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  עלון לפניכם מוגש מחשבה של והשקעה מרובים מאמצים לאחר רבה בהתרגשות

 .לגווניו מתמודד נוער של והורים ומקצוע חינוך לאנשי המיועד ,זה פתיחה

  זה מתמודד נוער כלפי והורים מקצוע חינוך כאנשי חובותינו את להגדיר היטיב

 בגן גנן הוא מחנך או הורה שכל התלמידים חובת בספר מפיאסצנה ר"האדמו

  שזה ידע רעות מידות ובעלי נפש מרי נערים רואה אם וגם ולשומרה לעובדה השם

  בגדלותם עסיס ומלאים בחניטתם הם מרים המלאכים ובוסר הנשמות גרעיני טבע

  ...המלאכים של הצמיחה תהליך של תחילתו רק הוא אך וקשה מר הבוקר

 שונות מזוויות נדון בו ,"המלאכים בוסר" הפותח עלוןל קרינו זו נפלאה בהשראה

  גדילה תנאי לו ולתת הרכות בעוצמת לגדלו נדע ואיך הבוסר פרי של אופיו על

 תישפך הטהורה נשמתו ותמצית גדול רעש בקול יתנפץ שלא כדי שלו הייחודיים

 .חוצות בראש

 !גדל לו ולומר העלה ראש על להכות טובים שליחים להיות שנזכה רצון ויהי

  ."במה ללא חיים" למדור שאלות ,והארות הערות .דעתכם חוות את לשמוע נשמח

  שנוכל מ"ע האימיילים כתובות את למערכת ושלחו הכלל לתועלת זה עלון פיצוה

 .השם בעזרת לחודש אחת סדיר באופן לשלוח

 דבר העורכת

 :אודותיי

  ארגון מנהלת נהרי רבקה

  מעל ניסיון בעלת "עמדי"

 :נוער בהכוונת שנים 16

  פרויקטים וריכוז ניהול

  במוסדות נשירה למניעת

  לבנות דירה הקמת ,חינוך

  פעילויות ל"אש הכוללת

  ,רגשית והעצמה סדנאות

  והכוונה רגשי ייעוץ

  הדרכת ,לנערות מקצועית

  מסירת ,ייחודית כלות

  אימהות לנערות סדנאות

 .הארץ בכל ומחנכות

052-7126696 
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  למה להבין צריך "תרומתי את תקחו ליבו ידבנו אשר  איש כל מאת תרומה לי ויקחו" אומרת התורה תרומה בפרשת

  ?למה .לוקח אתה נותן שאתה קודש בדברי  מרמזת התורה תרומה לי ויתנו לכתוב צריך היה .נותנים תרומה  ?ויקחו

 שלא אנטישמים שם והיו מיליארדר והיה ,בספרד האוצר שר שהיה הנגיד שמואל על מספרים .לנצח לך נשאר זה כי

  המלך  ,הממשלה חשבון על התעשר  שהוא  הרע  לשון המלך עם ודברו הלכו  ,עשיר האוצר שר שיהודי לסבול יכלו

  לו ואמר בא ימים כמה אחרי לך אענה ימים כמה לי תן למלך אמר שווה אתה כמה לי תגיד לו ואמר לשמואל קרא

 יש ,דולר מיליון 50 שווה הבית רק ,התרגז המלך ,דולר מיליון עשרה שווה אני נגיד

  והשליך רכושו כל את החרים כעס מרוב להיות יכול איך ,כפרים אוניות רכוש לו

  עשר אמר איך פיקח אדם שמואל חשב המלך זמן כמה אחרי ,סוהר לבית אותו

   לרואה והלכתי אלו בימים עשיתי מה ימים לו קרא מיליון 100 במקום מיליון

 את הכל ממני לקחת אחת בחתימה אתה והנה שלי זה מיליון 10 יצא בחיי נתתי צדקה כמה חשבון ועשה החשבון

  .בשבילו נשאר זה נותן שאדם תרומה כל תרומה לי ויקחו לכן ,לנצח לי נשאר זה לקחת יכולת לא שנתתי מיליון 10ה

  זה צדקה תיתן ,לאביונים מתנות היום ממצוות אחת ,פורים מעט עוד .לנצח לך נשאר זה כי מקבל אתה נותן כשאתה

 ,חיים יתומים ולעיתים פיזית יתומים לעיתים ,בדעת אביונים ,עניים ,עזובים הם נושרים ילדים .לנצח ויישאר יחזור

 תיתן .ותמיכה עזרה ,טובה מילה חיוך ,נפשית צדקה להם תיתן ,חומרית צדקה להם תיתן ,אותם תראה ,סביב תסתכל

 ."מלא עולם הציל כאילו מישראל אחת נפש המציל כל" .נצחים לנצח לך יישאר זה בחזרה תקבל להם

 א"שליטהרב יצחק דוד גרוסמן מתנות לאביונים  דבר תורה
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  עדכני ידע נתן זה במדור
  לאותו הרלוונטי בנושא מתומצת

 :עלון
 

  ,לנו מוכרת כ"כ מילה היא "נשירה"

  ,שלילית קונוטציה שמעלה מילה

 ...כואבת ,עצובה

  נכלל ומי ??נשירה בכלל מהי

  למנוע סיכוי יש והאם ???בתוכה

  להתמודד ??בה להילחם ?אותה

 ???בכלל איתה זה ומי ??איתה

  תהליך היא הנשירה" :הנשירה הגדרת

  אותו לתאר מקובל וכיום ,דינמי

   גלויה נשירה :מושגים שני באמצעות

 .והנשרה ,וסמויה

 במת ידע

 ניתוק - גלויה נשירה

  ובכל) מסוים שבגיל , נוער בני של אוכלוסייה מתארת גלויה נשירה" 

  ההימצאות של החובה ולפעמים הזכות שפוקעת לפני ,מקרה

 לימודיות -החינוכיות האלטרנטיבות כל את עוזבת (במסגרת

  פיזי ניתוק של מצב .הנוער לבני מציעה ישראל שמדינת, הפורמליות

 את זו עזיבה ,גילם לבני המיועדת החינוך ממערכת והנערה הנער של

  לעולם לצאת צורך מתוך ,מרצון לפעמים נעשית החינוך מערכת

 מחוסר עזיבה זו רוב פי על אך ,המשפחה בפרנסת ולעזור העבודה

  המערכת ידי על שמוצע למה להסתגל יכולת אי בשל ,ברירה

 " בו ולהשתלב

 הנשרה

 הצוות ידי על הספר מבית מורחק תלמיד שבו הליך זהו -הנשרה"

