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וצריך ליישב , דהיינו תרנגול הודו, מלך נפל לשיגעון שהוא עוף הנקרא הינדיק-פעם אחת בן

וכל הרופאים נואשו מלעזור לו . ערום תחת השולחן ולגרור חתיכות לחם ועצמות כמו הינדיק

. ואני מקבל על עצמי לרפא: עד שבא חכם אחד ואמר, והמלך היה בצער גדול, ולרפאו מזה

כן גרר פרורים  וגם, ל"המלך הנ-וישב תחת השולחן עם בן. והפשיט גם כן את עצמו ערום

אמר ? והשיב לו מה אתה עושה פה? מי אתה ומה אתה עושה פה: מלך-ושאלו בן. ועצמות

עד שנעשו רגילים זה , וישבו שניהם יחד כך איזה זמן. גם אני הינדיק: אמר לו. אני הינדיק: לו

  .לזה

שהינדיק אתה חושב : המלך-ההינדיק לבן –ואמר החכם , אז רמז החכם והשליכו להם כתונת

ולבשו . יכולים להיות לבושים כתונת ואף כל פי כן להיות הינדיק? אינו יכול לילך עם כותנת

אתה חושב : ל"ואמר לו גם כן כנ, ואחר זמן מה רמז והשליכו להם מכנסיים. נתושניהם הכת

  .וכן עם שאר הבגדים, ולבשו המכנסיים? שעם מכנסיים לא יכולים להיות הינדיק

חושב שאם אוכלים מאכלים : ואמר לו, חןוהשליכו להם מאכלי אדם מהשול ואחרי כן רמז

 . וואכל? טובים כבר חדלים מלהיות הינדיק

יכולים להיות ? קא תחת השולחןואתה חושב שהינדיק מוכרח להיות דו: כן אמר לו -ואחר

 .וכן התנהג עמו עד שריפא אותו לגמרי. הינדיק ולהיות אצל השולחן



 .מן מברסלב הוא ביטוי מטאפורי לסיפורם של ילדים ובני נוער במצבי סיכוןנח' סיפורו של ר

ולחלקם התמודדות עם תנאי חיים , הכאב והתסכול הם כאבי גדילה של גיל ההתבגרות, הבושה

הסיפור רלוונטי ומהותי , על אף מאתיים השנים שעברו מאז שנכתב. המסכנים אותם בסביבתם

 . היום לסוגיות שעמן אנו מתמודדים גם

 ביחסי, ומאפייניה בסיכון ומתבגרים ילדים של האוכלוסייה בהגדרת נתמקד הנוכחי בפרק  

וכן בתכניות  התערבות , הטבעית בסביבה המצויים השווים וחברת ההורים עם שלה הגומלין

בסביבה הטבעית של הנער תוך הבלטת ייחודו של עובד קידום נוער כמחולל  יישוגהמבוססות על 

  .שינוי מתוך קשר

 

 תמונת מצב 

מכלל הילדים  02%-כ) ילדים 841,337, 6102לשלום הילד משנת הלאומית פי נתוני המועצה  על

שאז , 6110מאז שנת  55%עלייה של  מספר זה מייצג . רותי הרווחהיהיו מוכרים לש ,(בישראל

משפחתי מאז /מספרם של הילדים המצויים בסיכון ישיר. ילדים 308,611רותי הרווחה יש הכירו

במחלקות לשירותים המתבגרים ילדים וה רוב  .428,111 -ל 6102והגיע בתחילת , הוכפל 6110

 התעללות פיזית, ( 44.5%)כתוצאה מהזנחה הורית  – חברתיים נחשבים בסיכון על רקע משפחתי

ביחידות לקידום נוער  (.6102, המועצה הלאומית לשלום הילד( )00%) והתעללות מינית( 62%)

הבוחן את תפיסתם של , 6103ובדוח משנת , שתיית אלכוהול ושכרותעל מהמטופלים  36%דיווחו 

כל שאין מהתלמידים סוברים  67%נמצא כי , מתבגרים את השימוש בחומרים פסיכואקטיביים

מזינה ומשמרת  נשירה ממערכת החינוך .או שהסיכון נמוך, ו במריחואנהסיכון בשימוש בחשיש א

