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        שות תרבות לתלמידי� יוצאי אתיופיהשות תרבות לתלמידי� יוצאי אתיופיהשות תרבות לתלמידי� יוצאי אתיופיהשות תרבות לתלמידי� יוצאי אתיופיהייייפיתוח תוכניות מניעה רגפיתוח תוכניות מניעה רגפיתוח תוכניות מניעה רגפיתוח תוכניות מניעה רג
        

   גרוסאסתי,  פרייזלררו�,  גולדברגאתי,  היימ�שמרית, )רכז(איל� סהלו : חיברו
  

  ::::רקערקערקערקע

מטרתו  ואלכוהול וטבק, זה פותח על ידי קבוצת מדריכי היחידה לתכניות מניעה בסמי�מסמ� 

  :הוא כולל שלושה חלקי�. להציג מספר הבטי� בתכנו� התערבות מותאמת תרבות

 נוער יוצאי  אתיופיה בישראל!אקטיביי� בקרב בני!דפוסי שימוש בחומרי� פסיכו .1

 מרכיבי� של תוכנית מניעה בית ספרית רגישה לתרבות האתיופית .2

 תיופיהדוגמאות להפעלות מותאמות לרקע התרבותי של תלמידי� יוצאי א .3

  

  

  נוער יוצאי  אתיופיה בישראל! אקטיביי� בקרב בני! דפוסי שימוש בחומרי� פסיכו. 1

        ר ארנו� אדלשטיי�"ד: עור� המחקר

,  או שנולדו באר&90אשר מחצית� עלו לאר& עד שנת , רוב� בני�,  בני נוער512אוכלוסייה של " 

   .90 !ומחצית� עלו לאחר שנות ה

  1א� כשליש מה� נשרו ממערכת החינו� הפורמלית, יתלמרבית הנבדקי� השכלה תיכונ

עולה תמונה חמורה לפיה יותר ממחצית מהנבדקי� לא קיבלו בשנתיי� האחרונות הסבר על 

קיימת מוכנות גבוהה בקרב האוכלוסייה הנבדקת לשימוש עתידי בחומרי� . 2אלכוהול וסמי�

א� , בי התנסות בסמי� לא חוקיי�והנכונות יורדת לג, )טבק ואלכוהול(פסיכואקטיביי� חוקיי� 

  .כי אחוז לא מבוטל עדיי� מתלבט לגבי נכונותו לשימוש בסמי�

מכירי� בני נוער יוצאי אתיופיה המשתמשי� ) 70%(למעלה משני שליש  מהנבדקי�     !!!!סמי�סמי�סמי�סמי�

מהנבדקי� מכירי� בני נוער שאינ� אתיופי� ) 62%(ואילו כשני שליש , )מריחואנה/ חשיש(בסמי� 

  . בסמי�המשתמשי�

בדר� (התנסות� הראשונה ). מריחואנה/ חשיש(מהנבדקי� התנסו בעצמ� בסמי� ) 24.4%(כרבע 

 ידי מי !על, כ"בד, ואילו הספקת החומרי� בהמש� היתה, היתה בנסיבות חברתיות, )15כלל עד גיל 

  ).ערבי, רוסי, ישראלי וותיק(שאינו מהעדה 

                                                
  בקרב בני הנוער מהעדה6-10%ליפשיץ במחקרה דיווחה על נשירה של  1
 יש לזכור ששליש מהנבדקים נשר ממערכת החינוך 2



  . עבירות לש� רכישת הסמי�מהמשתמשי� בסמי� דווחו על ביצעו) 22%(כרבע 

מכות וגירוש (מרבית המשתמשי� אינ� מיידעי� את הוריה� בנושא מתו� חשש לתגובת� הקשה 

  ).מהבית

, )10%( השימוש בתרופות שלא למטרה רפואית נמו� יחסית בקרב הנבדקי� ::::שימוש בתרופותשימוש בתרופותשימוש בתרופותשימוש בתרופות

