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חזרה לתוכן העניינים

כיתות ז׳-ט׳:
מרחב החיים:

ל ס ד ר ת

המעבר של התלמיד מבית-הספר היסודי לחטיבת הביניים כרוך בשינויים אחדים המתרחשים בו-
זמנית :זהו מעבר מילדות להתבגרות ,מלימודים במסגרת קטנה יחסית למערכת גדולה יותר בדרך
כלל ,למבנה לימודי שונה ופחות מוכר ,המכוון יותר להישגים פורמליים ,ממחנך משמעותי המלמד
בכיתה שעות רבות ומהווה כתובת יומיומית לתלמיד בבית-הספר היסודי למחנך הנפגש עם
הכיתה מספר קטן של שעות בשבוע ,ובמקביל לו מפגש עם מורים מקצועיים רבים שלדרישותיהם
אמור התלמיד להסתגל .גם אופי ומבנה חטיבת הביניים מזמן לעיתים מפגש חדש של התלמיד
עם אוכלוסיות תלמידים שונות מבחינה תרבותית וברמה סוציו-אקונומית שונה .בנוסף לכך ,חל
היפוך משמעותי במעמדו של התלמיד מ"גדול בין קטנים" ל"קטן בין גדולים" ,ולכל המשתמע מכך.
ההתמקמות הלימודית והחברתית במערכת החדשה בצירוף שינויים פנימיים החלים בתלמיד
במהלך הלימודים בחטיבה מזמנים עיסוק והשקעה רבים במיצוב חברתי/לימודי ,ובהשוואה מתמדת
לבני גילו במהלך כיתה ח' .סיום חטיבת הביניים בכיתה ט' מזמן עיסוק בסוגיות המעבר לחטיבה
העליונה ,שהפעם ממוקד בתחושת יכולת ,נטיות אישיות והישגים לימודיים וטווח הבחירה של
המסגרת הלימודית הבאה.

תכנית ליבה

רקע תיאורטי התפתחותי ויישומי

מטלות רגשיות חברתיות:

הערה :מעבר זה אינו פשוט כלל ועיקר ,והוא כרוך פעמים רבות בלחצים ,בחוסר שקט נפשי,
בקשיים בריכוז ובלמידה ,ובעקבות אלה מסתמנת בשכיחות גבוהה ירידה זמנית בלימודים ,הגוררת
בעקבותיה אכזבה של התלמיד מעצמו ולירידה בדימוי העצמי.
בשלב זה היכולת הקוגניטיבית מאפשרת למתבגר לזהות סתירות והיעדר עקיבות בתוך עצמו
ואצל אחרים )במה הוא מצליח ובמה פחות( ,הוא יכול לחשוב על אפשרויות רבות )כולל דברים
שיכלו להיות ,בנוסף לאלו שישנם( ולחשוב על העתיד בצורה מורכבת.
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כיתה ט'

מכוונות המתבגר לעתיד חיונית ,שכן ,בתום פרק זמן קצר יחסית בחטיבת הביניים מצפה לו מעבר
נוסף לכיתה י' ,הממוקד רובו ככולו בהישגים וביכולות לימודיים ,דבר המגביר את העיסוק בגיבוש
הזהות ,שכוללת מעתה גם בחירה של מסגרת הלימוד החדשה והתחלת מחשבות על כשירות
לעבודה.

ו מ פ ג ש י ם

עקב צמיחה גופנית ומינית מואצת מצופה מן המתבגר להסתגל לשינויים הדרמטיים העוברים
עליו ,תוך שמירת הרציפות בחוויית העצמי למרות השינוי .השינויים הדרמטיים הללו מביאים עמם
הזדמנויות לצמיחה אישית ,אך גם עשויים לגרום למשברים אצל המתבגר ,ולקונפליקטים בינו לבין
הוריו .ועם זאת ,יכולים השינויים שמתחוללים להוביל להתקדמות במערכות היחסים של המתבגר
ולרמה חדשה של גיבוש עצמי ובשלות רבה יותר ,המסתמך על העבר ומכוון לעתיד :מערכות
היחסים נושאות אופי מורכב ומעמיק יותר ,הן בין הורים למתבגרים והן בינם לבין בני גילם.
החברויות בין בני אותו מין הופכות אינטימיות יותר וכוללות חשיפה וגילוי עצמיים .ציפייה נוספת
בשלב זה היא לתיאום בין מערכות יחסים רבות בין בני המין ,בין המינים ,בין יחסים קרובים ובין
תפקוד בקבוצה ,כאשר לכל מערכת יחסים חוקיות משלה.

פ ע י ל ו י ו ת

המטלות ההתפתחותיות המרכזיות בשלב זה הנן :מעבר מוצלח למסגרת החינוך החדשה העל-
יסודית והתמודדות עם קשיי שליטה במיומנויות למידה שנדרשות לחינוך גבוה יותר ולעבודה,
הישגים בלימודים ,מעורבות בפעולות שמחוץ למערכת ,יצירת חברויות קרובות עם בני המין ובני
המין האחר ,ולבסוף יצירה של זהות עצמית מגובשת תוך חתירה למידת עצמאות גוברת.

תנאים סביבתיים המאפשרים את ההתפתחויות הללו:
א .סביבה המספקת הזדמנויות ללמידה )משפחה ,בית-ספר וקהילה(:
מכיוון שתקופה זו כוללת בתוכה שני מעברים חיצוניים )מעבר לז' ומעבר מט'( ומעבר
נוסף פנימי לגיל ההתבגרות ,חשוב שהסביבה תשמר בתוכה יסודות מוכרים בצד
עידוד ההסתגלות ליסודות חדשים.
מתן תחושת ביטחון באמצעות שימור יציבות ומניעת נדידה מיותרת בין כיתות ובין
דמויות חינוכיות.
הצבת דמות משמעותית של מחנך המרבה להיפגש ולשוחח עם התלמידים.
קיום קשרים הדוקים עם הורים באמצעות מתן מידע ותמיכה וכתובת לפניות
הורים.
ב .על הפעולות היזומות על-ידי המורה ,בנוסף לשיעורי תכנית כישורי חיים
והמשלימות אותם:
להיות מכוונות לתלמיד – לגלות התעניינות בתלמיד ולשמש אוזן קשבת לבקשות,
לתלונות ולצרכים שמביע.
לאתר תלמידים הזקוקים להכוונה ולהתייחסות מיוחדת )מבחינה לימודית ,חברתית,
משפחתית(.
להקנות אסטרטגיות למידה בצורה מותאמת על-פי צורכי התלמידים.
לתת מקום ומשקל לקשרים חברתיים.
ליצור הזדמנויות מכוונות ומקריות למפגשים רב-גיליים.
ג .מקומה של קבוצת ילדי הכיתה בהתפתחות היכולות והכישורים:
לתמוך בחברים במצבי מצוקה אישית וקבוצתית.
לסייע בהגדרת הזהות האישית על-ידי הבלטת הייחודי והמשותף ,כולל סממנים
חיצוניים של לבוש ,תסרוקת ,תכשיטים וכו'.
לספק נורמות התנהגות מקובלות.
להיות מעין מעבדה להתנסויות חברתיות מגוונות ,ותוך כדי כך לסלול את הדרך
ליחסים עם בני המין השני.
לאפשר למתבגר פסק זמן ומרחק מתפקידים וממחויבויות של מבוגרים )מורטוריום(.
לאפשר גאווה על השתייכות לקבוצות שונות של ממלאי תפקידים בבית-הספר
ובקהילה.
לאפשר למתבגרים לשמר חברויות ,ובה בעת לפתח חברויות חדשות.
להכיר ולהוקיר מילוי תפקידים של תלמידי הכיתה והשתייכות קבוצתית מחוץ לבית-
הספר )שמרטפות ועבודות אחרות ,כדורסל ,תנועת נוער ,להקת ריקודים וכו'(.
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חזרה לתוכן העניינים

תכנית ליבה

תכנית ליבה לכיתות ט'
מ ש י מ ו ת
מצבי חיים אופייניים
לשלב ההתפתחות

סיום חטיבת הביניים
הכנה למעבר לחטיבה העליונה

זהות ונטייה מינית
זיהוי עמדות וידע קודם בנושא

ל ס ד ר ת

זהות עצמית
)הכרת העצמי :גופי,
רגשותיי ,מחשבותיי
התנהגותי(
משמעות ,זהות מגדרית,
זהות מינית ,זהות
תרבותית

ח י י ם

הקשבה לסיפורים אישיים
הקניית ידע ועשיית "סדר בבלגן".

ניהול רגשות  -התמודדות עם תסכול

פ ע י ל ו י ו ת

להתמודד עם תסכול
להתכונן מראש למעידות של עצמי
פיתוח חוסן

וויסות רגשי והכוונה
עצמית

משאבי ההתמודדות שלי
משהו משמח שקרה לי בקשר עם אדם משמעותי
דיכאון )ואושר(
קשיים במשפחה

ו מ פ ג ש י ם

כיתה ט'

"לחשוב מותר לעשות אסור" – דיון על מחשבות
והתנהגות אובדנית
יש אוזן קשבת

המשך
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מ ש י מ ו ת
המשך

ח י י ם

ממיניות לפגיעה מינית

כשירות בין-אישית
במעגלים שונים:
משפחה ,קבוצת הגיל,
חברות ,אינטימיות,
זוגיות ,אהבה

איך יודעים מה נכון בחיזור וביצירת קשר?
קשר מיני – באיזה מחיר?
מהן עבירות מין?

הצבת מטרות – לקראת המעבר לחטיבה העליונה

תפקודי למידה ,משחק
עבודה

בצומת הבא מתחילים ברצינות
לראות ברור לראות רחוק

פיתוח חוסן
משאבי ההתמודדות שלי
משהו משמח שקרה לי בקשר עם אדם משמעותי
דיכאון )ואושר(
קשיים במשפחה
"לחשוב מותר לעשות אסור" – דיון על מחשבות

התמודדות במצבי
סיכון ,לחץ ומשבר

והתנהגות אובדנית
יש אוזן קשבת
מניעת שימוש לרעה בסמים
בירור עמדות אישיות בנושא סמים
השפעה ,פיתוי ובחירה
גבולות האני
מידע על הסמים הנפוצים  -שימוש במקורות מידע
שונים
שאלון ידע )מיתוסים ועובדות(
ששת השלבים בתהליך ההתמכרות
האינטרנט והשימוש בסמים
מקורות לעזרה ולסיוע
מניעת איידס
איידס מה זה אומר לי?
"החבר של החברה שלי"...
שאלון בנושא איידס
סוגיות ודילמות בנושא איידס

8
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תכנית ליבה

מפגש מס'  1פעילות פתיחה

שיעור הפתיחה הוא הזמנה להציץ לתכנים אפשריים שעליהם ניתן לשוחח בכישורי
חיים .נושאים אלו ,בעיקרם ,עוסקים בתכנים אישיים .על מנת לאפשר בכיתה אווירה
ההולמת שיחה על נושאים אלו ,יש ליצור בה תנאים מתאימים.
בשיעור הראשון יתקינו התלמידים כללים שיאפשרו להם שיחה על נושאים אישיים.
הכללים האלה יכוננו את החוזה לשיעורי כישורי חיים.

 .1המורה תציג בפני התלמידים את רשימת התחומים שמהם נגזרים נושאי השיחות בכישורי
חיים .מטרת השיעור לברר את הנושאים ואת השאלות שיש לתלמידי הכיתה בתחומים אלו,
ולקבוע כללים לשיח מוגן בנושאים אישיים.

שמות התחומים:
הכרת העצמי :גופי ,רגשותיי ,מחשבותיי התנהגותי
שליטה ברגשות ומשאבי חוסן
קשר בין-אישי במעגלים שונים :משפחה ,קבוצת הגיל ,חברות ,אינטימיות ,זוגיות,
אהבה
לקראת המעבר לחטיבה עליונה
מניעת שימוש בסמים ,מניעת איידס

 .5עבודה באקווריום :נציג מכל קבוצה יוזמן לשבת במעגל פנימי.
המורה תציג את ההוראה הבאה" :התבוננו בנושאים הרשומים .לו הייתה מתקיימת היום שיחה
על אחד הנושאים שהייתם בוחרים לשלב בתכנית ,מה היה מאפשר לכם לשוחח על הנושא?
מה היה מונע מכם לשוחח עליו?"
 .6התלמידים במעגל החיצוני יקבלו את ההוראה הבאה.
"הקשיבו לדברי התלמידים במעגל הפנימי ,מה מאפשר להם לשוחח על הנושא ומה בולם
אותם? רשמו לעצמכם כללים שיאפשרו לתלמידים לדבר על הנושאים".
 .7במליאה יציעו חברי המעגל החיצוני כללים מחייבים לשיחות בשיעורי כישורי חיים.
דוגמאות לכללים:

9
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 .4בתום חמש דקות יעברו הגיליונות לקבוצה שמימין .כל קבוצה תוסיף לגיליון רשימה של
נושאים ושאלות.

כיתה ט'

 .3כל קבוצה תקבל תחום ותתבקש לנסח בו נושאים ושאלות לשיחה.

פ ע י ל ו י ו ת

 .2הכיתה תתחלק ל 5-קבוצות .כל קבוצה תקבל רבע גיליון בריסטול שעליו רשום שמו של אחד
התחומים.

ל ס ד ר ת

מהלך:

הקשבה זה לזה מבלי להתפרץ לדברי האחר.
דיבור לפי תור ,על-ידי הצבעה וכד'.
בחירה אישית ,מתי להשתתף בסבב ואם בכלל.
קבלת דברי האחר כפי שהם ללא התייחסות מזלזלת וללא ביקורת.
מתן יחס של כבוד זה לזה ושמירה על פרטיותם של כל ילד וילדה.
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תכנית ליבה

מילוי "שאלון למורה  -משוב אישי לשיעור כישורי חיים" בסיום כל שיעור או כל
נושא ,מסייע בהערכה ובבדיקה של עבודת המורה וכן להבנת התהליכים הכיתתיים.
לצורך התוויה והבנייה של פעילויות ההמשך ,במסגרת מפגש הדרכה או בעבודה
אישית ,מומלץ למלא שאלון זה ולצרפו כחלק מיומנו האישי של המורה.

משוב לשיעור כישורי חיים
למורה שלום,
מצ"ב דף משוב בעזרתו ניתן להפיק למידה מכל שעור כישורי חיים.
נושא השיעור ומספרו

 = 5במידה רבה מאד(

.2

באיזו מידה מתודת השיעור התאימה לתלמידים?

5 4 3 2 1

.3

האם התפתח שיח בכתה? )בדיון כללי? בעבודה בקבוצות?(

.4

באיזו מידה מערך השיעור אפשר הבעת מגוון עמדות ,רגשות,
דעות?

.5

האם מהלך השיעור התאים ל 45-דקות?

כן  /לא

.6

האם מטרות השיעור הושגו ?

כן  /לא  /באופן חלקי

.7

מהי מידת שביעות הרצון שלך מהמערך?

5 4 3 2 1

.8

באיזו מידה לדעתך השיעור תרם לתלמידיך?

5 4 3 2 1

.9

האם תרצי לקיים שיעור זה גם בעתיד?

כן  /לא  /באופן חלקי
5 4 3 2 1

כן .ללא שינויים.
כן .עם שינויים*.
לא.

 .10האם הדרכה תסייע לך להעביר שעור זה באופן שיענה יותר כן  /לא
10
לציפיותיך?

 .13באיזו מידה מתאים השיעור לשכבת הגיל שלך?
13

5 4 3 2 1

 .14באיזו מידה מתאים השיעור לשכבת גיל אחרת?
14

5 4 3 2 1

.15
15

האם חסרים לך ידע /כלים /עזרים /ציוד לצורך העברת השיעור? אילו הם?

.*16
*.
16

מה היית מוסיפה או משנה במערך?

.17
17

הערות נוספות

כיתה ט'

 .12באיזו מידה גילית משהו חדש על הכתה?
12

5 4 3 2 1

ו מ פ ג ש י ם

 .11באיזו מידה גילית במהלך השיעור דבר מה חדש על מי
11
מתלמידייך?

5 4 3 2 1

פ ע י ל ו י ו ת

.1

באיזו מידה נושא השיעור היה רלוונטי לתלמידי כיתתך?

5 4 3 2 1

ל ס ד ר ת

הקפ/י בעיגול במקום המתאים עבורך ) = 1כלל לא,

שכבת הגיל

11

12

רציונל

במקביל ללבטים אלה ,קולטים בני הנוער מסרים רבי עוצמה מסביבתם ,המחזקים תפיסות ועמדות
סטריאוטיפיות על זוגיות ,מיניות ומגדר .מסרים אלה מועברים הן באופן גלוי והן באופן סמוי
באמצעות כתבי-עת ,פרסומות ,סרטי קולנוע ,טלנובלות ועוד .מדובר במסרים חד-ממדיים ומקבעים,
המדגישים בעיקר מראה גוף ,תפקוד מיני ופיזיולוגי ,גירוי מיני ,כיבושים והצלחות .מדובר במסרים
כגון:

ל ס ד ר ת

ת
גיל ההתבגרות המוקדם )כיתות ז'-ט'( מאופיין בהתפתחות מינית
ת,
וגופנית מואצת ,המעסיקה את בני הנוער .מבחינה פיזיולוגית,
ת
במקביל לשינויים הורמונליים ,עולה גם רמת העוררות המינית
שגם לה תרומה רבה למחשבות ולשיחות של בני הנוער .יחדד
ת
עם זאת ,רב גם העיסוק בהשלכות החברתיות והבין-אישיות
ת
של ההתפתחות המינית .שאלות רבות מעסיקות ומטרידות את
ה
בני הנוער על תפקודם במערכות יחסים זוגיות ,כגון :איך אהיה
גבר מושך? איך אהיה נערה מושכת? האם בנות זוג שאהיה מעוניין בהן תימשכנה אלי? איך אדע
מתי להתחיל בחיזור? האם זה בסדר לחזר אחרי בחור המוצא חן בעיני? איך אדע לתפקד בקשר
זוגי ומיני? ועוד .שאלות אלה נשארות לרוב בדיבור הפנימי ,ואינן נהגות בדיבור חיצוני אל הזולת,
ומותירות בבני הנוער את התחושה שהם "לבדם" עם השאלות ועם הלבטים שלהם.

תכנית ליבה

מהתנהגות מינית נורמטיבית לפגיעה מינית

רק מי שיש לו שרירי בטן בצורת קוביות הוא גבר אמיתי.
גברים זקוקים למין בכל מחיר.
גבר זקוק להתנסויות מיניות רבות ומגוונות כדי להוכיח את גבריותו.
גברים אינם יכולים לשלוט במיניותם – ברגע שהם ערים מינית ,לא ניתן לעצור
אותם.
נשים מצפות שגברים "יכבשו" אותן.
באופן כללי ,קיימת הימנעות עקיבה מעיסוק במה שבאמת מטריד בני נוער ,נושאים הקשורים
ללבטים ולכישלונות בתחום הזוגי והמיני ,שהם חלק בלתי נמנע מההתנהלות הטבעית בקשרים
כאלה.

מטרות
.1

לתת אפשרות להעלות חששות ,התלבטויות וספקות באשר לקשר הגופני בשלב הראשון
של החיזור.

.2

לתת הזדמנות למפגש עם החששות ,ההתלבטויות והספקות של בני המין השני בשלב
הראשון של החיזור.
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מטרתה של יחידה זו לאפשר דיון בלבטים ובשאלות הסמויות המטרידות בני נוער ,לבדוק את
ה"אמיתות" המסוכנות המנחות לעיתים את ההתנהגות המינית שלהם ,ולאפשר להם לפתח
חשיבה ביקורתית בכל הקשור להתנהגות המינית שלהם ושל חבריהם.

ו מ פ ג ש י ם

התפיסות הסטריאוטיפיות המתוארות לעיל משפיעות על בני הנוער בבחירת ההתנהגויות המיניות
האישיות שלהם .במקרים מסוימים עלולות תפיסות אלה לגרום לנערים ולנערות לחצות קווים
אדומים המפרידים בין קשר מיני מתוך הסכמה והדדיות לבין פגיעה ,ניצול ועבירות מין.

פ ע י ל ו י ו ת

רק נשים רזות וחטובות הן נשים מיניות.

.3

לתת לגיטימציה לשונות בהתנהגות בקשר הזוגי והמיני.

.4

להתנסות באפשרויות לשיפור תקשורת זוגית.

.5

לפתח דיאלוג פנימי וחיצוני בשאלות קשות כמו :האם אני מסוגל לפגוע מינית?

.6

לבדוק ההשערות של המתבגר על נורמות ההתנהגות המינית בקבוצת הגיל.

.7

לבחון המשמעות של ניסיון מיני שנרכש בסיטואציה שאין בה הדדיות.

.8

ללמוד מתוך חקר בקונטקסט קבוצתי.

.9

ליצור "סדר בבלגן" – דיבור ברור וחד-משמעי על מותר ואסור במיניות.

.10

להכיר חוקים של עבירות מין.
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מפגש מס'  2איך יודעים מה נכון?

בעולם שבו היחסים בין המינים ,ובכללם התנהגות החיזור ,מושפעים על-ידי מוסכמות
על התנהגות נכונה ,אופן ביטוי ומראה ,בני נוער אינם מעזים לבטא את רחשי ליבם,
בעיקר כאשר הם חוששים מחוסר הצלחה .חשש זה מונע מהם במקרים רבים להיות
נאמנים לקול הפנימי שלהם ,שעלול להוביל אותם לאי-הבנות משמעותיות ולפגוע
בשני הצדדים .סדנה ראשונה זו מכוונת לאפשר ביטוי של הקולות ה"לא-מדוברים"

ל ס ד ר ת

העולים אצל הבנים ואצל הבנות בתחילתו של קשר מתוך רצון ,לאפשר הרחבה של
רפרטואר ההתנהגויות ההולמות ,לאפשר הצצה לספקות ולחרדות של בני המין השני,
לפתח חשיבה ביקורתית בתחום המיניות ולצמצם את הפגיעות של בני הנוער.

מהלך:
 .1המנחה יציג בפני הכיתה סיפור מקרה .מדובר בתחילת המצגת "הלכנו לסרט".
המצגת מופיעה באתר האינטרנט של שפ"י בקישורית:

http://www.education.gov.il/shefi/minyut1.pps
 .2אם ניתן להקרין את המצגת ,יש להפסיקה לאחר שני שקפים )לאחר הנשיקה הצרפתית( .אם
אין מצגת יש להקריא את הטקסט של אמיר ושל מיכל .ניתן לבחור שני תלמידים שיבצעו את
התפקידים .מומלץ שלכל תלמיד יהיה עותק של הטקסט.

אמיר

מיכל

אני עוקב אחר מיכל כבר הרבה זמן ,פתאום
בהפסקה שמתי לב שהיא מסתכלת עלי ולא
האמנתי ,זה יכול להיות ???

ראיתי את אמיר בהפסקה ,הוא מצא חן בעיני
וראיתי שהוא נועץ בי מבטים.

אמרתי לעומר "הלוואי שהיא הייתה ניגשת
אלי ,אך זה בטח לא יקרה ,אני חייב להראות
שאני גבר ולעשות משהו".

התרגשתי והלב שלי דפק .לא הייתי בטוחה
אם אני באמת מוצאת חן בעיניו.
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להלן הטקסט:

ו מ פ ג ש י ם

הנחיה לתלמידים :לקרוא בקול רם משבצת של אמיר ,וכנגדה משבצת של מיכל ,וחוזר
חלילה.

פ ע י ל ו י ו ת

שלב ראשון  -במליאה:

בדרך הביתה רצתי והצלחתי לעלות אחריה
להסעה .התיישבתי על ידה) .הצליח לי!(.
ידעתי שזאת הזדמנות חד – פעמית ,הזמנתי
אותה לסרט.

בדרך להסעה עמדנו זה ליד זה והוא חייך,
עלה לאוטובוס והתיישב על-ידי .לא האמנתי
שזה קורה.

הלכנו לסרט

הלכנו לסרט

רציתי להניח יד על הכתף שלה .לא ידעתי איך
היא תגיב .בסוף ,העזתי והיא לא התנגדה.

יום אחרי כן יצאנו יחד לסרט  -חלום
שהתגשם! בסרט הוא הניח עלי את ידו –
היה לי נעים.

יצאנו מהסרט ,הלכנו מחובקים וזה היה כיף.
כל הדרך שאלתי את עצמי" :היא תחשוב
עלי שאני 'חנון' אם לא אנשק אותה נשיקה
צרפתית" .ידעתי שאני חייב לעשות זאת.

כשיצאנו ,הוא ליווה אותי הביתה והלכנו
מחובקים .בחדר המדרגות הוא נישק אותי
נשיקה צרפתית.

בסוף נישקתי אותה ,היא לא התנגדה ,אך
נשארתי עם תחושה לא נוחה.

לא הייתי בטוחה שאני רוצה את זה ,אך
פחדתי להגיד "לא" ולאבד אותו.

זה נורמלי??!

שלב שני  -בקבוצות:
 .3לאחר שמיעת הסיפור תתחלק הכיתה לקבוצות הומוגניות של בנים ושל בנות .בידי כל קבוצה
יינתנו כרטיסים של המחשבות של מיכל ושל אמיר ,וכמה כרטיסים ריקים.
 .4ההנחיה לקבוצת הבנות :בחרו מבין הכרטיסים  3מחשבות שמיכל עשויה לחשוב בסבירות
גבוהה ,ו 3-מחשבות שעליהן עשויים הבנים להצביע כמחשבותיו של אמיר .אם חסרה לכם
מחשבה בכרטיסים הכתובים הוסיפו אותה בכרטיס הריק.
ההנחיה לקבוצת הבנים :בחרו מבין הכרטיסים  3מחשבות שלדעתכם יעלו בדעת אמיר
בסבירות גבוהה ,ו 3-מחשבות שעליהן תצבענה הבנות כמחשבותיה של מיכל .אם חסרה לכם
מחשבה בכרטיסים הכתובים הוסיפו אותה בכרטיס הריק.
 .5כל קבוצה תדון במחשבות של בת/בן מינם ,ותנסה לשער את המחשבות של בני המין השני
על בן מינם.
מחשבות אופייניות שיופיעו בכרטיסים
אמיר

מיכל

אולי היא לא מה שחשבתי עליה אם היא
מתנשקת

אני רוצה אבל פוחדת

אולי היא אחת שנותנת

מה הוא יגיד אם אסרב

אולי הלכתי מהר מדי

זה לא מתאים לי בפגישה ראשונה

אולי עכשיו היא לא תרצה אותי

נשיקה צרפתית זה מגעיל
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עכשיו אוכל לספר לכולם איזה כלי אני

כולם מתנשקים זה לא כזה

יופי .זה סימן שהיא אוהבת אותי

מה יגידו ההורים שלי?

big deal

שלב שלישי  -איסוף ודיון במליאה:
 .6בשלב הראשון יש לאסוף על הלוח את תשובות הקבוצות .כדאי לרשום את התשובות אלה מול
אלה :מה בחרו הבנים ומה חשבו הבנות שהבנים יבחרו .מה בחרו הבנות ומה חשבו הבנים
שהבנות יבחרו.

כיצד התנהל התהליך בתוך הקבוצות?
האם היה קשה לנחש מה חושב המין השני?
האם הייתה אחידות בין התשובות בקרב בני אותו מין או שהייתה שונות?

כיצד ניתן להסביר את השונות?
מה ניתן ללמוד מתוך ההתנסות? מה ניתן לעשות על מנת להבין טוב יותר את בן
הזוג?
למורה,
מסרים שחשוב שיעלו במהלך הדיון:
לכולנו יש חששות ולבטים בתחילתו של קשר זוגי-מיני.

ו מ פ ג ש י ם

כיתה ט'

החשיבה האמיתית של כל אחד סטריאוטיפית פחות מאשר חושבים אם
בודקים אותה לעומק.
פעמים רבות מוטרדים בנים ובנות מדברים דומים ,ואינם מעזים לדבר על כך
בפתיחות.
בני-אדם נוטים לרוב לחשוב בצורה סטריאוטיפית יותר על בני המין השני
מאשר על בני מינם.
המבוכה והפחד לדבר על דברים גורמים לעיתים לפגיעה בשני הצדדים ולאי-
הבנות רבות.
חשוב להתמודד עם סטריאוטיפים ,לנסות ולהרחיב את אפשרויות החשיבה,
ולחפש מצבים יוצאי דופן המאירים את ההסתכלות.

חזרה לתוכן העניינים

פ ע י ל ו י ו ת

האם יש פער בין מה שבחרו הבנים לבין מה ששיערו הבנות שהם יבחרו ,ולהפך )אם
למשל הבחירה של בני אותו המין מבטאת שונות ,והבחירה של בני המין השני ביחס
לאותו המין מבטאת חשיבה סטריאוטיפית – נשאלת השאלה עד כמה החשיבה הזו
משפיעה ומכוונת את התנהגותנו(.

ל ס ד ר ת

שאלות לדיון:

תכנית ליבה

אולי הרסתי את הכול

אם אני רוצה אותו האם אני חייבת
להתנשק?
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תכנית ליבה

מפגש מס'  3קשר מיני באיזה מחיר?

האם גבריות נמדדת על-פי מספר המפגשים המיניים שיש לנער?
האם ניתן להפעיל שליטה עצמית במצב של עוררות מינית?
האם זוגיות ללא קיום יחסי מין נחשבת כזוגיות?
בשאלות אלה מסתתרות עמדות המושרשות בקרב קהלים רבים .לא מדובר באמיתות
מדעיות ,אלא בתפיסות המושפעות מן החברה .סדנה זו מכוונת לעורר שאלות ביחס

ל ס ד ר ת

ל"אמיתות" מעין אלה ,ולעודד דיון בהן .במפגש זה ניצור דיאלוג פנימי וחיצוני בשאלות
קשות כמו :האם אני מסוגל לפגוע מינית?
נבדוק מהן ההשערות של המתבגר על נורמות ההתנהגות המינית בקבוצת הגיל ,ונבחן
את המשמעות של ניסיון מיני שנרכש בסיטואציה שאין בה הדדיות.

פ ע י ל ו י ו ת

מהלך:
שלב א'  -במליאה
 .1הדיון יפתח בקריאה משותפת של המקרה הבא:

ו מ פ ג ש י ם

כיתה ט'

רויטל ,תלמידה בכיתה י' ,חזרה ארצה לאחר שהות ארוכה בארה"ב ,מיד עם
תחילת שנת הלימודים .בשבועות הראשונים לחזרתה הרגישה קצת בודדה
בכיתה .בבניין שבו היא מתגוררת גר גם איתן בן כיתתה .רויטל "נדלקה" על
איתן ,בחור נאה ,גבוה והכדורסלן של השכבה .באחד הימים היא פנתה אליו
והציעה לו להיפגש ולצאת עמה .איתן הסכים .הדבר שימח מאוד את רויטל
והחמיא לה.
איתן ורויטל יצאו יחד לסרט .בערב אחר הלכו לאכול פיצה בקניון ,ובערב נוסף
ישבו על ספסל בגן הציבורי התנשקו ,התחבקו והתגפפו .איתן התחמם ואמר
לרויטל "בואי נלך אלי הביתה" .רויטל הסכימה.
הוריו של איתן לא היו בבית ,ואחיו הבכור הסתגר בחדרו .איתן הכניס את
רויטל לחדר שלו והמשיך לנשק אותה .כשהוא ניסה להפשיט אותה רויטל
התנגדה" .אם את כזאת תינוקת לא אהיה חבר שלך" אמר איתן" ,וחוץ מזה לא
עושים דבר כזה לבן .אני כבר ממש מגורה".

 .2שאלות לדיון:
שאלות הנוגעות לאיתן:
מה הרגיש? מה חשב? מה יעשה בהמשך? משפט אחד שהיית אומר לו.
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שאלות הנוגעות לרויטל:
מה הרגישה? מה חשבה? מה תעשה בהמשך? משפט אחד שהיית אומר לה.
למורה,
בשלב זה מומלץ לרכז את התשובות לשאלות על הלוח ,ולראות איזו אמירה
מתגבשת ביחס להתנהלותה של רויטל ולהתנהלותו של איתן.

שלב ב'  -עבודה אישית
כל תלמיד ימלא את השאלון המובא בהמשך .לאחר מילוי השאלון ינתק את החלק של התשובות
וימסור למנחה )ללא שמות(.
למורה,
המורה תאסוף את דפי התשובות של השאלונים ,ירכז ויעבד את התשובות ,ויביא
אותן לכיתה בצורת טבלה או גרף לשיעור הבא .כמובן שניתן להטיל את מלאכת
העיבוד על אחד התלמידים.

קרא את השאלות הבאות והקף בעיגול את התשובה שנראית לך נכונה ביותר עבורך:
מי ממלא את הטבלה? בן  /בת )נא להקיף בעיגול(
תשובה
לשאלה

אני או
חברים

1

האם יש סיכוי שאשתמש בכוח או
ב'תחמון' כדי להשיג קשר מיני?

1

אני

2

האם יש סיכוי שהחברים/חברות
הטובים שלי ישתמשו בכוח או
ב'תחמון' כדי להשיג קשר מיני?

2

השאלה עצמה

חברים

1
אף פעם

1

2
אולי

2

3
סביר
להניח
שכן
3

1

2

3

3

האם בנים נוטים לאבד שליטה
עצמית כשהם מְעוֹר ָרים מינית?

3

1

2

3

4

האם בנות נוטות לאבד שליטה
עצמית כשהן מְעוֹר ָרות מינית?

4

1

2

3

5

חשוב לי "לקרוא" את הרצונות של
בת/בן הזוג שלי בתחילת קשר.

5

1

2

3

6

אני

לחברים/חברות שלי חשוב "לקרוא"
את הרצונות של בני הזוג שלהם
בתחילת קשר.

6

חברים

1

2

3

7

האם יכול להיות שאבצע עבירת
מין?

7

אני

1

2

3

8

האם יכול להיות שהחברים שלי
יעברו עבירת מין?

8

חברים

1

2

3
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שלב ג'  -דיון בקבוצות קטנות
 .4לאחר מילוי השאלון יתבקשו התלמידים לדון בקבוצות קטנות בשאלות הבאות:
מה ,לדעתכם ,תהיינה תוצאות מילוי השאלון?
האם יהיו הבדלים בין בנים לבין בנות?
מה דעתכם על ההיגד ש"בנים אינם יכולים לשלוט בעצמם כשהם מְעוֹר ָרים
מינית"?
מה דעתכם באותו הנושא לגבי בנות?
מה עוזר לפתח שליטה?
מה מקשה?

מה דעתכם על ניסיון מיני שנרכש שלא מתוך הסכמה הדדית אלא בתנאים של
לחץ ,תחמון או כוח?

