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 אתגרי הימים האלהעם צעירים מדריכי נוער   התמודדות שלל תדריך

 ".צוק איתן"מבצע ב 

 הקדמה

על מנת , כולנו ציפינו לסיומה של שנת הלימודים. לו חיכינו כל כך ,בימי החופש הגדול אותנו " תופס" "צוק איתן"מבצע 

                                                                                                                       . לממש תוכניות רבות שהיו לנו

מתח , גוררת עימה רגשות של פחד ודאגה, על העורף אך מורגשת ומשפיעה היטב גם ,הלחימה שמתרחשת בחזית

 .אכזבה ועצב, וחוסר אונים

                     . בוערים בהם ,שכן תסיסת החיים והמשיכה למיצוי מיטבי של כל רגע, לבני הנוער קשה מצב זה כפל כפליים

             . קשים להם מאוד, כבדים כמו גם ההצפה ברגשות  ,הם נמצאים במלוא כוחם ושיא פריחתם וההגבלות בתנועה

הקרובה  תםעצמם ואף לסביב למתבגרים , להיות גורמים אשר עוזרים בהתמודדותיכולים מאפיינים אלה , מאידך

עשוי להיות משמעותי מאוד ולהוות גורם  ,מפגש עם דמויות בוגרות, בשל כל אלה. אם מכוונים אותם כראוי ,והרחוקה

 .עבורם מארגן ומחזק

פעמים רבות דווקא המדריכים הצעירים הם הדמויות המשמעותיות ביותר עבור בני הנוער בשל היותם קרובים בגיל 

ווים עבורם כתובת מועדפת האף מווהם המתבגרים נתפסים כמבינים מאוד את עולמם של  הם, ומדברים באותה שפה

 .ומודל לחיקוי

אך גם לחבר , לאבל ולצער, הרגש שעולה ולהתייחס לקושי יש לדבר על, שיחה\בכל מפגש :מסר כללי וציר מארגן

פוקדים אותנו אירועים עצובים אבל , אנחנו עוברים עכשיו ימים לא קלים: "ייאמר משפט כגון.  לאמונה  ולתקווה, לכוחות

 ."נעזור זה לזה וביחד נתמודד, יש לנו כוחות

לעלות אצל בני הנוער בימים אלה  עלולים מצבים ששל תיאור בעמודה הימנית יש : ובה שתי עמודות לפניכם טבלה

 .ובעמודה השמאלית מופיעות התגובות האפשריות והמומלצות לכל מצב

 כיווני תגובה והתייחסות המצב האפשרי 'מס

צער או , מועקה, הבעת אכזבה .1

 על כך שהחופש הגדול נלקח

 .ממני

לוי ילעשייה ולמלהתמודדות  והכוונה " פירוש מחדש", הבנה אמפתיה , הכלה

נכון זהו מצב מאכזב ומתסכל ונותן תחושה :" אפשר לומר. תפקידים משמעותיים

יש לנו הרבה בחירה ויכולת ושל חוסר בחירה אבל בואו נזכור שזהו מצב זמני 

חיזוק : להחליט מה אנחנו רוצים לעשות בתוך הסיטואציה המורכבת הזאת כגון

 .'ארגון משלוחים לחיילים וכד, עזרה לכל הזקוק לכך, שלנו" ביחד"ה
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הימנעות או קיפאון כתוצאה  .2

 מהמצב הקשה

 

במצב שבו אנו נתונים מובן בהחלט שכל : "אפשר לומר -  לגיטימציה לרגש ושיקוף

האנרגיות הנפשיות שלנו מופנות לכיוון אחד וקשה לכולנו לעסוק בעניינים בהם 

י לחשוב מה עזר לך במצבים קודמים ולעשות מה \נסה .עסקנו בשגרה הרגילה

כשקשה לנו אנו מוצאים דרכים שונות להתמודד  . שהשפיע עליך לטובה וחיזק אותך

למוסיקה  האזנה, עם חבריםבילוי , צפייה בסרטים, פעילות ספורטיבית: כגון

משפטים  אמירת, בדרכים שונות יצירה, מאכלים טעימים בישול ואכילת, מרגיעה

 '"וכד קומיקס, קריקטורות, בדיחות, ספרקריאה ב ,תפילה, מחזקים

בכי חזק ובלתי , עצב עמוק 3

 נשלט

 :אמירות כגון ,ושליטה על הגוף שליטה לכוון לתרגילי

בוא . "וזה בסדר, גם גופניות, מצבים של לחץ מביאים אותנו לכל מיני תגובות"

אתה יכול " -וגם ( או איתה ולנשום ביחד איתו" )וננשוף אט אט ננשום עמוק

 ..."עוד מעט זה יעבור"..."להשתלט על הגוף שלך

זה טבעי לחוש ", "אלה תגובות נורמליות למצב לא נורמלי: "כגוןהרגעה ואמירות 

 . בהדרגה ייעלמו התגובות האלה ותחזור להרגיש טוב, כך במצב בו אנו נמצאים

: דיווח על תגובות גופניות כגון 4

, חוסר תיאבון, חוסר שינה

, קשיים בריכוז, חולשה

התפרצויות זעם ופחד שמא יש 

 ,"לא בסדר"כאן משהו 

 "שיישאר לתמיד"

