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הקדמה
מה? שום על - לנוער המבחן בשירות מהצלחות ולמידה למידה א.

רוזנפלד יונה

ו-8. שולים 7 הערת ראה  1

לאור. הוצאה עתרת במצוינות", להצטיין ”כיצד (1985) ר;. וווטרמן, ת;. פיטרס, 2

.Schon, D. (1983). The Reflective Practitioner:  How Professionals Think in Action.  Temple Smith, London  3

בעולם משתנים חברתיים במצבים פועלים עליהם, נמנית הסוציאלית העבודה אשר האדם", בשירות ”השירותים

סבוכים-קומפלקסיים, מצבים עם התמודדות של בלשון אלה לשירותים מתייחסים האחרונות בשנים דינמי.

סיבתיים, הסברים היותר לכל יש אלה סבוכים למצבים ברור. פיתרון להם אין אחד: דבר רק ברור שלגביהם

או מיוחל זה ניתן להביא לשינוי בעזרתם אשר ידועים מראש, פעולה דפוסי תורות עשייה או אין לגביהם אך

אחר.

לתוצאות הגיעו שבזכותן  מועילות עשייה  דרכי  רטרוספקטיבי באופן  לזהות  ניתן אלה במצבים  גם אולם

הידע אחד – ידע רק במקור נתמקד כאן לכך, לתרום העשויים השונים את מקורות הידע לציין רצויות. מבלי

”מכוונת בלשון ומציגים אותו גלוי לידע זה ידע הופכים כאשר במלאכה. אצל העושים נמצא אשר הסמוי,

בהנחה, זאת כל העושים במלאכה. העניין" כלל ”בעלי את לשמש יכול הוא ,(actionable knowledge) לפעולה"

הוא להם שנחוץ ומה הרצויות התוצאות גם בבהירות משתמעות שממנו ברור חזון יש במלאכה לעושים כי

ה"סטיות לתחום השייכת מתודולוגיה זו, בהתאם. לפעול להם תאפשר במתודולוגיה אשר מצוידים להיות

מהצלחות". ”למידה כאן מכונה ,(positive deviance) החיוביות"

תרמו  אשר פעולות, של אותן הרטרוספקטיבי מן הזיהוי להפיק ההזדמנות האחת היא שתי תרומות. למתודה

אלה פעולה  בעקרונות  לעשות   היכולת את שביסודן  הפעולה"  ומ"עקרונות  רצויות,  תוצאות להשגת  בעבר 

לפעולה". ”מכוונת בלשון מוצגים להיות כשעליהם בעתיד, שימוש

בפני אלה ארגוניות מערכות מעמידה העוקבות אותה1, המתודות ובשתי זו במתודה היא ששימוש השנייה

בידי פיטרס תוארו אשר היי-טק בחברות כפי שנהוג, למשל, מתמשכת ללמידה ארגונית אפשרות להיערכות

שינוי של בתנאים אשר פנים-ארגוניים, למידה אירועי לקיום ואחריות זמן מקום, בהבטחת מדובר וווטרמן2.

בפנינו זו מציגה אפשרות בהתאם. תוצאות גם המבטיחה לעשייה, ורלוונטית מכוונת מאפשרים למידה מתמיד

ללמידה ושמותאמים במערכות ההיי-טק שהושגו אלה כגון תנאים להיערך להבטחת ניתן כיצד השאלה את

חברתיים. בשירותים ומתפתחים הולכים שהם כפי חברתיות במערכות

מכוונת  בלשון וניסוחו גלוי לידע הפיכתו שעם מן העבר, הקיים הסמוי הידע זיהוי הוא זו למידה של  מוקדה

הלמידה רעיון  הוא כזו  למידה שמאפשר התנאי  בעתיד.  אחרים  של  לשימושם ונתון פתוח  יהיה לפעולה, 

 reflection) עצמה העשייה בעת ובין שהיתה העשייה בוננות על בין  – ה"בוננות" בדרך למידה – הרפלקטיבית

העושים במלאכה את המשמש הסמוי הידע של חשיפה על נשענת למידה זו ושון)3. (ארגיריס (in and on action

,(espoused) מוצהרות" ול"תיאוריות גלוי, לידע בשימוש" ”התיאוריות ושל סמוי ידע של והפיכתו למעשה, הלכה

להם הנחוצים הנחיה ובדרכי בכישורים במלאכה העושים את אלה למידה דרכי יציידו זה באופן בהתאמה.
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למידה - הראשונה המתודה בית-ספרית: ללמידה כמנוף מהצלחות למידה .(2006) צ'.;  ווייס, י';, סייקס, י"מ,; רוזנפלד, 4

(מספר ירושלים.  ברוקדייל, ג'וינט-מכון עם העל-יסודי האגף החינוך משרד  הרטרוספקטיבית, הלמידה - העבר מהצלחות
פרסום)

בשנותיו הראשונות. המבחן את שירות ששמשו Heil Paedagogik של בתיאוריות מדובר כאן  5

 Shapira M (1990), Computerized decision technology in social service decision support system:  Improves decision practice in  6

.youth probation service.  International Journal of Sociology and Social Policy, 10, 138-164

קבלת לשם חיבור צעירים. בעבריינים טיפול דרכי קביעת לצורך מבחן קציני ידי על באינפורמציה שימוש (1981) מ; שפירא,
העברית. האוניברסיטה ירושלים: לפילוסופיה", ”דוקטור תואר

תוך הצגתן בלשון של כאמור, כל זאת, בעבר. הרצויות לתוצאות אפקטיביות שתרמו דרכי פעולה כדי לזהות 

בעשור מופעלת זו ברוח רצויות בעתיד. תוצאות להשגת הסיכויים את אשר תגביר בהווה, לפעולה" מכוון ”ידע

כבסיס  העבר הצלחות זיהוי שעיקרה הרטרוספקטיבית"4  המתודה – מהצלחות ה"למידה מתודת האחרון

למען מכאן, והייחודיים המובילים מכאן הפעולה", ”עקרונות זיהוי – תוצאות חיוביות להשגת הפעולות לזיהוי

מכוונים עצמם ממילא אינם בפני תיאוריות אשר על או הסברים הסתמכות על זאת, לעומת בעתיד.  העשייה

אותה. מבטיחים אינם ואשר רצויה לעשייה ומכוונים

שירות נימנה כך, ועליהן מבלי לכנותן מהצלחות, הלמידה בדרכי לנכון להשתמש אשר מצאו המערכות הן רבות

המנדט ממשלת בימי עוד שנוסדו אחד השירותים החברתיים הוותיקים הוא זה שירות בישראל. לנוער המבחן

של ראשיתה מתמדת. העיסוק בלמידה גם מן נובעת היווסדו השירות מאז המרשימה של התפתחותו הבריטי.

שכלולות החינוכיות ושל אלה בכלל פסיכואנליטיות תיאוריות של הלמידה בו היתה התוך-מערכתית הלמידה

הסוציאליים השירותים בין שהיה בישראל לנוער המבחן שירות זה היה יותר מאוחר בשלב בפרט5. בהן, 

מגבלותיה.6    אף על לעבודתם, דרך כמורת ההחלטות" ”קבלת שיטת את השמונים בשנות שאימצו המעטים

קציני את הדריכה עבודתם, לתחום מחוץ שמקורה הפסיכואנליטית, הראשונה, המושגים שמערכת בעוד

השנייה השימוש המקורי בהם, שבה נעשה מזו שונה היא אם לעבודתם גם להתאים מושגים אלה המבחן

ידעו המבחן מבלי שקציני בעבר, השירות את ששימש בידע שמקורותיה קבלת החלטות דרך על הסתמכה

לא אלה, וגם אלה בעבודתם. כך, ידע המשמש אותם אותו הסמוי שלהם,  הידע כנשאב מן זה לידע להתיחס

מפתחים הם אותו היומיומי אשר נסיונם ידע המבוסס על מתמשך על באופן עצמם להישען לעובדים איפשרו

לנוער בישראל המבחן שירות ייפלא כי לא ללמידה, נכונות זו לאור כדי פעולה. תוך ולפתח ויכולים להמשיך

התוך הלמידה  למען כפיילוט, נוספת, כהזדמנות מהצלחות" הלמידה ב"מתודת בשימוש להתנסות הסכים 

רק להסתמך מבלי במערכותיו רעיון הלמידה המתמשכת על-מנת להנחיל את זאת עשה הפעם שלו. ארגונית

מהצלחות ללמידה ל"יחידה לנוער המבחן שירות ראשי של לפנייתם הודות קרה המהלך חוץ-מערכתי. ידע על

יחדיו אלה עמלו שני שנתיים במשך ברוקדייל. במאיירס-ג'וינט-מכון הרווחה" מתמשכת במערכות וללמידה

המבחן, שירות של במערכת המתמשכת הלמידה להנחלת כמנוף והן כשלעצמה הן מהצלחות הלמידה למען

לה. אף מעבר ואולי

להשתתף לנוער מכל הארץ מבחן קציני נתבקשו להנחילו על-מנת זה. למידה מסע של שלפנינו הנו הפרי הספר

אחד.  יום בנות ל-12 פגישות בירושלים נפגשו במשך כשנתיים אלה מביניהם. כ-20 נענו לבקשה למידה. במסע

היררכיה מינימום של שיח בתנאים הבטחת תוך הבוננות בדרכי המשתתפים ללמידה נחשפו אלה בפגישות

למידה". כ"מלווה זה פרק מחבר של ובהשתתפותו

על פעם שהסתמכה בכל , הרטרוספקטיבית" המתודה מהצלחות – למידה של ”המתודה סביב הלמידה היה עיקר

השנייה למתודה ראשונה חשיפה קבוצת הלומדים נחשפה במסגרת הלמידה השירות. של העבודה מנושאי אחד
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ספרית,  בית- ללמידה כמנוף מהצלחות (2007). למידה י'. וסייקס, ש';. אלנבוגן-פרנקוביץ',, י'.מ'.; רוזנפלד, ט'.; גביש, צ'.; וייס, 7

דמ- הפרוספקטיבית. המתודה - למידה שאלת בעקבות המסע השנייה: המתודה ב'- חלק .20022005-20052002 פיילוט תכנית
ירושלים. ברוקדייל, מאיירס-ג'וינט-מכון .07-489

קהילות למידה לכינון המתודה הלמידה. על הלמידה ; המתודה השלישית: פ. .; אלק, .; אלנבוגן-פרנקוביץ', ש., רוזנפלד, י.,  8

(בהכנה). ברוקדייל מאיירס-ג'וינט-מכון למידה, בקהילת מתמשכת-למען-העשייה

עם באופן מכוונן להתמודד זו מאפשרת מתודה המתודה הפרוספקטיבית"7. – למידה בעקבות שאלת ”מסע –

השלישית עיקרי ה"מתודה הקבוצה בפני חברי כמו כן, הוצגו להן פתרון. מחפשת פתורות שהמערכת לא סוגיות

הלמידה שהשתתף במפגשי הקולקטיב של הלמידה" ”דפוסי לזהות את שנועדה על הלמידה"8, מתודת הלמידה –

המשתתפים נחשפו הלמידה" ”דפוסי של במערכתם-ארגונם.  ל"טעימות" המתמשכת הלמידה לעיצוב כבסיס

המבחן מערכת שירות אם להסיק, כי ניתן התנסות זו בסיס  על למדנו". נשאלו: ”כיצד כל מפגש בסוף כאשר

למידה מפגשי בקביעות הראוי שתקיים מן ולמערכתה, לעובדיה למידה מתמשכת להנחיל מעוניינת לנוער

המבחן נוספים משירות ירצו עובדים זו, חוברת למקרא כי ייתכן כה. שנלמד עד מה על בסיס לאלה דומים

לתרום עשויים פירותיה אשר המתמשכת  הלמידה רעיון להנחלת כדרך זו, למידה  למתודת להיחשף לנוער

שלהם. לאוכלוסיית היעד

והמשותפות  הייחודיות על הצלחותיהם  וסיפורים 12 אירועים המשתתפים  19 מן וכתבו הציגו  זו בחוברת 

להכשרת התייחסו שניים הנוער שבטיפולם, בני עם הישירה בהצלחה בעבודה מדובר מהם בתשעה בעבודתם.

אודות על המשתתפים כתבו לעיל, ברוח האמור העליון. המשפט עם בית לשיח התיחס ואחד לעבודה האדם כוח

על ההצלחה נושאי להצגת מעבר להצלחה. שתרמו פעולות מתארים אשר שלהם, ההצלחות מן הלמידה מסעות

זאת שלהם, הסמויות" על ”התיאוריות ראשונות מסקנות להסיק זה ניסיון בפרסום נעשה החקר, שלבי עשרת פי

סמויים. היו אז שעד הפעולה", ”עקרונות ואשר זוהו בלשון להצלחות תרמו אשר הפעולות על התבססות תוך

והן  משותפים  פעולה כעקרונות הן ,IV בפרק בהמשך, יוצגו הטיפול בתחום ההצלחה ארועי/סיפורי תשעה

אוכלוסיית העובדים לכלל להנחיל ראוי המשותפים העקרונות שאת ההנחה היא ייחודיים. פעולה כעקרונות

לשמש עשוי אלה של זיהוים הלמידה. להמשך כגירויים ישמשו הייחודיים ושהעקרונות לנוער המבחן בשירות

השנייה ב"מתודה השימוש למידת לו. ומעבר לנוער המבחן בשירות מתמשכת בלמידה העיסוק להנחלת גם

שעל פניו דבר פתורות", ”סוגיות לא שיטתית עם להתמודדות אותם גם למידה", תכשיר שאלת מסע בעקבות –

שהוצגו הטיפול תיאורי בתשעת נחשפו באותו פרק כאלה שלוש סוגיות מכישלונות".  כ"למידה לעיתים מכונה

השלישית ל"מתודה ההתוודעות שנותר הוא מה בהמשך. איתם הראוי להתמודד שמן אתגרים בבחינת והן שם

דפוסי את לזהות השירות לעובדי תאפשר ה"בוננות", בדרכי שימוש תוך ואשר, שהזכרנו, הלמידה" על למידה –

להנחילה בהמשך. כדי שלהם, למערכת המתאימים הדפוסים את וביניהם הלמידה המתמשכת,

הפיילוט והעיון את שלב ששימשו והמשאבים הזמן כי תקווה ומתוך המשותפת, יוזמי הלמידה זו נפגשו ברוח

ברעיון הלמידה מהצלחות לראות אחרים, אף שירותים לנוער, ואולי המבחן שירות את בפרסומו, עשויים לעודד

אותם מנת לאתגר זאת על  כל שירותם. של לאפקטיביות לתרום עשויה ”פתיח" ללמידה מתמשכת אשר כעין

בעבודתם. אותם המכוונים המתמשכים השינויים עם במכוון להתמודד

שימת תוך זה, פרק בנושא הן הנהלת המשרד עם דיונים החוברת, התקיימו הדפסת לקראת אלה, במפגשים

פתורות הבלתי בנושא הסוגיות והן ומשמעותו, שלהם הגלום הידע זיהוי הפעולה מבחינת עקרונות על דגש

של ופעולתו התנהלותו דרכי על עתידיים לדיונים ”הזמנה" בבחינת הוא שם הכתוב ואכן, והשתמעויותיהם.

לתחום  התיחסות ללא הטיפול מתחום הפעולה לעקרונות רק IV התיחסנו בפרק כי חשוב לציין כאן השירות.

העליון. המשפט עם בית ולעבודה ההדרכה
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הלמידה המתמשכת של למידה" כ"מלווה אלה, כותב שורות של ראותו מנקודת כי לציין אולי המקום כאן

הזדמנות ייתן המשכה אשר וראויה מלמדת זה חוויה עם שירות השותפות הייתה לנוער, המבחן שירות במסגרת

אחרים ובשירותים זה בשירות דרכי העבודה האפקטיביות העשויות לקדם את הלמידה פעולות את לזהות

בעתיד.
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מה? שום על לנוער - המבחן בשירות ולמידה מהצלחות למידה
מאיירס-ג'וינט- חברתיות, במערכות מתמשכת וללמידה מהצלחות ללמידה היחידה רוזנפלד, יונה פרופ'

ברוולד, פאול שם על חברתית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה (אמריטוס), בית פרופסור ברוקדייל; מכון

סוציאלית. בעבודה ישראל פרס חתן בירושלים. העברית האוניברסיטה

ו-8. שולים 7 הערת ראה  1

לאור. הוצאה עתרת במצוינות", להצטיין ”כיצד (1985) ר;. וווטרמן, ת;. פיטרס, 2

.Schon, D. (1983). The Reflective Practitioner:  How Professionals Think in Action.  Temple Smith, London  3

בעולם משתנים חברתיים במצבים פועלים עליהם, נמנית הסוציאלית העבודה אשר האדם", בשירות ”השירותים

סבוכים-קומפלקסיים, מצבים עם התמודדות של בלשון אלה לשירותים מתייחסים האחרונות בשנים דינמי.

סיבתיים, הסברים היותר לכל יש אלה סבוכים למצבים ברור. פיתרון להם אין אחד: דבר רק ברור שלגביהם

או מיוחל זה ניתן להביא לשינוי בעזרתם אשר ידועים מראש, פעולה דפוסי תורות עשייה או אין לגביהם אך

אחר.

לתוצאות הגיעו שבזכותן  מועילות עשייה  דרכי  רטרוספקטיבי באופן  לזהות  ניתן אלה במצבים  גם אולם

הידע אחד – ידע רק במקור נתמקד כאן לכך, לתרום העשויים השונים את מקורות הידע לציין רצויות. מבלי

”מכוונת בלשון ומציגים אותו גלוי לידע זה ידע הופכים כאשר במלאכה. אצל העושים נמצא אשר הסמוי,

בהנחה, זאת כל העושים במלאכה. העניין" כלל ”בעלי את לשמש יכול הוא ,(actionable knowledge) לפעולה"

הוא להם שנחוץ ומה הרצויות התוצאות גם בבהירות משתמעות שממנו ברור חזון יש במלאכה לעושים כי

ה"סטיות לתחום השייכת מתודולוגיה זו, בהתאם. לפעול להם תאפשר במתודולוגיה אשר מצוידים להיות

מהצלחות". ”למידה כאן מכונה ,(positive deviance) החיוביות"

תרמו  אשר פעולות, של אותן הרטרוספקטיבי מן הזיהוי להפיק ההזדמנות האחת היא שתי תרומות. למתודה

שימוש פעולה אלה לעשות בעקרונות היכולת את שביסודן הפעולה" רצויות, ומ"עקרונות להשגת תוצאות בעבר

לפעולה". ”מכוונת בלשון מוצגים להיות כשעליהם בעתיד,

בפני אלה ארגוניות מערכות מעמידה העוקבות אותה1, המתודות ובשתי זו במתודה היא ששימוש השנייה

בידי פיטרס תוארו אשר היי-טק בחברות כפי שנהוג, למשל, מתמשכת ללמידה ארגונית אפשרות להיערכות

שינוי של בתנאים אשר פנים-ארגוניים, למידה אירועי לקיום ואחריות זמן מקום, בהבטחת מדובר וווטרמן2.

בפנינו זו מציגה אפשרות בהתאם. תוצאות גם המבטיחה לעשייה, ורלוונטית מכוונת מאפשרים למידה מתמיד

ללמידה ושמותאמים במערכות ההיי-טק שהושגו אלה כגון תנאים להיערך להבטחת ניתן כיצד השאלה את

חברתיים. בשירותים ומתפתחים הולכים שהם כפי חברתיות במערכות

מכוונת  בלשון וניסוחו גלוי לידע הפיכתו שעם מן העבר, הקיים הסמוי הידע זיהוי הוא זו למידה של  מוקדה

הלמידה רעיון  הוא כזו  למידה שמאפשר התנאי  בעתיד.  אחרים  של  לשימושם ונתון פתוח  יהיה לפעולה, 

 reflection) עצמה העשייה בעת ובין שהיתה העשייה בוננות על בין  – ה"בוננות" בדרך למידה – הרפלקטיבית

העושים במלאכה את המשמש הסמוי הידע של חשיפה על נשענת למידה זו ושון)3. (ארגיריס (in and on action

,(espoused) מוצהרות" ול"תיאוריות גלוי, לידע בשימוש" ”התיאוריות ושל סמוי ידע של והפיכתו למעשה, הלכה

להם הנחוצים הנחיה ובדרכי בכישורים במלאכה העושים את אלה למידה דרכי יציידו זה באופן בהתאמה.
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למידה - הראשונה המתודה בית-ספרית: ללמידה כמנוף מהצלחות למידה .(2006) צ'.;  ווייס, י';, סייקס, י"מ,; רוזנפלד, 4

(מספר ירושלים.  ברוקדייל, ג'וינט-מכון עם העל-יסודי האגף החינוך משרד  הרטרוספקטיבית, הלמידה - העבר מהצלחות
פרסום)

בשנותיו הראשונות. המבחן את שירות ששמשו Heil Paedagogik של בתיאוריות מדובר כאן  5

 Shapira M (1990), Computerized decision technology in social service decision support system:  Improves decision practice in  6

.youth probation service.  International Journal of Sociology and Social Policy, 10, 138-164

קבלת לשם חיבור צעירים. בעבריינים טיפול דרכי קביעת לצורך מבחן קציני ידי על באינפורמציה שימוש (1981) מ; שפירא,
העברית. האוניברסיטה ירושלים: לפילוסופיה", ”דוקטור תואר

תוך הצגתן בלשון של כאמור, כל זאת, בעבר. הרצויות לתוצאות אפקטיביות שתרמו דרכי פעולה כדי לזהות 

בעשור מופעלת זו ברוח רצויות בעתיד. תוצאות להשגת הסיכויים את אשר תגביר בהווה, לפעולה" מכוון ”ידע

כבסיס  העבר הצלחות זיהוי שעיקרה הרטרוספקטיבית"4  המתודה – מהצלחות ה"למידה מתודת האחרון

למען מכאן, והייחודיים המובילים מכאן הפעולה", ”עקרונות זיהוי – תוצאות חיוביות להשגת הפעולות לזיהוי

מכוונים עצמם ממילא אינם בפני תיאוריות אשר על או הסברים הסתמכות על זאת, לעומת בעתיד.  העשייה

אותה. מבטיחים אינם ואשר רצויה לעשייה ומכוונים

שירות נימנה כך, ועליהן מבלי לכנותן מהצלחות, הלמידה בדרכי לנכון להשתמש אשר מצאו המערכות הן רבות

המנדט ממשלת בימי עוד שנוסדו אחד השירותים החברתיים הוותיקים הוא זה שירות בישראל. לנוער המבחן

של ראשיתה מתמדת. העיסוק בלמידה גם מן נובעת היווסדו השירות מאז המרשימה של התפתחותו הבריטי.

שכלולות החינוכיות ושל אלה בכלל פסיכואנליטיות תיאוריות של הלמידה בו היתה התוך-מערכתית הלמידה

הסוציאליים השירותים בין שהיה בישראל לנוער המבחן שירות זה היה יותר מאוחר בשלב בפרט5. בהן, 

מגבלותיה.6    אף על לעבודתם, דרך כמורת ההחלטות" ”קבלת שיטת את השמונים בשנות שאימצו המעטים

קציני את הדריכה עבודתם, לתחום מחוץ שמקורה הפסיכואנליטית, הראשונה, המושגים שמערכת בעוד

השנייה השימוש המקורי בהם, שבה נעשה מזו שונה היא אם לעבודתם גם להתאים מושגים אלה המבחן

ידעו המבחן מבלי שקציני בעבר, השירות את ששימש בידע שמקורותיה קבלת החלטות דרך על הסתמכה

לא אלה, וגם אלה בעבודתם. כך, ידע המשמש אותם אותו הסמוי שלהם,  הידע כנשאב מן זה לידע להתיחס

מפתחים הם אותו היומיומי אשר נסיונם ידע המבוסס על מתמשך על באופן עצמם להישען לעובדים איפשרו

לנוער בישראל המבחן שירות ייפלא כי לא ללמידה, נכונות זו לאור כדי פעולה. תוך ולפתח ויכולים להמשיך

התוך הלמידה  למען כפיילוט, נוספת, כהזדמנות מהצלחות" הלמידה ב"מתודת בשימוש להתנסות הסכים 

רק להסתמך מבלי במערכותיו רעיון הלמידה המתמשכת על-מנת להנחיל את זאת עשה הפעם שלו. ארגונית

מהצלחות ללמידה ל"יחידה לנוער המבחן שירות ראשי של לפנייתם הודות קרה המהלך חוץ-מערכתי. ידע על

יחדיו אלה עמלו שני שנתיים במשך ברוקדייל. במאיירס-ג'וינט-מכון הרווחה" מתמשכת במערכות וללמידה

המבחן, שירות של במערכת המתמשכת הלמידה להנחלת כמנוף והן כשלעצמה הן מהצלחות הלמידה למען

לה. אף מעבר ואולי

להשתתף לנוער מכל הארץ מבחן קציני נתבקשו להנחילו על-מנת זה. למידה מסע של שלפנינו הנו הפרי הספר

אחד.  יום בנות ל-12 פגישות בירושלים נפגשו במשך כשנתיים אלה מביניהם. כ-20 נענו לבקשה למידה. במסע

היררכיה מינימום של שיח בתנאים הבטחת תוך הבוננות בדרכי המשתתפים ללמידה נחשפו אלה בפגישות

למידה". כ"מלווה זה פרק מחבר של ובהשתתפותו

על פעם שהסתמכה בכל , הרטרוספקטיבית" המתודה מהצלחות – למידה של ”המתודה סביב הלמידה היה עיקר

השנייה למתודה ראשונה חשיפה קבוצת הלומדים נחשפה במסגרת הלמידה השירות. של העבודה מנושאי אחד
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ספרית,  בית- ללמידה כמנוף מהצלחות (2007). למידה י'. וסייקס, ש';. אלנבוגן-פרנקוביץ',, י'.מ'.; רוזנפלד, ט'.; גביש, צ'.; וייס, 7

הפרוספקטיבית.         המתודה - למידה שאלת בעקבות המסע השנייה: המתודה ב'- חלק .20022005-20052002 פיילוט תכנית
ירושלים. ברוקדייל, מאיירס-ג'וינט-מכון דמ-07-489.

קהילות למידה לכינון המתודה הלמידה. על הלמידה ; המתודה השלישית: פ. .; אלק, .; אלנבוגן-פרנקוביץ', ש., רוזנפלד, י.,  8

(בהכנה). ברוקדייל מאיירס-ג'וינט-מכון למידה, בקהילת מתמשכת-למען-העשייה

עם באופן מכוונן להתמודד זו מאפשרת מתודה המתודה הפרוספקטיבית"7. – למידה בעקבות שאלת ”מסע –

השלישית עיקרי ה"מתודה הקבוצה בפני חברי כמו כן, הוצגו להן פתרון. מחפשת פתורות שהמערכת לא סוגיות

הלמידה שהשתתף במפגשי הקולקטיב של הלמידה" ”דפוסי לזהות את שנועדה על הלמידה"8, מתודת הלמידה –

המשתתפים נחשפו הלמידה" ”דפוסי של במערכתם-ארגונם.  ל"טעימות" המתמשכת הלמידה לעיצוב כבסיס

המבחן מערכת שירות אם להסיק, כי ניתן התנסות זו בסיס  על למדנו". נשאלו: ”כיצד כל מפגש בסוף כאשר

למידה מפגשי בקביעות הראוי שתקיים מן ולמערכתה, לעובדיה למידה מתמשכת להנחיל מעוניינת לנוער

המבחן נוספים משירות ירצו עובדים זו, חוברת למקרא כי ייתכן כה. שנלמד עד מה על בסיס לאלה דומים

לתרום עשויים פירותיה אשר המתמשכת  הלמידה רעיון להנחלת כדרך זו, למידה  למתודת להיחשף לנוער

שלהם. לאוכלוסיית היעד

והמשותפות  הייחודיות על הצלחותיהם  וסיפורים 12 אירועים המשתתפים  19 מן וכתבו הציגו  זו בחוברת 

להכשרת התייחסו שניים הנוער שבטיפולם, בני עם הישירה בהצלחה בעבודה מדובר מהם בתשעה בעבודתם.

אודות על המשתתפים כתבו לעיל, ברוח האמור העליון. המשפט עם בית לשיח התיחס ואחד לעבודה האדם כוח

על ההצלחה נושאי להצגת מעבר להצלחה. שתרמו פעולות מתארים אשר שלהם, ההצלחות מן הלמידה מסעות

זאת שלהם, הסמויות" על ”התיאוריות ראשונות מסקנות להסיק זה ניסיון בפרסום נעשה החקר, שלבי עשרת פי

סמויים. היו אז שעד הפעולה", ”עקרונות ואשר זוהו בלשון להצלחות תרמו אשר הפעולות על התבססות תוך

והן  משותפים  פעולה כעקרונות הן ,IV בפרק בהמשך, יוצגו הטיפול בתחום ההצלחה ארועי/סיפורי תשעה

אוכלוסיית העובדים לכלל להנחיל ראוי המשותפים העקרונות שאת ההנחה היא ייחודיים. פעולה כעקרונות

לשמש עשוי אלה של זיהוים הלמידה. להמשך כגירויים ישמשו הייחודיים ושהעקרונות לנוער המבחן בשירות

השנייה ב"מתודה השימוש למידת לו. ומעבר לנוער המבחן בשירות מתמשכת בלמידה העיסוק להנחלת גם

שעל פניו דבר פתורות", ”סוגיות לא שיטתית עם להתמודדות אותם גם למידה", תכשיר שאלת מסע בעקבות –

שהוצגו הטיפול תיאורי בתשעת נחשפו באותו פרק כאלה שלוש סוגיות מכישלונות".  כ"למידה לעיתים מכונה

השלישית ל"מתודה ההתוודעות שנותר הוא מה בהמשך. איתם הראוי להתמודד שמן אתגרים בבחינת והן שם

דפוסי את לזהות השירות לעובדי תאפשר ה"בוננות", בדרכי שימוש תוך ואשר, שהזכרנו, הלמידה" על למידה –

להנחילה בהמשך. כדי שלהם, למערכת המתאימים הדפוסים את וביניהם הלמידה המתמשכת,

הפיילוט והעיון את שלב ששימשו והמשאבים הזמן כי תקווה ומתוך המשותפת, יוזמי הלמידה זו נפגשו ברוח

ברעיון הלמידה מהצלחות לראות אחרים, אף שירותים לנוער, ואולי המבחן שירות את בפרסומו, עשויים לעודד

אותם מנת לאתגר זאת על  כל שירותם. של לאפקטיביות לתרום עשויה ”פתיח" ללמידה מתמשכת אשר כעין

בעבודתם. אותם המכוונים המתמשכים השינויים עם במכוון להתמודד

שימת תוך זה, פרק בנושא הן הנהלת המשרד עם דיונים החוברת, התקיימו הדפסת לקראת אלה, במפגשים

פתורות הבלתי בנושא הסוגיות והן ומשמעותו, שלהם הגלום הידע זיהוי הפעולה מבחינת עקרונות על דגש

של ופעולתו התנהלותו דרכי על עתידיים לדיונים ”הזמנה" בבחינת הוא שם הכתוב ואכן, והשתמעויותיהם.

לתחום  התיחסות ללא הטיפול מתחום הפעולה לעקרונות רק IV התיחסנו בפרק כי חשוב לציין כאן השירות.

העליון. המשפט עם בית ולעבודה ההדרכה
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הלמידה המתמשכת של למידה" כ"מלווה אלה, כותב שורות של ראותו מנקודת כי לציין אולי המקום כאן

הזדמנות ייתן המשכה אשר וראויה מלמדת זה חוויה עם שירות השותפות הייתה לנוער, המבחן שירות במסגרת

אחרים ובשירותים זה בשירות דרכי העבודה האפקטיביות העשויות לקדם את הלמידה פעולות את לזהות

בעתיד.
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חברתיים1 ובארגונים במערכות מתמשכת למידה
החברתיים והשירותים הרווחה משרד תכנון והכשרה, למחקר בכיר אגף מנהל צבע, יקותיאל

מבוא

או סיוע לקבל בבקשה אליהם לפונים לעזור כדי  ובנאמנות במסירות  לפעול מחויבים סוציאליים עובדים

לקוחותיהם של הצרכים את כראוי לספק על מנת המקצועי בתחומם הידע את להכיר נדרשים הם טיפול.

להמשיך שיוכלו כדי החברתית. המדיניות גם וכך תדיר משתנים אלו צרכים בהן. פועלים שהם בסוכנויות

וללמוד חדש ידע לרכוש העת כל הסוציאליים העובדים נדרשים גבוהה מקצועית ברמה אליהם לפונים ולסייע

נוספות. התערבות שיטות

בשירותי הסוציאליים העובדים יכולתם של עשור לשיפור מזה החברתיים פועל והשירותים הרווחה משרד

החל בפעילות זו הראשון הצעד התערבויותיהם. במהלך מקצועי בידע מושכל שימוש שיעשו מנת הרווחה, על

הלמידה  את להרחיב ביקש השני הצעד רווחה. בסוכנויות תוך-ארגונית למידה של מודל לעצב ב-1998 ונועד עוד

הארגוניים. במאמר הגבולות את החוצות מקוונות ידע קהילות הקמת באמצעות כולה, לקהילה המקצועית

החברתיים בשירותים ארגונית למידה של מתודולוגיה לפתח שביקש זה הראשון, בניסיון בעיקר אתמקד זה

הידע. קהילות במסגרת בפעילות המתקיימת בקצרה אעסוק בסיום המאמר, בפועל. וביישומה בישראל

ידע על הפרקטיקה לביסוס וגוברת הולכת דרישה

בין נעוצה, דרישה זו הסוציאליים. העובדים את המשמש הידע לשקיפות הדרישה מאוד האחרונות גברה בשנים

.1996 הסוציאליים בשנת העובדים חוק בחקיקת לשיאה הגיעה זו המקצוע. של המתמשכת היתר, בלגליזציה

על לפקח הזכות את להם והעניק מקבלים שהם לשירותים הנוגע מידע לקבל הלקוחות של בזכותם הכיר החוק

בקרב לידע לנגישות גם קשורה הידע לשקיפות הדרישה הסוציאליים. העובדים המקצועיותשמקבלים ההחלטות

יותר רבים לקוחות כיום, האינטרנט. מרשתת באמצעות למענם, הפועלים והגופים הרווחה לשירותי הפונים

המצוי הידע של תקפותו על תיגר קוראים הרחב, והציבור אותם המממנים הגופים גם כמו רווחה, שירותי של

בדומה בישראל, הסוציאליים העובדים לכול. ונגיש ברור יהיה זה ידע כי ודורשים הסוציאליים2, העובדים אצל

ולהצדיקן. פעולותיהם את יוכלו לבסס שעליו ומעודכן, מוסמך ידע זקוקים לגוף העולם, ברחבי לעמיתיהם

ולעשות   (Evidence Based Practice) הראיות מבוססת הפרקטיקה גישת את  לאמץ לכאורה, עליהם, לפיכך

לטיפול הנוגעות החלטות לקבל בבואם בנמצא, ביותר שיש הטובות בראיות ומושכל מפורש מודע, שימוש

ראיות' כתהליך הכולל מבוססת ’פרקטיקה המגדירים החוקרים בעקבות נראה שעליהם ללכת אליהם3. בפונים

התוקף של ביקורתית הערכה ללקוחותיהם, מענה במתן לסייע העשויים ביותר הטובים הממצאים של איתור

השירות4. מקבלי של הידע ועם העובד של מומחיותו עם ושילובם אלו ממצאים של (validity)

ורווחה". "חברה העת בכתב לפרסום התקבלה זה מאמר של המלאה הגרסה .1
2. Dominelli, L. (2004) Social work: Theory and Practice for a Changing Profession. Cambridge, UK: Polity Press.
3. Sackett, D.L., Straus, S.E., Richardson, W.S., Rosenberg, W. & Haynes, R.D. (1997) Evidence-Based Medicine: How to 

Practice and Teach EBM. New York: Churchill Livingstone.
4. Straus, S.E., Richardson, W.S., Glasziou, P. & Haynes, R.B. (2005) Evidence-Based Medicine: How to Practice and Teach EBP 

(3rd Ed.). New York: Churchill Livingston.
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ואף ייחודיים בקשיים להיתקל עלול בישראל הראיות מבוססת הפרקטיקה גישת שיישום כאן אטען זאת, עם

הרווחה שירותי שמערכת להדגיש יש ראשית, בחו"ל5. המוגבלת להצלחתה שהביאו מהקשיים יותר מורכבים

העוקבים המחקרים על קצב עריכת עולה השינויים קצב ובשינויים תכופים6. רבה בדינמיות בישראל מאופיינת

בישראל הסוציאלית העבודה הוראת בנמצא. אינן רבות פעמים השדה לעובדי הדרושות והראיות אחריהם

של והתאמות בדיקות בפרקטיקה נדרשות אך אמריקה, מצפון בעיקר בידע מיובא, נרחב שימוש אמנם עושה

והגישה באנגלית ברובו אינטרנט כתוב ובאתרי עת בכתבי בספרים, שהידע המצוי בכך כרוך נוסף קושי זה7. ידע

בשירותי השינוי שקצב נדמה לכן, זו8. בשפה שולטים דיים אינם המקצוע אנשי שרוב מוגבלת, משום אליו

מקשים השפה ומחסום המקומיים המחקרים החברתיות בישראל, מיעוט הבעיות של הייחודי אופיין הרווחה,

בישראל. הראיות מבוססת הפרקטיקה גישת יישום על במיוחד

השימוש לעודד את גיסא, מחד שמטרתו,  תהליך להוביל הרווחה את משרד הניעו אשר אלה הם אתגרים

”ידע של יצירה לקדם גיסא, ומאידך וזמינות, קיימות שהן עת בכל מחקריות ובראיות המקצועית בספרות

ארגונית למידה  של מתודולוגיה בפיתוח  ,1998 בשנת החל זה  תהליך בראיות. חוסר יש  כאשר לפעולה"9,

מאוחר  שנים הרווחה. שבע סוציאליים בתוך סוכנויות של עובדים קבוצות (organizational learning) עבור

במאמץ ,(virtual communities of practice) מקוונות ידע קהילות והקים  מאמציו את  המשרד הרחיב יותר

שונים. בארגונים הפועלים סוציאליים עובדים בקרב למידה לקדם

למידה ארגונית בשירותי רווחה

אך חרף עשורים10, משלושה יותר כבר (organizational learning) ארגונית בלמידה עוסקת המחקרית הספרות

את לאמץ בחרתי  זה בחיבור  המונח12. של מוסכמת הגדרה אין עדיין לסכמה11, במטרה שנעשו הניסיונות

חדש ידע של רכישה המשלבים כתהליכים ארגונית למידה המגדירים ,13(1999) ווייט ליין קרוסן, של ההגדרה

5. Cnaan, R.A. & Dichter, M.E. (2008) "Thoughts on the Use of Knowledge in Social Work Practice". Research on Social Work 
Practice, Vol. 18, pp. 278-284.

 Regehr, C., Stern, S. & Shlonsky, A. (2007) "Operationalizing Evidence-Based Practice: The Development of an Institute for 
Evidence-Based Social Work". Research on Social Work Practice, Vol. 17, pp. 408-416. 

6. Ronen, T. (2004) "Evidence-Based Practice in Israel". In B. Thyer, & M. Kazi (Eds.), International Perspectives on Evidence-
Based Practice in Social Work. Birmingham, UK: Venture Press, pp. 113-132.

7. Spiro, S.E., Sherer, M., Korin-Langer, N. & Weiss, I. (1998) "The Professionalization of Israeli Social Work". In F. M. Loewenberg 
(Ed.), Meeting the Challenges of a Changing Society: Fifty Years of Social Work in Israel. Jerusalem: The Magnes Press,                  
pp. 29-51.

8. Auslander, G. (2000) "Social Work Research and Evaluation in Israel". Social Work Research and Evaluation: An International 
Journal, Vol. 1, pp. 17-34.