כח המשימה הלאומי לקידום )את הפער החברתי ואת התנהגויות סיכון בחברה הישראלית 

 (. 6103, ס"הלמ)מהתלמידים  6%ומדי שנה נושרים ( 6112שמיד  ;6115, החינוך בישראל 

האמור לעיל נראה כי  תופעת הסיכון אינה שולית בחברה הישראלית ויש לתת את הדעת  לאור

 . במיוחד לאור מאפיינים ייחודיים של קבוצת גיל זו עליה

דרכי התערבות מתאימים עשויים   גיבושזיהוי ואיתור מוקדם שלמתבגרים בסיכון כמו גם 

 .לצמצם באופן משמעותי את רצף הסיכון

 גיל ההתבגרות 



כנראה בשל העובדה , זוהי קבוצת גיל פגיעה. בעלייה במצבי לחץ נפשי ןגיל ההתבגרות מאופיי

הם טרם , ניסיון החיים שלהם דל. נתונים בתהליך התפתחותי שטרם הושלם מתבגריםשה

יים בהוריהם תלובהיותם . (Magen, 1998)חברתית ורגשית , לשונית, קוגניטיביתהבשילו 

משאבי  הם עדיין לא פיתחו (Vercruysse & Chandler, 1992) , אישית וחברתיתמבחינה 

 ,Heisel) פגיעיםוזאת בשילוב עם חוסר הניסיון שלהם הופך אותם ל, הםלמשההתמודדות 

Ream, Raitz, Rappaport, & Coddington, 1973).  

 מתקייםה תהליךה. עלול לסכן את המתבגר כמטלה מרכזית בגיל ההתבגרות הזהות גיבוש תהליך

וקבוצתי  עצמי דימוי ולבנות שייכות לחוש שאיפה מתוך לאחרים הנער אינטראקציה בין כדי תוך

. ( identity diffusion) "האני פזירות" לבין (ego identity) "זהות האני"  מעמת בין  חיובי

 מצב מהווהה תוצאה כושלת –גיבוש הזהות ובשני ראה בראשון פתרון מוצלח ל ,(0117) אריקסון

 מהחלשות הנובעים מסכנים מצביםת ולמסכנות ועברייניו להתנהגויות להוביל שעלול סיכון

 בסביבת פיקוח היוצרים מרכיבים ארבעה החוקרים מציינים. סביבם החברתיים הקשרים

 (Gottfredson & Hirschi, 1990). ואמונה מעורבות ,מחויבות ,התקשרות– המתבגר

 לסטייה נגדית עמדה ומביעים חזקיםהם ככל שו , בכפיפה אחתכשמרכיבים אלה מתקיימים 

 ,Timor)טימור  . 2017) ,ורהב אדד, םשוה(המתבגר  בחיי הסיכוןתפחת רמת , תמהנורמטיביו

 הכולל אידיאי מרכז  הפרט של החברתיים קשריו תלויים בהםש מרכיביםראות בציע לה (2001

 ואינו דיו מגובש אינו המרכז האידיאי כאשר .עולם ותפיסות אידיאלים, תאמונו ,ערכים ,נורמות

מרטון טען (.Merton, 1981) אנומיה או רב בלבול חש הפרט נורמטיבית להתנהגות נורמות מציב

 חברתי ניכורויש בה , דלעתי תקווה בה שאין חברתית המציאות כמסגרת אתשמתבגרים תופסים 

 כמטרת הצלחה של חברתיות נורמותה של הפנמ-איל יםואלה מוביל ,אונים חוסר של ותחושות

 .חיובי לעתיד תקווה ושאיפה על ויתורלוו חיים

 

 מי נכלל בקבוצה זו -עמימות בהגדרת אוכלוסיית הסיכון

(. 0114, להב)מעידים על הקושי בהגדרת המתבגרים שהם נושא המאמר  הכינויים הרבים בספרות

, (0138, פרנקנשטיין)נוער שוליים , ילדי רחוב, (6112גור )נוער במצוקה  בין הכינויים מצאנו

 ) מסתגל לא נוער, Pritzker, 2010) )נוער מקופח , (Ross & Glaser, 1973)חבורות רחוב 



(Rogers & Miglani, 2001 ,נוער מנותק , ( 6112, גור)ר במצוקה נוע(Romi, 1999 )ונוער  ילדים

 אומדנים מניבותהשונות  ההגדרות(. 6102, ורומי קאים) סיכון במצבי ונוער( 6112, שמיד)בסיכון 

ונפנה עכשיו להכיר את ההגדרות והגישות , ן בישראלבסיכו נוער ובני הילדים מספר לגבי שונים