  .ואי� ה� מייחסי� שימוש כזה לאחרי� בני עדת�

דיווחו על שתיית אלכוהול בשנה ) 67.3%(כשני שליש ): ס דתישלא בטק(: : : : שתיית אלכוהולשתיית אלכוהולשתיית אלכוהולשתיית אלכוהול

ההיכרות הראשונה ע� המשקה נעשתה . א. הגיעו למצב של שכרות ) 43%(וחלק� , האחרונה

  .א� כי חלק מהנבדקי� ציינו שה� ג� נוהגי� לשתות בהיות� לבד, בנסיבות חברתיות

  .שביצעו עבירות לש� רכישת המשקאות מצייני� 9% !ו, יי� ובירה קנויה ה� משקאות המועדפי�

מייחסי� ) 77.5%(ומרבית� , מייחסי� שתיית אלכוהול לחבריה� לעדה) 90%(מרבית הנבדקי� 

  . התנהגות כזו למי שאינו ב� העדה

הממצאי� מראי� . היא בירה תוצרת בית המהווה חלק מהתרבות האתיופית" טאלה"ה    !!!!""""טאלהטאלהטאלהטאלה""""

  .ועוד כמחצית מהנחקרי� התלבטו, שתייתהששליש מהנחקרי� היה מוכ� להתנסות ב

ומכא� יתכ� , נתוני� אלו דומי� מאד לנתוני� לגבי המוכנות להתנסות בשתיית בירה קנויה

וזה יכול להסביר את העובדה שההתנסות , משקה אלכוהולי לכל דבר" טאלה"שהנחקרי� רואי� ב

  .הראשונה באלכוהול היתה מידי קרוב משפחה בשליש מהמקרי�

כסוג אלכוהול המועד. על בני נוער אתיופי� " טאלה"ני הנחקרי� אינ� מתייחסי� למצד ש

זמינה ושאינה כרוכה בהוצאה     "ברירת מחדל"וייתכ� שהיא משמשת אות� כ, ושאינ� אתיופי�

            .כספית לרכישת אלכוהול

כשליש מהנבדקי� .  רמת העבריינות של הנבדקי� נבדקה לפי דווח עצמי על מעצרי�::::עבריינותעבריינותעבריינותעבריינות

  ,)56%(מרבית� על עבירות אלימות :  פע� בידי המשטרה!דיווחו על מעצר אי

  .מה� על עבירות כנגד הסדר הציבורי) 25%(על עבירות רכוש וכרבע ) 31%(כשליש 

כרבע עד שליש מהנחקרי� מדווחי� על השתתפות בהגרלות והימורי� במטרה : : : : מוקד שליטהמוקד שליטהמוקד שליטהמוקד שליטה

  . בני המעמד הנמו� בחברההתנהגות כזו מאפיינת בעיקר את. להרוויח כס.

,  ביחס לשימוש בחומרי� לא חוקיי�::::שאלו� עמדות ביחס לשימוש בחומרי� פסיכואקטיביי�שאלו� עמדות ביחס לשימוש בחומרי� פסיכואקטיביי�שאלו� עמדות ביחס לשימוש בחומרי� פסיכואקטיביי�שאלו� עמדות ביחס לשימוש בחומרי� פסיכואקטיביי�

מרבית� רואי� : מבטאי� נחקרי� עמדות הדומות לאלו שנמצאו בכלל האוכלוסייה הישראלית

מרה א� למעלה משליש חושבי� שאי� להעניש בחו, בשימוש בסמי� תופעה שלילית ומתנגדי� לה

  .  את המשתמשי�

מאמיני� ששתייה במידה היא דבר חיובי שאינו צרי� לפגוע ) 96%(מרבית� , ביחס לאלכוהול

מהנבדקי� הביעו עמדה המתנגדת לשתיית ) 38.7%(רק כשליש ). 74.3%(באמו� הנית� בשותה 

  ".אלכוהול

ימנע את מצב ו, מצב זה דורש התייחסות מיוחדת והתאמת תוכניות אשר יצור שינוי משמעותי

  .ההידרדרות של הנוער בשימוש חומרי� פסיכואקטיבי�



  