9. Argyris, C. (1993) Knowledge for Action. San Francisco: Jossey-Bass.
10. Arthur, J.B. & Aiman-Smith, L. (2001) "Gainsharing and Organizational Learning: An Analysis of Employee Suggestions 

over Time". The Academy of Management Journal, Vol. 44, pp. 737-754.
11. Fiol, C.M. & Lyles, M.A. (1985) "Organizational Learning". The Academy of Management Review, Vol. 10, pp. 803-813.
 Huber, G.P. (1991) "Organizational Learning: The Contributing Processes and the Literatures". Organizational Science, Vol. 

2, pp. 88-115.
 Levitt, B. & March, J.G. (1988) "Organizational Learning". Annual Review of Sociology, Vol. 14, pp. 319-338.
12. Berthoin-Antal, A., Dierkes, M., Child, J. & Nonaka, I. (2001) "Organizational Learning and Knowledge: Reflections on

the Dynamics of the Field and Challenges of the Future". In M. Dierkes, A. Berthoin-Antal, J. J. Child & I. Nonaka (Eds.), 
Handbook of Organizational Learning and Knowledge. New York: Oxford University Press, pp. 921-940. 

 Garvin, D. (2000) Learning in Action: A Guide to Putting the Learning Organization to Work. Boston: Harvard Business School 
Publishing.

13. Crossan, M.M., Lane, H.W. & Roderick, E.W. (1999) “An Organizational Learning Framework: From Intuition to Institution". 
Academy of Management Review, Vol. 24, pp. 522-537.



15

ענפים14. לשני מתפצלת שהיא מעלה הארגונית הלמידה בספרות העיון בארגון. בהם והשימוש קיים, ידע ושל

כלומר על המבנים והמנגנונים הלמידה הארגונית, של המבניים והטכניים דגש על ההיבטים הראשון שם הענף

בו ולעשות ידע  ביניהם להחליף למידה, של שגרה לקיים לעמיתים המאפשרים  ,(learning mechanisms)

ההדרכה  פגישת הוא הרווחה בשירותי השכיחים הלמידה ממנגנוני אחד לדוגמה, הארגון15. לתועלת שימוש

והחברתיים בהיבטים התרבותיים עוסק הארגונית ספרות הלמידה של השני הענף התקופתית16. (supervision)

הטקסיים, הלשוניים,  ובביטוייהם  למידה, המעודדים ובערכים בנורמות כלומר הארגונית,  הלמידה  של

והסמליים17. הנרטיביים

לכך שיש נדמה איטית19. הציבורי למגזר וחדירתה העסקי18, במגזר בעיקר הארגונית צמחה הלמידה כאמור,

מונופול. של רבות ממעמד פעמים נהנים בכללם, הרווחה ושירותי הציבורי המגזר ראשית, ארגוני סיבות: מספר

רבה במידה ביצועיהם, חסר את ולשפר ללמוד פירמות המניע הכלכלי והתמריץ פחות לתחרות חשופים הם

מעורפלות, במטרות כלל בדרך מאופיינים וככאלה הם בארגונים בירוקרטים לרוב מדובר ועוד, זאת זה. במגזר

בין הידע זרימת את לחסום עלולות אלו תכונות היררכי20. ובמבנה  נרחב בפיצול נוקשה, עבודה בחלוקת 

במשאבים, ובמחסור עבודה רב בעומס מאופיינים הרווחה שירותי לכך, בנוסף ולמנוע למידה. לעבודה עמיתים

דורשת שהיא משום יותר, קשה בתנאים אלו דחופות. הלמידה לפתור בעיות מתמשך לחץ תחת נתונים והם

בישראל. מפתחי המתודולוגיה בפני שעמדו אלו האתגרים ארוך-טווח. מאמץ

הארגונית הלמידה מתודולוגיית

מחלקות בשמונה ויושמה פותחה הרווחה בשירותי ארגונית ללמידה המתודולוגיה של הראשונה הגרסה

בארץ. ממשלתיות ויחידות רווחה סוכנויות בעשרות מיושמת להיות הוסיפה מאז, חברתיים. לשירותים

הבאים: את השלבים כוללת האחרונה המתודולוגיה בגרסתה

הלומדת היחידה של הארגונית הלמידה מוכנות הערכת הראשון: השלב

מאפשרת המתודולוגיה. בחינה זו את ליישם המתעתדת היחידה של ללמידה המוכנות חשוב לבחון את תחילה

הדרך. הערכה בתחילת הלמידה המעכבים את הנורמות והמנגנונים המעודדים או הערכים, טיב להעריך את

14. Chaskin, R. J. (2008) "Dissemination and Impact: Issues, Lessons and Future Directions, in Research for Action". In R.J. 
Chaskin & J.M. Rosenfeld (Eds.), Cross-National Perspectives on Connecting Knowledge, Policy, and Practice for Children. 
Oxford: Oxford University Press, pp. 131-157.

 Easterby-Smith, M. & Araujo, L. (1999) "Organizational Learning: Current Debates and Opportunities". In M. Easterby-
Smith, J. Burgoyne, L. Araujo (Eds.), Organizational Learning and the Learning Organization: Developments in Theory and 
Practice. Newbury Park, CA: Sage Publications, pp. 1-22.

15.  Argyris, C. & Schön, D.A. (1996) Organizational Learning II: Theory, Methods and Practice. Reading, MA: Addison Wesley.
16. Brashears, F. (1995) "Supervision as Social Work Practice: A Reconceptualization". 0., Vol. 40, pp. 692-699.
 Kadushin, A. & Harkness, D. (2002) Supervision in Social Work. New York: Columbia University Press.
17. Cook, S. & Yanow, D. (1993) Culture and Organizational Learning. Journal of Management Inquiry, Vol. 2, pp. 373-390.
18. Argyris, C. & Schön, D.A. (1974) Organizational Learning: A Theory of Action Perspective. Addison-Wesley, Reading, MA.
 Senge, P.M. (1990) "The Leader's New Work: Building Learning Organizations". Sloan Management Review, Vol. 32,                     

pp. 7-23.
19. Finger, M. & Brand, S.B. (1999) "The Concept of the 'Learning Organization' Applied to the Transformation of the Public 

Sector". In M. Easterby-Smith, L. Araujo and J. Burgoyne (Eds.), Organizational Learning and the Learning Organization. 
London: Sage, pp. 130-156.

 Smith, K.D. & Taylor, W.G. (2000) "The Learning Organization Ideal in Civil Service Organizations: Deriving a Measure". The 
Learning Organization, Vol. 7(4), pp. 194-197. 

20. Rainey, H.G. & Bozeman, B. (2000) "Comparing Public and Private Organizations: Empirical Research and the Power of the 
a-Priori". Journal of Public Administration Research & Theory, Vol. 10(2), pp. 447-471.
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בכך יש ארגונית. ללמידה הקשורים המונחים את להכיר ללמוד המבקשים עבור ראשונה הזדמנות גם היא זו

למידה. סדור של למהלך להיכנס למוכנותם וחיזוק הכשרת הלבבות מקצת

וניסוח שאלת הלמידה לומד צוות הרכבת השלבים השני והשלישי:

שבמוקד בשאלה בפועל העוסקים הארגון של עובדים יכלול הלומד הצוות לומד. צוות הרכבת הוא הבא השלב

כאלה  ללמידה, המחויבים 15-8 עובדים שיכלול וחשוב של הלמידה החלוץ חיל הצוות הוא בארגון. הלמידה

שאלת שאלת למידה. ניסוח הוא הבא מנהליהם. השלב שמונו בהוראת כאלה ולא בו להיות חברים שביקשו

מציע שהוא  השירותים לאיכות הארגון,  לתפקוד  חיוני שפתרונה מקצועית  או  ניהולית סוגיה היא למידה 

לא מספק, מענה לה נמצא אשר לא הלומד, הצוות חברי של לפרקטיקה שאלה הנוגעת זוהי ייעודו. ולמימוש

לסייע אלא מסוים, לפיתרון לרמוז אמור אינו השאלה ניסוח ובמחקר. בספרות ולא הנוהגת הפעילות בדרך

על ... ל נוכל ”כיצד הבאה: התבנית על לרוב מבוססת למידה שאלת לכן שונות. חלופות לבחון הלומד לצוות

שלנו?". עבור הלקוחות יותר תוצאות טובות להשיג מנת

לכן בשאלה שנבחרה. במידה רבה תלוי לומד לצוות להצטרף ביחידה עובדים סוציאליים שנכונותם של ברי

לקראת הכנות מאשר הם יותר מזו, שלבים אלו יתרה בזה. השלישי כרוכים למעשה זה והשלב השני השלב

לארגון, הקשורות בסוגיות הכפופים  ושל המנהלים של משותפת חשיבה הבניה של מחייבים הם הלמידה.

ארגונית. בלמידה הצוות של ראשונה התנסות למעשה זוהי פעולתו. ובדרכי בייעודו

הקיים הידע איתור הרביעי: השלב

דרכים על קיים ידע אחר לתור הצוות חברי נדרשים נוסחה, הלמידה ושאלת הורכב הלומד שהצוות לאחר

המחקרית, הספרות לצד מקורות, שיכלול, של רחב במגוון לחפש הצוות אמור השאלה. של מוצלח לפתרון

ידע של  לו, ומחוצה בארגון עמיתיהם ושל הלומד הצוות (tacit knowledge) של חברי סמוי וידע ניסיון גם

 best של מקוונים מאגרים בעבר, דומות סוגיות עם התמודדות על דוחות מומחים, של וידע לקוחותיהם

מעת  נפגשים משנה. אלה לצוותי מתחלק הלומד הצוות כלל בדרך ולכן משימה מורכבת זו practices ועוד.

שלפניהם. השאלה את תרומתו לפתרון ומעריכים שנאסף הידע את הם חולקים ביניהם הדיונים ובמהלך לעת,

ההצלחה  בסיפורי משותפים גורמים לזהות הצוות מנסה מהצלחות"21 ובמסגרתה ”למידה תוך נעשית ההערכה

לו. המדווחים

ניסיוני מודל ניסוח החמישי: השלב

מבוסס, הפיתרון הלמידה. לשאלת לסיומו בניסוח של פיתרון ניסיוני מגיע שנאסף הידע של ההערכה תהליך

הצוות השלם שיוצר הפיתרון בדרך כלל, להן. התורמים הגורמים ועל זיהוי מהצלחות על למידה היתר, בין

המשותף במקורות והדיון העיון חדש, פרי התערבות מודל זהו שהלומדים ליקטו. הידע סכום יותר מאשר הוא

למידה. כדי תוך שנולדה ממטפורה שאול שיהיה חדש, בשם יכונה הוא רבות פעמים שונים.

הרפלקטיבי היישום השישי: השלב

כל נדרש לתעד הצוות מחברי אחד כלומר, כל רפלקטיבית, כדי למידה תוך המודל יישום הבא הוא השלב

אחדים: עניינים הכתב על מעלה חבר צוות כל זו במסגרת עם השלמתה, מייד המודל ליישום הקשורה פעולה

(ג) מה בפועל; עשה מה (ב) התערבות; באותה להשיג קיווה הוא ומה המודל את ביישמו לעשות תכנן (א) מה

הוא התיעוד התוצאות. הוא מבין את כיצד ציפיותיו; (ד) תאמו את ובאיזו מידה התוצאות מעשיו תוצאות היו

21. Rosenfeld, J.M., Schön, D.A. & Sykes, I.J. (1995) Out from Under: Lessons from Projects for Inaptly Served Children and Families. 
Jerusalem: JDC-Brookdale Institute of Gerontology and Human Development.
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חברי לכל הרישומים מופצים בלבול. על או מבוכה הפתעה, על על במיוחד להצביע והכותבים מונחים תמציתי,

זהו .reflection on action שעיקרן תקופתיות בפגישות ונדונים האלקטרוני, הדואר באמצעות כלל בדרך הצוות,

מסתיים כאשר הלמידה. התהליך לשאלת במתן מענה יעילותו והרהור על המודל של בחינת ונשנה תהליך חוזר

והם דיו" ”טוב פיתרון מצאו שהם מגיעים למסקנה המודל ותוצאותיו, את המשותפת בחינתם לאור הלומדים,

המקצועית. הקהילה ולעיון עמיתיהם לביקורת עבודתם פרי את לחשוף מוכנים

שנוצר הידע חשיפת השביעי: השלב

את מחייב הוא התהליך. חתימת ולא הלמידה חלק מתהליך הוא ולביקורת לעיון בצוות שנוצר הידע חשיפת

ובימי במפגשים רבים, אנשי מקצוע של נוספת לבחינה ולהעמידן את מסקנותיו בקפידה לנסח הלומד הצוות

לשאלת הצוות שמציע הפיתרון את רק לא חושפת זו בחינה מקוונות. ידע ובקהילות ידע לניהול בירידים עיון,

הארגונית הלמידה של החלופה זוהי פעולתה. דרכי  ואת היחידה  של היסוד הנחות את גם אלא הלמידה,

אקדמיה. אנשי בקרב הנהוגה ,(peer review) לביקורת עמיתים

הבאה שאלת הלמידה השמיני: ניסוח השלב

מתמדת. לכן, למידה מחייבים רווחה לשירותי הפונים של המשתנים הצרכים זה, חיבור של כאמור ברישא

ערכים להנחיל מבקשת גם אלא להתערבות, חדשים מודלים  לפתח רק לא שואפת שנבנתה המתודולוגיה

של תחילתו אלא אינו אחד למידה מעגל של סופו מתמשכת. למידה המעודדים מנגנונים ולהבנות ונורמות

ובו הראשון, השלב שוב הוא השמיני השלב חדשה. שאלה אחריה גוררת שנפתרה למידה ושאלת הבא, המעגל

בתהליך כך, אותן. לפתור ולנסות למידה שאלות לנסח בארגון נוספים צוותים של יכולתם את ובוחנים שבים

.(learning organization) לומד לארגון את היחידה צוות הלומדים הופך ומתמשך, הדרגתי

לנוחות רק כך מוצגים הסדורים אינה נוקשה. שלביה הארגונית שתוארה כאן הלמידה ששיטת נבהיר לסיום,

של שיטתית בדיקה המתודולוגיה לצרכיו. את יתאים מיישם שכל ברי למידה ארגונית. להוביל המבקש הקורא

ומעשיים, ברורים ופתרונות שאלות ניסוח תומכת, מנהיגות שיטתית, רפלקטיבית למידה והסמוי, הגלוי הידע

ומנהיגיה. מנהליה סוכנות, כל דעתה של לשיקול נותר היישום בפועל חיוניים. דברים הם אלה כל

בין-ארגונית תוך-ארגונית ללמידה מלמידה

את  כדי להרחיב הרווחה לשירותי התקשוב טכנולוגיות חדירת את לנצל משרד הרווחה 2005 ביקש בשנת

לשירותים מהמחלקות ניכר בחלק  המתודולוגיה  את המשרד יישם עת אותה  עד  בהם. הארגונית הלמידה

(90% מהמחלקות  יותר הקטנות במחלקות אותה לבחון התקשה אך יותר, או עובדים 30 היו שבהן חברתיים

המומחיות23, תחומי וריבוי העובדים הקטן מספר אלו במחלקות (צבע, 2009)22. מ-30 עובדים) פחות מונות

חדירתו (האיטית) לומד. צוות להקמת מספיק עובדים שלא היו כיוון למידה שאלות של למעשה ניסוח מנע

בין למידה ולבחון וירטואליים, למידה ולהקים צוותי הזדמנות לנסות סיפקה הרווחה, לשירותי האינטרנט של

להקים קהילות הוחלט מסיבה זו .(weak ties)24 רופפים קשרים ומקיימים אחד לארגון שייכים שאינם אנשים

מקוונות. ידע

החברתיים. משרד הרווחה והשירותים חברתיים. לשירותים לגיבוש רפורמה במחלקות הוועדה דוח י. (2009) צבע,  .22
23.  Ibid.
24. Granovetter, M. (1973) "The Strength of Weak Ties". American Journal of Sociology, Vol. 78, pp. 1360-1380.
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בשירותי רווחה מקוונות קהילות ידע

אחת מקצועית זהות להם יש אך שונים בארגונים העובדים מקצוע אנשי של קבוצה היא מקוונת ידע קהילת

הלומדים שהצוותים בעוד מידע. בטכנולוגיות שימוש תוך מקצועית, סוגיה של משותפת בבחינה רב ועניין

היא מקוונות בקהילות ידע הלמידה ,(face-to-face) פנים-אל-פנים במפגשים למידה שאלת על יחד שוקדים

אחד, וחילופי במועד בהכרח אינה מתקיימת היא המחשב. לכן באמצעות נערכת כלומר, היא ,face-to-screen

הכתובה. המילה כולם על מבוססים הידע

להחליף המעוניינים מקצוע לאנשי לסייע המיועדות המקוונות הלמידה יוזמות התרבו האחרונות, בשנים

הטובה ביותר בצורה פועלות לומדים, בדומה לצוותים ידע מקוונות, קהילות כי נראה יחד. ולפתחו ביניהם ידע

של תחושה החברים, אמון בין קשרי של מרקם עשיר תורמים ליצירת המבניים והתרבותיים המרכיבים כאשר

והדדיות. פעולה שיתוף משותפת, תכלית

המקוונת הקהילה החברתיים. והשירותים הרווחה משרד של האינטרנט באתר הוקמו המקוונות הידע קהילות

בהן  הרשומים החברים ומספר שונים בנושאים 25 קהילות פועלות כיום .2006 בספטמבר הוקמה הראשונה

כ-7,000. הוא

מקוונות ידע קהילות והקמת  רווחה  בשירותי לומדים  צוותים  שהפעלת מלמדת  במאמר  שהוצגה הסקירה

מהספרות העולה בידע סוציאליים עובדים של יותר מושכל לשימוש לתרום עשויות יומם, סדר שעל בסוגיות

הכלים תרומת את להוסיף ולחקור ושיש ראשוניים, בממצאים שמדובר ברי עם זאת, חדש. ידע של וליצירה

קהילות הרכב ושל צוותים לומדים המארחים הארגונים מאפייני של בחינה הארגונית, תוך ללמידה שפותחו

המקוונות. הידע



19

        מבחן לנוער של קציני המסע שלנו - מסע הלמידה מהצלחות
הקבוצה רכזת מבחן מחוזית, ירושלים, קצינת טל, דרורה

הארגוני ותחום ההצלחה - תיאור הקונטקסט הרקע

חדשים. פרויקטים ובפיתוח בהתפתחות מתמדת, בלמידה עוסק לנוער המבחן שירות

רוזנפלד אשר יונה פרופ' אל פנתה היא מהצלחות, למידה בנושא עניין גילתה לנוער המבחן שירות כאשר הנהלת

הוחלט מהמפגש, מציע. כתוצאה שהוא הלמידה דרכי את ולהציג השירות עם מדריכי בישיבה להשתתף נאות

למידה. מפגשי עשרה אתו תקיים את הנושא, רצון ללמוד יגלו אשר מבחן, קציני של שקבוצה

הקבוצה  הארץ. מרחבי מבחן 15 קציני בהם והשתתפו ברוקדייל" ב"מאיירס-ג'וינט-מכון התקיימו המפגשים

מבחן וקצין  וותיקות צעירות עובדות טיפול, ועובדות  קלט  עובדות מדריכות, וכללה הטרוגנית הייתה 

אחד.

פאול ע"ש ולמדיניות חברתית סוציאלית לעבודה הספר בבית מהלימודים חלקנו רוזנפלד הכרנו פרופ' את

חרדה מסוימת עם כלפיו, יחד הערכה הגענו עם שכתב. – ממאמרים חלקנו ברוואלד באוניברסיטה העברית,

היו לחלק מסוימת. עם זרות גם אך מ"משפחה", חלק שאנו בתחושה באנו קציני מבחן של כקבוצה מפניו.

במערכת. בדרוג המקצועי, בוותק, הידע מהבדלים ברמת מחשיפה, חששות

מרעננת, אופטימית, נשמעה למידה מהצלחות, – האמירה יעדו. ידענו את שלא משותף" ל"מסע לצאת עמדנו

מהלא ידוע. למוכר והחשש למידה מתלווים ההיצמדות לכל עם זאת, מסקרנת ומרגשת.

מהצלחות הלמידה מסע לפני המצב

החברתית, השליחות מנחה אותנו סוציאליים. ועובדים מבחן קציני היה היותנו לכולנו המשותף המכנה •
עזרה. להושיט הרצון

המשטרה,  ידי אלינו על והופנו עבירות שביצעו והנערות מהנערים שרבים אומרת, המקצועית שלנו התפיסה  

ובקשר בעזרה  מעוניינים אינם וחלקם מרצונם  שלא הגיעו אולם הם לעזרה, וזקוקים מצויים במצוקה

מסתייגים מאתנו, רואים הם בעזרה, שלהם ולצורך למצוקתם מודעים אינם הם איתנו. לעיתים קרובות

עלינו להם, ולסייע אליהם להגיע על מנת לנו. מתנגדים המבוגרים וחלקם מעולם חלק ממסדי, גורם בנו

ובית החוק ובחסות ודורשת מעמתת עם גישה יחד בהבנה ובאהדה; בכבוד, בסבלנות, אליהם להתייחס

המשפט.

כמובנות פעולותינו את לראות ורגילים ממצוקתם ונערות נערים וחילוץ שיקום בטיפול, שנים עוסקים אנו •
איננו כאשר בספרי הלימוד והמחקר. הכתובות בתיאוריות עוסקים אנו לתעדן וללמוד מהן, במקום מאליהן.

באמצעים שלנו השימוש את בנו, הטמון את מגלים איננו בשטח, שלנו היומיומיות העשייה את מתעדים

מהם. לומדים ואיננו שגרתיות, בלתי פעולה ובדרכי יצירתיים

מהן. העקרונות הנובעים את מסכמים פעולותינו ואיננו של המשותף את המכנה מוצאים איננו •

מהן. ללמוד מנת על הצלחותינו, את ולא שלנו הכישלונות את יותר לראות נוטים אנו •
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מהצלחות הלמידה של במושגים הלמידה מסע

המצב אחרי המסע

בסיפורים דנה הקבוצה  עבודתו. במסגרת שהתרחש הצלחה סיפור מאתנו אחד כל הלמידה הציג במסגרת

כפי ששינן בישול. בספר כמו מניסיוננו, יוכל ללמוד שכל אחד כדי בכתב אותם תעדנו כך אחר וניתחה אותם.

.anything you can do,  I can do better – ,anything I can do, you can do too ולא – רוזנפלד פרופ'

וניתוחם. הצלחה עשר סיפורי מכילה שנים עבודתנו המשותפת. היא פרי היא החוברת

במפגשים: שנלמדה כפי להלן, המובאת המיוחדת במתכונת נעשית ההצלחה סיפורי של הסיכומים כתיבת

הנושא

הרקע

ואחרי לפני

וחיוביות (מחירים) שליליות לוואי תוצאות

(צמתים) התחנות

הפעולות

הפעולה עקרונות

סוגיות בלתי פתורות

תובנות

ואחד עובדים בהדרכת הצלחות סיפורי הם שניים בטיפול, הצלחות תיאורי הם שהבאנו מהסיפורים תשעה

העליון. המשפט בית מול הצלחה סיפור הוא

יונה רוזנפלד. מפרופ' וליווי הנחיה עזרה, וקיבלנו נזקקנו להגיע לתוצרים, כדי

השונים. בדרך ובמחוזות השירות בהנהלה עובדי את שיתפנו שלנו מהצלחותינו, הלמידה ובמהלך לאורך הדרך

שירות עבודת ואת החלו לבחון את עבודתם אשר והמדריכים, השפעה על קציני המבחן ללמידה הייתה זאת

חיובי. באור המבחן

לשירות. ומחוץ המבחן לנוער שירות של לשימושו זו חוברת לאור מוציאים אנו ידע זה, להפיץ כוונה מתוך

המטופל, על אופטימי מבט לאפשר הפוטנציאל, את לחשוף היכולות, ואת הכוחות את להדגיש חשוב גישתנו לפי

של כולנו. העבודה ועל המנהל,  המודרך, המדריך,

שמוצגת בדרך הלמידה מקצועיים, ומונחים ניתוחים תיאוריות, של לשפה כבולים המקצוע, אנשי שאנו, בעוד

בונים אנו זו בדרך פעולה. עקרונות של בלשון המסקנות הפקת את וממנה העשייה, את ראשית מדגישה לפנינו,

לנו. המוכתבת זו את מאמצים ולא התיאוריה את

הלמידה של שליליים לוואי תוצרי

מעשית, חדשה, שפה מעין שהיא זו, פי שיטה על בלמידה ובכתיבה רבה אנרגיה השקעת מאיתנו נדרשה •
ומדויקת. עניינית

בסטנדרטים ניסינו לעמוד זאת בכל היומיומית. בעבודתנו רבות עמוסיםבמטלות אנו הכתיבה, בעוד על עמלנו  •
אלה גמר, וכל להבאת התוצר לידי העורכים, עד ידי על ושוב תיקונים המקצועיים המתאימים, שכללו שוב

רב. זמן ונמשכו רבה סבלנות הצריכו
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 חלק סיימו לאור של החוברת, למועד ההוצאה במשך המפגשים. עד נטשו את הקבוצה שלוש מהמשתתפות  •
לנוער. המבחן בשירות עבודתן את מהמשתתפות

חיוביים לוואי תוצרי

בגישה ויצירתית. מרעננת צעירה, אמצעית, בלתי הטיפולית הגישה ומהנים. מרעננים מלמדים, היו המפגשים  •
הנקייה, הטהורה והאמיתית, בצורה הסוציאלית העבודה של הבסיסיים משתקפים הערכים והעקרונות זו

דרך תמיד שתהווה התפיסה את ולחזק להפנים זכינו העיניים. בגובה איתו והמפגש האדם אהבת תוך

שלנו. המקצועי מהרפרטואר וחלק עבודה

המעמיקים הדיונים כמו דעה, והאפשרות להביע המפרה המקבלת, המשתפת, הקבוצתית והחוויה האווירה  •
בעבודתנו להתבונן משותפת לנו הזדמנות הייתה הקבוצה. אחד מחברי כל את חיזקו המשותפת, והלמידה

 (Schon, 1982 reflection in and on action) – ה"בוננות" בדרך סינרגטית הייתה הלמידה בפרספקטיבה.

ואת השירות. הטיפולית העבודה את לקדם לנו והיא אפשרה –

המשותף במסע התחנות

חברי  כל בקרב ופתוחה נינוחה וההרגשה האווירה הייתה הדרך למידה: מתחילת המאפשרת אווירה יצירת  •
אכן הובילו ואלה תחרותיות ושיפוטיות. ללא ותומכת, מקבלת באווירה שוויונית, הצורך הקבוצה. הודגש

ומעשירים. פוריים למפגשים

מאתנו אחד לכל איפשר מהמשתתפים, אחד כל ידי על הצלחה של מקרים הצגת של הסבב ההצלחה: סיפורי  •
של הצלחה. להתנסות בחוויה

את מבטא מהמשתתפים אחד כאשר כל תובנות, הדדי ולהפקת לשיתוף רב זמן הקדשנו התובנות: סבבי  •
ללמידה. ותורם שלו מהפרספקטיבה עצמו

ועל  בה הטיפול על הצלחת דיברה אשר לשעבר, הוזמנה מטופלת המפגשים עם מטופלת: לאחד מפגש  •
לקראת לאחריו הוחלט, נוספות. והוביל לתובנות מרגש המפגש היה מבטה. מנקודת שתרמו לכך הגורמים

בו, נכון הטיפול על לקבל משוב מנת על למטופל שלו לשעבר יפנה שכל משתתף ההצלחה, כתיבת סיפורי

הגורמים על נוספת מבט וגם לנו, נקודת למטפל גם למטופל, המחודשת תרמה גם הפנייה הפנייה. ליום

בטיפול. ולהצלחה ללמידה התורמים

התיקון),   אגף ומנהלת בכיר סמנכ"ל (וכיום שרביט רחל הגב' השירות לשעבר, ההנהלה: מנהלת עם מפגשים  •
ליבנה, חיים מר המחשוב על מערכות ברוור והאחראי מר אפי מנהל השירות) (וכיום לשעבר הארצי המפקח

ישיר, באופן המשתתפים, מן וקיבלו הלומדים של בחוויה מעורבים היו למשתתפים, להאזין למפגשים הגיעו

מהלמידה. ותובנות משוב

להתנסות בכתיבה מקצועית, בהרחבת למשתתפים הכתיבה, התיקונים והמשוב אפשרו מקצועית: כתיבה  •
מקצועית. בהתפתחות ואיתם תובנות וניסוח היסקים בהסקת בהעמקה, היריעה,

הצלחה להשגת חיוניות שהיו המשותפות הפעולות

שבועות. לשלושה אחת שהתקיימו למפגשים הארץ רחבי מכל והגענו פעילות מכל זמן פסק לקחנו  •
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והייתה להתבטא אפשרות ניתנה לכל אחד וציפיותיו. תפקידו סיפר על אחד כל משותפת. הכרות ערכנו  •
אחד. לכל מכבדת התייחסות

המפגשים. תוכנית ואת מהצלחות הלמידה רעיון את הציג רוזנפלד פרופ'  •

אינטימית נינוחה, לאווירה מאתנו תרם זה. כל אחד של זה את דבריו הדדי, כיבדנו משוב נתנו בכנות, שוחחנו  •
ושוויונית.

ומהפעולות באופן שיטתי ההצלחות את חקרנו להצלחה. ושתרמו מאתנו אחד כל הפעולות שעשה את הצגנו  •
פעולה". ”עקרונות הפקנו

פתורות. בלתי וסוגיות תובנות, תגובות, העלינו מפגש בכל  •

קצינת המבחן של פעולות ואלו היום מצבה מה הטיפול, לפני מצבה היה מה שסיפרה לשעבר הוזמנה מטופלת  •
הטיפול. להצלחת הביאו

העקרונות וגזרנו את ההצלחות סיפורי את כתבנו בחוברת. אותם ולכנס ההצלחות סיפורי לכתוב את החלטנו  •
מהם. הנובעים

(theories in use) כ"תיאוריות בשימוש" מהפעילויות העקרונות הנגזרים

הקבוצתית ללמידה הקשורים עקרונות

הדדית  תמיכה ודמוקרטית, שוויונית אינטימית, אווירה קיום עמיתים המאפשרת קבוצת של חיוניותה  •
ומשוחרר. חופשי וביטוי

אחד כל כאשר .(reflective practice) בדרך הבוננות מקצועיות, פעולות עמיתים, הממוקדת על בקבוצת הלמידה  •
סינרגטית. הדדית הפריה נוצרת המבט השונות ומסכום הניסיונות. מנקודות מתעשרים כולם ללמידה, תורם

עקרונות הקשורים לטיפול

שון: ”המוקד דונלד כדברי והעובד. המודרך המטופל, של והכוחות גילוי היכולות בטיפול. האופטימית הגישה  •
יגיע שהמטופל הסיכוי קירבה, כשיש יותר בפטרונות. ולא בגובה העיניים האדם עם המפגש הוא בעבודתנו

יותר". גדול לטיפול

ונדיבות זולתנו של לצער אהדה ,(compassion) חמלה דורשת לדברי פרופסור רוזנפלד, שלנו, הפרופסיה  •
(profess), משמש  עמדה על שליחות, מצהיר איש הפרופסיה עושה האחר. לשמחתו של אהדה – (generosity)

ל"מטופל". קול ונותן

לאהוב  – המקצוע של הבסיסיות האמיתות פי על לעבוד וחיזוק לגיטימציה בטיפול: מתן ופתיחות כנות  •
הדיבור. בטון במבט, בחיוך, בו אמון לעורר המטופל, את

יציבות להעניק מאפשרים והחוק,  המשפט בית וסמכות  המקצועית הסמכות בטיפול. הסמכות שילוב  •
עבורם. המזבח" ”קרנות הם אלה יציבות. בחוסר שחיים לאנשים

מלחמת לאחר המקצועית דרכו בתחילת עבודתו על סיפר רוזנפלד פרופ' למטופל. בחירה אפשרות מתן  •
לטיפול. בעולם וסרב לבוא נותר לבד הילד הנוער". ”עליית של בילד בפנימייה השנייה, כאשר טיפל העולם

לא גישה זו לטיפול. אליו יבוא שהוא רוצה מאד שהוא לילד לומר רוזנפלד לפרופ' הציעה מדריכה אחת
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לא אם הורים, וכי לו שאין לילד לומר לו הציעה אחרת מדריכה לטיפול. לבוא לסרב והילד המשיך עבדה

לבחור למטופל שניתנה בין ההזדמנות שילוב נוצר כאן עבדה. אכן זו למוסד. גישה אותו לשלוח יאלצו יבוא,

בסמכות.  לבין השימוש האפשרויות בין

לשיתוף רבה יש חשיבות בטיפול. המשפחה שולבה ההצלחות שהוצגו, סיפורי בכל בטיפול. המשפחה שילוב  •
להוריו. הנער בין ולבניית חיבור והשתתפותה המשפחה

יצירת  משאבים, איגום דבר המאפשר גורמי קהילה, עם במשותף עובדים הקהילה. אנו גורמי עם שותפות  •
ומשפחתו. המטופל לטובת המערכות בין ותיאום בעבודה תפקידים חלוקת לנער, ביטחון חגורת

איתן. הצליחו ולא בהן לטפל יודעים אינם אחרים שמקצועות באוכלוסיות, מטפלים אנו יצירתית. עבודה  •
פתרונות ולאלתר ליזום לנסות, מתמיד, באופן פתוחים להיות אלא למוכר, להיצמד לא מאיתנו דורש הדבר

חדשים.

איש בא והנה עוד לצפות? לקשיש יש למה קשיש סיני: יפה על אגדה המבחן אחת מקצינות סיפרה זה בהקשר

מאושר... אדם להיות הפך והוא לשיר החלה הכנרית כנרית. לו והביא לבקרו

פתורות בלתי סוגיות

,(reaching out) יישוג בחיזור, צורך שיש מחד, עולה ההצלחה צרכי השעה: מסיפורי מול צורכי הטיפול  •
רב, העבודה שעומס מהעובדה להתעלם ניתן לא כיום מאידך, המטופל. של בקצב אגודל בצד עקב הליכה

לעתים עבודה שמקשה ובקצב העבודה בייעול יש צורך מטופלים ליותר להגיע מנת אדם, ועל כוח חסר

שדרות מבחן בכל קצין כל קשה אצל האחרונות דילמה מעוררת בשנים סוגיה זו נער. כל בקצב של לצעוד

השירות.

הפסיכו- החקירה הקלט- מפגשי (לדוגמא: ברורים נהלים על בנויה המערכת עצמאות: מול סטנדרטיזציה  •
פעמיים מוזמן טיפול; הנער לעובד מועבר הוא לטיפול זקוק הנער אם פגישות, עד ארבע נמשכים סוציאלית

עניינו  – פיקוח ל-2 מפגשי מגיע שאינו נער המשפטי; לדיון ממתינים אנו מגיע, אינו אם אך ראשון, למפגש

את להגביל שעלולה  אחידה", ”תלבושת סטנדרטיזציה,  מחד – הדילמה  עולה כך לבית המשפט). מוחזר

ונעלמים ובוהו תוהו נוצר וכללים הגדרות אין כאשר מאידך, פתרונות; ולאלתר לגלות שלנו האפשרות

וליצירתיות. אישי מסוים לביטוי למרחב זקוק המקצוע כי איש שנזכור, חשוב הגבולות.

הן התשובות בו שבמקום עלה, הלמידה בקבוצת ועמימות: התלבטות דיסוננס, מול ברורות תשובות  •
למרות לפרדוכסים.  לדילמות, לדיסוננס, חשיבות שיש מכאן לחשיבה. אפשרות אין ומוחלטות, ברורות 

הוא הזה שהמתח הרי ובמוחלטות, בבהירות והקבוצה הפרט של הצורך ולמרות בעמימות לחיות הקושי

לחשיבה. ומגדל למידה מרחב המאפשר

תובנות

והיו להצלחות  להתחבר  שהתקשו כאלה בקבוצה  היו  בתחילה  מכישלונות:  למידה – מהצלחות  למידה   •
ההגנות. את העצמי ומגייס מיד את הערך מוריד בכישלון נכשלו. העיסוק ללמוד ממקרים בהם מעוניינים

גם מאפשרת מהצלחה למידה בפרספקטיבה. מבט מאפשרת מחזקת, אופטימית, מרוממת, ההצלחות ראיית

ובהצלחות ביכולות  בצדדים החזקים, להתבוננות רבה חשיבות באור חיובי. יש עצמו את לראות למטופל

הצלחה על החיובי והמבט החיזוק עצם כי ובניהול. לעתים נדמה בהדרכה בטיפול, השירות – רמות בכל

את הכוס. ממלא – המלאה הכוס חצי על מבט מביאים הצלחה.
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רואים  מלמעלה לא שרואים ’מה – מחיצה הארגונית: בהיררכיה יש במערכת שימורה מול היררכיה השטחת  •
(ongoing learning) מתמשכת ולמידה מהצלחות למידה מלמעלה'. רואים לא מלמטה שרואים ומה מלמטה,

הדבר מחיצות והיררכיות. ללא ולהאזין להשמיע ואפשרות ודמוקרטית שוויונית פתוח, אוירה שיח דורשים

להעשיר חדשות, תוכניות ולבנות ליזום ושותפות, שייכות לחוש הדרך, עם להזדהות בארגון לשותפים מסייע

הארגון. להצלחת ולהביא

הבלתי  לדילמות למחשבות, מקום לתת והתנגחות: יש תוקפנות מול כפייה, והערכה אהבה מתוך שיח  •
ומתנגח כפייה, עימות תוקפני העובדים. מדרג לכל למודרך למטופל, והערכה מתוך אהבה ולביקורת  פתורות

ההאזנה, השיח כוחותינו, מיטב בו את משקיעים ואנו לכולנו חשוב שלנו, שהוא בארגון הצלחה. לא ישיגו –

שלנו. המטופלים ואת אותנו לקדם עשויים המשותפים, והחשיבה הכנה

מדיניות בעיצוב הארגונית, בהדרכה, בהיערכות רמות: בפרקטיקה, במספר מהצלחות ללמידה האפשרות  •
ברמת  המודל לשימוש ולפיתוח נרחב כר קיים וההדרכה. הפרקטיקה בעיקר ברמת עסקה ובמחקר. קבוצתנו

והמחקר. המדיניות הארגון,

זו מתחושה נעביר הצלחות על הכתיבה שדרך מקווים ואנו ובאופטימיות באנרגיות טעונים מהמפגשים יצאנו

לקוראים. גם
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ומלימודים מנותקת ממשפחה שהייתה טיפול בנערה לסירוב": ”מעבר
ירושלים לנוער, מבחן שירות נהרי, איריס

דנה

סמים והחזקת שימוש עבירת בעקבות המשטרה של הנוער מחלק ידי על לנוער המבחן לשירות הופנתה ,17 בת דנה,

מריחואנה. מסוג

צמודים ומסודר. בגדיה שלה נקי החיצוני גילה. המראה יותר מכפי פיזית נראית מפותחת יפת מראה, נערה דנה,

וססגוניים.