 . העומדות מאחוריהן

 סיכוןשיש בה מרכיבים  מנו (Resnick & Burt, 1996) רזניק וברט. התנהגות מסוכנת

בסביבת הילד המשפיעים על כוחות שליליים  – (risk antecedents)גורמי הסיכון . א: מתבגריםל

התנהגויות של המתבגר המעלים את הסבירות  –( risk markers)סימני סיכון . ב. התפתחותו

התנהגויות  – (risk behaviors) התנהגויות סיכון. ג( עבריינות, נשירה)לפגיעה בהתפתחות 

שימוש ב אלכוהול סמים וקיום יחסים בגיל )ה /הפוגעות באופן ישיר או עקיף בהתפתחות הנער

האפשריות של הגורמים הסימנים התוצאות  - ( outcomesrisk) תוצאות סיכון. ד(. צעיר

נשירה וניתוק ממערכת החינוך , התמכרויות, היריון לא רצוי, מגורים ברחוב –וההתנהגויות 

 .והקהילה

ילדים הם ( 6112, שמיד" )נוער במצבי סיכון" .יכולתם של המתבגרים לממש זכויותפגיעה ב

ה פוגעים מצבים אל. תםשנים החיים במצבים המסכנים אותם במשפחתם ובסביב 07עד  מלידה

בריאות ל, קיום פיזיכות לזובהן ה, הזכויות שמעניקה האמנה לזכויות הילדיכולתם לממש את ב

, רווחה ובריאות רגשיתל, רכישת מיומנויותללמידה ול, השתייכות למשפחהל, והתפתחות

 .עצמםהגנה מפני אחרים ומפני התנהגויות מסכנות שלהם להשתייכות והשתתפות חברתית ול

הנמצא במצב הפוגע או עלול  4-07נער בגילאי /ילד"כ" נוער במצבי סיכון"הוגדר בדוח דברת 

או במצב שיש , בחיי החברה ובמשפחה, לפגוע ביכולתו להשתלב באורח החיים התקין בלימודים

או לאי מימוש הפוטנציאל האישי שלו וזכותו הבסיסית /חשש ממשי להתפתחותו התקינה ו

 6115 ,כח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל" )כלה משמעותיים ואיכותייםלחינוך ולהש

 (. 0' נספח עמ

יש . שתפיסת מתבגרים כנוער מסיכון משתנה עם זווית הראייה המקצועיתציין ( 0114)להב 

יש שהתמקדו בנסיבותיה ויש , שהתייחסו למאפייניה של התופעה ואחרים שהתייחסו להשלכותיה

נושאת אופי השתייכותי ופחות " נוער במצבי סיכון"הגדרתו של , לפיכך. שהתייחסו לסיבותיה

, ולמעשה נכון יותר להגדירם על פי הגורם המטפל בהם, מכוונת לקריטריונים ברורים



אסטרטגיות הטיפול בהם הוא עוסק וכלי הטיפול העומדים , ה הוא משתייךהדיסציפלינה אלי

  (.Schonert-Reichl, 2000 ;6118, רומי)לרשותו 

יכולתנו למציבה מכשולים הקושי במציאת הגדרה אחידה ועקבית לאוכלוסיית מבקשי השירות 

 . להגדיר מיהם הנכללים בתוכה ולפתח דרכי התערבות ומניעה

 בקשת סיוע 

אך מתבגרים בסיכון נוטים , (6114,טטר) יכולים מתבגרים לפנות לעזרה, ות משבר ומצוקהבעת

מספר הפונים לקבלת עזרה נמוך (. 6113, מזרחי; 6112, מושקוביץ)לדפוסי הימנעות ובריחה ה 

בגלל הצורך של , (Burns, Durkin & Nicholas, 2009)) משמעותית ממספר הנזקקים לעזרה 

  (.(Tishby et al., 2001 תחושת הערך העצמי על ידי מציאת פתרון עצמאיהמתבגר לבסס את 

כיותר כפחות מאיימת ו (או חברים משפחה)מתבגרים תופסים עזרה ממקורות בלתי פורמליים 

מקורות המלווים בחשש , (מורים או יועצים חינוכיים)לגיטימית מאשר פנייה למקורות פורמליים 

זה נתייחס לשלושה גורמים מרכזיים  בפרק. לא זמינים ויקרים, לחשיפה ונתפסים כשיפוטיים

 יחסי את ונבחן, נוער קידום ועובד השווים חברת, משפחה: בסביבתם של מתבגרים בסיכון

 .המתבגרים תפיסות פי על משמעותם מידת ואת בסיכון למתבגרים בינם הגומלין

 