 .החינוכי

 , בסיכוןלהורים לנוער הדרכה 
 מתאימיםומציאת מוסדות עזרה 

 לאתר מענה 

http://www.maane.info/pages/


5 

 

 

 
 

 סמויה נשירה

  לחוות מבלי בכיתה פסיבית נוכחות של או החינוך ממערכת תכופה היעדרות של מצב מתארת סמויה נשירה"

 :אדלר ידי על תוארה זו תופעה .בלמידה אקטיבית משתתפת ואינה  משמעותית למידה של תהליך

   ;ואיחורים ,ומשיעורים הספר מבית להיעדרויות שמתייחס התנהגותי ניתוק (1

 ;חברתית ולדחייה הספר מבית הרצון שביעות למידת ,הספר מבית ניכור לתחושת שמתייחס רגשי ניתוק (2

 ."הספר בבית הלמידה של והחשיבות התרומה לתפיסת המתייחס תפיסתי ניתוק (3 

  תלמידים אלף 150-כש ,הסמויה הנשירה ממאפייני יותר או אחד מאפיין בעלי הם הנוער ובני הילדים מכלל 30%-כ

  .החינוך מערכת של הסדיר הביקור לקציני המוכרים לתלמידים בנוסף זאת ,שונות נשירה סיכון בדרגות נמצאים

 הארגון מדינות מבין השלישי במקום ניצבים הישראלים התלמידים כי המחקר מעלה OECD -ה למדינות בהשוואה

 ."הספר מבית היעדרויות בריבוי

  למרות .בכלל בישראל החינוך במערכת התלמידים מכלל 18%-ל קרוב כיום מהווים החרדי במגזר התלמידים כ"סה

  מספר ,הממלכתי החינוך תלמידי ממספר ממחצית פחות הוא החרדי החינוך תלמידי של המספרי ששיעורם

 גם אלא ,החרדי במגזר יותר גבוהים הנשירה שאחוזי רק לא ,כלומר .יותר גדול הוא החרדי במגזר הנושרים

  2014-15 לשנים החרדי במגזר הנושרים אחוז :במיוחד ומדאיג מבהיל בנתון מדובר .יותר גבוהים הגולמיים המספרים

 .בלבד 1.7 על הנשירה אחוז עומד הערבי שבמגזר בעוד זאת ,אחוז 3.1 על עומד
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  ממש נשירה של מאוד עגום מצב אלו משורות נראה

  ומה .פינה בכל סביבנו ...משפחותינו מתוך ...מתוכנו

  ולא זו בהידרדרות ולצפות לראות נמשיך האם ??נעשה

  ??למניעה דרך לנו יש בכלל האם ??מאומה לעשות

 לסטות הנוטים ילדינו של לליבותיהם גישה לנו יש האם

 ???השנים לאורך אותם שהנחנו הדרך ממסלול

 ?התהליך של תחילתו את לזהות ניתן כיצד ,קודם ועוד

   ???לצדדים הראשונית הפזילה את ,הראשון הצעד את

  חונכות עם שוטפת ופעילות ,שנים 17 של מוכח מניסיון

  לנוער מנחות מערך הקמת של יוזמה קמה ונערות

 ,בזמן לאיתור שתפעלנה  ארצית בפריסה מתמודד

 או ,לומד הוא בה במסגרת זאת כל .נוער והכוונת טיפול

 יציבה חדשה מסגרת של מושכלת מציאה לחילופין

  עצמית להגשמה הזדמנות שתאפשר ,ותומכת

 החיים במסגרות הנוער של מוצלחת ולהשתלבות

 .ועבודה חברה ,לימוד מוסדות ,קהילה ,משפחה ;השונות

 "מנחות עמדי"בקרוב יפתח קורס הכשרת 
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 :השאלה את ומציגים שווקים סקר מקימים היינו אם "הבנים אלו -עמלנו ואת"

 .לילדיו טוב מאחל שאינו אחד אין שהרי ,העונים כמספר היה התשובות מספר ?לילדכם מייחלים שאתם העתיד מהו

 .האחרונים בעשורים למחננו שחדרה מאוד קשה תופעה לחקור מ"ע לי שניתנה זו במה אנצל

 לאורך משתנה והיקפה ובעולם בארץ מוכרת תופעה היא הפורמליים הלימודים ממערכת נוער בני של והניתוק הנשירה

 .הילד על העובר התהליך מהו להבין עלינו זו לתופעה לסייע כדי .השנים

  מכנה על מעידים רבים ממחקרים העולים הממצאים .שלו לצרכים מודעים להיות עלינו הילד נפש את להבין מ"ע

 בטענה בא אינני .למשברים מודעות אי לב תשומת חוסר ,הלימודים ממקום שנשרו הנוער בני מרבית אצל משותף

 גורמים .והמשפחה החינוך מערכת ,היום במהלך הילד את המקיפים גורמים שני ישנם ,מעט נתבונן אך .שהוא כל לגורם

 לציונים ומדרבנת מעודדת החינוך מערכת .מתמיד גדול לאתגר 21-ה במאה החינוך את להפוך כדי יחד חוברים רבים

 ייתכן הילדים של מהצד ומתבוננים רגע עוצרים היינו רק אם ,הציפיות סולם בראש עומדת הסופית התוצרת .ולמידה

 ,בפרנסה טרודים ההורים ,מנגד .עיניים לפקוח מבלי קבועה שבלונה על הנעה כמערכת עובדים שאנו מבינים והיינו

  עם מה ,רגע אבל .להירגע פינה מחפשים אנו ,הסבלנות חוסר גם ועמו מגיע היום סוף .הכלל נחלת היא הקשה העבודה

 שאיננו אחד שגורם מספיק ?שלנו ביותר היקר בדבר להתעניינות קרה מה ,משברים ,חוויות ?שלו היום עבר איך ?הילד

 א"שליטדוד גרוסמן יצחק הרב 
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  .זמן של עניין רק זה ומכאן ,לילד ומענה יחס ייתן חיובי