סיכום הדיון במליאה
 .5המנחה יזמין את התלמידים להעלות במליאה את עיקרי הדברים ביחס לשתי השאלות:

מה דעתכם על ניסיון מיני שנרכש שלא מתוך הסכמה הדדית אלא בתנאים של
לחץ ,תחמון או כוח?
חשוב לאפשר הבעת דעות שונות תוך הצגת שאלות מאתגרות כמו:
איך אנחנו יודעים אם אפשר או אי-אפשר לשלוט?
האם עניין זה נחקר מדעית )שלא ניתן לשלוט(?
מה חשוב יותר :לרכוש ניסיון מיני או להיות בקשר מיני כאשר אתה רצוי בזכות
מי שאתה?

כיתה ט'

חזרה לתוכן העניינים
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ו מ פ ג ש י ם

 .6לסיום ,ניתן לבחון שוב את המשפטים שנאמרו לרויטל ולאיתן בתחילת המפגש .האם יש משפט
שהיו רוצים להוסיף או לשנות עכשיו ,לאחר מילוי השאלון והדיון בקבוצה הקטנה.

פ ע י ל ו י ו ת

מה דעתכם על ההיגד שבנים אינם יכולים לשלוט בעצמם כשהם מעוֹר ָרים
מינית? מה דעתכם באותו נושא לגבי בנות?

ל ס ד ר ת

האם ,לדעתכם ,יהיה פער בתשובות בין ההתנהגות שכל אחד בחר לעצמו
לבין זו שהוא בחר לחברים?

תכנית ליבה

מפגש מס'  4מהן עבירות מין

התנהגות מינית פוגעת אינה ביטוי של חוסר היכרות עם החוקים האוסרים אותה.
מקורה לעיתים קרובות ,בעמדות ובתפיסות שמכשירות אותה ,בהקלת ראש בהשלכות
שלה על מי שנפגע או בבעיות רגשיות של הפוגע .יחד עם זאת ,נודעת חשיבות רבה
לכך שבני נוער יכירו התנהגויות מיניות הנחשבות "עבירות מין" ,במיוחד לאור החשיפה
של הציבור הישראלי כולו לפרשנויות שונות של ההתנהגות המינית של בחירי העם.

ל ס ד ר ת

בנוסף לבירור עמדות ולאתגר שבתפיסות הרווחות ,תפקיד המוסד החינוכי לצמצם את
אי-הידיעה בנושא ,ולהציג בפני בני הנוער הגדרות של עבירות מין.
במפגש זה ננסה לעשות "סדר בבלגן" ,ולדבר בכיתה באופן ברור
וחד-משמעי על מותר ואסור במיניות .נתמקד בהכרת החוקים של
עבירות המין ,ונתייחס להכרת הרצונות של בן ובת הזוג.

שלב א'  -דיון במליאה
 .1בתחילת השיעור יציג המנחה את עיבוד הנתונים של השאלון מהפעם הקודמת .ניתן להציג
את הנתונים בגרף או בטבלה ,רצוי בנפרד ביחס לבנים וביחס לבנות .לאחר הצגת הנתונים
ניתן לערוך דיון על-פי השאלות הבאות:
האם נתוני ניתוח השאלון דומים לנתונים שאותם שיערנו?

מהן המסקנות שלכם מניתוח השאלון?
 .2המנחה יציג את מטרת המפגש :השאלה האחרונה בשאלון התייחסה לאפשרות שכל אחד
מאתנו יעבור עבירת מין .מפגש זה ,מטרתו להרחיב יותר בנושא זה.
שלב ב'  -בקבוצות
 .3הכיתה תתחלק לכמה קבוצות .כל קבוצה תגדיר אחת מעבירות המין.
 .4לאחר שהשלימו את משימת ההגדרה ,יחלק המנחה לקבוצות דף ובו ההגדרה ,כפי שהיא
מופיעה במילון המושגים המצורף לסדנה זו.

23

ו מ פ ג ש י ם

האם ישנם הבדלים בין מה שעניתי ביחס לעצמי לבין מה שעניתי ביחס
לחברים?

כיתה ט'

האם ישנם הבדלים בין המינים?

פ ע י ל ו י ו ת

מהלך:

כל קבוצה תצטרך להציג במליאה את ההגדרה שלה ומולה את ההגדרה שניתנה לה ,תוך
התייחסות לשאלות:
האם יש הלימה בין שתי ההגדרות?
אם לא ,מה לא ידעו בקבוצה?
מה הפתיע?
איזה עוד שאלות יש לקבוצה בנושא זה?

סיכום במליאה
 .5כל קבוצה תציג את העבודה הנ"ל .אם תישארנה שאלות פתוחות ,ניתן להכין להן תשובות
מפורטות יותר למפגש הבא.
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חזרה לתוכן העניינים

אונס בהגדרתו בחוק הוא החדרת איבר מאיברי גופו של אדם או החדרת חפץ כלשהו על-ידי
אדם לאיבר מינה של האישה ,ללא הסכמתה החופשית .לפי הגדרה זו ,פעולת האונס מופנית אך
ורק כלפי נשים .תקיפה מינית של גבר אינה מוגדרת בחוק כאונס אלא כביצוע מעשה סדום.
קיום יחסי מין עם קטין מתחת לגיל  16מוגדר על-פי החוק כאונס ,אף אם הקטין רצה בהם
לכאורה .זאת ,משום ש"גיל ההסכמה" בישראל )הגיל שבו מניחים כי קטין יכול להסכים למעשים
מיניים מתוך הבנה מלאה שלהם( עומד על  16שנים .יחסי מין מרצון בין שני קטינים מעל לגיל
 14אינם נחשבים בדרך כלל לאונס .כלומר קטינים יכולים לקיים יחסי מין בהסכמה מעל לגיל .14
בין גיל  14ל 16-הפער הגילאי בין שני הקטינים לא צריך לעלות על שנתיים.

בעילה אסורה בהסכמה  -עבירה זו מתייחסת לקיום יחסי מין בהסכמת בת הזוג ,כאשר בת הזוג
קטינה או תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות .דוגמה ל"יחסי מרות" הם יחסים בין מנהל
לבין מזכירה או לבין אישה אחרת הכפופה לו במסגרת עבודתה.
גם יחסים בין מורה לתלמיד נחשבים ליחסי תלות ומרות.

ל ס ד ר ת

מעשה סדום הנו החדרת איבר מאיברי הגוף או חפץ לפי הטבעת של אדם ,או החדרת איבר מין
לפיו של אדם.

תכנית ליבה

מילון מושגים – הגדרות לעבירות מין

בעילה אסורה בהסכמה מתרחשת גם כאשר הבועל מבטיח הבטחת שווא לנישואין תוך התחזות
לפנוי למרות היותו נשוי.

הטרדה מינית היא סוג של פגיעה בעלת אופי מיני באדם אחר הכוללת התנהגויות אחדות:
סחיטה מינית  -הפעלת איום על אדם לעשות מעשה מיני.
הצקה מינית ,כמו שריקות או רמיזות מיניות ,נעיצת מבטים באיברים אינטימיים .התייחסות מבזה או
משפילה למיניותו של האדם ,למשל לזהותו המינית .תלייתן או הצגתן של תמונות פורנוגרפיות.

הצעות מיניות גם כאשר אין מראים או כאשר לא מביעים סירוב לקשר המיני  -הצעות מיניות
המגיעות לתלמיד ,לסטודנט ,למטופל או לאדם במסגרת יחסי עבודה ,נחשבות להטרדה מינית,
אפילו אם אנשים אלה לא הראו או שלא הביעו סירוב לקשר המיני .קביעה זו של החוק יוצאת
מתוך הנחה ,כי אנשים אלה תלויים באנשים הבאים עמם במגע .תלמיד תלוי במורה ,מטופל ברופא
או בפסיכולוג ,ועובד תלוי במעביד שלו .לכן במצב של תלות או במצב שבו נתונים אנשים למרותו
של הזולת ,קשה מאוד להביע אי-הסכמה לקשר מיני.
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הצעות מיניות חוזרות  -פנייה אל אדם אחר על מנת לקיים אתו מגע מיני מסוג זה או אחר ,גם
אם הוא הראה או אמר שאינו מעוניין בקשר המיני.

כיתה ט'

מעשים מגונים  -מעשים לשם גירוי ,סיפוק או ביזוי מיניים שלא בהסכמה .דוגמאות למעשה מגונה
הם מעשים של התחככויות ,נגיעות מיניות ונגיעות באיברים אינטימיים של אדם אחר.

פ ע י ל ו י ו ת

מעשה מגונה הנו מעשה לשם גירוי ,סיפוק או ביזוי מיניים שלא בהסכמה .דוגמאות למעשה מגונה
הם מעשים של התחככויות ,נגיעות מיניות ונגיעות באיברים אינטימיים של אדם אחר.

תכנית ליבה

זהות מינית הומו-לסבית

"הדבר הקשה ביותר בעולם הוא להיות מישהו שאינך"
– פרופ' לאו בוסקליה

רציונל

נטייה מינית היא אחד ממרכיבי הזהות המינית  -הגדרות המתייחסות להיבטים שונים במיניות
האדם:
זהות ביולוגית  -נקבעת על-פי המבנה הפיזיולוגי – איברי המין והרבייה ,המבנה
הגנטי וההורמונלי.

ל ס ד ר ת

הומוסקסואליות היא נטייתם המינית של גברים ושל נשים הנמשכים לבני מינם .הנטייה המינית
מוגדרת על-פי מינו של מושא המשיכה הרגשית והארוטית של אדם .על רצף הנטייה המינית
נמצאים מלבד הומוסקסואלים ולסביות גם הטרוסקסואלים ,הנמשכים לבני המין השני ,וביסקסואלים
 -הנמשכים לשני המינים.

זהות מגדר  -התחושה הפנימית של אדם כגבר או כאישה.

נטייה מינית  -למי נמשך אדם ,במי הוא מתאהב.
התנהגות מינית  -עם מי מקיים אדם יחסי מין? כיצד מקיים אדם יחסי מין?
נושא הזהות המינית חשוב במיוחד בגיל ההתבגרות ,שבו מתגבשת זהותו של המתבגר בכלל,
וזהותו המינית בפרט .מתבגרים להט"בים )לסביות ,הומוסקסואלים ,טרנסג'נדרים וביסקסואלים(
עסוקים בבירור היבטים שונים הקשורים לזהותם המינית ,ומתמודדים עם בעיות ייחודיות ,העלולות
להשפיע על מצבם הנפשי ועל התנהגותם.

המתבגר ההומוסקסואל מתמודד בתחילת גיבוש זהותו עם בעיות נוספות מעבר לאלה
הנורמטיביות לגיל ההתבגרות )חברתיות ופסיכולוגיות כאחד( .בעיות אלה ואחרות אינן נובעות
מהזהות ההומוסקסואלית עצמה ,אלא מהיחס של החברה ושל עצמם כלפי הומוסקסואלים .עיצוב
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מרבית בני הנוער המתלבטים בזהותם המינית נוטים שלא לשתף את סביבתם בהתלבטויותיהם,
ולהסתגר ב"ארון" .לחשש מחשיפה יש לא פעם בסיס מציאותי .הארון הוא הניגוד המוחלט לקרבה,
ליחד ,לשייכות ,לחום ולהבנה .היעדר המרכיבים האלה בחייו של אדם יוצר סביבה לא אנושית,
לא בריאה ,ומחיר שמירת הסוד יכול להיות גבוה מאוד .החיים בתוך הארון לאורך זמן מהווים נטל
רגשי כבד ,והם מעיקים ומלחיצים .הצורך להיחלץ מהבדידות ומהכמיהה לקרבה הם הכוח המניע
לשתף .היציאה מהארון מהווה נקודת מפנה בגיבוש הזהות ההומוסקסואלית ,ומובילה לקבלה
עצמית ולחיים שלמים ובריאים יותר.
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תהליך גיבוש הזהות המינית מתחיל כבר בילדות המוקדמת .עבור כל הילדים גדילה היא תהליך של
גילוי מתמשך של זהותם בעיני עצמם ובעיני אחרים .אנו גדלים בחברה הטרוסקסואלית המספקת
חיזוקים להתנהגות הטרוסקסואלית )גברים לא בוכים ,בובות הן לבנות וכו'( והופכת הפנמה של
ערכים אלה לחלק בלתי-נפרד מתהליכי החיברות של כל מתבגר ,לצד הפנמת מטענים שליליים
הקשורים להומוסקסואליות .ההקשר היחיד שבו מתבגרים נתקלים במושג "הומוסקסואליות" הוא
שלילי – כמושא לגיחוך ,ללעג או לרחמים .הבעיות שמהן סובלים הומוסקסואלים קשורות רובן
ככולן ליחס החברתי השלילי שלו הם זוכים.
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התנהגות מגדרית  -מאפיינים הנחשבים לגבריים או לנשיים  -שפת גוף ,מקצוע,
לבוש ועוד.

האקלים החברתי ,ובתוכו התייחסות חיובית להומוסקסואליות כאחד מהביטויים הלגיטימיים של
המיניות האנושית ,הוא מסר חיוני להטרוסקסואלים ולהומוסקסואלים כאחד .צעירים הנמצאים
בתהליך הגילוי העצמי של נטייה מינית הומוסקסואלית זקוקים למידע אמין על התופעה ,להיכרות
עם מודלים בוגרים חיוביים של חיים מאושרים ,מודלים של זוגיות חד-מינית ,והיכרות עם צעירים
אחרים כמותם .הם זקוקים ליחס חיובי ומעודד מצד כלל האנשים המשמעותיים בחייהם ,ולא רק
במסגרת המשפחה ,כדי שיוכלו לקבל את עצמם.
כמערכת חינוך אחראית ומתקדמת מוטלת עלינו האחריות ליצור סביבה שבה האפשרות להיות
להט"בים היא מוכרת ולגיטימית .כמורים ,עלינו להכיר וללמוד את הנושא על מנת להוות דמות
משמעותית עבור המתבגרים בכלל והמתבגרים הלהט"בים בפרט.

מה עוד אפשר לעשות
להעביר לבני נוער מסר ,כי הומוסקסואליות אינה קללה אלא עוד ביטוי של אהבה,
אינטימיות ומיניות האדם.
לראות במלחמה בהומופוביה ובאפליה כנגד הומוסקסואליות אתגר ,ולהגיב מיד,
כדמות משמעותית לתלמידיכם ,על כל תופעה של הומופוביה.
לא להניח מראש שכל קשר זוגי הוא בהכרח הטרוסקסואלי ,ולהשתמש בשיחות
עם מתבגרים בשפה ניטרלית עד כמה שאפשר ,או בכל האופציות הקיימות.
לדוגמה" :האם יש לך קשר?"
לתמוך ברגשותיהם של המתבגרים ולהעריך אותם אם הם משוחחים עמכם על
הנטייה המינית שלהם.
להעניק למתבגרים תחושה של דיסקרטיות ,כך שיבינו שכל מה שנאמר ,יישאר
עמכם .אם אינכם מסוגלים להעניק תחושה זו ,אמרו זאת מראש לבן/ת השיחה
שלכם.
לא לעודד מתבגרים ולהאיץ בהם "לצאת מהארון" בפני ההורים .הם צריכים
לעשות זאת בקצב שלהם ,מכיוון שהם אלה שיצטרכו לחיות עם התוצאות ,ולא
אתם.
לקרוא על הנושא וללמוד עליו ככל האפשר לפני שאתם משוחחים עם התלמידים.
ודאו שהמידע שלכם מעודכן .הפנו את התלמידים לביבליוגרפיה המציגה
הומוסקסואליות באור חיובי.
לאמץ מדיניות שאינה מפלה בבית-הספר .מדיניות הכוללת בתוכה התייחסות
לנטייה מינית העומדת במקום שווה להתייחסות לגזע ,למין ,לדת ועוד.
אם קשה לכם ,הפנו את המתבגר למישהו שיכול לתמוך ,ובו בזמן עבדו על
הסטריאוטיפים ועל הדעות הקדומות של עצמכם בנושא זה .הבעיה היא הומופוביה
ולא הומוסקסואליות.

מטרות
 .1בדיקת עמדות של תלמידי הכיתה ביחס להומוסקסואלים וללסביות.
 .2זיהוי מוקדי קושי ,ובדיקת ידע קודם על הנושא.
 .3הקניית ידע מסודר ומעודכן על הומוסקסואליות.
ניתן להזמין את מרכז חוש"ן – חינוך ושינוי לפעילויות שונות בבית-הספר .מרכז חוש"ן הנו מרכז חינוך
1
של קהילת הלהט"בים ,ומנחה במאות פעילויות בשנה תלמידים וצוותים בבתי-ספר בנושא זהות מינית.
ניתן לפנות למרכז דרך אתר האינטרנט  www.hoshen.orgאו בטלפון .052-5609393
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מפגש מס'  5זיהוי עמדות וידע קודם בנושא

במפגש זה נתמקד בבדיקת עמדות של תלמידי הכיתה ביחס להומוסקסואלים וללסביות.
נזהה מוקדי קושי ,נבדוק ידע קודם על הנושא ,ונברר מהי נטייה חד-מינית.

מהלך :

הנחייה לתלמידים

פ ע י ל ו י ו ת

לפניכם כרטיסיות של תלמידים המבקשים להתקבל לכיתתכם .בכרטיסיות
מופיעים פרטיהם האישיים של התלמידים ,כולל תכונות ,מקצועות
אהובים ,תחומים חזקים והערות המציינות פרטים נוספים עליהם.

 .2לאחר הדיון בקבוצות ,תבקש המורה מהכיתה להתכנס ,וייערך דיון על-פי ההנחיה הבאה:
א.

האם היו תלמידים אשר כל הקבוצה הסכימה פה אחד לקבלם לכיתה? אם כן ,מדוע?

ב.

האם היו תלמידים אשר היו חילוקי דעות ביחס אליהם? אם כן מדוע?

ג.

האם היו תלמידים אשר הקבוצה החליטה פה אחד בשום אופן לא לקבלם? אם כן,

ל ס ד ר ת

 .1המורה תחלק את הכיתה לקבוצות של עד  6תלמידים .לכל קבוצה יינתנו הכרטיסיות המוצעות
בפרק .המורה תבקש מהתלמידים לדון בקבלת תלמידים חדשים לכיתתם .התלמידים ידונו
בקבוצה ,ולאחר מכן ישתפו במליאה בהתלבטויות לפי ההנחיות שבהמשך.

מדוע?

כיתה ט'
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למורה,
אם הכיתה הסכימה פה אחד ללא עוררין לקבל את כולם כולל את ההומו
והלסבית ,תעבור המורה לפעילות הבאה )מפגש מס' .(6
אם רוב הכיתה הסכים לקבל את כולם ,למעט כמה תלמידים אשר סירבו
לקבל את ההומו והלסבית ,תמשיך המורה לפי ההנחיה בהמשך הפרק
הנוכחי.

המורה תרשום נימוקים לאי-קבלת ההומו והלסבית על גבי הלוח .כמו כן ,תפנה שאלה
.3
נוספת לאלה אשר היו מוכנים לקבלם ותרשום נימוקים שכנגד.
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נימוקים בעד
מה זה משנה ,העיקר שהוא בן אדם
המשיכה שלו לאחר היא עניינו
כי אני מכיר אישית מישהו/מישהי ..

נימוקים כנגד
זה מגעיל
אם הוא /היא תיגע בי
ההורים שלי יהרגו אותי אם ישמעו

 .4המורה תסכם את הנקודות הבאות ,ותציג שאלות אשר יישארו כנקודות למחשבה:
ההקשר היחיד שבו מתבגרים נתקלים במושג "הומוסקסואליות" הוא שלילי -
כמושא לגיחוך ,ללעג או לרחמים.
ההתנגדויות שאנו רואים על הלוח משקפות לרוב פחד שהוא בבסיסו חברתי או
אישי ,וקשור לחוסר ידע על הנושא ,או להתנגדות הנובעת ממניעים דתיים.
קיימים אנשים מפורסמים רבים המוגדרים בזהותם כהומואים וכלסביות .האם
כאשר אתם מגלים זאת אתם מפסיקים להאזין למוסיקה שלהם???
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כרטיסיות הפעילות


יונתן
מין :זכר
מקצועות אהובים :אמנות
תכונות :שקט ,מופנם ,סקרן מאוד לגבי
העולם
תחומים חזקים :מחשבים וספורט

ל ס ד ר ת

הערות :חבר טוב ,עוזר לקשט את בית-
הספר .זכה במקום הראשון בתחרות
אמנות.

נועם

פ ע י ל ו י ו ת

מין :זכר
מקצועות אהובים :כל המקצועות
תכונות :בעל חוש הומור ,יכולת ליצירת
קשרים חברתיים טובים
תחומים חזקים :בישול ,אוהב להתלבש
יפה
הערות :אוהב מאוד לשחק עם הבנות.
ידידם של כל הבנות.
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אלמוג
מין :זכר
מקצועות אהובים :ספרות ,ספורט
תכונות :תחרותי ,אוהב מאוד חברה ,בעל
חוש הומור
תחומים חזקים :ספורט -בנבחרת
הכדורגל של בית-הספר
הערות :אלמוג נמשך לבנים ,חש
לאחרונה שהוא הומו.
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כרטיסיות הפעילות


עוזי
מין :זכר
מקצועות אהובים :מתמטיקה ,ספורט
תכונות :בעל ידע עולם רב ,סובלני
תחומים חזקים :מחשבים ,ספורט

ל ס ד ר ת

הערות :עוזי בנבחרת הכדורגל של בית-
הספר.

יואב

פ ע י ל ו י ו ת

מין :זכר
מקצועות אהובים :היסטוריה
תכונות :בעל חוש הומור ,יכולת ליצירת
קשרים חברתיים טובים ,עקשן
תחומים חזקים :בעל זיכרון טוב ,יכולת
לייעץ לחבריו.

כיתה ט'

ו מ פ ג ש י ם

רועי
מין :זכר
מקצועות אהובים :מחשבים ,ספורט
תכונות :עצמאי מאוד ,שתלטן
תחומים חזקים :ספורט ,רכיבה על סוסים
הערות:
הוריו מוזמנים פעמים רבות לבית-הספר
בעקבות התנהגותו.
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כרטיסיות הפעילות


נועם
מין :נקבה
מקצועות אהובים :כל המקצועות
תכונות :בעלת חוש הומור ,יכולת ליצירת
קשרים חברתיים טובים
תחומים חזקים :פעילה חברתית

ל ס ד ר ת

הערות :נועם נמשכת לבנות ,היא יודעת
שהיא לסבית
לסבית.

הילה

פ ע י ל ו י ו ת

מין :נקבה
מקצועות אהובים :אמנות
תכונות :שקטה ומופנמת ,בעלת עולם
פנימי עשיר ודמיוני
תחומים חזקים :מציירת יפה ,כתיבתה
יפה
הערות :הילה מקשטת את בית-הספר
ואת הכיתה ,יודעת להיות חברה טובה.

כיתה ט'

ו מ פ ג ש י ם

דניאל
מין :נקבה
מקצועות אהובים :מתמטיקה ,ספורט
ומוסיקה
תכונות :חייכנית ,אוהבת לצחוק ,יודעת
לספר בדיחות
תחומים חזקים :ריצה ,אמנות
הערות :לעיתים נפגעת מהר ,מתקשה
לעיתים לסלוח.
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כרטיסיות הפעילות


שחר
מין :נקבה
מקצועות אהובים :ספרות ,היסטוריה,
קריאה מונחית
תכונות :רצינית ,אחראית ,מתמידה מאוד
בהכנת שיעורי בית
תחומים חזקים :כתיבת סיפורים ,עזרה
לילדי כיתתה

ל ס ד ר ת

מין :נקבה

פ ע י ל ו י ו ת

הערות :פעילה בעיתון בית-הספר.

תמרה

מקצועות אהובים :ספרות ,ספורט
תכונות :עקשנית ,תחרותית ,אוהבת
שלמות
תחומים חזקים :שליטה טובה במחשבים,
בניית אתרים
הערות :מסייעת בבית-הספר בתחום
המחשבים ,מאוד יפה.

כיתה ט'

ו מ פ ג ש י ם

מיקי
מין :נקבה
מקצועות אהובים :מתמטיקה ,צרפתית,
אנגלית
תכונות :מתקשה לשבת במקום אחד,
קופצנית ,יודעת כל מה שקורה בשכבה
תחומים חזקים :שפות ,טובה מאוד
בכדורעף
הערות :משחקת בעיקר עם הבנים
במשחקי ספורט.

חזרה לתוכן העניינים
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מפגש מס'  6הקשבה לסיפורים אישיים

במפגש זה ייעשה ניסיון להתחבר לנושא באמצעות הקשבה לסיפורים אישיים של
הומוסקסואלים ושל לסביות .סיפורים אלו יאפשרו לתלמידים להכיר את החוויות שעוברים
להט"בים )לסביות ,הומואים ,טרנסג'נדרים וביסקסואלים( ואת הקשיים הנובעים מהם.
קשיים אלו מקורם בחברה ולא בהם .במפגש זה ננסה להעלות רעיונות ומחשבות
באשר לדרך שבה יכולים התלמידים להוות חברה תומכת עבור להט"בים.

ל ס ד ר ת

מהלך:
אפשרות א׳:
עזרים :הסרט "יוסי וג'אגר"

פ ע י ל ו י ו ת

על הסרט:
הסרט מספר על יוסי ,מ"פ בצבא ועל ג'אגר ,מ"מ בפיקודו ,שניהם הומוסקסואלים
המשרתים יחדיו ביחידה קרבית בצה"ל במוצב בלבנון ,ועל מערכת היחסים
הדיסקרטית הנרקמת ביניהם ,שאותה הם נאלצים לשמור בסוד.

ו מ פ ג ש י ם

כיתה ט'

יוסי נקרע בין תדמית המאצ'ו הישראלי לבין הכרה בכך שהוא הומוסקסואל.
קשה לו להשלים עם עצמו ,והוא חושש לתדמיתו כמפקד אם ייוודעו נטיותיו
לחייליו .ג'אגר ,לעומתו ,רחוק מאוד מהסטריאוטיפ ההומוסקסואלי המקובל.
הוא שלם עם היותו הומוסקסואל ,ורוצה מאוד להראות את אהבתו ליוסי,
שמבקש להימנע מכך .ג'אגר מייחל לכך שיוסי יאהב אותו בלב שלם ,ושלא
יצטרכו להסתיר את אהבתם מאנשי המוצב ,מההורים ומהעולם בכלל.
אופיר הסמ"פ ,מאוהב בסמב"צית ,יעלי ,שמאוהבת מצדה בג'אגר ,אך אינה
מודעת לנטיות המיניות שלו.
הסוף טרגי :המתח בין אנשי המוצב עולה לקראת היציאה למארב הלילי שבו
הם צפויים להיתקל באויב .הציפייה אכן מתממשת ,וג'אגר נפצע אנושות בקרב.
יוסי מבין שהוא באמת אוהב אותו ואף אומר לו זאת ,אך זה כבר מאוחר מדי,
וג'אגר מת מפצעיו.

דיון לאחר צפייה בסרט:
מה הרגשתם כשראיתם את הסרט?
מה נגע לליבכם?
מה הפליא אתכם?
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מה דעתכם על יוסי וג'אגר?
האם הסרט חידש לכם דבר-מה? אם כן ,מה?
מה עמדתכם ביחס לסוד של יוסי וג'אגר?
מדוע שמרו על מערכת יחסיהם בסוד?
האם נכון הדבר לשמור בסוד?
מה היית אומר ליוסי או לג'אגר אילו היה חברך?
כתוב לסרט סוף אחר .מה היה קורה שם? מה היה עולה על מערכת היחסים בין
השניים? כיצד היית מביים אחרת את הסרט?

אפשרות ב׳ :על החוויות שעוברים להט״ביים
עזרים:

סיפורים אישיים כמספר הקבוצות בכיתה
כרטיסי עבודה על הסיפורים

מהלך:
 .1הכיתה תתחלק לקבוצות.
ייבחר מנחה לקבוצה שתפקידו לארגן את העבודה ולמסור למליאה את תוצריה.
כל קבוצה תקבל לקריאה סיפור אישי מתוך קובץ סיפורים אישיים של הומואים,
לסביות וטרנסג'נדרים )אפשר שכמה קבוצות תעבודנה על אותו סיפור(.
למורה,
יש לציין בפני התלמידים ,כי הסיפורים המובאים בפעילות אינם סיפורי חיים
שלמים ,אלא חלקים נבחרים מהם .כל הסיפורים הם אמיתיים ,ונכתבו על-ידי
מתנדבי מרכז חוש"ן.

 .2התלמידים בקבוצה יקראו את הסיפור ויעבדו על-פי השאלות המנחות בכרטיסיות העבודה
שלהלן:
האם ישנם קווי דמיון בין הסיפור לבין החיים שלכם? אילו?
מה הם לדעתכם הקשיים שאתם מתמודד המספר?
מה הם לדעתכם מקור הקשיים? )בדקו את המקור של
שהעליתם(.

כל אחד מהקשיים

מה היה עוזר לו להתמודד עם הקושי?
לו הייתם חברים שלו ,מה הייתם מייעצים לו לעשות בכל אחד מהמצבים שאתם
היה קשה להתמודד?
מה הייתם עושים במקומו של המספר?
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 .3התכנסות במליאה .כל קבוצה תמסור את עיקרי הדיון.
 .4סיכום עיקרי הדיון על הלוח בטבלה:
מקור הקשיים

קשיים

הצעות להתמודדות

 .5לסיכום הפעילות ניתן לשאול:
מה למדו מהפעילות?
מה הרגישו בעקבות הסיפורים שהובאו בפניהם?

ל ס ד ר ת

מה באפשרותם לעשות?
חשוב להדגיש לתלמידים:
הסיפורים ברובם מעלים קשיים הקשורים להתייחסות סטריאוטיפית ,לתחושות
של מבוכה ,לפחד מחשיפת התחושות ,לשמירה בסוד של החיים הפרטיים מפני
החברים וההורים ,להתלבטויות ,לניסיונות להיות "רגילים"...

פ ע י ל ו י ו ת

הסיפורים מראים שהבעיה המרכזית של המספרים קשורה לרוב ליחס האחרים
אליהם.
האחרים הם אנחנו ,ולנו היכולת לשנות גישה והתייחסות להומוסקסואלים ,כדי
שהסיפור שלהם יהיה שונה ,טוב יותר.

כרטיסיות סיפורים אישיים
סיפורו של אלעד

ו מ פ ג ש י ם

כיתה ט'

בכיתה ז' התחילו הבנים בכיתה לדבר על בנות ,שאני לא הרגשתי שום משיכה
אליהן .לא רק שלא נמשכתי אליהן ,גיליתי שאני נמשך דווקא לכמה מהבנים
בכיתה .מאוד התביישתי בגילוי הזה ,לא סיפרתי לאף אחד ,ושמרתי את ה"סוד
הנורא" בבטן .קראתי ב"מעריב לנוער" שמשיכה לבנים היא תופעה חולפת,
והחלטתי לחכות ,שהיא תחלוף גם אצלי .ואת רוב גיל ההתבגרות שלי ביליתי
בציפייה ובהמתנה שהמשיכה לבנים תעבור ,ושאתחיל להימשך לבנות.
במהלך הלימודים התאמנתי בנבחרת השחייה ביישוב ,ושם הכרתי את יוסי –
נער גבוה ושרירי .כל השנים ראיתי אותו מרחוק ומעולם לא העזתי לגשת אליו
ולדבר אתו .כשהתיכון הסתיים ,ביום שישי אחד ,אחרי האימון בבריכה ,נתקלנו
זה בזה ואזרתי אומץ לדבר אתו .גילינו שיש לנו המון תחביבים משותפים,
וקבענו ללכת לסרט.
הידידות שלנו נעשתה טובה יותר ,ואני התאהבתי בו יותר ויותר בכל יום
שעבר .היינו מדברים גם על הבחורות שהוא יוצא אתן ,ולי נותר אלא להנהן
למשמע מעלליו ,שלא עניינו אותי כלל .כל מה שרציתי היה לנשק אותו ,ללטף
אותו ולחבק אותו .כל יום שעבר ,הפרפרים בבטן נעשו עצומים יותר ,והתסכול

41

שלעולם לא אוכל לממש את הרגשות שלי כלפיו רק הלך והחמיר.
בערב יום שישי אחד יוסי נשאר לישון אצלי .רגע לפני שנרדמנו הוא הציע
לעסות לי את הגב .כל נגיעה שלו בי מילאה אותי בתחושות מופלאות ,ולא
רציתי שהרגע הזה ייגמר .אט-אט העיסוי הפך לליטופים ,ואז יוסי הפסיק לגעת
בי ,ושכב על-ידי .עיננו בחנו אלו את אלו ,ואז הוא קרב אלי ונישק אותי .זה לא
היה חלום כלל.
כחודש לפני השחרור מהצבא הלכתי עם אימא שלי להצגה .במהלך ההצגה,
לפתע ,היא פנתה אלי ושאלה" :אולי תמצא כבר חברה?"" .ואם לא אמצא?"
עניתי" ,אז תמצא חבר" אמרה בפתאומיות .הדיאלוג התמוה הזה התנהל,
להזכירכם ,בזמן ההצגה כאשר קריאות "ששש" מלוות את שיחתנו" .טוב" עניתי
"אני אמצא חבר"" .אתה רציני?" היא שאלה ,ועניתי בחיוב.
ההצגה נגמרה .יצאנו מהתיאטרון וצעדנו לעבר האוטו .ללא מילה .נכנסנו
למכונית ואימא התניעה את האוטו .דמעות החלו לזלוג על לחייה .שאלתי אותה
אם היא כועסת עלי ,והיא אמרה שאין לה על מה לכעוס ,והיא רק לא מבינה
למה לא סיפרתי לה קודם.