 משפחה

רנקין ווולס . ובגיבושה מתבגריםשל  החיים משמעות בהתפתחות מכריע תפקיד למשפחה

(Rankin & Wells, 1990 )בין הקרבה מידת –סיכון  מצבי לקביעת מרכיבים הציעו חמישה 

 דוגמת) המשפחתי בתפקוד וליקוי קונפליקטים ,פיקוח של טכניקות ,חיקוי ,לילדים ההורים

 ועל המתבגר בחיי הסיכון מצבי של קיומם אי או קיומם על יצביעו מרכיבים אלה (.גירושין

 ציפיות  ושיש בה, תמיכה של גבוהה ברמה המאופיינת משפחה .לידי עבריינות להגיע יוסיכו

המונע  משמעותי הגנה גורםהיא  ,ברורים וגבולות משפחתית ערכים מערכת , תברורות ומוגדרו

 דלהתקשורת , תחושת ניכור (.2004, קרמניצר) ההתבגרות בגיל ועבריינות סיכון התנהגויות

) ומערכת יחסים שלילית בין הורים לילדים בסיכון הם חלק מהסיבות לנטייה של נוער בסיכון 

 . לפנות לעזרה בעיקר לבני גילם( Kaim & Romi, 2015 ;6102, קאים ורומי

 



 חברת השווים

פחות שיפוטיים ושומרים על סודיות , מאזינים טובים יותרכהשווים חברת  תופסים אתמתבגרים 

ענה הולם למצב מ מעניקה אינה חברים תמיכת, זאת עם. (Molock et al., 2007)יותר ממבוגרים 

יכולתם של מתבגרים בסיכון לקבל מענה  והיא מצמצמת מאוד את הסיכון שבו הם מצויים

 (. Kaim & Romi, 2015) נתוניםשבהם הם מתאים וכלים להתמודדות עם מצבי סיכון 

אווירה חיובית של לכידות , תמיכה משפחתית, ביחסים חיוביים בין המתבגר להוריו

ומערכת משפחתית ללא קונפליקטים מונעים את התרחקות המתבגר מהמשפחה ומפחיתים את 

במשפחה עלולה  מערכת יחסים קונפליקטואלית, מנגד. בסיכון הסבירות שיתחבר עם מתבגרים 

לעודד התחברות עם מתבגרים מקבוצות שוליים המחפשים אף הם מערכת יחסים מפצה למערכת 

Romi & ,Etzion, ;2015 )הלקויה בתוך משפחתם ולהוביל אותם להתנהגויות סיכון שונות 

Jessor et al., 2006.) המחסור במנגנוני שליטה וסמכות חזקים ויציבים במשפחות אלה , בנוסף

 (.6115, אדלר ווזנר)י מעורבות ההורים בחיי המתבגרים מגבירים התנהגויות סיכון שונות וא

עבור מתבגרים בסיכון המערכת , פנייה לעזרהדרכם של מתבגרים עומדים בהמעבר לחסמים 

אחד הגורמים שמסייע אך , הנורמטיבית עוד יותר מאתגרת ולא תמיד מהווה כתובת לבעיה

 . מתבגרים בסיכון הוא עובד קידום נוער להסיט חסמים בדרכם של

 עובד קידום נוער

מונח , "טיפולי-עובד חינוכי"מכונה בספרות גם  נוער בסיכוןעובד קידום נוער שמטפל ב

עובד קידום נוער (. 6100, גרופר ורומי)תחומיות בעבודה המשלבת חינוך וטיפול -המדגיש את הבין

, ים"במרכזי נוער או במתנס, בארגוני נוער, בקהילה –מועסק בדרך כלל במסגרות בלתי פורמליות 

מקומו הייחודי מתבטא באחריות כוללת והוליסטית על (.  Resnick & Burt, 1996)וכן בפנימיות 

וקשרים עם מוסדות , רגשות, תחושות, ובהם צרכים פיזיים, ובמעורבות בכל תחומי חייו, החניך

טיפולי -החינוכי הקשר(. 6114, ושמש להב; 6118, כהן-און-בר)כמו בית הספר ולשכת הרווחה 

 להתמודדותםו  ,המתבגרים של והיכולות הצרכים לאבחון מסייע אמון והוא לבניית הוא הבסיס