  המעשה בחיי פרקטי ויישום להבנה צוהר לפתוח מ"ע

 האישי מניסיוני ,ואומר אקדים ,נשירה למנוע ניתן כיצד

  קשה עבודה דרושה .הבעיה למיגור קסם תרופת אין

  מערכת מצד והן המשפחה מצד הן עדיפויות סדרי ושינוי

 התאבדות בגדר היא הקיים מהמצב התעלמות .החינוך

  כלל על הבעיה עם להתמודד נשכיל לא אם .חברתית

 תחת יהיו הנוער בני רוב שבה לחברה נהפוך ,מרכיביה

  וימין דוחה שמאל תהא לעולם" "בסיכון נוער" של הגדרה

  ולא ,ידיו בשתי לגחזי שדחפו כאלישע לא ,מקרבת

  ."ידיו בשתי מתלמידיו לאחד שדחפו פרחיה בן כיהושע

 .(א 'עמ ז"מ, סוטה מסכת)

 או לקרב או מאתנו אחד כל של הטבעית הנטייה לעומת

  חשוב כלל אותנו ומלמדים ל"חז באים ,אדם בני לדחות

  הזה העיקרון .במקביל לדחות וגם לקרב גם וצריך שניתן

 הצד היא שהדחייה כיוון ,פשוטה לא משימה בפנינו מציב
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 אדם לך אין והרי ,שבאדם מהטוב נובעת והקרבה ,הרע

  את הזמן כל לראות עלינו ,ובמקביל ,שניהם את בו שאין

 כלפי גם הדרך היא וכך שבו הרע ועל הטוב על האדם

   ."מקרבת וימין דוחה שמאל תהא לעולם" ,לכן .הנוער

 ,בישראל למורים הפונה במודעה נתקלתי ימים מספר לפני

  ומכוון כמורה אני "מהספר ולא מהלב למדו יקרים מורים"

 ואף הדברים תוכן את אימצתי גדולה חינוך מערכת של

 ,אומר הורים לכם .ההוראה עובדי אצל אותם השרשתי

  היא היום של טובה מילה .בילדכם והשקיעו עין פיקחו

  כל לגורם פונה שאינני בדברי אדגיש שוב .מחר של החינוך

  תפקידם את לבצע משתדלים שכולם לי ברור ,שהוא

 את יותר ולחזק לעודד הייתה מטרתי .ביותר הטובה בצורה

  .בעמלנו ברכה נראה ה"בעז וכך הנושא

 יצחק דוד גרוסמןהרב 

 נשיא מוסדות מגדל אור

 ורבה הראשי של מגדל העמק
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 !שלום יקרים הורים
 

 ?לילדיכם יותר טוב עתיד לתת רוצים ?הילדים חינוך של באיכות חשיבות לכם יש ?10-17 בגילאי ילדים לכם יש

 !איתנו מקומכם .בכן מהשאלות אחד על עניתם אם

 "אור מגדל" מוסדות ונשיא העמק מגדל של רבה ,לחינוך ישראל פרס חתן גרוסמן דוד יצחק הרב

 .נפש במסירות שנה 40 מעל ישראל ובנות ילדי בחינוך עוסק

  .מלאים פנימיה בתנאי 'יב-'ה בכיתות .ישראל ובנות לילדי חינוכיים קמפוסים 'מס א"שליט גרוסמן הרב של בנשיאותו

   :לבנים חינוך העמק במגדל

  של משולבים לימודים 'ח עד 'ו כיתות לילדי כמענה שנים עשרות כבר הקיימת לימודים מסגרת :לבנים מתיבתא

  של ממגוון נהנים התלמידים ולאחריו הלימודים יום במהלך .ומוסמכים מנוסים מורים עם גבוהה ברמה וחול קודש

 רחב קמפוס בתוך גבוהה ברמה המגורים תנאי .ומדריכים ,בית אמהות ,ס"עו וכולל ומסור חם הצוות ,ופעילויות חוגים

 .מפואר אוכל וחדר כושר חדר ,ומדשאות מגרשים הכולל ידיים

 :כגון מקצוע ולימודי וחול קודש לימוד המשלבת מסגרת 'יב עד 'ט בכיתות לתלמידים לימודים מסגרת :ישראל מאור

  עם הלימודים בסוף יוצאים גבוהים פנימייה מתנאי שנהנים התלמידים .ועוד ר"ע קורס ,ם"סת ספרות ,מלונאות

 .ומנוסים מקצועיים ומדריכים מורים צוות ,נינוחה אווירה .גבוה תורני וחינוך מקצועית תעודה
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  בעולם שם בעלת תורנית ישיבה 'ג שיעור עד 'א שיעור לגילאי מיועדת תורנית קטנה ישיבה :למצוינים קטנה ישיבה

  בשיעור .וחליפות מגבעות עם הולכים בישיבה התלמידים ,והלכה מוסר לימודי ,ובקיאות בעיון גמרא לימודי .הישיבות

  הישיבות מירב את מפארים הישיבה תלמידי .לימודי וסיוע חונכות המקבלים מתקשים לתלמידים מסלול ישנו 'א

 .בארץ מהטובות הגדולות

 .טכנולוגי או/ו עיוני במסלול נוחה באווירה לימודים 'יב עד 'ז כיתות לבנות מיועדת :לבנות חינוך קרית :לבנות חינוך

  לטובת בילוי ומקומות מדשאות כולל דונמים עשרות על שיושב הקמפוס .מלאה בגרות תעודת עם יוצאות הבנות

 בסמינרים גבוהים ללימודים צמוד ליווי מקבלות הבנות הלימודים סיום לאחר .ומנוסה חם גדול צוות ,התלמידות

 .א"תליט הרבנית י"ע לחתונה כלכלי ובסיוע .ומכללות

  המקומות מספר .ועוד דרמה ,צילום ,מלונאות ,ספרות ,איפור קורס :כגון מקצועות מגוון המשלב טכנולוגי מסלול

  בכל ללוות צורך יש התלמידים שאת הגורסת הרב של עולמו מתפיסת כחלק .להירשם הזדרזו מצומצם למסלול

  ישנם כ"כ .הקיץ בחופשת וקייטנה ,וחזרה לבית מלא הסעות מערך ישנו המוסדות בכל ,המסגרת בתוך רק ולא השנה