וקבלה. פתיחות אווירה של ומשרה בקצרה ובדעתנות מתנסחת עצמה בבהירות, את מבטאת דנה

והתנהגותיות, לימודיות בעיות החלו הביניים לחטיבת במעבר הממלכתי. החינוך במסגרת דנה למדה השנים במהלך

בית את מיוזמתה נטשה ולבסוף ימים רבים נעדרה מהלימודים למשך בתפקודה. היא הידרדרות חלה י"א ובכיתה

לבני התחברה לבית, מחוץ בלילות שוטטה בסמים, להשתמש החלה במקביל מזדמנות. בעבודות לעבוד והחלה הספר

קשר טיפולי. לכל במסיבות אסיד וסירבה מיעוטים, השתתפה

דנה של משפחתה

ההורים כי הצעירה מבין אחיה ונראה היא דנה .40 - 18  בגילאי ילדים ושמונה הורים זוג 10 נפשות: מונה המשפחה

הקשר כי ונראה בבית מתגוררים אינם רבות, בשנים ממנה מבוגרים אחיה רוב בילדיהם. מטיפול ועייפים מבוגרים

אותה משתפת והיא בבית עדיין מתגוררת אשר שנים במספר ממנה הגדולה לאחותה קשורה דנה מרוחק. ביניהם

דתי. חיים אורח מקיימת המשפחה ובלבטיה. בקשייה

במשפחה תפקודו גם וכך התנהגותו לבית. מחוץ  היום שעות רוב נמצא  השניים, נישואיו הם אלו אשר האב,

בבית. ובנעשה הילדים בחינוך להתערב ממעט הוא בפסיביות. מאופיינים

עליהם ובאובדן בתהליך האבל שקועה והייתה אחיה מרבית את שיכלה האחרונות בשלוש השנים עקרת בית. האם

בילדים. על הטיפול האחראית והיא בבית הדומיננטית הדמות היא במשפחתה. האם שהתרחש

את מקבלת אינה אך המבוגר גילם בשל הוריה  את  מכבדת דנה  – מורכבת  להוריה דנה בין היחסים מערכת

סמכותם.

בה לתמוך מתקשים ההורים כי ובעיות ונראה משוחחים על קשיים הם אינם מרוחק. ביניהם הקשר כי התרשמתי

ולהיות איתה.

 לפני הטיפול – דנה

לפגישות.  קבוע לא באופן מגיעה הקשר לטיפול ובתחילת להגיע מסרבת דנה •

אני  כמה עד אותי ובודקת דנה בוחנת הראשונות בינינו בשיחות הטיפולית – חוסר אמון במערכת מפגינה דנה •
אחת מהן. אף אהבה היא לא אך סוציאליות בעבר, עובדות לה ואומרת שהיו היא חוזרת אותה. מוכנה לקבל

היא  הזמן עם חברים. ועם מזדמן השימוש תחילה, קבוע. באופן מריחואנה מסוג בסמים  משתמשת דנה •
בהם לבדה. קונה סמים ומשתמשת יום, באופן קבוע ומידי משתמשת בסמים
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מי  ועם מסתובבת דנה היכן יודעים ההורים אינם ביניהם. שיחות מנהלים אינם קיים נתק והם להוריה בין דנה •
מנסים ולא מדברים לא כלפיה. הם הוריה ועל הריחוק שהם מפגינים על דנה כועסת הביתה. חוזרת היא ומתי

השני. אחד אל להתקרב

  חברתיים. לשירותים מהמחלקה הסוציאלית והעובדת חבריה אחיה, הוריה, אכפתיות כלפי חוסר מפגינה דנה •

מוזנחת. דנה החיצונית של הופעתה •

לומדת. או עובדת אינה דנה •

הטיפול לאחר – דנה

לשיחות  חיכתה היא ובזמן. קבוע באופן לפגישות להגיע דנה החלה הזמן עם בטיפול – פעולה משתפת דנה •
בקשייה. אותי ושיתפה בפניי הפנימי עולמה את חשפה בינינו,

לשירות  הגיעה שבו ביום בסמים השימוש את הפסיקה היא לדבריה, בסמים – להשתמש מפסיקה דנה •
היא ולהתקדם. תפקודה את לשפר רוצה היא אם השימוש את להפסיק חייבת היא כי הבינה היא לנוער. המבחן

להיות עליה ”שמרו" הבדיקות כי אמרה עימה האחרונה בשיחתי נקיות. היו וכולן השתן בדיקות לכל הגיעה

נקייה.

מעדכנת  היא השתפר, הוריה עם הקשר כי אמרה עימה שקיימתי האחרונה בשיחה ההורים – עם טוב קשר •
עושה. היא ומה הולכת היא לאן אותם

ליצור  דנה לשכנע את הצלחתי הקשר בינינו במהלך הרווחה – מחלקת בקשר טיפולי עם ממשיכה דנה •
בינינו. הקשר סיום עם טיפולי בקשר שתמשיך כדי הרווחה, במחלקת הסוציאלית העובדת עם קשר

החיצוני שלה. המראה בטיפוח לב תשומת דנה משקיעה •

בגדים  בחנות לעבוד דנה החלה  והתבסס,  שהלך  הטיפולי  לקשר במקביל – חודשים  מספר עובדת דנה •
יותר מאוחר בשלב עצמה. עבור בגדים ולקנות לפרנס את עצמה מיכולתה סיפוק הביעה היא בעבודה. והתמידה

לצה"ל. הכנה כדי להשתתף בפרויקט לעבוד הפסיקה היא

ומורים מדריכים עם באוניברסיטה המתקיים מיוחד פרויקט – לצה"ל הכנה בפרויקט משתתפת דנה •
הצבאי. לשירות אותה שהכינו

חינוך. כמש"קית ומשרתת לצבא מתגייסת דנה •

פעולות

(reaching out) יישוג פעולות .1

חיזור אחרי הנערה

אליהם  שהתקשרתי לאחר גם אך הם לא הגיעו. מכתבים, באמצעות פעמים דנה והוריה מספר הזמנתי את -

באו. לא הם – עימם ושוחחתי הביתה

עלי סומכת אינה היא לבוא, אינה מוכנה כי ואמרה דנה סירבה תחילה טלפונית. שיחה דנה עם קיימתי -

לבסוף לנוער. המבחן את חשיבות ההגעה לשירות לה הסברתי הזמן. בשיחת הטלפון  את לבזבז מוכנה ואינה

עימי. לשיחה לבוא הסכמתה את הביעה
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עמי. אותה להמשיך ולהיפגש עודדתי הגיעה לפגישות. שלא פעם בכל דנה עם התקשרתי ושוחחתי -

ההורים וגיוס שיתוף

הוא כי אמר אך לבוא, נכונות הביע הוא המבחן. שירות עם הפעולה שיתוף חשיבות את לאב הסברתי -
פעולה. אותה לשתף לשכנע ואנסה לו חשוב שאני אדבר עימה ונראה להגיע דנה לשכנע את מתקשה

נוספים טיפול גורמי גיוס

להגיע  את דנה לשכנע לסייע לנו לגייסה, כדי בניסיון המשפחה של הסוציאלית העובדת עם דיברתי -

עמי. הפעולה חשיבות שיתוף את לדנה והדגישה בפניה התקשרה היא אכן המבחן. לשירות

בסמכות שימוש

עמי.  לשתף פעולה חייבת היא החוק פי על להם כי ואביה הבהרתי דנה עם ראשונה בפגישה -

   בחייה. שינוי ולעשות לפעול תחליט אם לצידה לעמוד ומוכנה לה לעזור רוצה שאני גם לה אמרתי -

דנה של ובשיקום בטיפול להצלחה שתרמו פעולות .2

ברורה טיפולית מסגרת יצירת

הטיפול.  מטרת ואת הבעיה את הגדרנו ניסחנו חוזה טיפולי ובו -

בבעיה זו.  לטפל בסמים וכי חשוב השימוש דנה היא של הבעיה המרכזית כי סיכמנו -

  לשינוי. ובתכנית בטיפול פעולה תשתף וכי תגיע לפגישות עמי בזמן כי דנה התחייבה בפניי -

למסגרת  או למסגרת גמילה יומית הפנייה פעולה בטיפול – שיתוף אי של ההשלכות את הבהרתי לדנה -

לבית. מחוץ פנימייתית טיפולית

גמילה מסמים הכוונה וטיפול

אך אינה להפסיק רוצה היא כי היא אמרה היא רוצה להפסיק להשתמש בסמים. דנה אם שאלתי את -

חייה. את לשנות רצון ועל ייאוש על דיברה יכולה.

הקשיים. עם להתמודד נוכל ביחד שלה אך הקושי את מבינה שאני לדנה אמרתי -

אפשרויות: שלוש דנה בפני הצבתי -

בכך. לה אעזור ואני עמי לפגישות תגיע שתן, בדיקות ותבצע בסמים להשתמש תפסיק היא א.

בסמים) יום לנוער משתמש (מרכז הדרך" ”אם למרכז אותה אפנה לא תעמוד בהתחייבותה, היא אם ב.

שתן. בדיקות עורכים ובמקביל חודשים כארבעה משך תמיכה בקבוצת משתתפים שם

טיפולית של ”מלכישוע" (מסגרת כוללנית הנוער לקהילת אותה אפנה תתמיד במסגרת זו, לא היא אם ג. 

לסמים). שהתמכרו בנערים ומטפלת הארץ בצפון שנמצאת הנוער", ”חסות

היום. למרכז ולא להגיע עצמה בכוחות בסמים להפסיק להשתמש החליטה דנה

מהמציאות, על המעגל בריחה כאמצעי שלה בסמים על הצורך בסמים, השימוש על רבות שוחחתי עם דנה

והשימוש בסמים. חוסר התפקוד של
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השתלבות בעבודה

בחנות  לעבוד כמוכרת החלה מכן ולאחר עבדה במלצרות תחילה בה – ולהתמיד עבודה לחפש דנה את עודדתי

בגדים.

הטיפול במהלך ההורים שיתוף

בדנה.  ולתמוך לעזור וגייסתי אותו האב עם שוחחתי -

ואת הסיבות לכך. בסמים שימוש ידי על דנה שנוטלת הסיכון את לאב הסברתי -

לה.  חשוב שיירתם לעזור משמעותית בחייה ולכן דמות הוא כי אמרתי לאב -

ובעולמה. בה ולהתעניין בסמים השימוש על לשוחח עם דנה האב את הנחיתי -

דנה.  של התקדמותה על טלפון בשיחות רבות האם פעמים עדכנתי את -

מערכת   לשיפור דרכים ועל ביניהן על הקשר שוחחנו האם ואת דנה לפגישה משותפת בה הזמנתי את -

היחסים.

בקהילה נוספים גורמים גיוס

  לדנה. לעזור דרכים על במשותף של המשפחה ודנו הסוציאלית העובדת עם רציף טלפוני קיימתי קשר -

דנה. לעודד את תפקודה של חשיבות רבה הסכמנו בינינו כי יש -

והעובדת שבועי  בסיס על הנערה את לפגוש אמשיך אני כי  קבענו הטיפול: תחומי את בינינו חילקנו -

לצה"ל. לפרויקט הכנה להפנותה תדאג של המשפחה הסוציאלית

רשויות החוק מול ייצוג הנערה

דנה נגד את התיק לסגור והמלצתי לתובעת המשטרה פניתי -

לצבא להתגייס רצונה החיובי, תפקודה את הנערה, שעברה השינוי את ציינתי המשפט לבית הדעת בחוות -

מרתיע. כגורם בית המשפט למעמד אינה זקוקה כי התרשמותי ואת

לצבא וגיוס בחברה השתלבות

אותה במהלכו. לצה"ל וליוויתי הכנה להצטרף לפרויקט דנה עודדתי את -

דנה לצה"ל. של על גיוסה חיובית והמלצתי חוות דעת  כתבתי הגיוס פניתי ללשכת -

בדנה הטיפול במהלך תחנות

בהם.  להפסיק את השימוש והיא חייבת מזיקים לה הבינה כי הסמים דנה הפסקת השימוש בסמים – •

שכנעתי  בסמים. השימוש את לעזרה כדי להפסיק זקוקה היא כי הבינה דנה להגיע לטיפול – דנה הסכמתה של •
לטיפול. להגיע ולכן החליטה הזה בשינוי לעזור לה רוצה אני כי אותה

פעולה עקרונות

הטיפולי.  הקשר יצירת מתחילת המקצועית כבר ובסמכות החוקית בסמכות שימוש •
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לו  אחריו ולהראות בחיזור מאמצים ולהשקיע להתעקש להרפות, לא המטופל, לוותר על לא אינטנסיבי – חיזור •
לנו. חשוב כי הוא שירגיש ואהבה כדי אכפתיות

אמפתיה ותמיכה. באמון, הכלה, ולהתאפיין בשותפות חייב להיעשות הקשר הטיפולי – תמיכה בנערה •

  הטיפול. מטרות עמה על ושיחה גלויה הנערה הטיפול עם הדרכים של מפת הכנת שקיפות – •

בחירתה שלה. זוהי כי והבהרה בין אלטרנטיבות לבחור אפשרות מתן •

לבתם.  תמיכה ומתן לעזרה ההורים וגיוסם עם קרוב קשר •

רשת  הייתה לא לדנה שכן יציבה, תמיכה מערכת בניית את הנערה – הסובבים הגורמים עם יצירת שותפות •
תמיכה.

פתורות לא סוגיות

במשימות בעיקר וטיפלתי בעת משבר לתמונה נכנסתי חודשים. שבעה ארך הטיפול בדנה – ועומקו הטיפול אורך •
בעולמה מספיק עסקנו לא כי ואני חשה דנו, לא בהם קשים, מצבים עברה בחייה דנה כי לי ידוע תפקודיות.

הייתה זקוקה לטיפול וייתכן כי דנה פנימיות לבעיות סימפטום הוא בסמים ידוע כי שימוש נוסף לכך, הפנימי. 

יותר. וארוך מתמשך

את הוריה שאינה מסוגלת לשתף חשה עדיין היא כי ציינה דנה הטיפול לאחר עם ההורים – לא מספק קשר •
הפנימי. בעולמה

להיות אני צריכה קלט ושיקום. כעובדת טיפול עובד ידי על להיעשות היה בדנה אמור הטיפול מטפלים – ריבוי •
פגישות. נער/ה למשך ארבע עם בקשר

חששתי שאם בקשר עימה. המשכתי אמון, של בינינו קשר כי נוצר שחשתי ומכיוון דנה, פגישות עם לאחר ארבע

במערכת אמון ולתת פעולה שוב לשתף ותתקשה המבחן לשירות תגיע היא לא לעובד בה הטיפול את אעביר

כך. על מתחרטת ואיני חודשים בה כשבעה להנחיות ובאישור מיוחד, המשכתי לטפל בניגוד לכן, בה. ובעובדים

הקלט, לאחר במסגרת הנערה או הנער את אנו ”מפספסים" אין לעיתים האם השאלה את בי עוררה סוגיה זו

לעיתים ניתן לא האם טיפול. לעובד בו/ה הטיפול המשך את להעביר נאלצים ואנו בינינו טיפולי קשר שנוצר

הדרך. בתחילת אותם שקלט קצין מבחן אצל אותו להמשך טיפול נערים אלו ולהשאיר נוספת פעם לשקול

לה להצליח עזרו דנה הפעולות שלדברי

איתה קיימתי לכן היום, שעות רוב במשך בבית נמצאת ואינה בצבא משרתת והיא היות איתי להיפגש יכלה לא דנה

להצליח הן: לה שעזרו הפעולות לדבריה, שיחה טלפונית.

עמי. לפגישה להגיע אותה לשכנע וניסיתי פעמים מספר אליה התקשרתי שנפגשנו לפני •

המבחן.  להגיע לשירות לפגישה עמי, והם לחצו עליה ההגעה שלה הוריה בחשיבות את שיתפתי •

אלי.  להגיע אותה ושכנעה עימה שוחחה והיא הרווחה את העובדת הסוציאלית בלשכת שיתפתי •

נחמדה". גם אך קשוחה, ”גם בפגישה הראשונה הייתי •

לי.  האמינה והיא לעזור לה רוצה שאני לה אמרתי •
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בה. מאמינה שאני כל הפגישות הרגישה במשך •

מוכנה ולא לה מוכנה לוותר לא הרגישה שאני היא ושוב. שוב והתקשרתי אליה פגישות עימה על ויתרתי לא •
עליה. לוותר

מבינה אותה. הרגישה שהאם המשותפות היא ולאחר השיחות עם אימה בקשר עזרתי לה •

עבודה. למצוא אותה עודדתי •

להתגייס לצבא. יכולה היא האמנתי כי •

גם  אלו אשר הן – בחייה שינוי ולהציע לטיפול דנה את לגייס בניסיון ידי על שננקטו פעולות כל אותן לסיכום,

אנו בה באסטרטגיה פועלים, אנו בה בדרך אמונתי את מחזקים דבריה להצלחה. ותורמות כמועילות נראו דנה בעיני

ותומכת. מקבלת לגישה סמכותית גישה בין ובשילוב בטיפול, נוקטים

תובנות

הצבת גבולות  הכולל טיפול מקצועית ומאפשר תהליך לסמכות הופך החוקית הסמכות מתוקף שמתחיל הקשר

ויש צורך המסר שיש את לה להעביר הצליחו וחיזוריי אחריה דנה  אל פנייתי עצם מאידך. אוהד ותומך וקשר מחד

השינוי. את לחולל כדי בו להיעזר בינינו והצליחה לקשר נותנת סיכוי היא כי החליטה דנה לשינוי. אפשרות
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ומנותקת בודדה נערה אצל אמון ליצירת המפתח - החוק
ירושלים קצינת מבחן לנוער, דויטש, חגית

מורן

עצמי שימוש של בעבירה סמים"*,  ”אי-תביעה הליך  בעקבות לנוער המבחן  לשירות הופנתה ,15 בת מורן

ובאקסטזי. בגראס

בהגזמה, נודף ממנה מאופרת פרובוקטיבית, הופעתה נאה, מאוד, מטופחת מימדים, קטנת מורן, נערה נמוכה,

בושם. של חזק ריח

וצינית. בוטה לשון, חדת אינטליגנטית, נערה היא מורן

פתוחה במסגרת למדה מיוחדים. בכיתות א-ו קשיים ללא כרגילה, ידי הוריה תוארה על המוקדמת התפתחותה

בעיות וללא תלמידה טובה הייתה בתקופה זו ההורים. בקרת התלמיד ללא על הלמידה הייתה אחריות בה

לא הספר; מבית נעדרה מורן תחומים: במספר ביטוי לידי שבאה הידרדרות החלה ז' בכיתה ומשמעת. התנהגות

קיבלה מרות. ולא התחצפה משמעת; בעיות למדה; החלו

את קיבלה לא ברחובות, בלילות שוטטה ספר, מורן משני בתי הורחקה זו, בתקופה אלו התנהגויות רקע על

ובאקסטזי. בגראס פעמים והשתמשה מספר מבוקרים, מין לא יחסי קיימה הוריה, מרות

מורן של משפחתה

בת אחות ולה הזקונים בת מורן היא בפרסום. עוסקת האם מורה, בנות. האב ושתי הורים זוג במשפחה

מורן המשפחה. בני ללא תקשורת בין כמעט וחסרים, כמרוחקים ידי מורן תוארו על במשפחה היחסים .17

ואגרסיבית בוטה אימצה שתיקה מורן שיח ביניהם. ללא כל ארוכים ימים מציאות של מתארים וההורים

כמעט לפרטיותה, לחדור או בה מלפגוע ונזהרו עימה היחסים את להחריף שחששו וההורים, הוריה כלפי

ההורים הרגישו כאשר רק אירעו דברים חילופי עליה. בעובר התעניינות הביעו בה שיחה עימה יצרו ולא

חסרי היו הידרדרותה, את כאבו רבה, הביעו דאגה שעשתה. ההורים חמור דבר על לה להעיר חייבים שהם

לעזרה. וזעקו אונים

ההצלחה תיאור

מוחלט אמון וחוסר כעס התנגדויות, ורווי המבחן היה טעון שירות עם שלה והקשר מורן של המסע תחילת

ואינטימי, בנושא רגיש בי ונעזרה אותי שיתפה הנערה כאשר שיא לנקודת הגיע המבוגרים. השינוי בעולם

חיים עצמאיים. להתפתחותה לקראת שתרם צעד טיפול, במסגרת פרטיותה שאשמור על ביטחון מלא תוך

שישתף בתנאי תיק פלילי, ללא המשטרה ידי על יופנה  הנער על פיו המבחן, ושירות המשטרה בין  נוהל – סמים" ”אי-תביעה *
ידי על ייגנז החקירה חומר חודשים, שלושה לאחר התהליך, ובסוף נקיות תהיינה שלו השתן בדיקות המבחן, שירות עם פעולה

המשטרה.
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הטיפול לפני מורן של מצבה

מזדמנים וקשרים שוטטות בסמים, שימוש

משמעותי. באופן ממנה מבוגרים ובנים זרים או חברים – אחרים עם תמיד ובגראס, באקסטזי השתמשה מורן  •
ובלילות. שבוע בסופי ריקודים, במסיבות – מזדמן היה שלה השימוש

נסעה היא תחבורה ציבורית אין בהן בשעות בוגרים ממנה. בחברת הבוקר שעות בלילות עד שוטטה מורן  •
זרים. עם בטרמפים

מין מזדמנים יחסי וקיימה עם בנים פלירטטה היא פרובוקטיבי, מופקרת, לבושה הייתה התנהגותה המינית  •
דלים, – משלה נמוכות יכולות בעלי ולנערות לנערים  קשורה  הייתה חברתית מבחינה אינטימיות. ללא

פליליים. תיקים ובעלי חלשים

תפקוד לקוי בבית הספר

למבחנים, ניגשה בית, לא שיעורי הכינה הלימודים, לא הרבה מן נעדרה היא בבית הספר. תפקדה לא מורן  •
מרות ואי-קבלת התחצפויות קשות, משמעת בבעיות התאפיינה הספר בבית התנהגותה נכשלים, היו ציוניה

הספר. והורחקה מבית מורן נענשה אלו בעיות על רקע המורים.

כושלות יחסים מערכות

ועימי. חברותיה מוריה, הוריה, עם – היחסים מערכות בכל מילולית באלימות ולוותה עוינת הייתה התנהגותה  •
מהסובבים בוטה  באופן  התעלמה או  זלזלה איימה,  קיללה,  ”ארסית",  ובעגה  בבוטות לדבר  נהגה  מורן

אותה.

שחודריםלפרטיותה. שלאסומכיםעליה, וחשהשלאמביניםאותה, ביתהספר ולמורי לאהאמינהלהוריה מורן  •
נרדפת ובודדה. של חיה בתחושה היא

בסמים לשימוש מבילוי, וחזרה יציאה לשעות ללימודיה, בנוגע וגבולות מרות סמכות, לקבל התקשתה מורן  •
הוריה. כלפי ולהתנהגותה

תפיסת עולם

– ולבן". הביעה רגשות קיצוניים העולם ב"שחור את היא ראתה עולמה הייתה נוקשה וקיצונית. תפיסת  •
התקשתה היא לגמרי". מתנתקת או כולה כל את ”נותנת דוחה"; או תנאי ללא ”מקבלת שונאת"; או ”אוהבת

אינטגרציה. ביניהם ולעשות כמכלול דברים לראות

בפלילים מעורבות

פלילי). (ללא רישום מחנות בגדים גניבה תיק ”אי-תביעה" על היה למורן  •

- לאחר הטיפול מורן

קבוע באופן השתן להגיע לבדיקות מורן הקפידה סם. שרידי מורן ללא של בדיקות השתן היו וחצי שנה במשך  •
כמבוקש.
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תוכנית לה הייתה כאשר יצאה רק בשעות הלילה. בחיק המשפחה בלילות ונמצאה לשוטט הפסיקה מורן  •
עם הוריה. יחד שקבענו כפי סבירות בשעות וחזרה מוגדרת מראש

שערה צבע להתאפר בעדינות, החלה פרובוקטיבית. ולא יותר מעודנת נעשתה של מורן החיצונית הופעתה  •
גילה. את יותר והולם סולידי באופן התלבשה והיא יותר טבעי

הבגרות. וניגשה לחלק ממבחני בשיעורים השתתפה סדיר, לבית הספר באופן הגיעה מורן  •

חדשים. תיקים פליליים לה נפתחו ולא בפלילים הסתבכה יותר לא מורן  •

סדיר. ובאופן לפגישות  בזמן הגיעה מורן  •

לא אם גם משלה אחרת דעה שקיימת להבין ומתן, משא לנהל ולהקשיב, להשמיע לשוחח, מסוגלת היא כיום  •
פחות שלה המציאות תפיסת אלימה, יותר ופחות רכה ודפוסים, נהייתה עמדות הגמישה היא לה, מסכימה

קיצונית.

יותר. רגועה בחייה, שקורה מה על ואחריות שליטה של תחושה בעלת היא  •

מושפעת מהם. ופחות בביקורתיות חבריה את בוחנת היא בדעותיה, עצמאית מורן יותר  •

תוצאות לוואי שלילית

מורן: של תיוגה – הייתה המרכזית השלילית הלוואי תוצאת

על המרת למשטרה ולהמליץ החוק בסמכות היה להשתמש המבחן בשירות הטיפול להמשך התנאי ההכרחי

ומצבה ומורן המשיכה להשתמש בסמים היות ננקט זה  צעד  פלילי. ”אי תביעה" לתיק הראשוני של התיק

בעבירה הרשעה ללא פלילי רישום למורן יש תביעה. אי הליך של בקריטריונים עמדה לא מורן להידרדר. המשיך

המשפט. בית בפני לדין מורן עמדה זה תיק בגין בסם. עצמי שימוש של

במורן בטיפול משמעותיות תחנות

ערכה  באמצעות גיליתי, מורן עם הקשר בתחילת מורן – עם ועימות השתן בדיקת תוצאות זיוף של חשיפה  •
בעימות ידי מהילת השתן. על תוצאות הבדיקה את לזייף מורן נוהגת כי תקינות בדיקת השתן, לבדיקת

השימוש בסמים להמשך בנוגע הן נרדפות, תחושת והביעה נחרצת בהכחשה הגיבה היא מורן שערכתי עם

השימוש להפסקת והוביל נקודת מפנה היווה עימה העימות אולם את הבדיקות. שזייפה לעובדה בנוגע והן

ברגשות אישיות, בחוויות אותי לשתף מורן החלה בהדרגה וכנה. יותר אישי וקשר אמון וליצירת בסמים

אותה. שהעסיקו ובהתלבטויות

ה"אי  המרת על המלצתי השתן, בדיקת זיוף לחשיפת במקביל פלילי – לתיק תביעה" ה"אי הליך המרת  •
הקלה חשה היא פעולה. למורן לשתף מסוימת במידה סייע החוק השימוש בסמכות פלילי. לתיק תביעה"

להיות להגיע וגם גם לה שעזר אילוץ מתוך רצון, לא ולבדיקות שתן לשיחות להגיע משום שנאלצה דווקא

בהתנגדויות. פחות ועסוקה לטיפול יותר פנויה

לאחר  טבעית, הפלה  עברה  מורן – שינוי  של  צומת יצרו הפלה סביב ואכפתיות דאגה אישי, ליווי   •
בקשר באותה הייתה עימו ממנה, מבוגר בחור עם מזדמנים מין יחסי מקיום כתוצאה שנכנסה להריון

הדאגה החששות, להריון, הנלווים והסוד הבחור ממנה, הפחד של התנתקותו מתוכנן, הלא ההיריון עת.
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שמירה להגנה,  וזקוקה  עצמה את  מסכנת שהיא להבין  לראשונה,  אולי למורן,  גרמו ההפלה,  ובשיאן 

אלי העובדת אותה הפנתה בסוד, מורן שמרה אותה ההפלה, לאחר המתגבשת. לעצמאות והכוונה בדרך

הסוציאלית מבית החולים.

פעולות

השיאים אחד את זה באירוע רואה שאני כיוון מורן, של ההפלה" ”מסע סביב הפעולות את לתאר בחרתי

ואליי, להוריה המבוגרים, לעולם התנגדות רבה מורן ביטאה אז מורן. עד עם הקשר ובבניית הטיפול במהלך

ואת מבינה אותה אינני אני וכי לפרטיותה, חודרים כי חשה שהיא סיוע, לכל זקוקה שאינה שוב ושוב וטענה

לשתף אותי בי, להיעזר החופשי, ביוזמתה ומרצונה מורן ההפלה בחרה לאחר ועצמאית. גדולה רצונה להיות

ו"סודי". מפחיד רגיש, טעון, אינטימי, אישי, כה בעניין ולהיתמך

החולים, אשר בבית הסוציאלית העובדת טבעית. הפלה שעברה לאחר חולים בבית מיון לחדר מורן הגיעה

טיפולי בקשר נמצאת היא אם אותה ששאלה לאחר  ממורן שמי  את קיבלה כך, על לדווח אלי התקשרה

כלשהו.

עת בכל זמינות  •

הפלה. שעברה לי מייד לאחר שנודע למורן התקשרתי -

קבענו פגישה מיידית. -

דאגה  והבעת התעניינות  •

הבריאותי והרגשי. במצבה התעניינתי שאלתי לשלומה, -

למצבה. דאגתי הבעתי -

לסוד, תומכים. שותפים לה יש האם להפלה, אותה ליווה שאלתי מי -

רפואי. טיפול להמשך זקוקה היא האם בררתי -

בניית אמון  •

אישורה והסכמתה. ללא הוריה את ליידע הבטחתי לא -

מחייבת אהדה הבעת  •

לפגישה. שהגיעה שמחה שאני למורן אמרתי -

ולא כאדם איתה היכרותי מתוך ושאני דואגת לה ממנה אותה, שאכפת לי אוהבת שאני למורן אמרתי -

שלה. המבחן כקצינת תפקידי מתוקף רק

שחוותה והתנצלות לטראומה מתאימה התייחסות לא  •

כי והתבטאתי על כך לדבר שהעדיפה לא אף על שעברה ההפלה חווית ממנה על וביקשתי לשמוע חזרתי -

וההפלה. ההריון על יודע הבחור והאם ממי הרתה היא יודעת אם שאלתי טראומתית. חוויה עברה לדעתי

דלת. בטריקת מהפגישה ויצאה כעסה התפרצה, בחריפות, הגיבה מורן

לדבר מוכנה הייתה שעוד לא דברים על איתה לדבר שהתעקשתי על אליה והתנצלתי התקשרתי למחרת -

שהצהירה שתפסיק להגיע. אף על לפגישות להגיע להמשיך עליהם. שכנעתי אותה
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עימה פגישה נוספת. וקבעתי לשלומה לשאול התקשרתי כשלא הגיעה לפגישה, -

היא ולכן ’בזבל' שלה ש"החיים  לה כשאמרתי נפגעה (מורן בה שפגעתי התנצלתי  שוב בפגישה -

מסתבכת").

עימי. רק בגלל יחסיה ולא בחייה שקורה בגלל מה גם ומתפרצת לה שהיא כועסת שיקפתי -

ופרטיות סודיות בשמירה על רצונה בירור  •

ידעו. אם שיגיבו חושבת היא ואיך ההפלה על יודעים הוריה אם שאלתי -

הסכמתה. ללא להם לא לספר ושוב שוב הבטחתי -

עזרה מקורות לגבי והדרכה הכוונה  •

לה לעזור ובמה יוכלו לה איך והסברתי מינית פגיעה לנפגעות לסיוע של המרכז מספר טלפון למורן נתתי

זו. במסגרת

פעולה עקרונות

אחריה. לחזר המשכתי אותי להדוף החוזרים ונשנים והניסיונות התוקפנות אף על – מורן על ויתור אי

הסתרתי את מחשבותיי  לא לעשות, שבחרתי מהלך כל על יידעתי את מורן לב – וגילוי שקיפות כנות, .1

לגביה. לי שהיו בתובנות ושיתפתי אותה למצבה באשר ודאגותיי

הוריה  עם הקשר על כשדיברה רבה לקשיים שביטאה וברצינות באמפתיה התייחסתי ואמפתיה – אהדה .2

המבוגרים. עולם ידי על ורדופה חשופה שהיא ולתחושתה

הקשר הטיפולי. לסיום עד מורן עם וסדירות קבועות פגישות לקיים התמדתי הדרך לאורך כל – התמדה .3

להשגחה  לתיק פלילי ולהפנותה תביעה" ה"אי הליך למשטרה להמיר את המלצתי החוק – בסמכות שימוש .4

מבחן. קצינת של

ולתוקפנות. לקשיים לכעסים, התייחסות .5

ההתקדמות  לקצב את פרטיותה וקשובה שאני מכבדת מורן תוך לרצונותיה של התייחסתי הבעת כבוד – .6

בטיפול. שלה

על  הוריה ולספר להם את לשתף האם ולהחליט לבחור האפשרות נתתי למורן את בחירה – אפשרות מתן .7

ההפלה.

ההתערבות) סיום לאחר (שנתיים מורן של בעיניה ועקרונותיו והטיפול ההצלחה

ולכן נעתרה מחויבת הייתה הגיעה כי

על מחויבת הייתה לא אם כי להדגיש בפניי דאגה עדיין עימה, סיום הקשר לאחר שנתיים מורן, עם בשיחה

השינויים את לדבריה עבורה. משמעותי היה לא הטיפול וכי מגיעה, הייתה לא היא לטיפול להגיע החוק פי

קבוע להגיע באופן התמידה מדוע כששאלתי עם זאת, לטיפול … קשר כל וללא עצמה עשתה בכוחות שעשתה,

ענתה ופרטיים, אישיים דברים על עימי ולדבר אותי לשתף נטתה מדוע מכך, ויותר משנה, יותר במשך לפגישות
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מה לך נתתי אמיתית, הייתי שקרים… אמציא לא כאן, אני כבר אם אז להגיע, צריכה שאני ”ידעתי כי מורן,

חיבה מסוימת.. שיש ידעתי אותי, מבינה שאת ידעתי ממני, לך שאכפת ידעתי בשקט… אותי כך תעזבי שרצית,

. הנורמלים..." מבין ושאני מטפלת, את ילדים באיזה ידעתי סימפטיה. שיש אהבה.. לא

שלי הקצב לפי כבוד, הסוציאלית: העבודה עקרונות על הסתמכות תוך אישי אמון

בך, אמון לי ”היה הסבירה כי מורן כנה. ולהיות החיבה את לחוש איתי, לדבר גרם לה מה מורן את שאלתי

שלי, בקצב לי לדבר אפשרת לחצת עליי, לא אותי, כיבדת העבודה הסוציאלית… את עקרונות מכירה אני כי

לבדיקות לשיחות, אלייך, התרגלתי מזה, חוץ בכוח. תשובות להוציא בלי המילים, את ולהוציא להשתחרר

לי." זר פחות היה השתן,

סוגיה בלתי פתורה

במקביל  הפלה. שעברה נמסר לא ה-15  בת  מורן של להוריה  – להורים מידע  מסירת ואי לנערה נאמנות 

מורן. מבחינה מוסרית של הוריה מול אמון שבירת ומעין רבה דאגה חשתי הנערה, כלפי לנאמנות שמייצג החוק

לשתף לא שנכון מצפונית משוכנעת איני ומייסרת, וכאם לבתי, קשה שכזה סוד משמירת שעלתה הדילמה

בתם. בחיי משמעותי כה באירוע הורים

תובנות

ולהתמיד.  בו להיעזר למורן להמשיך ואף סייע של הטיפול התחלתו את איפשר החוק בטיפול בסמכות השימוש

עימה הקשר תקופת כל פי חוק. לאורך לכך על מחויבת הפעולה נעשה כיוון שהייתה שיתוף מורן, מבחינת

יותר מגיעה לא הייתה מאפשר, היה אם החוק כי והצהירה, היא חזרה בטיפול. התנגדות וזלזול הביעה היא

פעולה ושיתפה התמידה כאן..") אני ולכן אותי (”מחייבים הסמכותי" הטיפול ”בזכות זאת, עם לפגישות.

וחצי. כשנה במשך בטיפול

הרבה לה הדאגה שלי עליה, הויתור אי מורן, של בעיניה אותי שאפיינו והדימוי הסמכותי ההיבט יחד עם

ופתחו הטיפול להצלחת היוו תנאי הכרחי אלו כל – לי חשובה היא והעברת המסר כי החיזור זקוקה, הייתה

ולהתפתחות. לצמיחה הזדמנויות בפניה



37

קרבית ביחידה בסמים ועד לשירות שימוש עקב ממעצר
  כפר סבא צוות, וראש ציפי רענן, מדריכה

ואקסטזי.   L.S.D-ב כולל שימוש אינטנסיבי, די באופן בסמים שהשתמש בנער מוצלח טיפול זו מתארת רשימה

התגייס בסמים, להשתמש לגמרי נגמל הנער, הפסיק נמשך כשלוש שנים, אשר החוק בסמכות טיפול בעקבות

פיקודי. בתפקיד רבה בהצלחה ומשרת לצבא

הרקע

בסמים לאחר  שימוש על 15 דיבר לראשונה בהיותו כבן גניבה. עבירות שתי בגין המבחן לשירות אורן מוכר

לפני ”ניסיתי  אמר איתו ובשיחה מהלימודים הושעה הוא הספר. בבית בארונו סמים החזיק כי שנחשד 

שבועיים".

בן בהיותו אורן אבחונים עבר מהבית, ואף הספר מבית היעדרויות שקט, אי נמוכים בלימודים, הישגים בגלל

מהיפראקטיביות סובל הוא הממוצע, מעל היא שלו האינטליגנציה כי עלה ודידקטי פסיכולוגי באבחון ו-14. 12.5

והצלחות הישגים גבוהות, לו שאיפות כי יש עלה עוד יכולותיו. את מימוש  שמעכבים ניכרים, ריכוז וקשיי

  אלו.  מטרות  חוסר יכולתו להשיג כישלון ותסכול בשל חש הוא חשובים לו, אך

מגיע ללא למקום, הסתגלות קשיי מגלה הוא ברמה נמוכה. נוער לבני המיועד ספר בבית תלמיד אורן הוא

רחוקות. לעיתים ביטוי לידי באה הטובה הלימודית יכולתו הלימודים. יום תום לפני ועוזב הנדרש הציוד

.12 בת נוספת בת בבית הכלכלי טוב. ומצבם עובדים ההורים שבה שני למשפחה בן הוא אורן

העמדתו לדין לפני אורן מצבו של

אישי מצב  •

מוזנחת. רזה והופעתו עצמי, ביטחון וחסר שקט נער לא הינו אורן -

חומרת מצבו. לגבי תובנה מגלה ואינו אחריות אינו לוקח -

מקצועית והכשרה לימודים  •

וכישוריו. את יכולותיו ממצה ואינו לו מתאימה במסגרת שאינה לומד אורן -

מימוש. כשהאפשרות עמדה לפני נסוג הוא טיפולית, בפנימייה כשהביע רצון להשתלב גם -

שימוש בסמים  •

לחדר  הגיע פעמיים אקסטזי. ב-L.S.D ובכדורי גם באופן קבוע, ולעתים משתמש בגראס ובחשיש אורן -

וחרדה. הזיות התקף עם חולים בבית מיון

בכך רואה הוא לדבריו אותם. ומפיץ מוכר חשיש וגראס, של גדולות כמויות קונה בסמים, סוחר הוא -

חברתיים. מעמד וחשיבות לרכישת אמצעי

לא". ואני נקיות היו ”הבדיקות כלשונו: או מזויפות, שנתן השתן בדיקות -
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החוק עם התנגשות  •

רישיון ללא הוריו של ושימוש ברכב ורכוש  סמים עבירות תיקים במשטרה על מספר לאורן נפתחים -

נגדו. אלימות מעשי על האב של תלונה קיימת כן כמו נהיגה.