סיפורה של מיכל
כבר מילדות הייתי קצת "שונה" .תמיד אהבתי לשחק במשחקים של בנים ,ואף
פעם לא אהבתי להתלבש כמו שבנות "צריכות" .שום דבר מזה לא נחשב בעיניי
לחריג ולא הווה בעיה ,עד שהגעתי לתיכון והכרתי את טל .טל הייתה המורה
שלי לסוציולוגיה ,והתיידדתי אתה .מצאתי את עצמי משוחחת אתה פעמים
רבות על נושאים שונים ,החל מלימודים וצבא ,ועד מוסיקה ,פוליטיקה ועוד ,ואז
הבנתי שהתאהבתי בה.
קשה להגדיר התאהבות .בוודאי כשמדובר באהבה ראשונה ,על אחת כמה
וכמה כשמדובר במורה ,ומעל לכול – כשהיא אישה ...מה זה אומר אם אני
כל הזמן חושבת עליה? אם הלב שלי קופץ כשאני שומעת את קולה ,ומחסיר
פעימה כאשר אני רואה אותה? הרגש הזה השתולל בתוכי ,ולא ידעתי לפרש
אותו .כשהתחלתי לחשוב שאולי באמת התאהבתי בה ,מיד אמרתי לעצמי "אני
לא כזאת! אין לי כל בעיה עם הומואים ולסביות ,אבל אני? מה פתאום! אני
אוהבת אותה כבן אדם ,לא ב"צורה רומנטית" .לי זה לא יקרה!.
אמרתי לעצמי שאני לא כזאת ,אבל ליתר ביטחון – לא שיתפתי אף אחד
במחשבות ובטח שלא בתחושות שלי כלפי טל .המשפט הזה" ,לי זה לא יקרה",
ליווה אותי במשך שבע שנים ,עד שהבנתי שזה כן מה שקורה לי .לא היה
פשוט לעבור את התיכון עם הרגשות והמחשבות הללו .רציתי שייגמרו כבר כל
הספקות הללו ,שאפסיק לחשוב עליה .החברות שלי היו מספרות סיפורים על
בחור שהזמין אותן לצאת ,או מישהו שמצא חן בעיניהן – ואני פשוט שתקתי
וחיכיתי שיבוא כבר הבחור שיקסים אותי .שנות התיכון עברו עלי די בבדידות
– אף אחד לא ממש הכיר אותי .אפילו לא אני.
השנים עברו ,ומצאתי את עצמי מתאהבת שוב .פעם זו היתה חברה מהצבא,
ופעם אחרת חברה מהאוניברסיטה .גם בפעמים האלה שמרתי על כך בסוד,
והמשכתי לומר לעצמי " -לי זה לא יקרה ,אני לא כזאת" .עד שראיתי סרט
בטלוויזיה ,על אישה שמגלה שהיא לסבית ,ועל ההתמודדות שלה עם הגילוי.
הסרט סקרן אותי מאוד .הרגשתי שהוא קשור מאוד גם אלי .רק ההזדהות
הזאת גרמה לי להתחיל לקלוט – גם אני "כזאת"; זה "קרה" לי ,ועדיין "קורה".
וזה בסדר גמור.
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מפגש מס'  7הקניית ידע ועשיית "סדר בבלגן"...

מפגש זה יתמקד בהקניית ידע על המושגים הקשורים ללהט"בים.

המושגים:

 .2תפקידי מגדר ) - (Gender Roleמערכת החוקים שקבעה החברה כדי להורות לנו כיצד אנו
אמורים להתנהג על-פי המין שלנו .תפקידי המין נקבעים על-ידי התרבות וחלים על האדם
מרגע לידתו.
 .3התנהגות מגדרית  -מאפיינים הנחשבים לגבריים או לנשיים  -שפת גוף ,מקצוע ,לבוש ועוד.

 .5זהות מינית – האופן שבו אדם תופס את עצמו ,למי הוא נמשך באופן משמעותי ,לבני מינו או
לבני המין השני .היא מבוססת על החוויה האישית שלו ,ולאו דווקא על מינם של הפרטנרים
שלו בפועל.
 .6נטייה מינית – מונח המציין את המין/המגדר של אובייקט המשיכה המינית והרגשית העיקרית
של האדם – האובייקט הארוטי והרומנטי .השימוש במונח "נטייה מינית" )לעומת "העדפה
מינית"( נועד בדרך-כלל להדגיש את ההיבט המולד ,המהותי ,הקבוע של הנטייה המינית.

ו מ פ ג ש י ם

כיתה ט'

מהלך:
 ..1המורה תכתוב על הלוח את המושגים הבאים:
מין-זכר/נקבה.
תפקידי מגדר.
מגדר
.2

פ ע י ל ו י ו ת

 .4סטריאוטיפ של תפקידי המינים  -עמדה או תפיסה סטריאוטיפית המתייחסת אל בני האדם
השייכים לקבוצה מסוימת כאל אנשים זהים בתכונותיהם .תפיסה סטריאוטיפית של תפקידי
המין מניחה ,שלכל הנשים ולכל הגברים אותם שטחי התעניינות ,אותם ערכים ,אותן יכולות
ואותן התנהגויות ,משום שהם בני אותו המין.

ל ס ד ר ת

 .1זהות ביולוגית  -נקבעת על-פי המבנה הפיזיולוגי – איברי המין והרבייה ,המבנה הגנטי
וההורמונלי.

בתחילה ייערך בירור עם התלמידים ביחס למושג הראשון זכר  -נקבה.
המורה תשאל מה בעצם שונה בין בנים לבנות?
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קיימים שני הבדלים :ההבדל המולד הוא השוני באיברי המין .כתוצאה ממנו
מתחוללים בגיל בוגר יותר שינויים הורמונליים והתפתחותיים שונים .ההבדל
השני ,מקורו בהתייחסות החברתית השונה לבנים ולבנות .המורה תחדד את
ההבדלים ,ותציין כי ההבדלים החברתיים נוצרים בתהליך החיברות שהילד
והילדה עוברים :מלבישים את התינוקות בצבעים שונים ,את הבת מלבישים
בוורוד ,קונים לה בובות ,ואילו לבן קונים בדרך כלל צעצועי מלחמה ,כי הוחלט
שהבן יתפקד באופן שונה מהבת .אלה למעשה ,תפקידי המגדר המוכתבים
לילדים מרגע לידתם .הם אינם הבדלים מולדים.

 .3ראינו אם כן ,כי את השוני מכתיבה לרוב החברה.
כיצד אם כן מתייחסת החברה לאלה אשר אינם מתנהגים על-פי תכתיביה?
בפעילות שבה נתבקשתם לבחור תלמידים לכיתתכם ,ציינתם גם מדוע אינכם רוצים לקבל
לכיתתכם הומו או לסבית.
הייתה לכם דעה מאוד מגובשת על ההומואים והלסביות.
דעה זו היא סטריאוטיפית
סטריאוטיפית ,משום שהיא מכלילה קבוצה שלמה של אנשים בקטגוריה אחת
בעלת מאפיינים דומים.
דוגמאות לדעות סטריאוטיפיות על הומואים ועל לסביות:
"כל ההומואים מתנהגים כמו בנות"
"כל ההומואים הם מעצבי אופנה"
"כל הלסביות פמיניסטיות"
"כל הלסביות גבריות"
הכללות כאלה עושות עוול גם לקבוצות אחרות באוכלוסייה .עוול שבהכללה
נעשה למיעוט ,שיחס החברה אליו שלילי .המושג הומו זוכה כאן להדים שליליים,
ונאמר בלעג ובגנאי.

 .4המורה תסביר את המושגים בכיתה ,או שתחלק לתלמידים את דף המושגים .לאחר בירור
המושגים ,יתבקשו התלמידים לבנות פרופיל זהות מינית
מינית ,הכולל את כל המרכיבים שפורטו ,של
 4אנשים )לסביות ,הומואים ,הטרוסקסואלים( .המנחה תבקש מהתלמידים לנסות ולפרט את
הפרופילים השונים.
ניתן לבקש לבנות פרופיל ליוסי ,לג'אגר ,או מתוך הסיפורים האישיים או מהכרטיסים.
לדוגמה :ג'אגר  -בניית פרופיל זהותו המינית
זהות ביולוגית :נולד זכר .נולד עם אברי המין הזכריים.
זהות מגדרית :מרגיש גברי.
התנהגותו המגדרית בהלימה חלקית לתפקידי המגדר :התגייס לצבא ,אך רגיש ועדין.
נטייתו המינית :נמשך לגברים.
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רציונל
נגיף האיידס – מה זה נוגע לנו?

התלמידים חשופים למידע על אודות מחלת האיידס כפי שהיא מוצגת באמצעי התקשורת,
בסרטים ובאינטרנט .חשיפה זו אינה מבוקרת ,ועלולה לכלול סילופים וחלקי מידע ,שיש בהם כדי
להעצים פחדים ,דעות קדומות והתנהגויות בעייתיות.
תפקידנו כמחנכים לתווך בהעברת המידע ,כדי שהתלמידים יוכלו לעשות בו שימוש נכון ,ולהימנע
מפגיעה בעצמם ובאחרים בהווה ובעתיד .חשוב להביא דוגמאות ממצבי החיים האופייניים לשלבי
ההתפתחות הרלוונטיים לגילאי התלמידים ,ויחד עם זאת לגלות ערנות לשאלות ולאמירות המעידות
על תכנים נוספים המעסיקים אותם ,על מנת לתת להם מענה ברור וענייני בנושא.

חומר תיאורטי בנושא האיידס ניתן למצוא בסיכום הפעילויות ובביבליוגרפיה המצורפת.

מטרות

.3

להפוך את התלמיד לשותף פעיל בלימוד ובעיבוד המידע על אודות נגיף האיידס והמחלה.

.4

לפתח התנהגות אחראית ונבונה שתמנע הידבקות במחלה.

.5

לפתח יכולת קבלה וסובלנות כלפי נשא איידס )תלמיד ,מורה( ונכונות לסייע לו ברגעי
מצוקה.
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.2

להפריך מיתוסים ,שמועות ואמונות שגויות.

ו מ פ ג ש י ם

.1

לרכוש ידע אמין ועדכני בנושא האיידס.

פ ע י ל ו י ו ת

לפניכם הצעה מעובדת בת שיעורים אחדים לדיון עם תלמידים בנושא האיידס .ניתן ליישם את
ההצעה כלשונה ועל-פי הסדר המוצע כאן ,או לחלופין ,לבחור חלק מן הפעילויות או לשנות את
הסדר .בכל מקרה ,מומלץ מאוד להוסיף על מתן המידע בנושא גם דיון בעמדות כלפיו ,ועבודה על
פיתוח גישה ערכית ,מקבלת וסובלנית כלפי נשא האיידס.

ל ס ד ר ת

 – HIVנגיף הכשל החיסוני הנרכש  -הוא הגורם למחלת האיידס .המחלה מחלישה את המערכת
החיסונית של האדם הנדבק ,ופוגעת ביכולתו של הגוף להילחם במחלות .אין עדיין ריפוי מלא
למחלת האיידס ,אולם קיים שילוב של תרופות אשר מאט את קצב התפתחות המחלה ,המכונה
"קוקטייל" .האנשים הנושאים את הנגיף חיים אתו במשך שנים רבות ,אלא שלעיתים איכות החיים
שלהם יורדת ,הן עקב השפעת התרופות על הגוף ,והן עקב הניכור והבידוד החברתי העלולים
ללוות את נשאי הנגיף.

תכנית ליבה

מניעת איידס

תכנית ליבה

מפגש מס'  8איידס מה זה אומר לי?

מפגש זה יפתח בבירור הידע של התלמידים בנושא .במהלך המפגש נברר מהם
העמדות והרגשות של התלמידים בנושא ,ומהם מקורות המידע .תעשה הבחנה בין
מידע אמין לבין מידע רכילותי ומיתוסים.

 .1המורה תחלק לתלמידים דפים מודפסים עם כל המשפטים המופיעים להלן או עם חלקם.
 .2התלמידים ישלימו את המשפטים ,יתיישבו בקבוצות יקריאו את מה שכתבו ,וישוחחו על הנושא
במסגרת הקבוצתית.
משפטים להשלמה:

ל ס ד ר ת

מהלך:

המושג איידס מזכיר לי את המושגים הבאים...

פ ע י ל ו י ו ת

איידס בשבילי הוא כמו...
כשאני חושב על איידס הייתי רוצה לדעת...
נתקלתי במושג איידס כש)...ראיתי סרט ,קראתי ,..הכרתי ...וכו'(
כשאני חושב על איידס אני פוחד ש...
איידס היא מחלה קשה ,אבל לי אין כל קשר אליה ...וגם לא יהיה לי.
לחולי האיידס ולנשאי האיידס יש  /אין סיכוי ל...
 .3כל קבוצה תציג במליאה הסכמות ואי-הסכמות שעלו בקבוצה ,דילמות ,חששות ופחדים
הקשורים לנושא.

כיתה ט'

ו מ פ ג ש י ם

חזרה לתוכן העניינים
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תכנית ליבה

מפגש מס' " 9החבר של החברה שלי"...

עד לפני שנים אחדות האמינו ,שמחלת האיידס היא נחלתן של קבוצות סיכון מסוימות
בלבד .כיום אנו יודעים שכל אחד מאתנו יכול להיפגע מנגיף האיידס ללא הבדל גזע,
דת מין והעדפה מינית .לא רק שאיידס פוגע ללא הבחנה בכל אדם באשר הוא ,אלא
שעל-פי הסקרים פגיעים בני נוער במידה ניכרת ,יותר מאשר קבוצות סיכון אחרות

ל ס ד ר ת

באוכלוסייה.
הפעילות "החבר של החברה שלי" ,באה להמחיש עד כמה קל להידבק בנגיף האיידס
ולהעבירו מן האחד אל האחר ,כאשר לא משתמשים בקונדום בזמן קיום יחסי מין עם
אדם שלא נבדק ולא ידוע באופן חד-משמעי שאינו נושא את הנגיף.

פ ע י ל ו י ו ת

נקודות לשיקול דעת ולחשיבה:
הפעלת שיקול דעת בזמן קיום יחסי מין עם אדם שלא מכירים.
חשיבה ודיון משותף בדבר השימוש באמצעי מניעה וסוג אמצעי המניעה
במערכת יחסים זוגית ממושכת.
הפעלת שיקול דעת בעד ונגד השימוש בגלולות מול השימוש בקונדום .מתן
עדיפות לשימוש בקונדום בזמן קיום יחסי מין כמונע הריון ,מחלות מין ואיידס.

מהלך:

 .2הנחיה :לאחר שכולם יסיימו לרשום את השמות ,תבקש המורה בקול לקוני/עצוב מכל בעלי
הנקודה האדומה לקום ,ויודיע להם:

"צר לי להודיע לכם ,אבל על-פי תוצאות הבדיקה שלכם אתם נושאים בגופכם
את נגיף האיידס".
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דמיינו לעצמכם שזכיתם בפרס  -הכיתה נשלחת לסוף שבוע באילת .אתם
מקבלים מפתחות ל X-חדרים .לכל חדר יכולים להיכנס שניים .רשום את מי
תזמין לישון אתך בלילה .אפשר ורצוי להזמין בן/בת זוג מן המין השני.

ו מ פ ג ש י ם

 .1המורה תחלק לתלמידים פתקים לבנים חלקים מקופלים לארבעה חלקים .על ארבעה פתקים
תצוין נקודה אדומה דקיקה במרכז הדף ולידה יהיה רשום בקטן  .HIVכל תלמיד ייקח פתק
מקרי מתוך ערימת הפתקים ,יפתח אותו ויניח אותו בצד .המורה תאמר לכולם:

המורה תשתתק לרגע ,ולאחר מכן יבקש מכל אחד מבעלי הנקודה האדומה להקריא את שם
השותף לחדר.
המורה תבקש מהשותף לקום ולהקריא את שם השותף שבו הוא בחר .כל מי שיוקרא שמו
יקום ,ויודיעו גם לו בצער רב שהוא נשא איידס .בצורה זו אט-אט יקומו רוב תלמידי הכיתה.
 .3דיון במליאה
התלמידים יישאלו כיצד הם הרגישו במהלך התרגיל.
המורה תפנה אל ארבעת התלמידים הראשונים ותשאל כיצד הם הרגישו בתחילת
הפעילות כשהודיעו להם שהם נשאים.
כיצד הרגישו האחרונים שקמו.
מהי בעצם מטרת התרגיל?
למורה,
בכיתה שבה לומדים  40תלמידים ,רצוי לחלק  8-6פתקים עם נקודות אדומות.
על-אף שחלוקת הפתקים היא אקראית ,יש להקפיד שגם בנים וגם בנות
יקבלו את הפתקים עם הסימון האדום.
יש חשש שתלמידים שאינם מקובלים חברתית לא ייבחרו ,אי-לכך מומלץ,
שלא להמשיך את הפעילות עד סופה ,אלא להפסיק אותה במצב שבו קבוצה
של לפחות כ 10 -תלמידים טרם קמה.
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תכנית ליבה

מפגש מס'  10שאלון בנושא איידס

נגיף האיידס שונה מנגיפים אחרים המוכרים לנו ,מאחר שבניגוד למחלות מין אחרות,
אין ריפוי מלא למחלת האיידס .האנשים הנושאים את הנגיף חיים אתו במשך שנים,
אלא שבמקרים רבים איכות החיים שלהם נפגעת ,הן עקב השפעת התרופות על הגוף
והן עקב הניכור והבידוד החברתי המלווים את המחלה .כתוצאה מהמבוכה ומהפחד
מפני המחלה ,רבים המיתוסים סביבה .מטרת הפעילות הנוכחית היא ללמוד להבחין

ל ס ד ר ת

בין מיתוס לעובדה בנושא האיידס ,ולהבין שידע רחב בנושא המלווה בהתנהגות מינית
אחראית ונבונה הוא בעל חשיבות רבה להימנעות מהדבקה ומהידבקות.

מהלך:
 .2התלמידים יתיישבו בקבוצות וינסו להגיע להסכמה על התשובות לשאלות.
 .3המורה תחלק לכל קבוצה מידע תיאורטי על המחלה )מידע שהורד מן האינטרנט ,מעלוני מידע
ממשרד הבריאות וכו'.(...
כל קבוצה תקבל חומר שונה בנושא ,ותבחן את תשובותיה בהתייחס לחומר התיאורטי
שקיבלה.

דיון במליאה:

 .6יושם דגש על הפער בין ידע רכילותי ומיתוסים לבין מידע אמין.
למורה,
בהמשך לפעילות מצורף דף עם תשובות נכונות למנחה.
מומלץ להיעזר בחומר תיאורטי על הנושא בטרם דנים עם התלמידים בשאלון
המיתוסים )ראה נספחים(.
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ו מ פ ג ש י ם

 .5ייערך דיון סביב ההתרחשות והתהליך שכל משתתף עבר ,הן ברמה האישית והן ברמה
הקבוצתית.

כיתה ט'

 .4כל קבוצה תציג במליאה שאלות אחדות שאותן תבחר ,ואת התשובות הנכונות לאותן שאלות
בהסתמך על החומר התיאורטי שקיבלה.

פ ע י ל ו י ו ת

 .1כל תלמיד ימלא את השאלון באופן אישי.

ציין נכון/לא נכון ליד כל אחד מן המשפטים הבאים:
.1

נגיף האיידס מועבר דרך הרוק.

.2

שימוש בקונדום מקטין כמעט לחלוטין את הסיכון להידבקות באיידס.

.3

קיום מגע מיני ללא קונדום בזמן מחזור חודשי מגביר את הסיכון להידבקות בנגיף
האיידס.

.4

נגיף האיידס נמצא בנוזל הזרע ובנוזל הווגינלי )דרך הפות( ,על כן קיים סיכון גבוה
להידבקות בזמן המגע המיני.

.5

ניתן להידבק בנגיף על-ידי עקיצת יתושים.

.6

רק הומוסקסואלים נדבקים באיידס.

.7

אין אדם החסין בפני הנגיף כאשר התנאים הם אופטימליים להידבקות.

.8

ניתן להידבק בנגיף האיידס בנשיקה צרפתית.

.9

מומלץ לא לגעת בפצעים פתוחים ובהפרשות של ילדים ושל מבוגרים אחרים.

 .10יש לחכות תקופת חלון בת שלושה חודשים מיום קיום יחסי המין האחרונים ועד
לעריכת הבדיקה.
 .11כדאי להתרחק מאדם הנושא את הנגיף מחשש להידבקות.

תשובות:
 .1לא נכון
 .2נכון
 .3נכון ,כי הנגיף נמצא בנוזל הווגינלי ובדם ,ומאחר שבתקופת המחזור
הרבה יותר קל לחדור דרך דפנות הנרתיק והרחם.
 .4נכון.
 .5לא נכון :היתוש אמנם מוצץ דם ,אבל דם זה עובר לתוך הקיבה שלו
שבה הנגיף אינו יכול להתפתח ,וזאת בניגוד למלריה .ההדבקה במלריה
נובעת מכך שהטפיל מתפתח בבלוטות הרוק של היתוש ,וכאשר היתוש
עוקץ ומפריש רוק לפצע ,הטפיל עובר .תהליך זה אינו קורה לנגיף
האיידס.
 .6לא נכון ,כל אדם באשר הוא יכול להידבק בנגיף האיידס אם לא
ישתמש בקונדום בזמן מגע מיני עם נשא איידס.
 .7נכון.
 .8לא נכון.
 .9נכון ,כדי להימנע מסוגים שונים של מחלות זיהומיות מדבקות.
 .10נכון מאוד .לעיתים מומלץ לערוך את הבדיקה שנית ,גם אחרי פרק זמן
של שישה חודשים.
 .11לא נכון .אין חשש אם נוקטים את האמצעים הנדרשים.
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מפגש מס'  11סוגיות ודילמות בנושא איידס

המפגש עם נגיף האיידס יכול לעורר סוגיות ודילמות בחיי היום-יום :מה אני עושה
כשבמשפחתו של חברי הטוב יש חולה איידס? האם הבקשה להשתמש בקונדום לפני
קיום יחסי מין מעבירה מסר של חוסר אמון? ועוד .סוגיות ודילמות אלה מקורן לעיתים
בתפיסות מוטעות על הנגיף ,והן משקפות התלבטויות שכיחות של בני נוער.
מפגש זה מכוון לעמת את בני הנוער עם השאלות ועם הדילמות הקשורות לנגיף

מהלך:
 .1בהמשך מופיעים סיפורי אירוע .הכיתה תתחלק לקבוצות ,כל קבוצה תדון באירוע ותעבד אותו
בהתאם לאחת ההצעות שלהלן .לסיכום ,כל קבוצה תציג את עבודתה בפני תלמידי הכיתה.
התלמידים יבחרו אירוע אחד ,ויכינו אותו להצגה בפני הכיתה .כל תלמיד בקבוצה
יבחר בדמות אחת מהסיפור וישחק אותה )אפשר להוסיף דמויות ולהתאים אותן
לסיפור( .התלמידים יזהו ,בשיחת התכנון שביניהם ,נושאים ,לבטים ושאלות שיעלו
מהסיפור שבחרו ,על מנת להמשיך אותו ולהציגו באמצעות השאלות והלבטים
האלה .השיחה בין הדמויות בהצגה תאפשר לכיתה להבין מה מתחולל בהן ,במה
הן מתלבטות ולאילו החלטות הן הגיעו.
התלמידים יבחרו אירוע אחד ויהפכו להיות יועץ הסתרים בסיפור .הם יחליטו למי
ומה ראוי לייעץ .מה באמת נכון לעשות? מי צודק? למי כדאי לפנות? במה כדאי
להיעזר? ממה כדאי להימנע ,ואיך? מה מתוך מה שידוע להם יכול לעזור להם
בתהליך הייעוץ?

דיון במליאה:
 .2התלמידים יעלו התלבטויות וקשיים הקשורים לאירועים השונים.
 .3ייערך דיון על חשיבות השימוש בקונדום בזמן קיום יחסי מין.
 .4יושם דגש על תקשורת זוגית ועל קיום מערכת יחסים זוגית אחראית ונבונה.
 .5ייערך דיון סביב הסכנות הכרוכות במערכת יחסים ספונטנית ,זמנית ובלתי זהירה.
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כיתה ט'

התלמידים ימשיכו את הסיפור – כך שתהיה בו התפתחות מעניינת וסיום מרגש
או מפתיע ,וידווחו עליו כמו במשדר טלוויזיוני או רדיופוני.

ו מ פ ג ש י ם

התלמידים ירשמו את מסקנותיהם מאחד האירועים .מומלץ לבטא את תובנותיהם
בצורה של סיסמאות לפרסומת ,כותרות לעיתון ,או קריקטורות המשקפות את
דעתם על המתרחש בסיפור .חשוב שהמסרים יאורגנו באופן שיבהיר את מכלול
התייחסויותיהם.

פ ע י ל ו י ו ת

להלן ההצעות לעיבוד סיפורי המקרה:

ל ס ד ר ת

האיידס ,במטרה להמשיך ולהפריך דעות קדומות ואמונות מוטעות.

אירוע א':
במחנה הקיץ של הצופים החליטו המדריכים הצעירים לערוך טקס אומץ מיוחד,
בסופו של א"ש הלילה .לאחר שעברו החניכים מסלול מכשולים ארוך ומפחיד,
הגיעו לגבעה ליד הים .כשהתכנסו כולם ,הוציאו המדריכים מחט ארוכה והחלו
לעבור בין החניכים ולדקור כל אחד מהם בכף ידו .כל חניך היה צריך להוציא
מעצמו דם ולערבב אותו בדמם של החניכים האחרים תוך חיכוך ידיים ושבועת
"הנני נכון ונאמן" .שלושה חניכים סירבו להשתתף בטקס והביטו בנעשה
מהצד.
הקבוצה והמדריכים הצביעו עליהם בזלזול ולעגו לפחדנותם העלובה.

מה דעתך על התנהגותם של שלושת החניכים?
מה אתה היית עושה במצב כזה?

אירוע ב':
רמי ויוחאי חברים טובים .הם לומדים באותה כיתה ונוהגים לבלות זמן רב
ביחד .הם אוהבים לשחק יחד בכדורגל ,להכין שיעורים ועבודות בית ,ואף ללון
זה אצל זה פעמים רבות .יום אחד סיפר רמי ליוחאי שאימא שלו היא נשאית
איידס ,וביקש ממנו לא לגלות זאת לאף אחד .יוחאי נשבע שישמור את סודו,
אלא שלמחרת ,החלה לנקר בו המחשבה שאולי הוא צריך לספר על כך להוריו.
מצד אחד ,הוא ידע שזה יסבך אותו ,כי הם היסטריים ,ויש להניח שלא יתנו לו
להיפגש יותר עם רמי ,ובטח לא יאפשרו לו לישון שם או לרמי לישון אצלו.
מצד אחר ,הוא פחד ,שאם לא יגלה להם וימשיך להתנהג כמו בעבר ,הוא עלול
להידבק בנגיף האיידס ,ולהדביק את כל בני המשפחה שלו.

האם קיים חשש סביר שיוחאי יידבק מאימו של רמי באיידס?
כיצד אתה היית נוהגת במצב הזה?

אירוע ג':
לאחר מסיבת הסיום של בית-הספר הלכו החבר'ה לחגוג על חוף הים .לקראת
הבוקר ,כשרובם נפלו שדודים מעייפות ונרדמו על החוף ,נתי וכמה מחבריו
המשיכו לחגוג .הם הכינו אוכל ,ישבו מסביב לצלחת מרכזית ,אכלו ושתו .כמה
חבר'ה שהסתובבו על החוף הצטרפו לחגיגה.
רוני ,ידידתו הקרובה של נתי ,התעוררה לפני האחרים והצטרפה לחבורה .לאחר
כמה רגעים היא קראה לנתי הצידה ואמרה לו בלחש :השתגעת ,מה אתה נותן
לאנשים שאינך מכיר לשתות מהכוס שלך ולאכול מאותה צלחת? תראה איך
שהם נראים ,אני חושבת שהם אנשים חולים ,אולי נדבקת באיידס?....

מה דעתכם? האם על נתי לערוך בדיקה לגילוי נגיף האיידס?
האם נתי נתון בסכנה כלשהי?
ממה עלינו להיזהר?
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אירוע ד':
ליאת ויובל הכירו בראשונה לפני כחודש בביתה של שירן ,חברתה הטובה של
ליאת .מאז שהכירו ,יובל וליאת רוב הזמן ביחד .הם מתעניינים באותם דברים,
אוהבים מאוד לראות סרטים ולרקוד יחד בערבי שישי.
בשבוע הבא הם עומדים לרדת עם עוד כמה חברים לנופש באילת .ברור
לשניהם שבשבוע הזה זה יקרה .הם הגיעו לרמת יחסים מאוד קרובה ואינטימית,
ושניהם יודעים שבאילת יש סיכוי רב שהם יתחילו לקיים יחסי מין .באחת
משיחותיהם בעבר ליאת ציינה ,שכשהיא תקיים יחסי מין עם בן זוג היא תקפיד
תמיד להשתמש בקונדום ,גם אם באותו זמן תשתמש בגלולות ,בשל החשש
מהידבקות במחלות מין ובאיידס .באותה שיחה טען יובל ששימוש בקונדום זה
מגעיל ,מקלקל את כל הכיף וההנאה ,כמו למצוץ סוכרייה עם ניילון.

ל ס ד ר ת

ליאת מתלבטת ,אולי זה קטנוני לדרוש מיובל להשתמש בקונדום? ...יובל בחור
כזה מקסים וחוץ מזה הוא בן דוד של שירן חברתה הטובה ,אין סיכוי שיש לו
מחלת מין ,אולי עדיף שלא תתעקש ותשתמש בגלולות בלבד וזהו?.....

מה דעתך?
הבא נימוקים בעד ונגד.
מה היית עושה במקומה?

פ ע י ל ו י ו ת

אירוע ה':
כמדי יום שישי בערב ,מתן הלך עם החברה למסיבה בקיבוץ הסמוך לאזור
מגוריו .אל החבורה הצטרפו הפעם כמה בנות ,ידידות של אחד הבנים .עיניו
של מתן קלטו מיד את רוני .זה היה קליק מידי .מהרגע שבו החלו לרקוד יחדיו,
הם חשו שהם נמשכים זה לזה כמו מגנט.

ו מ פ ג ש י ם

כיתה ט'

בשלב כלשהו הציע מתן לרוני לבוא לביתו ,הוריו בחו"ל ,ובביתו הם יוכלו
להמשיך ולבלות עד אור הבוקר ללא הפרעה .כאשר הגיעו לביתו ,ביקש מתן
מרוני לחכות כמה רגעים במטבח ומיהר לחדרו .מתן חשב שזה הרגע המתאים
ליצור אווירה רומנטית ומפתה .הוא הדליק את מנורת האולטרה לייט הסגולה
ופיזר נרות ריחניים סביב.
במטבח הוא פינק את רוני בשייק פירות מדהים ,וצמודים הם צעדו יחדיו לכיוון
חדרו .לשניהם היה ברור מהו הצעד הבא ,אלא שברגע האמת ,בשיא להט
היצרים ,נזכר מתן בקונדום שנמצא אי שם בחדר בארנקו ,והתלבט אם זה נכון
לעצור הכול ,ולהתחיל לחפש את הקונדום שבארנקו ,האם זה לא ידפוק את
הכול? ובכלל ,מה רוני תחשוב על כך שהוא נושא קונדום בארנקו?.....

מה היית עושה במצבו?
הבא נימוקים בעד ונגד קיום יחסי מין עם אמצעי מניעה או ללא....
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מגיפת האיידס – מניעה

וטיפול2

סיכום ועריכה :נטע ידיד ,מדריכה ארצית ביחידה לחינוך מיני
הערות :ד"ר ינון שנקר ,האוניברסיטה העברית
איידס –  Immuno-Deficiency Syndrome -(AIDS) Acquiredאו בעברית "תסמונת
הכשל החיסוני הנרכש" ,נגרמת על-ידי נגיף ),(Human Immunodeficiency Virus HIV
הפוגע במערכת החיסונית הטבעית של הגוף .בעקבות פעולת הנגיף ,נחשף הגוף
למחלות זיהומיות שונות ,לגידולים ממאירים ולפגיעה במערכת העצבים ובסופו של
דבר למוות.

ל ס ד ר ת

אדם שנדבק בנגיף  HIVנקרא "נשא" .בתקופה שלאחר ההדבקה ,הנגיף נמצא ברמה
נמוכה בדם שאינה ניתנת לאבחון )"תקופת חלון"( .רק לאחר כשלושה חודשים מיום
ההדבקה ,ניתן לאבחן את הנשאות על-ידי מציאת נוגדנים לנגיף בדם הנדבק .לכן,
רצוי לעבור את הבדיקה לאיתור נגיפי איידס רק חודשים אחדים אחרי המועד שבו
חושש האדם שנדבק.
"נשא" יכול לחיות שנים רבות ללא הופעת סימני המחלה ,תלוי בעמידות המערכת
החיסונית שלו .על-אף שאין סימנים למחלה ,הוא יכול להדביק אנשים אחרים בנגיף
אם לא ינקוט אמצעי מניעה נאותים .ברגע שמופיעים סימני המחלה הופך אדם מנשא
 HIVלחולה איידס.

פ ע י ל ו י ו ת

למחלה אין מרפא או חיסון מונע .שילוב התרופות הידוע בשם "קוקטייל" הניתן כיום,
משפר את איכות חייו ומאריך את תוחלת החיים של החולה ,אך לא מרפא אותו.
כיום ,עיקר ההדבקה היא באמצעות יחסי מין )הטרוסקסואלים והומוסקסואלים כאחד(.
לפיכך ,מניעת הידבקות ומניעה של הדבקת אחרים צריכה להיות בראש מעייניו של
כל אדם.
ניתן למנוע הדבקה בנגיף ! HIV

בדיקת HIV

הנגיף עובר מאדם לאדם באמצעות נוזלי גוף בלבד :דם ,נוזל הזרע ,נוזלי הנרתיק וחלב אם.
 .1ביחסי מין מלאים )אוראליים ,אנאליים ,וגינליים( ללא קונדום.
 .2באמצעות מגע ישיר של דם נגוע בנגיף החודר לתוך הגוף.
 .3באמצעות שימוש משותף וחוזר בכלים חדים שזוהמו בדם ללא חיטוי ,למשל :מחט ,מזרק ,סכין
גילוח ,מכשירי קעקוע ופירסינג.

2

החומר מתבסס על מאמר של ד"ר ד' שם טוב – אתר משרד הבריאות.
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כיתה ט'

כיצד נדבקים בנגיף האיידס?

ו מ פ ג ש י ם

בדיקת  HIVבודקת את קיומם של נוגדנים ל HIV-בדם .נוגדנים ל HIV-מופיעים בדם תוך 3
חודשים )ולעיתים רחוקות עד  6חודשים( מיום ההידבקות .לכן ,נהוג להדריך את הפונה לבדיקה
ראשונה ,גם כאשר התוצאה שלילית )לא נמצאו נגיפים( ,לחזור על הבדיקה לאחר  3חודשים,
משום שהבדיקה אינה משקפת בהכרח את מצבו ביום עריכתה.

 .4באמצעות העברה מאם נשאית או חולת איידס לעובר במהלך ההיריון ,במהלך הלידה ולאחר
הלידה על-ידי הנקה.
 .5בהזרקה משותפת של סמים לווריד במחט מזוהמת בנגיף.