 .שנה תחילת לפני להתרשם המעוניינות תלמידות/לתלמידים הגדול בחופש חוויה קייטנות

 .1-700-704-400 אחד בטלפון מתבצע הרישום יקר הורה

 .ולהתרשם לבא משפחה לכל ממליץ אני "אור מגדל" כבוגר

 בברכת הצלחה! הרישום יעמוד לרשותכם לכל שאלהצוות 

 052-2040000 קקוןחיים יוסף 
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מזוויות  מנחות עמדי לנוער מתמודד כדי לקבל מענה רכזת , הוריםמנחת , מטפלת, חינוךהפנינו שאלה זאת לאשת 

 :שונות

 :החיים משיבהשנת חינוך בסמינר אור  40אילנה יפת מעל המורה 

 ?תשובה לשאלה זו כתובה בתוך השאלה מדוע

  לה להעניק חינוך כאנשי בנו תלויה הזאת השייכות 'וכו לחברה לקבוצה לכיתה – שייכת להיות אוהבת תלמידה כל כ"בד

 ומתוך לביס להגיע תמשיך היא אהובה מרגישה שתלמידה ,לחוץ מהשפה לא ,באמת בה להתעניין תנאים ללא אהבה

  ,לה לעזור כמבקשת אלא כמוכיחה לא איתה לשוחח לביס בזמן להגיע להצליח שלה ביכולת להאמין אליה האהבה

 היא מצידי אמיתי שזה תרגיש היא אם הרעיונות באחד להשתמש ובאמת ? לעזור אוכל כיצד ברעיונות אותה לשתף

  בלימוד עזרה צריכה היא אם לראות ,בשלומה להתעניין קודם לילה אליה לצלצל לדוגמא .בשמחה פעולה תשתף

 !!!ספק ללא עובד זה בכיתה לראותה מאוד לה מצפה שאת לה להזכיר הזדמנות ובאותה ,כלשהוא

  כזה למצב מגיעה תלמידה אם ,שונה היא והעבודה הטיפול צורת אז כי בשאלה שנכתב למצב להגיע לא להיזהר יש

 .לכך נגיע לא בוודאי וכבוד אמון אמיתית אהבה לה ונעניק פנים לה נאיר אם לכן 'וכו שייכות חוסר ,כאב ,מרירות זאת

ממוסד הלימודים בתדירות גבוהה כאקט של מרדנות לדרישות  ה /ת ומחסיר/ה המאחר/מה ההתייחסות לנער  :שאלה

 ?הלימודיםההורים או מוסד 

 שאלות ותשובות
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 :רבקה נהרי מנהלת מכון עמדי משיבה

 בבית סדירה לא נוכחות זאת סיכון של הרצף התחלת כי בסיכון נערה של בקטגוריה היא ומחסירה המאחרת נערה

  נשירה חינוך ממסגרות סופי ניתוק הוא מפתיעה די במהירות לקרות שעלול השלב .סמויה נושרת מכונה היא ספר

 .גלויה

 .ראשונה במעלה לטיפול דחופה היא בתכיפות שנעדרת תלמידה מצידי לכן

 הייתי עצמה בפגישתם

 ...סמויה טיפולית שהיא דמות של המעלה וזאת והזדהות אמפטיה הרבה משדרת ראשון בשלב .1

 תיכון שנות סיום של ביעד לעמוד להצליח חשוב כמה עד לה להראות ודוגמאות סיפורים עם בחבריות אנסה .2

  מחבלים ממש והחיבורים האיחורים .ומתגמל מאתגר מקצוע ללימוד וגם מכובדת עבודה למציאת גם לחיים בשבילה

 .העדרותה לסיבת אותה אשאל ואז .בעזיבה יסתיים זה כך תמשיכי אם ניסיוני ולפי הזו במטרה

 סיבה לכך להיות חייבת ולאחר להחסיר מרבה היא אם חברה חיי ורוצה ללמוד רוצה מטבעה נערה לציין חשוב וכאן

 .רצינית

 .גבולות היא האמיתית הסיבה אם

 כל עם דרכך את ולבחור עצמאית להיות רוצה כלכך את לגבולות להסכים קשה הכי שלך בגיל .איתה אזדהה .3

 ?לך מובנות הגבולות או הדרישות האם להבין ננסה בואי .עושה שאני מה עם ולהסכים להבין ובעיקר .שלה הפרטים

 לב על שתתקבלנה הסבר צורות שיותר כמה עם .גבול לכל הלוגי ההסבר זה בגיל וקריטי חיוני כך כל וכאן  ?הגיוניות
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 .סיפורים דוגמאות .הוכחות הילדות או התלמידות כלל

 וכאן שתבין כוחי בכל אנסה מוסברת לא רק הגיונית שהדרישה כשאראה

 ביצירתיות ולחשוב שלנו הגבולות כלל את להעלות כללי באופן מקום יש

  ניתנו שבתורה לגבולות גם אמרתי אני ככה כי רק ולא שונים הסברים על

 .טעמים

 .המתבגרת את יספק טוב והסבר והזדהות הבנה הפעמים ברוב מניסיוני

  היא קיים וכשזה מהלך בכל לוגיקה לחפש ורצון ואמת יושר להן יש

  .ובחירה רצון מתוך הגבול את תקיים

 מקום יותר לי ומובנת לי גם מובנות לא הדרישה או הגבול אם .4

  או ההורים את לשלילה לשפוט לנו אל כל קודם .שלה המרדנות

  בקיצוניות עובדות הרואה מתבגר אחד צד רק ששמענו במיוחד .המימסד

  .היה בדיוק מה ולחקור לבדוק שלנו המקום לא וזה .מרגש ומונע

  גבול לקבל לה כדאי למה המתבגרת את ללמד כאן שלנו ההזדמנות

 כשהיא העתידיים לחייה מרוויחה היא כמה .אותו מבינה לא שהיא

  עבודה בחיי .נישואין בחיי תצליחי כך .מובן לא לגבול להתכופף מסוגלת

 הרוחנית וגם הרגשית קומתה לבניית  חיוני מאוד נושא זה .ועוד בעתיד

 .נוספת בהזדמנות הזמן את לו להקדיש ונשמח

 הכתובת 
לשליחת בקשה להצטרפות  

הארות , פרסום, לרשימת תפוצה
 ,תרומות, והערות

 ולשליחת שאלות עבור מדור
": חיים ללא במה"

bamatimadi@gmail.com 

לנערים  מקצועית הכוונה 
הנמצאים בפרשת דרכים  

בהתמודדות מול ניסיונות גיל  
ההתבגרות והתאמה למסגרות  

 לימוד מגוונים
 כיוונוערלאתר 

mailto:bamatimadi@gmail.com
https://כיוונוער.com/
https://כיוונוער.com/
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 :משיבה מעודד גילה 'הגב הורים מנחת