במשפחה  עכורים יחסים  •

לקבל ודרישותיו אי-תפקודו רקע על להוריו אורן בין פורצות תכופות ומריבות עכורים בבית היחסים -

אשר תוקפניות מצד אורן תגובות מעוררים גבולות להעמיד האב של ניסיונותיו סכומי כסף גבוהים. מהם

אחידה. כחזית לפעול ההורים מתקשים אביו. כלפי אלימות בבית ואף חפצים בשבירת מתבטאות

בטיפול פעולה שיתוף אין  •

רק מגיע אורן  משפחתי). טיפול (פסיכיאטר,  ופרטיים ציבוריים טיפול לגורמי  פניות יוזמים ההורים  -

תועלת. ”מאבק" חסר נוצר עוד מכך פגישות, וכתוצאה מועט של למספר

אחרי) עתה (שנתיים פיקוח ועד של במהלך שנה ההתערבות - אחרי

אישי  מצב  •

יותר". טוב ו"רואה משקפיים ומפויס, מרכיב רגוע נפלא, נראה אורן -

ועבודה  לימודים  •

עבודה  עם המשך חשמל בשילוב מכשירי לתיקון בקורס משתתף אורן של טיפול כמה חודשים לאחר - 

בקבוצה". בהתמדתו: ”הקול החיובי לטובה בולט שאורן מרכזת הקורס מוסרת יומיומית.

מקומות  בעבודה אינטנסיבית בשני עסק יעיל ויצרני. תחילה ברור, יום קבוע, סדר מתארגן עם אורן  -

בלילה). ועד 12:00 (מ-08:00 בבוקר

פילוסופיה  בנושאי ספרים קורא בגוף, השליטה את מטפח צ'י) (טאי לחימה אומנות לומד אורן  -

ופסיכולוגיה.

בקהילה לטיפול הפניה  •

הגמילה. בתהליך להתמודד ולחזקאותו לו לסייע יכול הבנהשגורםמקצועי נכונותלטיפול מתוך מגלה אורן -

עם  הן הפגישות משפחתי. טיפול עם משולב פרטני לטיפול לשבוע אחת מגיע הוא כ-8 חודשים במשך -

לו נותנת שהיא והכלים אותו, מחזק איתה שהקשר לי אומר אורן הסמים. בנושא מומחית מטפלת

ב"משימה". להצליח ביכולתו בטחונו את מגבירים

אותן והחולשות, הדילמות עליו, העוברים קשים הרגעים בתיאור ומשתף בפתיחות נוהג הוא בשיחות -

שלו בכוחותיו יצליח בכך הסמים ואם לא נושא עם להתמודדות אומר שלא יניח כן הוא כמו מציין. הוא

טיפולית. לקהילה יפנה –

הפסקת השימוש בסמים   •

התייחסות מעידה, על דיווח (כולל הגמילה קשיי בכנות עולים בשיחות בסמים. יותר משתמש אינו אורן -

הפסקת השימוש בסם). את שמלווה הריקנות למאבק הפנימי ולתחושת

נקיות.  וכולן – יותר גדולים זמן ולאחר מכן במרווחי בתכיפות תחילה שתן נערכות בדיקות -
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המשפחה  בתוך היחסים שיפור  •

מן  במפנה מבחינים שהם ומציינים אורן עם ביחסים מהותי שינוי על מדווחים ותומכים, שותפים ההורים  

שההורים מבין אורן בדעתם. הוריו ומתחשב עם שמתייעץ בן בלבד להיותו בעצמו שקוע היה אורן בו המצב

הוריו את תופס הוא כלפיו. ההורית אחריותם את מראים הם ובכך לנסיגה חשש כל על לנו לדווח מחויבים

בבגרות ובהומור. על כך ומדבר חולשות ומעלות אדם עם כבני

המבחן שירות הקשר עם של בסיומו  •

השתתף  בהם מהקורסים בכמה להוקרה. שם וזוכה יוקרתית קרבית ביחידה משרת לצבא, מתגייס אורן  

קורס לעבור מועמד גם אורן הזמן עם צוות. של והובלה השקעה תרומה, על הצטיינות תעודות מקבל הוא

קצינים.

מפנה ונקודות תחנות

נמוכה. לימודית ברמה הספר המיועד לנערים מבית אורן של הוצאתו .1

שינוי. לעשות ראשוני ורצון מצוקה של מילולי מסר עם סמים עבירת על במשטרה תיק פתיחת .2

לפנימייה מתקבל אינו הוא שנתיים. נמשך כבר בסמים מספר שהשימוש אורן שם ”קדמה" בפנימיית ראיון .3

שזה תנאי לקבלתו. סם", אינו מגיע ל"אל כי

ב-L.S.D ואלכוהול.  שימוש תוצאות של שהינם והזיות גופני רעד בכי, התקף בעקבות חולים מגיע לבית אורן .4

כפוי. מאשפוז וחושש פסיכיאטרי לטיפול המלצה עם לביתו משוחרר הוא

סם. בבית המשפט מוצגת והחזקת גניבה עבירת על אישום כתבי נגדו ומוגשים אורן מוזמן לבית המשפט .5

לבצע. מתחייב ואורן המבחן, שירות במסגרת והוריו אורן עם שסוכמה טיפול, תוכנית

עם סוציאלית לעובדת לפנות מחריף, מוצע להם הוריו ובין בתנאים. המתח בינו לעמוד מצליח לא אורן .6

מהסם לפרידה באשר  אמביוולנטי מכור, שהוא מתרשמת הסוציאלית העובדת בנושא סמים. מומחיות

לו. מאוד  לעזור וקשה

ומוכן פעולה משתף הוא שאורן יחליט אם כדי שבוע, של לטווח המשך הדיון בעניינו את קובע המשפט בית .7

ב"מלכישוע". הנוער קהילת במסגרת לטיפול להצטרף

אין כי ואומר אביו כלפי בוטה באופן מתפרץ הוא הקבלה בראיון ב"מלכישוע". היכרות למפגש מגיע אורן .8

בנושא סמים. בטיפול כל צורך לו

במהלך סם.  של גדולה כמות בבית שמצאו  ההורים, תלונת בעקבות המשטרה  ידי על שוב נעצר אורן  .9

חולים פסיכיאטרי. בבית מיון לחדר בהתאבדות ונלקח מאיים שליטה, אורן מאבד חקירתו

שהיה ומוסיף ”אני נרקומן", ואומר: שהבין טוען האירועים, השתלשלות את מספר בפירוט אלי, פונה אורן .10

דרכו לגבי פנימית בחירה עשה המון, חושב בודד", ”מרגיש הוא לדבריו, מחדש". החיים את ”להתחיל רוצה

עזרה. ומבקש

טיפול  תוכנית נבנית ביחד  בבית. דרסטי שינוי על מדווח  הוא הוריו עם בפגישה   לעבוד. מתחיל אורן  .11

המשפט. בבית שתוצג
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נמצא הוא במהלכם וחצי חודש למשך נדחה  הדין גזר  לו האסימון".  ש"נפל אורן אומר המשפט בבית .12

עליו לעמוד. ברורים בהם מאוד תנאים לו נקבעים המבחן, של שירות בהשגחה זמנית

המפגשים, לכל בדייקנות מגיע לקידום נוער". הוא שמתקיים במסגרת ”היחידה חשמל בקורס משתלב אורן .13

בדיקות בסמים. בשימוש הטיפול בנושא מומחית משפחתית  מטפלת עם לשיחות ונפגש בהיל"ה לומד

נקיות. שלו השתן

בשנה ילד הרווחתי ”אני אומר: האב המשפט. לבית שוב והוריו אורן מגיעים חודשים כארבעה לאחר .14

לשים אוהב, התחיל שאני ידע שהוא קטן משהו הוא הביא לי אתמול איתו... ודיבור שפה יש לי האחרונה,

ואומץ קשיים לו שלו, יש מהמודעות העצמית מתרשמים ”אנו האם אומרת: נהנה מהילד". אני אלינו, לב

אותם". לפתוח גדול

בית  חדשים". חיים להתחיל רוצה מהיום אני עונש, כל לקבל שעשיתי, מוכן למה מודע ”אני אומר: אורן  
והתחייבות עליו קנס ומטיל שנה, למשך מבחן קצין פיקוח תחת אורן של על העמדתו מחליט המשפט

כספית.

הוא נחוש  לצבא. מתגייס אורן הפיקוח תקופת סיום למועד וסמוך הדין גזר מתן אחרי מספר חודשים  
ומועמד הערכה והצטיינות לתעודות זוכה מ"כים, קורס שכולל הכשרה מסלול לוותר", עובר ”לא בדעתו

קצינים. לקורס

פעולות

בבית הספר. בפגישות והשתתפתי ומשפחתו אורן עם ראשונית ערכתי היכרות  •

ב"קדמה". היכרות לוועדת אורן את ליוויתי  •

הפסיכיאטר המטפל. שוחחתי עם  •

בהם והתנאים הדין גזר לדחיית ושיתפתי אותו בהמלצתנו לבית המשפט המשפטי להליך אורן את הכנתי  •
הניסיון. בתקופת יימצא

והצגתי להם לבד. ייעצתי שאינם הרגשה ונתתי להם תמכתי בהורים אמו. עם טלפון תכופות שיחות קיימתי  •
אלטרנטיבות. בפניהם

בשיחות ביקורי בית. במהלך למשרד, הגיע כשלא וחלקן, במשרד נערכו שחלקן אורן, שיחות עם קיימתי  •
שיקוף בסמים, השימוש עמדות כלפי שנים, לאורך הכישלון תחושות עם הוריו, היחסים כמו: נושאים עלו

לדין. העמדתו , החוק הספר, עם הוריו ועם כקונפליקט שנוצר עם בית השימוש תוצאות

הטיפולית לקהילה להגיע  אורן  את לדרבן כדי החוק סמכות את להפעיל בבקשה  המשפט  לבית פניתי  •
”מלכישוע".

לטיפול. חלופות ולהוריו לו נתתי אך בקהילה, שיקום תוכנית ביקש אורן כאשר מסויג אמון הבעתי  •

משפט בית בפני ממליצה אני – בתוצאותיו להאמין שניתן חיובי מסלול על עולה שאורן משתכנעת אני כאשר  •
פיקוח. על

לביצוע דואגת הטיפול, גורמי בין מתאמת המשפט, בית מטעם פיקוח בצו סמכותי ליווי אורן את מלווה אני  •
בשיתופו. המשפט לבית ביניים דוח ומציגה שתן בדיקות

לגיוסו. והמלצה עשה שאורן הדרך תיאור ובו הצבא לרשויות מפורט דוח מכינה אני  •
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פעולה עקרונות

טיפול. ובכישורי בסמכות שימוש – טווח ארוך ליווי -

למהמורה. ממהמורה מעבר -

אחרות. ולמערכות למשפחה אורן בין קישור -

בצבא. לשרת את האפשרות שפותח בפניו המלצה מכתב -
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    ומשפחתו  ליווי נער עולה מאתיופיה
תל-אביב מחוז לנוער, מבחן קצינת זינגר, קרן

רקע אישי מנשה -

ונעים רגיש מסודרת. נער על הופעה שומר ונאה, תמיר גילו, כפי אתיופי, נראה למשפחה ממוצא בן מנשה,

בלימודים. ומתקשה מופנם ביישן, הליכות,

מחמירות,  שוד בנסיבות גניבה ועבירת עבירת 16 בגין בהיותו כבן לנוער מבחן לשירות לראשונה מנשה הופנה

פשע ואיומים. קשר לביצוע קשירת

ולימודית התפתחותית היסטוריה

סדיר בבית לא באורח  מבקר החדשה, למסגרת להסתגל מתקשה הוא כי למד, בו הספר דיווח בית בכיתה ט'

חבריו. ידי על ונדחה בית הספר צוות של סמכות בקבלת מתקשה מתקשה בלימודים, לשיעורים, מאחר הספר,

במסגרת לשלבו במצבו, שדנה השמה, הקשיים שתוארו כאן, המליצה ועדת ועקב הלימודים, שנת סיום לקראת

חוץ-ביתית.

נרשמו בפנימייה לשהותו י–יא) (כיתות הראשונות השנתיים  במהלך הארץ. במרכז בפנימייה שולב מנשה

סמכות בקבלת קושי ממכרים, בחומרים לשימוש חשד התעורר קבוצתיות, ומפעילויות משיעורים היעדרויות

להכחיש נטה מנשה עמו, שקיימנו בשיחות כבעייתית. מוגדרת התנהגותם אשר גילו בני אחר נערים והיגררות

את חיזקו מהפנימייה. הוריו דרכים לסלקו לו ומחפשים מתנכלים וטען כי לו המעשים המיוחסים מרבית את

חדשה. לימודית במסגרת ולשלבו המשפחה לבית להחזירו ביקשו השנתיים ובתום דבריו

את סיים שם רכב, מכונאות במגמת מקצועית, לימודית במסגרת ושולב הביתה מנשה חזר שנתיים, תום עם

היה במישור שצוין היחיד והקושי וחיובי תקין מנשה של הכללי תפקודו כי דיווח הספר בית יב). לימודיו (כיתה

השנים. במהלך שנצבר מהפער כתוצאה הלימודי

משפחתי רקע

הרביעי  הינו ילדים, מנשה ושבעה הורים נפשות: זוג תשע 1991 ומונה בשנת מנשה עלתה מאתיופיה של משפחתו

והשתלבות בהתערות קושי קשה, כלכלית מצוקה רקע על הרווחה לרשויות מוכרת המשפחה הלידה. בסדר

מסורתי-דתי. חיים אורח מקימת המשפחה ההורים. של בריאותיים וליקויים הישראלית בחברה

הינו  האב עובד. אינו מחלתו מפאת לאומי. לביטוח המוסד ידי על כנכה ומוכר קשה מאסטמה סובל האב –

רגשותיו. מבטא את אינו והוא נוקשות בו ניכרת המחנכת והסמכותית. הדמות

ורגשית  חמה  היא ילדיה,  כלפי אכפתיות מגלה היא בריאות. מבעיות סובלת ומאז לאחרונה  ילדה  – האם 

היא יכולה תמיד לא אך ילדיה, צורכי למלא את מנת על כמיטב יכולתה עושה האם עימם. קרוב ונמצאת בקשר

מבחינה רגשית. להתפנות אליהם

ובין  לאביו מנשה בין בעיקר מתח וריחוק, רגשיים ורווי בביטויים דל המשפחתי השיח היחסים במשפחה –

טבעי באופן פונים הם מסויים בקושי נתקלים הילדים כאשר ברורה. היררכיה קיימת במשפחה לאם. האב

הינו דל. אביהם השיח שלהם עם עימה, מהיחסים ובשונה ביניהם לבין אביהם, לאם, המגשרת
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אביו  מנשה, לדברי ומורכבת. מתוחה האב לבין מנשה בין היחסים מערכת הקשר של מנשה עם אביו –

באלימות מילולית נוקט קרובות ולעיתים לשלו המנוגדות דעות לקבל מתקשה ביקורתי, אדם נוקשה, הינו

אורח החיים המקובל בארץ ומבקש את ולהפנים לקבל מתקשה האב ופיסית כדרך לפתרון בעיות מורכבות.

דורש האב כי מדגיש מנשה (לדוגמה, באתיופיה התחנך עליהם והערכים המסורת התרבות, את לשמר

את לעומק ולבחון להתפנות התקשה אולם בנו, למצב דאגה הביע האב אמהרית). רק בבית לדבר מהילדים

שלו והבושה לתחושת האכזבה להתייחס הירבה האב שנוצר. למצב כהורה ואת אחריותו מנשה של הקשיים

מבנו.

היא  זאת ועם ותומכת  רכה  לב, טובת חמה, כאישה אמו  את מתאר  מנשה – אמו  עם הנער של הקשר

כי מדבריו השתמע אחיו. עם שלה בקשר גם כך ולעיתים והשולט, החזק האב מול חלשה גם כדמות מתוארת

הביעה היא האם עם שקיימנו בשיחות לילדיה. ברורים גבולות ולהציב הורית סמכות להפעיל מתקשה אמו

בחירותיו השגויות. ועל מנשה של מצבו השפיעה על אשר להערכתה האב, של הרבה נוקשותו ידה עקב אוזלת

ולצרכיהם. לילדיה והתכחשות כהפקרה כמוה בעלה עמדות עם משותפת עמדה נקיטת לדעתה,

מרכזית דמות הוא אחיו וחם. קרוב קשר יש (בן 23) הבכור ולאחיו למנשה כתקין. מתואר תפקודם האחים –

המתוארים. יש תפקיד של מגשר במשפחה בקונפליקטים משפחתו ובדומה לאם, גם לו עם מנשה של בקשר

הטיפולי התהליך במשך גם בו. לבטוח שניתן ובוגר אחראי כאדם משפחתו בני ידי על נתפס הבכור האח

של בחייו החיוביים שחלו לשינויים רבות שתרמה מרכזית, כדמות האח שימש בשירות המבחן, מנשה של

מנשה.

ההצלחה תחומי

עיקריים: מישורים בשלושה חיוביים הדרגתיים שינויים ניכרו בשירותנו הטיפול במהלך

בפרט. לאביו מנשה שבין בכלל  ובקשר במשפחה היחסים במערכת .1

בהשתייכותו בעבודה, בבית, בתפקודו הלימודית,  במסגרת והן הרגשי  במישור הן מנשה של בתפקודו .2

באלכוהול. ובשימוש החברתית

לחלוטין. שפסקה עד פחתה פליליים במעשים מנשה של מעורבותו .3

        מצבו של מנשה לפני ההתערבות              

מתקשה הוא דלה. שלו הרגשית הביטוי בעיקרו ויכולת עימו קונקרטי הקשר ורבלי, לא מופנם, נער הינו מנשה  •
רצינות. והבעתו משדרת אמון נותן אינו עין, קשר אינו יוצר קשר, ליצור

לעיתים קרובות משקאות אלכוהוליים. שותה  •

אלכוהול שתיית מהפנימייה, בריחות לקוי: הכללי תפקודו כי מדווחת כשנתיים, נמצא הוא בה הפנימייה,  •
הנער האחרונה הושעה במהלך השנה מוטיבציה. חוסר ספר, בבית סדיר ביקור לא לשימוש בסמים, וחשד

פעמים מהפנימייה. שלוש

לקוי. תפקודם ואשר המבחן בשירות המטופלים גילו בני אתיופים נערים קבוצת עם מתרועע מנשה  •

מחבריו. עם שניים חמורות יחד שתי עבירות רכוש ביצע מנשה  •
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במשפחה יחסים

של האב. סמכותו את בעיקר הורית, סמכות לקבל מנשה מתקשה  •

כביכול. ”חינוכית" למטרה באלימות כלפיו נוקט האב ולעיתים ומתוח מורכב קשר ומנשה האב בין  •

ההתערבות אחרי מנשה של מצבו

קשר יש וברגשותיו. במחשבותיו מחייו, בתכנים אותי שיתף הוא ופתיחות. אמון של קשר נוצר וביני מנשה בין  •
יותר. ופתוחה גמישה שלו הגוף ושפת עין

מעטה). שתייה (כמות באירועים באלכוהול ושתה בעיקר שלו השימוש את הפחית מנשה  •

כתקין לרוב מתואר הספר בבית תפקודו מגוריו. במקום מקצועי ספר בבית ולמד משפחתו עם לגור חזר מנשה  •
עליו. המוטל החסיר שיעורים, עשה את לא הספר, בבית סדיר באופן אך ביקר פעם הוא איחר, מדי וחיובי.

לקשיים בלימודים. פרט בהתנהגותו מתגלות בעיות לא

הרחיב הוא עליו. שלילית השפעה בעלי היו עם אחרים אשר וכן לעבירה חבריו עם הקשרים את ניתק מנשה  •
הארץ. יליד עם נוער חבריו מעגל את

חדשים. תיקים נגדו נפתחו לא משנה יותר מזה  •

במשפחה יחסים

של סמכותו בקבלת קושי עדיין ניכר רחוקות לעיתים עוררין. ללא כמעט הוריו סמכות את מקבל מנשה  •
האב.

באלימות לנקוט והאב הפסיק הצדדים משני וקבלה הקשבה יותר ישנה – לנער בין האב תקשורת ערוץ נפתח  •
בנו. כלפי

חיוביים לוואי תוצרי

הכוונה. ולקבל בעובר עליהם מעמיק באופן להתבונן רגשות, יותר מסוגלים לבטא ומשפחתו הנער  •

במשפחה. מצבים מורכבים עם יעיל באופן להתמודד כלים יש יותר ולמשפחתו לנער  •

לסייע שיכולים בקהילה שונים ועל גורמים המשפטיים ההליכים זכויותיהם, על על מידע יש ולהוריו לנער  •
להם.

עמוקה הם זכו להבנה על פערים תרבותיים. בו ניסיון לגשר קצינת המבחן שהיה עם ומשפחתו חוו קשר מנשה  •
השונות. ועמדותיהם חייהם בסגנון התחשבות בהם שיש פתרונות להם והוצעו ורגישה

שליליים לוואי תוצרי

נחלשו. משפחתו, בני בקרב הברורים תפקידו וסמכותו מעמדו, האב, של האישית תפיסתו פי על  •

רגשית. להתמודד מתקשה עדיין הנער הטיפולי הקשר בסיום  •
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הטיפול במהלך מפנה נקודות שהיוו תחנות

הדרכה הורית לנער בשילוב וקבוצתי טיפול פרטני מבחן לנוער: בשירות ומשפחתו לטיפול הפניית הנער  •
משותפים. משפחתיים מפגשים ומספר

בסביבת לימודית-מקצועית במסגרת ומשתלב הוריו בבית להתגורר חוזר הנער – לקהילה מנשה של חזרתו  •
מגוריו. מקום

פעולות

ראשוני קשר יצירת

לנער הסבר דף ומצורף העברית בשפה כתובה מפורטת, ההזמנה ולנער. להורים לפגישה הזמנה שולחת אני  •
המבחן לנוער. שירות ולהוריו על

לפגישה. הגיעו לא והוריו שמנשה לאחר נוספת הזמנה שולחת אני  •

הבאה. לפגישה ומשפחתו הנער של הגעתם את לוודא מתקשרת אני  •

בסיסית. עברית דובר אשר האב עם משוחחת אני  •

בהירים ומובנים. דבריי מבררת אם אני  •

לפגישה. יגיעו כי מוודאת אני  •

נוספים משפחה בני גיוס

והמשפטיים. הטיפוליים בהליכים ומעורבותו שילובו את ומבקשת הבכור האח אל פונה אני  •

לבין ההורים. ביני האח בתרגום השיחה של עזרתו מבקשת את אני  •

מידע מסירת

המבחן. שירות מהו בקצרה להורים מסבירה אני  •

בפגישה. השתתפותם של החשיבות על ההורים עם מדברת אני  •

תפקידי. ואת עצמי את מציגה אני  •

בפנינו. המטרות העומדות ואת המבחן בנם לשירות הופנה בשלה הסיבה להורים את מסבירה אני  •

אורחים והכנסת כבוד מתן

בחיוך. פניהם את ומקבלת שתייה המשפחה לבני מציעה אני  •

ציפיות ותיאום בירור

וציפיותיהם. לרצונותיהם שואלת אני  •

ליבם. אשר על את לומר מבקשת מההורים אני  •
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שאוכל. ככל לעזור אנסה וכי חשובים בשיחה שעלו הדברים כי מציינת אני  •

הנער עם ואמון קרוב קשר יצירת

ביחידות. מנשה עם לשוחח מבקשת אני  •

צרכיו. על אני שואלת בינינו בשיחה  •

בתפקודו. הסיבות להתנהגותו ולבעיות להבין את לעזור לו פה כדי אני בפניו כי מציינת אני  •

בקשר, ביטוי לידי ויבואו אותו שמאפיינים וטובים יפים חלקים שיש בטוחה אני כי למנשה אומרת אני  •
זה. זה את יותר כשנכיר טוב

ושישתף אמון בי מייד מצפה שייתן לכן איני אותי, מכיר מבינה שאינו כי אני ואומרת למנשה מוסיפה אני  •
כבר מההתחלה. עליו בכל העובר אותי

כנים ואמיתיים. יהיו שיאמר לי ושהדברים לשיחות שיגיע אני מצפה כי אומרת למנשה אני  •

המשפחה בני שיתוף

ההורים. עם יחד נוספת, פגישה לחדר וקובעת עמם שיחזור הבכור מהאח מבקשת אני  •

עמם הנמצאת הרווחה, מלשכת הסוציאלית העובדת ועם הפנימייה צוות עם לשוחח רשותם את מבקשת אני  •
בקשר.

נוספות טיפול מערכות וגיוס שיתוף

ומשפחתו. הנער אודות מידע אוספת אני  •

המשפחה לה זקוקה הכלכלית ולגבי העזרה הנער לגבי המשפחה הסוציאלית של את העובדת מעדכנת אני  •
זו. בתקופה

הנער. על הצוות האחראי פגישה בפנימייה עם קובעת אני  •

התרבותיים התייחסות להיבטים ובנער תוך במשפחה טיפול

בנפרד. אביו לשוחח עם ממנשה רשות מבקשת אני  •

האב. של את דבריו להבין לי שיעזור מנת על מהאח להישאר מבקשת אני  •

מנשה. לבין בינו והיחסים הקשר אודות האב את שואלת אני  •

לו. ולהקשיב צרכיו את ולהבין לנסות וחשוב של מנשה להתנהגותו סיבות יש כנראה כי לאב מסבירה אני  •

מנשה. לבין היחסים בינו את מערכת לשפר לו רוצה שאעזור היה האב האם את שואלת אני  •

משפחתי לשיח חדשות דרכים הקניית

מנשה. בפני דבריו על לחזור מהאב מבקשת אני  •
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אביו. של מרגיש ביחס לדבריו הוא ממנשה לומר איך מבקשת אני  •

מנשה ביחידות. עם לשוחח לי מבקשת לאפשר אני  •

שלו. התסכול את להבין יכולה ואני וקשים מורכבים באמת הם הדברים כי למנשה אומרת אני  •

לראות את ויכולתו בגרותו על מצביע והדבר של הוריו, הקושי את מבין גם שהוא לי נראה כי אני מוסיפה  •
קשייו שלו. את רק האחר ולא

בעזרתי. מעוניין אם הוא מנשה את שואלת אני  •

בחודש לשבוע אחת – עמי לשיחות קבועים מועדים עימם וקובעת לחדר לחזור והאח מהאב מבקשת אני  •
הקרוב.

מועד. מבעוד לכך שיערכו מנת על כן לפני כך על ואודיע לבד מנשה עם יהיו הפגישות מן חלק כי מציינת אני  •

המטופל לרשות ועמידה מחויבות הבעת

הטלפון מספר את וגם אותי, להשיג ניתן בהם במשרד הטלפון מספרי כל את להם מוסרת אני השיחה בסוף  •
דחופים. למקרים שלי האישי הנייד

האב. עם עם מנשה, ולסירוגין להיפגש באופן קבוע ממשיכה אני  •

להם שהנער זקוק (דברים ביניהם לקשר ביחס ואביו הנער על המקובלים תנאים הכולל עורכת חוזה אני  •
השני). אחד כלפי שאסור להם לעשות דברים כן כמו הנער, זקוק להם מן ודברים שהאב מהאב

אביו מנשה, עם והשאר והוריו ללא נוכחות מנשה בפנימייה. הראשון מתקיים מפגשים מספר מקיימת אני  •
מגוריהם. מקום בסביבת לימודית מסגרת למנשה לחפש בוחרים ואביו מנשה ואחיו.

החינוך מערכת מול התערבות ויוזמה החזרה הביתה, לקראת המשפחה הכנת

הלימודים. שנת את לסיים לנער לאפשר מבקשת אני הביתה, יחזור שמנשה המשפחה החלטת לאור  •

מתאימה. מסגרת למצוא יהיה קשה בשלב זה כי ולאביו למנשה מסבירה אני  •

תהיה הביתה שהחזרה מנת היטב על ולהתכונן בהתאם להיערך עלינו חזרתו הביתה לקראת כי מסבירה אני  •
ממקום בטוח יותר.

לקראת חזרתו הביתה: ומשפחתו הנער את מכינה בפגישות הבאות אני  •

הביתה.  מנשה של החזרה על עימם ומשוחחת בני המשפחה שאר את פוגשת אני בו בית ביקור עורכת אני  ®

מסגרת  באיזו ויחליט שיתרשם היטב מנת על לצרכיו, המתאימים ספר למספר בתי הנער את מלווה אני  ®

החדשה. הלימודים בשנת ללמוד להמשיך מעוניין הוא

מעורבת  יותר תהיה כי ומבקשת אודות התכנית של המשפחה הסוציאלית העובדת את מעדכנת אני  ®

המשפחה. עם בקשר זו בתקופה

עם הספר, בית הסוציאלית של עם העובדת לימודית מקצועית, אני נפגשת מסגרת החליט על שהנער לאחר  •
ונערכת יעמם לקליטתו: שלו, העתידי המחנך בית הספר ועם מנהל
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ומשפחתו. של הנער בידיעתם ובהסכמתם זאת בינינו, הקשר הרציף על חשיבות מדברת אני ®

לכך,  את תשומת ליבם המיוחדת ומבקשת חיזוק הדורשים הנער של את אותם תחומי תפקוד מציגה אני  ®

למסגרת. הראשונית הסתגלותו בשלב בעיקר

החוק במסגרת פעולות

בסמים. שימוש השוללות שתן בדיקות מספר לנער עורכת אני  •

לקראת הדיונים המשפטיים: הנער והוריו מכינה את אני  •

הדיון.  מתנהל כיצד בפירוט להם מסבירה אני  ®

נוספת. שנה של חצי לתקופה המבחן בשירות טיפול על המשך ממליצה אני ®

הנער והמשפחה עם רציף על קשר שמירה

לכך ובהתאם ברוח זו חמה וראשית שואלת לשלומו, אני מכינה לשנינו שתייה מנשה, שיחה עם כל בתחילת  •
השיחה. מתפתחת

נוספת. פגישה עמו וקובעת מרגיש בתום השיחה מנשה כיצד הוא עם מבררת אני הפגישה בסוף  •

מנשה. של תפקודו ועל המצב בבית על ושואלת תמיד עם הוריו רציף קשר על שומרת אני  •

בעתיד ולחיים לפרידה הכנה

לפרידה: הנער את מכינה אני הצו סיום לפני ימים חודש

הקשר. במהלך חווינו ששנינו הדברים על משוחחים אנו ®

שיש בו.  והיפים הרבים הכוחות ואת שעבר המשמעותי התהליך את בפניו אני מציינת  ®

בהתמודדות מול  קושי בהם (לדוגמה, מתקשה עדיין הוא כי חש אשר מנשה להיבטים גם אנו מתייחסים  ®

אלו. קשיים להתמודד עם כדי ולכלים שרכש ולדרכים שלמד חברתיים מורכבים) מצבים

לי. יחסרו עימו לי ושהשיחות יקר הוא מאוד כי למנשה אומרת אני ®

ההישגים  וכל שהתרחש במהלך השנה מה הרי שכל בקשר הטיפולי, נמשיך אם לא כי גם לו מסבירה אני  ®

לאיבוד. הולכים שלו לתמיד ואינם הינם – הגיע אליהם

במצבו. ולהתעדכן בכך כשירצה לרשותו לעמוד אשמח כי לו אומרת אני ®

פעולה עקרונות

לעיתים  יהיה התהליך אם גם  כי מסר למנשה מעבירה אני  הטיפול כל לאורך – ויתור  ואי נטישה אי  •
לו ואעזור לצידו אעמוד אני תסכול וייאוש), אף ואולי יחווה כישלון בהם (במצבים רגרסיבי ואף מורכב

השונות. בהתמודדויות

צרכיהם  את בכל עת לבטא ולמשפחתו לנער מאפשרת  אני – ומשפחתו  הנער של לביטוי מקום נתינת  •
לתחושותיו. בהתאם השיחה נושאי את להתוות לנער ונותנת וקשייהם,
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התעניינות  חמה, פנים קבלת ידי על יוצרת אני הנער עבור הבטוח המרחב את במפגשים – ביטחון יצירת  •
קבועים. ובשעות בימים המפגשים וקיום בשלומו עקבית

את  הנער ומשלבת גם עם יחד בנפרד והן ההורים הן עם אני מקיימת שיחות גיוס המשפחה לטיפול בנער –  •
אלו. בשיחות הבכור אחיו

הספר  בבית רלוונטיים וגורמים הרווחה רשויות את מגייסת אני – ולמשפחתו  לנער  רשת תמיכה גיוס  •
לימודיות קשר רציף עם מסגרות על שומרת מלווה, חונך למנשה שיהיה  דואגת כמו כן אני לומד. הוא בו

אלה. בין הנער לבין מסגרות ומתווכת

השונות  האפשרויות את הנער בפני פורשת אני הטיפולי-סמכותי – הקשר בתוך לנער בחירה אפשרות  •
התוצאות על והתבוננות נכונה עבורו, תוך הכוונה היא חש כי זו אשר הוא את מתוכן לבחור לו ומאפשרת

בחירתו. של העתידיות

וכוחותיו  יכולותיו את מנשה בפני מציגה אני המפגשים אורך לכל שינוי – לעשות ביכולותיו אמונה הבעת  •
בחייו. שינוי ליצור

הציפיות  מערך של ברורה תמונה מציגה אני – ממנו נדרש ומה לו מצפה מה יודע מנשה בקשר – שקיפות  •
הצדדים. שני של

העבודה. גם מחוץ לשעות איתי קשר ליצור מאפשרת לנער ולמשפחתו אני – לנגישות אפשרות  •

עבורי.  הינו חשוב כי אכפת לי ממנו וכי אומרת למנשה אני ואהבה – אכפתיות ביטויי  •

סוגיות בלתי פתורות

ובמשפחתו בנער לטיפול הקשורות סוגיות

האב שיתף ואביו. הנער אמון בין אין עדיין הטיפול בסיום – משפחתו הנער עם של בקשר קשיים שנותרו  •
מאידך, הקשר אך בנו, עצמאותו של עודד את מנשה עם שהתהליך הטיפולי מחד חש כי במספר הזדמנויות,

בנו. השפעתו על ובאופן כאב בסמכותו לפגוע הטיפולי המשיך

ביחס תובנה וגילה קבוע באופן להשתמש באלכוהול אמנם הפסיק מנשה – באלכוהול מזדמן שימוש המשך  •
הוא כאשר כי שיתף, הוא אך זו, בהתנהגות הקיימים ולסיכונים באלכוהול להשתמש לו הגורמות לסיבות

הבחנה. לעיתים ללא בהשתייכות, ושותה שלו ולצורך הקבוצתי ללחץ הוא מגיב שותים בחברה בה נמצא

מורכבים. במצבים חברתיים דעת שיקול ולהפעיל מתקשה להתמודד עדיין הנער  •

שימוש מבחינת הן זו – בקרב אוכלוסייה הקיימות המורכבויות להבין את שאינו אתיופי מטפל של קושי  •
עדינים. תרבותיים ניואנסים בהבנת והן בשפה

הנער. שמעלה ויציבות ביטחון חוסר של בתחושות הקשר סיום  •

אתיופיה בעולי לטיפול הקשורות סוגיות

עלו מספר שאלות: ומתוך הטיפול אתיופיה, יוצאי נערים של מבוטל לא אליי מספר כקצינת מבחן הופנו

העלייה? לסוגיית מיוחדת התייחסות ישנה האם  •
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האתיופית? התרבות את מספיק מכירים אנו האם  •

בקרבם? אמון תחושת ליצור מצליחים אנו האם  •

פעולה? שיתוף שיתקיים אפשרי האם  •

מפיו שנאמרו הפרידה בדברי מנשה של התובנות

התהליך את חווה הוא כיצד בפניי לתאר ממנו ביקשתי הפיקוח, צו בסיום מנשה עם שקיימתי הפרידה בשיחת

אם ייתן אשמח  כי אמרתי מתקשה? עדיין שהוא מרגיש הוא במה איזה? כן ואם שינוי מרגיש שעבר: האם הוא

אליי. מדבריו הרבה מאוד לומדת שגם אני משום משוב, לי

לא להיחשף, חשש אמון, לתת קושי ביישנות, – עמי הקשר בתחילת עצמו בתיאור דבריו את התחיל מנשה

אמון של חוויה עבר סיפר כי בחייו. קשים לשתף בחלקים יכולת כבעל עצמו תיאר את הקשר בסוף ורבלי.

בשיחותינו. ואישי חופשי יותר מרגיש כי  הוא הוסיף וקבלה. שייכות של תחושה בקשר,

לבד, הידיעה כי אינו לדבריו, והמשפחתי. האישי עולמו את יותר טוב מבין הוא וכי התבגר מרגיש כי הוא מנשה

לביצוע הסיבות את עזרו לו להבין ברצינות, אליהם ומתייחס צרכיו את יש מי שמזהה וכי בעבר, שהרגיש כפי

תיקים לו לא נפתחו העובדה כי את מדגיש מנשה אביו. עם בקשר ולקשיים לתפקוד הלקוי בפנימייה העבירות,

היא. גם השתנתה חבריו סביבת וכי חדשים

מעשיו. על ולסלוח לו אמון בו מתקשה לתת עדיין אביו אך אביו, בינו ובין בקשר שיפור אמנם חל להרגשתו,

מילולית באלימות נוקט כלפיו אך אותו, מכה אינו אביו לדבריו רב. עצב לכך ובעיקר ביחס תסכול חש מנשה

יצר זה מצב עליו. להגן ומנסה בכך מבחינה שאמו מוסיף הוא לאחיו. מאשר שונה באופן אליו מתייחס ועדיין

כלפיהם. ותחושות אשמה שלו ההורים משמעותי בקשר בין חייץ

להוות המשפחתית, המורכבות את טוב יותר להבין מצליח היה אתיופי ממוצא מבחן קצין האם תוהה מנשה

להיות המשפחה: ”יכול על יותר השפעה גדול כך להוות גורם ידי התערבותו ועל בעצם על המשפחה פחות איום

יותר קל...". היה ואז עוברים אנחנו מה מבינים יותר היו ההורים אתיופים, היו מטפלים שאם

להיגרר ונטייתו עליו השפעתם – החברים נושא סביב מעמיקה יותר עבודה חסרה הייתה כי מרגיש מנשה

אחרים. מול חלש מרגיש עדיין הוא אחריהם.

לא יושב יאבדו: ”זה אלו שהישגים חושש אך חיובי בשינוי מרגיש הוא כי ואמר סיכם בסיום השיחה, מנשה

עצמו. עזר לו לשמור על עמי הוא מציין כי הקשר חזק".