 של האישית זהותם בבניית  קשר זה מסייע, מרות עם הקושי שלהם לקבל התנהגות ו בעיות

המוטיבציה שלהם לצרוך  ולבניית סוציאלית-פרו בוגרת דמות עם הזדהותם המתבגרים דרך

 .(6101, שמש ושמש)נוספים  שירותים



במחקר שבחן מהם הגורמים המסבירים את הפנייה לעזרה של מתבגרים בסיכון לעובד 

קידום נוער בלטה התרומה של המאפיינים הבלתי פורמליים של העובד בהסבר השונות של 

מאפיינים אלו זוהו בספרות כגורמים התורמים (. Kaim & Romi, 2015)הפנייה לעזרה אליו

יצירת נוחות , מתן חופש בחירה, חום, ובינהם ניתן למנות  כנות, להצלחה הטיפולית בקידום נוער

תשומת לב רבה ומתן אחריות לגבי תכנון תוכניות , הפגנת אכפתיות ללא תנאי, אמון, וִקרבה

יחד עם  ,אלה פורמליים בלתי מאפיינים(. Kaim & Romi, 2015 ;6117סורוקה )אישיות ואימוצן 

מאפשרים לעובד , (6100, גרופר ורומי)הייחודית בטיפול בנוער בסיכון  יתההכשרה המקצוע

 משפחהלהעניק למתבגרים עזרה ותמיכה במסגרות לקידום נוער במצבים שבהם התמיכה מה

תוח שירותים חינוכיים יש בפעילותו איזון בין פי, בנוסף. ומהחברים חסרה או אינה מספקת

לבין התערבויות טיפוליות , להצלחות ולהישגים שמעצימים את החוסן הנפשי של המתבגרים

עובד קידום נוער חשוב (. 6101, ושמששמש )למניעה ולהפחתה של מצוקות והתנהגויות סיכון 

ברים ולח משפחהוהוא עשוי לשמש מקור סיוע משלים ל, כגורם מטפל ומסייע למתבגרים בסיכון

או למקורות סיוע  משפחהולשמש חלופה במקרים שבהם קשה להם לפנות ל, למתבגרים אלה

 . פורמליים בקהילה

, (out reaching)עובד קידום נוער פועל עם המתבגרים במצבי סיכון על פי עקרון היישוג 

ים בכל מקום שהם נמצאים בו וללא תנא או נערה פוטנציאליים/להגיע אל כל נערמתוך כוונה 

 –עובד קידום נוער מבין שתהליך היישוג מתחיל במרחבי החיים של המתבגרים עצמם  .מוקדמים

עם  פורמלי שם הוא יוצר קשר בלתי, בהפסקות בבית הספר ובשכונה, במקומות הבילוי

מקום , נוטע בהם תחושת ביטחון ומציע סיוע מקצועי במקום הטבעי שלהם, המתבגרים בסיכון

אף על פי (. 6113, ביטון וניר)שמאפשר לו יותר אינטראקציה עם המתבגרים ותמיכה בהם 

עובד עבר יש לזכור ש, עם העובד כקשר בלתי פורמליתופסים את הקשר שהמתבגרים בסיכון 

גרופר )פרקטיקום וליווי בשטח של עובד מנוסה , הכשרה אקדמית, תפקידוהתמקצעות גבוהה ב

 (.6100, ורומי

 עבודת איתור במרחבי החיים של הנער 

ועם השנים התפתחו , תרבות הפנאי ומפגשים חברתיים הם מאפיין חשוב בעבודה עם בני נוער 

, מועדוני נוער ".דת רחובעבו"ובמיוחד , מאוד תחום העבודה ומסגרות המוצעות לבני נוער בסיכון

-חינוכינותנים מענה  "ם"על"של עמותת " הפוך על הפוך"בתי קפה טיפוליים ומרכזי נוער דוגמת 

אחת התכניות המבוססות על מודל התערבות טיפולי במרחבים בלתי  .טיפולי בנוער מנותק



ונוער בסיכון פרויקט של התכנית הלאומית לילדים , "מתחברים לנוער בחופים" פורמליים היא

ההנחה היא שהלחץ החברתי במקומות . הפועל במהלך חופשת הקיץ במרכזי הבילוי של הנוער

אלימות וניצול , אלכוהולבשימוש בסמים ו אלה חושף את המתבגרים להתנהגויות סיכון ביניהן

, בפועל מדובר במתחם גדול המזמין את בני הנוער לבלות בו במהלך שהותם בחוף. פיזי ומיני