     מרכיבי� של תוכנית מניעה בית ספרית רגישה לתרבות האתיופית. 2

והתנהגות , עמדות רגשיות, השתלמות מורי� בנושא רגישות תרבותית הכוללת מידע •
 מכבדת

ייחודיי� של הבאה למודעות מפעילי תוכנית המניעה את המאפייני� התרבותיי� ה •
  הקהילה האתיופית בהקשר לנושאי המניעה

  הבית ספרי בתכנו� תוכנית המניעה ' מגשר'שילוב ה  •

היכרות וקשר ע� גורמי� קהילתיי� מקומיי� המעורבי� מקצועית ע� בני הקהילה  •
  האתיופית

   הכוללת תלמידי� אתיופיי�–' עמיתי�' פרוייקט –טיפוח מנהיגות תלמידי�  •

  ת לצורכי הורי התלמידי� האתיופיי� בהקשר לנושאי המניעה התייחסות ייחודי •
  

        

  דוגמאות להפעלות מותאמות לרקע התרבותי של תלמידי� יוצאי אתיופיה. 3
  

  י"מדריכה ביחידת המניעה בשפ, אתי גולדברג: עיבוד על ידי
  
ע� התאמות לעבודה ע� קבוצת "  טיפ טיפה"ת על התוכנית ות מבוססו המוצעהפעלותה

  .� יוצאי אתיופיהתלמידי

אליה� כש� שה� " מדברות "מתו� הבנה כי הצרכי� שלה� שוני� ולא תמיד ההפעלות בחוברת 

הוספו דגשי� ונקודות למחשבה למעביר התוכנית וכ� , מתאימות לאוכלוסיית תלמידי� אחרת

  ).'לשתות או לא לשתות זו הדילמה' והפעילות של 'עמק מי האש'( פעילויות 2שונו 

  
  :דגשי�דגשי�דגשי�דגשי�

  
  תוספת להקדמה של הספר .א

  מאפייני גיל ההתבגרות 

נית� לראות כי הרבה פעמי� שתיית האלכוהול עונה על , בבחינת השפעות השתייה על מתבגרי�

 מתבגר ששותה אלכוהול יחווה תחושה ! לדוגמא. צרכי� מאד ייחודי� של מאפייני גיל ההתבגרות

 הדבר עוזר לו . עצמי ואיבוד המעצורי�תחושה מדומה של בטחו�, איבוד שליטה, של פורק�

אצל המתבגר יוצא " . כל יכול"להתגבר על הצור� בחופש ועצמאות ומעניק לו תחושה של 

נוספי� הקשיי� של חברת מהגרי� על כל , נוס. על הקשיי� אות� חווה מתבגר רגיל, אתיופיה

כמו . בלי העדה חזקשחרור מכ, עצמאות, הצור� של המתבגר יוצא העדה בחופש. המשתמע  מכ�

וכ� הצור� ,)לחברי� בקבוצת האתיופי� וכ� לחברה בכלל, כפולה(הצור� שלו בהשתייכות , כ�

, בדר� כלל, באי� לידי ביטוי, במציאת המקו� שלו בתו� החברה וגיבוש הזהות העצמית שלו

  ".נורמטיבי"בצורה קיצונית יותר מאשר מתבגר 

עונה על צרכי� דומי� של כלל אוכלוסיית , אתיופיהשתיית האלכוהול אצל יוצאי , מסיבה זו

חייבי� לשי� דגש ולהתייחס ג� לסיבות הייחודיות והמאפייני� הנוספי� של , אבל, המהגרי�

  .הנוער הספציפי הזה

בגילאי� צעירי� של (סביר להניח שהסיבה שאנחנו נתקלי� ביותר ויותר בני נוער יוצאי אתיופיה 

� את זמנ� בשתיית אלכוהול קשורה קשר הדוק למאפייני� שצוינו שמעבירי) חטיבה וא. יסודי

 מיוחדת תגרו� לאנשי הטיפול והחינו� להבי� באמת את המקור לשתייה וכ� תרק התייחסו, קוד�

   .ילטפל בו באופ� ייחוד



שבדומה –הנחת היסוד שצריכה להיות כאשר מתעסקי� ע� נוער אתיופי ששותה אלכוהול היא 

מעסיקות אותו שאלות בנושאי� שוני� כמו  גיבוש הזהות , לו שאינ� מהעדהלמתגברי� בני גי

וכ� , הגבולות אות� הוא פור& בתו� העדה ומחוצה לה, )בחברה שלא תמיד סובלנית לשונות שלו(

א� אצל המתבגר ,  פער בינו לבי� הוריו, תסכול לימודי�,  קשיי� כלכליי� שאופיני� לאוכלוסייה

  .ת חזקות יותרהכל בעוצמו, האתיופי

  
  העברת מידע במסגרת תוכנית המניעה .ב

חשוב להכיר את העובדות הקשורות לשתיית אלכוהול בקרב בני , בהעברת מידע לנוער אתיופי

  . העדה ואת המסורות

, תופעת השתייה הנפוצה באר& בקרב בני העדה האתיופית לא היתה תופעה מוכרת באתיופיה

ה היתה בעלת אחוז אלכוהול נמו� ולא גרמה לתופעת הבירה אותה נהגו לשתות באתיופי

האתיופי� החלו לשתות את הבירות המקומיות ואז החלו , באר&. התמכרות ושכרות בצורה נפוצה

חוויות הקליטה הקשות שעברו , התסכולי�, נוס. על כ�.  שכיחות יותרתהתופעות להיעשו

  .עשו את שלה�, עליה�

לא נהוג ולא מכובד שה� ישתו , )וא. בגיל מבוגר יותר(בני נוער על פי עדויות של , בנוגע לצעירי�

התופעה של שתיית אלכוהול בקרב . כיו� שזה מתפרש כחוסר כבוד, בבית בנוכחות ההורי�

נעשית מחו& לבית על פי רוב ובניגוד למסורת של זקני , צעירי� אתיופי� עד כי תופעה של שכרות

  .העדה

לברר את המסורות , חשוב להעלות את הנקודות הללו, בעבודה ע� קבוצת מתבגרי� אתיופי�

מה המקו� של השתייה בתרבות האתיופית ואלו שינויי� חלו במעבר , ולבדוק למה ה� השתנו

  .לאר& כיו� שהתלמיד יקבל תמונה אמיתית ורחבה על שתיית האלכוהול בקרב העדה האתיופית

  
  ובי�דגשי� נוספי� חש. ג

   השוני� ושימוש באנשי� סמכותיי� עבור הקהילה � למאפייניתעבודה ע� הורי� תו� התייחסו*

 צרי� לבחו� את השימוש בדמות שנחשבת –הרצאות מידע או כל סדנא טיפולית חינוכית אחרת *

  ).קייסי� למשל( באנשי� בעלי תפקידי� מסורתיי� בעדה רוכ� להיעז, לבעלת סמכות בקרב העדה

 חברתיי� פנימיי� בעדה אשר מהווי� נקודת תורפה �� דגש ותשומת לב רבה לאירועילשי* 

ש� ה� נפגשי� ע� , בעניי� אלכוהול מאחר ונהוג להזמי� צעירי� בני משפחה קרובי� ורחוקי� 

 של שתייה ע הופ� לאירועאלכוהול זמי� שלא עולה לה� כס. לרכוש אותו ובמקרי� רבי� האירו