אך הפרידה, לאור טבעיים ומאוד מובנים הדברים שהוא אומר הינם כי למנשה, משקפת אני לדבריו, בתגובה

והדלת תמיד פתוחה. נעלמת לא אני גם וכי תעלם, העבודה שעשה לא
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נער של ושינוי תדמיתו חינוכו שותפויות למען יצירת
מרכז תקווה, מחוז פתח נפת מעצרים, בכיר צדקה, עו"ס מיכל

  

הרקע להפניה לשירות מבחן

חומר החקירה נגנז קודם לכן לרכוש. והיזק תקיפה עבירת ביצוע בגין לאחר שנעצר הופנה לשירותנו ,16 בן יוני,

באיומים. סחיטה תיק פלילי בגין ביצוע עבירת ונפתח עבירות בשתי

לפגוע גורם המנסה בנו שהיא ראתה הסתבר אימו עם טלפונית בשיחה שירות המבחן. נענה להזמנות לא הנער

הפעולה שיתוף חשיבות את עימה והוא הבין קשר ליצור כדי האם, הדוד, אחיה של את גייסנו לבנה. ולהזיק

מטרותיו. את וגם שירותנו עם

הופשרה זו הבעה יהיה? ומה הגיע לאן ובוחנת: משתאה פנים ארשת הופיעה הנאות פניו ועל ורזה גבוה נער יוני

הפגישה עמו. אט במהלך אט

ביותר. הנמוכה בכיתה ברמה חלש בלימודים, משובץ תדמית שלילית, עם הגיע יוני

השיב איתו. הוא שישוחח מישהו למצוא להזדמנות הצמא קשוב, כנער והתגלה אמו עם הוזמן לפגישה הוא

גופו בשפת אותו, שמעליבים בשעה המתפרצים לרגשותיו המתייחסת אמפאטית תגובה וכשקיבל שאלות, על

במקום ”פה, מילים בלי וכאילו אמר התרווח מעט הוא נרפה. אותי" וגופו מישהו מבין סוף ”סוף אמר: כאילו

משפחה. ובני תלמידים מורים, עם שלו לאינטראקציה הקשורים לרגשותיו התייחס הוא אותי". יבינו הזה,

הקשר, בהמשך לשינוי. עז ורצון מילולית ביכולת גם כמו עמוקים, ותובנה הבנה ביכולת ניחן שהוא נראה

לו וניתנה במלואה ה"במה" את העדרה פינה לו דומיננטית. ללא אמו, שהייתה יוני עם שלי השיחות התקיימו

בחייו. דעתו שעולה על להעלות כל האפשרות

יוני של משפחתו

משרתים בצה"ל מאחיו שניים הינו הצעיר ביניהם. וארבעה ילדים כשיוני אם – נפשות חמש המשפחה מונה

נוסף לומד בתיכון. ואח

וכשנהרג בסמים השתמש כי נודע לימים אימו. ברחם היה יוני עת בן 35, בהיותו דרכים בתאונת האב נהרג

סמים. של השפעה תחת נתון היה

ולקבל לראות מתקשה האם ילדיה. עובדת בניקיון ומפרנסת את תיכון, סיימה הארץ, ילידת בת 50, האם –

חקירה לצורך המשטרה לתחנת להביא אותו וסירבה לכך אחריותו העבירות ואת בביצוע יוני של חלקו את

לשירות המבחן. עמו גם להגיע כמו

הפגישה עמנו בתום שקיים נפרדת בשיחה ליוני. לסייע פעולה במטרה שיתף כבן 40, האם, אחיה של בני, הדוד –

של על אימו ביותר קשה בצורה שהשפיע האב, של הטראגי ומותו המשפחה חיי אודות סיפר הראשונה, הדוד

ביותר. משמעותי קשר עבורה והיווה האם עם רצוף קשר שקיים הדוד היה בני יוני. עם בהריון אז שהייתה יוני

האב. של מותו עקב שקיבלו בפיצויים הקשור בכל לטפל לה וסייע בשלומה התעניין בה, תמך הוא

במשפחה היחסים מערכת

כאוטית. האם הייתה במשפחה היחסים חסר יציבות ומערכת האב של תפקודו היה בסמים בגלל השימוש

נכנסה האב של מותו עם והמשפחה. הבית צרכי את למלא ודאגה בית במשק עבדה הפרנסה, בעול נשאה
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הילדים בתפקוד קשיים והתעוררו התנהגות ילדיה על לקבל ביקורת קשה היה לאם משברי. למצב המשפחה

לימודיהם בתיכון. את הסתגלו וסיימו הזמן הם עם הספר. הגדולים בבית

כלפיו וקושי מצידה יתר בהגנת אופיין לאימו יוני בין הקשר בעצב. מהולה בשמחה לוותה יוני הולדתו של

בית שהנהלת ובכל פעם מצדה מלא זכה לגיבוי הוא עצמאי. עצמו באופן את לבטא ויכולת נפרדות  לו לאפשר

שהיא מזיקה לו. בכך המערכת את האשימה היא התנהגותו, הספר הלינה על

חלק פעיל לקחת לדוד ייעצנו עצמאות, לגלות ליוני לאפשר מתקשה האם כי לדעת משנוכחנו בהמשך הקשר,

זה. חלל במעט, ולו למלא, שיכול זה והוא אב דמות לו שחסרה העובדה לאור במיוחד יוני, של בחייו

ההצלחה תיאור

– הייתה ותלמידים מורים – הסובבים אותו ובעיני עצמו בעיני שזהותו יוני, מנער שעבר בשינוי ההצלחה מתגלה

עמוק קשר ידי על הפך בחיים, התנהלות של זה מחזקת דפוס והפוגעת העבריינית והתנהגותו ביותר שלילית

לחיים על מעשיו ובעל שאיפות אחריות לוקח הסביבה, ידי על מוערך עצמו, כואב, לנער שמכיר בערך ולעיתים

בלימודים בהישגיו הן שינוי לעשות שיכול מוריו כדוגמה לתלמיד בעיני מוצג הנער בחברה. ומעורבים עצמאיים

בהתנהגותו. והן

הנער לפני ההתערבות מצב

הספר בבית תפקוד  •

לימודי,  ציוד וללא אחידה תלבושת ללא לבית הספר נהג להגיע הוא חלקית. בגרות של במסלול למד יוני  ®

בכיתות ללימודים הספר, להפריע בית בחצר לשוטט נהג יוני בו. למד אך לא הספר בבית ביקר למעשה

בכיתה, המורה מהוראות להתעלם למורים, להתחצף רשות, בקשת ללא מהכיתה לצאת השיעור, ולמהלך

להפסיק לו לגרום שניסו תלמידים כלפי והן מורים  כלפי  הן פיו את לנבל השיעור, באמצע לאכול

זו. התנהגות

השיעור,  במהלך להם להפריע ונהג  גופני וחינוך למתמטיקה המורים עם  מתמשך בעימות היה יוני  ®

השיעור. מהלך את ולשבש המורה עם ביחד לדבר חפצים, לזרוק אותם, להצחיק

עבריינית התנהגות  •

פחית משקה  בכוח להוציא ניסה בכיתה, שולחנות הפך כסאות, זרק הספר: בית לרכוש נזק יוני גרם  ®

הספר. בית ובמסדרונות בכיתות האשפה בסלי בעט השתייה, ממכונת

מקרקעין  פני השחתת של עבירות תיקים בגין נגדו ונפתחו בית הספר לשטח מחוץ גם עבירות ביצע יוני  ®

נער על ואיומים  הספר  בית ולחלונות למנעולים נזק גרימת הספר, בית קירות על  גנאי בכתובות 

מכיתתו.

טיפול גורמי פעולה עם שיתוף אי  •

המבחן.  בשירות לפגישות בא לא וכן להגיע לחקירה להזמנות המשטרה נענה לא יוני אימו, החלטת פי על  ®

דרישה תוך טלפון וטריקות האשמות בהטחת נענה טלפון שיחת באמצעות ואימו יוני את לזמן ניסיון כל

לחדול מכך.



55

אותו גיבתה האם  •

בקהילה,  אחר גורם ולכל למורים התנהגותו על האחריות את שהעבירה מאימו מלא גיבוי קיבל יוני  ®

בו. שדבק השלילי הדימוי מצבו ואת את הנציחה מכך וכתוצאה

ובעיני עצמו   אחרים יוני בעיני  •

את  חווה הוא ’ונדליסט‘ ופורק עול. עבריין, אלים, הספר, בבית איום לתלמיד שלילי המהווה נחשב יוני  ®

ומחוצה לו. בבית הספר ונזקים פגיעות שגרם בעייתי ואלים עצמו כנער

הנער אחרי ההתערבות מצב

הספר בבית תפקוד  •

בגרות מלאה. במסלול בכיתה ללמוד יוני עובר ®

עם  מופיע הנדרש, כל הציוד ובו ילקוט עם הספר בבית מבקר הספר: בבית לכל דבר כתלמיד מתפקד יוני  ®

השיעור. באמצע יוצא ולא לשיעורים נכנס אחידה; תלבושת

בכיתה.  המורים דרישות את וממלא חומר הלימוד את משלים ורציני, מלא באופן לומד  ®

בשקט.  הערות מקבל בכיתה, מפריע אינו  ®

כבוד.  מתוך שיח עם המורים ומנהל טובים ביחסים נמצא  ®

במקום.  מגיב בו אינו  ®

הספר. בית בשטח ברכוש ופגיעה אלימה מהתנהגות חדל ®

טיפול גורמי עם פעולה משתף  •

המבחן. בשירות לפגישות בא יוני ®

ברצון. לשיחות באה אימו ®

האם  התנהלות  •

פעולה. משתפת האם ®

עבורו.  שאימו לקחה משוחרר מההחלטות יוני  ®

עצמו   ובעיני אחרים בעיני יוני דימוי  •

עליו  הטילו ובתפקודו, בהתנהגותו השינוי את שיבחו המורים לקצה. מקצה השתנתה יוני של תדמיתו  ®

שיכול ”לעשות כדוגמה לתלמיד ואף הציגו אותו שניתן לסמוך עליו, לאחר שנכחו תפקידים ומשימות

רצון שבע הוא כי וניכר עלה שלו העצמי הדימוי התנהגותית. והן לימודית הן – הבחינות מכל שינוי"

עובר. הוא אותו מהתהליך

- הבנות חדשות תוצרי לוואי חיוביים

למד שיוני דברים

ואיך אחרים יגידו למה הערכות מחיר", ”לשלם היא התנהגות על אחריות לקיחת של שהמשמעות הבין  •
אליו. יתייחסו
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בעצמו. החלטות לקבל למד  •

להתנהגותו. קשוב להיות למד  •

אדם. בבני לתת אמון אפשר לעשות הכללות. להם ואין שאיכפת שיש אנשים להיווכח למד  •

למדתי שאני דברים

חש בזה. והוא יותר לו נכונה לסייע עצמו אני למען להתגייס כשנער יכול  •

כלל  עושה בדרך דבר שאינני עם יוני, בפרידה ממנו, נישקתי אותו. הקשר שלי ואכן, בתום לתת אהבה. חשוב  

הטיפולי. בקשר

פעולות שתרמו להצלחה

ויתור אי

ואימו יוני במשטרה. נגדו תיק פתיחת לפגישה בעקבות ומזמינה אותם ולאימו ליוני בכתב הודעה שולחת אני  •
מראש. כך על מודיעים ואינם לפגישה מגיעים אינם

נענים. הנער ואימו לא הפעם וגם בכתב, שולחת הזמנה שנייה אני  •

הגיעו. מדוע לא ומבררת המבחן מהו שירות מסבירה את ההזמנות, שקיבלו מוודאת מתקשרת לביתם, אני  •
הטלפון. את וטורקת בנה שם את ומכפיש שפוגע מי כל כלפי ובהאשמות בצעקות משיבה האם

הדוד, אותי על מיידעת המשטרה ובנה להגיע. את האם ניתן לשכנע כיצד לברר כדי מתקשרת למשטרה אני  •
האם. אחי

משפחה בני וגיוס איתור

ברצון נענה פעולה. הדוד ישתפו לא אם והשלכותיו המצב את לו מסבירה בני, עם הדוד קשר יוצרת אני  •
ואמו. יוני עם לפגישה שיגיע ומודיע

אומרת: אני מגיעים, הם כאשר  •

לראותם שמחה אני  •

מודה לדוד בני  •

יוני. למען – הפעולה שיתוף חשיבות על מדברת  •

שירות המבחן. תפקיד מסבירה את  •

המשטרה. עם יוני של מעורבותו עקב שלה והחרדה האם של הכעס את מבינה שאני מציינת  •

בעתידם. לפגוע ולא לטפל ולשקם נערים הוא שתפקידנו מסבירה  •

בנפרד. הדוד עם משוחחת אני  •

פגיעה בילדיה. מכל וחרדתה אחותו של קשייה מחדד את הוא  •

הטיפול. לצורכי בהתאם על קשר איתו אשמור כי לפגישה ואומרת שהגיע לו מודה אני  •
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יוני עם קשר יצירת

נוצר הקשר. כאמור שבאמצעותו ודודו, אימו בלוויית יוני הגיע לפגישה הראשונה  •

מגלה. שיוני הנינוחות ותחושת החיוכים נוכח מופתעת האם  •

”קליק" שנוצר לזהות היה ניתן שינוי. ולעשות לסייע – הקשר מטרת את בעיקר מדגישה אני הראשונה בפגישה  •
לביני. יוני בין

שירות המבחן. על מבטה את נקודת משנה והיא התרככו פני האם יוני, של בעקבות תגובתו  •

הדוד. של לסיוע שהזדקקנו בלי כמעט המשך יש  •

ושאני נער יפה, שהוא את עצמו, לבטא ומיטיב בשפה עשירה מדבר שהוא עם יוני, לשוחח מציינת: שנעים אני  •
חיובי. יהיה בינינו שהקשר צופה

ביצע.  אותן לעבירות מתייחס הוא כיצד יוני עם מבררת אני  

מביע התנהגותו, על אחריות לוקח שהוא כך ביחס לעבירות, ועל הכנים לדבריו הרבה הערכתי את מביעה אני  •
בעתיד. לו להזיק עלול הדבר כי ומבין העבירות ביצוע על חרטה

מאשימה מעשיו ושאיני על אחריות לוקח אמון, בי נותן איתי, בקשר בנוח חש שהוא שומעת ממנו האם כאשר  •
לשמוע אותו וחשוב צדדים שני יש שלמטבע לה מסבירה אני כלפיו, נוהגים שכולם סברה שהיא אותו, כפי

כמתלונן. לא

בקשייו. לשתף ליכולתו נוספת הערכה מביעה אני  •

שאינה הספר בית התנהלות מדווח על אמיצה הוא בכנות מרגשותיו ומיכולתו, כאשר במילים מתפעלת אני  •
ההתנהגותית הבחינה הלימודית, מן עליו ועובר לו שקורה מה את אוהב ואיננו הוא רוצה שאין כך על לרוחו,

שלו. המילכוד תחושת ואת והחברתית,

דרך. עוד חצי רק ונשארה הדרך חצי את עברנו שכבר לו ואומרת מחייכת אליו אני  •

נותן שלו, על האמון שהוא הפתיחות על לקשייו, להתייחס ויכולתו המילוליים מחמיאה ליוני על כישוריו אני  •
קשוב ולהיות להתבונן פנימה הזה בגיל בשל כל אחד לו ש"לא ואומרת ברגשותיו, לשתף אותי יכולתו ועל בי

בה". חלקו את ולבחון להתנהגותו

והכעס העלבון תחושות את ואני שומעת מספר הוא דוגמאות. הספר ומבקשת בבית תפקודו על שואלת אני  •
נראה יוני עשה. במעשה שלא מאשימים אותו כאשר או התלמידים לעיני כל משפיל אותו מורה כאשר שלו

לצדו. ועומדת אותו מבינה שאני להיווכח רצון שבע

לא שהמורים רוצה יוני אומר שהיה בחייו ולאן היה רוצה להגיע, היה רוצה לשנות מה שואלת אני כאשר  •
הספר. בבית תדמיתו את ולשנות עיונית לכתה לעבור אותו, יעליבו

לספוג ייאלץ ובדרך קל יהיה שלא בתהליך. שמדובר אלא השגה, וברי חשובים שרצונותיו ליוני אומרת אני  •
במטרה. לדבוק להתייאש ומבלי נוספים, עלבונות

עם המורים פגישה ליזום אותו מדריכה משימות ברורות וברות ביצוע. אני יוני על מטילה אני בפגישות הבאות  •
מציעה אני תפקודו. על איתם לשוחח זו ובמסגרת אותו, שונאים לדבריו אשר גופני, ולחינוך למתמטיקה
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תחושתו ועל זאת בעקבות שהוא מקבל היחס על הספר, בבית על התנהגותו חשב הוא כי למורים, שיאמר

מכינה אני ביחסים עימם. חדש לפתוח דף יאמר, והיה רוצה שכך היה, מצטער מכך. הוא כתוצאה הקשה

לו אומרת אני ספק. בה להטיל עלולים גם אך  מהיוזמה התפעלות  יביעו שהמורים שייתכן לכך אותו

אל להתאפק ללמוד עליו להתאכזב. עלול שהוא לכך מוכן להיות עליו ביניהם, וההסכם השיחה שלמרות

כדאי תדמית מנת לשנות על למחר. מהיום ישתנו המורים ולא הוא לא שונות. פוגעות והבטחות אמירות מול

בי את ששם כמי בי הביט יוני ביחד. התהליך את נעבור אנחנו פוגעות. התנהגויות או אמירות על שלא יגיב

וזה אתגר מהמורים, ממנו ולא להתחיל חייב שהשינוי הבהרתי הסכמתו. ונתן את שלמה מבטחו באמונה

להתנהגותו. חיובי מהם שינוי יחס וגמול לו מובטח גם, שאם יעמוד במשימות לו אמרתי אך קטן. לא

את לשנות הקשה, בהחלטתו בתחושתו אותה גם ולשתף המחנכת עם פגישה ליזום את יוני הנחיתי במקביל,  •
להתייאש. לו אל בגיחוך מה, אפילו או בספקנות, תגיב המחנכת אם גם עיונית. לעבור לכיתה וברצונו דרכיו

מי שצוחק ו"צוחק בקשתו את לשקול יהיה מקום ואז ללמידה רצינית נכונותו את להוכיח במעשיו יוכל

מאודו. בכל זו למשימה שכמה לשינוי ומוכן כמי נראה יוני אחרון".

הכיתה: כל בנוכחות מבחן בשעת לו שאמרה למתמטיקה כלפיו, המורה של המבטל ביחסה אותי משתף יוני  •
המורה, על השולחן את לא להפוך והתאפק נחנק הוא כיצד מתאר תצליח". הוא לא ממילא אפס, ”אתה

דבריה. המורה והתנצלה על לו קראה מכן לאחר כי הוסיף יוני דומע. כמעט יצא מהשיעור בשקט רק אלא

של דעה לשנות קשה אכן, אירועים מתסכלים בדרך. עוד התכוונתי כשאמרתי שיהיו לכך כי לו שיקפתי אז

קצת זמן. ייקח וזה למחר מישהו מהיום

עם יחד שכרו. יבוא על עוד שהוא ואמרתי אותו עודדתי כולם. לעיני העלבון על יכולתו להבליג את שיבחתי  •
הזו היא ההתנצלות בפניו, והתנצלה מאחריות התנערה שלא המורה של התנהגותה את לשבח זאת, ציינתי

בעתיד. כלפיו בהתבטאויותיה מאוד ותקפיד התנהגותה על תחשוב ודאי המורה מבחינתו. דרך ציון

רגשותיו ועל עליהן נשוחח כך שאחר כדי ביחסם אליו במחברת, המורים של המעידות את לרשום ליוני הצעתי  •
לחץ. בשעת נמדד כך הוא כי כעס, מלבטא למעוד ולהימנע לא להשתדל ושוב אותו שוב הזהרתי כלפיהן.

העומד מאחורי הכוח משובים חיוביים על לו לתת והחלו שווים" ”פיו וליבו המורים כי ראו אט אט ואכן

לשינוי. שלו הרצון

בעצמו. והסתדר זה בנושא לעזרתי פנה לא שיוני אלא לימודיות, במשימות עזרה הצעתי  •

ביוני בטיפול משמעותיות תחנות

נגדו. תיק פלילי ופתיחת החוק עם של יוני הסתבכותו  •

ביוני. הטיפול התחלת איפשרה את האם אשר על והשפעתו הדוד גיוס  •

אותו. בו יכולים להבין למקום שהגיע חש יוני בה המבחן ראשונה חיובית בשירות פגישה  •

התדמית לשינוי להביא בהתנהגות, לעלות לכיתה עיונית, יחד איתו: לערוך שינוי הטיפולי הגדרתמטרותהקשר  •
וחבריו. מוריו בעיני שלו

דף חדש לפתוח לו לסייע ולבקש מהם בפניהם להתנצל בו, הפוגעים לפנות למורים עליו בהן הטלת משימות  •
הספר. בבית

לכיתה עיונית. של יוני המעבר  •
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פעולה עקרונות

אותו שלהערכתי גייס אמיתי, רגש ברגש מלווה עימו שלי והשיחה לי, יקר לי, שהוא חשוב חש – יוני ויתור אי  •
ובי. האמין לי הוא  – לטיפול

אמפתיה, אנושיות וגילויי הטיפולי, בקשר – כנות ואף אהבה אהדה וגילויי תודה שמחה, הכרת רגש ביטויי  •
לי. חשוב שהוא לו להאמין מסייעים כלפיו רגשות גילויי לטיפול. נער של מסייעים בגיוסו גורמים מהווים

להם. מסייעת שהיא מבינים כאשר זאת מפחית חששות, בסמכות חיובי שימוש – בסמכות שימוש  •

בדרך הקשיים והצגת הנחיות מתן  •

בשליטתו. הינה כלפיו ביחס לשינוי והיוזמה האחריות כי הבהרה  •

לבחירה. והזדמנות אלטרנטיבות מתן  •

עת. זמינות שלי בכל ®

שבו. התכונות החיוביות את לשקף, להראות לזהות, ®

פתורות בלתי שאלות

מתאימה להם. זאת שגישה הנערים את כיצד לזהות
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מאתיופיה עולה בנער לטיפול המערכות גיוס - הסיכויים" כל ”נגד
מחוז חיפה צוות, ראש מדריכה, מירי ריצ'קר,

רקע

בן היותו מאז לנוער אל שירות המבחן פנים עצובה ומרוחקת, הופנה הבעת עם ושקט צנום ,17.5 בן יעקב,

 .13

ובת.  בנים שני שלישייה: למשפחה נולדה  14 לו כשמלאו ארבע. בן מאתיופיה בהיותו הוריו עם עלה יעקב

ביעקב. לטיפול להתפנות מבעבר, עוד יותר והתקשו, בתינוקות שנולדו כולם כל עסוקים היו ההורים

ההורים בעייתי. היה יעקב של ותפקודו וריכוז קשיי קשב על דווח היסודי הספר בבית תלמיד בהיותו עוד

בקהילה. הטיפול בגורמי ידעו להיעזר השפה לא השוני התרבותי וקשיי ובשל עמו, להתמודד התקשו

אולם חוץ-ביתיות, במסגרות ניסיונות לשלבו כמה נעשו וכן בתוך הקהילה, לימוד מסגרות מספר עבר יעקב

בביצוע מעורב והחל להיות והלילה היום שעות רוב במשך שוטט מסגרת, בהצלחה באף השתלב לא הוא

אל משרדי הגיע לא וזומן לפגישות אולם המבחן שירות אל הופנה התפרצויות וקטטות. הוא עבירות גניבה,

השירות.

פעמים מצאו מספר ללימודים. מגיע לא אך הספר בבוקר לבית יוצא הוא להם. נשמע לא יעקב כי הוריו דיווחו

חיפושים. שעות של לאחר שפת הים על אותו

”נווה- והסתכלות במעון לאבחון משפט בית בצו מהבית הוצאתו על והוחלט המשפטי הגיע לדיון לא יעקב

חשוד ידי המשטרה כשהוא על חודשים אותר מספר לאחר מהמעון. ההסתכלות וברח את צו יעקב הפר חורש".

בבריחתו, הוחלט שהסתיים פתוח, לאבחון ניסיון נוסף סמים. לאחר עבירות ביניהן נוספות, בביצוע עבירות

נעול. למעון העברתו על

זו. לאחר ברח גם ממסגרת מספר ניסיונות ולאחר המעון וגגות על חומות טיפס קשר עם איש, יצר במעון לא

נשלח הוא לקבלו. סירבה הנוער" ”חסות מסגרת משפט. לבית והובא נעצר יעקב בריחה, של חודשים מספר

גורמי כלפי מאשימה אצבע והפנו  בבכי מיררו הוריו זו. להחלטה באדישות והגיב  חודשים למספר לכלא

הטיפול.

הגורמים, כל להפתעת שם סמים), נפגע לנוער טיפולית (קהילה ב"מלכישוע" הקלט ליחידת הופנה המאסר לאחר

קוגניטיבית ברמה מתפקד הוא כי נמצא פסיכולוגית בדיקה פי שעל מכיוון אולם, ברח. ולא סביר באופן תפקד

זו. במסגרת בו הטיפול את להפסיק הוחלט גבולית,

סמים בנפגעי לטיפול השירות סוציאלית של ידי עובדת על קשר, הן עמו ניסיונות ליצור הוריו. לבית חזר יעקב

באלימות והשתמש לביתו הגיע פעם  ומידי שוטט הצליחו. יעקב המבחן, לא קצינת ידי על והן מגוריו באזור

במשטרה. תלונות מספר נגדו הגישו ההורים סמים. לצריכת כספים לדרוש כדי

בשירות המבחן הטיפול לפני של יעקב מצבו

תפקידו. מילוי בעת לשוטר והפרעה שוטר תקיפת בסמים, שימוש משפחתו, בני כלפי אלימות בשל נעצר יעקב

באותן אותו מלבד הסובבים עם לא תיקשר ו"לא", ב"כן"  ענה אפאטי,  נראה המשפט בית לאולם  בהגיעו

 סיגריות. בהן ביקש פעמים
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שוב יישלח האם עימה לברר היה ביקש שיעקב מה וכל לדובבו הצליחה לא אותו לייצג שמונתה הסנגורית

לבנו. סייע לא תפיסתו פי על אשר על שירות המבחן, המשפט והביע כעס בית באולם לראותו הגיע אביו לכלא.

יעקב. עבור חוץ-ביתית מסגרת שתמצא ביקש הוא

על נשאל כשיעקב מריחואנה. מסוג סם שרידי בגופו נמצאו המעצר בבית ליעקב נערכה אשר שתן בבדיקת

מעט. בהה וחייך רק ענה, הוא לא בסמים שימוש

הטיפול ולאחר

מתפקד הוא המפגר". לאדם ל"שירות השייך מנשה" ”נווה במעון הנעול באגף ורבע שנה מזה שוהה יעקב

מטפל מקום היותה על נוסף  לבית,  לו להיות ובראשונה בראש עצמה על לקחה  אשר  טיפולית, במסגרת

ומשקם.

”השירות לשיקום" זאת למרות פיגור. ברמת כי אינו מתפקד ונמצא למפגר השירות של מבדקים עבר שני יעקב

זו. במסגרת שהותו את ומממן שלו כמטופל בו הכיר

סוכלו, אשר בריחה, ניסיונות שני מגורים. למעט בתנאי פיקוח זו בצו במסגרת ישהה יעקב כי קבע המשפט בית

בסמים. משימוש ויעקב נקי יציב תפקודו במעון, הראשונים לשהייתו בשבועיים

כעוזר עובד הוא ושם הפתוח למעון  הנעולה מהמסגרת יוצא הוא המעון. בתוך  במחסן לעבוד החל יעקב

נהנה הוא בשבוע פעמיים  משמעת. בעיית כל ואין  מסודרת עבודתו  כי מדווחים עליו האחראים  מחסנאי.

אמו מבקרת למוסיקה. מורה עם להיפגש מוסיקה והחל רצונו ללמוד את הביע אף ולאחרונה מטיפול באמנות

משימוש נקי שהוא ומכך מסודרת במסגרת מתפקד שיעקב מכך רבה רצון שביעות מביעה והיא פעם מדיי אותו

מעצרו. פגש מאז לא הצעירים אחיו ואת לביקורים מגיע אביו אינו בסמים.

שליליים לוואי תוצרי

פיגור. ברמת מתפקד הוא כי נמצא שלא למרות למפגר" ”השירות של במסגרת שוהה יעקב  •

נמצא, איתם האחרים לנערים ותחושותיו באשר מחשבותיו על אותו, וכשנשאל לסובבים מתייחס אינו יעקב  •
מגיב. אינו הוא

ביעקב בטיפול התחנות

שוהה. הוא מהמסגרות בהן חוזרות ונשנות בריחות  •

רמת בגלל הנוער, חסות רשות אי התאמתו למעונות עקב למען הטיפול בנער וגיוסו לשיקום השירות אל פנייה  •
גבולית. תפקוד

למפגר. לשירות ביעקב הטיפול על האחריות העברת  •

הטיפול בו. להצלחת מתגייס במעון והצוות מנשה" ב"נווה יעקב משתלב  •

בו. הטיפול המשך המאפשר צו יעקב וקבלת של בהתקדמות המשפט בית שיתוף  •

פעולות

רצונו. ומה מצבו מה לברר וניסיתי המשפט בבית יעקב עם שוחחתי  •
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והאפשרויות כיום מצבו הנער, של ההיסטוריה על ארוכות שוחחנו יעקב, של עם עורך דינו קשר יצרתי  •
נשלח למאסר, כבר שיעקב מאחר אחר, באופן זה במקרה לפעול יש כי להסכמה הגענו העומדות לפנינו.

מיוחד. טיפולי מענה כשלו ולכן יהיה צורך למצוא בעבר הטיפול ניסיונות

יעקב התרשמה כי המאבחנת אשר שוחחתי עם לאבחון. קרוב מועד לקבוע כדי למפגר" ל"שירות פניתי  •
השתתפתי האבחון. תוצאות על  השפיע הדבר כי ברור והיה האבחון, במשך  סמים השפעת תחת היה

עם מתקשר כלל אינו כאשר יעקב של למצבו ביחס החלטה מתקבלת כיצד להבין מנת על ב"וועדת אבחון"

הבוחנים.

מחשש  מעצר, זמנית ליעקב כחלופת למצוא מסגרת ודרשתי למפגר" ”השירות הסעד של פניתי לפקידת  •
ישוטט לחלוטין ושוב ישוחרר או כלפיו, אחרים עצורים של מהצקות ולסבול במעצר ימשיך לשהות שיעקב

ברחובות.

מעדיף  הוא כי ואמר עבורו מסגרת נמצאה לא שעדיין ”התייאש" מכך הוא כאשר יעקב עם עימות ערכתי  •
בעבר. המאסר עם להתמודד התקשה כיצד ליעקב הזכרתי לכלא. להישלח

לערוך  ולחייבם יעקב של  יכולותיו בעניין הוועדה  את החלטת  לקבל לא המשפט לכבוד בית המלצתי   •
סמים. תחת השפעת נתון היה כשהוא נערך הראשון האבחון כי שהתברר מחודש, לאחר אבחון

האבחון הנוסף. לפני שתן לבדיקת יעקב הפניתי את  •

היה  העברתי אליהם המסר אשר לשיקום כאשר השירות מפגשים עם ומספר שיחות טלפון מספר ערכתי  •
עבורו.  מתאים  פתרון אינו בכלא שמאסר מכיוון שלהם, זקוק למסגרת המשקמת יעקב כי

מסגרת  בהעדר כי לקבוע, ביקשה חריגים", אשר הנוער" ב"וועדת חסות נציגת ”רשות עם התעמתתי  •
הכלא. לבית אותו לשלוח אלא מנוס עבור יעקב, אין הנוער" ”חסות של מוסדית טיפולית

במטרה להבהיר  המנהל, עם שיחות מספר וקיימתי השיקום קבלה בהוסטל של לוועדת יעקב את ליוויתי  •
זקוק. יעקב לו הפתרון ולהבין מהו שבמקרה זה הייחודיות את ולחדד

שוהה.  הוא בה במסגרת ליעקב טוב כי להבנה הגענו השירות לשיקום בה עם קיימתי פגישה  •

הנעול. המעון מסגרת של והמטפל המנהל הצוות עם אמון ויחסי טובים קשרים יצרתי  •

זאת  – לפיקוחה נתונה אשר לא מסגרת – המעון לדיון באגף לשיקום השירות זימנתי את המפקחת של  •
בה. חלק ייקחו יעקב, באשר להשמתו של אשר נוגעים להחלטה הגורמים, שכל בכוונה

תמיכתה. את וגייסתי התהליך בפרטי הסנגורית את העת כל עדכנתי  •

טוב לו, האם  האם רצונו, מה מקרוב לבדוק הנעול, כשכל העת ניסיתי באגף ביקוריי בעת יעקב את פגשתי  •
 הסמים. בתחום מצבו נבדק העת כל בנוסף, מציקים לו.

למרות  שלהם, כמטופל בו יעקב במסגרת ולהכיר את לשלב לשיקום האגף מנהל הסכמת קיבלתי את  •
כמפגר. מאובחן שאינו

אותו  הממושך התהליך בעבר, הטיפוליים הניסיונות כל מתוארים לבית המשפט בו מקיף הגשתי תסקיר  •
הרווחה: במשרד המעורבים  השירותים  שלושת ידי על במשותף נבנתה אשר הטיפולית  והתוכנית  עברנו

והתיקון. המפגר השיקום,
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ועדכון מנשה" ב"נווה למטפלים בפועל שבח דברי מתן תוך לתהליך, השותפים רצוף עם קשר על שמרתי  •
המממנים מהשירות לשיקום.

הפעולה עקרונות

המטופל  ביכולת של אמונה אהבת האדם, המטופל כאשר לצרכי מיוחד באופן קשוב יהיה המטפל כי חשוב  •
מנחים אותו. – ולטיפול מיטיב ובראשונה להגנה לזכות בראש

שלי. המטופל למען ולשנות לפעול, ליזום כמטפל ביכולת שלי אמונה  •

אשר נעשו  מטופל אלינו מגיע רבים במקרים בעבר. כושלים מניסיונות תקווה, אסור להתייאש עם לטפל  •
מביע אשר המטופל תקווה של כלשהו ניצוץ קיים כאשר טיפוליות. והתערבויות ניסיונות רב של מספר עימו

והביקורת מביקורת. הייאוש לחשוש ולא להתייאש אסור מקום. לכך לתת יש אצל העובד, כזה שנוצר או

התקווה. את לדחוק עלולים

נוספת.  מגיעה הזדמנות ולכל מטפל מטופל לכל  •

פתרון לנער. פשרות אחר חיפוש חסר  •

הנער. למען הקהילה גורמי כל של גיוס  •

סנגורים  מפקחים, מנהלים, נוספים, מטפלים הינם השותפים כך כדי להצליח, ולצורך צורך בשותפים יש  •
המשפט. ובית

מספיק נעשה לא כי  מתרשמים אנו  אשר ובמקרים במקומות המטופל עבור  ויותר עוד  לדרוש ניתן  •
עבורו.

דלתות  פתיחת לצורך ההצלחה, את גם הצלחה של ובמקרים שלנו,  המטופלים  את ל"שווק"   חשוב  •
לאחרים בעתיד.

המטופל. צרכי קידום למען עמיתים ועם המטופל עם להתעמת מותר  •

לו.  מתאימים אינם שגרתיים שפתרונות נער לחפש פתרונות ”אחרים" ויצירתיים עבור חשוב  •

סוגיות בלתי פתורות

יותר? הארוך בטווח גם עצמה את תוכיח יעקב עם ההצלחה האם  •

יכולותיו הקוגניטיביות. את אינה תואמת אשר במסגרת יעקב שיקומו של של בעתיד המחירים יהיו מה  •

אתם? ולעבוד הצעירים, אחיו כולל יעקב, של משפחתו את לשלב ניתן כיצד  •
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  נער  של טווח ארוך ליווי ”בלי להרים ידיים":
שבע באר קצין מבחן לנוער, שמעוני, גיא

אבי

פליליות. עבירות ביצוע שנים עקב כשלוש במשך לנוער שירות המבחן במסגרת בטיפולי היה ,23 בן כיום אבי,

לרכב, שימוש  פריצה סם, החזקת פליליות: עבירות מגוון בגין לו 22 תיקים פליליים גיל 16 נפתחו 13 עד מגיל

לשוטר. פריצה והפרעה כלי החזקת גניבה, נזק, גרימת תקיפה, סכין, החזקת רשות הבעלים, ללא ברכב

כבוי. לעתים עצוב, עיניו מבע חתומות, פניו חוור, צנום, נער אבי

וחסר מסויג סגור,  נראה לדבר, מיעט  עמו בשיחות סדיר. בלתי באופן לשיחות  הופיע עמו הקשר  בתחילת

והזדהות ברור עברייני דימוי וייאוש, תסכול של תחושות דיכאוניים, סימנים נראו פסיכולוגית בבדיקה אנרגיה.

עבריינית. חברה עם

הייתה בלימודים הישגיו ורמת הספר בבית סדיר ביקר באופן לא הוא מגוריו. בעיר מקצועי ספר בבית למד אבי

החינוך. ממערכת סופי באופן נשר הוא שבועות מספר כעבור ומטה. בינונית

אבי של משפחתו

בשכונת מצוקה מתגוררת המשפחה הבכור. הוא אבי כאשר בנים, ושני הורים זוג נפשות: ארבע משפחתו מונה

לאומי. ביטוח מקצבאות בדוחק ומתקיימת

ביחס אונים וחסר חלש אך ואכפתי, חם אדם שנים רבות. הוא מזה עובד ואינו בריאות מבעיות סובל האב

לאבי.

בבית ותפקודה פסיכיאטרית במחלקה מטופלת היא ומאז אבי של לידתו לאחר מייד בדיכאון לקתה האם

לקוי.

חולים בבית מאושפז והיה קשה בילדותו בתאונת דרכים אבי נפגע אחיו של קשים: אירועים עברו המשפחה על

וקרס. המשפחה יותר התמוטט בית בעבריינות. מאוחר מעורב סביר ואינו ארוכה, תפקודו הכללי תקופה למשך

גם אובדן המשפחה חוותה שנים באותן האחרון. ברגע אותם הציל והאב חיים בסכנת היו בו הילדים ששהו

האם. של הצעיר האח מות –

של בתחושה והתנהלה והמשפחה חיה חיים, חסרת דיכאונית, מאוד שנים הייתה באותן המשפחתית האווירה

לתפקד כוחותיו בכל ניסה האב אונים. חוסר של מידה רבה חשו ההורים עליה. ומתרגשות החוזרות טראומות

עזרה, היו מעוניינים לקבל ההורים לאבי. ביחס הורית סמכות להפעיל היה מסוגל לא המשפחה אך כראש

גבולות. לאבי להציב מאוד התקשה אך בשירות, לשיחות הגיע והאב פעולה שיתפו

ההצלחה תיאור

ומשפחה בסמים ממושך שימוש של בעיה בכל התחומים, עם היה נמוך שתפקודו החברה בשולי שחי נער אבי,

ופוטנציאל להשתלב עם מוטיבציה אדירה לצעיר להפוך הצליח בו ולחזקו, מועטים לתמוך כוחות לה רק שהיו

המרובה השקעתו בסמים. המאבק בנושא הרצאות  במתן לחברה תורם  ואף וקריירה מקצוע בעל בחברה,

פי על רחבים. אופקים בפניו ופתחה ובפסיכומטרי הבגרות במבחני למצופה מעבר גבוהים הישגים הניבה

לו  הומלץ המקצועי כ-89 ובאבחון נקבע שלו IQ-ה ,1999-1998 שעבר בשנים ומקצועיות הערכות פסיכולוגיות
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במכללה מדעי התזונה ללמוד החליט דבר אבי של בסופו או אפסנאי. נהג בחנות, של מכירות לתחום לפנות

ראשון. וסיים בהצלחה לימודי תואר בצפון

הטיפול אבי לפני של מצבו

כשנתיים  במשך ואלימות – רכוש עבירות בסמים, השימוש בתחומי תיקים ופתיחת עבריינית פעילות .1

שעסקה נערים של מקבוצה חלק והיה עבירות, במגוון רחב, בהיקף עבריינית בפעילות מעורב אבי היה

בפלילים.

בסמים,  השימוש יומיומי. חייו נסבו סביב והפך הלך וגבר במשך הזמן בסמים השימוש לסמים – התמכרות .2

בסמים. נועדו בחלקן למימון השימוש הרכוש עבירות שגם לחברה הצורכת סמים. נראה חבר והוא

בהשקעה נמוכה בלימודים  סדיר, ביקור באי תפקודו הלקוי התבטא הספר – בית בתחום ביותר לקוי תפקוד .3

בעיר. הלימודים ממערכת נשר סופית קצר זמן תוך מבינוני. הישגים למטה ברמת מכך יוצא וכפועל

העבריינות  בעולם מעורבותו שהעמיקה ככל טיפול – גורמי עם פעולה לשתף מסרב מנותק, סגור, נער .4

המבחן בשירות למפגשים הופיע ולא מהלימודים נשר החברתיים, מהמוסדות התנתק הלך כך והסמים,

לנוער.

הטיפול לאחר

ואילך. מאוקטובר 1999 פלילי תיק שום נגדו נפתח נורמטיבי, לא חיים אורח מקיים .1

בקהילת  הטיפולית התוכנית את  בהצלחה סיים בסמים, השימוש  את לחלוטין הפסיק מסמים,  נגמל .2

מסמים. ניקיון על בשמירה מתמיד שנתיים, שנמשכה ”מלכישוע",

תעודת  קיבל שנה ובכל בה למד שנתיים אקדמית קדם מכינה סיים גבוהים – לימודיים להישגים מגיע .3

קורס בהצלחה סיים .600 הציון היה שעבר הפסיכומטרי המבחן תוצאות .98 היה ציוניו ממוצע הצטיינות.