כיצד אין נדבקים בנגיף האיידס?
 .1נגיף האיידס אינו עובר בלחיצת יד – משום שהנגיף אינו חי באוויר או על העור.
 .2נגיף האיידס אינו עובר בנשיקה – משום שרוק אינו אחד מנוזלי הגוף המעבירים אותו.
 .3נגיף האיידס אינו עובר בשתייה מכוס משותפת – משום שאינו חי באוויר או ברוק.
 .4נגיף האיידס אינו עובר בישיבה על אסלה משותפת – משום שאינו חי באוויר.
 .5נגיף האיידס אינו עובר בעקיצת יתוש – משום שהיתוש ,כמו בעלי חיים אחרים ,אינו יכול
לשאת נגיף  HIVאנושי.
 .6נגיף האיידס אינו עובר ביחסי מין מלאים עם קונדום – משום שבעת שימוש נכון מונע הקונדום
בכמעט כל המקרים מעבר של נוזלי גוף מדבקים.

כיצד נשמרים מאיידס?
 .1איידס היא מחלת מין .יש לשקול היטב מהו הגיל המתאים לתחילת קיום יחסי מין ,ומי הוא בן
הזוג המתאים.
 .2דחיית הגיל להתחלת קיום יחסי מין הוכחה כדרך יעילה לצמצום הסיכוי להידבק בנגיף ביחסי
מין.
 .3הקונדום הוא אמצעי מניעה יעיל למניעת הידבקות באיידס .סכנת הידבקות קיימת אפילו
כתוצאה ממגע מיני חד-פעמי ללא קונדום .יש להשתמש בקונדום בעיקר עם בני זוג חדשים
או שאינם קבועים .רצוי להגיע להבנה על שימוש בקונדום טרם קיום יחסי המין.
במערכת יחסים זוגית קבועה ,מומלץ כי שני בני הזוג יבצעו במקביל בדיקת איידס .עד לקבלת
תשובה השוללת את קיום הנגיף יש להמשיך ולהשתמש בקונדום.
יש להשתמש בכל פעם בקונדום חדש.
גם במין אוראלי או אנאלי אפשר להידבק באיידס ובמחלות מין אם לא משתמשים בקונדום.
 .4יש לטפל בכל אדם מדמם רק תוך נקיטת אמצעי הגנה נאותים :אין לגעת ישירות בדם טרי
אלא באמצעות כפפות או שקיות ניילון.
בארצות שבהן עדיין לא מבוצעת בדיקה לכל מוצרי הדם ,קיימת סכנת הידבקות בזמן קבלת
תרומת דם .ישראל כמובן ,אינה נכללת ברשימת ארצות אלו.
 .5אין להשתמש במחטים ובכלים חדים שזוהמו בדם ללא חיטוי .מי שהחליט לעשות קעקוע או
פירסינג ,חייב לפנות למקומות מוסדרים אשר נמצאים במעקב ובפיקוח .יש לדרוש לבדוק את
המחטים והכלים החדים טרם ביצוע הפעולה.
 .6אין להשתמש בסמים ,ודאי לא בהזרקה!

58

מחלת האיידס קיימת בכל המגזרים :נשים ,גברים ,צעירים ומבוגרים .מי שלא נוקט
אמצעי זהירות מתאימים מסכן את עצמו .לא ניתן לקבוע מיהם נושאי הנגיף על-
ידי התבוננות.
נגיף האיידס מועבר דרך נוזלי הגוף )דם ,נוזל הזרע ונוזלי הנרתיק( .אין הוכחה
לכך שהוא מצוי בהפרשות גוף אחרות ,כמו הקאות ,נזלת ,רוק ושתן ,במידה
המסכנת את הסביבה.
אין כל חשש להידבקות במחלה בבית-הספר במגע יום-יומי רגיל )כולל משחקי
ספורט( בין תלמידים )או מורים( .

תכנית ליבה

נקודות עיקריות לתשומת לב:

הרוק של נשאי  HIVאינו מדבק.

יחסי מין הם חלק בלתי נפרד מהחיים .יש לקיים יחסי מין באופן שלא יסכן את
בריאותו של אדם .הדרך הטובה ביותר כיום למניעת הדבקה ב HIV -אצל אנשים
המקיימים יחסי מין ,היא שימוש בקונדום .רצוי לשקול דחיית גיל תחילת קיום יחסי
מין מלאים כאחד מאמצעי המניעה.

פ ע י ל ו י ו ת

מניעה יעילה מביאה בחשבון "שכולנו נשאים פוטנציאליים" .האחריות מוטלת על
כל אחד מאתנו  -נשים וגברים כאחד  -לקיים יחסי מין בטוחים ללא נטילת
סיכון.

ל ס ד ר ת

הדרך העיקרית ,לפי שעה ,לעצירת התפשטות המחלה ,היא באמצעות אימוץ
הרגלי חיים בריאים ,ומכאן החשיבות להתנהגות מינית אחראית ונבונה ,כמו
גם להימנעות מוחלטת משימוש בסמים )ודאי בהזרקה( .וזאת ,משום שהטיפול
התרופתי הקיים היום אינו יכול לרפא אדם שנדבק בנגיף  ,HIVאלא רק לשפר את
איכות חייו ואת תוחלת חייו.

כיתה ט'

ו מ פ ג ש י ם

חזרה לתוכן העניינים
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רציונל
יש הממשילים את העולם הרגשי למקור אנרגיה פנימי – לדלק של חיינו.
הבנה ומודעות לעולם הרגשי הם בין המפתחות להבנה טובה יותר של עצמנו ,להבנה של
החוויות שאנו חווים ,של ההתנהגות שלנו ושל מצבי הרוח השונים שבהם אנו שרויים .מודעות
עצמית היא התבוננות אישית המכוונת אל העולם הפנימי .משמעה גם ערנות למצב הרוח שלנו,
וגם הכרת הרגשות והמחשבות שלנו ביחס למצב רוח שלנו.

קשת הרגשות שבה אנו מתנסים מגוונת מאוד ,והיא כוללת בין השאר:
עצב ,שמחה ,אכזבה ,געגוע ,התאהבות ,חרטה ,מבוכה ,אשמה ,תסכול ,כעס ,סיפוק ,גאווה ועוד.

הגדרת תסכול:

ו מ פ ג ש י ם

כיתה ט'

תחושה שנוצרת עקב אי-התגשמות משאלה ,רצון ,צורך או דחף .התסכול הוא בעצם
חסימת התנהגות מכוונת למטרה מסוימת או הפרעה לה .ההתנהגות יכולה להיות פעולה
פיזית גלויה או פעולה קוגניטיבית סמויה ,ולכך מתלווה מצב רגשי לא נוח שמקורו
בסיכול המטרה .מקובל להניח ,שהתסכול בא ליצור התנהגות הבאה לעקוף את החסימה
או להתגבר עליה .הוכח שיש קשר מסוים בין תסכול לתוקפנות ,שכן במקרים רבים
התנהגות תוקפנית מציינת תסכול כלשהו ובאה בעקבותיו.

פ ע י ל ו י ו ת

המפגשים הבאים עוסקים ברגש התסכול .חיי היום-יום מזמנים מצבים רבים שבהם מרגישים
מתוסכלים .מטרת יחידה זו לפתח את המודעות למצבים הגורמים תסכול ,לרגשות המעורבים
בתסכול ,להתנהגות המאפיינת אותנו בהתמודדות עם תסכול ,ולפתח דרכים שונות שבאמצעותן
ניתן לפעול כנגד התסכול ,לנהל את הרגשות המציפים אותנו ,ולהחזיר את השליטה על חיינו
במצבי תסכול.

ל ס ד ר ת

פיתוח היכולת להתבוננות בעצמנו כאנשים מרגישים מעודדת נשיאה באחריות על עצמנו ,שליטה
וויסות של הרגשות ,וניהול עצמי מעמדת בחירה.

תכנית ליבה

ניהול רגשות  -התמודדות עם תסכול
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תכנית ליבה

מפגש מס'  12להתמודד עם תסכול

תסכול מתרחש כאשר משאלה ,רצון ,צורך או דחף אינם יכולים להתממש.
חשוב לזהות את המצבים הגורמים לנו להרגיש תסכול ,להכירם ולנהל את הרגש
המציף אותנו על-ידי החלפת דיבור פנימי אחד בדיבור פנימי אחר ,שיכול להפחית
את עוצמת הרגש ולסייע בהתמודדות עמו.

ל ס ד ר ת

מהלך:
בזוגות
 .1בני הזוג ישאלו זה את זה את השאלות הבאות:
נסו להיזכר באירוע שבו הרגשתם מתוסכלים...
איזה רגש או אילו רגשות חשתם במצב הזה?
מתוך ההיכרות שלכם עם עצמכם ,האם אתם חווים לעיתים רגש של תסכול? מה
משותף לכל המצבים שבהם אתם חשים מתוסכלים?

ברביעיות
 .2כל שני זוגות יצרו קבוצה וידונו בשאלות הבאות:
מהם המצבים המעוררים תסכול?
מהם הרגשות השולטים במצבי תסכול?

 .3אחת הדרכים להפחית את רמת התסכול היא ללמוד לנהל את הרגש המציף אותנו על-ידי
החלפת הדיבור הפנימי הסמוך לו בדיבור פנימי אחר ,שיכול להפחית את עוצמת הרגש ולסייע
בהתמודדות עם התסכול.
נדגים זאת דרך תיאור מצב מתסכל:

הנהלת בית-הספר החליטה לערוך תחרות כיתתית על הכיתה המעוצבת
ביותר .לכיתה הזוכה הובטח טיול של יום לפארק המים .כיתה ח 3/הצטיינה
בעיצוב חדר הכיתה .תלמידים הביאו מהבית תמונות ,וצבעו את הקירות בצבעי
פסטל .הכיתה זכתה במקום הראשון .יום לפני היציאה לטיול אירע מקרה של
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ו מ פ ג ש י ם

האם ניתן למיין את ההתנהגויות להתנהגויות שמסייעות להיחלץ מהתסכול מול
התנהגויות הגורמות לקיבעון בתסכול?

כיתה ט'

מהן ההתנהגויות כתגובה לתסכול?

פ ע י ל ו י ו ת

מה עשיתם?...

אלימות קשה בבית-הספר .קבוצת תלמידים גדולה מכיתה ח 3/השתתפה
בתגרה המונית עם תלמידים מבית-ספר אחר .המנהלת החליטה לבטל את
הטיול.
לו היה לכם מד-רגש שנע בין  ,10–1באיזו עוצמה נמצא המחוג כעת?
וכעת?
אילו מחשבות יכולות לחלוף סמוך לאירוע זה המגבירות את עוצמת הרגש?...

מחשבות מגבירות עוצמה :מה בסך הכול עשינו ...הם התחילו ואנחנו רק התגוננו...
שוב לא מתחשבים בנו ...אף פעם לא שמים עלינו ...אין על מי לסמוך ...צריך
לקיים הבטחות...
הרגש המעיק שעלה :כעס ,ייאוש ,קיפוח ,אכזבה...
שערו אילו התנהגויות עלולות לבוא לידי ביטוי כתוצאה מן הרגש הנ"ל?
נסו להחליף את המחשבות המגבירות עוצמה במחשבות ממתנות.

מחשבות ממתנות :זה באמת מעצבן ,אבל מגיע לנו ...כנראה שהמנהלת לא
יכלה לעבור על זה לסדר היום ....עדיף היה שלא יבטיחו אם לא יכולים לקיים...
אולי אפשר לשכנע את המנהלת לדחות את הטיול ...ייתכן שאם נעשה מעשה
שמחפה על התגרה יהיה ניתן לשנות את דעתה של המנהלת...

 .4הרגש המקדם החדש :יש תקווה לפתרון אחר ,יש השלמה עם המצב....
לאילו התנהגויות יש לצפות בעקבות הרגש החדש?
חזרו שוב למד-הרגש ,על איזו עוצמה הוא מצביע עכשיו?
יש להניח כי המחוג שעל מד-הרגש מורה על עוצמה רגשית נמוכה יותר ,שתניב התמודדות
יעילה יותר עם האירוע.
 .5כעת תארו אירוע מתסכל אחר מחיי היום-יום שלכם ,וחזרו על אותו תהליך.
ערכו רשימת מחשבות מגבירות עוצמה במד-הרגש.
ערכו רשימת מחשבות ממתנות ,כאלה שיפחיתו את העוצמה הרגשית ואת התסכול,
ויגדילו את יעילות תגובתכם.
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חזרה לתוכן העניינים

תכנית ליבה

מפגש מס'  13להתכונן מראש למעידות של עצמי

הניסיון מלמד שבכל תכנית עתיד שאנו מתכננים לעצמנו ניתקל במעידות שישבשו
אותה .מי שניסה לעשות פעם דיאטה מכיר את מצב הפיתוי שהוא לא עומד בו ,המשבש
את תכנית הדיאטה ..מעידה זו יכולה להיות של רגע ,של גורם הרסני שפוגע באמון
שלנו בעצמנו ,ומוביל לשבירת הכלים ולהרס מוחלט של התכנית שהצבנו לעצמנו.
היום ברור שאם נדע מראש שמעידות אלה צפויות ,ונדע גם להתמודד אתן ,הן יישארו

ל ס ד ר ת

"מעידות של רגע" ולא יובילו אותנו לפגיעה בערך העצמי.
ננסה להתאמן בזיהוי המעידות של עצמנו ובהתמודדות אתן.

מהלך:
הנכם מוזמנים להיזכר במשימות שקיבלתם על עצמכם בתקופה האחרונה ,ובמעידות שהיו לכם
במשימות אלה.
אילו המעידות האלה היו יכולות לדבר ,מה הן היו אומרות לכם? רשמו לעצמכם משפטים
ש"המעידות היו מספרות."...
ישנם דברים שאנחנו מבינים רק בדיעבד .לפעמים אנשים משתמשים בביטוי "הכתובת הייתה על
הקיר" .בפעילות זו ננסה לקרוא מראש את מה שנודע בדיעבד.

פ ע י ל ו י ו ת

פעילות אישית

פעילות קבוצתית

 .4התבוננו ברשימת המשפטים ,ונסו למיין אותם לפי המאפיינים שלהם ,למשל:
משפטים המבטאים חוסר אמון בעצמך.
משפטים המעוררים רגשות אשמה.
משפטים המזמינים אותך לסלוח לעצמך.
משפטים המעודדים אותך לראות בזה אירוע זמני.
משפטים הרומזים לך שאולי התכנית שלך לא נכונה.
ועוד....
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כיתה ט'

 .3רכזו בקבוצה ברשימה אחת את סוגי המעידות ,וברשימה אחרת את המשפטים השונים
שנאמרו על המעידות.

ו מ פ ג ש י ם

 .2שתפו את הקבוצה במעידות שלכם ובמשפטים שהמעידה הייתה אומרת לכם.

 .5אילו התנהגויות צפויות בעקבות המשפטים השונים?
 .6כדאי לזכור שישנם משפטים שאנו אומרים לעצמנו שקשורים במחשבות לא-רציונליות על
עצמנו.
משפטים אלה מובילים אותנו בדרך כל להתנהגויות שמחבלות בהתמודדות עם מעידות אלו.
שלא להיצמד למה שקרה ושלא ניתן כבר לשינוי ,ומתרכזים
איך אנו גורמים לעצמנו לא
במה שאפשר לתקן בהמשך?
אז איך מתמודדים עם מעידות?
א.

מקבלים אותן ומנסים לסלוח לעצמנו עליהן.

ב.

מנסים להבין מה גרם להן לקרות.

ג.

מנסים למנוע את המעידה הבאה.

 .7נסו להסתכל בדיעבד על המעידה שרשמתם ,האם אתם מזהים כעת גורמים שגררו אתכם
למעידה?
מה אני יכול לעשות כדי שהגורם הזה לא יחזור?
אם הגורם המזוהה יחזור שוב ,איזה דיבור פנימי כדאי לי ליצור אתו?
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חזרה לתוכן העניינים

רציונל
מצבי מצוקה הם חלק מהדינמיקה של החיים בכלל ,ומן ההתפתחות הטבעית של גיל ההתבגרות
בפרט .לעיתים נחוות חוויות המצוקה בעוצמות גבוהות ונתפסות כחסרות מוצא 6 .המפגשים
המוצעים בפרק זה מכוונים לאפשר דיון בנושאים אלה ,מתוך מטרה להעלות את המודעות
לחוויות פנימיות העלולות לגרום לתחושת אין-מוצא ולמחשבות אובדניות .האפשרות ליצור שיח
בנושא זה מזמנת פורקן אישי ,היכרות עם הצדדים האוניברסליים של המצוקה ,הרחבת אופני
ההתמודדות ,קבלת פרספקטיבה ופרופורציה לבעיות ,וחיזוק יכולת העמידה והחוסן במצבי לחץ
ומשבר עתידיים.

תכנית ליבה

מניעת אובדנות ופיתוח חוסן3

ל ס ד ר ת

למורה,
היחידה "מניעת אובדנות ופיתוח חוסן" מכוונת לעבודה עם כלל התלמידים,
במטרה לחדד את המסר ,כי מצבי מצוקה הם אוניברסליים וארעיים ,וכי ניתן
להתמודד עמם בדרכים שונות ,לרוב תוך הסתייעות באדם משמעותי אחר.

פ ע י ל ו י ו ת

להלן כמה הערות לתשומת לב במהלך העבודה:
התנאי להוראת פרקים אלה בתכנית הוא תהליך הדרכה שיאפשר לך לעבד
את מושגי החיים והמוות שלך ,ואת עמדתך הרגשית להתאבדות בכלל
ולהתאבדות בני נוער בפרט.
הדיבור על מצבי מצוקה יכול להוביל לשיחה על תחושות קשות של חוסר
מוצא ואזכור של נושא ההתאבדות .חשוב לא להיבהל ולא לברוח .שיחה על
נושא זה אינה מעודדת מתבגרים להתאבד .דווקא התחושה שיש עם מי לדבר
ושיש מי ששומע בלי להיבהל היא חשובה .ניתן להדגיש ,שגם כאשר נראה כי
אין מוצא ,מצבים הם ארעיים .מה שנראה היום כ"סוף העולם" ייראה מחר
באור שונה .ייאוש יכול להפוך לתקווה.
במהלך פרק זה מודגשים שני הקצוות :הייאוש והתקווה .חשוב להתייחס
במהלך שיעורים אלה גם לחוויות החיוביות.
כאשר חשים כי נושא מסוים לא עובד במלואו ,חשוב לחזור אליו.
עדיף שלא להיכנס לוויכוח עם מי שמעלה את אופציית ההתאבדות כפתרון.
במקרים אלה ניתן להזמין את שאר התלמידים להציע תגובות התמודדות
אחרות.
תלמיד שהביע מחשבות אובדניות או שגילה מצוקה חריפה אחרת ,יש להזמין
לשיחה אישית עם איש מקצוע בתוך המערכת )פסיכולוג חינוכי או יועץ
חינוכי(.
לרצף העבודה בנושא זה ישנה חשיבות רבה .אין להתחיל בהפעלת הסדנאות
השונות ביחידה אם לא ברור שיהיה ניתן להמשיך את הסדנאות ברצף .לכן
המועד הנכון לדיון ביחידה זו הוא המחצית הראשונה של שנת הלימודים.
בשל הצורך לאפשר לבני הנוער להתבטא ובמקביל לעקוב אחר תגובותיהם,
חיוני לפצל כיתות במהלך העבודה על נושאים אלה .לחלופין ,ניתן להקדיש
שעתיים רצופות לכל סדנה.
חשוב לזכור! יש תקווה! התאבדות אפשר למנוע.

כיתה ט'

ו מ פ ג ש י ם

הכתיבה בפרק זה מבוססת גם על החוברת "סדנה להתמודדות בגיל ההתבגרות מניעת התאבדויות )(1991
3
מאת פרופ' ישראל אור-בך וחנה בר-יוסף.
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מטרות
.1

לבסס חוויה של התמודדות.

.2

לזהות משאבי ההתמודדות שלי.

.3

להכיר עם מגוון משאבי ההתמודדות.

.4

ללמוד על עצמי מתוך החוויה המשמחת.

.5

להיעזר בחוויה משמחת כמשאב התמודדות.

.6

להעביר מסר שחוויות דיכאון וחוויות אושר הן מנת חלקם של כולם.

.7

עיבוד* חוויות הדיכאון שיעלו.

.8

בחינת דרכי התמודדות.

.9

הצגת סוגי בעיות וקונפליקטים אופייניים לגיל.

.10

פיתוח מודעות לרגשות האמביוולנטיים המתעוררים כלפי בני משפחה.

.11

פיתוח מודעות למורכבות הקונטקסט שבהם מתעוררים קונפליקטים.

.12

מתן לגיטימציה להסתייעות במצבי מצוקה.

.13

מיפוי הדמויות המסייעות בסביבה הטבעית.

.14

העברת מידע על שירותים מסייעים.

.15

איתור תלמידים חסרי מערך תמיכה.

.16

העברת מסר שניתן לדון בנושא ללא בהלה ,ולהרגיע באמצעותו חרדות.

.17

מתן לגיטימציה לרגשות המתעוררים בקשר לנושא.

.18

מתן מידע חיוני על הנושא.

.19

מניעת אידיאליזציה ודרמטיזציה.

.20

התבוננות על הנושא כחלופה בלתי יעילה להתמודדות עם בעיות.

.21

פיתוח חוסן.
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*

הכוונה בעיבוד – דיבור על הרגשות ,הסתכלות על הסיטואציה במבט אחר ,הבנה של הסיטואציה ,הקשבה
למציאות של תלמידים אחרים והסתכלות פנימה והחוצה.
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תכנית ליבה

מפגש מס'  14משאבי ההתמודדות שלי

מפגש זה נבחר כמפגש ראשון ביחידה זו מתוך כוונה לבסס אצל כל תלמיד את
הידיעה ,כי עומדים לרשותו משאבי התמודדות שבהם ניתן להיעזר בשעת מצוקה.
זיהוי משאבי ההתמודדות שלי יכול לשמש עוגן להתמודדות ולביסוס תחושה אופטימית,
שניתן להיחלץ ממצבים קשים באמצעות המשאבים העומדים לרשותי.

עבודה אישית
 .1התלמידים מתבקשים להיזכר במצב של קושי שעליו התגברו כעבור זמן.

במליאה
 .2בסבב במליאה יציג כל אחד את הסמלים שלו ויסביר מה הם מייצגים ומהו התהליך .בתום
ההסבר יניח התלמיד את הדף במרכז המעגל .המנחה ירשום את משאבי ההתמודדות על
הלוח.

פ ע י ל ו י ו ת

כל תלמיד יקבל דף נייר ויקפל אותו באמצע )כמו ספר( לשניים .בחלק הימני יתבקש כל אחד
לבטא בציור ,בצבע בקו או בצורה את הקושי שהתגלע באירוע שעליו חשב .ניתן לצייר סמל או
לגזור מתוך עיתונים שיובאו במיוחד לסדנה .בחלק השמאלי
השמאלי ,יתבקש כל אחד לבטא באמצעות
סמל )מצויר או גזור ומודבק( את ההתגברות וההתאוששות מן הקושי .בשלב השלישי ,יתבקש
כל אחד לפתוח את החלק האמצעי של הדף )החלק האחורי שעליו עדיין לא נכתב דבר( ולבטא
באמצעות סמל ,צבע ,קו וצורה )מצויר או מודבק( ,את מה שעזר לו ביותר "לעבור מהצד הימני
של הדף המקופל )הקושי( לצידו השמאלי של הדף )ההתאוששות(".

ל ס ד ר ת

מהלך:

כיתה ט'

ו מ פ ג ש י ם

למורה,
בחלק האמצעי של הדפים יתקבלו ביטויים למשאבי ההתמודדות שבהם הסתייע
כל אחד ואחד מהתלמידים .בדרך כלל עשוי להצטבר בכיתה מאגר גדול של
משאבי התמודדות ,וחשוב להביע התפעלות מהמאגר הגדול.

 .3שאלות מנחות לדיון:
נסחו לעצמכם  -מה מיוחד לדפוס ההתמודדות שבו השתמשתם באותו אירוע?
האם זהו הדפוס שבו אתם פועלים בדרך כלל?
האם ישנם מצבים שבהם הדפוס הזה מפריע ולא יעיל?
האם מוכרים לך דפוסי התמודדות נוספים העומדים לרשותך?
האם היה אפשר לפעול אחרת?
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מה למדת על עצמך היום?
מה ניתן ללמוד מתוך מכלול הסיפורים של תלמידי הכיתה?
מאגר הסיפורים והמשאבים שהעלו התלמידים מעביר מסרים אחדים:
כל אחד ניתקל במצבים קשים ,זהו חלק מהחיים.
ניתן להתמודד עם מצבים קשים ולהתאושש.
לכל אחד משאבי התמודדות העומדים לרשותו ,ומשאבי התמודדות נוספים
שאותם ניתן לרכוש לאחר אימון.

בהמשך ,ניתן ליצור קולאז' מהציורים ,לתלות בכיתה ,ולהתייחס אליו בכל הזדמנות שתעלה.
 .4בהמשך
.
בדרך זו מתאפשר דו-שיח מתמשך עם התהליך ,שיאפשר הפנמה נוספת של המסרים ושל
התובנות שעלו.
 .5בשלב הבא ,אם מתאפשר ,ניתן להסביר את המודל של "גשר מאחד" ,ולשקף ולהבהיר לכל
תלמיד באיזה ערוץ הוא השתמש .אפשר גם לשאול את התלמידים אם הם מזהים לאיזה ערוץ
משתייך המשאב שעליו דיברו )על-פי המודל "גשר מאחד" של מולי להד ועפרה איילון
– מפורט בנספח  ,1עמ' .(89

העקרונות שמעבר למודל "גשר מאחד" BASIC-PH

ההנחה היא ,שבשעת משבר כל אדם מגיב ומנסה להתמודד בשפה הראשונית
הטבעית לו ,שדרכה הוא קולט את המתרחש בעולם ומגיב אליו.
האדם נוטה בדרך-כלל להשתמש ביותר מדפוס התמודדות אחד.
ניתן לאתר את הדפוס או את הדפוסים השליטים שהפרט משתמש בהם בעת
משבר.
אין דפוס התמודדות אחד שהוא טוב לכולם ,ואין דפוסים טובים יותר מאחרים.
כל אחד מהדפוסים המשרת את האדם ברגע נתון ,הוא הנכון עבורו.
כל דפוסי ההתמודדות הם לגיטימיים ועוזרים מאוד ,כל עוד הפרט או הקבוצה
משתמשים בהם במינון הנכון ומגוונים את דפוסי ההתמודדות שלהם.
חשיפת התלמידים לדפוסי התמודדות שונים ואימון בהם יאפשרו זיהוי של הדפוס
או של הדפוסים הדומיננטיים והרחבת רפרטואר התגובות שניתן להשתמש בו בזמן
משבר.
ישנה חשיבות לתרגול דפוסי התמודדות השכיחים פחות על מנת להרחיב את מאגר
הכלים להתמודדות של התלמידים.
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מצבים שאפשר למקם על רצף של שמחה-עצב ,ייאוש-תקווה מתקיימים בו-זמנית.
מהלך החיים וההתפתחות מזמנים לכל אחד חוויות משני צידי הרצף ,ולעיתים ,אותה
חוויה יכולה להחליף "צבע" ולהפוך את עורה .קיומן של חוויות בשני קצות הרצף
בעת ובעונה אחת מעניק ביטחון מצד אחד )בסוף הייאוש מחכה התקווה( ,ומצד אחר

תכנית ליבה

מפגש מס'  15משהו משמח שקרה לי בקשר עם אדם משמעותי

מאפשר לנו להתכונן למצבי קושי עם יכולת התמודדות טובה יותר.

ל ס ד ר ת

התייחסות לשני הקצוות" ,השלילי והחיובי ,המדכא והמרגש ,המצוקה והחדווה ,נועדה
גם למנוע עיוות של תמונת חיי המתבגר" *.הצבת הזרקור על חוויות משמחות מכוונת
לבסס עוגן בקצה זה של הרצף.
בשיחה זו נשתמש בגישת ה"חקר המוקיר" .גישה זו מתמקדת בחוויית
שיא חיובית מן העבר .בסדנה זו מדובר בחוויה בעלת עוצמה של
קשר עם אדם משמעותי .באמצעות הבדיקה והלמידה של :מה
אפשר את הקשר? מה עזר? מה נתן כוח ליצור את הקשר

פ ע י ל ו י ו ת

ולהתמיד בו? כיצד מאתר הפרט את המשאבים )הפנימיים
והחיצוניים( העומדים לרשותו ומסייעים לו? דווקא ההתמקדות
בחוויית הצלחה בקשר בין-אישי מעצימה את תחושת המסוגלות,
ויכולה לשמש משאב להתמודדות במצבי קושי .גישת החקר המוקיר
מבוססת על מחקרים המראים ,כי התמקדות במה שעובד ובשאיפות
לעתיד יעילה יותר ,פועלת מהר יותר ומשיגה תוצאות הניתנות לשימור.

תהליך עבודה בגישת החקר המוקיר מתחיל בריאיון בזוגות .כל אחד מבני הזוג יראיין את זולתו
בעזרת השאלות הרשומות מטה .חשוב לרשום את עיקרי הדברים ,כי השלב הבא הוא הצגת
הדברים שנאמרו בקבוצות של  4עד  6משתתפים.
 .1בני אדם מפיקים עוצמה ותחושת ערך מתוך קשר עם אדם אחר .נסה להיזכר בחוויה בעלת
עוצמה של קשר עם אדם אחר ,שבה הרגשת שמחה ואושר )האדם יכול להיות מתוך המשפחה
או מחוצה לה ,צעיר או מבוגר(.
תאר את הקשר שבו נזכרת? מה הרגשת?
מה עשה את החוויה לבעלת עוצמה שכזו?
מה היה בך שאפשר את החוויה?
*

אור-בך ובר-יוסף ,עמ' .7
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שלב ראשון  -בזוגות

ו מ פ ג ש י ם

מהלך:

מה היו התנאים החיצוניים שאפשרו את החוויה? האנשים סביבך? המערכת?
 .2תאר לעצמך שביקשת וקיבלת במטה קסם כל מה שדרוש לך על מנת לחוש את החוויה
הטובה הזאת בכל פעם שתרצה .מצא מטפורה שתתאר אותך? למה תידמה אז? )לחפץ ,לכלי,
לחיה ,לדמות(.

שלב שני – בקבוצה קטנה של  4עד 6
 .3כל אחד מבני הזוג יספר את מה ששמע מהאחר בקבוצה הקטנה.
בזמן שהסיפורים מסופרים כדאי לשים לב לנושאים שחוזרים ,לתנאים
הפנימיים והחיצוניים שמאפשרים יצירת קשר לנושאים המרכזיים ולדימויים
של תחושה טובה ,ולרושמם על דף איסוף.

שלב שלישי – במליאה
 .4המנחה יאסוף חוויות טובות מסיפורי קשר עם אדם משמעותי ,ויערוך רשימה על הלוח של
רעיונות ושל דרכים שמסייעים ליצירת קשר משמעותי.
 .5לסיום המפגש יתבקש כל אחד ,אפשר גם בסבב ,להתייחס לשאלה :מה למדתי על עצמי מתוך
חוויית ההתקשרות עם אדם אחר?
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מפגש מס'  16דיכאון )ואושר(

במפגש זה יודגש המסר שחוויות דיכאון וחוויות אושר הם מנת חלקם של כולם.
מטרת המפגש היא להתחבר לחוויה של דיכאון ,ולבחון את דרכי ההתמודדות עמה..

מהלך:
המנחה ישמיע בכיתה את השיר של אביב גפן או לחלופין שיר אחר שממנו עולות תחושות
דיכאון או ייאוש .רצוי שלפני כל התלמידים יהיו מונחות מילות השיר.

ל ס ד ר ת

 .1ניתן להתחיל את המפגש במשפט מבוא של המנחה על המטרה של סדנה זו ושל הסדנאות
הבאות :ללמוד להתמודד יותר טוב עם מצבי קושי.

ה וֹ ֵל ך ְל ִא ּב ּו ד *

פ ע י ל ו י ו ת

אביב גפן
שׂוֹחֶה בְּתוֹ בְּר ֵיכ ַת דְּמָעוֹת,
קשֶה מְאוֹד לִחְיוֹת,
ז ֶה זְמָן ָ
בִּל ְבּוּל אוֹחֵז בְתוֹך לִבִּי,
חר ָדוֹת סְבִיבִי.
גָּד ֵר שֶל ֲ
אֲנ ִי הוֹל ֵך לְאִבּוּד ל ָ,

ו מ פ ג ש י ם

כיתה ט'

שאֲנ ִי לא אוֹהֵב אוֹתָ,
ז ֶה לא אוֹמֵר ֶ
כּ ִי אֲנ ִי כּ ֵן ,כּ ִי אֲנ ִי כּ ֵן.
קּטַנּ ָה
ה ְ
פּסֶת ַ
המִּר ְ ֶ
עַל ַ
אֲנ ִי ז ָקוּק לִנְג ִיעָה,
שּכֵנ ִים
ה ְ
תּגּ ִיד ִי לָמָה ַ
ַ
שר ִים.
תּמִיד מְאוּ ָ
נִרְאִים ָ
אֲנ ִי הוֹל ֵך לְאִבּוּד ל ָ,
שאֲנ ִי לא אוֹהֵב אוֹתָ,
ז ֶה לא אוֹמֵר ֶ
כּ ִי אֲנ ִי כּ ֵן ,כּ ִי אֲנ ִי כּ ֵן.
*

גפן ,א' ).(1994
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תּ יוֹדַעַת
אֲנ ִי כּוֹתֵב ו ְאַ ְ
שאֲנ ִי מְאוד מְאוד אוֹהֵב אוֹתָך.
ֶ
כּ ֵן ,אֲנ ִי כּ ֵן ,כּ ֵן ,אֲנ ִי כּ ֵן,
כּ ֵן ,אֲנ ִי כּ ֵן.
לאחר השמעת השיר )או הקראתו( תיערך שיחה בת  3שלבים:
 .1שלב התיאור:
מה מרגיש הדובר בשיר?
על איזו חוויה קשה הוא מדבר? האם חוויה או תחושה כזו מוכרת לכם מן העבר?
תארו את הרגשות ואת המחשבות שחולפות כשנמצאים בעיצומה של חוויה קשה.
איך מגיבה הסביבה?
מי בסביבה חשוב שיגיב?
איך משפיעה חוויית הדיכאון על הדימוי העצמי?
האם נראה לכם שזה חל גם על בני נוער אחרים?
 .2שלב העיבוד
שלב זה מאפשר בחינה של החוויה ממרחק ,ראייתה בפרספקטיבה ,שיפור הכלים
להבנתה ,ניסוח שונה של הרגשות ,בדיקת תגובותיהם של תלמידים אחרים
והתייחסות לתגובתם ,ובדיקה מהי ההשפעה עלי ועל האחרים.