  ללא הגבלה 

 ע� ! את העניי� של בניית קבוצה שמורכבת רק מתלמידי� יוצאי אתיופיה או מעורבתלבחו�* 

  . שונה לכל סוג של קבוצהתהתייחסו

  
   הפעלות לדוגמה. ד

  : פעילויות המבוססות על פעילויות מתו� החוברת טיפ טיפה2להל� מוצעות 

  'עמק מי האש' – אשו�הרשער  ב7על פעילות מספר פעילות זו מבוססת . 1

הכוו� יהיה בהקשר של העדה , א�, יעשה שימוש ע� סיפור בדומה לסיפור הנזכר, פעילות זוב

מטרה נוספת למטרות . האתיופית והשינוי שחל בעניי� שתיית אלכוהול מהמעבר מאתיופיה לאר&

המצוינות בהקדמה היא להכיר לתלמידי� האתיופי� את העובדות ולהגיע לדיו� מעמיק בשאלה 



השתלבות , התסכולי� של ההורי�, התפוררות המבנה המשפחתי,  המשברי�!מה קרה בעלייה

  .הצעירי� וכמוב� נושא השתיה

  
  :הגרסא לסיפור

ה� חיו חיי� רגועי� , חיה לה במש� מאות שני� קבוצה של אנשי�, באר& רחוקה מעבר לי�

הבו הילדי� א, כמעט ולא היו סכסוכי�, הקבוצה חיה בשלו� זה ע� זה. בטבע היפה סביב�

האנשי� בקבוצה היו עובדי אדמה וה� מאד אהבו את . וכיבדו את ההורי� ועזרו לפרנס את הבית

, דבר אחד הטריד את מנוחת� וגר� לה� כל הזמ� לרצות לעזוב למקו� אחר. הסביבה שלה�

ג� ש� חיי� חיי� טובי� , יש עוד המו� אנשי� מהקבוצה שלה�, תמיד סיפרו לה� שבאר& רחוקה

  .לש� כדאי לה� להגיעומאושרי� ו

לאט לאט התגבשה בקרב המנהיגי� שלה� החלטה לעזוב את האר& היפה והמטופחת ולהגיע , כ�

  .לאר& האחרת

כאשר . רחוק ולא מוכר, אחד אחד ה� החלו לעזוב את האר& ולנדוד למקו� אחר, ואכ� כ� קרה

וג� , הבטיחו לה�היא לא נראתה כלל וכלל כמו ש, ה� הגיעו לאר& האחרת ה� קצת התאכזבו 

דיברו , האנשי� ש� התלבשו, היה קשה מאד למצוא טבע ולעבוד את האדמה כמו שהיו רגילי�

  .והתנהגו באופ� שונה

הרגישו כשלו� , המנהיגי� של הקבוצה, היו עצובי� וה� הלכו והסתגרו בתו� עצמ�, המבוגרי�

הילדי� של הקבוצה לא . ואכזבה כי ה� בעצ� אלו ששכנעו את כול� לעזוב ולעבור לאר& אחרת

, ה� גילו שזה לא נכו�, למרות שהבטיחו לה� שה� דומי� לילדי� שחיי� באר& החדשה, הסתדרו

, ה� התחילו להפגש לבד, במקו� לשחק אית� ולהתקבל לקבוצה שלה�. ה� היו מאד שוני� מה�

ו בצורה שלא רא, התחילו ג� המו� מריבות ע� ההורי�, להסתובב רק ע� חברי� בקבוצה שלה�

  .חיובית את השינויי� שחלו בילדי�

הוא , היה לו ריח חזק וצבע יפה, הגיע ילד גדול לקבוצה ע� בקבוק מלא בשיקוי מוזר, יו� אחד

כיו� שהסתקר� ורצה לראות מה זה הדבר הזה , סיפר לילדי� שהוא לקח את זה בלי רשות מהבית