 2009 באוגוסט בהצלחה סיים .(2006-2005) ספורט כללי מדריכי והתקבל לקורס של כושר כמדריך חדר

מלון, בבית חדר כושר כמדריך לפרנסתו עובד אבי הארץ. בצפון במכללה התזונה ראשון במדעי תואר למודי

מלימודים. חופשות יש בהן בתקופות

המבחן  נוער בשירות בני עם במפגשים ומופיע לנכים ולאוטיסטים עוזר התנדבות – בפעולות לאחרים תורם .4

של הורי קבוצה ובפני בסמים. לבקשתי, הופיע בפני קבוצה טיפולית בשירותנו שימוש נגד לנוער בהסברה

האישי, סיפורו בפניהם את גולל אבי ילדיהם. של סמים בעיות עם התמודדותם להם הוא שהמשותף נערים

השיב וגם עם הבעיה בהצלחה להתמודד כיצד עליהם לשים לב, מוקדמים סימנים מניסיונו לאיזה והוסיף

שלו לתרום הצורך את אבי מבטא שלו ההתנדבות בפעולות עז. רושם עליהם והותיר שאלות על בגילוי לב

עזרה. בעצמו שקיבל לאחר לחברה ולתת
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אבי של מצבו

הטיפול הטיפוללפני אחרי

בתחומי1 תיקים ופתיחת עבריינית פעילות

ואלימות רכוש עבירות הסמים,

נורמטיבי חיים אורח מקיים

לסמים2 בסמיםהתמכרות משימוש נגמל

3

הספר בית בתחום ביותר לקוי סייםתפקוד גבוהים, לימודיים להישגים מגיע

כושר חדר כמדריך קורס בהצלחה

במדעי ראשון תואר קיבל ולאחרונה

התזונה

לשתף פעולה עם4 מסרב נער סגור, מנותק,

גורמי טיפול

התנדבות בפעולות לאחרים תורם

חיוביים לוואי תוצרי

ההורים. ועם אתו במכוניתי המשותפות הנסיעות בעקבות שנוצר ואנושי חם קשר  •

המשפחה. פעולה עם אמון ושיתוף של קשר  •

לי. שהתאימו בגבולות אותם, ושיתפתי אדם כבן בי גם התעניינו ההורים  •

המטופלים של בעיניהם ההצלחה

בהן. נעזרו ואימו אבי של שלדעתם פעולות ציינו  •

ב"מלכישוע". לשילובו מאמצים  •

במכוניתי. ההורים לנסיעה וצרוף עם הוריו שקיימתי השיחות  •

התחנות

”נווה  לאבחון – במכון ואבחון עבר הסתכלות 1999 ועד מאי 1999 אבי ממרץ – מצב והערכת אבחון .1

טיפולית במסגרת שילובו ההכנה לקראת תחילת והייתה את בעיותיו מיקדה במסגרת שהותו חורש".

בהמשך.

נדחו  טיפוליים את אבי בהוסטלים לשלב ניסיונות שני שימוש בסמים – עקב טיפוליות דחייה ממסגרות .2

לא ואם סמים בעיית יש לו שאכן להבין לו סייעה מסגרות מאותן דחייתו הסמים שלו. בעיית עקב בעיקר

למאסר. הוא צפוי סמים בנפגעי לטיפול במסגרת המיועדת יטופל

ב"מלכישוע". סמים לנפגעי טיפולית בקהילה בנובמבר 1999 השתלב אבי טיפול וגמילה מסמים – .3

נקלט    אבי שנתיים, שנמשכה ב"מלכישוע",  המוצלחת  הטיפולית התוכנית בתום   – לעצמאות  יציאה .4

והמשיך כושר חדר מדריכי קורס סיים במקביל לעבוד. החל ומייד ”מלכישוע" באזור במעונית (11/2001)

הטיפול את שסיימו בקהילה המיועדת לנערים המשכית מסגרת בגרויות. המעונית היא להשלמת בלימודיו

חיים אורח מנהלים סמוכה, בעיר שכור בבית מתגוררים ”מלכישוע" בוגרי נערים אותם ב"מלכישוע".
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בבעיות להם ולסייע מ"מלכישוע" ממשיך ללוותם טיפולי צוות את הבית, כאשר ומתחזקים עובדים עצמאי,

הנדרש. ככל במסגרות לימודיות ותעסוקתיות, בשילוב היומיום,

בהישגים אקדמית קדם מכינה אבי סיים מקיץ 2002 ועד קיץ 2004, שנתיים, במשך לימודים – השלמת .5

גבוהים.

לימודי תואר  וסיים בצפון הארץ התזונה במכללה מדעי החל ללמוד באוקטובר 2006  לימודים אקדמיים – .6

       . 2009 באוגוסט ראשון

הפעולות

וליווי שנמשך, של טיפול תהליך וממחישות משקפות כרונולוגי ובאופן כאן בתמציתיות הפעולות המתוארות

כאמור, שלוש שנים.

הנער;  שונים עם רציף ובאמצעים קשר  ®

והוריו;  הנער של צמוד ליווי  ®

ומעורבים;  שיהיו שותפים כדי ועזרה סיוע ומתן בכל התהליכים ההורים עירוב  ®

בנער; ומתחומים שונים בטיפול ממסגרות גורמי מקצוע רבים שיתוף ®

  משפטיים. בהליכים הנער ייצוג  ®

בעניין  עמי בו שטיפלה המבחן עם קצינת יחד לנוער בשירות המבחן ואביו אבי עם משותפת פגישה  ®

מסודר. הטיפול אלי באופן העברת

בעניינים  מידע לאבי מתן אבחונית. למסגרת הוצאתו לקראת בהכנתו שהתמקדו אבי שבועיות עם שיחות  ®

וכו'. חופשות היום, במקום, סדר וזכויותיו חובותיו כמו: בשהייתו במסגרת, הכרוכים פרקטיים

העבודה  דרך כלליה, מטרותיה, האבחון, מסגרת על רחבה אינפורמציה להם ניתנה בהן הוריו עם שיחות  ®

ועוד.

האם. ביוזמת בעיקר אלי שהופנו שאלות בסבלנות, טלפוניות שאלות על להורים השבתי ®

בה  השהות ובמהלך החדשה במסגרת ההשתלבות לקראת צמוד ליווי  •

שבחדרה. ל"נווה חורש" שבע מבאר במכוניתי אבי ואביו את הסעתי ®

חורש".  ”נווה של הסוציאלי העובד עם בשיחה במסגרת, הראשוני הקליטה בתהליך אבי את ליוויתי  ®

ואבי. ההורים עם צוות המעון, קבוע טלפוני קשר ®

החוק לאור התערבות  •

חוקרי  עם שיחות לרכב. קיימתי פריצה של עבירה עקב המשטרה ידי אבי על נעצר האבחון בתקופת  ®

למעון. לתאום חזרתו וההורים חורש" ”נווה צוות ועם שבע במשטרת באר הנוער

צו  להארכת אבי, של ובהסכמתו  לבקשתי, השופט כבוד נעתר שבו המשפט בבית  בדיון הופעתי  ®

האבחון.

מהגדרת התפקיד פעולות החורגות  •
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חורש".  ב"נווה המסכם בדיון השתתפות לשם במכוניתי ההורים את הסעתי  ®

לא התקבל להוסטל. אבי קבלה בהוסטל בחיפה, ביוני 1999. אבי והוריו לוועדת נסיעה עם  ®

הסברתי  בסמים. השימוש בעיית עקב ההוסטלים שני ידי על נדחה שהוא אמרתי – והוריו אבי עם שיחות  ®

מסגרת שתמצא עד אפעל ושאני לבעיית הסמים מענה המיועדת לתת טיפולית למסגרת זקוק שאבי

מתאימה.

אותו. שדחה להוסטל בטבריה, ביולי, והוריו, עם אבי במכוניתי נסיעה ®

ב"מלכישוע". לשילובו פעלתי אך ומאוכזב, מודאג מאוד אז הייתי ®

כאשר  הצפויה הקליטה לקראת בהכנה התמקדו השיחות ל"מלכישוע". והוריו אבי עם במכוניתי נסיעה  ®

בסמים. להשתמש הפסיק

הדרך כל לאורך ליווי המשך  •

ההורים. בליווי ב"מלכישוע". שהתקיימו תקופתיות הערכה בוועדות השתתפות ®

במילים  סיים  ואשר השיב, אבי כולם שעל  ב"מלכישוע" בעת שהותו אבי לבין ביני חילופי מכתבים  ®

ממך". לשמוע מאוד ”ושמחתי

עם  שתואמו המלצות טיפוליות לנוער, לבית המשפט מוגש התסקיר החוק – באור המערכות עם תיאום  •
”מלכישוע". צוות

לאבי תרמו האם שלדעת פעולות

אמרת לו: לטובתו, כעסת משפחה, איש כמו עליו כעסת ”אתה ב"מלכישוע" הראשונה והוועדה אחרי הביקור  •
כלא". או ”מלכישוע" או לבחור עליך

לו ועשיתי נהגתי למסגרת וכך כניסתו טרם גמילה יעבור שאבי שצריך הקליטה ב"מלכישוע" לפני לי ”אמרת  •
ביתית". גמילה

לבצע עבירות. לו להפסיק אמרת טובים וגם לו דברים אמרת  •

להשתנות". לו עזר זה – לך שדואגים נהדרים הורים לך ”יש לו: אמרת  •

משתנה". היה לא אבי מקום, לכל אותי מסיע היה לא גיא אם אומרת, תמיד ”אני  •

עקרונות הפעולה

אמיתיות. אלטרנטיבות בחירה בין לעשות מאבי דרישה .1

לנער. טיפולית מסגרת מציאת על התעקשות .2

יעשה שאבי בחירה כל התוצאות האפשריות של ולגבי העתיד לגבי מול הפסד, ושיקולי רווח לבחירה הצעות .3

הטיפוליות. המסגרות בין

משפחה נוספים. ובני עם ההורים קשר .4

המעורבים כל עם רצוף קשר .5
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סוגיות בלתי פתורות

בהן. תומכים אינם כאשר הנתונים קודמות אבחנות והערכות עם להתמודד כיצד .1

לשרת בצבא. לא יוכל לעולם שמשתמש בסמים האם מי .2

תובנות

רבה  במידה לייחס ניתן אבי של הצלחתו את – למטופל  מסגרת שבהתאמת והאמנות הטיפולי המרקם

עם דרישות מובנית, מאוד במסגרת כ"חייל מצטיין" תואר ”מלכישוע". שם של הטיפולית להתאמתו לתוכנית

לו להתנתק והבידוד סייע מבודדת הטיפול. המסגרת תום תקופת לאחר גם עזרה ברורות, שמאפשרת קבלת

הסיבות על הוריו ושל שלו ולתובנות אבי עם לקשר שתרם משפחתי לטיפול הדרישה לעבירות. מחבריו-שותפיו

משפחתו לבין ”מלכישוע" בין ומועיל מתואם רציף, קשר היה לשנות. שצריך והדברים ל"מלכישוע", הגיע בשלן

של הצוות בתיווך להמשיך, לו הוצע כי לעתיד, ותקווה אופק היה באבי. המטפל המבחן כקצין וביני, אבי של

מתאימים. לקורסים הופנה והוא הספורט בתחום להתפתח ”מלכישוע",

ההוסטלים, שני ידי נדחה על שאבי שטוב לדעתה שותף ואני לטובה", עכבה ”כל – אמרה לי אבי של שאימו כמו

צרכיו. את היטב הגיע למסגרת שתאמה דבר של בסופו כי
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בטיפול כ''רשת הצלה'' המבחן שירות הסערה'' — מ''עין
טווח בנערה ארוך

חיפה מבחן לנוער, דן, קצינת פרי אסתי

במסגרת בה, גניבה. הטיפול עבירות בגין תיק פלילי נגדה נפתח עת ,15 בת בהיותה מהמשטרה אלי הופנתה מ'

כחמש שנים. לפני שנים והסתיים 18 לה מלאת שלוש שנים, עד נמשך המבחן לנוער בחיפה, שירות

ויחסיה חינוכית מנותקת ממסגרת בעבריינות, מעורבת שהייתה לנערה זה מתייחסת בפרק המתוארת ההצלחה

עבודה במסגרת משתלבת העבריינות, היא ממעגל יצאה היא הטיפול סיום ומורכבים. עם קשים משפחתה עם

עצמאיים. חיים ולבנות לצבא להתגייס שואפת תקינה והיא משפחתה עם יחסיה מערכת נורמטיביים, וחיים

משפחתי רקע

בשירותי  מטופלת המשפחה בעלה ושלושת אחיה. אימה, עם מתגוררת מזה כ-11 שנים, גרושים להורים מ' בת

הרווחה.

לאחר  בכלא. מאסר תקופות וריצה בעבר לסמים מכור היה מ', ביניהם הגדולים, הילדים שלושת אבי האב -

קשר על שומרת מ' בהדרגה. מתרופף הבריאותי ומצבו איידס חולה הוא וכיום אימו עם להתגורר עבר הגירושין

עליו. לסמוך ניתן שלא כאדם אך אליה, ורגיש כאכפתי אותו מתארת אביה, עם

קרובות  לעיתים והמורחבת. הגרעינית המשפחה בתוך בבעיות מאוד טרודה בית, עקרת בשנית, נשואה האם -

ואכפתיות דאגה גילויי בין נע לילדיה ויחסה כלפיהם אינה פנויה רגשית ובתוקפנות, באימפולסיביות מגיבה

איתם. להתמודד מתקשה היא כאשר דחייה, ואף ייאוש אכזבה, לביטויי

מעורבות בחייה  מגלה אינו כי ונראה מובטל משוחרר, אסיר הוא במשפחה, הצעיר אבי הילד האם - של בעלה

מ'. של

מ- השני כבן תשע, סובל האח מיוחד. תלמיד בבית ספר לחינוך כבן 14, הבכור אחים: שלושה למ' האחים -

האם. השניים של מנישואיה כבן שלוש, והצעיר, התנהגות קשות, בעיות עם ומתואר כילד ADHD

ובעיות  אביה של מצבו רקע על פנימייה למסגרת לראשונה מהבית הוצאה ה' בכיתה בהיותה לדבריה, מ' -

13 ותשעה  כבת בהיותה הנוער. של עליית בפנימיות התחנכה הביניים הוריה. בחטיבת בין היחסים במערכת

נגדה ותיק החקירה סעד לפקידת הופנתה זה רקע על הים. בחוף תיקים גניבת בגין נחקרה במשטרה חודשים

בחיפה. מקצועית להכשרה בבית ספר ושולבה הוריה בבית להתגורר חזרה בכיתה י' תביעה. אי בהליך נגנז

לפני הטיפול של מ' מצבה

התנהגותי-תפקודי מצב

בעיות עקב הספר מבית סולקה מהבית, ברחה חוק, עובר נוער עם ולהתרועע לשוטט מ' נהגה תקופה באותה

פלילי במשטרה תיק נגדה של גניבה. ניפתח עבירות במספר רבות והייתה מעורבת והיעדרויות התנהגות קשות

לנוער. המבחן לשירות הופנתה בגינו גניבה על

קשה במצוקה נמצאת כי הנערה הייתה ההערכה ובית הספר, הרווחה מחלקת על ידי שנמסר אודותיה, ממידע

לפגיעה בעצמה). ו/או סיכון בעבירות נוספת מעורבות (כמו: להתדרדרות נוספת ובסיכון רב
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הגיעו. לא אך פעמים מספר לשירותנו הוזמנו ואימה מ'

שבו הספר בבית מנותק לנוער ”מפנה'' בכיתת לשלבה הוחלט הלימודים, שנת תום לקראת ,15 כבת בהיותה

ניסיון. בתקופת ולהעמידה למדה

לאימה בין מ' הקשר

ובגילויים בדחייה ומאופיינת רבים בקונפליקטים מלווה  סוערת, הייתה לאימה מ' בין היחסים מערכת

מ'. מצד והימנעות בריחה של חוזר לחילופין בדפוס האם, או מצד תוקפנות וביטויי אימפולסיביים

מ' של הרגשי מצבה

שלילי והשפיע באופן דיכאוני גוון נשא אשר הרגשי במצבה חריפות תנודות יצר מ' של היציבות בחייה חוסר

ותפקודה. התנהגותה על ומיידי

שלוש שנים כעבור - הטיפול סיום עם מ' מצבה של

רבה  אחריות מגלה שכונתית, במספרה כספרית בחריצות עובדת לימוד, 10 שנות של גמר תעודת קיבלה מ'

מהשכונה. ולקוחות שלה המעביד אימה, מצד להערכה וזוכה

נגדה נפתחו לא וחצי  כשנה  מזה לעבודתה. ומתמסרת העבריינות מעולם עוד, התרחקה משוטטת  אינה מ'

במשטרה. תיקים

מהבית. עוד בורחת אינה כי אם בתנודות, מלווה עדיין ביניהן היחסים ומערכת אימה בבית מתגוררת עדיין מ'

של שיתוף והידברות. רבה יותר מידה ביניהן וקיימת על אימה חייה מקובל יותר אורח

היתר ובין ומתן, משא ולנהל הסביבה עם קשרים ליצור יותר לה קל שלה, התקשורת מיומנויות את הרחיבה מ'

בבקשת עזרה. טיפולי בקהילה לגורם מצוקה לאימה או בעת ביכולתה לפנות מתבטא הדבר

אפשרי  מעבר ופרנסה, עבודה שיגרת לצה''ל, הגיוס שאלת בפניה: העומדות הרבות מודעת להתמודדויות מ'

היפרדות מאימה, של בתהליך מבחינתה כרוך שיהיה צעד עצמאי, חיים אורח וניהול לבית למגורים מחוץ

ומחייב. משמעותי ויצירת קשר זוג בן מציאת

חולשה שבר, של רגעים וישנם בקשיים מלווה יומיומית, הינה המורכבת חייה מציאות עם מ' של ההתמודדות

תקווה. ואבדן

וליכולתה המקצועיים לכישוריה מודעת הינה מבעבר,  גבוהה  שלה העצמי הערך תחושת הטיפול בסיום

התפתחות נהיגה,  רישיון הוצאת כמו: לעתיד ברורות מטרות לעצמה מציבה מ' הקשיים, לצד להתפרנס. 

דירה. שכירת מקצועית,

שליליים/מחירים לוואי תוצרי

מיוחד. באופן רבים זמן משאבי והיה כרוך בהשקעת שנים כשלוש נמשך הטיפולי התהליך

הטיפול במסע התחנות

(שבעה חודשים) פעולה לשתף המסרבת בנערה לטיפול היערכות - ראשונה תחנה
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פעולות

בטלפון.  נוספות ופעמיים בכתב פעמיים לפגישות - ואימה מ' את זימנתי •

לשירותנו,  של הנערה החוזרת והפנייתה המבחן) שירות להזמנות היענות (אי ניסיון העבר בעקבות מידע - איסוף •
ומצבה.  הנערה ראשוני על מידע ואספתי הרווחה לשכת בעבר ועם התחנכה מסגרות בהן קשר עם יצרתי

נוספת  הזדמנות לה לתת כדי ההחלטה בעניינה את לדחות מספר פעמים בבקשה המשפט לבית פניתי •
קשר. עימי ליצור

מחויבות   ודרישת הדאגה •

הדיון.  בקצרה טרם עימה שוחחתי התייצבה הנערה, השני, אליו במעמד המשפטי -

לה. ולעזור להכירה רצוני ואת תפקידי את עצמי, את הצגתי -

מצבה המתדרדר. לאור את חששותיי והדגשתי אודותיה, לי הידוע על סמך הרבה, דאגתי ביטאתי את -

ואימה היא אם חוץ ביתית במסגרת לאבחון מהפנייתה מנוס יהיה לא מצבה המדאיג שלנוכח אמרתי -

המבחן. לשירות תגענה לא

הזדמנות היא פגישה כל •

המשפטי. המועד טרם בלבד אלי שבוע פנתה כי אף להיפגש עימה הנערה לבקשת נעניתי -

שבוע. באותו עוד פגישה ותיאמנו יוזמתה על אותה חיזקתי -

מ', בהשתתפות נערך אשר המבחן כדי לקיים מפגש מורחב בשירות בינינו הפגישה עיתוי את ניצלתי -

ימים מספר הספר בבית משותפת ישיבה תואמה בסיומו במצוקה''. לנערה ”היחידה ועובדת אימה

מכן. לאחר

המשפט בית בפני טיפולית להזדמנות בקשה •

להיכנס לתהליך טיפולי. מ' של נכונותה את המשפט בית בפני הצגתי -

ימים. חודש בן לניסיון - ראשונית טיפולית לתוכנית מחויבות תוך לנערה, הזדמנות במתן תמכתי -

כל הגורמים בהשתתפות הספר בבית משותפת קיימתי פגישה - הטיפול במ' לתכנון המערכות גיוס כל •
קצינת  עם שבועיות שיחות הקרוב: לחודש תוכנית טיפולית גובשה במהלכה מ' ואימה, אשר המטפלים,

לבית ביני רצוף ומעקב קשר האם; עם טלפוני וקשר פגישות לנערות; שכונתי במועדון השתלבות המבחן;

ראשון. ומשמעת בשלב נאותה התנהגות סדיר, ביקור ומעקב אחר הספר;

קשר טיפולי ליצירת לניסיונות היענות אי של במצב עקרונות הפעולה

ויצירתיים  חוזרים בניסיונות ושימוש נכונות סובלנית, גישה הקשר - ביישוג (reaching out) ועיצוב התמדה •
ועידוד). הרגעה נוסף, בניסיון תמיכה במסדרון, (שיחה ואימה הנערה עם קשר ליצירת

יותר. מקדמות ואולי אחרות נוספות, אפשריות התקשרות דרכי בחינת •

שינוי. של ולאפשרות לתקווה כביטוי נוספת הזדמנות מתן •

לגיבושהתוכנית  עם הנערה עמיתים וגורמים הנמצאים בקשר ושיתוף גיוס אתההזדמנות - שותפיםשהגביר ריבוי •
המעורבים. כל בין האחריות והנטל את ולחלק תשובות של יותר רחב מגוון מתן כדי לאפשר הטיפולית,
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בית המשפט שימוש בסמכות  •
לשיקומה, הנמצאים לנערה והציפייה הדאגה בין שילוב כאקט טיפולי-סמכותי המשפטי שימוש במעמד א.

;(or else factor) ההרתעה אלמנט לבין במוקד,

ואימה. קצין מבחן, הנערה בין משותפת מחויבות וליצירת למצבה בית המשפט באחריות שיתוף ב.

למדידה וניתנים גבולות מגדירים יוצרים מחויבות,  אשר להתערבות זמנים ולוח ברורים יעדים הגדרת •
והערכה.

קלות. להצלחה ביתר להוביל ועשויה השגה ברת הינה מחויבות, ויוצרת מגייסת קצר יעדים לטווח הצבת •

בחשיבה, שותפות מהשלבים הראשונים מעלות, שהן השונים לצרכים  הקשבה ואימה בתהליך הנערה שיתוף •
דרכים''. ”מפת והצגת ”שקיפות'' ההחלטות, קבלת ובתהליך בהתלבטויות

מהבית (חמישה  הוצאה של אפשרות החלטה ושקילת ועדת ובעקבותיה קיום נסיגה - שנייה תחנה

חודשים)

נגדה נפתחו עקבי, ובלתי קטוע היה הקשר ועימי במצוקה נערה עובדת עם לפגישות להגיע החלה מ'

פעמיים ברחה המשפט, שניתן לה מבית הניסיון, חודש במהלך במשטרה על גניבות. חדשים תיקים שלושה

פיסית במצוקה  נתונה והייתה זר גבר ידי על סוממה ועבריינים, בגירים ערבים עם מהבית, התרועעה

קשה. ונפשית

פעולות

מ' פגישות קבועות עם •

המבחן. בשירות שבועיים מדי מ' עם נפגשתי -

למצוקותיה. הקשבתי -

באופן מילולי. ולבטאם וצרכים, רגשות לזהות עזרתי למ' -

הספר, בבית סדיר ביקור מביצוע עבירה, הימנעות כמו: נורמטיביות ואדפטיביות התנהגויות חיזקתי -

שיתוף ויוזמות בקשר.

לביצוען. זמנים נוספות ולוח משימות עם מ' יחד הטיפולית והגדרתי התקדמות התוכנית אחר עקבתי -

מ' של אימה קבועות עם פגישות •

וחצי. חודש עד אחת לחודש של מ' אימה עם נפגשתי -

והתמודדויותיה. לתסכוליה התייחסתי בפגישות -

וכאם. כאדם אותה קיבלתי -

מ'. של בחייה יותר רבה מעורבות לגלות אותה ועודדתי בה תמכתי האם, את הרגעתי -

שתיהן וגיליתי התדרדרותה והשלכותיו על תהליך ואת בתה נתונה המצוקה בה האם את שיקפתי בפני -

להעמיד כיצד והדרכתי אותה יותר, טוב להבינה מ', של צרכיה את לראות עזרתי לאם למצבה. דאגה

אותה. לדחות מבלי גבולות לה
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נוספים גורמים עם קשר •

טלפוניות מעקב שיחות ניהלתי עימן במצוקה, נערה ועובדת הספר עם בית אינטנסיבי קשר קיימתי -

הספר. בית עם קשר במחברת והשתמשתי שבועיות

פי הצורך. על שונים בהרכבים משותפות יזמתי פגישות -

מ' לגבי משמעותיות החלטות קבלת לקראת הכנה •

חוץ ביתית. טיפולית מ' למסגרת של הוצאתה לשקול הצורך ואימה לגבי מ' בין ערכתי עימות -

החלטה. גיבוש לקראת בתהליך ההערכה לקחת חלק מחויבותן את הגדרתי -

ויכולותיה.  לקשייה באשר הערכה וגיבוש פסיכולוגי לאבחון מ' את הפניתי לאבחון - הפניה •

מ' ואימה  שיתוף תוך חוץ ביתית המתאימות להוצאה ועדת החלטה לדיון באפשרויות של יזמתי כינוס •
חוץ ביתית. להשמה הוועדה המלצות את לקבל ועידודן בממצאי האבחון

הוחלט  ביתית. חוץ למסגרת הוצאה לשקול ההמלצה ההחלטה - ועדת במסגרת החלטות קבלת דחיית •
בבדיקת להתמקד במגמה בחודשיים, בעניינה ההחלטה את לדחות ולבקש המשפט בבית דיון לקיים

מהבית. היציאה לקראת והכנתה הנערה עבור וזמינה מתאימה ביתית חוץ מסגרת

את  ולנצל אותו לגייס במגמה בהתלבטויות הנוער שופט את - שיתפתי המשפט בבית בנושא דיון זימון •
בחודשיים החלטתו את דחה השופט להמשך התהליך. אצל מ' מוטיבציה יצירת לצורך המשפטי המעמד

למ'. של מסגרת מתאימה החיפוש בתהליך פעולה מ' ואימה לשתף את וחייב

הפעולה עקרונות

ב.  במפגשים;  ורציפות בקשר קביעות א.  משבר:  בעת והתערבות הטיפולי הקשר לביסוס רציף קשר •
גבולות. והצבת הדרכה תמיכה, ד. משבריים; מצבים זיהוי ג. וזמינים; רבים תקשורת ערוצי פתיחת

הדרכה.  ומתן כהורה תפקידה חיזוק תמיכה, הכלה, - מ'  של אימה עם רציף קשר •

וקבלת  תאום  תכנון, הערכה, לצורך  והפעלתו  רחב טיפולי מערך הקמת לטיפול, אחריות-העל ריכוז •
משותפות. החלטות

אמון  יחסי נוצרו שבו כבר בשלב עימות לקיים ובחירה מפנה בטיפול נקודות ייזום מעימותים - פוחדים לא •
הטיפולי. בקשר

מוטיבציה  ולעודד מחויבות לחזק מנת על המשפט בית בהחלטת שימוש הפעלת סמכות קצינת המבחן תוך •
עם ועדת האבחון והיוועצות עם פעולה לשיתוף תנאים (יצירת החלטות לקראת קבלת להמשך התהליך

ההחלטה).

הידרדרות. לאחר פעולה כנקיטת המשפט בית בסמכות הסתייעות •

האב  של למותו שהתייחס יעיל טיפול מהבית בעקבות מ' של הוצאתה דחיית - שלישית תחנה

חודשים) (עשרה

אותי וקיבלה  לפגישות  יותר  שהגיעה בכך  והתבטא יותר למחייב הפך  עימי מ' של  הקשר הדרגתי  באופן 

עליה בעובר יותר אותה מ' משתפת - יותר משמעותי נעשה ”מפנה'' רכזת פרויקט עם שלה הקשר גם כסמכות.
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שלה הביקורים שיפור בסדירות וחל יותר עם אימה רגועים יחסיה פחות, מ' משוטטת כן, כמו בה. ונעזרת

מ' זאת, עם בהישגיה. בעלייה מסוימת שהתבטא דבר ללימודים, יותר מחויבות רבה גילוי תוך הספר בבית

ולא מגיעה רגשית פנויה אינה מתקדמים, הריון בחודשי נמצאת אימה גניבה; של נוספות עבירות מעורבת בשתי

המבחן. בשירות לפגישות

ובניית ברית טיפולית גיבוש אביה, פטירת בעקבות מהבית מ' של יציאתה בהחלטה על שינוי .1
חדשה. טיפולית תוכנית

פעולות

אישי משבר בעת נוכחות •

על לדבר מ' עבור הזדמנות היווה הביקור מ'. של אביה בבית ניחומים לביקור הגעתי השבעה בימי -

ביניהם. הקשר ועל אביה

כי והדגישה ואובדן כאב עצב, ביטאה תחושות אביה, על מ' לדבר המשיכה מכן לאחר שנערכו בשיחות -

התחזקה. לצאת מהבית התנגדותה ובילויים. להימנע מיציאות החליטה

חדשים יעדים וקביעת בהחלטה שינוי •

מהבית. הוצאתה את זה בשלב לדחות ואימה הנערה בשיתוף הוחלט הרגשי ובמצבה בנסיבות בהתחשב -

(כתעסוקה במספרה להשתלב וניסיון יא בכתה לימודים בקהילה: טיפולית תוכנית המשך על סוכם

תוכנית  עיגנתי טיפולית - כמסגרת החוק בסמכות שימוש עבודה). לחיי והכנה הכנסה מקור נוספת,

וחצי. למשך שנה בצו מבחן בית המשפט במסגרת החלטת זו

על  שכר. החלה לעבוד במספרה שעות רבות ביום במסגרת הכשרה מקצועית וללא  מ' - כספי סיוע  •
נסיעות כמו ביציאתה לעבודה, ההוצאות הכרוכות חודשית למימון תמיכה הצעתי לה ולחזקה לעודדה מנת

ואוכל.

ורגיעה  משפחתי 2. שינוי

לבית מ' עברה בהמשך עבודתה. מקום את איבדה ולפיכך לאימה בבית לעזור מ' נדרשה אחיה לידת בעקבות

יותר משמעותי הפך עימי לנערות. הקשר המועדון בפעילות השתתפה כן ספרות, כמו ללמוד כדי מקצועי ספר

אימה. יותר עם כדי לתקשר טוב בי באמצעות השיחות ונעזרה יזמה יותר, נרגעה  היא מ' עבור

פעולה עקרונות

של תפקידים חדשות משפחתי והגדרות שינוי התערבות בעת  •

אימה. ועם עימה משותפת פגישה וקיימתי לביקור בית אצל מ' הגעתי הלימודים שנת תחילת לקראת -

חיי עבודה, לימודים, הכוללים הנערה הנורמטיביים של עיסוקיה  שבין הגבולות את מחדש הגדרנו -

ולמשפחה. לבית מחויבויותיה לבין ההתפתחותיים, וצרכיה חברה

היועצת החינוכית בבית הספר את וגייסתי הצוות החינוכי הייתי בקשר עם  - השונות המערכות גיוס  •
הדרכת את להדריך כדי הנדרשת לה והן תמיכה לצורך מתן את לתת הנערה, הן כדי עם קשר ליצור החדש

פעולה) (עקרונות הצורך. פי על המורים צוות
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משבר דאגה והתערבות בעת נוכחות, בריחה מהבית: - רביעית  תחנה

מאוד, נסערת מ' הספר. ועם יועצת בית עימי קשר יצרה ולבסוף ממנו כחודש ימים נעדרה מהבית, ברחה מ'

לחייה. קץ לשים רצון והביעה הביתה לחזור רב חשש ביטאה

פעולות

זמן ומקום  גבול ללא שיחות ודאגה  •

כי לה אמרתי גג. קורת וללא חולה הלילה כשהיא נמצאת ברחוב, לתוך בטלפון שיחות מ' עם ניהלתי -

עליה להגן מנת הראשון על בשלב מקלט, מקום עבורה למצוא מתעקשת אני מאוד וכי לה דואגת אני

וטיפול רפואי). חום מקום לינה, בסיסיים (אוכל, תנאים ולהבטיח לה

חולים לבדיקות לבית ליווה אותה אשר תורן סעד לפקיד אותה עזרה, הפניתי לקבל שכנעתי אותה -

מספר ימים. ושם שהתה טיפול קיבלה בה לדירת חרום ולאחר מכן

טלפוני קשר ושמרתי על האם לבית חזרה הנערה ליוויתי את בנפרד, אימה ועם מ' שיחות עם קיימתי -

שלאחר מכן. בימים תכוף עימן

בהיריון  מ' נוסף אישי משבר צמוד ותומך בעת אוהב, ליווי חמישית - תחנה

ומבקשת אימה את לשתף בתוקף מתנגדת בהריון. היא וסיפרה שהיא ואותי הנערות עובדת את שיתפה מ'

הפלה. לבצע

פעולות

היינו להפלה. אותה חולים ושתינו ליווינו מ' לוועדה בבית את לוותה הנערות עובדת ונוכחות - צמוד ליווי  •
השהייה בינינו את משך חילקנו לעבור, שהיא צפויה על מה רלוונטי מידע לה תמכנו בה וסיפקנו איתה,

לביתה. עד חזרתה והדאגה לצרכיה לצידה

גיוסה  ולשם האם במצב התחשבות ייחודיות מתוך בית בנסיבות לביקור הגעתי משבר - בעת פעילות •
לטיפול. מחדש

הפעולה עקרונות

לנוכח נסיבות משתנות. של החלטות משותפת משמעותי וקבלה השתתפות באירוע אישי •

משפט. בית צו באמצעות הטיפולית לתוכנית תוקף משנה מתן •

לעבודה. וכתמריץ העיסקה עם תנאי טובה התמודדות לאפשר כדי כספי סיוע מתן •

יותר  רבה בתמיכה צורך - פוטנציאל משברי  שיש בה חדש) ספר לבית (כניסה מעבר  ליווי בתקופת •
ובתווך.

משבר. בעת למשפחה היצמדות •

במצב  לשימוש טלפון מספר (מתן לקשר מירבית אפשרית זמינות הבטחת אקוטי - משבר בעת התערבות  •
חלוף המשבר עד הנדרש שעה בפרק הזמן בכל מתאימה ועזרה קיומית, הצעת תמיכה דאגה חרום), ביטוי

משמעות לחיים. תקווה, של העברת מסר שעולים, פי הצרכים על נוספים וקישור לגורמים
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כחלופה לדפוס  והידברות מפגש באמצעות המשפחה) אל קונפליקט (חזרה הביתה עם בהתמודדות ליווי •
יעיל של בריחה. לא

חרדה,  פיזי, בכאב המאופיינת חריפה מצוקה של אימהי'' במצב ”טיפול של כחוויה ורגשית פיזית נוכחות •
ובדידות. וודאות חוסר

חודשים) 13) הטיפול וסיום התייצבות רגיעה, שישית תחנה

בין  היחסים במערכת המתמשכת היציבות חוסר רקע מהבית - על יציאה אפשרות של מחודשת בחינה  .1

מהבית. יציאה של ולדון באפשרות עימה לשוב יחד הוחלט לאימה מ'

פעולות

מבקשת שהיא  ובצעד במ'  לתמוך אותה  לעודד מנת  על אימה  ועם הנערה  עם בנושא  שיחות  ערכתי   •
לעשות.

אישור  התקבל לו ובהמשך לדיון  מ' של עניינה את הבאתי במצוקה לנערה היחידה עובדת באמצעות  •
של היחידה. עצמאית דיור לקליטתה ביחידת

להישאר  ובחרה עצמאיים למגורים האפשרות את דחתה החדשה - מ' ועם החלטתה עם מ' ”לזרום''  .2

משתכרת כשהיא קבועה כעובדת במספרה ובמסירות בהתמדה עבדה היא מגוריה. בשכונת אימה, בבית

למחייתה.

פעולה עקרונות

בקשר  ואימה מ' עם נוספות שיחות קיימתי משותפים - לחיים מחודשת להסתגלות כלים ומתן ליווי •
אצל מעלה זה שצורך בנפרדות ובעצמאות ולקונפליקט של מ' התייחסתי לצורך בבית, להישאר להחלטתה

בעתיד. גם ולהתמודד עימו להמשיך צריכות שתהיינה כנושא הדגשתי זאת השתיים.

בשאלת  עסקנו במפגשים פחותה. בתדירות מ' עם להיפגש המשכתי הטיפול - סיום ולקראת לעתיד הכנה •
התקדמותה התהליך הטיפולי ואת את הערכנו מהטיפול; הצפויה הפרידה לצה''ל; התכוננו לקראת גיוסה

בהתחשב זאת בעתיד, בהן ולהסתייע להתחזק נוספות אפשרויות יחד ובחנו הישגיה את חיזקתי מ'; של

צפויות. עתידיות ובהתמודדויות הקיימים בקשיים

כ''כתובת'' עצמי את הצעתי המבחן, תקופת סיום עם כבת 18) (בהיותה ממ' נפרדתי פרידה וסיום טיפול - •
הצורך. בעת לפנות אלי בעתיד ואיפשרתי לה גם עבורה

הטיפול סיום עם

התקדמותה בעבודה היא מרגישה שייכות. אליו אשר קבוע, עבודה היא מחויבת למקום עבירות. אין יותר למ'

לנהל הכנסה, אפשרות לה סיפקה העבודה במשפחה. ומעמדה העצמית הערכתה לחיזוק תרמו מאוד והצלחתה

מבעבר. רבה ותקווה משמעות לה והעניקה מאימה יותר ונפרד עצמאי חיים אורח

בגיוסה בעיקר התמקדו  אשר  בודדים למפגשים הגיעה בהמשך יותר, ואופטימית מחוזקת  ממני  נפרדה מ'

לצה''ל.
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עקרונות הפעולה

להצלחתו. לתרום במגמה בתהליך ותמיכתה האם מצד פעולה שיתוף השגת •

בו להמשיך ועידודן ביניהן ראשוני דיאלוג יצירת בין מ' ואימה, ביחסים המרכזי מיקוד על הקונפליקט •
מ'. של ההתפתחותיים לצרכים המותאם יותר אדפטיבי פיתרון לקראת ולהתקדם

ולמידה. המאפשרת הסתגלות כחוויה של פרידה הדרגתי תהליך •

לחיזוק  וכאמצעי תובנות לרכישת להתבוננות, כהזדמנות תוצאותיו  והערכת הטיפולי התהליך סיכום •
לעתיד. ושאיפות מטרות של נוספת ולהגדרה הכוחות

תקווה. כמקור בו להיאחז שניתן ”עוגן'' וייעוץ, לתמיכה ובטוחה מוכרת כתובת היותי •

פתורות בלתי סוגיות

של שירות המבחן. בטיפול נדרשת השקעה מרובה •

המבחן? בשירות בטיפול להצלחה ואחידים ברורים מדדים קיימים האם •

שונים מטפלים אחידות/שונות בין קיימת מידה ובאיזו בטיפול ”הצלחה'' בהגדרת השירות המנחים את הקווים מהם

להעניק היא השאיפה כאשר השונות ההגדרות שבין המתח עם מתמודדים וכמערכת כפרטים אנו כיצד בקביעתה?