זהו מקום שמור . מקום להטענת טלפונים ניידים וכיבוד קל, תחם שיש בו אוהל משחקיםמ

במתחם חלים כללים בסיסיים המבטיחים את . השונה מהכאוס של מקומות הבילוי בחוף, ובטוח

לבושים , בשעות פעילותו של המתחם מסיירים עובדי קידום הנוער. השקט ואת הגדרת הגבולות

יוצרים הכרות ראשונית ומציעים את שירותי  ,השתייכותם לפרויקטבבגדים המציינים את 

עובדי קידום , ת/ת סוציאלי/ביניהם עובד, צוות המתחם כולל אנשי מקצוע. המתחם לבני הנוער

 . נוער המתמחים ביישוג ומתנדבים שעברו הכשרה מתאימה

 היישוגמלאכת את  המייחדיםשהצגנו בתחילת המאמר מבטא כמה מהעקרונות  ההינדיק סיפור

 :בסביבתם הטבעית של המתבגרים

 

התנאי הראשון  .החכם בסיפור ההינדיק יורד מתחת השולחן: "רדת מתחת השולחן"ל .א

, בשכונה, ברחוב –ליצירת שינוי הוא נוכחות במרחבי החיים של המתבגרים עצמם 

, המתבגריםהאמתיים בחיי  שם קורים האירועים, במקלט השכונתי ועל המדרכה, בזּולה

דווקא במקומות אלו . העלומים יהםוחולשות יהםבאים לידי ביטוי כוחותשם ו

זהו מקום המפגש עם . מתאפשרת הכרות אותנטית עם עולמם ועם סביבתם הטבעית 

מבחינת . הניצול והמצוקה, עם הכאב, עם החשש לחזור הביתה שתוי, הדחיה החברתית

ות וכבוד ובעיקר מחייבת את העובד להשהות כניסה לטריטוריה זו מחייבת עדינ, העובד

עבודת הרחוב נראית כשוטטות (. Being)לשהות , ובמקום זאת (Doing) את הדחף לעשות

ורק כאשר נוצר האמון והעובד נטמע במרחב של הנוער יכול  ,אבל היא מדודה ואיטית

פרם מספר הפונים לעזרה נמוך משמעותית ממס, כפי שנאמר לעיל. להתחיל שיח אמתי

ובוודאי שלא , שכן מתבגרים אינם תופסים את עצמם כנזקקים לסיוע, הזקוקים לה של

בעוד , גם אם קיים מענה הרי שהוא נתפס כמאיים או בלתי רלוונטי, לכן. מגורם חיצוני

 .הרחוב מטשטש מעמדות ומאפשר קשר שמקורו בעניין ובסקרנות

 פגשנו אותה לראשונה. יםגרה ברחוב למעלה מחודשי, 08 כבת, (שם בדוי)שירה 

, ברכנו אותה לשלום. כששני גברים לצדה, בגן העצמאות, בשעת לילה מאוחרת

במשך הערב שיתפה אותנו בצורך לשמור . הזמנו אותה למתחם המיועד לבני נוער



לבחור ולהחליט בכל מה שנוגע , לחיות את החיים כמו שהיא רוצה ,על עצמאותה

התהליך . במגרש הבטוח של הנערה עצמה ,השיחה עמה התקיימה בדשא. לחייה

לומדים ומכירים מקרוב את עולמה , שהרי אנחנו אורחים שלה, איטי ועדין

המפגש הזה . הפחד המצוקה שלה, את חוסר השקט, מעבר למילותיה, וחווים

להציג אפשרויות , לנו לחשוף בפניה מגוון שירותים ולהרחיב את בחירותיה אפשר

נוספות ולאפשר לה לבחור מה נכון לה כדי להתמודד בצורה יעילה עם 

  .מצוקותיה

הסיפור מדגיש את  .גם בן מלך יכול להשתגע, והנה, נחמן הוא בן מלך' הנער של ר: אמון .ב