  מיצו לא עוד בהתבגרם עצמם ההורים רבים שבמקרים גם מה כלל פשוט ולא מאתגר זה מתבגרים לילדים הורה להיות

  זהות ולבנות לצמוח אמורים הם בה מעבר בתקופת ולמתבגרים ומורכב פגוע רגשי במקום עדיין ונמצאים התהליך את

  נוצרים הזו המפותלת בדרך ,סמכות להם להציב שמנסים המבינים המבוגרים בדרכם עומדים שמאידך ייחודית עצמית

  או הנער המתבגר אם כן לא שאם ואוהבים מכילים ברורים איתנים להיות אמורים כהורים שאנו רבים קונפליקטים

 הבסיס לכן עליהם ההשפעה את מאבדים אנו נפשם נבכי את יודעים ולא אותם מרגישים לא שאנו סבורים יהיו הנערה

 מחשבת מלאכת שהיא גבולות הצבת עם מאהבה מרעיפים בו הבריא הקשר את שבונים יותר הקטן בגיל מתחיל לקשר

  נערה נראה כאשר לעניינינו אחריות ולקיחת בחירה הילד את מלמדים ההתפתחות כדי תוך אז ורק אותה ללמוד שיש

 :ההורים עם תהליכית תהיה העבודה בהורים מרדנות רקע על שזה ובדקנו לימודיה ממקום ומחסירה שמאחרת

 .אותו ולהעמיק לחזק וללמוד ביניהם הקשר טיב את לברר

 של האחריות העברת על לעבוד להתמודדות כלים להורים ולתת בבית אחרים בנושאים גם ההורית הסמכות את לבדוק

 ה/הנער לידי (ועוד) הלימודים

 !למלחמה – הקרב לשדה להיכנס לא הוא שברור מה

  של שעה וכל יקצורו ברינה בדמעה הזורעים שהרי ותפילה מחשבה רגישות הרבה עם השקעה שדורש תהליך זהו

 .לחיים ומוכנים בשלים מבורכים דורות לגדל ברכה רק תביא תובנה הוספת או בדיקה תהייה
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 :משיבה (MSW) זוסמן רחל אפרת המטפלת

  בנפש "חלק"כ ,הנערה על שהשתלט ר"יצה של כסוג מרדנות לראות ניתן

 מתוך להתנהל לה מאפשר ולא הנערה של האישיות על "חטיפה" שעשה

  :הנערה עם שיחה לנהל אפשרויות שני יש ,כזה במצב .עצמה אל חיבור

  מנהל וכעת המיקרופון את שלקח המרדני החלק עם שיחה היא האחת

 שביצעו טרוריסטים עם לשיחה שדומה שיחה זו .הנערה של האישיות את

 כזו שיחה .המטוס של הקברניט הם כאילו מדברים אך מטוס על חטיפה

 הזך "עצמי"ה אל להתחבר היא השנייה האפשרות  .הרבה תקדם לא

  החלק עם קואליציה ליצור ,שלה הנשמה אל לדבר ,הנערה של והטהור

 החלק את להכיר לה ועוזרת איתה חוברת אני ,הזה ומהמקום שבה הטוב

  שלי העבודה  .בטובתה שלא לפעול לה שגורם ,שבתוכה המרדני

  עם "להתיידד"ו להכיר לאדם שעוזר IFS הנקרא טיפולי מודל משלבת

 אלו שחלקים הבנה מתוך ,קשים היותר החלקים עם גם ,שבתוכו החלקים

  לנערה עוזרת אני ,זו בדרך  .להגן רצון מתוך ,טובה כוונה מתוך נוצרו

  ולגייס שבה והטהור הטוב המקום דרך ,נשמתה דרך עצמה את לראות

  וניהלו אותם שלקחו מהחלקים "מושכות"ה את חזרה לקחת כדי כוחות

 .בטובתה שלא חייה ואת אותה
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        "הכבשה השחורה"

   .להגדירו כדי אנמית מאוד מילה וזו ,קשה ילד הוא בניהו

  והוא ,למדי שלווים אנשים ואני בעלי .אוזן למשמע נעים היותר המינוח זה ,העצבים את לנו מרט שנים 11 במשך

 ...משלוותנו אותנו להוציא הצליח בהחלט

 דקות חמש לך יש אם אבל .סיפור לא או סיפור זה אם יודעת ואינני ,להתחיל ממה יודעת אינני ...לוי הרב לך שלום"

  ילדים להרבה ,הורים להרבה שיועיל מסר ,חשוב מסר להעביר תוכל ,שלי המבולבלים המשפטים מכל אולי לי להקדיש

 .ישראל לעם

  לא ואני ,צולע קצת שלהן החינוכי העסק שלפעמים ,ילדים ברוכות משפחות ישנן אבל ,לומר יפה לא אולי זה ,כן"

  ואז תקיף האבא לפעמים ,לבנותיה האם בין מתיחות יש שלפעמים כוונתי .נורמטיביים לא לעניינים חלילה מתכוונת

  הפסים מן לרדת עלולה החינוכית הרכבת ואז ,תדר באותו משדרים לא והאם האב לעתים ,הבנים לבין בינו נתק נוצר

 לפשפש ,לפעם מפעם עצמנו את לבדוק מצווים כהורים ואנחנו ,הנורמה בגדר הכל ,כן .מכך המשתמע כל עם

 הסופר הרב קובי לוי
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 עד החינוכי הפן מן המשפחתי התא את לייצב .לפסים הרכבת את להחזיר כדי ,בתגובתנו ,בדיבורנו ,בהנהגותינו

 .למיטבו

 .וטובות מתוקנות שנה 120 אחרי להחזירן ועלינו ,בידינו מופקדות יקרות נשמות הלא"

 אותנו זיכה בנות ושלוש בנים בשלושה .שנה בן תינוק והקטן ,16 בת כיום הבכורה ,ילדים לשישה אם אני ,לוי הרב"

  זולות הדירות בדרום כאן .סביר בהחלט הכלכלי מצבינו .ציבורית בחברה אוטובוס של שכיר נהג הוא בעלי .עולם בורא