לפונים שלנו? שירות אחיד

תובנות

טווח  ארוך טיפול על בהחלטה שיקולים  •

הינה ההצלחה כי בהם נראה היה אשר גם במצבים זמן, במ' לאורך לטפל עצמי מדוע בחרתי עם לברר ניסיתי

לבחון במטרה (בין היתר במ'? הטיפול את הצלחת מראש יכולתי לנבא מידה ובאיזו הסיכויים? האם כל כנגד

רצויות.) תוביל לתוצאות הארוך לטווח  במ' הרבה ההשקעה האם

מצוקה של מרקע מ' באה הושג. אשר השינוי את מבעוד מועד לצפות היה אפשרי, ואולי בלתי קשה, כי נראה

ביכולת ו/או אמון בממסד היה לא ולמשפחתה לה לטיפול, מאוד התנגדה של עבריינות, מאפיינים עם קשה

בו. להסתייע

זאת כל התקדמותה. הערכת בבד עם בד צעד, אחר צעד בלבד, הקצר היה לטווח שעשיתי הניבוי כי נראה,

ההתבגרות בתקופת  מיוחד באופן הקיים להשתנות בפוטנציאל  ואמונה התפתחותית ראייה על  בהתבסס

בכל ולתת לה בהתמדה לטפל במ' להתעקש שלי הבחירה נבעה סבורה, אני בנסיבות המאפשרות זאת. מכאן,

להצליח. נוספת הזדמנות מחדש פעם

נערה של במצבי סיכון המבחן סמכותי בשירות טיפול •

בשירות סמכותי מטיפול להפיק שיכלה והתועלת הנערה של ההתקדמות לצד הגבוה, הסיכון כי סבורה אני

מ', של לזה בדומה סיכון הנתונים במצבי נוער בבני הסמכותי לטיפול הייחודי שיש הערך את משקפים המבחן,

לשיקומם. החיונית הטיפולית התשובה את עבורם מהווה כזה, ובהיותו

את מצדיקה מ', של במקרה כפי שהייתה ההחלטה להתערבות שעומד בבסיס לרציונל המצטרפת זו, הבנה

זה. במקרה יחסית הרבה ההשקעה
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מרכיבים ומשלב בתוכו אמון של קשר תחילה המבסס טווח, ארוך עקבי, טיפולי תהליך כי רק נראה ואמנם,

כה מצוקה של מרקע הבא למתבגר, לאפשר עשוי רבה, גמישות תוך בסמכות, ובשימוש ושיתוף, תמיכה של

ואשר והעבריינות מעבר למעגל המצוקה שהינן בחייו, אחרות קדימה לקראת אפשרויות בהדרגה לצעוד קשה,

לשינוי. אמיתית והזדמנות תקווה בהן יש

ידיים'' ”להרים לא •
המשאבים את להגביל או  למ' נוספות  אפשרויות ממתן  להימנע  ידיים'', ”להרים  החלטה  כי מעריכה אני

היה וקריטי בחייה, התפתחותי בשלב לפיכך, העזרה. מקבלי למעגל מחוץ להותירה עלולים בה, היו שהושקעו

הייתה לו ולהקטנת הסיכון הייתה נתונה בה המצוקה מימדי תרם לצמצום אשר ממנה טיפול להימנע עלול

ולחברה לעצמה גורמת דבר, של מ', בסופו שהייתה הפגיעה היקף מגבירה את הייתה ידיים'' ”הרמת חשופה.

זנות...). (עבריינות,

ולראותו הכמותי-יחסי פני על האיכותי המדד את להעדיף בחירתי מאחורי העומד הרציונל תמצית זהו כי נראה

כ''הצלחה''. זה במקרה הטיפולית ההתערבות את בהגדרתי יותר רב משקל כבעל

הצלה'' אחרונה כ''רשת שירות מבחן •
לנוער. המבחן שירות קיים עבורם אשר ונערות נערים אותם את בעיניי מייצגת מ'

להשתלב נוספת להם הזדמנות מגיעה כמתבגרים אשר אותם שהוא מקבל בכך המבחן הינו שירות של ייחודו

ידיים''. ”הרימו החברתיות המסגרות יתר שכל בשעה להם, מעניק שהשירות התיקון ובאפשרות בחברה

”רשת להם בהיותו להיעזר, להם מאפשר רבות פעמים אשר הוא חוק, פי על להם המוענק הסמכותי'', ”הטיפול

ולחברה. לפרט הייחודית תרומתו ובכך בחייהם סוערת כה בתקופה אחרונה'' הצלה

ובנימה אישית

את לעבור הצליחה כי מ' הידיעה היום. עד עבורי משמעותיים והינם היו עימה הטיפולי שנוצר והקשר הנערה

בכוחות יותר, מצוידת מחוזקת כשהיא ועצמאיים בוגרים חיים לקראת והתפתחה ההתבגרות הסוערת תקופת

רב. של סיפוק תחושה אותי ממלאה בחייה, יותר רבות בחירה לאפשרויות וחשופה בעבר לה מאשר היו רבים
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ויצירתיים עצמאיים לחיים ושוליות ממובסות
צפון מחוז ”גליל", נפת צוות ראש מדריכה, שמואלי, נורית

         

הרקע

לשקול את ביישוב ויש החברה חיים בשולי שניהם התאום. ואחיו של איתמר לצרכיו מענה יכולת לתת אין לנו

האחד המסר היה זה לבני גילם ולחברים ביישוב – נזק הם משפיעים לרעה וגורמים מיידי, שכן באופן הרחקתם

לנוער. המבחן בשירות לטיפול איתמר הופנה בטרם עוד הטיפול גורמי כל מפי שנשמע

עמדותיו, את לבטא להתחבב, קשר, ליצור הטובה מיכולתו שלו, מהחן מיד התרשמתי איתמר את כשפגשתי

שונה ויצירתית. דברים בצורה לראות המיוחדת מיכולתו ליבו, שעל את מה אמר מהאותנטיות שבה

.ADHD עם למידה כלקוי אובחן והוא להתייעצויות הוריו פנו שלוש בן בהיותו שכבר למדתי שאספתי מהמידע

באישורי וצורך להצליח ביכולתו אמון חוסר מכישלון, תסכול, ”חשש המשקפים תכנים שעולים צוין באבחון

רב, תסכול צבר הוא צפויים... כישלונות לעקוף מנת על הימנעות בעמדת לנקוט נוטה איתמר ועידוד... הצלחה

והמוטיבציה". ההתנהגות על ומשפיע ההתמודדות יכולת את המחליש

תחושות את שאף הגבירו וייתכן מצבו, את שיפרו לא בצרכיו ולטפל לו לסייע בעבר במטרה שנעשו מאמצים

ואנטי אנטי חברתיות והתנהגויות אלימות התנהגויות החריפו אלו האונים. וחוסר הכעס, התסכול המובסות,

שלא והוגנות וחש צדק בו שאין את העולם כמקום חווה היה שביר. הוא איתמר של העצמי ממסדיות. הדימוי

לחברה. ותורם מועיל להיות הזדמנות לו ניתנת

וכלים מיומנויות  והעדר רגשותיו עוצמת של החצנה הן מבצע שאיתמר שהעבירות הייתה, שלי ההערכה 

אחרת. להתנהגות

משפחתי רקע

בתהליכי הנמצא ותיק ביישוב המשפחה מתגוררת התאום. אחיו יחד עם לנוער המבחן לשירות הופנה איתמר

לראשונה התגלתה שמחלתה סרטן, חולת  האם, ביישוב. בכיר בתפקיד משמש  האב וכלכלי. חברתי שינוי

במתח גדל איתמר נפטרה. מכן לאחר מה וזמן שוב, חלתה האם הטיפול במהלך עשר. בן היה כשאיתמר

בחייו. רע מתמדת להתרחשות דבר ובציפייה

והם טוב המשפחה בני בין הקשר ואחיו התאום. לאיתמר תקין פרט באופן מתפקדים במשפחה הילדים כל

איתמר כלפי רב כעס ביטאו האחים הטיפול, שלפני בתקופה לזה. זה ואכפתיות הדדית תמיכה אחריות, מגלים

התאום. ואחיו

בצרכים היישוב של תמיכה  העדר בשל היתר בין  ההורים, לדברי  כבדים. כספיים חובות  צברה המשפחה

שעובר היישוב. הכלכליים-חברתיים השינויים רקע על התאומים, המיוחדים של

לחוק מנוגדת התנהגות

והסתיים  שנים וחצי שלוש נמשך בו 15.5, הטיפול בן בהיותו לשירות המבחן לנוער לראשונה הופנה איתמר

.19 בן בהיותו
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בסמים, עבירות  סחר עצמית, לצריכה שלא סמים החזקת שימוש, 15 הפניות בגין: נתקבלו הטיפול במהלך

שש על נסגרו מחוסר ראיות, מההפניות תשע שוטר. ותקיפת שוטרים הכשלת שיבוש מהלכי חקירה, אלימות,

כבגיר. בבית המשפט המחוזי שנייה ופעם השלום לנוער כקטין, משפט בבית פעם ראשונה נדון – איתמר מהן

הפניות לכלל הגיעו שלא היישוב, בתוך שונות עבירות לביצוע חשדות לאיתמר יוחסו הרשמיות להפניות בנוסף

מהמשטרה.

לנוער עם שירות המבחן הקשר מהלך

את לסגור לא הייתה למשטרה ההמלצה בסמים.  לשימוש בחשד המבחן  לשירות איתמר הופנה לראשונה

אלימות מכן, נעצר בחשד לעבירות לאחר שנה כחצי צו. ללא משפטי טרום הפליליים והוא טופל טיפול התיקים

שעוצבה  תוכנית פי על לנוער, מבחן קצין בפיקוח מעצר לחלופת שוחרר מעצר של ימים  12 לאחר וסמים.

לאחר חודשים שלושה בית המשפט. ידי על אושרה ואשר לנוער, המבחן ועם שירות משפחתו עם עמו, במשותף

וחצי. שנה מבחן למשך צו אלו וקבל תיקים איתמר על נדון מכן,

אותו שליווה הטיפולי ביישוב. הצוות אלימות מעשי במספר מעורב היה גזר הדין, מתן לאחר וחצי כחודשיים

עוד נגד איתמר נפתחו המבחן צו במהלך נופש. שבבעלותם כפר משפחה לחברי להרחיקו משפחתו החליט ואת

ראיות. נסגרו מחוסר כולם וסמים, מסוג אלימות תיקים שבעה

תום עד השנייה בפעם איתמר נעצר האם,  פטירת לאחר חודשים כשלושה  המבחן, צו קבלת לאחר שנה

קצינת בביתו בפיקוח לחלופת מעצר שוחרר הוא מסחרית. בכמות מסוכן החזקת סם וזאת בגין ההליכים,

עבורו. שנבנתה חדשה תוכנית עם אביו, ובהשגחת לנוער המבחן

בבית לשנת מבחן שוב נדון איתמר גזר הדין. למתן עד להתקדמות הטיפול בהתאם שונו חלופת המעצר תנאי

לשנה מבחן צו הדין היה גזר לנוער. מבחן קצינת ידי על שהוכן תסקיר עם אך הפעם כבגיר, המחוזי, משפט

המבחן. פקודת לפי

באיתמר הטיפול הצלחת

ADHD וטופל בשירות המבחן  ועם למידה כלקוי המאובחן נער שעבר איתמר – בשינוי מתמקד ההצלחה תיאור

איתמר, כנגד תיקים לא נפתחו הטיפול כל תקופת המבחן ולאחר במהלך אלימות וסמים. עבירות בגין לנוער

ויצירתיים. עצמאיים חיים וחי עובד הוא

הטיפול לפני איתמר של מצבו

מריחואנה  גראס, קנביס, מסוג בסמים משתמש איתמר נורמות חברתיות – קבלת ואי חוק התנהגות עוברת  •
גם נחשד הספר, ובבית ביישוב רבים אלימות באירועי מעורב חברתיות, בנסיבות מזדמנת בצורה וחשיש

לרכוש. נזק וגרימת גניבות בביצוע

חש  הוא הסמוכה. מהעיר שוליים לנוער ומתחבר ביישוב הנוער בני מחברת מנותק איתמר ניתוק חברתי –  •
שלו. הערכי והעולם דרך התבטאותו לבושו, סגנון חיצוני, מראהו חי מבחינת בה לחברה ומנוכר שונה זר,

ערך של מאמין בקיומו אינו איתמר ממנו. או להיתרם ליישוב לתרום מוכן אינו אלה הוא תחושות בשל

פועלים מתוך אינטרס". ”כולם אמיתי" הוא אומר, חבר כזה ”חברות". ”אין דבר
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המערכת  עם ומשבר אימון חוסר ויחסי התעללות" ”חוויות של קשה היסטוריה תיארו והוריו איתמר  

פעל ביישוב לכן העבריינות מאירועי לרבים האחריות את ולאחיו לאיתמר ייחס החינוכי הממסדית. הממסד

ומהיישוב. גילם מבני להרחקתם

בתפקודו  ספציפיים לקשיים סימנים נבון המגלה נער שהוא נמצא לו שנערך באבחון הספר – בבית התנהגות ·
אסטרטגיות העדר רגשי,  רקע על קשיים על המצביע הימנעות של התמודדות דפוס לאיתמר  הלימודי.

מבית שהורחק אחרי האזורי, ”מפתן" הספר בבית השנייה שנתו זאת איטיים. וכתיבה קריאה להתמודדות,

בכתה ללמוד שימשיך מעוניין אינו בית הספר לשיעורים. ולא נכנס להפריע מרבה איתמר היישובי. הספר

האלימה. התנהגותו עקב יא

מאוחרות.  שעות עד ומבלים יוצאים כסף, דורשים ואחיו איתמר מתח. רווית בבית האווירה בבית – התנהגות  •
אך איתמר ביישוב ישתלבו שילדיהם רוצים ההורים אונים. חסרי וחשים גבולות להעמיד ההורים מתקשים

ולא מבלבל מסר ומעבירים ילדיהם על  מגוננים ההורים הנורמות המקובלות. נגד להילחם רוצים ואחיו

הרכה הגישה  את מייצגת האם הילדים.  כלפי לנהוג  יש שבו  האופן על בדעתם  חלוקים ההורים עקבי. 

והקפדנית. הנוקשה הגישה את האב והסלחנית,

נותנת  ולא אותו מתייגת כלפיו, הוגנת אינה הממסדית שהמערכת ומאמין כועס איתמר התמודדות – דרכי  •
באלימות. שימוש תוך גם ולשרוד, להלחם צריך הוא לטענתו, לכן, אמיתית, הזדמנות לו

מגיב  או מהתמודדות ונמנע תקווה חסר  הוא מוגדרות, מטרות לו אין  כנכשל. עצמו את חווה איתמר  

באלימות.

או  נגד החברה לרעה זה בכוח  והוא משתמש ייחודיות מקנה לאיתמר ואחיו התאום בין איתמר הקשר  

הממסד.

זקוק  הוא אלו תחושות להתמודד עם מתמיד. כדי עצב המוות וחש האם ואיום מחלת בצל גדל איתמר  

מטרה עיקרית בחיים. בהם ורואה סמים, וצריכת אלכוהול שתיית לחוויות מרגשות כמו

אחרי הטיפול של איתמר מצבו

לא  באלימות. נוהג אינו משתמש בסמים, אינו חוק: שומר איתמר החברתיות – והנורמות החוק שמירת  •
נוספים. תיקים פליליים נגדו נפתחו

הנדרשות  הבגרות בחינות את ועבר היל"ה במסגרת לימוד של 12 שנות גמר קיבל תעודת איתמר ספר – בבית  •
כלים, רכש איתמר .ADHD ועם למידה כלקוי המיוחדים מודע יותר לצרכיו איתמר טובים. בציונים כך לשם

כישלון. עם והתמודדות ללמידה ואסטרטגיות מיומנויות

להתקדם  הצליח הוא וחצי), שנים (שלוש זמן  לאורך וביציבות  בקביעות במסעדה עובד הוא – בעבודה   •
גם להתקדם ולהצליח בו ומעוניין לכישוריו שמתאים תחום במסעדנות רואה הוא מנהל צוות. לתפקיד של

בעתיד.

מרגיש  הוא ילדותו. חברי את מחדש ו"גילה" הגדולה, בעיר חדשים חברים מכיר איתמר חברתית – התנהגות  •
אינטרס. חברתיים מתוך קשרים יוצרים כולם היום שלא יודע הוא אמיתיים". למצוא ”חברים שהצליח

זקוקים  אינם הם המיוחד וכישוריו, אחד את מקומו כל למדו לזהות התאום ואחיו איתמר במשפחה –  •
האנטי חברתי. מהמקום את כוחם לאחד
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הערכה,  תחושת מתוך וזאת הבוגרים ואחיו האב סמכות את ובמיוחד סמכות, קושי ללא מקבל איתמר כיום  

עימותים. ואין מצוינים ביניהם היחסים ושוויון. אהבה

התמודדות  דרכי  •

חיובית.  וחשיבתו יעילים התמודדות דפוסי פיתח איתמר  

להצליח.  מאמין בעצמו וביכולתו להשיגן. כיצד לעצמו מטרות ומתכנן מציב איתמר  

עצמאיים.  חיים שמנהל כבוגר חיובית זהות לעצמו גיבש איתמר  

מכישלון.  חשש בלי חדשות בחוויות ומתנסה כשרונו את מגלה המוסיקה, בתחום מתפתח איתמר  

קיצוניות.  בחוויות מתנסה יותר ואינו חומרים פסיכו-אקטיביים צורך אינו איתמר  

חיוביות לוואי תוצאות

כישוריו את המשלב עיסוק בחר תחום הוא והפך זאת לאמנות. ”ראפ" ו"היפ-הופ" מוסיקת לכתוב החל איתמר

(אוכל/ מסעדה). ואהבתו אנשים) (הכישרון לנהל

תחנות במסע

  לשימוש בסמים.  המבחן לנוער – בעקבות חשדות לשירות הפניה ראשונה .1

פעולות

קלט. לפגישת איתמר את הזמנתי ®

של  הסוציאלית והעובדת האזורית בסמים הטיפול מתאמת הספר, בית צוות הוריו, הנער, עם נפגשתי  ®

המשפחה.

שתן.  אותו לבדיקות והפניתי איתמר אודות דוחות ואבחונים קיבלתי  ®

תחום  לדוגמה, חשיבותם. סדר פי על והתערבות שינוי הדורשים תחומים ומשפחתו הנער עם הגדרתי  ®

הוא ואכן לשנה הבאה, מציאת מסגרת לימודים היה ידי איתמר ומשפחתו, על העדיף, שנבחר ההתערבות

תקופה. באותה ומצבו צרכיו את שתואמת היל"ה, במסגרת סמוך ביישוב ללמוד החל

דרכי עבודה. וקבענו הצבנו מטרות ®

  נסעו. בו מרכב סמים שזרקו בעת אחרים עם הנתפסים ואחיו, איתמר ראשון של מעצר .2

פעולות

העובדה  לאור במיוחד עד כה, שנעשה תהליך הטיפול מחדש את להעריך פגישות כדי מספר מקיימת אני  ®

בהם. מעורב היה שאיתמר ביישוב, אלימות של מעשים מספר אירעו למעצר שבסמוך

אפשריות. יחד חלופות בוחנים אנו ®

המשך  א. הכוללת: טיפולית תוכנית ומציעה למעצר בית איתמר את לשחרר המשפט מבית מבקשת אני  ®

הפנאי. לשעות (איש חינוך) מעסיק-חונך בליווי בחשמליה חלקית ב. עבודה ב"הילה"; לימודים
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למלחמה בסמים". ”הרשות עובד של עם בטיפול פגישות משלבת בהמשך, אני ®

לבדיקות שתן. להפנותו אני ממשיכה ®

  נענה לכך. ובית המשפט מבחן) (צו בפיקוח העמדתו ממליצה על בתסקיר אני  ®

אלימות.  מעשה מהיישוב בעקבות מורחק איתמר .3

בקרוון באופן  מתגורר עובד, הוא מגוריו. מאזור הרחק נופש, בכפר משפחה קרובי עם להתגורר איתמר עובר  

עצמאי וממשיך לבצע בדיקות שתן.

פעולות

פגישות טיפוליות.  עמו ולקיים להמשיך כדי נמצא איתמר בו מגיעה לאזור אני  ®

מהיישוב. רבה תמיכה מקבלים ומשפחתו איתמר – ופטירתה האם מחלת של חוזרת התפרצות .4

פעולות

ביישוב.  לביתו יחזור שאיתמר מחליטים אנו  ®

סם  של מסחרית כמות נתפסת המשטרה,  שעורכת בפשיטה – מלא  בית למעצר ושחרור שני מעצר .5

בדירתו.

פעולות

על  מידע לו ונותנת דין לעורך לפנות אותו כמבוגר. מדריכה באיתמר הטיפול לגבי מידע לאב מוסרת אני  ®

איתמר. של וחובותיו זכויותיו

לוקח  מי לבית; מחוץ בית; מעצר (מעצר אפשריות לחלופת מעצר על אופציות לחשוב מהאב מבקשת אני  ®

פעיל לקחת חלק לו מאפשרת בכך השונות. האפשרויות לקראת שיתארגן ומבקשת על איתמר) אחריות

המשבר. בניהול

המעצר. אודות הפרטים כל הסנגורית את ועם ומבררת עמם למשטרה מתקשרת אני ®

לו  מצבו, מאפשרת שואלת שאלות על אותו, מרגיעה אותו, מעודדת איתמר במעצר – מבקרת את אני  ®

מעדיף. הוא מה לי לומר מבקשת ממנו השונות, את האפשרויות בפניו מציגה שאלות, לשאול

  על חלופות המעצר האפשריות. איתמר של המעביד עם מזכיר היישוב ועם מדברת אני  ®

  המשפט. לבית תסקיר מכינה אני  ®

סיום  את וכוללת בית במעצר איתמר של לשהותו המותאמת טיפולית תוכנית בונה אני המעצר, בסיום  ®

הבגרות. בחינות לקראת בלימודים חובותיו

את  הראפ, מוסיקת כתיבת את מגלה למילוי הזמן במעצר הבית והוא אפשרויות איתמר עם בוחנת אני  ®

הכושר. חדר ואת הקריאה

שתן.  ממשיך לבצע בדיקות איתמר  ®
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שעבר את גיל 18 כבגיר)  בטיפול (ולמרות מתקדם שאיתמר כיוון המבחן) – קבלת צו מבחן (על פי פקודת .6

פיקוח. ממליצה על אני

עצמאיים. ולמגורים מלאה במשרה לעבודה מעבר .7

פעולות

לחיים  המעבר אפשרויות יחד את בוחנים אנו במהלכן אשר איתמר פגישות עם לקיים ממשיכה אני  ®

לעיר. מעבר מכן מלאה, ולאחר במשרה ועבודה ביישוב עצמאיים לעתיד: מגורים ותוכניות עצמאיים

לגשת  לו מאפשר שאינו הרישוי ממשרד הודעה בעקבות הרשויות עם להתמודד לאיתמר מסייעת אני  ®

לבקשתו. הסירוב עם מתמודד כשהוא בו ותומכת נהיגה, לבחינת

באיתמר הטיפול במהלך ביצעתי אותן נוספות פעולות

מהם  חברים) מוסיקה, בילוי, אוהב (סוגי איתמר להכיר מה לומדת אני הנער – של עולמו עם היכרות  ®

ומטרותיו. שאיפותיו חלומותיו,

לחלום.  היכולת את לאבד שאיתמר חווה גרמו לו הקשות ההתנסויות ולהאמין – לחלום היכולת שיקום  ®

(איתמר  100 המשאלות של רשימה ערכנו לדוגמא: נקטתי מספר טכניקות, ולחלום לחזור לעודדו מנת על

בלתי לחלומות עד ופשוטים קטנים מחלומות דבר – כל לרשימה להכניס היה יכול איתמר .(..50 עד הגיע

שגרם הצער את סליחתה על יבקש והוא לתחייה תחזור שאמא – משמעותי בעליל (החלום הכי אפשריים

דווי). ערש על כשהייתה לה

אפילו  לפעמים שהוזכרו רבים שחלומות גיליתי העבודה, כתיבת תוך הטיפול, לאחר שערכתי בבדיקה  

איתמר. על ידי הדעת מוגשמים כיום בבדיחות

אימפולסיבית.  ולא שקולה בצורה להגיב איתמר את מלמדת אני ההתמודדות – יכולת שיקום  ®

לימודית):  מסגרת מחפשים כשאנחנו בחירה (לדוגמא, ואפשרות אלטרנטיבות הצגת  ®

הקיימות;  לפניו את כל האפשרויות מציגה אני -  

מסגרת; כל של וחסרונות יתרונות בודקים אנחנו -

    בעצמם. המסגרת את לבדוק ולהוריו לו מאפשרת אני  -  

את הבעיות:  מגדירים למשל, כשאנחנו המחשה כתובים – העזרות באמצעי  ®

להתערבות;  תחומים בטבלה רושמים אנחנו -  

כתובה";  וב"הגדרה ”במספר" הנוכחי למצב ציון נותנים -  

להגיע.  שואף הוא אליה המטרה את מגדירים -  

פחות נגישים  מקומות עם להתמודד מנת על קלפים מסוגים שונים בכלים השלכתיים כדוגמת העזרות  ®

על עצמו. הוא נהנה מהגילויים בהמשך נבוך, וחש איתמר מגלה התנגדות למודעותו. בתחילה

איתמר אומר משפטים ”חברות ביישוב" של שעסקו במשמעות לדוגמא, באחד המפגשים בית", ”שיעורי  ®

תפיסתו. את הממחישה דוגמה הבאה עם לפגישה לחזור ממנו אני מבקשת תפיסתו. את המגדירים קשים
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מסוים  מצב מתאר איתמר כאשר לדוגמה: תפקידים, משחק חיים – ואירועי מצבים של משותף ניתוח  ®

המצב את לו לראות מסייעת אני ובכך שונים", ”תפקידים משחקים אנו כלפיו, חוסר הצדק את ומדגיש

מנקודות מבט שונות.

דרך ניתוח  בחומרים. הביאו לשימוש להבין מה לאיתמר אני מסייעת סמים – לשימוש הסיבות ניתוח  ®

תחושות רגשיות קשות. עם להתמודד לו מסייעים אנו מבינים שהחומרים זה

עקרונות 

ואי-שיפוטיות. אמפטיה ®

רוב  מקשיבה אני עולמות. שני בין אמיתי מפגש הוא איתמר ובין ביני המפגש – ודיאלוג  דו-שיח  ®

שמטרתו פרובוקטיביות, אומר של בסוג איתמר, לדוגמא, המשמעויות. את להבין לסיפוריו ומנסה קשב

מהן זו? אמירה משמעות להבין מה שאלות, מנסה שומעת, שואלת ליהנות. אני היא בחיים היחידה

ההנאה? גבולות

שוטף  דיאלוג ויצירת  המטרות בהשגת עבודה  חלוקת באחריות,  וההורים איתמר עם שותפות -

עמם.

דאגה. מעורבות, אכפתיות, גילוי – הנער על ויתור אי -

כמעורר מוטיבציה לשינוי. המשפט בית בסמכות העזרות -

תמיכתי.  רגשי, לטיפול ופיקוח סמכות, מעקב בין שילוב -

הטיפולי. הרצף שמירת -

בטיפול. ויצירתיות גמישות -

סוגיות בלתי פתורות

טיפול  ולהתגמש עם לנער הזדמנויות ולתת להמשיך כמה ניתן עד מבחן – קציני של מאוזנת משאבים חלוקת

טיפולים לאפשר אפשר כמה עד לטיפול? ממתינים אחרים וקטינים מוגבלים המשאבים שבו בעידן טווח, ארוך

ארוכי טווח?

ממשיך  הוא אם בעצמו החלטות לקבל הפונה של זכותו כמה עד הפרט – החוק, הסמכות וזכויות גבולות

של הנער חלקו ומה המבחן קצין של חלקו מה הטיפול? תוכנית על מחליט מי בסביבה? ופוגע ומבצע עבירות

החוק? בטיפול במסגרת סמכות כשמדובר

המטופל  תפקוד על המפקח סמכות איש להיות המבחן קצין על כמה עד לחברה – מחויבות - לנער מחויבות

ו"ללכת" אתו? של המטופל ה"נפילות" והנסיגות בחשבון את או לקחת המשפט, ולדווח לבית
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הדרכה רצתה שלא מודרכת נעתרה כיצד - לפתיחות" ”מחסימה
עכו. נפת צוות, מדריכה ראש פני-גל, שירה

לנוער מבחן בשירות עובדים הדרכת רקע:

מובנית למודרך מדריך בין היחסים מערכת לנוער. המבחן בשירות העבודה מנוהלי חלק הינה ההדרכה מסגרת

אינה עניין של בחירה. כלל ובדרך במסגרת של עבודת השירות,

וזהירות, ספק של ביטויים שמעלה מי ויש ה"שידוך", מן רצון שבע והוא זה מסוג יחסים מסגרת שמקבל מי יש

או העובד לקידום החלטות קבלת על להשפיע  שעלולים הממונים, בפני  ומחשיפה מביקורת חשש עכבות,

בעתיד. לתפקידים למינויו

שהמדריך טבעי כן על בית המשפט. החוק ומהחלטות הנובעת מן על סמכות נשענת המבחן שירות עבודת

גם כמו תמיכה, וגבולות לבין סמכות בין ובשילוב הסמכות בתוקף הטיפולית בעיצוב העבודה למודרך מסייע

המטופל. של קשייו עם ובהתמודדות בליווי

לוותק.  בהתאם המדריך למודרך היחסים בין של התדירות והתכנים בארגון מגדירים את הנהלים

ופיקוחי: הדרכתי היבטים – שני להדרכה

הטיפול, בדרכי  וביישום בתכנון הטיפולית, בעבודה למודרך ובתמיכה ההדרכתי מתמקד בסיוע המישור  •
לדילמות ובהתייחסות חיצוניים ולגורמים המשפט לבית למשטרה, בהמלצות מקצועית, בכתיבה ההתערבות,

בשטח. ולהתלבטויות

אחר  למעקב לבית המשפט, המוגשים תסקירים לבדיקת קבלת ההחלטות, לדרך הפיקוחי מתייחס המישור  •
המחשוב וכו'. רישום במערכת תיקי קטינים, ניהול לבקרה על התקדמות הטיפול,

בהדרכה" לפתיחות ”מחסימה - ההצלחה נושא

ומידת הערך ומיזעור מספקנות מעבר – המודרכת אצל שחל השינוי הוא אליו להתייחס שבחרתי הנושא

העבודה. על להדרכה ולבקרה בסיס מהווים נכונות ולמידה, אשר הקשבה, אמון, יחס של שבהדרכה התועלת

ו"אחרי" ”לפני" של במונחים ההצלחה תיאור

”לפני" המצב

רק אלא להדרכה זקוקה  לא  ”אני ידיה:  הנפת תוך בפרוזדור הצהירה ההדרכה,  על התחלת  לרחל כשנודע

לגבי רב ספק ביטאה בהמשך צריכה". שאני מתי רק מראש, לקבוע צריך לא קטנים, דברים לגבי רק לייעוץ,

מצד ומיון קלט, אבחון העובדים לעובדי חלוקת צוות המבחן – תקופה בשירות שנערכה באותה ”הרפורמה"

אחר. ידי על בשעת משבר שנעזר לאחר במישהו לטפל יכולה שאינה טענה היא שני. טיפול מצד ולעובדי אחד

רבים תפקידים מבצעת שהיא התחושה על בטיפול, מהצלחה ההנאה אבדן על העומס, על התלוננה כן כמו

ומחשב לבד חדר כמו אופטימלי, תיפקוד  המאפשרים עבודה תנאי לה שחסרים  מכך תסכול והביעה מדי,

אותה. רק שישמש
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אחרי המצב

היא התייעצה נוספות. הדרכה פגישות לקיים ביקשה ואף ומרצונה, מסודר באופן ההדרכה באה לפגישות רחלי

והיססה צו משפטי וקבלת המלצה בנערים/ות לפני מתן בה בחרה לטפל הדרך לגבי לקבל אישור כדי עימי

הטיפול. ליחידת הקלט מיחידת שעברו לאחר לטיפול נערים לקבל פחות

טיפול, להנחות קבוצת ללמוד, מקצועית, מבחינה ולהתפתח להמשיך רצונה על רחל ההדרכה דיברה במפגשי

ולתאר בצורה נכונה לשתף והייתה נינוחה היותה יותר דווחה על היא נוספים. עבודה וטיפול ולהכיר דרכי

בעבודה. שלה ההצלחות ואת החולשות את אמיתית

ומחירים לוואי תוצאות

שלילית לוואי תוצאת

בדמוי ירידה אכזבה, תסכול, כעס, כמו שליליים רגשות עם להתמודד המודרכת ושל המדריכה של הצורך

וכאדם. כמדריכה כמטפלת ושל זו זו של העצמי

חיוביות לוואי תוצאות

הקונפליקט. הצדדים מפתרון לשני וההנאה המאמץ  האתגר, הצבת

התחנות

ספקות .1

חסרי תקווה מקרים והצגת פורמלי שיתוף קשר ראשוני, .2

לעזוב ורצון סיפוק חוסר .3

חוזה הארכת לקראת הערכה .4

תיאום ציפיות הדדיות .5

ייאוש חולשה, של חשיפה .6

הקשיים להפחתת דרך חיפוש תמיכה, .7

שינוי תפיסת האחריות .8

ומובנים. חדשים כלים חיפוש .9

הפעולות

המודרכת אחר ו"חיזור" / יישוג ראשוני קשר

שלה. אהיה המדריכה יודעת שאני לוודא שהיא לרחלי כדי פניתי -

לפגישות הדרכה.  לשתינו מועדים נוחים מנת לקבוע על אלי לבוא ביקשתי ממנה  -

הדרכה. לקבוע מפגשי ושאלתי מתי תבוא פניתי אליה ולאחר שלא הגיעה מספר ימים חיכיתי -

במסדרון. קצרות בשיחות קשר שהתבטא  עימה ליצור המשכתי -

הדרכה. המתאים לפגישת המועד יהיה מה ושאלתי בעדינות שוב אליה שבוע, פניתי כעבור -

זקוקה להדרכה.  היא אם יודעת שאינה אמרה היא  לדבריה, הקשבתי  -

”נשב ונדבר". אמרתי בהבנה: -
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המודרכת של ”קבלה" פעולות

לפגישת ההדרכה שתואמה בינינו.  של רחלי התעלמתי מאיחור קצר  -

ממנה. רצון שבעת ואינה בעבודה עמוסה היא כי לדבריה, בעניין הקשבתי -

ונוח בהדרכה. טוב להכיר אותה ושתרגיש לי חשוב אמרתי כי -

ללא מקרים רק מתנקזים בו מקום עבורה מסמל הטיפול ביחידת עובדת להיות כי להרגשתה, הקשבתי -

תקווה.

ומרוצה. יעילה שתרגיש כדי שניתן כל ונעשה לגופו מקרה כל נבדוק כי ואמרתי, עמדתי את הבעתי -

מקצועיים כלים והקניית ייעוץ מתן

שלה. טיפול על רחלי פורמלי של לדיווח הקשבתי -

של התסקיר. הניסוח בעניין לה אייעץ כי לבקשתה הקשבתי באהדה -

הנער. הדינמיקה של להבנת יותר רחבה ראייה והוספתי בניסוח סייעתי לה -

נמצאת היא בו המודרכת במקום מפגש עם לגופו: מקרה כל

כי שחשה בנערים הטיפול את לסיים אישור ביקשה כאשר לגופו", מקרה ”כל לפיה סבלנית עמדה נקטתי -

מצדם. פעולה שיתוף אין

להמשיך. לפעול וכיצד כי נלמד מכל מקרה איך אותה ואמרתי חיזקתי -

הקלט. ביחידת חודשים מספר שהיה בנער לטפל כמה קשה לה כשסיפרה רחלי את להרגיע וניסיתי הקשבתי -

על ידי שניתנו גומי להמלצות כמו חותמת מיותרת, חשה הקלט ורחלי הכל לעובד סיפרו הנער והמשפחה

אחר. עובד

המערכת בפני וייצוג תמיכה

.          פתורות. לא סוגיות בפניו ונציג הצוות הצעתי כי ניגש יחד לראש  -

את ליישם דרך ולבדוק בלעדיה הצוות  ראש  בפני דבריה  את להביא  אותה,  לייצג לבקשתה הסכמתי -

הערותיה.

במטרה אחרת, מדריכה קבעתי פגישות עם בעקבות דבריה לה, כי דבריה חשובים וסיפרתי כי לרחלי אמרתי -

זקוקים כי הם ידוע אלה עליהם במיוחד הקלט, ביחידת הנערים של את השהות לצמצם כיצד ניתן לבדוק

טיפול. להמשך

מעשיים פתרונות והצעת עידוד למצוקות, התייחסות

חשוב לי אמרתי כי זאת, מעריך אינו רואה ואינו איש תפקידים רבים אך ממלאת שהיא רחלי אמרה כאשר -

כוחותיה. על תשמור שהיא

תנאים העובדת, של הפיזיים התנאים את במשהו לשנות האפשרות את הצוות ראש עם ובדקתי ניגשתי -

המשמש רק אותה. מחשב לה ואין משלה לה חדר שאין בכך ומתבטאים שמקשים על עבודתה

לה ויוקצה גם שינוי יחול זמן ידוע מראש וכי תוך מחשב אישי ההנהלה תקצה לה כי בקרוב אותה עודדתי -

בלבד. שלה שיהיה עבודה חדר

ואהדה שקיפות חשיפה, בה שיש הדרכה

עימה. ההדרכה חוזה חידוש לצורך העובדת את להעריך התבקשתי שנה כעבור -

ההישגים על יותר לדעת יותר, אותה להכיר רוצה שהייתי כך על איתה לשוחח לגיטימציה לי נתנה ההזדמנות -

היא מתקשה. ועל התחומים בהם שלה
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במובנים יתפרשו לא שדבריה לדעת צריכה היא בי אמון, שתתן כדי כי ואמרה, הבאה לפגישה הגיעה רחלי -

נמצאת כי היא ולהרגיש לדעת חשוב לה כן כמו לרעה. אותה ושלא אשפוט התכוונה מאשר אליהם אחרים

בכל אותי לשתף יכולה שהיא לה אמרתי בחולשותיה. אותי ולשתף להיחשף יכולה היא בו בטוח במקום

מאוד. חריגים בעניינים מדובר לא אם בנערים, בטיפול שקשור נושא

מרגישה שהיא  מה על בפתיחות ודיברה שהגיעה בכך חשוב צעד עשתה שלהערכתי ואמרתי הוספתי  -

וחושבת.

לה? יכולה להוסיף שההדרכה חושבת היא אותה מה שאלתי כנות של אותה אווירה ברוח -

לבד. דברים הרבה שהיא עושה מרגישה לה שאני אמרתי לשאלה זו. שלי את תגובתי לשמוע ביקשה רחלי -

להתחלק. עם מי לה ושיש לבד לא שהיא להרגיש לה תעזור רוצה שההדרכה הייתי

קו- עם בשיתוף  טיפול קבוצת  כשהנחתה גם ה-”לבד" תחושת את חוותה היא כי  אמרה רחלי כאשר  -

שיקפתי שלה. ולמודעות לכנות הערכה הבעתי זו, בהרגשתה אותו ולשתף לחלוק מעוניינת והיא מנחה,

עסוקה ואינה אותם שוקלת היא  דברים, לה משקפים שכאשר לכך וביטאתי הערכה עליה העובר את לה

בווכחנות.