גם כשהוא מצטרף לנער . בטוח של אמון והכלההיכולת של החכם ליצור עבור הנער מרחב 

ה מבעד /היכולת לראות את הנער. הוא זוכר שהנער הוא בן מלך, מתחת השולחן

להתנהגויות סיכון מהווים משענת יציבה המאפשרת בסופו של תהליך לנער לרפא את 

היכולת לראות  .פתרון לא נכון לבעיה אמתית, התנהגויות הסיכון הם רק תסמין. עצמו

 . את הנוער בעין מגדלת הופכת את נקודת הייחוס שלו כלפי עצמו באותה צורה

ישבתי לידה . חרדה התקפת עקב אושפזה שבו הערב עלסיפרה  (08בת )דנה 

זה התחיל בגלל " .ויכולתי להרגיש את עוצמת החוויה שאתה היא מתמודדת

שלי והיא  אני מתקשרת לאמא: מאז למדתי מה לעשות" .הסבירה, "החבר שלי

. היא ממש לא לחוצה אפילו לא שואלת האם זה כבר עבר .יודעת להרגיע אותי

בהתחלה חשבתי . היא מסבירה לי איך לנשום ולחכות בסבלנות עד שהגוף יירגע

. שאני משוגעת אבל אמא שלי צחקה ואמרה לי שזה קרה גם לה והכל בסדר

. בסבלנות שזה יעבור היא מתייחסת אליי כאל בריאה ומחכה. לומדים להתמודד

כאל ילדה בריאה ולהאמין ביכולת שלי  י להתייחס לעצמיככה למדתי גם אנ

  ".להתמודד ביעילות עם החרדה

דרך . מבוגר משמעותי/ מורים/ תהליך גיבוש הזהות עובר דרך ההכרה שלנו בו כהורים

 הסיכון נערים ונערות הנמצאים בקצה רצף. מבטו של הזולת לומד הנער להכיר את עצמו

והחוויות שעברו גרמו לכך שאין הם מאמינים ביכולתם , נתונים במעגל של הרס עצמי

עובדי קידום נוער לשקם את האמון של  על .להשתנות וליצור לעצמם חיים טובים יותר

 . בעצמם –בבני אדם ויותר מכל , מתבגרים אלה בממסד

תיאר חיים מורכבים וכואבים הכוללים , בן בכור להורים קשי יום, 07בן , שלמה

עד היום קשה לי : היה לי קשה בישיבה: "אלימות פיזית ומילולית מצד הוריו



בבית היה ברור לכולם שאני הלא . לקרוא ובטח לשבת שעות ארוכות מול ספר

צליח אני יודע שבסוף בכל פעם שאני מוצא עבודה ומתחיל לה, גם היום... מוצלח

  ".מגיל כלום אמרו לי שכלום לא יצא ממני וזה כמו גזירה. הכישלון יגיע

סיפורו של שלמה מדגים כיצד הכישלון הלימודי הפך לחלק מהזהות והתפיסה העצמית שלו את 

 . עצמו ככישלון

 שאילת שאלות כמפתח לשינוי .ג

כל אופי השיחה ביניהם הוא . המלך החכם לא מנסה ולו לרגע לתקן את בן, בסיפור ההינדיק

השאלה . היוצר בסופו של דבר את תהליך השינוי מתוך עניין אמיתי בבן המלך שאילת שאלות 

 . המצוקה או המציאות שבה נתון המתבגרלהרחיב את תפיסת לפתח חשיבה ונועדה 

בשנים האחרונות הוא מתקשה ללמוד . חיים הוא בן למשפחה חרדית מדרום הארץ 

לצאת לבלות . אני יכול ללמוד אבל אני צריך אויר מידי פעם. "ולעמוד בדרישות הישיבה

בשנה הבאה לא יוכל להמשיך את לימודיו ". אחרת אני מרגיש מחנק. קצת לשתות

גורר כעס וקושי להימצא הדבר , ותוהתנהגבאביו מתקשה לקבל את השינוי . בישיבה

הוא . שאלתי את אבא שלי האם הוא מוכן לקבל אותי ככה כמו שאני. "בבית זמן ממושך

עכשיו אני מתלבט אם לשכור דירה . מה שאתה מבין וסגר לי את הטלפון ענה לי תעשה

אם אני אעבוד אוכל לכסות שכירות ואפילו . בשנה הבאה Xולעבוד או ללכת לישיבת 

מצד שני אולי . ממילא אין לי לאן לחזור ככה לפחות יהיה לי דירה. ישאר עם עודף קטןלה

 ". כבר הסכימו לקבל אותי . עדיף ללמוד בישיבה

 ? אז למה אתה מתלבט: עובד נוער

 ...יש שם חברים לא יודע. יודע בכל זאת זה מסגרת האת: חיים

 ? ה זה היה משנהאם אבא שלך היה מוכן לקבל אותך כמו שאת :עובד נוער

 .ברור הייתי הולך לישיבה: חיים

 ? איך זה קשור? למה :עובד נוער

 .הוא היה משלם לי והיה לי לאן לאחזור בשבתות זה היה אחרת לגמרי: חיים

 . יש אפשרויות לקבל מימון שכר לימוד ודמי כיס במצבים דומים לשלך: עובד נוער 

מחזירה את האחריות לידי הנער ומאפשרת לו עצם שאילת השאלות במקום אמירות סגורות 

מודעות והרחבת התפיסה במקום הנחיה , חשיבה לפתחנועדו  השאלות .לעבוד עם כוחותיו הוא

השאלות סוללות לנער את דרכו מבלי להכתיב את . ברורה המהווה פעמים רבות קרקע להתנגדות