אילו מילים עולות בדעתכם כאשר אתם חושבים על חוויה של דיכאון?
יש לרשום את המילים על הלוח ,לקבץ אותן לקבוצות ,ולהתייחס למשמעות
הרגשית של המילים.

כיצד נראה העולם והסביבה כאשר הייתם בדיכאון? איך ראיתם את עצמכם בהשוואה
לאחרים?
גם בשיר "השכנים נראים תמיד מאושרים" אנחנו רואים את עצמנו כיוצאי דופן,
ומייחסים לאחרים רגשות חיוביים.

מה קרה בהמשך? כיצד זה התפתח?
האם קרה שהמצב נמשך פרק זמן ארוך כל כך ,שהיה נדמה לכם שלא תיחלצו
ממנו? איך הרגשתם אז?
איך הרגשתם לאחר זמן? איך אתם מרגישים היום?
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למורה,
זו הזדמנות להדגיש את הזמניות של החוויה ,על-פי תשובות התלמידים.
הערה נוספת,
ייתכן שבמהלך השיחה יעלה אחד התלמידים את נושא ההתאבדות כאופציה
להתמודדות .אל תיבהל! נסה לסייע לתלמיד לעבד את תחושת אין-המוצא שהוא
העלה ,ולשאול שאלות כמו :מה גורם לכך? מה נותן את ההרגשה שאין מוצא?
אילו פתרונות אחרים בדקת? במי נעזרת? חשוב להימנע משיפוטיות אך גם לא
להזדהות עם עמדות חיוביות כלפי התאבדות! אם התלמיד עיקש בעמדתו  -רצוי
לפתוח את הנושא להתייחסות הכיתה :מה דעת האחרים על צורת התמודדות
הזאת?

ל ס ד ר ת

ניתן גם להעלות אפשרויות לבחירה של דרך התערבות זו" :אולי מי שחושב
על אופציה זו נדמה לו שאין פתרון אחר? הוא חש בודד ואיש לא יוכל לסייע
לו? ייתכן שבגלל המצוקה והבדידות הוא לא רואה חלק מן התמונה וחלק מן
הפתרונות האפשריים? תמיד ישנן דרכים נוספות".
לאחר ההתייחסות לנושא ,חשוב לומר לתלמידים ,כי במסגרת אחד המפגשים
הקרובים תהיה התייחסות מעמיקה יותר אל האובדנות כדרך התמודדות.
יש להתייעץ עם הצוות הטיפולי אם רצוי להזמין את התלמיד שהעלה את הנושא
לשיחה אישית.

פ ע י ל ו י ו ת

 .3שלב ההתמודדות
מה עשיתם במצבי דיכאון?
מה עזר לכם? אילו תגובות? איזה יחס?
מה הפריע והחמיר את ההרגשה?
מה לא עשיתם שהיה ניתן לעשות?
מי היו הדמויות שעזרו?
מה אפשר לייעץ לתלמידים אחרים במצב דומה?

ו מ פ ג ש י ם

כיתה ט'

האם משאבי ההתמודדות שלכם ,שזיהיתם בשני המפגשים הראשונים ,שירתו אתכם גם כאן?
– שאלה זו מאפשרת לתלמידים לחפש פתרונות ברפרטואר משאבי ההתמודדות
שלהם.המטרה היא לפתח שגרה של סריקת משאבי ההתמודדות הנגישים לפרט,
וליישמם בסיטואציה החדשה.

סיכום
כבר במפגש זה ניתן להכניס את מפתחות ההתמודדות:
פרופורציה – ראיית המצב יחסית למצבים אחרים.
פרספקטיבה – ראיית המצב במרחק זמן.
פתרונות חלופיים – לחיפוש עוד דרכים לצאת מהמצב.
אמונה  -ביכולת לצאת מהמצב.
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לקראת תום המפגש יש לשאול את התלמידים להרגשתם ,ואם נשארו שאלות פתוחות .אם נשארו
כאלה ,רצוי לחזור ולהתייחס אליהן במפגש הבא.
למורה,
לעיתים שיתוף בחוויות וברגשות קשה לתלמידים .אם תשאל שאלה "מדוע
שאספר את הדברים כאן בנוכחות כולם?" ניתן לענות" ,כדי להתמודד טוב
יותר" ,כפי שנאמר בפתיחה.
כדאי לאפשר לכמה תלמידים לשתף בחוויית הדיכאון שלהם לפני התייחסות
המנחה .תגובה לדובר הראשון יכולה להעביר את המסר ,שמה שעלה בתחילה
הוא סוג התוכן שאליו מכוון המנחה ,והיא תמנע מתלמידים להעלות תכנים
מגוונים אחרים.
מנחה שנתקלה בעבר בתגובה של תלמידה שאמרה "אני יודעת למה את חותרת",
ענתה לה" :אני חותרת לכאבי הלב המשותפים של כולם".
במהלך הדיון חשוב להדגיש את האוניברסליות של הרגשות ,אבל גם לכבד את
הייחודיות שלהם .יש להיזהר שלא להפחית מעוצמת החוויה "מה בסך הכול
קרה?"
חשוב להדגיש את הזמניות של המצב הדיכאוני ,אך לא להתעלם גם ממי
שמרגישים כי החוויה היא ארוכת טווח.
אפשר להתייחס להבדלים בין בנים לבין בנות ,אם אלה באו לידי ביטוי.
ניתן להביא דוגמאות לזמניות ולאוניברסליות גם מחוויות טובות.
אם קורה שתלמיד נמצא בעת הדיון בעיצומה של חוויה קשה והוא משתף את
הקבוצה ,חשוב לאפשר לו ולעודד אותו "מה ש X-עכשיו אמר דורש הרבה
אומץ" .בשלב זה ניתן לפנות אל הקבוצה ולעודד אותה להגיב .מתאים לשאול
שהחבר'ה
ֶ
שאלות כמו" :כמה זמן את חושבת שייקח לה להתגבר? "האם חשבת
בכיתה ירגישו ככה אתך?"

מעט מידע על

דיכאון*

כל אחד בכל גיל יכול לחוות חוויית דיכאון .מרכיב אופייני למצב זה הוא תחושת אובדן.
אנו מרגישים תחושת אובדן ביחס למישהו שהיינו קשורים אליו שנפטר ,בהפסקת
חברות או בפרידה אחרת .לעיתים מדובר באובדן של הערכה עצמית בגלל כישלון
או תחושת אשמה .לעיתים באובדן גופני )רזון ,נכות ,מחלה ,צורך להרכיב משקפיים(.
מתבגרים רגישים לדיכאון בגלל כל השינויים שהם עוברים )אובדן הילדות( .כ-
 40%של מתבגרים נורמלים דיווחו על רגשות של עצבות ,חוסר ערך ,פסימיות
ביחס לעתיד .בטויי הדיכאון "הנורמלי" בגיל ההתבגרות יכולים להיות ישירים וגלויים,
מוסווים )כהפרעות התנהגות ,תוקפנות ,חיפוש ריגושים וגירויים חיצוניים להסוות את
הדיכאון( מסתגרים )"מה זה כבר חשוב"( ונמנעים ממאמץ ,מקשר ,מבניית תכניות,
נראים על פני השטח אפתיים ,אינם מסתכנים בכישלון.

*
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מפגש מס' 17

קשיים במשפחה*

המשפחה היא מקור האהבה והתמיכה המשמעותיים ביותר ,אך לפעמים מתעוררות
בעיות עם האנשים האהובים ביותר והן יכולות להיות קשות.
גיל ההתבגרות מאופיין בתהליכי היפרדות וייחודיות .ההורים ,שנתפסו כול יכולים
ומושלמים ,חוזרים לממדיהם הטבעיים )צריך "לבעוט" בהם כדי להיפרד מהם( .ראייה
מציאותית יותר של ההורים פותחת פתח להבנות חדשות עליהם ,על אופיים ,על

ל ס ד ר ת

מנהגיהם וכד'.
מעבר לתהליך ההתפתחותי הנורמטיבי ,אצל מתבגרים רבים זהו שלב של אכזבה
מההורים .ההסתכלות החדשה על ההורים מאפשרת לראות בהם צדדים שונים,
ולעיתים התוצר של המראה החדש הוא כעס וכאבי לב .סדנה זו נוגעת בקשיים של
המתבגרים הנובעים מההתנגשות עם ההורים בגיל זה.

שלב א'  -תיאור
 .1סוגי בעיות שכיחות בין מתבגרים והוריהם
.
האם תוכלו לחשוב על חוויות נעימות או שליליות שחוויתם עם בני משפחה ,על
מצבים שבהם נגרמו לכם מצוקה או אושר באחרונה?
רשמו שלוש חוויות כאלה ,שלוש נעימות ושלוש בלתי נעימות.

ו מ פ ג ש י ם

כיתה ט'

למורה,
יש לרשום על הלוח רשימה של מוקדי אינטראקציה וקונפליקט שכיחים בין
מתבגרים לבין משפחותיהם.

תביעות וציפיות להצלחה בבית-הספר.
השאיפה לעצמאות.
תביעות לגיבוש ברור של כיוון בחיים.
תביעות לוויתורים כלפי הצעירים או כלפי בני משפחה אחרים.
בעיות סביב פרטיות.

*

פ ע י ל ו י ו ת

מהלך:

סדנה זו לקוחה כמעט ככתבה וכלשונה מתוך החוברת "סדנה להתמודדות בגיל ההתבגרות" ,תשנ"א ,ישראל
אורבך וחנה בר יוסף.
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התערבות בחברות ובידידות.
הגבלה בהוצאות ובסוג ההוצאות.
סדר קדימויות של אינטרסים.
חלוקת האהבה במשפחה.
אופי היחסים בין הורים.
 .2המנחה יברר עם התלמידים כמה מהם רשמו חוויות הקשורות לנושא הראשון ,השני
והשלישי.
האם ישנם כאלה שרשמו חוויות שאינן קשורות לאף אחד מהנושאים הנ"ל?
מהם?
מה אפשר ללמוד מן התרגיל הזה?
למורה,
האנשים הקרובים ביותר והתומכים ביותר עלולים גם לגרום לאכזבות ,לקשיים
ולרגשות מעורבים.

תחושות מעורבות כלפי בני המשפחה
 .3אם תתרכזו רגע ותחשבו על כל אחד מבני המשפחה ,תוכלו לזהות מגוון של רגשות כלפי כל
אחד .חלקם חיוביים וחלקם שליליים .נסו לעשות את זה ,ורשמו ליד כל בן משפחה אילו רגשות
הוא מעורר ,גם אם היו אלה רגשות חד-פעמיים.
 .4על הלוח תועלה רשימה של רגשות :אהבה ,כעס ,זעם ,חיבה ,קנאה ,בלבול ,רצון להתרחק ,רצון
להתקרב ,עצבנות ,מתח ,פחד ,נינוחות ,הנאה ,ריקנות ,שנאה ואפתיה.
 .5עתה התרכזו שוב ,ונסו להעלות רגשות שאתם חשים מצד בני המשפחה כלפיכם
כלפיכם.
למורה,
לאחר רישום הרגשות הנוספים על הלוח חשוב לבדוק אם קיימת בהם שונות.
יש לציין את קיומם של רגשות .אמביוולנטיות היא נורמלית .רגשות שליליים
רגעיים או משברים אין משמעותם היעדר אהבה.

שלב ב'  -עיבוד
 .1אכזבות הדדיות
האם הרגשתם אי-פעם שההורים מאכזבים? כיצד? במה?
האם הרגשתם אי-פעם כי אתם מאכזבים אותם?
מה קרה עם אכזבות אלה?
 .2קומוניקציה
למרות האהבה של ההורים ,האם קורה שההורים אינם מבינים מה עובר
עליכם?
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 .3חוסר עקיבות ובלבול
הורים מעבירים לפעמים מסרים סותרים ומבלבלים .האם אתם יכולים לתאר מקרה
כזה?
האם הרגשתם אי-פעם כי אתם חייב לעשות דברים שאינכם רוצים?
האם הרגשתם כי אינכם יכולים לעשות דברים שאתם רוצים?
האם הרגשתם כי אי-אפשר עם ההורים ואי-אפשר בלעדיהם? איך התמודדתם
עם התחושה הזאת?

ל ס ד ר ת

 .4מריבות

תכנית ליבה

האם אנשים אחרים במשפחה או מחוץ למשפחה מבינים יותר?

מריבות קיימות בכל משפחה כמעט .האם זה קורה אצלכם?
האם הרגשתם כי המריבות בגללכם?
האם ישנן מריבות הוגנות ובלתי הוגנות?
כיצד מתפייסים במשפחה שלכם?
מהי ההרגשה כאשר אין התפייסות?

האם קרה כי משברים שהיו במשפחה נראו לכם לאחר זמן אחרת?
כאשר אנו גדלים ,הולכים ומשתנים היחסים עם המשפחה .האם אתם מכירים
את התהליך הזה?
איך אתם רואים את הקשרים עם המשפחה בעתיד?
אילו מן השינויים האפשריים במשפחה או פתרון הבעיות תלויים בכם ואילו לא?
 .6קנאה

העליתם קשיים שונים בפני בני המשפחה ,בפני ההורים.
האם אתם יכולים לראות את הצד שלהם?
שלב ג'  -התמודדות
המנחה יכול לבחור לדבר על ההתמודדות עם בעיות במשפחה ,או לשלב את נושא ההתמודדות
כבר בשלבי העיבוד .ההתמודדות יכולה לעלות באמצעות שאלות כגון:
איך פותרים בעיות במשפחה שלכם?
איך מתפייסים במשפחה שלכם?
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 .7נקודת מבט הורית

ו מ פ ג ש י ם

האם מוכרת לכם ההרגשה כי אתם מקבלים תמיד את החצי הקטן ,כי ההעדפה
במשפחה אינה מתחלקת באופן צודק?

פ ע י ל ו י ו ת

 .5שינויים

האם יש מישהו מחוץ למשפחה שיכול לעזור?
איך פתרתם בעיה דומה בעבר?
למה אנו קוראים פתרון טוב ולמה פתרון גרוע?
למורה,
חשוב לתת הזדמנות לביטוי אישי.
יש להדגיש את הדמיון ואת השוני בחוויות התלמידים.
יש לתת לגיטימציה להרגשות האמביוולנטיות.
יש לתת הזדמנות להעלות את דרכי ההתמודדות עם קשיים במשפחה.
חשוב לציין שני תהליכים משולבים :מצד אחד רגשי התלות והשייכות
למשפחה ,ובמקביל ,התגבשות עצמאותם של המתבגרים ,והקושי שבמצב
זה.
כדאי להאיר גם את קשיי ההורים ואת נקודת מבטם.
חשוב להדגיש את האוניברסליות שבמורכבות היחסים בין מתבגרים
להוריהם.
חשוב להדגיש את ההתפתחות ואת ההשתנות של יחסי המתבגר עם בני
משפחתו.
חשוב לעמוד על חלקו של כל אחד מבני המשפחה בהיווצרות הבעיות
ובפתרונן.
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מפגש מס' " 19-18לחשוב מותר לעשות אסור"
דיון על מחשבות ועל התנהגות אובדנית*

מצבים הנתפסים כחסרי תקווה ,מצבי מצוקה מצטברים ,סגנונות התמודדות חסרים –
הם חלק מהגורמים המביאים ילדים ומתבגרים לחשוב על התאבדות כדרך להתמודדות,
לבצע התאבדות או ניסיון אובדני.
בקרב הציבור וגם במערכת החינוך יש חשש רב לשוחח עם מתבגרים על הנושא.

ל ס ד ר ת

חשש זה מקורו אולי ברגשות האוניברסליים הקשים שהנושא מעורר בכל אחד מאתנו
וגם בתפיסות שגויות ,שלפיהן דיבור על אובדנות "מכניס רעיונות לראש" .אם שואלים
נער ונערה הנמצאים בלחץ כבד האם חשבו על התאבדות – לא שותלים רעיונות
בראשם .להפך ,העברת המסר שניתן לדבר על הנושא ,שמישהו יכול להבין את
הרגשתם בלי להיבהל ,יוצר הזדמנות לשיחה על רגשות ואפילו על תוכניות .שיחה
זו עצמה פורצת את מעגל הבדידות ומאפשרת הסתכלות פנימית נוספת אולי מזווית
אחרת.

פ ע י ל ו י ו ת

לתלמידים שהנושא נראה ,לכאורה ,לא רלוונטי עבורם מהווה השיחה על אובדנות
הזדמנות לחוסן עצמי.

חשוב להקדיש לפעילות זו שני מפגשים.

מטרות

.3

לתת מידע חיוני על הנושא.

.4

למנוע אידיאליזציה ודרמטיזציה.

.5

להתבונן על הנושא כחלופה בלתי יעילה להתמודדות עם בעיות.

.6

לפתח חוסן.

כיתה ט'

.2

לתת לגיטימציה לרגשות המתעוררים בקשר לנושא.

ו מ פ ג ש י ם

.1

להעביר מסר שניתן לדון בנושא ללא בהלה ,ובכך להרגיע חרדות.

מהלך:
שלב א'  -תיאור
 .1לצורך העלאת הנושא ניתן להיעזר בקטע עיתון ,בקריאת קטע שנכתב על-ידי ארתור
רובינשטיין** )מופיע בנספח  ,2עמ'  ,(93או באירוע.
* כותרת הסדנה לקוחה מתוך "חוסן נפשי" ,מאת רחל ארהרד ויהודית אל-דור .1991 ,הסדנה עצמה
מתבססת על רעיונות מהספר ומהחוברת מאת אורבך ובר-יוסף ,תשנ"א.
** רובינשטיין ,א' ).(1982
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להלן הדגמת מהלך דיון על-פי כותרת מהעיתון.

"נער בן  17מאחד מבתי-הספר התיכוניים במרכז הארץ התאבד ,חבריו נדהמו
למשמע הידיעה .הם אינם מבינים מדוע"...

מהי ההרגשה המתעוררת בכם למקרא כותרת כזו בעיתון?
תארו לעצמכם שהנער הוא בן כיתתכם ,מה ההרגשה המתעוררת בכם עכשיו?
אילו מחשבות מתעוררות בכם בעקבות הידיעה?
למורה,
תחילת שיח על הנושא יכולה לעורר מגוון רחב של תגובות התנגדות או בהלה:
הכחשה או התבדחות.
פרובוקציה הגנתית :החיים הם שלנו ואנחנו יכולים לעשות בהם מה שאנחנו
רוצים.
הזדהות :אילו הייתי במקומו ,גם אני הייתי עושה כך.
פחד או חשש :לא רוצים לדבר על הנושא.
משיכה :גם אני רוצה לפעמים לעשות זאת.
ביטול :רק פסיכים עושים זאת.
חשוב שהמנחה יגיב ויאמר ,כי טבעי שנושא זה מעורר תגובות מרחיקות
)הגנתיות( כמו לצחוק על הנושא או לסרב לדבר עליו )אם רק פסיכים עושים
זאת – זה לא נוגע לנו( .על המנחה להיות סבלני ,ולעודד תלמידים להגיב תגובות
רגשיות נוספות .עשויות לעלות תגובות פחד ,בהלה בלבול ,מבוכה ,כעס )איך
עושים דבר כזה!( ,בוז ,עצב ,קנאה )על אומץ הלב(.
מחשבות שעשויות לעלות :האם דבר כזה עלול לקרות גם לי או למישהו שקרוב
אלי )חבר או בוגר( ,האם מדובר במחלה נפשית ולכן אין שליטה על המעשים,
איך אפשר לעזור ,ועוד.

המשך הדיון
 .2בשלב זה חשוב לארגן את התכנים שהציפו אתכם בעקבות העלאת הנושא על-ידי מיון
התופעות השונות הקשורות לאובדנות .מידע זה מטרתו גם להרגיע.
כדי "לעשות קצת סדר" בנושא שעליו אנחנו מדברים ,אילו תופעות הקשורות
להתאבדות אתם מכירים?
ניתן לזהות קטגוריות אחדות:
דחפים להתאבדות ,מחשבות על התאבדות ,ניסיונות התאבדות מניפולטיביים )ללא
כוונת התאבדות( ,תנודות ברגשות – מצבי רוח שיש בהם מחשבות על התאבדות,
משיכה למוות ,ניסיונות התאבדות והתאבדות.
האם כל התופעות הנ"ל נראות לכם זהות?
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סיכום
מדובר בתופעות שונות .חלקן מתרחשות לעיתים ואינן מדאיגות ,אחרות ממש
מסוכנות .מצבי רוח אובדניים ומחשבות אובדניות אינם סימן לאובדן שליטה .המחשבה
על התאבדות עוברת בראשם של בני נוער רבים ,וזה וטבעי .אבל יש מרחק רב בין
מחשבה לבין מעשה .לחשוב מותר – לעשות אסור.

שלב ב' – עיבוד
 .3המנחה יפנה לקבוצה את השאלות הבאות:

מה לדעתכם עושה את המצב לבלתי נסבל כל כך? )סבל ,כאב ,חוסר מוצא ,פחד,
היעדר תמיכה ,פחד שכלום לא ישתנה ,שלא אצליח להתמודד עם המציאות,
תחושה שאני שונה כל כך מהסביבה ,דחף זמני בלתי נשלט(.
האם מתוך ניסיונכם ,הייתה לכם חוויה כזאת ובכל זאת הדברים השתנו?
שאלה אחרונה זו יש לפתח בעזרת שאלות משנה:

ל ס ד ר ת

מה לדעתכם גורם להרגשת מצוקה שגוררת תחושה שאין טעם לחיים ,ומחשבה
על התאבדות? )הצטברות של בעיות חמורות ,אובדן אהוב ,תחושת כישלון ,תחושת
מלכוד ,בדידות וניכור ,לחצים שונים(.

איך זה קרה?
למי פניתם? מדוע?
מה אפשר ללמוד מהניסיון של מי שחווה מצוקה קשה בעבר והיום הוא נמצא
במקום אחר? )כל התלמידים עשו את פעילות מספר  ,14ולכן רצוי להיעזר
בדוגמאות מאותה פעילות(.
למורה,

ו מ פ ג ש י ם
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במהלך שיחה זו חשוב לנקוט גישה אמפתית בלתי וכחנית .אם תלמיד מביע עמדה
קיצונית חיובית כלפי אובדנות ,אין לנסות לסתור את דבריו .ניתן לסייע לתלמיד
לעבד את תחושת אין-מוצא שהוא העלה ולשאול שאלות כמו :מה גורם לכך? מה
נותן את ההרגשה שאין מוצא? אילו פתרונות אחרים בדקת? במי נעזרת?

פ ע י ל ו י ו ת

מי עזר? מה עזר?

חשוב להימנע משיפוטיות ,אך גם לא להזדהות עם עמדות חיוביות כלפי
התאבדות! אם התלמיד עיקש בעמדתו  -רצוי לפתוח את הנושא להתייחסות
הכיתה :איך הם התמודדו במצבים קשים או היו מתמודדים באותו המצב?
לסיום השיחה ,חשוב להדגיש את העובדה כי מצוקות קיימות ,וגם כאשר הן קשות
מאוד יש מהן מוצא ,הן זמניות וישנם פתרונות רבים )פרופורציה ,פרספקטיבה,
פתרונות חלופיים ,אמונה ביכולת( .ההתאבדות היא פתרון בלתי הפיך .הוא
סופי .חשוב להדגיש כי לפחות חלק מהתלמידים מצאו פתרונות שהקלו על
המצוקה שלהם .אחד הפתרונות החשובים להקלת מצוקה היא ההתחלקות עם
אדם אחר .מה שעלול להגביר לחץ הם תחושת בדידות ,אי-הקשבה ,התייחסות
לא רצינית וחוסר אכפתיות .לקבוצה יש חשיבות רבה בסיוע למי מחבריה שחש
מצוקה .אך יחד עם זאת ,גם המתבגר שחש תחושת חוסר מוצא חשוב שיזום
פנייה לקבלת עזרה.
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שלב ג' – התמודדות
הפעילות בשלב זה תיערך תחילה בקבוצות קטנות ,ובהמשך  -סיכום במליאה.
הקבוצה תתחלק לקבוצות בנות  5 - 4חברים .לכל קבוצה משימה זהה:

חבר מהכיתה בא וסיפר לכם כי חברתו עזבה אותו ועכשיו יוצאת עם החבר
הכי טוב שלו .חוץ מזה ההורים שלו עומדים להתגרש ,הכול רע ,החיים בזבל
והוא שוקל להתאבד.
בהנחה שמדובר בחבר קרוב של כל אחד מכם :מה היית עושה? מה היית אומר לו?
כיצד היית עוזר לו?
 .5במליאה יציגו הקבוצות את העקרונות שמסייעים לחבר במצוקה:
הקשבה אמפתית למצוקה.
עידוד לפורקן של התכנים שמעיקים.
קבלת הרגשות.
ניהול שיחה על אפשרויות הפעולה ועידוד לחיפוש פתרונות.
סיוע בחיפוש פתרונות.
מתן זמן מספיק לעריכת השיחה בלי לקטוע אותה.
העברת מסר של אכפתיות.
החלטיות בגישה שיש פתרונות אחרים.
עידוד לשתף עוד אנשים במצוקה.
שידור אופטימיות.
שיתוף אנשים נוספים גם אם הדבר כרוך בהפרת הבטחה.
למורה,
העבודה בקבוצות בחלק זה של השיחה אינה מכוונת להפוך את התלמידים
למומחים במניעת אובדנות .בעקיפין ,זהו תרגיל בחיסון עצמי .באמצעות הסיוע
לחבר ,התלמיד פותח אופציות רבות נוספות גם לעצמו.
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למורה –
עובדות אחדות על אובדנות:
יחסית ,רק מעט אנשים צעירים מתאבדים .בכל זאת ,זוהי אחת משלוש סיבות
המוות הראשונות בגיל זה .הרבה עמדות מוטעות ופחדים קובעים את דעתנו באשר
להתאבדות לכן ראוי לדעת:
אנשים המדברים על התאבדות אכן נמצאים בסכנה ,ואין לזלזל בדבריהם .נמצא
שוב ושוב במחקרים שמתבגרים אשר אכן התאבדו דיברו על כך קודם ).(85%
אנשים המנסים להתאבד אינם מחוסנים מפני ניסיון נוסף .להפך ,הם בסיכון גבוה
).(80%

ל ס ד ר ת

"רוב המתאבדים רוצים למות" זוהי הנחה מוטעית .שניידמן גילה שמספר נכבד
מבין המתאבדים אמביוולנטים כלפי המוות .חלק נוסף כלל אינו רוצה למות.
המשתמשים בסמים ו/או אלכוהול נמצאים בסכנה גדולה יותר של התאבדות ,על-
אף שמצאו כביכול "פתרון" באמצעות ההתמכרות שלהם .אצל מתאבדים רבים
מקרב בני הנוער נמצא שטרם מותם השתמשו באלכוהול או בסמים.

פ ע י ל ו י ו ת

אם תשאל נער או נערה הנמצאים בלחץ כבד האם חשבו על התאבדות ,לא
תשתול רעיונות בראשם .להפך .למתבגר שחשב על כך ,יש הזדמנות לדבר על
רגשותיו או על תכניותיו ,ואפשר להקל עליו אם מישהו אכן שם לב עד כמה הוא
מרגיש חסר תקווה ובודד .התערבות בשעת משבר מתחילה בשיחה על כוונות
ההתאבדות.
התאבדויות של מתבגרים אינן מוגבלות לרמת אינטליגנציה או שכבה סוציו-אקונומית
מסוימת .הן מתרחשות בכל רובדי האוכלוסייה ובכל רמות האינטליגנציה.

כיתה ט'

ו מ פ ג ש י ם

חזרה לתוכן העניינים
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תכנית ליבה

מפגש מס'  20יש אוזן קשבת

כאמור ,תחושת הבדידות מגבירה את תחושת הלחץ ואת חוסר המוצא במצבי מצוקה.
חשיבה מוקדמת על אנשי האמון בסביבה הטבעית והיכרות עם שירותים מסייעים,
כולל שירותים לפנייה אנונימית ,עשויות לשמש מקור לתמיכה במצבים קשים.

שלב א'  -בקבוצות
 .1הכיתה תתחלק לכמה קבוצות .כל קבוצה תחבר תיאור של מצב מצוקה של דמות בת גילם
של התלמידים )הטלת משימת ניסוח המצב על הקבוצה מבטיחה שהיא תהיה רלוונטית
לחייהם(.

ל ס ד ר ת

מהלך:

בהמשך ,כל קבוצה תענה על השאלות הבאות בהתייחס לתיאור המצב שחיברה:
מי הם הגורמים המסייעים העומדים לרשותה?
מהן התכונות שרוצים למצוא אצל מי שפונים אליו לעזרה?
מה הרווח ומהו ההפסד לדמות מהפנייה לעזרה?
מי הם המסייעים בפוטנציה בסביבה הטבעית ובקהילה?

שלב ב'  -במליאה

 .4לסיום המפגש יש לערוך סבב התייחסות לשאלה הבאה:
אילו הייתם במצב מצוקה קשה ,אל מי כל אחד מכם היה פונה בבקשת עזרה?
למורה,
חשוב שייערך סבב התייחסות לשאלה זו .ייתכן שמי שמתקשה להתייחס הוא
אכן תלמיד בודד ,וכדאי לחשוב ולהיוועץ כיצד לסייע לו.

חזרה לתוכן העניינים
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ו מ פ ג ש י ם

 .3מתוך רשימת היתרונות והחסרונות ניתן להעלות לדיון נוסף במליאה את השאלה :מהם
היתרונות של פנייה לחברים לעומת הפנייה לאנשי מקצוע ,ומהם החסרונות?

כיתה ט'

 .2במליאה תקרא כל קבוצה את תיאורי מצב המצוקה שחיברה ,ותתייחס לשאלת הרווח וההפסד
שבפנייה לעזרה במקרה שעליה חשבה.

פ ע י ל ו י ו ת

האם על הדמות הראשית לבקש עזרה מאחרים? מדוע?

תכנית ליבה

נספח 1
על מודל ה Basic PH -מתוך האתר של המרכז לפיתוח משאבי
התמודדות
מולי להד
משחק ההישרדות:

חלקן ניסו להציג הסבר בלעדי ,ואחרות ניסו לפתח תחום מסוים תוך הסכמה כללית עם תיאוריות
קודמות.
להלן נתאר בתמצית את הטיעונים המרכזיים של כל תיאוריה ,המסבירים גם כיצד "פוגש האדם
את העולם?"
לטענתנו ,ניתן להציע מתוך טיעונים אלו שישה מרכיבים בסיסיים לביאור ההישרדות האנושית.

ל ס ד ר ת

במהלך ההיסטורי של התפתחותן ניסו התיאוריות הפסיכולוגיות לגלות ולהסביר את הקוד האנושי
של ההישרדות;

מרכיבים אלה הם הבסיס למודל  .BASIC Phסקירתנו הנה היסטורית ,ולכן נתחיל מפרויד.

הגישה החברתית ) :(SOCIALתלמידיו של פרויד ועמיתיו למקצוע ,אדלר )אצל אנסבכר(1956 ,
ואריקסון ) ,(1963הדגישו את תפקיד החברה והסביבה החברתית בקביעת הדרך שבה פוגש
האדם את העולם ,אף כי מזוויות שונות מעט .אדלר  -בתיאוריה שלו על נחיתות ושאיפה לכוח,
ואריקסון  -בתיאוריה של שמונת שלבי ההתפתחות ,ובשימת הדגש על הקשר הבינאישי כמפתח
להבנת ההתפתחות האנושית וההתגברות על מצוקות או על סיכון.
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כיתה ט'

לכאורה ,הגישות שנסקרו עד כה הן ייחודיות .למעשה ,כולן מושתתות על כמה מושגי יסוד ,כמו,
למשל ,קיומה של ישות נפשית ,מודע ולא מודע; הן משלימות זו את זו ומרחיבות היבטים שונים.
לעומתן ,קם זרם בפסיכולוגיה שדחה את המושגים נפש ,מודע ולא מודע ,וטבע במקומם את
המושגים גירוי ,תגובה ,למידה והתנהגות )ביהוויוריזם(; טענתו המרכזית הייתה ,שהתנהגות מקורה
בשרשרת גירויים נוירוכימיים ,המתבטאים כלפי חוץ בהתנהגויות שונות .התנהגות ואישיות האדם
מורכבים בהרבה מן הניסיונות התיאורטיים לתאר אותם על בסיס ממד אחד או שניים .במודל

ו מ פ ג ש י ם

גישת השימוש בדמיון וביצירתיות ) :(IMAGINATIONיונג ) ,(1923שבראשית דרכו היה תלמידו
של פרויד ,פיתח בהמשך תיאוריית אישיות משלו .הוא הדגיש את מרכיב הסמלים והארכיטיפים,
את ה"ירושה התרבותית" ,הדמיון והיצירתיות ,ככוח המניע של החיים .בדגמי האישיות שלו מעדיף
יונג את האינטואיציה כדגם המתמודד ומסתגל .יונג הדגיש את המרכזיות של פעולות הדמיון
כמסייעות להבנת העולם .כלומר ,ללא הדמיון והארכיטיפים מתקשה הפרט להבין את העולם
במורכבותו הרגשית בפרט והתפקודית בכלל .הארכיטיפים והסמלים נותנים משמעות שמעבר
לפרט לחוויותיו ,ובעיקר למבע של העצמי ,לאינדיבידואציה.

פ ע י ל ו י ו ת

הגישה הרגשית ) :(AFFECTפרויד ) (1936שם את הדגש על העולם הרגשי ,הפנימי )התת-
מודע( והחיצוני )השלכה והעברה( גם יחד .הוא חזר וטען ,שחוויות רגשיות מוקדמות ,קונפליקטים
וקיבעונות הם הקובעים את הדרך שבה אדם פוגש את העולם והמכריעים בה .לעיתים קרובות
מגיח ופולש חלק זה של התת-מודע לתוך פעולות הפרט בעולם המציאות.

המוצע אנו מתייחסים לכל שש האופנויות או הממדים המונחים ,לדעתנו ,ביסוד סגנון ההתמודדות
של הפרט ,כפי שהדבר עולה מתמצית התיאוריות הגדולות שהוצגה לעיל.
BELIEF

 -פילוסופיית חיים ,אמונות וערכים.

AFFECT

– רגש.

SOCIAL

 -חברה ,תפקיד ,שייכות ,ארגון חברתי.

IMAGINATION

 -יצירתיות ,דמיון.

COGNITION

 -הכרה ,מציאות ,מחשבה.