  .שהמבוגרי� שותי�

לשתות אבל הוא שכנע אות� וה� ניסו ואחרי שה� שתו בהתחלה הילדי� בקבוצה פחדו לנסות 

וכבר לא נורא כל כ� המחשבה על , ה� הרגישו שכיי. לה� והאוירה נעימה ומשוחררת וצחוקי�

והמורה שלא הבינה אות� בבוקר והחברי� , הבית וההורי� שבטח יכעסו ג� היו� שיחזרו הביתה

שוב החבר הביא את הבקבוק ושוב הכל חזר ו, למחרת ה� נפגשו שוב... שצחקו על כ� שה� שוני�

  .על עצמו

ה� ג� גילו , מישהו אחר היה לוקח מהבית, וכ� היה יו� יו� כאשר החבר לא יכל להביא בקבוק

  ...שיש מקו� מסוי� שאפשר לקנות בכס. כל מיני בקבוקי� כאלה

  
  :לדיו�בשלב זה המורה מפסיק את הקריאה והתלמידי� בקבוצות קטנות עוני� על השאלות 

א� נפגוש אות� בעוד מספר ? מה יקרה לילדי� האלה, מה לדעתכ� ההמש� של הסיפור •

 ?בבית, בשכונה, שבועות מה יהיה המצב שלה� בבית הספר

ילד או מבוגר זרי� , מנהיג הקהילה,  הורה–הציגו מפגש של ילד מהקבוצה ע� / תארו •

ב לשתות את השיקוי ומה התמקדו בהסבר שנות� הילד לסיבה שהוא אוה, )לא מהקבוצה(

 .עונה לו הדמות



מה יעזור לילדי� בקבוצה להפסיק לנסות ? הציעו תוכנית שתשנה את ההתנהגות שלה�  •

 ...)חוק, מנהיגי�, מורי�, הורי�(אי� משלבי� גורמי� שוני� בתו� התהלי� ? את השיקוי

  
  : ות חשובות כמו דני� בסיפור ומדברי� בצורה גלויה בנמשל תו� התייחסות לנקוד–במליאה 

ההזדמנות של הילדי� , התגובות של המבוגרי� מול הילדי�, המשבר של העליה בתחומי� השוני�

החלק של הקולטי� בתו� התהלי� והשגיאות , בתור צעירי� שכל החיי� לפניה� לזו של המבוגרי�

  ...השתייה כדר� להתחמק מקשיי� א� היא בעייתית ומסוכנת, שנעשו

  
  .הצעות לסיי� את הסיפורהתלמידי� יציעו 

  
  
  
לשתות או לא  '–  בשער השלישי2פעילות זו מבוססת על דילמות ומבוססת על פעילות מספר . 2