  .צעדיו



 

  .ועניין שיח לשם קשר ביצירת מתמקדת" החופים" עבודת – משמעותי אחר עם קשר .ד

 מתמקד המלך לבן החכם בין השיח, מברסלב נחמן ר של בסיפורו החכם לדמות בדומה

 זה הוא משמעותי מבוגר  .מבטו מנקודת המציאות את הנער בתפיסת, הנער של בעולמו

 . ותפיסת המציאות מנקודת המבט שלהם מרכזית בעבודה משמעותיים בנערים הרואה

עניים אדומות סיפר על החברים שפגש . פגשתי את רונן במתחם בשעת לילה מאוחרת

 . ענה לי" קטיף מנגו" -במה את העובד שאלתי. במקום עבודתו החדש

 ? איך קוטפים מנגו ,מעניין

 .הקשר שלו עם עבודת אדמה ותחושת הסיפוק שיש לו, סביב עבודתו במטעים שיח שלם התפתח

. מצליח לרתק נערים נוספים שהצטרפו לשיחה לקולוממשפט למשפט ניכר איך הביטחון חוזר 

 . הוא זה ההופך את הנער למשמעותי  בוגר משמעותימ

 : המתבגרים ענו" למתחם באת מדוע" לשאלה

אתם עושים את זה נקי נקי רק כי אנחנו מעניינים . אין לכן שום אינטרס לדבר אתנו"

שאפשר לדבר אתך כמו . ממש מגניב שאתם מדברים אתנו ככהזה "וגם ". אתכם

 . הם תופסים את עובד הנוער כנקי מאינטרסים עצמיים –". שרוצים

ככה החברה עסוקים . אם לא הייתם פה עכשיו את לא יודעת מה היה הולך פה עכשיו"

 . מענה לחוסר תעסוקה - "משחקים במקום לעשות שטויות

הנה החברים מעשנים מדברים איך שבא להם ואם עדיין . בעיהזה בלי חפירות בלי " 

קשה למצוא אנשים שרוצים " "בסוף אתה באמת רוצה להתנהג אחרת. נמצאים כאן

כיף לך לדבר בלי שיתקנו . כזה מנהל ככה בסבבה זה אחרת" ,וכן". לשמוע אותך באמת

 ."פשוט לדבר לכיף שלך. אותך כל רגע

 . ת הצורך בקשר לשם קשר וענייןמשפטים אלו ואחרים מבטאים א

 

צרכים מיוחדים שילוב של גיל ההתבגרות והגדרת נוער במצבי סיכון מבטאים , לסיכום

 ,חשובות תמיכה ממערכות מנותקים במצבי סיכון במקרים רבים מתבגרים. המאפיינים תקופה זו

 ואת שלהם הרקע את קרובות לעתים חולקים חבריהם, כן על יתר. משפחה ובית ספר כגון

על רקע זה . הבעיה על שלהם המבט נקודת גם את, אולי, ולכן, שלהם ההתפתחותיות התכונות

עשוי לסייע למתבגרים שבולטת תרומתו של עובד קידום נוער כגורם מקצועי במרחב בלתי פורמלי 

תפיסתם של המתבגרים , זמינותו הגבוהה למתבגרים בסביבתם הטבעית. בלבטיהם ובקשייהם



הלב ההוליסטית שלו  ותשומת, טיפולי-חינוכי פורמלי לצד הכשרתו לתפקיד בלתי אותו כגורם

 סיוע חיובי הופכים אותו למקור, בסיכון ללא שיפוטיות ומתוך אמון וקרבה המתבגרים לצורכי

יש גם צורך בחשיבה נוספת על עקרונות העבודה ודרכי , עם זאת .בסיכון נוער ואפקטיבי לבני

 .ההתערבות המתאימות ביותר כדי לסייע למתבגרים בסיכון
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