התכנסות והימנעות , הסתגרות 5

 מפעילות חברתית

, לשדר מסר שלא מוותרים עליך, להתעניין, בהדרגהלפעילות יש לעשות חשיפה 

לשוחח שיחה אישית ולבקש מחברים שיבואו לבקר בתוך  התארגנות של אחריות 

 . הדדית בקבוצה

לתת לגיטימציה לכל תגובה ולהוות דוגמא אישית לשיתוף על ידי המדריך בדברים  בושה והסתרה 6

ברור שהיעזרות היא סימן  להעביר מסר. שקשים לו ובדרכים בהן הוא מתמודד

 .לבסס נורמות של הקשבה לאחר ומתן כבוד לדבריו. לחוזק וכוח ולא לחולשה

 -הכחשה והתעלמות מהמצב 7

 ..."עסקים כרגיל"

להבין שהתנהגות כזו היא סוג של מנגנון הגנה ששומר ומגן ובעיקר מאפשר 

באמצעות שיחה , בעדינות ובהדרגה  למציאות חשוב לשים לב ולחבר. לתפקד

 .ומתן תפקיד עשייה  ,אישית

שמירה על הגוף עוזרת לשמירה על מצב הרוח   –" נפש בריאה בגוף בריא" הזנחה פיזית  8

 .יותרויעילה ומסייעת להתמודדות טובה 

בהרגלים או  בולט שינוי 9

 אופייניותבהתנהגויות 

 

                                              : רציפויותתוך חיבור , לתפקוד המוכרלהחזיר בהדרגה ובזהירות 

 .                                                             ..משפחה לבן  ,חניך ,מדריך: לחזור לתפקיד בשגרה: רציפות התפקיד-

                                                             ... משפחהוחבריםפעילות חברתית וקשר עם : רציפות חברתית-

                  .סייע במתן משמעות מחזקתללתווך את המציאות ו: רציפות קוגניטיבית-

 .לחזור לפעילויות מוכרות ואהובות שעשיתי בשגרה -אישיתוסטורית ירציפות ה-
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, ביטויי תסכול, הפניית כעס 11

בתוקפנות שעלולים להתבטא 

" האחר"או באלימות כלפי 

לא מוכר או \אדם מוכר, חבר)

 (לא מוכרת\קבוצה מוכרת

. לאפשר ביטוי של רגשות עם הבנה לגבי ההבדל שבין הבעת רגש לבין התנהגות

. לעשות אבחנה ברורה בין אמירות לגיטימיות לבין אמירות מסיתות ומתלהמות

לומר בצורה פשוטה  ומפורשת שאסור בשום אופן להשתתף בפעילויות שיש בהן 

במצב הקיים אנחנו יכולים להרגיש רגשות שונים שיש בהם גם כעס :  "שנאה ונקם

 .במעשהבדיבור ולא  לא, אך בשום אופן אין לתרגמם לפעולה כנגד האחר, רב

צריכת יתר של מידע באמצעות  11

 .המדיה

יש , עם זאת, לגלות הבנה לצורך להיות מיודע לגבי מה שקורה ומחובר חברתית

 :לעמוד על הסכנות שקיימות בהקשר זה

 .משבש את ההבנה המאוזנת של המצב ומחליש בשל כך-

 .משמעותית היצמדות יתר עלולה להוביל לפסיביות ולהתרחקות מעשייה-

גורמת נזק אמתי למשפחות שטרם קבלו , המעוררת בהלה, העברת שמועות-

 .ומוסיפה לבלבול ולחרדה הכלליתהודעה 

 במכשיריםיתר  שימוש 12

סמרטפון מחשב : טכנולוגיים

 'וכד

 

 :מספר הערות לשימוש בתדריך

לתת מענים לחניכים בימים  ,במטרה ים"לצורך הכוונה של המדצ ,ך מיועד לרכזי נוער בתנועות הנוערהתדרי .א

 .אלה

 .שמתאימה לאוכלוסייה ונוחה לאנשי הצוות" שפה"שהתכנים ייאמרו בחשוב  .ב

 . לשתף הוריםיש   ,ה\לחניךבכל מקרה שבו מתעוררת דאגה  .ג

במקרה שמתעורר צורך  בהתערבות מותאם להתנהגות נורמטיבית והתייחסות אישית כל הנאמר בתדריך זה  .ד

, ח המקומי"מנהלת השפ, יועצות בתי הספר אליהם שייכים החניכים :נות לגורמים הבאיםלפיש מערכתית 

 151-5642169נעמי מוזס  –ו  151-6289277מדריכות חירום מחוזיות בתיאום עם רחל אברהם 

 

 

 

 

 נעמי מוזס ורחל אברהם: כתבו

 עוד תפילה אחת אנחנו נבקש ממך 

 עוד תפילה נריע לשמך 

 זכור אותנו גם מחר 

 תן להיות חופשי ומאושר

 דודו ברק                          