PHYSIOLOGY

 -האופנות הגופנית ,הפעילותית והתחושתית.

מודל הBASIC Ph :
קראנו ,אם כן ,למודל ) BASIC Phראה נספח  .(1מודל זה מייצג גישה רב-ממדית ,המציעה להתייחס
לסגנון ההתמודדות הייחודי של כל פרט כתצרף אישי של כל ששת המרכיבים  -האופנויות.
נוכל למצוא בקרב אנשים הרכב שונה ומגוון של האופנויות הללו .בכל אדם קיים הפוטנציאל
להתמודד בעזרת כל השש ,אלא שכל אדם מפתח את דפוס ההתמודדות הייחודי שלו .תהליך
פיתוח זה מתחיל בשחר ילדותנו ונמשך כל החיים ,והוא משלב יסודות ביולוגיים )תורשה( סביבה
ולמידה .חשוב גם לציין ,כי לרובנו יש דפוס או אופני התמודדות מועדפים במועדים שונים ,והשימוש
בהם מפותח .עם זאת ,ישנן אופנויות שלא פותחו בשל נסיבות חיים וסביבה שונות .מתוך מאות
תצפיות וראיונות עם אנשים במצבי דחק ,להד ) ,(1999 ,1992 ,1984 ,1981שחם ) ,(1996ניב
) ,(1996נראה בבירור ,שלכל פרט תצרף התמודדות מיוחד והרכב ייחודי של משאבי התמודדות.
במחקרנו על משאבי התמודדות במצבי דחק ,להד ) ,(1988, 1984מצאנו צירופי סגנונות שונים
של התמודדות.
נשתמש בתיאור כוללני )סטריאוטיפי( כדי להמחיש מאפיינים עיקריים של כל מרכיב.
ישנם בני אדם שסגנון ההתמודדות המועדף עליהם הוא שימוש בחשיבה קוגניטיבית.
האסטרטגיות הקוגניטיביות יאופיינו באיסוף מידע ,בפתרון בעיות ,בניווט מחשבות עצמי ,בבניית
תכנית ,בלמידה מניסיון ובחיפוש חלופות וברשימה של סדר העדפות ).(C
אחרים ישתמשו בסגנון התמודדות רגשי .אלו ייטו להשתמש בביטויי רגשות ,כמו בכי וצחוק,
כעס ,יבקשו תמיכה רגשית אצל הזולת ,או שיתבטאו בדרכים בלתי מילוליות ,כגון ציור ,קריאה
או כתיבה ).(A
טיפוס האנשים השלישי מאופיין בסגנון התמודדות חברתי .האדם שואב תמיכה מהשתייכות
לקבוצה ,מקַבלת תפקיד או מנטילת תפקיד לעצמו ,מתחושת השייכות לארגון והיררכיה וממיצוב
עצמו במדרג החברתי )(S
קבוצה רביעית תשתמש בדמיון כדי להקל על מציאות קשה .היא תשתמש בפעילות יצירתית
או בהסחת דעת )צפייה בתכניות בידור בטלוויזיה( ,באמצעות חלומות בהקיץ ומחשבות נעימות.
אנשים אלו יסיחו את דעתם על-ידי שימוש בדמיון מודרך ,או לחלופין ,ינסו לדמיין פתרונות נוספים
לבעיה החורגים מן העובדות ,תוך שימוש באלתור ,בהומור ,ביצירתיות ,במבט לעתיד ובדימוי כיצד
הדברים יראו אז ).(I
הטיפוס החמישי יסתמך על אמונות ,על ערכים ועל חיפוש משמעות ,על מנת להנחות ולהדריך
את עצמו בזמנים של לחץ ומשבר.
הכוונה כאן לא רק לאמונה דתית ,אלא גם לעמדות פוליטיות ,ל"אני מאמין" כזה או אחר ,או
לתחושות של ייעוד ושליחות ,כגון הצורך בהגשמה עצמית ובביטוי חזק של העצמי ,בניווט עצמי
ובמיקוד שליטה קיים .טיפוס זה עשוי להסתמך על תקווה ,על אופטימיות )פסימיות( ועל פטליזם,
וכן על מיסטיקה ועל שימוש בטקסים ).(B
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על-פי תפיסתנו ,מבטא מושג החוסן את המאמצים המתמשכים של הפרט להתמודד עם משימות,
עם אתגרים ועם קשיי היום-יום ,כמו גם עם מצבי משבר .מאמצים ,שלמרות ירידה זמנית ביכולת
ההתארגנות של הפרט ,שבים ומאוששים אותו ,באופן עצמאי או עם סיוע מהחוץ.
ההנחה היא ,שגם במצבי משבר המאמץ העיקרי של הפרט הוא לשרוד ,אם כי היעילות של
מאמציו לעיתים לא מובילה לפתרון ,אם בשל מיעוט רפרטואר משאבים ואם בשל צמצום במשאבים
קיימים.

תכנית ליבה

אנשים מן הטיפוס הפיזיולוגי הם אלה המתמודדים ומגיבים בעיקר באמצעות ביטויים פיזיים,
תגובות ותחושות גופניות .הדרכים שלהם להתמודדות עם לחץ הן הרפיה ,תרגול גופני ,פעילות
פיזית ,עשייה ממוקדת בבעיה או עשייה לשם עשייה ,מדיטציה ,אכילה ,שינה ,ולעיתים נטייה
להשתמש בתרופות ובסמי הרגעה ).(PH

המשימה העיקרית היא להחזיר לפרט את יכולת התפקוד ,באמצעות זיהוי ועירור ערוצי ההתמודדות
שלו ,או על-ידי פיתוחם או הרחבתם.
רק בשני העשורים האחרונים החלה הפסיכולוגיה האמפירית להמשיג חוסן ,כשהיא מיישמת
מודלים המתבססים במפורש על הרעיון של התפתחות תקינה ובריאה או מסתגלת במצבי דחק,
ולאו דווקא מודלים המתבססים על נגזרות של לחץ ,כלומר ,על מודלים של הפרעות ,של קושי ,של
חולי ושל כישלון .בראייה לאחור ,מחקר ההתמודדות במצבי דחק הניב תרומות מכריעות.

ל ס ד ר ת

למן אמצע שנות השמונים כמעט כל המודלים המרכזיים העוסקים במצבי דחק החלו מביאים
בחשבון לא רק סינדרומים פסיכו-פתולוגיים ,אלא גם משתנים של בריאות נפשית וגופנית,
לדוגמה :לזרוס ) ,(1984מוס ) .(1984המחקר האמפירי חשף תובנה רבה ביחס לגורמים ולמנגנונים
החשובים להתפתחות הזיקה והיחס בין אדם בעל חוסן לסביבה.

פ ע י ל ו י ו ת

המושג "אתגר" ,שהוא קריטריון ההערכה הראשון במעלה במודל הלחץ של לזרוס ,ראוי במיוחד
לתשומת לב )פולקמן ,לזרוס .(1988 ,מדובר בשינוי התפיסה ,מזו הרואה בתוצאות של אירועי לחץ
פתולוגיה וחולי ,לתפיסה של התמודדות ושל תהליכי הערכה ,שמטרתם להביא למצב של איזון
מחודש ,המקדם בריאות נפשית וגופנית.

כיתה ט'

ו מ פ ג ש י ם
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תכנית ליבה

נספח 2
נספח לשעור 18

ארתור רובינשטיין,
שנותי היפות ,הוצאת שוקן ירושלים .1982 ,עמ‘ .228-227

ל ס ד ר ת

"חלפו עוד שבועיים בלי ידיעות ,ואני נואשתי מכל תקווה .הגעתי לקרקעית
התהום .הרעיון של מוות בהתאבדות לא היה חדש בשבילי ,הוא כבר עלה על
דעתי לפני-כן ,אולם מאותו רגע ואילך לא יכולתי לחשוב על שום דבר אחר
 זה הפך שגעון .לא נותר לי מה לעשות ,החיים דחפוני למצב שאין ממנומוצא ,רציתי למות; הייתי מוכן לכך ,אבל אפילו החלטה סופית כזו היתה כרוכה
בבעיות .כיצד להוציאה אל הפועל? לא היה לי כל נשק ,כל רעל ,והרעיון לקפוץ
מן החלון היה מגעיל  -עלול אני להמשיך לחיות עם ידיים ורגליים שבורות.
הדבר היחיד שנותר הוא למות בחניקה ,לתלות עצמי .ובכן ,באותו יום עצוב
אחר-הצהריים ,שרוי לגמרי לבדי ,לא מסוגל אפילו להעלות מישהו על דעתי
לכתוב אליו ,התכוננתי לסוף.

פ ע י ל ו י ו ת

הוצאתי את החגורה מן החלוק הבלוי שלי ועשיתי בה לולאה .בחדר-הרחצה
שלי היה קרס לבגדים שהיה די גבוה כדי להחזיק אותי .קרבתי כסא ,חיברתי
את החגורה אל הקרס וכרכתי אותה סביב צווארי .בדוחפי את הכסא ברגלי
נקרעה החגורה ואני נפלתי ארצה בטפיחה.
אילו ראיתי מחזה כזה היום בטלביזיה הייתי פורץ בצחוק רועם ,אך בתפקידי
כגיבור החי של טראגיקומדיה זו היתה תגובתי הראשונה :הלם עצבני חמור;
בכיתי מרות ,בלוא ניחומים ,במשך זמן רב ,כשאני שוכב במקום שנפלתי בלא
שום כוח .אחר ,ביודעין למחצה ,הפסעתי בכבדות אל הפסנתר ונתתי פורקן
לבכיי במוסיקה .מוסיקה ,המוסיקה האהובה עלי ,בת-הלוויה היקרה של כל
רגשותי ,היכולה לעורר אותנו להלחם ,היכולה להצית בנו אהבה ותשוקה,
והיכולה להרגיע כאבינו ולהשרות שלווה בלבבנו  -את היא זו שהחזרת אותי,
באותו יום מחפיר ,אל החיים.

כיתה ט'

ו מ פ ג ש י ם

כאשר אדם מפסיק לבכות שוכך הסבל ,בדיוק כשם שכאשר גווע הצחוק
נעלמת ההנאה .וכך ,כיוון שהטבע תבע את שלו ,התחלתי לחוש רעב” .הפעם
אוכל שתי נקניקיות“ ,החלטתי.
ברחוב ,מכל מקום ,כפה עלי דחף פתאום להיעצר .משהו מוזר חל בי .יכולים
אתם לכנות זאת התגלות או חזון.
הסתכלתי על כל דבר סביבי בעיניים חדשות ,כאילו לא ראיתי זאת מעולם.
הרחוב ,העצים ,הבתים ,הכלבים הרודפים זה אחר זה ,הגברים והנשים ,כולם
נראו שונים ,ושאון העיר הגדולה  -הכל הקסימני .החיים נראו יפים וראויים
לחיותם ,אפילו בבית-כלא או בבית-חולים ,כל זמן שאתה מסתכל עליהם
בצורה כזאת.
קל להסביר התגלות זו :בנסותי לשלוח יד בנפשי ביטלתי לחלוטין את העולם
שעמדתי להניח מאחורי ,על כן אין פלא שלאחר כשלון-ההתאבדות שלי
הרגשתי כאילו נולדתי מחדש” .הולדתי מחדש“ הביאה עוד הפתעה :היא חוללה

93

מהפכה בכל המערכת הנפשית שלי .לפתע התחלתי לחשוב .החיים שהייתי
מנהל היו מורכבים משורה של ארועים שלא הייתי אחראי להם :פעלתי לחלוטין
על-פי אינסטינקט ,בלכתי בעיניים עצומות בדרך שהיתוו לי המסיבות ,לא
ניסיתי מעולם לנתח שום דבר.
ובכן ,אותו לילה ,ממש ברחוב ,בדרכי לאוטומאט של אשלינגר לסעודה המפוארת
שלי ,היה מוחי מלא מחשבות פילוסופיות ,שהולידו תפישה חדשה של החיים
וסולם-ערכים חדש ,כולם לשימושי הפרטי .השאלה הנצחית ,הבלתי פתורה
 מי חולל את היקום? מהי סיבת קיומו?  -תצריך מסה ארוכה .הבה אומר רקכי בתוהו ובוהו זה של מחשבות גיליתי את האושר ועדיין אני מחזיק בו :אהבו
את החיים לטוב ולמוטב ,בלא תנאים".
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רציונל
יחידה זו ,העוסקת במניעת שימוש לרעה בסמים ,נכתבה מתוך
התייחסות לתרבות הבילוי של בני הנוער ולמסרים המורכבים
שאליהם הם חשופים.

ידוע שאצל מתבגרים יצר ההרפתקנות והרצון להתנסות בסמים מקורם לרוב בסקרנות ובחיפוש,
שהם מאפיינים נורמטיביים של גיל ההתבגרות .לעומת זאת ,עצם השימוש יכול להוות סימפטום
וביטוי של מצוקות ושל בעיות שבני נוער אינם מצליחים להתמודד עמן.
על המבוגרים לנסות ולהגיע אל בני הנוער בצורה אחרת ,שונה ,חווייתית ומשמעותית ,תוך
העלאת המודעות לנזקי השימוש בסמים ובחומרים ממכרים.

הפעילויות המוצעות נועדו לאפשר לתלמידים להתמודד עם שאלת הגבולות הפנימיים והחיצוניים,
עם השפעות חברתיות ,תוך פיתוח אחריות אישית וחברתית ומעורבות בסביבתם.
נתונים על היקף תופעת השימוש בסמים בקרב בני נוער:
 9.9%מבני הנוער בגילאים  18 - 12דיווחו על שימוש בסם לא חוקי.
הגיל הממוצע להתחלת השימוש בסמים הוא  13שנים.

.1

להפחית את השימוש של תלמידים בחומרים מסוכנים ,חוקיים ובלתי חוקיים.

.2

ליצור במה לתלמידים לשיחה על נושא הסמים ,לקבלת מידע אמין ,להבהרת עמדותיהם
ולמתן מענה לשאלות המעסיקות אותם.

.3

לחזק את הנורמה הקבוצתית השוללת שימוש בסמים.

.4

לחזק את היכולת להתמודד עם מצבי פיתוי וסיכון ,וחיזוק הגבולות הפנימיים.

.5

לפתח את היכולת לפנות לעזרה ולהיעזר.

.6

לפתח אחריות אישית וחברתית ,תוך הבנה כי לבחירותיו האישיות יש השפעה על הסובב
אותו.

חזרה לתוכן העניינים
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מטרות

כיתה ט'

מתוך :הסקר האפידמיולוגי של הרשות למלחמה בסמים.2005 ,

פ ע י ל ו י ו ת

איתורם המוקדם של תלמידים הנמצאים בסיכון הוא חלק חשוב בתכנית ,ודורש תשומת לב
ומעורבות של הצוות החינוכי של בית-הספר.

ל ס ד ר ת

מאפייני החיים בחברה המודרנית והחשיפה מגיל צעיר לשימוש
בסמים באמצעי התקשורת ובסביבה הקרובה ,מחייבים את בתי-
הספר להתמודד באופן ייחודי וממוקד עם הנושא .הרחבת הידע של התלמידים על הסיכון בשימוש
בסמים וחיזוק יכולותיהם להתפתח ולהתמודד עם משימות החיים ,יאפשרו למתבגרים לעצב את
זהותם האישית והחברתית ,את עמדותיהם ואת התנהגותם.

תכנית ליבה

מניעת שימוש לרעה בסמים – "למוח אין חלקי חילוף"

תכנית ליבה

מפגש מס'  21המסיבה

מפגש זה יתמקד בבירור עמדות בני הנוער כלפי תופעת השימוש בסמים .הפעילות
המוצעת נועדה לאפשר זיהוי תפיסות ועמדות ,ולהציף את הנושא הנדון בממדים
רגשיים .באמצעות הפעילות יכול המתבגר להתבונן בדפוסי ההתנהגות שלו עצמו
מנקודת מבטו של מתבגר ושל מבוגר ,ו"להציץ" על התנהגויות אחרות באמצעות דיווח
של אחרים.

.1

המנחה יחלק את המשתתפים לשתי קבוצות ,כל קבוצה תקבל כרטיס ובו הנחיות למשחק
תפקידים.

פ ע י ל ו י ו ת

קבוצה מס' 1

ל ס ד ר ת

מהלך:

הנכם קבוצת בני נוער בחטיבת הביניים.
השתתפתם במסיבה בסוף השבוע ,שבה חלק מהמשתתפים עישנו גראס וחלק לקחו
כדורי אקסטזי.
המידע הגיע להוריכם.
א .העלו על הכתב את תיאור המפגש בין הנער/ה לבין ההורים.

ו מ פ ג ש י ם

כיתה ט'

הנער .התייחסו לרגשות,
ב .המחיזו את הדיאלוג שמתפתח מנקודת מבטו של הנער
למחשבות ולהתנהגויות שעולים בשיחה.
ג .איך לדעתכם יסתיים האירוע? )הציעו דרכים להתמודדות עם הבעיה(.
בחרו צופה שיתעד את התהליך שעוברת הקבוצה.
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קבוצה מס' 2
הנכם זוג הורים לנער/ה בחטיבת הביניים
בשבת בבוקר הגיעה אליכם שיחת טלפון שבה נתבשרתם ,כי במסיבה אמש חלק
מהמשתתפים עישנו גראס או לקחו כדורי אקסטזי.
א .העלו על הכתב את תיאור המפגש בין ההורים לנער/ה.
ב .המחיזו את הדיאלוג שמתפתח מנקודת המבט של ההורים
ההורים ,התייחסו לרגשות,
למחשבות ולהתנהגויות שעולים בשיחה.
ג .איך לדעתכם יסתיים האירוע? )הציעו דרכים להתמודדות עם הבעיה(
בחרו צופה שיתעד את התהליך שעוברת הקבוצה.

במליאה
.2

מה הרגשתם בתפקיד שמילאתם?

.3

האם הכניסה לדמות ההורים העלתה תהיות או מחשבות ,יצרה תובנות חדשות?

.4

לסיכום ,ניתן לבקש מכל משתתף לנסח בקצרה תובנה ,חוויה או למידה שהפיק מההתנסות
בתרגיל.
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תכנית ליבה

מפגש מס'  22השפעה ,פיתוי ובחירה

במפגש הנוכחי יושם הדגש על בירור המושגים :השפעה ,פיתוי ,בחירה.
ברקע יעלו מושגים נוספים כגון :שליטה )חיצונית-פנימית( ,כוח )סמכות פנימית סמכות
חיצונית( ודיאלוג.
בנוסף לבירור המושגי ,תאפשרנה הפעילויות הכלולות במפגש זה להרחיב את מודעות
התלמידים למשמעות המושגים בהקשר להתנסויות ולמצבי חיים שבהם הם מתנסים

ל ס ד ר ת

בכלל ,ולאירועים הקשורים לשימוש בסמים בפרט.

מהלך:
שלב א'

פ ע י ל ו י ו ת

 .1ננסה לברר יחד את מושג ההשפעה.

כל אחד מכם הוא ספרייה מהלכת של סיפורים :יש לו 'מדף' של סיפורי יום
הולדת' ,מדף' לסיפורי הרפתקאות ו'מדף' לסיפורי קונפליקטים וכד' .היום אני
מזמין אתכם לגשת ל'מדף' של סיפורי השפעה .ישנם סיפורים שבהם אתם
השפעתם על האחרים וישנם כאלה שבהם אתם מושפעים על-ידי חברים .ישנם
סיפורים שמהם אתם מרוצים מכיוון ההשפעה ומתוצאותיה ,וישנם סיפורים
שהייתם מעדיפים לשכוח ,כי היום אתם לא מתלהבים במיוחד מהשפעה זו.
כשאחד הסיפורים יתפוס לכם את כל המסך תישארו אתו .אני רוצה לציין ,שלא
תצטרכו לספר את הסיפור.

מי אתם בסיפור )המשפיע או המושפע(?
מי עוד מככב בסיפור?
האם אתם יכולים לזהות את הטכניקה שבה השתמש המשפיע )אתם או הזולת(?
האם אתם יכולים לזהות בדיוק את השנייה שבה זה קרה?
 .3בסבב :כל אחד מהמשתתפים יתייחס לשאלות הנ"ל )המורה תרכז את כל התשובות על כל
שאלה(.
 .4בתום הסבב תזמין המורה את התלמידים לשתף את הקבוצה .מה ניתן ללמוד על המושג
השפעה מתוך הסיפורים ומתגובות התלמידים )מה אנחנו יכולים ללמוד על הנושא "השפעה"
מתוך הסיפורים ששמענו?(
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 .2המורה תשאל ארבע שאלות על הסיפור:

כיתה ט'

מי שמצא סיפור שיסמן לי ביד ...כשלכולם יהיה סיפור נמשיך...

למורה,
כדאי להדגיש את משמעות הדמויות המשפיעות .הרבה פעמים אלו הן דמויות
סמכות ,או דמויות קרובות שאנו מייחסים להן חשיבות .חשוב להדגיש את המגוון
של טכניקות ההשפעה ,ולהבהיר ,שקשה לזהות במדויק את הרגע שבה התרחשה
ההשפעה .גם אם אנו מוצאים אירוע נתון הממחיש את נקודת ההשפעה ,אנחנו
יודעים שזה נתפס בדיעבד; בדרך כלל ההשפעה היא תהליך ארוך שחלקו מתרחש
גם ברובד הסמוי.

שלב ב'
.5

לאחר שביררנו את מושג ההשפעה אצל כל אחד באופן אישי ,נסביר מושג נוסף – פיתוי.
"פיתוי הוא מצב שבו אני רוצה לעשות משהו כאשר אני יודע שהוא אסור או שלא רצוי
עבורי"
עבורי".

הפעלה" :בר הפיתויים"
.6

כל תלמיד יתבקש לרשום על גבי פתק שם של פיתוי ,ולהניחו בבר.

.7

כל אחד יבחר מתוך "בר הפיתויים" פיתוי אחד ,שלו או של אחרים.

.8

לו היו יושבים בסבב תלמידים נוספים מבית-ספרכם ,אילו פיתויים לדעתכם הם היו
רושמים?

.9

כשעומדים בפני פיתוי מרגישים משיכה ודחייה בו-זמנית :היד מושטת קדימה אומרת לקחת,
ותנועה של היד שאומרת לא לקחת .כל אחד יאמר משפט אחד שהייתה אומרת היד הלוקחת,
המתפתה ,ומשפט שהייתה אומרת היד שנסוגה ולא לוקחת ,העומדת בפיתוי.
המורה תרכז את הסיבות ל"כן" להתפתות ואת הסיבות ל"לא" להתפתות.

 .10המורה תבדוק עם המשתתפים כיצד ינהגו אם במרכז החדר יונחו גראס ואקסטזי ,וכן באיזו
מידה רלוונטיות לנושא הסמים הטכניקות השונות שהועלו בשלב א' והסיבות שהועלו בשלב
ב'.
שלב ג'
 .11חלוקת התלמידים לשלשות .בכל קבוצה :מפתה ,מפותה וצופה.
תרגיל :המפותה בוחר לו פיתוי ,והמפתה מנסה לפתות אותו .הצופה מתעד את כל שלבי
הפיתוי ואת הטכניקות שבהן השתמשו.

במליאה
 .12מבקשים מכמה משתתפים לדווח על התפקידים השונים .חשוב שבדיווח יהיה ייצוג לתפקידים
השונים.
 .13דיון:
בכל אחד מהשלבים היה מפגש עם מושג הבחירה
הבחירה .לעיתים שיקולי הבחירה היו מובנים לנו,
ולפעמים הבחירה הושפעה מתהליכים סמויים ומהשפעות חברתיות.
מה יכול להשפיע על אנשים לבחור בהחלטה שלא להתנסות בשימוש בסמים?
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 .13כל משתתף יתבקש לציין:
משהו חדש שלמדתי במפגש או משהו מעניין שנאמר.
חוויה שהייתי מעביר לאדם אחר )חבר ,אח ,הורה( בעקבות המפגש.
משהו שהתחזק בי ,או משהו שהחלטתי לשנות בעקבות המפגש.
המצא סיטואציה )סיפור( שקשורה לדבר החשוב ביותר שלדעתך הפנמת בשיעור
הזה.

תכנית ליבה

סיכום

ל ס ד ר ת
פ ע י ל ו י ו ת

כיתה ט'

ו מ פ ג ש י ם

חזרה לתוכן העניינים
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תכנית ליבה

מפגש מס'  23גבולות ואני

מפגש זה עוסק בהיבטים אחדים הקשורים למושג "גבולות":
הבנת המושג באופן חווייתי מנקודת מבטו של היחיד לעצמו ,ובקשרים שלו עם
האחרים.
בחינת התפיסות השונות של המושג "גבולות" על-ידי הפרט והקבוצה בהקשר
לשימוש בסמים.

ל ס ד ר ת

הבחנה בין הגבולות החיצוניים המוצבים על-ידי החברה )חוקים ,כללים ונורמות(,
לבין הגבולות הפנימיים אצל היחיד ,גבולות שאותם הוא אמור להציב לעצמו.
התמודדות עם הקושי בהצבת גבולות לעצמי ולאחרים.
איתור המיומנויות הנדרשות לפרט בתהליך הצבת גבולות.

 .1בפעילות זו יידרשו המשתתפים לשבת בשני מעגלים :מעגל פנימי שאליו יוזמן מספר משתתפים
מצומצם ,ומעגל חיצוני שיכלול את יתר חברי הקבוצה )בפועל :מאחורי כל אחד במעגל הפנימי
ישבו כמה משתתפים מהמעגל החיצוני( .כל אחד מהיושבים במעגל הפנימי יתבקש לבצע
באופן פרטני סדרה של מטלות.

ו מ פ ג ש י ם

כיתה ט'

כתיבת עשר מילים בהקשר למושג "גבול" או :התייחסות להיגד" :גבול בשבילי
הוא."...

פ ע י ל ו י ו ת

מהלך:
הצעה א׳

שימוש בקו או בצבע שיבטאו את תפיסתו או את עמדתו בהקשר למושג זה.
הצגת התוצר לקבוצה היושבת מאחוריו ,ועריכת דיון בקבוצה.

דיון בקבוצות:
 .2הקבוצה תגבש את התפיסה שלה למושג גבולות.

במליאה
 .3כל אחד מהיושבים במעגל הפנימי יציג את התוצר של קבוצתו ,וידווח בקצרה :
תיאור קצר של התהליך הקבוצתי.
מהן התובנות שאליהן הגיעה הקבוצה בהקשר למושג גבולות?
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.4

סיכום המושגים השונים בהקשר למילה "גבול" ולמשמעותו בחיי המשתתפים.
אל מרכז המעגל יוזמנו משתתפים אחרים .מאחורי כל אחד במעגל הפנימי ישבו כמה
משתתפים מהמעגל החיצוני .המשתתפים במעגל הפנימי יתבקשו להתייחס לשלושה
משפטים:
גבול שמישהו אחר הציב לי או מַציב לי היום.
גבול שאני הצבתי או מַציב לעצמי.
גבול שאיני מצליח להציב לעצמי והייתי רוצה להציב.

דיון קבוצתי
נקודות דמיון או שוני בין הגבולות השונים שהוצגו.
איזה ידע ואילו מיומנויות צריך המשתתף לרכוש כדי להשיג את שטרם הושג?
כיצד לדעתכם מתקשר המושג לתופעות השימוש בסמים?

הצעה ב׳  -גבולות  -באמצעות עבודה יצירתית
העשייה והחוויה באמצעים לא-מילוליים מאפשרות ביטוי של חלקים המודעים פחות,
ועשויות לתרום לתקשורת התוך-אישית והבין-אישית.
העבודה בחומר במסגרת סדנה מאפשרת התנסות ספונטנית ,ומגוון של הבעת
רגשות במסגרת מובנית של סביבה בטוחה וגבולות חיצוניים ברורים ומרחב של
הכלה ,הקשבה וכבוד לצרכים הרגשיים וליכולות של היחיד.
חומרים:
גיליון נייר פוליו לבן לכל משתתף
עפרונות רגילים וצבעוניים
גירי שמן )פנדה( ,רצוי  24גוונים לפחות
דבק במדבקות
גיליונות בריסטול לבן )חלקם מחולקים לחצאים(
צבעי גואש בכל הגוונים
מכחולים בשלושה גדלים לכל משתתף )דק ,בינוני ועבה(
כוסות פלסטיק גבוהות למים
ַּפל ֶטות )צלחות פלסטיק חד-פעמיות(
סכינים חד-פעמיים מפלסטיק
מגבות נייר
הערה:
כתחליף לצבעי גואש ,אם התנאים אינם מאפשרים ,ניתן להשתמש בגירי
פסטל ,קופסת קרטון  /סלסלה
ומ ְצ ְבּעים )טושים( למורה
לוח ַ
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.2

ההנחיה" :יש לכם  3דקות לצייר ציור פשוט .לא צריך לדעת לצייר ,כל דבר מתקבל ,יכול
להיות משהו מציאותי ומוגדר או משהו מופשט – בלתי מוגדר".

.3

ל 4-חלקים ולחתוך אותו .יש לרשום את השם על כל אחד
"הנכם מתבקשים לקפל את הדף ל-
מארבעת החלקים".

.4

אוספים את חלקי הציורים מכולם לתוך קופסה  /סלסלה )עוברים בין המשתתפים(.

.5

"כל אחד ייקח  4חלקים מתוך הכלי ,יש להקפיד לקחת חלקים של  4משתתפים שונים ולא
משל עצמו".

.6

מחלקים למשתתפים גירי שמן ועפרונות צבעוניים.

.7

"כל אחד מהמשתתפים מוזמן להמשיך ולצבוע את החלקים שקיבל בכל אופן שיבחר".
)כ  20 - 15דקות(.

.8

ל 4-משתתפים את החלקים שלהם"
"כל אחד מהנוכחים יקום בתורו ויחזיר ל-
שלהם" ,וכן הלאה עד
אשר כל החלקים יגיעו לבעליהם.
למורה,
מומלץ לשים לב איך מגיבים אנשים בעת הנתינה וכיצד מגיבים לקבלה.

"רצוי לעבוד בשקט ללא דיבורים"
דיבורים" ,אפשר להשמיע מוסיקה שקטה ) 20דקות לשלב זה(.
במליאה
 .10תולים בריסטול רחב על הקיר ומחלקים לעמודות אחדות:

ציור ,גזירת הציור ,נתינה ,קבלה ,המשך של ארבעת החלקים המעובדים על הדף
הגדול.

כיצד הרגשתם בעת שגזרתם את הציור שלכם ,ולאחר מכן ,כשנדרשתם לשים את
החלקים בקופסה ולא ידעתם לאן הם נלקחים ולאיזו מטרה?
מה היו התחושות בתהליכי המסירה והקבלה?
מה חשבת ,ומה הרגשת ,בזמן שצבעת ארבעה חלקים שונים של אנשים אחרים?
ובזמן שקבלת בחזרה את החלקים שלך לאחר שעובדו על-ידי אחרים?
מה חווית בהמשך העבודה והרחבתה על הגיליון הגדול?"
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כיתה ט'

למורה,

ו מ פ ג ש י ם

"עברתם תהליך בן כמה שלבים ,כל אחד מכם מוזמן להתייחס לחלק שהיה המשמעותי
ביותר עבורו בסדנה"
בסדנה".

פ ע י ל ו י ו ת

.9

"כל אחד מוזמן לקחת גיליון שלם או  1/2גיליון בריסטול .אתם יכולים למקם את חלקי הציור
שלכם בכל מקום ואופן שתבחרו על הגיליון ,הדביקו את החלקים והמשיכו את היצירה"
היצירה".
אפשר לקחת פלטות עם צבעי גואש ,מכחולים וכלי עם מים לשטיפת המכחולים )אם אין
אפשרות לעבוד בגואש ,שמים במרכז החדר גירי פסטל בנוסף לגירי השמן וצבעי העיפרון
הנמצאים בידי המשתתפים(.

ל ס ד ר ת

.1

מחלקים דף ועיפרון לכל משתתף.

תכנית ליבה

מהלך הסדנה:

למנחה,
רושמים תמצית מדברי המשתתפים על הגיליון ,כשכל עמודה מתייחסת לשלב
בתהליך )כ 40-דקות( .סיכום של הנאמר על-ידי המנחה.

שלב החיבור לגבולות
 .11גבולות
איך מתקשר תהליך העבודה לנושא ה"גבולות"? )התייחסות לגבולות בסדנה :גבולות
החדר ,גבולות הדף ,גבולות הזמן ,ההוראה שלא מדברים(.
איך אני מתייחס לגבולות של האחר? איך האחר מתייחס לגבולות שלי?
היכן באים לידי ביטוי הגבולות הפנימיים של כל אחד?
מה קורה כאשר ישנה חדירה לגבולות החיצוניים שלנו? כיצד מסייעים לנו הגבולות
הפנימיים להתמודד במצב מעין זה?
איך אפשר לבנות משהו חדש על משהו שאולי התקלקל או נהרס? מה עוזר לנו
להתמודד במצבים של תסכול ,קלקול או הרס? )התמודדות עם מצב של הרס או
חדירה לגבולות שלנו מול בניה מחדש או תיקון במקום בטוח ומאפשר נותנים לנו
הזדמנות להכיר את המשאבים ואת הכוחות שבתוכנו ,שעליהם אפשר להישען ובהם
להיעזר :חיבור לכוחות ,יכולת הנתינה ויכולת הקבלה כמשאב התמודדות ,כל אלה
מסייעים לנו להתמודד הן עם הכוחות החיצוניים הפועלים עלינו והן עם פיתויים(.
 .12חיבור הגבולות לנושא הסמים
"מהו הקשר לדעתכם בין מושג ה'גבולות' לשימוש בסמים?"
גבולות חיצוניים הם חוק ,נורמה וכד' ,איך בונים גבולות פנימיים המאפשרים
התמודדות וקבלת הגבולות החיצוניים?
אפשר להתבונן בסדנה כהתנסות בתהליך של השפעות מבחוץ ,על-אף שאני מגיע
מגובש ביחס לעמדות ולצרכים שלי ,מה קורה כאשר אני נאלץ לקבל תכתיבים
ולהתמודד עם התערבויות חיצוניות ,ואולי עם חדירה למרחב האישי שלי? איך אני
מתמודד עם הקושי ויוצר בכל זאת את הגבול לעצמי?
בדיון עם התלמידים חשוב להדגיש את המסרים הבאים:
הסמים זמינים ונמצאים בכל מקום ,ובכל זאת רוב בני הנוער אינם משתמשים בסמים.
חשיבות הטיפוח וחיזוק הכוחות והמשאבים הפנימיים על מנת לאפשר בניית גבולות
פנימיים שיסייעו להתמודד עם ההשפעות הסביבתיות והפיתויים.
 .13סיום:
סבב בין המשתתפים להבעת רגשות.
חומר עזר למורה:
המאמר "תפיסת הגבול במשנתו של ויניקוט" ,מ"א מיקי פטרן" ,שיחות",
ט"ו) ,(2מרס.2001 ,

106

חזרה לתוכן העניינים

תכנית ליבה

מפגש מס'  24מידע – ששת השלבים

מפגשים  25 - 24נועדו להרחיב את בסיס הידע של בני הנוער על הנזקים הכרוכים
בשימוש בסמים ,לגרום להבנה ,כי חלק מהמידע שאליו הם חשופים מאופיין במגמתיות
ובדיסאינפורמציה ,ועל-ידי כך לנסות לנפץ מיתוסים שגויים.
אנו ממליצים למנחה להיעזר בחומרים הבאים:
..1

"הסם לא אוהב אותך" :סרט מידע+מדריך  -בהוצאת שפ"י והרשות הלאומית

.2
.