  'לשתות זו הדילמה

  
הדילמות הותאמו למצבי חיי� של מתבגרי� מהעדה וה� קשורי� למוקדי� בעיתיי� מתחו� 

גילוי גזענות ,  רקע לימודי תסכולי� על, המשפחה והפערי� מול ההורי� וחוסר הסמכותיות 

  .ואפליה

  
  :דוגמאות לדילמות 

ישנ� , כמנהג העדה, בעיר רמלה מתקיימת חגיגת בר מצווה לאחד הנערי� האתיופי� •

המסיבה כייפית . המו� מוזמני� ג� בני משפחה רחוקי� מגיעי� וג� ילדי� ונערי� צעירי�

 מכיר את המלצר ואת הבר אחד הנערי�, אבל עיקר ההנאה מהבר החופשי, והאוכל טעי�

הארוע נמש� ובזמ� שהמבוגרי� יושבי� . מ� והוא מזרי� לה� משקאות באופ� חופשי

.   שמחי� כי הזדמ� לה� שתייה בחינ�, הצעירי� שותי� בלי סו., ואוכלי� ונהני� לה�

אחד הנערי� לא כל כ� מעוניי� לשתות כי פע� קודמת שהוא עשה זאת הוא הרגיש מאד 

הוא מכבד את , כמו כ�, ר כ� לא יכל ללכת לבית הספר והלימודי� חשובי� לולא טוב ואח

אבל החברי� לוחצי� עליו לועגי� לו ולא . ההורי� שלו ולא רוצה שיראו אותו שיכור

 ?מה הוא יעשה.. נעי� לו מה� כי אלו החברי� שלו

לו שהוא מרגיש מתוסכל כיו� שהמורה הודיעה ', נער אתיופי שלומד בבית ספר בכיתה ז •

קשה לו ע� . הוא משתדל אבל מתיאש מהר, לא יוכל לעלות כיתה בגלל הציוני� שלו

השפה ובכלל הוא עוד זוכר אי� שהיה קט� א. אחד בכפר לא הל� לבית ספר ואיזה כיי. 

הילדי� האחרי� באי� הביתה ומקבלי� עזרה מההורי� בשעורי בית ולו . ה� היו עושי�

 שלו כל היו� עצבניי� כי לא תמיד יש עבודה ואז המצב בכלל ההורי�, אי� ממי לבקש

 .      הכלכלי מאד קשה

ביו� שהמורה הודיעה לו על כ� הוא כל כ� כעס והיה מאוכזב מעצמו שהחליט לברוח 

הוא פגש קבוצת חברי� אתיופי� שהתאספו ליד המכולת ושתו , מבית ספר) שוב(

  ...מיני� אותו בחינ� לבירהה� מנסי� לשכנע אותו לשתות ומז, והצטר. אליה�

הוא יודע עברית טוב והציוני� שלו טובי� , עלה מאתיופיה לפני המו� שני�, אבי •

ה� , )לא אתיופי�(הוא מחפש עבודה לקראת החופש יחד ע� עוד חברי� . יחסית

הוא יותר חכ� (עוברי� ראיו� קבלה ונראה לו שהוא מתאי� לעבוד באותה עבודה 



לתדהמתו הוא לא מקבל את , )ה רוש� טוב יותר לדעתווחרו& מהאחרי� וג� עש

הוא כועס וכאשר מספר לחברי� שלו ה� אומרי� לו , העבודה ודוקא החברי� כ�

ה� משכנעי� אותו . כנראה שלא אוהבי� ש� אתיופי�, שזה בגלל צבע העור שלו

שיפסיק לבזבז זמ� בחיפוש עבודה רצינית ויסתפק כמוה� בעבודות מזדמנות בשוק 

ה� מנסי� לנח� אותו וקוני� כמה בקבוקי .. ש� לא אכפת איזה צבע יש ל� , שללמ

בירה אבי לא רוצה לשתות כי הוא רוצה להמשי� לחפש עבודה ולשמור על הצלילות 

 ..אבל

  

  

  

   !בשלב ראשו�

  התלמידי� מקבלי� דילמות וצריכי� לחבר סו. לארוע 

  

   !שלב שני

ההוראה היא לחשוב בצורה שונה ולדבוק , יברוהתלמידי� מנסי� לחבר סו. שונה למה שח

הוא יכול ,  למשל במקו� שהתלמיד שלא מצליח בלימודי� ישתה וימשי� להתדרדר!במטרה

  ....להחליט לחפש דר� לקבל עזרה לימודית

  

  !במליאה

ע� דגש על הבעיות הספציפיות שלה� מעבר , דיו� במצבי החיי� שה� נתקלי� בה� לפעמי�

  .בדיקה של דרכי פעולה ותגובה שונות לכל מצבלהיות� מתבגרי� ו

דיו� בכלי� שיכולי� לסייע לה� לצאת מסיטואציות כאלה בצורה טובה והמכשולי� שמה� צרי� 

  .להזהר בדר� 