  וטוב רגיש אדם הוא בעלי .הילדים חינוך על דיברנו .היטב מסתדר ,ונבונה חכמה בצורה בית משק שמנהל ומי ,יותר

  יודעת אינני ...חוץ ,ונפלאים טובים הילדים גם והבנות הבנים חינוך לגבי מצוין פעולה שיתוף לנו ויש ,כמותו מאין לב

 לא ."השחורה הכבשה"מ חוץ .השגור הכינוי עם אשאר ...אחר בכינוי שמא או ,הקלאסי בכינוי האם ,לבחור מילה באיזו

  .בה להשתבח שראוי מפוארת ברכה כמובן וזו לבנות כבשים כולם שהילדים בתים יש ,"שחורה כבשה" יש בית בכל

  זו ,נסבל בלתי שהוא חלציך יוצא על לומר אסור .פקפוק ללא הזה בתואר זכה ,11 -ה בן האמצעי בננו ,בניהו ,אצלנו

  לו שותפים שלושה הרי .למעונם ייוולד מי שבוחרים אלה הם ההורים ולא ,מסוימת אפיקורסות גם בכך יש טובה כפיות

 .עלומים חשבונותיו ,משפחה אותה בלב ,בית באותו נשתלת היא מדוע ויודע נשמה שנוטע זה הוא ה"הקב אבל ,לאדם

  זה ,העצבים את לנו מרט שנים 11 במשך .לנו עשה הוא מה להגדיר כדי אנמית מאד מילה וזו ,קשה ילד הוא בניהו"

 פגע ,לאחיותיו שקט לאי גרם ,מושלם אגואיסט ,הבית את הפך ,שצריך כמו למד לא ,אוזן למשמע נעים היותר המינוח

 מתוסכלים בבית מסתובבים ממנו הקטנים אחיו .שלווה אחת פינה להן נתן  ולא ,חפציהן על השתלט ...אותן והעליב
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 בהחלט והוא ,למדי שלווים אנשים ואני בעלי .ממש גיהנום ."...לי גנב בניהו ,לי הרביץ בניהו ,לי לקח בניהו" ועצבניים

 לא זה אך ,מעלליו על רבות אותו והענשנו במילים בו פגענו בהחלט אנו ,אסתיר לא .משלוותנו אותנו להוציא הצליח

  הצעתי ,עבר לכל שידר שהוא מהעצבנות ,השקט מאי ,עלינו ממיט שהוא החורבן מן ומתוסכלת עייפה ,אחד לילה .עזר

  הזה הילד ,שלנו "השחורה הכבשה" את ,לפנימייה אותו נשלח אולי" נוראה נשמעת שניה שבמחשבה ,הצעה לבעלי

 ...מפניו החמישה את להציל עדיף קץ לזה לשים צריך .ואחיותיו אחיו של החינוך את הורס

  בהערותיו השיעורים את להם הפך בניהו .בפנימייה שיגור כך על מברכים הם גם היו תורה בתלמוד מלמדיו ,אגב"

  ,הבית מן ילד מוציאים לא תורה דעת שבלי אמר לבסוף אך ,והסכים כמעט בעלי" חבריו כלפי ובתוקפנותו ,המרגיזות

  ברק לבני הקרובה השבת אחרי שניסע וקבענו הסכמתי ."רהיט לא זה ילד .שיש שחורה הכי הכבשה הוא אם גם

 באמצע שבת בליל .שבעתיים שחורה הייתה השבת ,"שחורה כבשה" הוא שלנו הילד אם"  .הדור מגדולי באחד להיוועץ

  לחדר כשהגעתי .ורעידות הקאות עם אותי תקפה  נוראה חולשה .אמבולנס הזמין ובעלי פעמיים התעלפתי הסעודה

  .כך חשתי לא פעם אף ,משונות ולרעידות בפנים לחיוורון לי גרם העילפון ,מאימה רועדת ,ונפחדת מבוהלת הייתי ,המיון

  ,השלט את כשראיתי .הנוראה המחלקה ,ההיא למחלקה אותי לקחו ימים מספר שנמשכו בדיקות סדרת לאחר

  טובה חברה ,שכנה ..ישמור ´ה ,לשישה אמא אני ...טועים והם שהלוואי להתפלל התחלתי כשהתעוררתי .התעלפתי

  נכנסנו צ"אחה ´ד ביום .הזה המילולי לליטוף זקוקה הייתי .כך כל ומעודדות חמות במילים ,אותי עודדה אליי שנלוותה

  ,תתעודדי אבל ...הדם בכדוריות לך פגע זה" .לשמוע שאפשר מכל הנורא את שבישר אונטרמן ר"ד של לחדרו ואני בעלי

 ."...מזה יוצאים

 סיכויי את והקטינה ,מכאוביי על מכאוב שהוסיפה ,חמורה רפואית בעיה עוד נתגלתה ואז ,בדיקות להמשך אותי אשפזו"
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 באופן רזה הוא .לרגע אותי עזב ולא ,עבודתו הפסקת על הודיע בעלי"  ...הריפוי

 והבית ,המעטה בלשון ,מאד עדינות הן הגדולות בנותיי .מצוקה שידרו ופניו ,מבהיל

 כולל עלי עברו נוראיים אשפוז חודשי שלושה ...מגעגועים  בכו הקטנים .תיפקד לא

  ?הבית של ההנהגה שרביט את לקח ומי" ."קליני מוות" שמכונה מה של שבועיים

  להיות והפכו קרסו שכולם בנקודה ,אספר ומה לך אגיד מה ."השחורה הכבשה"