ל ס ד ר ת

למלחמה בסמים ובאלכוהול.
לומדת מחשב" :חיים נקיים מסמים" – הרשות הלאומית למלחמה בסמים
ובאלכוהול.
..3

"מכורים לחיים" חוברת למורה בהוצאת שפ"י והרשות הלאומית למלחמה
בסמים ובאלכוהול.

פ ע י ל ו י ו ת

מהלך:
פעילות א'  -שלבי השימוש בסמים )מודל ששת השלבים(
)מומלץ להיעזר בחוברת "סמים בינינו" מאת הדס פילצר ורות לקט(.
למורה  -משפטים מאירי דרך:
השלבים מוצגים ברצף מ  6 - 1לצורך לימוד התהליך ולהמחשתו.
השלבים שעובר אדם מן ההתנסות הראשונית ועד להתמכרות הם תהליך.

כיתה ט'

ו מ פ ג ש י ם

משך השלבים שונה מאדם לאדם ,ולעיתים קשה להבחין באופן ברור ביניהם.
קיימים הבדלים בין אדם לאדם בהתנסות הראשונה.
במקרים יוצאי דופן יכול אדם לעבור באופן פתאומי משלב  1לשלבים
מאוחרים יותר  -לדוגמה :שימוש בטריפים ,בלס"ד במסיבות אסיד ללא
שימוש קודם בחשיש.
בהתחלה השימוש הוא פונקציונלי ואגוסינטוני ,במשך הזמן הופך השימוש
לדיספונקציונלי ואגודיסטוני*.
בתחילת השימוש התחושה פעמים רבות ,היא של הנאה וכיף .האדם שנמצא
*

אגודיסטוני :קיים נזק ו/או חולי מסוים ,אך האדם מרגיש "כיף" ,נעים ,נינוח וברווחה נפשית.
שלב אגודיסטוני
יש דחייה של כל רגש שלילי ביחס לחומר ולמצב:
שלב אגודיסטוני :זהו שלב של שימוש מתמשך :שלב שבו התחושה הלא נעימה גוברת על
הנעימה .האדם מרגיש דחייה מהמצב ,תחושה של חולי ורצון לשנות .שימוש דיספונקציונלי -
תפקוד משובש.
מומלץ לשתף את התלמידים במידע זה בתום הפעילות.
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בראשית השימוש ובמהלכו לא מודע לעובדה שהוא בתוך תהליך שהמשכו
עלול להובילו לסחרור ,להרס ולהתמכרות .האדם חושב ומרגיש שאין לו
בעיה.
המסרים שהתלמידים מקבלים מהמשתמשים המזדמנים הם מסרים של
כיף ,הנאה ,אין בעיה ...אלה הם מסרים הקשורים לשלבים הפסיכולוגיים
הראשונים שאדם עובר במהלך השימוש :הנאה וכיף ,הכחשה" ,לי זה לא
יקרה" וכד'.
אין אפשרות לצפות מראש ובביטחון תגובות של כל משתמש והשפעה עליו
כתוצאה מן השימוש בסם ,ובוודאי שאין דרכים ודאיות לדעת מראש מי
יתמכר ומי לא.

תהליך השימוש בסמים

המתנסה מפסיק
להשתמש בסם ויוצא
מהמעגל

שימוש

המתנסה נמשך לסם

שלב אגוסינטוני

ממשיך

הרגל

נפשית

התמכרות

פיסית

התמכרות כרונית
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שלב אגודיסטוני

נפשית

תלות

פיסית

הכרת השלבים בתהליך ההתמכרות וזיהוים
מהלך:
התארגנות
 .1הכיתה תתחלק לשש קבוצות )זהו מספר השלבים שעובר האדם ,מן ההתנסות הראשונית ועד
להתמכרות מוחלטת )ראה תאור השלבים ,עמ' .(112-110
 .2בקדמת הכיתה יסודרו בשורה שישה כיסאות כמיצגי ששת השלבים .כל כיסא יסומן במספר
מ.6–1 -

 .4כל קבוצה תקבל דף ובו תיאור שלב אחד מבין שלבי השימוש )וללא ציון מספר השלב בתהליך(
שבו נמצא/ת נער או נערה.
שלבי ההתמכרות :מהתנסות ראשונית ועד התמכרות
כל קבוצה קטנה תנסה לקבוע איזה שלב מבין ששת השלבים היא מתארת ,תיתן לו מספר
מ ,6–1 -ותבחר את הבריסטול עם הסמייליס המתאר שלב זה.

חברי הקבוצה ידונו באפיוני השלב ,ויחברו אירוע המתאר את מיטל או חבר אחר דמיוני הנמצא
בשלב זה )יתארו את החבר ויספרו על :רגשותיו ,מחשבותיו ,וחוויותיו(.
כל קבוצה תבחר נציג שעליו )במליאה(:
 .1לקרוא את תיאור השלב שקיבלה הקבוצה.
 .2להשמיע מונולוג המתאר את רגשותיו ,מחשבותיו ,דעותיו וחוויותיו של המשתמש )ניתן לתאר
אותו דרך משחק תפקידים עם חבר ,חברה ,הורה ,מורה וכד'(.

 .5יתקיים דיון בכיתה .קבוצה שחושבת שהאירוע שלה מייצג את השלב הזה ,תעמוד ליד הכיסא,
ותנסה לשכנע בצדקתה.
 .6לאחר ההצגה ,כל קבוצה תחליט איזה שלב מבין ששת השלבים הוצג על-ידי הקבוצות
האחרות ומדוע .לאחר הצגת ההחלטות של כל הקבוצות והנימוקים ייקבע ,על-פי הרוב ,מיקום
המציג כמייצג את השלב הספציפי .התלמידים יציעו באיזה מרחק להציב את הכיסאות .כל נציג
ישב בכיסא שעליו מספר השלב המתאים שעליו הוחלט.
 .7המורה או מרצה שהוזמן לפעילות ירצה על ששת השלבים בפני המליאה )ששת החברים
המייצגים את השלבים יישארו ישובים על הכיסאות ,ששת המציגים ישנו את מיקומם במידת
הצורך ,בהתאם לחומר התיאורטי שהוצג( .המורה תציג את המודל )עמ' .(112 - 110
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 .4על הקבוצה להציג בפני המליאה את תוצריה )האירוע ומשחק התפקידים או המונולוג( .נציג
מהקבוצה יתאר גם את ההתלבטויות שקדמו להחלטה.
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 .3לתאר את התהליך הקבוצתי של כתיבת המונולוג.

פ ע י ל ו י ו ת

הפעילות
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 .3בצד הכיסאות יסודרו בשורה שישה בריסטולים עם הפרצופים המחייכים )"סמייליס"( שכל אחד
מהם מייצג שלב )עמ' .(112
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מודל ששת השלבים

שלב ראשון  -התנסות
גורמים רבים עלולים להשפיע על המתבגרים להתנסות בעישון סמים.
הסיבות האפשריות הן:
סקרנות מוגברת ,אינטלקטואלית ורגשית.
השפעת חברים.
רצון להיות שייך לקבוצת חברים.
חיפוש אחר תחושת כיף.
מרד במבוגרים  -יציאה לעצמאות.
שעמום ,חוסר ביטחון.
חיפוש ריגושים וסיכונים.
בעיות במשפחה.
ועוד...
ההרגשה וההתנהגות הם אישיים ושונים מהאחד לאחר ,החל מהיעדר השפעה ועד
להנאה ולכיף.
יש כאלה שמתנסים ומחליטים מיד להפסיק ,בין אם נהנו ובין אם התאכזבו.
ברוב המקרים ,אין ההתנסות מסתיימת בניסיון אחד בלבד ואחרי הראשונה ישנן עוד
התנסויות.

שלב שני  -שלב של הנאה ואופוריה )כיף(high ,
זהו שלב שבו המשתמש מרגיש נפלא ,ונדמה לו כי הרגשתו תימשך כך לעולם.
בשלב זה ,המשתמש משוכנע שכל הסיפורים על נזקים והתמכרות לא נקשרים אליו:
"לי זה לא יקרה" .זהו השלב של נטילת סמים בדרך כלל בין חברים ,ורובם מרגישים
נפלא.
בשלב זה ההנאה גדלה והוא מרגיש טוב יותר ,משוחרר ובטוח בעצמו .יחד עם זאת,
ישנם כבר גם דברים לא נעימים ,כמו החשש פן ההורים יגלו ,פחד ,התרחקות של
החברים הקודמים ,רצון שהדבר לא יתגלה בבית-הספר וכו'.
בשלב זה המשתמשים לא מעוניינים כלל להפסיק .השימוש עונה על הצרכים של
המשתמש ,ולא תמיד הוא מודע לכך .האדם לומד שהסם עוזר לו להשיג מטרות
שונות .הוא משקיע זמן ,אנרגיה וכסף כדי להשיג את החומר.

110

תכנית ליבה

שלב שלישי  -הפיכת השימוש להרגל
בשלב זה נטילת הסם הופכת להרגל קבוע :השימוש נעשה כל כמה ימים או שבועות,
באופן קבוע ועם אותם אנשים בדרך כלל.
זהו שלב משמעותי ,שבו המשתמש אינו מעוניין לוותר על השימוש בסם .הסיכוי לוותר
על השימוש קטן מאוד .כי ברוב המקרים הוא נהנה מהחומר .יחד עם זאת מתחילים
שינויים.
הסימנים המאפיינים את השלב הזה הם:
שינוי בלבוש ובמראה החיצוני.
שינויים קיצוניים במצבי הרוח.
הידרדרות בלימודים.

ל ס ד ר ת

מריבות קשות במשפחה ולפעמים ניתוק הקשרים.
שינוי בקבוצת החברים )או התווספות חברים(.
ועוד...

שלב רביעי  -ההנאה והסבל מתחילים להשתוות

פ ע י ל ו י ו ת

ההנאה מעצם השימוש בסם גדולה ,כי נדמה למשתמש שהוא פותר לו גם בעיות.
בעצם ,הבעיות לא נפתרו אלא שהוא בורח לזמן קצר ממצב הרוח הקשה שהן
גורמות לו.
זהו שלב של הכחשה.
בעניינים,
שולט בעניינים
ט
בשלב זה המשתמש מאמין עדיין באמת ובתמים שאין לו בעיה ושהוא
ויוכל להפסיק להשתמש בסם בכל עת שירצה .זו טעות  -התכחשות לאמת.
כשעוברת השפעת הסם ,ההרגשה הרעה חוזרת .הבעיה מחריפה ,והמשתמש מחפש
שוב סם כדי להרגיש טוב יותר .התנהגות זו חוזרת על עצמה בכל פעם שמתעוררת
בעיה.
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שלב חמישי  -ההתמכרות
בשלב זה מתחילים המשתמשים להרגיש רע ,וקשה להם להסביר את התחושה.
יש מין פחד בלתי מוסבר ,מלווה בהרגשה של שעמום ,דיכאון ,אדישות ,פסיביות,
מחשבות על התאבדות ותחושה שאין מוצא מהמצב.
מתעוררים קשיים בזיכרון לטווח קצר ,קושי להתרכז ולהקשיב ,פגיעה במערכת
העיכול .אימפולסיביות )פעילות ללא מחשבה(.
חלק מהמשתמשים מתחילים להכיר שהם בבעיה .חלקם עדיין חושבים שהם שולטים
במצב.
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שלב שישי  -שלב ההתמכרות הכרונית
לתפקד
ק
המשתמש תלוי בחומר באופן מוחלט .הוא חייב להשתמש בו יום-יום כדי
באופן נורמלי .הוא אינו יכול לבצע דבר בלי הסם.
הוא יוצא ממעגל החיים הרגיל ,וכל עולמו סובב סביב הסם.
אין הנאה .יש פחד נורא מ"הקריז" ,תחושות וכאבים נוראיים כאשר
הסם חסר או
ם
כשמנסים להפסיק.
גם בשלב זה ,חלק מהמשתמשים מתכחשים לקיום בעיה ,והם אינם מודים שהם
מכורים  -חולים במחלת ההתמכרות.

סמייליס  -השלבים
שלב 1

שלב 2

שלב 3

שלב 4

שלב 5

שלב 6

סיכום
כל משתתף יתבקש לציין:
משהו חדש שלמדתי במפגש או משהו מעניין שנאמר.
חוויה שהייתי מעביר ל"אחר" )חבר ,אח ,הורה( בעקבות המפגש.
משהו שהתחזק בי ,או משהו שהחלטתי לשנות בעקבות המפגש.
המצא תיאור מצב )סיפור( שקשור לדבר החשוב ביותר שלדעתך הפנמת בשיעור
הזה.
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מפגש מס'  25מידע  -השפעת סמים על המוח

טבק ,אלכוהול וסמים הם חומרים המשפיעים לטווח קצר וארוך על פעילות המוח:
על היכולת הקוגניטיבית ,המוטורית ,התחושתית ,על מערכת הרגשות ומצב רוח ,על
החשיבה ,על התפיסה ועל השיפוט .החומרים נבדלים זה מזה בטווח השפעתם על
התפקודים הללו ,בעוצמתם ובמשכם .חשוב להדגיש ,כי קבוצת הסמים כוללת לא רק
חומרים אסורים על-פי חוק ,כגון מריחואנה או אקסטזי ,כי אם גם חומרים חוקיים,

שאלון
לפניכם  25משפטים המתייחסים למידע על סמים .חלק מהמשפטים נכון וחלקם הם מידע שגוי.
עליכם להעתיק את המשפטים לטור המתאים :לגבי משפטים שאתם סבורים שהם מייצגים מידע
עובדתי ,עליכם להעתיק לטור "העובדות" ,ומשפטים שאתם סבורים שהם מידע שגוי עליכם
להעתיק לטור "מידע שגוי".

.2

מי שמשתמש בגראס או באקסטזי רק בסופי שבוע ובאירועים מיוחדים יכול תמיד להפסיק
להשתמש בהם.

.3

השפעת כדורי אקסטזי מתחילה באופן מידי מרגע השימוש.

.4

סמים תורמים לביטחון עצמי של המשתמש.

.5

במהלך "טריפ" אדם נמצא בשליטה ,ויכול להפסיק בכל רגע.

.6

שימוש חד-פעמי באקסטזי ובלס"ד יכול לגרום נזק חמור.

.7

גראס ואקסטזי משפרים את היכולת המינית.

.8

כשמישהו משתמש במריחואנה )גראס( או בכל סם אחר ,הוא מתכחש לנזקים שלו.

.9

בין המשתמשים במריחואנה ובאקסטזי ,יש הממשיכים לקיים אורח חיים רגיל לחלוטין.

.10

ניתן לדעת מראש מי יתמכר לסמים ומי לא.

.11

הסם גורם לאמנים שמשתמשים בו להצליח ולהיות יצירתיים יותר.

.12

כל משתמש יכול להפסיק מתי שהוא רוצה.

.13

סמים המיוצרים מחומרים טבעיים מסוכנים פחות מסמים המיוצרים מחומרים מלאכותיים.

.14

שימוש מתמשך בגראס )מריחואנה( פוגע ביכולת הלמידה ,הזיכרון והיכולת המינית.

.15

למי שמעשן גראס לא כדאי לנהוג ,כי כישורי הראייה נפגעים וחל אצלו אבדן תחושת
מרחק.
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.1

כל סוגי הסמים ללא יוצא מהכלל יכולים לגרום להתמכרות נפשית.
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רשימת המשפטים
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שנעשה בהם שימוש לרעה )כגון :דבק מגע ,טיפקס ,גז מזגנים וגת(.

.16

הסמים עצמם לא מזיקים ,השימוש שעושה בהם האדם הוא שגורם נזק.

.17

מרגע כניסתו של גראס למוח ,מתחילים תהליכים שאי-אפשר לעצור אותם.

.18

היום יודעים יותר על נזקי החשיש והגראס לטווח הקרוב ולטווח הרחוק.

.19

מחקרים מראים כיום ,שיש מקרים שמריחואנה )גראס( ממכרת גם באופן גופני.

.20

התמכרות נפשית קשה יותר מהתמכרות גופנית.

.21

גראס משמש תרופה לחולים קשים.

.22

אם סם משמש כתרופה ,סימן שהוא טוב גם לשימוש עצמי.

.23

ניתן להשוות את השפעת כל סוגי הסמים על המוח להשפעת הווירוס על המחשב.

.24

שימוש עצמי בסמים כגון :גראס ,חשיש ,אקסטזי ואחרים אינו חוקי; המשתמש צפוי לעונש
של עד  3שנות מאסר.

.25

רק שימוש באקסטזי יכול לגרור להתפרצות מחלת נפש.
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דף תשובות לתלמיד
עובדות

מידע שגוי

לא בטוח )מתלבט(

ל ס ד ר ת
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דף תשובות למנחה

1

2

3

4

6

5

8

7

14

9

15

10

16

11

17

12

18

13

19

) 25ממחקרים אחרונים
ניתן ללמוד שגם
גראס וחשיש עלולים
לגרום לכך(

20
21

ל ס ד ר ת

עובדות  -מידע אובייקטיבי ומבוסס

מידע שגוי ,אמונות ,מיתוסים

22

פ ע י ל ו י ו ת

23
24

כיתה ט'
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מפגש מס'  26סמים ואינטרנט

*

רציונל
השימוש באינטרנט החל בשנות השישים של המאה העשרים.
כיום מחוברים לאינטרנט מיליוני אנשים ברחבי העולם :ילדים ,צעירים ומבוגרים.
כהורים וכמחנכים אנו רואים את הדור הצעיר "נוהג" בנתיבי רשת האינטרנט ופונה לכל עבר.

אנו מכנים את האינטרנט בשם "הרשת" ,הגדרה המרמזת על אופייה .מחד-גיסא הרשת ,על
אפשרויותיה הבלתי מוגבלות ,משפרת את איכות החיים של החברה האנושית המודרנית ,אך
מאידך-גיסא היא עשויה לתפקד כמלכודת ,המסוגלת לגרום נזקים חמורים לאנשים הנלכדים בה
)הדימוי נכון גם למינוחים הלועזיים = net :רשת וגם מלכודת = web ,רשת קורי העכביש(.
יש להדגיש ,שרשת האינטרנט אינה גורמת או מדיחה למעשים שליליים ,אלא מנוצלת לרעה
כשהיא ניתנת בידי אנשים שליליים.

ל ס ד ר ת

הרשת היא עולם ומלואו ,שבו אנו משיגים מידע ,יוצרים קשרים ובונים עולמות וקהילות
וירטואליות.

מקרים של ניצול מזיק של הרשת בולטים במיוחד במגוון המרכיבים התקשורתיים שבה:

אנו מוצאים פורומים ,קהילות ובלוגים המעודדים תופעות שליליות ומסוכנות ,כגון אנורקסיה,
התאבדות ,שימוש בסמים ,שנאה והסתה על רקע לאומני ,אנטישמי וגזעני .האפשרות הניתנת לכל
אדם לייסד קהילה משל עצמו ,גם אם אינו מומחה או סמכות בתחום שבו עוסקת הקהילה ,יכולה
לגרום נזק לאנשים שאינם מודעים לכך ,ושמקבלים את עצותיו כעצות מומחה.
הרשת מאפשרת הימורים מקוונים ,ועשויה ,מלבד הפסדים כספיים ,להביא את המהמר למצב של
התמכרות.

בסדנה זו יתבקשו התלמידים להתייחס לדילמות הקשורות לשימוש ברשת ולסכנות העלולות
להיות תוצר של שימוש בלתי אחראי.
הסדנאות כוללות ניתוח אירועים ,הפעלות ודיון תוך שימוש בדוגמאות אקטואליות המתפרסמות
חדשות לבקרים בעיתונות ובתקשורת ,או מזדמנות בהוויה הבית-ספרית;

* חלק מהקדמה זו נלקח מאתר עמלנט העוסק בסכנות ברשת
http://www.amalnet.k12.il/sites/informatic/nevona/documents/hitmodedot.htm
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יש לציין ,כי הופעתם של גורמי סיכון ברשת הביאה בו-זמנית להתפתחות אתרים התורמים
למניעה ולהתמודדות עם סכנות אלה .לדוגמה ,אתרים המספקים מידע על נזקים ועל סכנות )כגון:
הפרעות אכילה ,התאבדויות ,התמכרויות וכו'( ,עצות וכלים שימושיים להתמודדות עם סכנותיה
של הרשת ,ועוד.

ו מ פ ג ש י ם

כיום מבחינים במצבים נוספים של התמכרות ברשת ,כגון :התמכרות למין ברשת ,התמכרות
למשחקים ברשת ,התמכרות ליצירת מערכות יחסים באמצעות הרשת.

פ ע י ל ו י ו ת

שימוש בדואר האלקטרוני להפצת דיסאינפורמציה ושמועות ,תוכנות ,מסרים מיידיים וצ'אטים
העלולים להביא להתקשרות עם אנשים בעלי כוונות זדון )מיניות ,לאומניות ,פליליות( בחסות
האנונימיות
האנונימיות ,והשימוש בזהויות בדויות; להפצת שקרים ואלימות מילולית; להשמצות; לפרסום או
לעיוות תמונות ולהפצתן; לפריצה למחשבים ולחדירה לרשות הפרט ועוד.

מטרות
.1

להעלות המודעות לסכנות האורבות ברשת.

.2

לפתח את יכולת השיפוט העצמאית של התלמיד בתחום המוסר ,ולפתח את יכולתו של
התלמיד להבחין בין טוב לרע ,ולקבל עליו את האחריות המתחייבת לכל מעשיו.

.3

להבין את התהליכים הפסיכולוגיים שעלולים להביא מתבגר להתנסות מעין זו.

.4

למצוא את הדמיון בין תהליכים אלו לתהליכים פסיכולוגיים אחרים ,המביאים מתבגרים
להתחיל להשתמש לרעה בסמים.

מהלך:
הצגת אירוע עתיר דילמות בפני התלמידים.
תפקיד הקבוצה לקחת חלק אינטראקטיבי בהחלטות הגיבור ,ולדווח לו על כך
בתחנות התלבטות הנקבעות מראש.
העמדות השונות תהיינה מלוות בנימוקים של כל אחד המביע עמדה .הצגת
הנימוקים היא משמעותית ביותר להעלאת רמת החשיבה המוסרית.
באופן מעשי ,מגדירים בכיתה שני אזורים  -אזור ה"כן" ואזור ה"לא" .עם קטיעת
סיפור העלילה והצגת הדילמה ,תתחלק הקבוצה על-פי עמדותיה ,ותנוע לאזורים
שונים בחדר ,מכאן ,שלאורך כל הפעילות תהיה תנועה.
ההפעלה חייבת להיות דינמית.
אין צורך להקדיש זמן רב מדי להשמעת הנימוקים או לוויכוחים ארוכים .מצב מעין
זה עלול לחבל ברצף הסיפור ובתהליך.
מומלץ שההנחיה תיעשה על-ידי שני מנחים :הראשון ,ינווט את הקבוצה ,והשני
ירשום את הנימוקים ,שאותם יציג בסוף ההפעלה לפי השיטה שתפורט להלן.

דילמה א'
עינב בת ה 14-גרה במושב בדרום .עד היום לא היה לה חבר ,היא קוראת
ספרי אהבה רומנטיים ומתגעגעת לחוויות מרגשות.
באחרונה התחברו אחיה הגדולים לאינטרנט ,והיא התחילה להיכנס לצ'טים .כל
יום מיד עם סיום הלימודים בבית-הספר היא רצה הביתה לשוחח עם חברים
מכל הארץ .בצ'טים היא קוראת לעצמה "הג'ינג'ית הסקרנית" ומציגה עצמה
כבת .17
הנושאים שעליהם דיברה היו המוסיקה של בון גובי ומטליקה ,הסרטים  -פרדי
קרוגר ובאפי ציידת הערפדים ,וגם על האופנה החדשה של .No Name
לאט-לאט החלו השיחות להתמקד בקשר מתמיד עם אחד שכינה עצמו "טום
הנקס".
מיום ליום היא נהנתה יותר ויותר מהשיחות אתו ,והתמלאה סקרנות לדעת
מיהו האדם שמאחורי המסך.
יום אחד "טום הנקס" הציע לה להיפגש עמו בתל-אביב...

עצור!
השאלה "לנסוע או לא"?
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.2

פנייה אל אנשים המבקשים לייעץ לקבוצות מה דעתם ,ומדוע?

תכנית ליבה

.1

חברי הקבוצה ילכו אל פינות ה"כן" וה"לא" ,על-פי הדעה שבה הם אוחזים.

דילמה ב'

ל ס ד ר ת

עינב שכחה את כל אזהרות הוריה שלא להיפגש עם חברים מהאינטרנט,
וקבעה להיפגש עם "טום הנקס" בכיכר דיזנגוף.
היא הגיעה מלווה בשרון חברתה הטובה שעה לפני הזמן ,והן הסתובבו בחנויות
הסנטר ונהנו "אחלה".
לקראת מועד הפגישה ,נפרדה עינב משרון והתיישבה מול מקום הפגישה
לאכול גלידה.
בעודה מלקקת את ה"תות-לימון" ,ראתה בחור נחמד מראה cool ,וגזעי ,עומד
בפינה.
סביב הבחור הייתה תנועה .מדי פעם ניגשו אליו חבר'ה להחליף עמו דברים,
כסף וקופסאות גפרורים .לעצמה חשבה ,כי ייתכן שהבחור עוסק במכירת
סמים.
כשחצתה את הכביש והגיעה למקום הפגישה ,נדהמה שמוכר הגראס הגיע
גם הוא...

הנחיה:
השאלה :מה תעשה עינב? תסתלק או תישאר?
הקבוצה תסתדר מחדש בפינות ה"כן" וה"לא" ,ושוב פונים אל כמה אנשים שיביעו דעתם
וינמקו אותה.

דילמה ג'

ו מ פ ג ש י ם

כיתה ט'

עינב מרגישה שאם היא כבר באה ,היא חייבת לברר את העניין .היא הרי יודעת
לעצור בזמן.
"הוא לא יביא אותי להשתמש ,הרי ידוע שהמוכרים עצמם אינם משתמשים".
"הוא כזה "מדליק"" ,לי זה לא יקרה"" ,סמים זה לא הקטע שלי"" ,אבל הבטחתי
לאימא להיות אחראית"" ,אולי אגלה אחריות ואוציא את עצמי מהסיפור הזה?"
"אי-אפשר לוותר על המפגש"" ,אם כבר הגעתי עד הנה"" ....הלוואי ששרון
הייתה רואה אותנו עכשיו"" ,היא תספר לבנות בכיתה ואיזו קפיצת מדרגה
תהיה לי ,חבל על הזמן".
 האם אתה "טום הנקס"? -אני הג'ינג'ית הסקרנית מהדרום...

פ ע י ל ו י ו ת

עצור!

עצור!
 האם עינב תצליח בתכניתה? כן או לא? -השמעת דעות ונימוקים.
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דילמה ד'
באותו זמן הסתובבה שרון בסנטר ,לא שקטה ,תוך שהיא חושבת לעצמה:
מי יודע מה עובר על עינב? אולי אציץ ואראה את הבחור? מעניין מה הולך
שם?
שרון מגיעה מספיק מוקדם כדי לראות מה קורה ,היא רואה את עינב פוסעת
לקראתו.
אי-שקט אופף את שרון .היא מתלבטת  -להתערב או לא?
הקבוצה תתחלק והחברים יביעו עמדות ונימוקים.
אפשר לבקש מכל קבוצה לכתוב סוף לסיפור הזה.

סיכום
האירוע עתיר דילמות.
על המורה להתמקד בנושא המרכזי ,אך אפשר כמובן להתייחס לנושאי המשנה.
התלמידים יתבקשו להציע כלים אחדים או עצות ,שיסייעו להימנע ממצבי סיכון מעין
אלה.
האם ,לדעתכם ,קיים קשר בין שימוש לרעה באינטרנט לבין שימוש בסמים? נמקו
את דעתכם.
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מפגש מס'  27מי יכול לעזור?

המפגש הנוכחי נועד לחשוף בפני הנוער את אנשי המקצוע והגופים הטיפוליים
היכולים לסייע בידם בהתמודדות עם תופעת השימוש בסמים ,ולקרב אותם אליהם.
חשוב שהתלמידים יכירו הן גורמים העוסקים בתהליכי מניעה והן גופים ומוסדות
העוסקים בטיפול בנוער משתמש.

.1

התלמידים יתבקשו לאסוף מידע על אנשי מקצוע שעמם הם נפגשים בחיי היומיום ,וכן גופי
טיפול וסיוע המטפלים בתופעת השימוש בסמים.

ל ס ד ר ת

אפשרות א'
מהלך:
שלב א' –
שלב ב' –
.3

כל קבוצה תבחר בסוכנות סיוע אחת .במפגש הבא יציג נציג מכל קבוצה את המידע שאסף
על סוכנות הסיוע של קבוצתו.
כהכנה ,יש לבקש מכל קבוצה לדאוג להביא מידעונים אחדים של סוכנות הסיוע
לחלוקה בין התלמידים .בכיתה או בבית-הספר ייפתח תיק סיוע ובו מידע )אם
במידעון מוכן מראש ,או על דפי מידע שיוכנו על-ידי התלמידים( על כל סוכנויות
הסיוע שהוצגו ,לשימוש התלמידים בשעת הצורך.

יחולקו פרוספקטים ומידעונים של סוכנויות סיוע שונות שנאספו מראש.
.4

כל קבוצה תחליט )בעקבות עיון( לאיזו סוכנות סיוע תפנה כשתקבל על עצמה אחריות לעזור
לחבר משתמש מזדמן ,ותנמק את בחירתה.
באיזה מקרה תפנה הקבוצה לסוכנות סיוע אחרת .מהי? ומדוע נבחרה?

במליאה
.5

נציגי הקבוצה יביאו את החלטותיהם המנומקות בפני המליאה.
יתנהל דיון.

123

כיתה ט'

מה היו שיקולי הדעת בבחירת סוכנות הסיוע.

ו מ פ ג ש י ם

בעת החשיפה בכיתה ידווח נציג מכל קבוצה:

פ ע י ל ו י ו ת

.2

התלמידים יערכו מיפוי ורישום של כל הגופים שמצאו.

אפשרות ב'  -מפגש עם נציגי סוכנויות סיוע בקהילה
מהלך:
נציגי סוכנויות סיוע שונים )אל-סם ,אפשר ,שירות פסיכולוגי וכדו'( יוזמנו לבית-הספר.
.1

חלוקה לתחנות )כל כיתה בשכבה תהווה תחנה של סוכנות סיוע מסוימת(.

.2

בכל "תחנה" יציג נציג מסוכנות הסיוע את המידע הקשור לעבודתו ולעבודת הצוות שעובד
עמו .מומלץ להציע לכל נציג כזה להשתמש ברעיונות שונים ובעזרים נוספים כגון :סרטים,
קלטות וכו'.

.3

בתום הצגת דברי הנציגים תינתן אפשרות לשאלות מצד התלמידים.

.4

התלמידים יעברו בכל התחנות .כל נציג ישאיר את המידע הכתוב לרשות ספריית הסיוע
שתוקם בבית-ספר.

.5

על סמך המידע והשיחות ניתן לתרגל במשחק תפקידים פנייה לעזרה לכל אחת מהסוכנויות
שהשתתפו בתחנות.

אפשרות ג'  -הקמת סוכנות סיוע דמיונית
מהלך:
.1

חלוקה לקבוצות.

.2

כל קבוצה "תבנה" סוכנות סיוע אידיאלית עבור החבר המשתמש בסמים ,כיד הדמיון הטובה
עליה.
ניתן לבנות סוכנות כזו על-פי הנקודות הבאות:
בחירת שם לסוכנות הסיוע.
מיקום הסוכנות.
תיאור המקום )תיאור המבנה החיצוני והפנימי ,אווירה(.
אנשי המקצוע העובדים במקום )תיאור האנשים ופירוט תפקידם(.
מדיניות המקום )סודיות ,שיתוף גורמים נוספים וכד'(.
הכלים שבהם נעזרים אנשי המקצוע )שיחות אישיות ,קבוצתיות ,אמנות ,וידאו,
היפנוזה וכד'(.
טווח הטיפול )משך הזמן המשוער עד לסיום הטיפול(.
דרכי פנייה.
דברים נוספים ____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
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מפגש מס' " 28שולחנות עגולים"
היגדים בנושא תרבות הפנאי של בני הנוער

החברה הישראלית ,כמו חברות מערביות אחרות ,עוברת בשנים האחרונות תמורות
משמעותיות במכלול רחב של תחומי חיים ,אשר להם השפעה גם על תרבות הפנאי,
משך פרקי הזמן של הפנאי והדרכים לניצולו .תרבות הפנאי של הנוער בישראל
מושפעת מתרבות הפנאי של החברה הישראלית בכללותה .בקרב בני הנוער משרתת
תרבות הפנאי את החיפוש אחר זהות עצמית ,החל מבריחה לסמים ולאלכוהול וכלה

ל ס ד ר ת

בהשתייכות לקבוצות שונות .בתרבות הפנאי מתייחסים בני הנוער לשאלות של קבלה
או דחייה חברתית ) .(Workman, 1986מבחינים בכמה אלמנטים )"אינטרסים"( כסימניה
המובהקים של תרבות הנעורים המודרנית :הרפתקנות ,שינוי וחידוש מתמיד ,ספונטניות
)התלהבות עם הרבה אמוציות( ,גיוון ודיסהרמוניה ,קפיצה בו-בזמן לעולמות שונים
ולמצבים שונים ,אנטי ממסדיות ,דיפוזיות ותחושה של עשייה עצמית.
רוב האלמנטים הללו באים לידי ביטוי בסגנון ובצורת בילוי הפנאי שהתפתחה אצל בני

פ ע י ל ו י ו ת

נוער וצעירים.

