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 התמודדות יכולות ופיתוח אימון – י"אופ תוכנית

 וטבק אלכוהול, סמים למניעת היחידה

. שתיית אלכוהול והתנסות בשימוש בסמים, בני נוער חשופים מגיל צעיר לעישון סיגריות ונרגילות

התנהגויות אלה הן חלק מהווי ותרבות הפנאי של בני הנוער בחברה  ולא פעם מהווים דרך לביטוי 

 . אישיות שונות מצוקות

ס על החיים וכוללת פרקים לפיתוח "לצד תכנית כישורי חיים המאפשרת שיח רלוונטי בתוך ביה

אימון ופיתוח -י"תכנית אופ.  כישורי התמודדות במצבים המזמנים שימוש בחומרים פסיכואקטבייים

תלמידים המיועדת ל, טיפולית-הינה תוכנית התערבות קבוצתית חינוכית, ההתמודדות יכולות

 .אלכוהול וסמים, המעורבים בשימוש בטבק , בחטיבה העליונה והכיתות הגבוהות בחטיבת הביניים

ובוחרים מרצונם לעשות שינוי , או בסיכון / התכנית מכוונת לתלמידים  הנמצאים על סף סיכון ו

סגרת בהתנהגות הלא רצויה או מחויבים לעשות זאת כחלק מתוכנית טיפולית המותאמת עבורם במ

י מקנה למתבגרים הנמצאים "השתתפות בקבוצת אופ. החינוכית בעקבות מעורבות בשימוש בחומרים

או / להפסיק ו, את האופי" חזק"בסיכון יכולת התמודדות וכישורי חיים באמצעותם הם יכולים ל

השתתפות בקבוצה מאפשרת .  להפחית שימוש בחומרים ובכך לשפר את איכות החיים שלהם

לשיחה על בעיות גיל " במה"ליצור עבור תלמידים אלה מרחב ו, הקבוצה לרוב ליועץ החינוכילמנחה 

לסייע להם בפיתוח מודעות , לתת להם תמיכה , ההתבגרות ולנרמול התחושות והקשיים שלהם

בהתמודדות עם מצבי חיים ובתוכם מצבי לחץ בדרכים , עצמית והכרות עם דפוסים אוטומטיים 

לבדוק , להציב לעצמם מטרות ולהשיג אותן , ת יכולת הניהול והשליטה בחייהםלשפר א, מסתגלות

 .לפתח את היכולת לפנות לעזרה ולהיעזר, ולבקר את עצמם

ואודות  , לאור הידע המצטבר אודות הסיכונים הכרוכים בהתנהגויות אלה בקרב מתבגרים מחד

שיבות של מתן מענה ייחודי בתוך עולה הח, משמעותה וחשיבותה של קבוצת בני הגיל עבורם מאידך

 .המסגרת החינוכית בה הם שוהים שעות רבות  כחלק מהמענים הבית ספריים לטיפוח אקלים מיטבי

י מבטאים "מסיכום מחקר הערכה שנעשה לתכנית נמצא כי תלמידים שהשתתפו בקבוצת אופ

פנות לעזרה וכן מזהים את היועצת כמקור תמיכה וגורם אליו ניתן ל, עמדות חיוביות לשינוי

תלמידי שהשתתפו בקבוצות . תפיסותיהם כלפי בית הספר חיוביות בהשוואת לקבוצת הביקורת

ציינו כי התכנית משדרת להם שבבית הספר דואגים להם וכי הם מרגישים שייכים וכי הם יכולים 

 ".לחלום על עתיד טוב יותר"

אתה מקבל הרבה , חושב שזהו פרסאני : " על התרומה של הקבוצה" י"בוגר אופ"מדברי תלמיד 

 ".כל מי שמשתתף לומד משהו. דברים כאלה בשיעור איך להתמודד עם הדברים
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