  ,לחם קנה בוקר כל השכים הוא .לגיבור הפך בניהו ,עצמם של וצל ביטחון חסרי

  ,הכלים את שטף ,המטבח את סידר ,ואחיותיו לאחיו כריכים הכין ,וגבינות חלב

 כיסא על ניצב ,לקניות ומעבר ,אחריות של נוסף נדבך הוסיף הוא שבת בערב

  ,הכיבוס מלאכת את השכנות מאחת למד הוא לבין בין .אמונות בידיים ובישל

  ניווט בניהו ,הנוראה למחלה מעבר נוספים לטיפולים מאושפזת אני בעוד ,ובקיצור

   ,מבטחים חוף אל הבית ספינת את

 ,אוצר ממש הוא שלך  הילד אבל ,מאד חסרה את ,יאומן לא" לי מדווחות והשכנות

 מסוים בשלב"  .מאמינות לא דמעות ,אושר של דמעות מחיתי ,"בו להתכבד שראוי

  .בגופי ולהשתילו התאמות למצוא כדי לילדים עצם ֵמח בדיקות עשו האשפוז של

  יהיה שהוא ,תפילה וכולו לבדיקות רץ שהילד מספר בעלי .מתאים הכי נמצא בניהו

  ואחרי ,עצם ֵמח ממנו לקחו"  .אמא את שיציל עצם המח יבוא שממנו שיזכה זה

 לדווח לבעלי התקשר שלו המלמד .מרץ ומלא מאושש הביתה חזר הוא יומיים יום

 :הרצאות בנושאים
 

הדרכת סגל הוראה 
להתמודדות עם מורים  

ותלמידים לנוכח החשיפה  
 .לפגעי הטכנולוגיה

 
חיזוק והנחיית הורים 

להתמודדות מול פגעי 
 .הטכנולוגיה

 
חיזוק וחידוד ההשקפה  

ודרכי ההתמודדות  
ובתי  תים"ת, ות/לתלמידים

,  ('ח-'כיתות ד)ספר לבנות 
 .סמינרים, ישיבות



21 

 

 

 
 

 ."ואחראי ,מנומס ,לומד ,חדש ילד פשוט הוא ,שבמצב הנעימות חוסר כל עם ,למופת מתנהג בניהו"

 הצליחה שמים בחסדי ההשתלה ,וחזקה בריאה אשה ´ה ברוך אני היום ,הזה מהסיפור חלפו שנים שלוש ,לוי הרב"

  ,שונות מחלות לשתי קשים טיפולים של חודשים שלושה ואחרי ,אלוקים ברצון לרפואה עסק היו הטיפולים ,אותי  לאושש

  כמו אין" ,"אמא ועשרים מאה עד" ,"אמא הבאה ברוכה" עיניים מאירי ושלטים זרים עמוס היה הבית"  .הביתה חזרתי

  תופינים ,מאפים גדוש היה הסלון שולחן .טובות וחברות שכנות הקרובות המשפחה בבנות מלא היה הבית ,"בעולם אמא

  ?בניהו איפה אבל .הקטנים לבנים ועבור הגדולות מהבנות החל ילדיי את נישקתי .מאושר האירו ופניי בריאה ושתייה

  ,הכל על לו ולהודות ,אותו ולנשק לחבק רציתי כך כל .שם היה לא הוא ,הללו הנוראים הימים של האמיתי הגיבור ,הוא

 ...תשובה הייתה לא לבעלי "?שאלתי בניהו איפה"  .האדמה אותו בלעה כאילו בניהו אבל

 את והציגה השכנים לבית ילכו ובעלי שהבנים בנימוס ביקשה היא .גיטרה ובידה מוכרת לא צעירה אשה נכנסה לפתע"

  ,שרתי לא זמן המון .מרעננת חיות לי מכניסה שהיא והרגשתי ,אותנו והצחיקה ,לנו שרה שעתיים במשך .בשם עצמה

 .היא מי אותה לשאול הספקתי לא ...והלכה קמה היא שעתיים אחרי .שמחתי לא צחקתי לא

 ,בקרבי חלחלה דאגה וגם אותי תקפה גדולה עייפות .הביתה הגיע לא עדיין בניהו ,בלילה תשע כבר הייתה השעה

 ...פניי את להקביל בא לא בניהו מדוע

 לא ...כתיב שגיאות כמה יש ,כן ...לך מקריאה אני ,"לאמא" מעטפה מונחת הייתה הכרית על ,השינה לחדר נכנסתי"

 .נורא

 הם ´ה וברוך ,יצליחו שהניתוחים המון התפללתי .הביתה בריאה שחזרת שמח נורא אני ,לך שלום שלי יקרה אמא"

   ...לי וחשובה חסרה את כמה הרגשתי ,החולים לבית שהלכת אחרי שרק ,אמא לך להגיד רציתי ,הצליחו
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 זה אולי לעצמי חשבתי ,כשחלית .צער הרבה לך וגרמתי רע ילד שהיתי יודע אני

  .בבית עזרתי ,שלי אמא זה בגלל רק לא אבל ...בגללי

 אני "השחורה הכבשה" אני ,אותי מכירה את ,ואני ,ובוכים שבורים היו כולם כי עזרתי

 רע יצר לי שהיה וכמו ,פחות בוכה

  סיפרו בטח ,בבית טובים דברים המון לעשות הזה הכוח את ניצלתי ,ולעצבן להרגיז

  הזמרת הזו האשה ,יודעת את .אותך שהעצבתי מה כל על סליחה ,אמא .לך

 אמנית שהיא לי אמרו ,שלי מהחסכונות לה ושילמתי אותה הזמנתי אני ,לך שניגנה

 העצב כל על אותך גם תשמח שהיא רציתי מאד ואני ,נשים לשמח שיודעת

 אותי תשלחו אל אז ...לי סולחת את אם ,קטן אחד דבר עוד ,אמא .לך שעשיתי

 ."בניהו ,הבאה ברוכה .לפנימייה

  והמכתב ,מעלבון בקרבו נפל ליבו ,בעלי לבין ביני השיחה את שמע ,לוי הרב ,הילד"

 י"עפ בריותיו את מנהיג ,המלכים מלכי מלך ה"הקב אבל .עדים כאלף ,כך על מעיד

 ועוד ...הנוראה המחלקה זו "לפנימייה" שלח הוא אותי ודווקא ,העלומים חשבונותיו

 כמה ,ילדים על סטיגמות מלהדביק להיזהר צריכים ההורים אנחנו כמה קטן עניין

 לבן הכי כדבר מתגלה "השחורה הכבשה" לפעמים ,כן ,דין מחריצת צריך זהירות

 ."?כן הלא ,בעולם שיש

 

 

,  שבתות, עיון-ימי, לקמפים

 שמחות משפחתיות

סדרת סיפורי אמונה והשגחה  

מדהימים ואמתיים משולחנו  

 של הסופר קובי לוי

מחזק  , מרתק, מפתיע

 באמונה ויראת שמים

  050-4170419: להזמנות

 09-8820166: פקס
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 מתמודדותחינוך לנערות אשת זבדני רות : מאת

 "...שחרחורתאל תראוני שאני "