אחריות" כדי ללמוד לקחת כאן ”אנו

נערים העברת נכון לגבי פעלה שלא היא חושבת בהם שני מקרים בפני שהציגה הערכתי לכך את הבעתי -

הסיכוי ומה בפניה ועומדות שעמדו האפשרויות מהן במשותף בדקנו בקהילה. לפיקוח מוסדית ממסגרת

  שהתכנית תצליח. 

קשים מצבים עם להתמודד צריכה כשהיא מאנרגיה, התרוקנות מעין של תחושה כשתיארה הבנה גיליתי -

להתעמת. צריכה היא עימם ואשר בטיפולה, נערים נמצאים בהם

מבלי צעד אחרי צעד בשירות, הנעשית ”הרפורמה", בעבודת  הכרוך השינוי את לקבל רחלי את עודדתי -

אכן כי וציינתי היום, נמצא הוא בו מהמקום הטיפול בתהליך לנער להתחבר ניתן כי אמרתי אותה. לדחות

הרפורמה מן הנובע השינוי על להסתכל כדי ומיומנות. אתגר של עניין הוא הטיפולי והקשר החיבור יצירת

החדשה.  בשיטה בטיפול קשר של יצירת סימולציה יצירתי עשינו באופן

יצירתית. ולעשות עבודה לשנות להתגמש, אולי ניתן כי להנחה פתוחה והייתה הקשיבה, חשבה רחלי -

עבירות לבצע חוזר בו שטיפלה נער שעשתה, מה כל למרות כאשר, גם אחריות חשה היא כי התלוננה, רחלי -

המטופל. או אני עבירה – לבצע חזר הנער האחראי כאשר מי ”אחריות" – המונח על הצליח. דיברנו לא והטיפול

יכולתנו. כמיטב נעשה אך אנו נצליח, לא – הכול שנעשה למרות מקרים בהם, יהיו שתמיד הדגשתי

מגלה פתיחות, היא כי על הדברים, איתה לדבר כי אפשר מההדרכה, שאני נהנית בהרגשה רחלי שיתפתי את -

וללמוד. מעצמה לתת רוצה

פעולה עקרונות

הקורה לעובי להיכנס מבלי הקושי את לקבל .1

מעלה שהמודרכת הנושאים את ללוות .2

ההנהלה את עמדתה בפני להשמיע .3

הלכה לפסוק מבלי להתלבט .4

זאת כניצחון לחגוג מבלי בהדרכה להיות לנכונותה להיות קשוב .5

המודרכת עם העבודה מן הנאה לבטא .6

לא פתורות. סוגיות במשותף לפתור לגלות נכונות .7
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של עובדת1  מקצועית עצמאות קידום אירוע טיפולי:
  קריית-גת נפת צוות, וראש מדריכה רקפת זיו,

    

רקע

עירוניים. רווחה בשירותי כשנתיים בן קודם מקצועי ניסיון עם ובאה כשנה לנוער המבחן בשירות עבדה ג'

בלוחות עומדת ודרישות, מטלות בריבוי הקשורים לחצים עם היטב מתמודדת בעבודתה, מאוד מתוכננת היא

היא פונה פונה, של צפויה לא מהתנהגות הנובעים לחצים מתעוררים בהם במקרים תוכניות. זמנים ומיישמת

אל פנים באופן ישיר, ופונה הקבועה ההדרכה ממתינה לשיחת אינה רוב פי על סיועה. ומבקשת את למדריכה

לקבלת עזרה. או טלפונית, פנים

ומתקיימים מראש ההדרכה קבועים מפגשי לנוער. המבחן בשירות עבודתה תחילת כשנה, מאז ידי על מודרכת ג'

מתקיימות ההדרכה הקבועים למפגשי ופרט סמוכים במשרדים עובדות אנו כי לציין לשבוע. יש אחת בממוצע

ההדרכה. למפגשי מחוץ ’ספונטאניות' התייעצויות גם

אסטרטגיות לקבוע במטרה המודרכת, ידי על המובאים אירועים בניתוחי עוסקות אנו ההדרכה במפגשי

את מנתחות אנו כן מבחן לנוער. קצינת כעובדת סוציאלית שהיא זהותה המקצועית גיבוש ולשם התערבות

שהובאו לתכנים ביחס למודרכת, ו/או לפונה הקשורות ייחודיות בסוגיות התמקדות תוך הפונה עם שלה הקשר

הפונים. ידי על

נער של אלימות עם התמודדות

אביו. עם הגיע הראשונה לשיחה הוריו. אלימות שביצע כלפי עבירות בגין ג' של לטיפולה הופנה ,16 כבן נער מ',

הוזמן בגפו, אליה בשיחה השנייה, תוקפנית ומתריסה. והתנהלותו הייתה כלפי אביו אלים אופי דיבורו נשא

סמכותה. את קיבל ולא זלזול הביע המבחן, קצינת כלפי מילולית באלימות השתמש

אליה וביקשה ממני להצטרף נסערת, כשהיא ההדרכה, לשעת מחוץ המבחן, קצינת זו פנתה אלי שיחה לאחר

שהתרחש משברי שבאירוע לאחר באה ג' מאוימת על ידו. בקשה זו של וחשה היות הנער עם הבאה לפגישה

הקודמת לשיחה ונעניתי לבקשתה. אחר נער עם לשיחה להצטרף ממני ביקשה לכן, היא קודם שבועות מספר

תפקיד קצין הבהרת ולמען לנוער המבחן בשירות הטיפול של הסמכותי הפן חידוד לצורך ביקשה שאצטרף

ממה שארע. ללמוד הזדמנות זו כאל להתערבות התייחסנו המודרכת ואני ולהוריו. המבחן לנער

ההדרכה לפני  של המודרכת מצבה

אינה על צרכיו. היא לחשוב פנויה ואינה פיזי באופן בה שיפגע חוששת שבטיפולה, מרגישה מאוימת מהנער ג'

פעילה. בהתערבות עזרה ומבקשת בו לטפל ביכולתה מאמינה

אמונה צפויים בלתי במצבים ואילו וצפויים ברורים במצבים ביכולותיה המאמינה עובדת הינה ג' להערכתי,

בלבד. שלה את צרכיה רואה היא ותחת האיום המקצועית, את יכולתה מערער עליה איום פיזי מתערערת. זו

רוצה הייתה מה ג' מציינת העזרה בבקשת ומבוהלת. נחרצת היא כאשר עזרה מיידית, לקבלת הן פניותיה

וכד'. נוסף, גורם בנוכחות שהשיחה תתקיים אחר, יעבור לעובד בנער שהטיפול כגון: שיקרה,

האירוע. לתקופת מתייחס המודרכת ותיאור שנים כשש לפני התרחש להלן המתואר האירוע 1
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תלות ופיתוח יחסי משבר עם מהתמודדות הימנעות דפוס להתגבש שמתחיל חשש אצלי עלה פנייה זו, לאור

בהדרכה.

ההדרכה לאחר

פיזי מאיום יותר לא חששה היא ושולטת באירוע. סמכות שהיא בעלת חשה עם הנער, שיחה לבדה קיימה ג'

והיא המקצועית ביכולתה שיפור חל כן עמם. כמו התמודדה כלפיה ואף הנער של אחרים אלימות מגילויי או

לה הייתה פיזית, של אלימות וביטויים גילויים היו כאשר הנער. של בצרכים לאבחן ולטפל לאתר, פנויה הייתה

עליה. כאיום לפרשם  ולא אלה ביטויים לעבוד על לנער לסייע יכולת

של תהליך לתחילת תרמה המדריך, ללא נוכחות איומי הנער בעצמה עם התמודדה ג' הטיפול שבחדר העובדה

בפתרון לנוער המבחן בשירות עבודתה במסגרת ג' התנסתה לראשונה משבר. בעיתות גם מקצועית, עצמאות

ובשיטות מקצועי להשתמש בידע הצליחה היא בעבר, שהיו מקרים לעומת כי יש לציין עצמה. בכוחות משבר

התערבות יעילות.

לעצמאות בדרך התחנות

יצירת ללא ’משבר'. בגדר הייתה כלפיה. תחנה זו הוא הביע תוקפנות שבמהלכה הנער, עם ג' של השיחה  •
איתה. להתמודדות להיערך לא ניתן היה לאתרה ולא ניתן היה צפה, הייתה לא הבעיה המשבר

זה, מסוג משברים המודרכת עם של ההתמודדות דרך את הבהירה ההדרכה מחוץ לשעת למדריכה הפנייה  •
חוסר לסמן את היה שעשתה המדריכה מה כל המקצועית. יכולתה השפעתו על ואת עוצמת המשבר את

במדריכה. תלותה המודרכת ואת של העצמאות

השאר, בדקה ובין המשבר של בהיבטים השונים דנה הבעיה, המדריכה את המשיגה הבאה בשיחת ההדרכה  •
עושה היא ובו פיזי, איום חשה שבו לא ומוגן, בטוח במקום היא נמצאת כאשר קורה מה המודרכת עם יחד

בעת משבר. ליישמו כיצד שלמדה המוכר לה, והאישי המקצועי שימוש בידע

עבודה בדרכי שימוש תוך עצמאות גילוי של איפשרה לאחר ההדרכה המבחן לקצינת הנער בין השיחה  •
שחסמו אישיים צרכים לנטרל הצליחה המודרכת זה  בשלב  לסיטואציה. ומותאמים מוכרים מקצועיים

בעבר. אותה

הפעולות

ההדרכה. אלי מחוץ לשעת לעובדת כאשר פנתה נעניתי  •

וראשוני בלבד. מענה מיידי מסדרון' שנתנה נערכה ’שיחת  •

על הקושי. לה לדבר הקשבתי למודרכת ואיפשרתי  •

איתו. להתמודד איך לחשוב שצריך לגיטימי דבר כאל לקושי התייחסתי  •

בה. שיפגע האפשרות ומן הנער מן המודרכת של פחדה את במילים הבעתי  •

פחד. מעורר אכן תארה שהיא המצב כפי ולפחדיה וציינתי כי לרגשותיה אוהדת הייתי  •

הקרובה. בהדרכה לה לעזור הצעתי  •
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שהגיב. כפי מגיב ומדוע הוא הנער של תגובותיו להבין את ננסה כי הצעתי  •

לפעול. עליה איך יחד נחשוב רגיעה של במצב כי הצעתי  •

המלאה. יהיה בהסכמתה שנבחר פתרון שכל ואמרתי לה הבטחתי לעזור על חזרתי  •

עם הנער. לשיחה אצטרף נחוץ, שזה תחשוב הצעתי שאם  •

מתנהג. שהוא כפי להתנהג לנער לגרום מה יכול את השאלה ההדרכה במסגרת העליתי ימים מספר לאחר  •

הבאות: והמסקנות ההנחות בקשר לנער אשר כללו את משותפות להבנות הגענו  •

הוריו. מיחסיו עם לו המוכרת בדרך עושה שימוש מ' ® 

סמכות  ללמוד על יחסי הזדמנות לשמש יכול המפגש ג', כלפי איומים מפנה אינו רואים, כי הנער כאשר  ® 

מכיר. שהוא מאלו אחרים

אלימות.  לא בדרכים להשתמש לנער לאפשר הוא ג' של התפקיד כי הוסכם  ® 

יחסיםמתאימים חשבון יצירת על באה שהמעורבות וציינו לשיחה, כמדריכה של כניסתי המשמעות על שוחחנו  •
שלה כעובדת. והעצמאות כלפיו שלה הסמכות המבחן, קצינת הנער לבין בין

מצב תמונת נוצרה המשבר בעת ואילו היא הסמכות, הנער למודרכת בין הטיפוליים ביחסים כי מחדש הגדרנו  •
הנער. בידי וזו הייתה התהפכו יחסי הסמכות כאשר נכונה לא

השערות. והעלאת תפקידים משחק באמצעות לבינה הנער בין שיחה לקראת שונות אפשרויות הצגנו  •

סמוך. בחדר אני נמצאת במשרד, בעוד את השיחה בעצמה תקיים שג' סוכם  •

ההתערבות על שנים לאחר שש המודרכת עם שיחה

בהתערבות לה עזר מה אותה ושאלתי מבחן כקצינת מתפקדת שעדיין ג' עם שוחחתי זה סיכום כתיבת לקראת

מספר תחומים: כללה הנער. תשובתה עם

לה, כעובדת במיוחד התרחשותו, ממש בעת הפיזי, האיום בזמן בנקודת משבר מענה לתת היכולת הזמינות –  •
יחסית. חדשה

שהביעה. את התחושות שהמדריכה קיבלה העובדה  •

המודרכת. אצל הבעיה את שורשי לחפש מבלי וההיענות שלה המדריכה של האמון  •

’תסריטים' אפשריים. העלאת תוך הבאה הפגישה ההיערכות לקראת  •

הנער. האלימה של ההתנהגות במקורות ההדרכה ההתקדמות בשיחת  •

עקרונות הפעולה

וזמין. קשוב המדריך  •

במקום. תשובה לקושי מבלי לתת קשוב המדריך  •
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הפונה, ואינו עם יחסיו מבחינת והן מקצועית מבחינה הן אותו שיקדמו פתרונות למצוא למודרך המדריך עוזר  •
אותם. כופה

אפשרויות. פורש המדריך  •

עולה נתפרשה, באופן בו הסיטואציה לפרש את אותו עצמו, שהביאו של החלקים מגלה את המודרך כאשר  •
שהציג. לבעיה מענה בעצמו למצוא בידו

מקצועיות. מיומנויות ומשחרר הנער עם לשיחה היערכות מאפשרת ההדרכה מטרות הבהרת  •

ולא של המודרך. של הנער דגש על המרכיבים האישיים שימת  •

תובנות

המודרך.  של הייחודיים וההתפתחותיים לצרכים הערנות חשובה

אותו  שיקדמו של אפשרויות רחב מגוון בהעלאת ועזרה לאור קשייו גם/דווקא מכבדת למודרך התייחסות

המקצועיים. וכישוריו יכולותיו מבחינת

המקצועי. הידע הרחבת עם יחד והגנה תמיכה

האירוע, קידמה  מספר ימים לאחר במסגרת שיחת הדרכה של זמן. העלאת הבעיה בפרספקטיבה דיון במשבר

לגדילתה המקצועית. ותרמה בעין מקצועית ואובייקטיבית אותו לבחון המודרכת היכולת של את

למידת  את תגביר שההענות משום שהאמינה חריגה לבקשה נענתה סיכון מחושב. המדריכה נכונות לקחת

המודרכת.

לו. המתאים של העובד בקצב העצמאות פיתוח

את ולקדם לעובד קפיצה קרש לשמש עשויים הדרכה ושל טיפול של אחת סיטואציה גם כיצד מדגים האירוע

המקצועית. התפתחותו
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המשפט העליון בבית הערעור בתהליך פרקטיקה מוצלחת
ירושלים העליון, המשפט בבית ארצית רכזת מרדר, שלומית

התפקיד תיאור הארגוני: הקונטקסט

(גם כאלו נערים של הערעורים בעניינם העליון לגבי כל לנוער בבית המשפט שירות המבחן של ארצי ריכוז וייצוג

חומרת בנושא דינם באמצעות עורכי ידי הנערים על בערעורים שמוגשים הערעור): מדובר למועד עד שבגרו

קולת העונש. לעניין המדינה ידי עצם ההרשעה, וערעורים שמוגשים על בעונש, מסוימים העונש, רכיבים

כולל התפקיד

משלים, תסקיר לעניין הכנת המחוזיים, באמצעות קציני המבחן המטפלים, קציני המבחן עם קשר יצירת  •
הדיון. מועד לקראת העליון והעברתם לבית המשפט ובדיקתם התסקירים ריכוז

מקצועית התייחסות השירות, עמדת הצגת הכוללת שופטים, של שונים הרכבים בפני המשפט בבית הופעה  •
הדיון. במהלך שעולות ופניות, בקשות הבהרות, לשאלות,

השונים. במחוזות המבחן לקציני והעברתם וההחלטות הדין פסקי של וריכוז קבלה  •

ועקרוניות שעלו. מעניינות החלטות לגבי השירות הנהלת יידוע של  •

הערעור להגשת הרקע

אברך האב ילדים. עשרה השישי מבין הוא חרדי. המתגוררת ביישוב חרדית למשפחה בן ,17.5 כבן נער ש',

עקרת בית. והאם הלומד בכולל

הכיר אותם בילדים מעשים מגונים של עבירות בביצוע ,16 כבן בהיותו המחוזי המשפט בבית ונדון הורשע ש'

שנה. במשך לבצען והמשיך וחצי 14 כבן היותו מאז העבירות את ביצע הוא מגוריו. באזור

כספי ופיצוי שחרורו מהמאסר מיום פיקוח  תקופת תנאי, על בפועל, מאסר חודשי מאסר לתשעה נדון ש'

למתלוננים.

בפועל. לעניין המאסר בעיקר עליו, שהוטל על חומרת העונש העליון המשפט לבית ערער של הנער דינו עורך

לשתף פעולה מלאה נכונות גילו זאת עם אך יחד בנם העבירות שביצע לתיאור ותדהמה בכאב ההורים הגיבו

דאגה לגורלו ולעתידו. והביעו תמיכה רגשית לבנם ההורים המעשים, העניקו גינוי שירות המבחן. לצד עם

בישיבה השתלב ולא חברתית, היה מבודד ריכוז, קשיי רקע על במסגרות לימוד להשתלב הנער התקשה בעבר,

בביטחון פגע אותו, הטריד  שמאוד דבר  לילה, הרטבת בגלל החרדית, בעדה  שמקובל כפי  פנימייה, בתנאי

באמו. ובעיקר בהוריו תלות רבה ויצר העצמי ובדימוי

ללמוד יוכל בה נמצאה עבורו ישיבה שלא משום לימודית, מסגרת ללא לשירות המבחן היה ש' הופנה כאשר

ערב. מידי לביתו ולחזור אקסטרניים בתנאים

בהמלצתנו הועבר הוא מגוריו, מאזור בילדים מינית שפגע לאחר מביתו להרחיקו וההכרח העבירות, אופי בשל

אחר. ביישוב המתגוררת סבתו בבית בית למעצר



98

הדין, גזר מתן טרם המלצותינו לפי פעמים מספר נדחו המחוזי המשפט בבית בעניינו המשפטיים הדיונים

בהן הודה. המין עבירות בנושא ובטיפול הולם חינוכי פתרון במציאת בנער הטיפול התמקד ובאותה תקופה

המשפט, והוא לבית בהתאם להמלצותינו מעצרו תנאי השתנו כשמונה חודשים, שארכה זו, במהלך תקופה

צרכיו. ההולמת את ישיבה במסגרת מלאים בתנאי פנימייה שולב

פסיכולוגי והערכה עמו כללה אבחון ההתערבות כאשר המבחן, שירות והתמיד בקשר עם ש' במקביל, המשיך

בטיפול שילובו של ומשפחתיות והתחלה המין, שיחות פרטניות בעבירות והצרכים שלו הסיכון של מעמיקה

הדין). גזר מתן הקבוצתי חודשיים לפני בטיפול החל (הוא לנערים עברייני מין ייחודי קבוצתי

ובהתחלת הטיפולית-שיקומית התוכנית בבניית באופן מלא פעולה שיתף בהן דחיות, חודשי שמונה בתום

חומרת עקב הרתעתי כגורם גם הטיפולי הרצף  בהמשך צורך יש כי  המבחן קצינת הערכת ולאור יישומה,

עליו ולהטיל וההיבט העונשי, הטיפולי ההיבט המחוזי, לשלב בין המשפט לבית בתסקיר הסופי הומלץ עבירתו,

בעתיד. מין מביצוע עבירות להרתיעו כדי תנאי על מבחן ומאסר קצין פיקוח צו

תנאי, על ולמאסר בפועל למאסר נדון וש' התקבלה, לא המלצתנו המחוזי המשפט בבית הדיון של בסופו

מהמאסר. שחרורו מיום שיחל מבחן קצין בפיקוח והועמד

המשפט בבית גזר הדין על לנער לערער לאפשר מנת על העונש, את ביצוע לעכב המחוזי הורה המשפט בית

העליון.

העליון המשפט בבית הערעור לפני המצב

עונש מאסר בפועל. ש' תלוי ועומד נגד  •

בבית המשפט המחוזי. התקבלה לא המלצתנו להמשך טיפול  •

למתן עד בטיפול, ממני להמשיך קבלת ההודעה על הערעור והנחיות לאחר קצר, עד (לזמן מושהה הטיפול  •
אחרת). החלטה

ביישוב, הוריו להגיע לבית (לא זמן מגבילים לאורך עונש ותנאים ביצוע עיכוב בסיטואציה של נתון הנער  •
רק בליווי מבוגר). לצאת

המטפלת. המבחן אצל קצינת  והן הנער אצל הן המאסר, מימוש של אפשרות ודאות וחרדה מפני אי תחושת  •

בכלא. – מאסר בפועל מבחינתו היקר המחיר את לשלם לא מנת על הטיפולית הנער נענה לסמכות זה במצב  •
הלימודית בתנאי פנימייה. במסגרת והתמיד שיתף פעולה בטיפול הוא

(השתתפות  נוספת עבירה ש' עבר העונש. ביצוע עיכוב בתקופת מסוימת בתפקודו ירידה חלה זאת, עם  

משפט לנוער. בבית הורשע ונדון בישיבה), עליה נער בתקיפה של

העליון המשפט בבית הערעור אחרי המצב

תוקף מיידי בר פיקוח צו בפועל, מאסר במקום שירות בעבודות מאסר – המשמעותי בחלקו הערעור התקבל  •
הטיפולית. בקבוצה של ש' השתתפותו והמשך הרצף הטיפולי שמירת את שאפשר

אחריות ובלקיחת העצמי בביטחונו שיפור חל עליו, שהוטלו מההגבלות חלק הוסרו לטיפול, להגיע המשיך ש'  •
והמטפלים. אצל הנער סיפוק תחושת עימו, ניכרה הקורה על
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להסביר ולשכנע כזאת שהצליחה בצורה הדברים הבאת והפרקליטות, הרכב השופטים מול – עמידה הצלחה  •
החלטה בהתאם. ולגבש והמלצותינו את עמדתנו לקבל

שליליים לוואי תוצרי

המשפט, כתוצאה מדרישת בית רבות ודחיות עם נער ממושך מאד קשר ואנרגיה; של זמן ארוכה מאד השקעה

איתו, ”תקוע" המבחן קצין  בינתיים; בוגר הופך הנער לעיתים לנו. זקוק עדיין שהוא  הערכה מתוך ולא

הסוף. את לא רואים דבר"; ”עוד מאותו ויוצרת תחושה של  ממושכת ומאולצת ההתערבות

חיוביים תוצרים

המבחן, קצין להוראות להישמע שלו ולמחויבות לנכונות הנער, של המוטיבציה להגברת סייעה לערעור ההמתנה

וכד'. סולחה גישור, כמו בפעילויות להשתתף בטיפול, להתמיד

ולקורבן לעבירה התייחסותו את לשנות לנער גורמות הערעור תוצאות על להשפיע והרצון ההמתנה תקופת

(מין, קבוצתי בטיפול להשתתף סיכון, הערכת רמת לבצע בדיקות, שמאפשר דבר אחריות, ולקבל להודות –

אלימות).

נוער. בני לגבי העליון המשפט רב בהחלטות בית משקל בעלי הם אלו פרמטרים שני

תחנות

העליון. בבית המשפט על ערעור הודעה קבלת  •

התנגדות הפרקליטות לאחר נוסף, חודשים לדיון לתשעה דחייה והחלטה על העליון המשפט ראשון בבית דיון  •
להמלצת קצינת המבחן.

למאסר בעבודות בפועל להמרת המאסר האפשרות לבדוק את הוראה העליון ומתן המשפט שני בבית דיון  •
שירות.

בעבודות לבצע מאסר יוכל ש'  – הסוהר בתי שירות מטעם שירות על עבודות דעת הממונה חוות קבלת  •
שירות.

ולא טיפולי רצף על (שמירה המבחן המלצת שירות את – לקבל העליון המשפט בבית הסופית ההחלטה מתן  •
בפועל). מאסר

ברכיביו העיקריים. הנער התקבל ערעור  •

פעולות

המטפל. המבחן ולקצין  המחוזי המבחן לקצין הערעור לגבי וההנחיות הערעור הודעת את  מעבירה אני  •
הערעור; בו מתנהל האופן ופירוט כוללות הסברים ההנחיות

הדגשת תוך הנער, על בעבר שהוטלו ובתנאים בהגבלות בטיפול, להמשיך המבחן לקצינת הנחיה נותנת אני  •
מין. בעברייני קבוצתי בטיפול שילובו של החשיבות

להתייחס לתפקוד הנער – המשלים התסקיר כתיבת אופן לגבי – בטיפול להתמקד הצעתי לקצינת המבחן  •
לעבירה. אחריותו רמת את שישקפו מדידות פעולות ולציין והסיכוי, הסיכון ולרמת
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והעברתו תנאי על ומאסר לפיקוח המלצה ובו המטפלת, המבחן קצינת ידי על משלים תסקיר כתיבת  •
העליון. לבית המשפט באמצעותי

מנת על נוסף, לדיון ולדחות להחליט כעת לא אני ממליצה העליון בבית המשפט בערעור הראשון הדיון במהלך  •
שיקומו. סיכויי ואת שלו רמת הסיכון את מצבו, את משמעותית יותר זמן תקופת לאורך לבחון

לעבירה בהתייחסותו בטיפול להתמקד הנוסף, המשלים התסקיר כתיבת לקראת המבחן, קצינת את מנחה אני  •
ידו. אחריות על ולקורבן, ובלקיחת

אם הסיכוי לשיקום את ומדגישה מתייחסת תקופת הדחייה, אני לאחר העליון, המשפט השני בבית בדיון  •
בפועל. למאסר שבשליחתו הסיכון מול הטיפולי הרצף יישמר

מאסר בעבודות לעניין עמדתנו מה ושאל לנוער, שירותהמבחן כמייצגתאת אלי פנה העליון בית המשפט כאשר  •
בחיוב. כך על עניתי שירות,

מאסר ולא שירות בעבודות מאסר – משמעותה את ולהוריו לנער הסברתי ההחלטה, ומתן הדיון תום עם  •
בפועל.

תוצאות הדיון. על המבחן לקצינת מדווחת טלפונית  •

המטפלת. המבחן ומעבירה אותה לקצינת העליון בכתב מבית המשפט ההחלטה את מקבלת  •

פעולה עקרונות

המעורבים הגופים בין התאמה תוך המערכות של ראיית-על

הנחיות לקציני המבחן.  •

המשפט. תוכניות השיקום למען תרומתן לבית הצגת  •

והסניגוריה. הפרקליטות, השופטים, של של הלך הרוח בנושאים שמתחולל מה לגבי הדופק" על ”יד  •

סוגיות בלתי פתורות

הפרקליטות, הסניגוריה, העליון, בית המשפט של השונות העמדות המקצועיות בין אינהרנטי שנובע מפער הקושי

נער. של דינו בגזירת הניתנות ההחלטות וסוג ההחלטות קבלת אופן לגבי

משיקולי טובת להתעלם מבלי לשיקום, והסיכוי הטיפולי ההיבט את התואם דעת לשיקול ערנות מתמדת

חמורות. עבירות מלבצע אחרים להרתיע שמטרתה מענישה או הציבור

ומסקנות תובנות

יש ראייה זאת, לעומת אישי. לי, באופן מטפל הוא בו לנער פרטני באופן נוטה להתייחס המבחן אחד מקציני כל

העליון. המשפט בבית בערעורים הניתנות ההחלטות לגבי מבדלת התייחסות המאפשרת ומערכתית כוללת

מהפער התעלמות תוך המחוזי, המשפט לבית ידם על שניתנה להמלצה ולהיצמד להישאר נוטים המבחן קציני

לפרקליטות זה עלול לגרום דבר המחוזי. המשפט בבית הנער על נגזר שכבר המלצתם לבין העונש בין הגדול

ולהסכים להתגמש נכונות ללא  המחוזי, המשפט בבית שניתן העונש על ולהגן בעמדותיה  להתבצר המדינה

בעונש. מסוימת להקלה
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יודעים שהם יודעים אינם לנוער המבחן קציני מה

מהצלחות" ללמידה הראשונה בסדנה שזוהו בתחום הטיפול הפעולה" ”עקרונות של ראשוני מחקר

מאיירס-ג'וינט- חברתיות, במערכות מתמשכת וללמידה מהצלחות ללמידה היחידה רוזנפלד, יונה פרופ'

ברוולד, פאול שם על חברתית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה (אמריטוס), בית פרופסור ברוקדייל; מכון

סוציאלית. בעבודה ישראל פרס חתן בירושלים. העברית האוניברסיטה

תורמים אנוש", לשירותי ל"מערכות  השייכים החברתיים  השירותים  מן רבים כמו  לנוער, המבחן שירות

הפעילויות מן מעטות שרק משום זאת, עשו כיצד יודעים ממש שהם מבלי בהדרה החיות לאוכלוסיות בעבודתם

בשל נמנע בלתי הוא מצב זה תורתי.  ידע על המבוסס מראש תכנון של תולדה הארגוניות שלהם הן וההיערכויות

חייהן. בסביבות ההבדלים ובשל בחייהן בשל השינויים שחלים אלה, אוכלוסיות של צרכיהן של ההטרוגניות

הידע על אלא על חקר, המבוסס על ידע או תורתי ידע על של הסתמכות תולדה ההצלחות אינן רוב כאמור,

למצוא הוא היוזמות, מפעילי בפניו ניצבים האתגר הרי הדבר, כך אם התוכניות.  מפעילי בידי שנמצא הסמוי

בלשון להציגו אף אלא בלבד, זו ולא גלוי, ולהפוך אותו לידע הסמוי הידע את לזהות להם המאפשרות דרכים

חודשיים  למידה 12 מפגשי התקיימו זה על בסיס לאחרים.  אותו להנחיל ניתן לפעולה", כדי שיהיה ”מכוונת

במאיירס-ג'וינט-מכון חברתיות" במערכות מתמשכת וללמידה מהצלחות ללמידה ”היחידה עם מבחן קציני של

ההצלחות,  מן בלמידה להתנסות להזדמנות הארץ מכל מבחן כ-20 קציני נחשפו אלה במפגשים ברוקדייל.

המוצגים כאן, תשעה מהצלחות, הלמידה תוצרי עשר שנים מתוך שלהם. הסמוי הידע מהו שממנה ניתן לזהות

אלה כל המשפט העליון. בית הקשרים עם ההדרכה ואחד מתחום שניים מתחום הטיפול הישיר, מתחום הם

כאן הפעולה. עקרונות הופקו בסיסן ושעל להצלחה שתרמו הפעולות של הרטרוספקטיבי זיהוין על מושתתים

הישיר.  הטיפול מתחום ואלה האירועים ל-9 מתיאורי רק נתייחס

הבלתי ”הסוגיות ו-(2) היחודיים, והן המשותפים הן הפעולה עקרונות (1) הופקו אלה טיפול דיווחי בתשעה

איתן. להתמודד כיצד ללמוד הראוי שמן לעתיד" ”אתגרים המהוות פתורות"

מתחום התיאורים בתשעת פתורות בלתי וסוגיות והייחודיים המשותפים הפעולה עקרונות

הטיפול

ואת הלמידה בקבוצת שהתקיימו הדיונים במסגרת שזוהו (N=22) המשותפים הפעולה עקרונות את כאן נציג

הטיפול. מתחום אחת פעם רק שהוזכרו (N=5) הייחודיים אלה

שנים  שנמשך אחד שתוארו בסיפור טיפול פעולה בין מקסימום 22 עקרונות נעו שזוהו 27 עקרונות הפעולה

אותה  מרכיבות את אלה פעולות מועד.  קצר באירוע טיפולי שהוצגו 6 עקרונות פעולה של מינימום לבין רבות,

וחשיבותם. מהותם הסבר לגבי ללא בעקרונות כאן מדובר בעבודתם. את העובדים ששימשה עשייה" ”תורת

כיווני את הייחודיים מהווים הבסיסיים, אלה העבודה כנכסי ניתן לראות העקרונות המשותפים שאת בעוד

בו להשתמש כי ניתן להניח מקום יש אחד, עובד רק שימש מהם אחד כאשר גם האפשריים לעתיד. העשייה

שלגביהם ,(N=1) העליון המשפט בית עם (N=2) והעבודה ההדרכה מתחום התיאורים את כללנו לא בעתיד.

להכללות. להגיע ניתן לא
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(N=9) הטיפול1 בתחום וייחודיים משותפים פעולה עקרונות א.

היחידה בעבודת ראשון כאן, מהווים ניסיון שהוצגו לעקרונות הפעולה כפי זו בדרך ההתייחסות

   מס'  N=5 ייחודיים פעולה עקרונות מס'   (N=22)עקרונות פעולה משותפים

I כסף מתן .1  5 בחירה אפשרויות קידום .1

I הנער/ה למען הדו"ח עיצוב .2  5 אפקטיבי של פתרון אקטיבי על חיפוש ויתור אי .2

I המטופל של האחריות הבהרת .3  4 עם משפחה קשר קרוב .3

I לכעסו התיחסות .4  4 גורמים חיצוניים שותפות עם .4

I כבוד הבעת .5  4 פתרון דרכי של אקטיבי חיפוש .5

   4 ומקצועית חוקית בסמכות משולב שימוש .6

2 אינטנסיבי חיזור .7

2 תמיכה אקטיבית .8

   3 תמיכה אקטיבית תוך חיזור אינטנסיבי, .9

 3 שקיפות .10

 3 אהבה אהדה, שמחה, רגשות ביטוי .11

 3 המטופל על המוטלת האחריות הבהרת .12

 3 ששומע למה ”קשוב" – מירבית זמינות .13

2 החוק בסמכות שימוש .14

2 במשבר ובין בין ארוך טווח – ”ליווי" .15

2 טווח וקצרי ארוכי יעדים – בטיפול זמנים לוח .16

2 החיוביות לתכונות טיפול התאמת .17

 2 שלי בכישורי הטיפול אמונה על בסיס פעולה .18

2 המטופל התעמתות עם .19

2 טיפול דרכי בחיפוש גמישות .20

2 שיח משותף .21

2 החיוביות בתכונות התמקדות הסיום בהמלצות .22

לחשוב  הראוי שמן ניסיון, נעשה כאן עצמם. לא הכותבים של בדיווחים הוזכרו מן הפעולות אשר נגזרו אלה פעולה עקרונות  1

העובדים. כלל בהשתתפות תוך התבוננות בלמידה יעשה עקרונות הפעולה זיהוי לפיו לעתיד, עליו
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 – למידה שאלת בעקבות מסע השנייה. המתודה י'. סייקס, ש'; אלנבוגן-פרנקוביץ, י'; רוזנפלד, ט'; גביש, צ'; וייס,  .2

ירושלים. ברוקדייל, מכון ג'וינט מאיירס – דמ-07-489 – הרטרוספקטיבית. המתודה

פתורות סוגיות לא ב.

או היעד אוכלוסיות של ההטרוגניות תולדה של הם המבחן קציני המשותפים לכלל הפעולה עקרונות מיעוט האם .1

שרירותיות? על מורה

העובד, השונים, כולל העניין בעלי ידי יעשה על הפעולה עקרונות עדיף שזיהוי בעתיד האם – לו התוקף ומעבר למען .2

ואחרים? הפונה

מסע בעקבות שאלת השנייה2, המתודה בעזרת אשר אתגר בבחינת הן כאן שהוצגו כפי פתורות הלא הסוגיות

תשובה. להן למצוא ניתן הרטרוספקטיבית, המתודה – למידה
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לעתיד אתגרים ומהוות הלומדים שהעלו פתורות בלתי סוגיות מבחר
טל דרורה / ברוור אפי

להמשך  ושנחשבו כרלבנטיות על עצמן שחזרו 9 סוגיות בחרנו בדיווחים, שצוינו פתורות, הבלתי הסוגיות מבין

הלמידה.

ברורות  והנחיות תשובות מול העמימות של הערך  •

מאידך,  של עמימות. במצב החלטות קושי לקבל וקיים ברורות ומוחלטות בתשובות לעובד צורך יש לעתים  

המתח ופרדוכסים. דילמות תהיות, להשמעת חשיבות יש חשיבה. לבלום עלולות ומוחלטות ברורות תשובות

לחשיבה. ומגדל ללמידה מרחב מאפשר ולהתלבטות לספק והמוחלט הוודאי בין

בעבודת השירות סטנדרטיזציה מול המבחן קצין של גבולות העצמאות  •

גבולות. מאידך,  וחוסר ובוהו תוהו נוצרים הגדרות כלל בה שאין במערכת וסדר. נהלים על מערכות בנויות  

ולאלתר לגלות להמציא, הפרט של היכולת אחידה" הבולמת את ל"תלבושת להפוך עלולה סטנדרטיזציה

אישי. לביטוי מסוים מרחב ביצירת נעוצה לדילמה התשובה פתרונות.

העבודה  השעה ועומס לחצי מול ביישוג ובטיפול השקעה  •

של אגודל בקצב בצד עקב ולעתים בהליכה ,(reaching out) צורך ביישוג יש שלעתים עולה, מספורי ההצלחה  

מהיר. עבודה העבודה וקצב של ייעול דורשים השעה שצרכי מהעובדה להתעלם לא ניתן מאידך, המטופל.

שדרות השירות. בכל מבחן קצין כל אצל קשה דילמה האחרונות בשנים זו מעוררת סוגיה

לחברה   מחויבות או לנער מחויבות  •

של  הצרכים את גם לבחון אלא על החוק לשיקום העובר לא רק המבחן לדאוג קצין נדרש האחרונות בשנים  

משנה תפקיד המבחן קצין נוספים. קורבנות למנוע כדי עליו ולהגנה הציבור לשלום ולדאוג הקהילה והחברה

כאחד. פוגעים ונפגעים של כוללת חברתית לראייה החוק על העובר צרכי וזיהוי של מראייה

נכון ומה אפשרי מה - טווח ארוך טיפול טיפול קצר או  •

בדבר  השאלה את מעלה מורכבים, ומצבים היסטוריה של משברים לה שיש אוכלוסייה של לעולמה כניסה  

צווים ידי על לעתים המוכתבים טווח, וקצרות ממוקדות מטרות ניסוח מול אל ממושך ולווי בטיפול הצורך

טיפוליים.

הנערכות וההערכה, האבחון שיחות במסגרת – והטיפול האבחון בתהליך מבחן לקצין מבחן מקצין מעבר  •
המבחן אז נאלצים קצין אך משמעותי קשר טיפולי נוצר לעתים בשירות, מתהליך הקליטה וההכרות כחלק

אחר. אצל עובד טיפול להמשך עובר והנער מפגשים) ארבעה (לאחר הקשר לסיים את והנער

נאמנות למטופל מול נאמנות להורים   •

להורים תכנים  לספר בטיפול שלא הנמצא הקטין מדרישת העולה דילמה המבחן בפני קצין לעתים ניצב  

הוריה את לשתף  שלא מבקשת נערה למשל,  כאשר, עולה זו מעין לדילמה  מובהקת דוגמה מסויימים. 

הפלה. לעבור ועומדת בהריון שהיא בעובדה
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הטיפול? תכנית על מחליט מי  •

מגיעה  עד היכן החוק? במסגרת סמכות בטיפול כשמדובר הנער של ומה חלקו המבחן של קצין חלקו מה  

זה? עם זה אינם מסכימים והנער מה קורה כאשר קצין המבחן בעצמו? לקבל החלטות הנער של זכותו

בטיפול רב-תרבותיות  •

התרבויות שהן  ומגוון מורכבותן על לסוגיית האוכלוסייות השונות מיוחדת התייחסות וכיצד האם ישנה  

מייצגות.
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