הפעילות המוצעת במסגרת מפגש זה היא פעילות המשותפת להורים
ולילדיהם.
המטרה :התחברות לעולם העכשווי של בני הנוער ,וניסיון להבין את תרבות
המתבגרים.

המשתתפים ישבו סביב כמה שולחנות )מספר השולחנות ייקבע בהתאם למספר המשתתפים
ולשיקול הדעת של המנחה(.
.1

מפזרים על גבי כל שולחן כרטיסיות ועליהן היגדים.

.2

כל אחד מהמשתתפים יבחר היגד אחד )שהוא מסכים אתו או מתנגד לו(.

.3

המנחה יערוך סבב בין המשתתפים ,וכל אחד יתייחס להיגד שבחר ויסביר את בחירתו.

.4

בכל שולחן ישב צופה שירשום את הדברים הנאמרים.

שלב ב'
.1

כל קבוצה תרשום  5תובנות ,מסקנות או עקרונות וכו' ,המוסכמים על חברי הקבוצה )רצ"ב
דף(.
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ו מ פ ג ש י ם

שלב א'

כיתה ט'

מהלך:

היגדים:

" ...המקובלים" מנסים.
בית-הספר לא יכול להתערב בחיי
הנוער מחוץ לשעות הלימודים.
הורה טוב הוא הורה שיודע גם
לתמוך וגם להציב גבולות.
המצב במדינה משפיע על
התנהגות בני הנוער.
התנהגות בני הנוער
מושפעת מהחינוך בבית.
רק הנוער יודע מה
טוב בשבילו.
לעשות חיים ,זה העיקר!
ההורים והנוער בדרך כלל
לא מבינים זה את זה.
מסיבות טראנס.
"תם זמנן של תנועות הנוער".
ללכת עד הסוף!
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תכנית ליבה

פעילות התנדבותית בקהילה
תורמת לעיצובו החיובי
של הנוער.
ההורים מתנגדים
לבילוי במועדונים.

ל ס ד ר ת

הצבת גבולות חיונית
למניעת סכנות.
בילוי עם משמעות.

פ ע י ל ו י ו ת

אין קשר בין החינוך
לבילוי בזמן הפנוי.
שימוש בסמים נובע משעמום ומחוסר תכלית.
אין קשר בין תפקוד הנוער
בבית-הספר לבילוי בשעות פנאי.

ו מ פ ג ש י ם

כיתה ט'

אם יש אינטרנט
לא צריכים חברים.
שותים רק בסוף שבוע.
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סיכום קבוצתי
נסחו בקבוצה חמש נקודות :תובנות ,מסקנות ,עקרונות ,קווי פעולה וכד' כסיכום לפעילות
בקבוצה:
______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

 .2במליאה  -נציג מכל קבוצה ידווח בקצרה על התהליך הקבוצתי ,וכן יציין מהן התובנות שאליהן
הגיעו חברי הקבוצה.
 .3בסבב  -ניתן לבקש מכל אחד מהמשתתפים לשתף בלמידה חדשה שהפיק מן ההשתתפות
במפגש.
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עבור תלמידי כיתות ט' הצומת הבא ,המעבר לחטיבה העליונה ,הוא הזדמנות נוספת לערוך שינויים
בראיית עתידם ,הן האקדמי והן האישי-חברתי.
במילים אחרות :בנקודת זמן זו נכון יהיה לעורר את התלמידים להציב מחדש מטרות ויעדים,
ולוותר על כותרות ותיוגים עצמיים )הנשענים בעיקר על הדימוי העצמי הלימודי( הנגררים אתם
בחטיבת הביניים ,לטובת יעדים חדשים ,ריאליים.
חשוב לאפשר מהלך כזה להשגת מימוש עצמי מרבי.

.1

להתייחס לצומת הבא כהזדמנות להצבת מטרות למימוש בהמשך לימודיהם.

.2

לזהות בקורות הלימודים הנוכחיים מצבים המחייבים שינוי.

.3

לנסות לחזות עתיד ,ולמלא את הפערים בין הווה לעתיד במימוש מטרות.

ל ס ד ר ת

מטרות

תכנית ליבה

הצבת מטרות – לקראת המעבר לחטיבה העליונה

פ ע י ל ו י ו ת

כיתה ט'

ו מ פ ג ש י ם

חזרה לתוכן העניינים
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תכנית ליבה

מפגש מס'  29בצומת הבא מתחילים ברצינות

מפגש זה מכוון את התלמידים לראות בסיום כיתה ט' ובמעבר לחטיבה העליונה
הזדמנות לעצור ולערוך שינויים ,במקום להמשיך בכוח האינרציה קדימה.

"לקראת הצומת הבא" ,כמטפורה ,משמעו להפחית מהירות עד לעצירה ,לקרוא את התמרורים,
לבדוק את התנועה בכל הכיוונים ,לתדלק ,ואם יש צורך אף לבדוק במפה שינויים אפשריים
במסלול ההתקדמות בדרך ,לבחור בפנייה המתאימה.
המשמעות היא לשאת באחריות להמשך הלימודים ,תוך בדיקת המצב הנוכחי ,והצבת היעדים
והמטרות שנותרו להשגה.

ל ס ד ר ת

מהלך:

פ ע י ל ו י ו ת

 .1בדיון עם התלמידים מעבים את המטפורה הנ"ל:
מה מאפיין סיום כיתה ט' כצומת דרכים?
מי אתם ,המגיעים אל הצומת? נהגים? הולכי רגל?
מה אתם עושים בהגיעכם אל הצומת?
איזו מפת דרכים נגלית לכם? כל אחד יתאר תמונת מצב עדכנית של עצמו...
לאילו שדרוגים או תדלוקים אתם זקוקים כעת?
אילו תמרורים הייתם מציבים לעצמכם כעת בצומת? מה משמעותם?

התלמידים יסמנו במפה נושאים המחייבים שינוי.
התלמידים יסמנו במפה יעדים שהושגו ושאותם יש לשמר.
התלמידים יסמנו משהו על הלימודים שבית-הספר שלהם עדיין איננו יודע עליהם
)משהו על יכולות ,על סגנון למידה ,על תחומי עניין.(...
 .3התלמידים יתארו מה ייחשב להצלחה ולעמידה במשימה.
התלמידים יבחרו מקורות סיוע.
התלמידים יתכננו צעדים מעשיים להתקדמות.
התלמידים יתכננו נקודות זמן להערכת ההתקדמות.
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ו מ פ ג ש י ם

 .2התלמידים יצרו לעצמם מפה עדכנית אישית של מצבם הלימודי .בציור או במלל ,או ברשימה
של הישגים.

כיתה ט'

צומת הוא מפגש דרכים .אילו דרכים אפשריות עומדות לרשותכם?

לתדלק מהצלחה קודמת:
 .1בזוגות ,יספרו התלמידים על משימה של התקדמות לימודית שהצליחו לעמוד בה.
אילו כוחות נצרכו מכם ונמצאו לכם?
משהו בתנאי הקבוצה שלכם או המשפחה שלכם שנתן דחיפה לעבר ההצלחה.
מי האנשים שהיו שם עבורכם ונתנו יד להצלחה? מה הייתה המשמעות של
תמיכתם עבורכם?
לו הייתם מבקשים מאותם אנשים לסייע לכם לקראת הצומת הבא – כיצד
הייתם מנסחים את הבקשה?
 .2לאחר שתדלקתם עצמכם בכוחות של הצלחות מן העבר – מה מיקומכם על הציר
שינוי
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מפגש מס'  30לראות ברור לראות רחוק

במפגש זה נזמין את התלמידים לראות את עצמם בעתיד.
היום מקובל לחשוב ,כי היכולת שלנו לתאר את עצמנו בעתיד מבהירה לנו באמת מה
היינו רוצים להיות ,מה היינו רוצים להשיג וכו'...
קל יותר להציב יעדים כאשר אנו מרשים לעצמנו לחזות את העתיד ,ללא מעצורים של
שיפוט והסתייגויות.

 .1במעגל ,נבקש מן התלמידים ,לאחר הרפיה נשימתית קצרה )למורים השולטים בכך( ,להפליג
עם הדמיון עשור שנים קדימה
קדימה.

הישארו שם ,מה מרגישים שם? . . . . . . . . . . . .
התמקדו כעת בתחום הלימודים והקריירה .מה אתם רואים שם ? . . . . . . . . . . . .נסו לנצור
את המראות ואת האווירה מן העתיד הזה.
חזרו לכאן עם המראות מן העתיד.
נישאר עדיין שם עם התמונות שנצרנו בזיכרוננו ,עשור שנים קדימה עם החוויה של
ההצצה אל העתיד שלנו.
עשור מהיום אתם בערך בני . . . . . . . . . . . .

ו מ פ ג ש י ם

כיתה ט'

אתם מעוניינים להציג את עצמכם כמועמדים למשרה של) . . . . . . . . . . . ..משהו שראיתם
בהצצה לעתיד(.

פ ע י ל ו י ו ת

כיצד אתם נראים ? . . . . . . . . . . . .היכן אתם ? . . . . . . . . . . . .מה אתם עושים ? . . . . . . . . . . . .מה מצבכם
הכלכלי  -חברתי ? . . . . . . . . . . . . -מי נמצא שם אתכם? . . . . . . . . . . . .

ל ס ד ר ת

מהלך:

התבקשתם להגיש להנהלה שם "קורות חיים"
אם התלמידים אינם מכירים את המושג ,המורים יסבירו כי מדובר בתקציר
של תולדות ההכשרה הלימודית והמקצועית ,והניסיון שהצטבר בתפקידים
קודמים שמולאו על-ידי המועמדים .בדרך כלל מקובל לכתוב קורות חיים מהיום
אחורנית ,כך שעל התלמידים יהיה לתאר קורותיהם הלימודיים – תעסוקתיים
מאמצע העשור השלישי לחייהם אחורה ,אל היום :במעבר מחטיבת הביניים
לעליונה!!!

 .2כעת ,תנו לתלמידים שהות להכין את קורות החיים של גיל . . . . . . . . .
תלמידים הרוצים בכך ,ישתפו בקבוצות קטנות או במליאה.
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למורה,
חשוב ביותר להתייחס במלוא הרצינות וללא שיפוט כלשהו אל קורות החיים
המושמעים.
הכול אפשרי בשלב זה.

בהווה.
 .3כעת אנו שוב בהווה
הכינו רשימה של יעדים להשגה בשלוש השנים הבאות בחטיבה העליונה ,שיקרבו
אתכם לקורות החיים שהכנתם.
הכינו לעצמכם רשימת פעולות מיידיות שאתם יכולים להתחיל בהן כבר בחודשים
הקרובים )החל מדאגה למערכת שעות ,לספרי לימוד ,להפחתת היעדרות ,להעלאת
הישג באנגלית מחמש לשש.(...
שאלו את עצמכם ,באיזו מידה בחרתם ביעדים בני השגה
השגה ,הנשענים על בדיקת
מציאות עכשווית?

בהקשר זה ,חשוב ביותר להרחיב את השיח על רמת שאיפה ריאלית.
רמת שאיפה ריאלית זו רמת שאיפה ,שבה היעד הבא מתוכנן על סמך הישג נתון
במציאות .במקרה שבו מציבים יעדים המנותקים מהישגים נתונים ,לא מדובר בהצבת
יעדים בוגרת ,אלא בהימור ,ולמעשה באי-נשיאה באחריות לכישלון או להצלחה
בהשגת היעד.

חשוב שמורים ידעו ,כי גם הצבת יעד גבוה מדי וגם הצבת יעד נמוך מדי )יחסית
להישגים נתונים( מעידה ,לעיתים ,על רמת חרדה מסוימת .שני המקרים
מאפשרים שלא לשאת באחריות ובכאב לכישלון ולא להצלחה ,שני המקרים הם
מתחום ההימור...

יש מקום להוביל התערבות זו הרבה מעבר למפגש האחד .כשהוטמע הידע הפסיכולוגי על הצבת
מטרות על-פי תמונת עתיד רצוי ,יש מקום לחזור לשם שוב ושוב )במליאה ,בקבוצות קטנות
וביחידות( עם תלמידים שיקבלו על עצמם השגת יעדים קצרי טווח עוד בעת לימודיהם בכיתה ט',
ולסייע להם בהצבת יעדים ריאליים ,כדי לחוות הצלחות בחתירה אל תמונת העתיד ההיא.
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לסיום,
לש ְח ֵזר,
לה ָּז ֵכרַ ,
ִ
לה ְפ ִנים.
לס ֵּכם וּ ַ
ַ

חשוב להקדיש לפחות שעור אחד לסיום הפעילות השנתית בנושא כישורי חיים.
לסגירת מעגל הפעילות השנתית ראוי להתבונן על כל מה שנעשָה במהלך השנה
ולתכנן את ההמשך לשנת הלימודים הבאה.

ל ס ד ר ת

היזָּכ ְרוּת במהלך כולו וסכום הנעשָה מסיעים להפנמה של הנלמד.
מטרת המפגש האחרון לשנת הלימודים היא להשקיף על כל פרקי התכנית כיחידה
שלמה ולא רק כנושאים ביחידות עצמאיות ,הנתפסות על ידי התלמידים כמפגשים
נפרדים ומקוטעים ללא כל קשר ביניהן.
הבְני ַת המפגש המסכם -
ל ַ

פ ע י ל ו י ו ת

אפשר להיעזר בפרק ניהול תלקיט )פורטפוליו( כחלק מתהליך הלמידה בתכנית
"כישורי חיים" בתוך :פרק המבוא לאוגדן לחטיבת הבניים ,עמ' .20
דוגמאות לשאלות רפלקטיביות ,למשוב ולהערכה – אפשר למצוא בפרק
'ניהול תלקיט'.
מומלץ להיעזר בַּיומן האישי ובשאלונים "משוב אישי למורה" )עמ'  (11וזאת אם
המורה ניהל יומן רפלקטיבי במהלך שנת הפעילות.
אם במהלך המפגשים התלמידים הכינו פורטפוליו שליווה את למידתם ,אפשר
במפגש הסכום להציגו או להיעזר בעבודות האישיות שבפורטפוליו האישי.
כמו כן אפשר להיעזר בפעילויות המוצעות בהמשך יחידה זו.

ו מ פ ג ש י ם

כיתה ט'

התלמידים יכולים להיעזר בחומרים הכתובים שקבלו במהלך הפעילויות – שאלונים,
שירים ,ספורים ,רשימות ,סכומים) .גם ,אם לא אורגן פורטפוליו בצורה מכוונת
ושיטתית(.

מהלך:
חלק ראשון של המפגש
למורה,
כדי לסייע בהפנמת הנושאים שנלמדו ,יש לאפשר לתלמידים לסרוק במבט
לאחור את רשימת השמות של הפעילויות ,אשר התקיימו במהלך השנה במסגרת
הכיתה.
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הצעה לפעילויות של שחזור והִזָּכ ְרות הנלמד -
הכנה מקדימה:
לצורך הסריקה המורה תרשום על פלקטים את כל כותרות המפגשים )שמות
המפגשים( שהתקיימו בכיתה .כל כותרת על פלקט בריסטול נפרד.

הפעילות:
 .1המורה תפזר בחדר הכיתה או תתלה לאורך הקירות את שמות המפגשים.
 .2כל תלמיד ינסה לציין לעצמו על דף נייר:
מהו המפגש הזכור לי ביותר?
מה היה המפגש ממנו למדתי ביותר?
מהו המפגש המרגש ביותר?
מה היה לי המפגש החשוב או היעיל ביותר?
על איזה מפגש מהמפגשים הייתי מוכן לוותר?
.3

בקבוצות או בזוגות ישתפו התלמידים את חבריהם בתשובותיהם ,וינמקו אותן.

לתלמידי החטיבה כתות ז'-ט'
חלק שני של המפגש:

הכנת עיתון
בקבוצות של  6-5תלמידים.
המשימה
כל קבוצה היא מערכת עיתון שהחליטה להוציא לאור עיתון בנושא "כישורי חיים" .על
כל חבר במערכת )בקבוצתכם( לכתוב ולערוך מדור אחד.
הנחיות למערכת:
זכרו ,העיתון צריך לשקף בנאמנות את הפעילות בכיתה ,את האווירה ,את התהליך
שעברתם לחוד וביחד.
שלב א:
עליכם להחליט מיהו קהל היעד שלכם? )למי אתם כותבים(
לקבוע שם לעיתון
לתכנן מה יהיה בעיתון – אילו מדורים ,אילו כותרות ,אילו מודעות פרסומות,
שלב ב:
כל אחד יבחר נושא ,או מדור ,ובראשי פרקים יתאר מה יהיה במדור או בחלק מהעיתון
שהוא בחר לבצע .לדוגמה:
אם בחרת לכתוב כתבה  -מה יהיו הנושאים בכתבה ,אילו תמונות תבקש
מערכת העיתון לשבץ בכתבה וכו'
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אם בחרת לכתוב ראיון – מי הוא המרואיין ,מדוע בחרת בו ,מה יהיו שאלותיך
למרואיין
אם בחרת לכתוב את מאמר המערכת )כעורך ראשי( אילו נקודות תרצה
להסביר לקהל הקוראים
אם בחרת לכתוב את המדור מכתבים למערכת – מי הכותבים ,מה שאלותיהם
או לאילו נושאים מהתכנית כישורי חיים הם מתייחסים ,וכו'.
המורה תבחר אחת מההצעות המובאות להלן בהתאם לגיל ולשלב ההתפתחותי
של התלמידים

ל ס ד ר ת

פעילויות שניתן להתאים לכל הגילאים:
הצעה א:
כפעילות פתיחה או כפעילות לסיום המפגש -
לכתוב חמשיר או דקלום על ההתנסות שלהם בכיתה בתכנית "כישורי חיים".

פ ע י ל ו י ו ת

הצעה ב:
כפעילות לקראת סיום המפגש -
בזוגות -
ספר/י לבן זוגך אירוע או מצב שבו נעזרת או השתמשת בדברים שלמדת
בכיתה בשיעור "כישורי חיים".
מה יישמת מהנלמד ,ובמה זה סייע לך להתמודדות באירוע שספרת?
מה למדת על עצמך או על דרכי התמודדותך מאירוע זה?

כיתה ט'

ו מ פ ג ש י ם

השאלות יכולות להיות גם שאלות כלליות ורחבות יותר כמו:
ציין שנים שלושה דברים שלמדת או הכרת בתכנית "כישורי חיים" וסייעו לך
להתמודד במצבים שונים בבית-הספר או מחוץ לבית-הספר.
כיצד בא הדבר לידי יישום בחייך בבית הספר או מחוץ לבית הספר )במשפחה,
בחברת הילדים ,בחוג ,במועדון וכו'( .הסבר בעזרת דוגמאות מהתנסויותיך.
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,HIV and AIDS

שם טוב ,ד'(2004) ,

בתוך:
(15

,International Journal of STD & AIDS

pp 691-696

)המאמר נמצא באתר משרד הבריאות – מחלות מין
– איידס(.
“Dear Professor:

Workman, B. (1986).

"This is What I Want You to Know.

Phi Delta Kappan,
Vol. 67, pp. 668-71.

גפן ,א' )(1994

מילים ולחן הולך לאיבוד
בתוך :אלבום שלישי ,רצועה 3

אתרים:
לנושא :איידס
אתר משרד הבריאות – מחלות מין – איידסwww.Health.Gov.il – .

אתר משרד החינוך – שפ"י – איידס.
הוועד למלחמה באיידס" :בגובה העיניים – כל האמת על סקס ,איידס ועל קונדומים" ,מהדורה
שנייה.
לנושא :אינרנט
http://www.amalnet.k12.il/sites/informatic/nevona/documents/hitmodedot.htm

לנושא :דיכאון
ניתן להרחיב את הידע בנושא הדיכאון על-ידי קריאת החוברת "דיכאון בילדים ובבני נוער"
בהוצאת שפ"י ,באמצעות הקישור:
/http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/pirsumim/catalog
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חלק תיאורטי:
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דר  -מנהלת מחוז צפון ,משרד הבריאות
כהן-דר
ד"ר מיכל כהן
מר חיים ליפא  -יועץ ארגוני ומנהל הפרויקט

פיתוח וכתיבת תוכנית המניעה החינוכית:
דגנית פלס  -מדריכה ארצית למניעת עישון  -שפ"י
נגה נחשון  -מדריכה ביחידה למניעת סמים ,אלכוהול ,טבק  -שפ"י
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איגרת שפ״י
התפיסה המקדמת חיים בריאים בבית ובקהילה הפכה בשנים האחרונות לערך מוביל
המשפיע על אורח החיים והתנהגות האוכלוסייה .אחת ההצלחות הגדולות נראית בהפחתה
המשמעותית ,שחלה בעישון סיגריות.
על פי נתוני ארגון הבריאות העולמי משנת  2008ישראל היא במקום האחרון בהתחלת
עישון לפני גיל ) 13על כך דיווחו  7%מהבנות ו  12%מהבנים( .הממוצע של כלל המדינות,
שהשתתפו הוא  28%מהבנות ו  31%מהבנים(.
בישראל  1%מהבנות ו  4%מהבנים בגיל  11מדווחים על עישון לפחות אחת לשבוע.
בהשוואה לשאר המדינות ,ישראל במקום חמישי )בין הגבוהים( בין המדינות במחקר.
בגילים מאוחרים יותר ההשוואה מיטיבה עם ישראל:
• גיל  13בנות  %1בנים ) %6בין הנמוכים בקרב המדינות במחקר(
• גיל  15בנות  %7בנים ) %12בין הנמוכים בקרב המדינות במחקר(
היחידה למניעת סמים ,אלכוהול וטבק בשפ""י שותפה זה שנים למאמצים ,שעושה משרד
הבריאות לצמצום תופעת העישון בקרב ילדים ובני נוער.
אנו מצטרפים בברכה ליוזמה של ד""ר מיכל כהן -דר יחד עם מנהלת המחוז ד""ר אורנה
שמחון להפעיל מודל התערבות מחוזי "מחוז צפון נקי מעישון" ,ורותמים כוחות להפעלה
מוגברת של תוכנית "כישורי חיים"" במחוז צפון תוך שימת דגש על הנושא של מניעת
עישון סיגריות ונרגילות בכל שלבי הגיל.
לחוברת מצורף תקליטור הכולל את תוכנית כישורי חיים -שפ״י הייעודית לשכבת הגיל
והפעלות להרחבה בנושא מניעת עישון שנכתבו ע"י צוות מדריכים מהיחידה.
גליה שחם,

מנהלת היחידה למניעת סמים ,אלכוהול ,טבק
השירות הפסיכולוגי ייעוצי משרד החינוך
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הדרך היעילה ביותר להתמודד עם התופעה של עישון מוצרי טבק היא המניעה ,קיימת הסכמה
גוברת בין כל הגורמים העוסקים במלאכה ,כי הסיגריות מוגדרות "כסם שער" העלול להוביל
בהמשך לצריכת אלכוהול וסמים אחרים .כל פעולות המניעה חייבות להתבצע במוסדות החינוך
בכל שכבות הגיל בחינוך הפורמאלי ובחינוך המשלים.

מדיניות משרד החינוך בנושא עישון סיגריות
חוזר מנכל משרד החינוך מ 1-נובמבר  2001קובע מדיניות סדורה וברורה ,שנקבעה במשך
השנים על פי החלטות שרי החינוך השונים .תוכניות המניעה שפותחו ע"י השרות הפסיכולוגי
הייעוצי הוגדרו כתוכניות חובה בבתי ספר בכיתות וי  -עד י״ב כחלק בלתי נפרד מהעשייה
החינוכית בבית הספר ,ומופעלות ע״י יועצים חינוכיים ,מחנכים וצוותי חינוך מיושמות על פי
עקרונות המניעה בתחומים של חומרים פסיכו אקטיביים לסוגיהם .ומיועדות לקידום בריאותו
הנפשית והגופנית של התלמיד.

• שילוב התוכניות כחלק מהעשיה הבית ספרית בכיתות א'  -י״ב.
• התמקדות במניעת עישון במעברים מבית הספר היסודי לחטיבת הביניים ומחטיבת הביניים
לחטיבה העליונה.

ל ס ד ר ת

עיקרי המדיניות
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הקדמה

• הפעלה בשיעורים פרונטאליים בסדנאות בשיתוף עם יועצים מחנכים ומורים שהוכשרו לכך.
• דגש מיוחד להפעלת תכנית "עמיתים"  -תלמידים העוברים הכשרה מיוחדת בסדנת "עמיתים"
והמונחים לקחת אחריות על התכנית בשיתוף המחנכים והיועצים.

פ ע י ל ו י ו ת

• שילוב מרצים אורחים ועזרים שונים כמו סרטים ,הצגות וכוי.
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הנחיות למנהל בית הספר ליישום החוק
• ידוע שעל כל הגורמים הפועלים בבית הספר בדבר החוק ,התקנות וההנחיות לקבוע שילוט,
שיופיעו עליו הסמל וההוראות על איסור העישון בכניסה למבנה המוסד ,במקומות הנראים לעין
במעברים ובמסדרונות ובפינות הישיבה.
• מומלץ לעודד שיבוץ תלמידים ומורים בעיצוב השילוט כחלק מתהליך ההטמעה והאכיפה של
התקנות.
• חל איסור לעשן בכל שטח מוסד החינוך ובכלל זה חדר המורים והחצר.
• המנהל לא יתיר את קיומם של פינות או חדרי עישון לתלמידים בין כותלי המוסד.
• ניתן להקצות חדר עישון למורים ועובדים בלבד.
• בחדר זה ניתן לעשן אך ורק כשאין נוכחות של תלמידים
• החדר יהיה נפרד ומאוורר ולדאוג שלא יהווה מטרד למי שאינם מעשנים .

המטרה
תכניות המניעה השונות יסייעו במניעת העישון בגיל צעיר ,ביצירת נורמה
השוללת אימוץ התנהגות זו והפסקת העישון בשלבים המוקדמים לפני ההרגל
וההתמכרות .מניעת העישון בגיל צעיר תחסוך תוצאות בריאותיות חמורות בגיל
מבוגר יותר ,והוצאות כספיות עצומות ,המושקעות בטיפול בנזקים בריאותיים
ישירים ועקיפים ,הנגרמים מעישון אקטיבי ופסיבי.
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אכיפה בית ספרית
בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות תוכנית התערבות לאכיפה תכלול:
• חיסול פינות העישון ברחבי ביה""ס.
• ביצוע סיורים קבועים בכל ההפסקות ע״י בעל תפקיד ממונה )בעדיפות שומר
בשכר(.
• אמצעים אלקטרוניים.
• שילוב ועד ההורים בתורנויות.
• קשר ישיר עם ההורים בהעברת אינפורמציה על ילד מעשן.
• ענישת תלמידים ותיעוד בתיק אישי ,מעורבות תלמידים "עמיתים".
• תכניות לתגמול ילדים שאינם מעשנים.

ל ס ד ר ת

• תוצאות מסלולי האכיפה ימדדו על ציר הזמן מול סטאטוס מצב קיים )שאלונים
שיועברו לתלמידים( בתחילת התהליך.
גמילה בית ספרית
תכנון וביצוע סדנאות לגמילה מותאמות לשכבות הגיל מתמרצות ומתגמלות בשיתוף עם
האגודה למלחמה בסרטן ועם הקופות המבטחות.

מניעה -
קבלת נתון בסיס לחתך התלמידים המעשנים סיגריות/מוצרי טבק לרבות נרגילות יכלול שאלון
באישור משרד החינוך כבסיס נתונים ראשוני ,ופרמטרים נוספים לבדיקת קיום הפעילות המחייבת
בכל שכבות הגיל בכמות ובאיכות ,הנדרשת בהמשכיות ברצף ובהטמעה קבועה ומחזורית.
אכיפה -
סקר ראשוני לקיום פינות עישון בביה""ס ,מדידת צמצום פינות העישון בכל חציון ומדידת נקודות
ההתערבות מול ההורים וכן אירועי המשמעת לענישה .מדידה וביקורת גם לעניין מיקום שילוט
מחייב בחוק.
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מדידת תפוקות  -אחוזי הצלחה

כיתה ט'
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גמילה -
מדידת כמות ואיכות סדנאות ,כמות משתתפים ותוצאות הצלחה.
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מערכת החינוך נקייה מעישון
פריסת תכניות בנושא מניעת עישון על-פי גיל
כיתה נושא
א' מודעות ואחריות כלפי הסביבה:
סביבה ירוקה ,אוויר נקי
ב'

שומרים על הגוף  -חומרים
וחפצים מסוכנים בסביבותינו

מספר מפגשים
2
מפגשי הרחבה
3
מפגשי הרחבה

תכניות
כישורי חיים לכיתות א',
הרחבה
כישורי חיים לכיתות ב',
הרחבה למפגשים -11 9
'שומרים על הגוף'

ג'

עישון כפוי וחומרים מזיקים

2
מפגשי הרחבה

כישורי חיים לכיתות ג',
הרחבה למפגשים -31 30
'עישון כפוי ,חומרים נדיפים
ומסוכנים בבית'

ד'

הפרסומת – מה היא מגלה ומה
היא מסתירה

2
מפגשי הרחבה

כישורי חיים לכיתות ד',
הרחבה למפגש מס' - 11
'לחיות בעולם של פרסומות'

ה'

ללמוד לשלוט ברגשות ,במחשבות
ובהתנהגות

3
מפגשי הרחבה

כישורי חיים לכיתות ה',
הרחבה למפגשים 32 - 26
'כישורי חיים במסיבה'

ו'

משפטים מבוימים – משפט ציבורי
כנגד חברות הטבק
בנוסף :סמינר עמיתים למניעת
עישון

2-3
שיעורי הרחבה

כישורי חיים לכיתות ו',
הרחבה לשיעורים 14 - 11
'עישון סיגריות'

ז'

הרגלי העישון והשימוש בנרגילה
בקרב בני הנוער

3
מפגשים בתוכנית

ח'

משפטים מבוימים-משפט ציבורי
כנגד חברות הטבק

3
מפגשי הרחבה

כישורי חיים לכיתות ח',
הרחבה למפגשים .6 - 2
'אלכוהול ותרבות הפנאי'
הכלי ניתן ליישום גם בנושא
האלכוהול

2-3

כישורי חיים לכיתות ט',
הרחבה למפגשים ,28 - 21
'מניעת שימוש לרעה בסמים'

לתלמידים שלא התנסו בכך
בכיתה ו'
ט'

'אין כיוון לעישון'  -יחידת לימוד
בנושא הנשימה ,ד"ר ג'אנט
טלמון  -הפקולטה לחקלאות,
האוניברסיטה העברית.

שיעורי הרחבה

שילוב נושא התקשוב כבסיס
להרחבת הידע ,להתדיינות,
ליצירת הסכמות ,לנורמה חלופית
המדגישה ' coolמי שלא מעשן'
היחידה תשולב במסגרת שעות
המדעים
לבחירה
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כישורי חיים לכיתות ז',
נרגילות
מפגשים 22 - 20

אין כיוון בעישון – יחידת לימוד הבנויה כאתר אינטרנט
http://ict-agribioed.huji.ac.il/ictPortal/smoke/index.html

ל ס ד ר ת

יחידת הלימוד 'אין כיוון בעישון' בנויה כאתר אינטרנט.
מטרת היחידה להגביר את המודעות לנושא סיכוני העישון אצל בני נוער ,במגמה לצמצם את
העישון בקרב תלמידי בית-הספר העל-יסודי.
המבנה האינטרנטי של היחידה מספק לתלמידים קישורים לאמצעי למידה מתקדמים ומגוונים,
כגון אנימציות ,סימולציות ,סרטים ,מקורות מדעיים אותנטיים ,משחקי תפקידים ,וכן גיליון אלקטרוני
ככלי לעיבוד נתונים.
הפסקה מוחלטת של העישון או מניעת התחלתו דורשות טיפול מערכתי ,החורג מכוחה של
התכנית המוצעת ביחידה זו .על-אף עובדה זו ,אנחנו משערים שיש בכוחה של היחידה להעלות
את רמת המודעות של בני נוער לנושא העישון ולהביא להגברת מגמות רצויות.

תכנית ליבה

הפקולטה לחקלאות ,מזון וסביבה ע"ש רוברט ה' סמית
הפרויקט לשילוב טכנולוגיות מידע בהוראת המדעים והחקלאות

בין הנושאים שבהם מתמקדת התכנית –

פ ע י ל ו י ו ת

 מעשנים חולים יותר; פרסום ומניפולציות שיווקיות; חקיקה; מי משפיע עליך
להתחיל לעשן.
 כמה עולה לך לעשן? סימולציה אינטראקטיבית שבה יכול כל אחד לחשב כמה
עולה לו לעשן ,ומה היה יכול לעשות בכסף הזה במקום לקנות סיגריות.
 עישון נרגילה; עישון פסיבי; רוצים להפסיק לעשן? – סקירה וכן הצעות
אינטראקטיביות בנושא גמילה;
 תרמית הסיגריות הקלות ,הסיגריות 'הבריאות' ,וסיגריות שאמורות לעזור בגמילה;
האמת על הפצה ועל שיווק של סיגריות בקרב בני נוער  -מסע לגילוי התרמית
הגדולה.
 מה מכילה הסיגריה שלך?

כיתה ט'
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מטרותיו העיקריות של מגוון הפעילויות הוא לעדכן את המידע של התלמידים על נזקי העישון,
לפתח ביקורת על שיטות הפרסומת של חברות הטבק ,ועמדות נאורות בנושא החוקים הנוגעים
הן לפרסום ומכירה של מוצרי טבק והן לעישון במקומות ציבוריים .מושם דגש על אמצעים
מניפולטיביים שונים של חברות הטבק המנסות להשפיע על הציבור הצעיר.
היחידה שואפת לפתח כלים קוגניטיביים ואפקטיביים אשר יאפשרו לבני נוער להתמודד עם
היבטים מגוונים של בעיית העישון ,תוך תחושת אחריות על התנהגותם והבנת משמעות ההחלטות
האישיות הנוגעות לעישון.
פעילויות הלמידה פותחו באופן מודולרי ,ויחד עם זאת ,המדריך למורה ממליץ על רצף מועדף.
במשימת הסיכום המתבססת על הגישה ) STESמדע ,טכנולוגיה ,סביבה וחברה( ,התלמידים
אמורים להיות מסוגלים להביע דעה מנומקת על הפתרונות המוצעים ביחידה ,תוך התייחסות
להיבטים המדעיים ,הכלכליים ,החברתיים והפסיכולוגיים שבהם עוסקת היחידה ,וכן על המבנה
הלוגי של טיעונים שונים.
בשל המבנה המודולרי של יחידת הלימוד היא יכולה להתאים למספר שונה של שעות לימוד.
ההיקף ייקבע יחד עם צוות המורים בבתי-הספר.