 ...נשלח שלא לאחר המכתב את קראה המדוברת הנערה .לגמרי אמיתי מקרה של בהשראה נכתב זה מכתב

   ...הוריה זאת לקרוא שיזכו ייחלה וסודותיה חולשותיה שם שנכתבו ולמרות

 .שלי ואמא לאבא

 ...ואמא אבא לכם קוראת אני ...כן

 ...ואליי אליכם קשורה לא ממש חיבה שהמילה אפילו ...רב זמן ממני הללו החיבה מילות את שמעתם שלא אפילו

  יחד שהחלטנו ואפילו ...זמן המון כ"כ ובכעס במריבה שאנחנו אפילו ...בכלל האחרון בחודש ממני שמעתם שלא אפילו

  ...ממזמן שלי ואמא אבא לא שאתם !!(אתם גם ,כן)

  שכבר למרות ...אחרת אמא כבר לי ושמצאתי ...מעניינת לא ממש את שאותי ,אמא -לך הראיתי שכבר למרות

 כבר מאחוריכם שסגרתי ואפילו למרות ...מיותרת סתם שלך מילה ושכל ,הקיר אל מדבר שאתה ,אבא לך המחשתי

 ,שלי ואמא לאבא ...כן פי על ואף ...ולמרות ...אפילו ...הדלת את פעם אלף

 אחת מילה לי תזרקו רק ...בפינה לכם מחכה שרק ,ומזיק שחור 'חבלה-מלאך' כמו אותי רואים שאתם יודעת אני

 ...ומשתוללת מרביצה ,מקללת צועקת ,כועסת - - -ו ממתינה לא אחת שנייה ,ואני ...במקומה שלא קטנה
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 רק לעשות שיודעת ...הזויה ,דחויה ,בודדה כבשה ...המשפחה של "השחורה כבשה"ה כמו אותי רואים שאתם יודעת אני

 ..."העדר חרפת" בשבילכם שאני מרגישה אני ...בסדר שלא מה

  שהפגנת האכפתיות על שלעגתי ,אבא גם זוכרת ואני ...לחיי את לנשק כשניסית אותך שהרחקתי ,אמא זוכרת אני

  שקרובה ,אחותי את וגם ...עורפי את לך הפניתי זועף במבט ,לצידי והיית שכשבאת ,המורה שוכחת לא גם אני ...עבורי

 !!תתקרבי שלא ...שתלכי ...שתתרחקי ,חיצים בך יורה אני לפעמים ,לליבי

 ....???שלי השפה שזו הבנתם שלא זה איך אבל

 ...???שבתוכי הטהורה הנשמה על ויתרתם שכך זה איך

  ...???שלי הצמיחה דרך שזוהי הפנמתם שלא זה איך

   ...המלאכים צמיחת של דרך זוהי

  קצת שלפעמים ...קטנטנה טהורה ,לבנה מלאכית בתוכי צומחת -חבלה מלאך כמו לפעמים לכם נראית כשאני גם

 משתוקקת ורק ,בפינה עצובה יושבת והיא ...פינה מכל עליה מאיים ושהעולם ...'מבינה לא' כ"וכ ,מבוהלת ,מפוחדת

 ...לנשיקה ,אוהב לחיבוק ...חמה לפינה

  בפרצוף ,לידך אותה אנגב אם ושגם !!??הנשיקה עם אחריי שתרדפי כדי רק -שהתרחקתי אמא מבינה'לא את איך

 תוותרי שלא רציתי :לומר שלי הדרך וזו ...שלי השפה זו כי ...השני בצד שתיים עוד לי ותיתני ,תיבהלי לא -מתרחק חמוץ

  תראוני אל" ..."חיי כל את !אותך אוהבת אני ,שלי ילדה" :לי ותגידי ...עליי שתילחמי ...אליי שתבואי ...אחריי שתרוצי ,עלי

   זו ...השמש של השיזוף רק זה כי ,"השחורה הכבשה" אותי תראו אל -"השמש ששזפתני שחרחורת שאני
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  ,משתזפת לפעמים שרק ...וצחורה לבנה כבשה אני כי דעו !!הראיה את לכם שמשבשת ,בצמיחתי שלי השפה

  מול קטנה כבשונת- "זאבים 70 בין כבשה"כ ...בודדה ...אבודה כזו מרגישה אני לפעמים   ...מתבגרת פשוט ,מתבלבלת

  עיני" ,"המאבחנת עיני" ,"היועצת עיני" ,"המנהלת עיני" ,"השכנה עיני" ,"המורה עיני" :עיניים בה הנועצים זאבים 70

  המיוסרות והעיניים ,אבא שלך המאוכזבות העיניים -והעיקר ..."החטטנים עיני"ו "האחים עיני" ,"המטפלות עיני" ,"החברות

 ...אמא שלך

  ,שיעורים אפסיד שלא וזו ,זמנים שאתקתק זה ,מבחנים וזו ,ציונים רוצה זה :טרף לו מבקש החודרות בעיניו אחד וכל

 ושלא ,אתחצף שלא ...ובשלנית ביתית ,לבבית ,צדקנית ,שקדנית ,נימוסית שאהיה ...שאפנים ,שאשמע ,שאקשיב ,שאלמד

  ...אלכלך ושלא ,אעשה שלא ,אלך ושלא ,אצא שלא ,אאחר ושלא אתחנף שלא ,אשקר

 ...יכולה תמיד ולא ...רוצה שבאמת ...טהורה קטנה נשמה רק ...מלאך לא בכלל ואני ...קטנה אחת כבשה רק -ואני

  נופלת כשהיא הלב נשבר לה שגם ...עיניים'ת בה שנועצים לה שכואב ...בעיניים הזה השחור כל את לראות לה שקשה

 ...ונאהבת אוהבת להיות רוצה רק שהיא ,ומאכזבת

  שצומח מהמלאך ,שלי מהשפה תיבהלו שלא ...לצידי שתהיו ,אותי שתחבקו .שלי ואמא אבא ,אתכם צריכה כ"כ אני

 ...עצמי של לשפה מאמינה אני אפילו לפעמים כי ...אני מי באמת לי שתזכירו ...בתוכי

 ...לבד זה את שתבינו רציתי כי ...לעולם יישלח שלא מכתב זה לצערי

 ...מידי מאוחר שלא מקווה

 (???)... הילדה שלכם
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