לקראת התמכרות . כמו גם מן הבית, הספר

עליה " וויתרה"משפחתה . במחלות מין ובאיידס, היא מסתכנת בהסתבכות בזנות. לאלכוהול ולסמים אחרים

  . והרימה ידיים

ואותו יש , חינוכי-גורמי ההגנה שעשויים למנוע מעידה ושקיעה באבדון הם הסתייעות בשירות הפסיכולוגי

למשפחת . ובעקבותיה יש לממש את הטיפול המומלץ, לעבודת אבחון דחופה ויסודית של הנערה" לנצל"

 לתרום את חלקו והפסיכולוג שהיה מעורב באבחון הנערה יכול, הנערה הוצע באסרטיביות טיפול משפחתי

גם אם אחריות זו קשה , כי הם האחראים לילדיהם, יש להעביר מסר להורים. בארגון ובמעקב אחר ביצועו

  .במקביל יש לגלות כלפיהם אמפתיה וקבלה בכל הנוגע לקושי האמור. עליהם

או (אים גם במקרה זה רצוי מאוד לבדוק אם קיים בקהילה שירות ציבורי או פרטי שיוכל למצוא מנטור מת

בעל צורך לתרום לאחרים ובעל ,  להיות אדם בעל חוסן נפשי המנטורעל. בעבור הנערה)  מנטורית מתאימה

גם , ותמיד משדר אמון, אוחז, מכיל, מקבל, מצופה ממנו להיות סבלני וסובלני. יכולת לחנוך לטווח ארוך

וב שהמנטור יידע לקבוע גבולות בעיקר חש. ה לתמיכה אינטנסיבית/ת וזקוק/ת ונופל/ה מועד/כאשר הנער

ולהרעיף עליה קיתונות של חיבה והערכה , עליו לשמור עליה מחד גיסא; ה ולמערכת היחסים ביניהם/לנער

יש לדאוג להגברת הנכונות שלה לצאת מדפוסי התנהגות קודמים , העולה החדשה, בעניין קטיה. מאידך גיסא

מנטורים צעירים אלו יגבשו .  לסייע לה להשתלב בחברהולהיענות להזמנה מצד חונך או חונכים שיכולים

  .בעבורה תוכנית להגברת הביטוי העצמי שלה ולהצלחה הדרגתית בבית הספר
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  )102–98 'עמ(חידונים תשובות ל

  . ד6;  ד5;  א4;  ד3;  א2;  ג1 :חידון ידע כללי

  . א8;  ג7;  ג6;  ב5;  ד4;  ד3;  ד2;  א1 :חידון אלכוהול וקנבוס

  . ד6;  ד5;  ב4;  ד3;  א2;  ד1 :חידון אקסטזי

  . ד5;  ד4;  ב3;  ג2;  ב1 :"סמי אונס"חידון על 
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  אחרית דבר
  

, שהחלטת להיכנס לתוכו, נושא קשה ומורכב, ת/הקורא, הצגנו בפניך. הכרנו אלו את אלובפתח הדברים טרם 

ייתכן שהתעכבת בו על נושאים . ה עד הלום ולא היינו מכירים כלל/לא היית מגיע, שאם לא כן. לעובי קורתו

"). ש לרעהשימו"או (ייתכן שרק רפרפת על פני ההפעלות שניתן לעשות בהן שימוש , ודילמות שמציקים לך

האם ? על חבריך? האם ניסית הפעלות אחדות על עצמך? ה רואה חשיבות בהכרת המודלים השונים/האם את

  ?בחנת את השפעתן על המטופלים שלך

ת במרכיבים שונים מן /ה משתמש/ובאיזו מידה את, ה מנחה/אנחנו סקרנים לדעת מה מתרחש בקבוצות שאת

  .הדברים שהבאנו בפניך

  .עם הערות והארות בכל הנוגע לטיפול באוכלוסיית היעד שלנו, תגובה לכתובנשמח לקבל ממך 

  

ה /בעבור המאמצים שאת, ת/ת המקצועי/הקורא, אנו חשים כבוד אמיתי כלפיך,  במלוא הכנות–וסוף דבר 

אך עם זאת היא , לעתים קרובות זוהי עבודה קשה מאוד. ה בעבודתך עם ילדים ובני נוער בסיכון גבוה/משקיע

  !כל הכבוד. שויה להעניק סיפוק רב ותחושה של ערך עצמי גבוהע

וגם בכישוריהם של , שגורלם לא שפר עליהם, ה ביכולותיהם של צעירים אלו/מאמינ, כמונו, ה/נראה שאת

  .ות שהגיעו למעורבות גבוהה בדרך למימוש אותן יכולות/המטפלים

  !בהצלחה

 

 

  
 

 


