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 תקציר מנהלות 

 רקע

לציון ולאחר מכן ככפר בעפולה.  -הזוג סוזן ומייקל אשנר, תחילה כבית בראשון -בניידי  -כפר "בית רות" נוסד על

של רשות    הוהנחייתה  שפעל בזמן פתיחת הכפר מנהל ומוביל את הכפר עד היום. הכפר, הנתון לפיקוחהצוות  

הנערות,  בתים.    3-נערות ב  39חסות הנוער באגף לשירותי תקון במשרד העבודה והשירותים החברתיים, מאכלס  

הנוער,  )ולפעמים  13-18בגילי   'חוק  בצו מתוקף  רות  בית  אל  מגיעות  יותר(  והשגחה, התש"ך    מבוגרות  טיפול 

סוציאלית ולהשלמת השכלה, כמו גם העשרה בתחומים  -('. בכפר זוכות הנערות לטיפול פרטני של עובדת1960)

אינטר גישות  על  מסתמכת  רות  בית  של  העבודה  תפיסת  לאומי.  ולשירות  לצבא  הכנה  ופעילות  -שונים 

סיס תפיסת העבודה של הכפר מונחת תשתית  פוסט טראומה ובבהנוגעות בטיפול בפמיניסטיות  וסובייקטיביות 

תאורטית מוצקה. מטרת המחקר היתה לבחון את יישום התשתית התאורטית והמקצועית וכן לנסח את עקרונת  

ובעיני הנערות    הכפר  נתפסים בעיני צוותכפי שהם  העבודה של הכפר כפי שאלה מתבטאים בפועל בעבודת הכפר, ו

 השוהות בו. 

 מתודולוגיה

מ זה  וכפי  מחקר  הטבעי  בהקשרן  ומלא,  הוליסטי  באופן  תופעות  הבוחנת  הנטורליסטית  הגישה  על  תבסס 

שהשוהים בשדה המחקרי חווים אותן. גישת המחקר הנה גישה של תיאוריה המעוגנת בשדה. איסוף הנתונים  

ראיונות עם    30במסגרת המחקר נערכו  .  2019ועד יולי    2018חודשים, בתקופת הזמן מאוגוסט    12התקיים במשך  

שעות של תצפיות בבית הספר, בבתים, באירועים כפריים   100ראיונות עם נערות השוהות בכפר,   25נשות צוות, 

ובישיבות צוות. כמו כן, נאספו ונותחו דוחות עדכון יומיים וכן, על מנת ללמוד את תפיסת העבודה של הכפר,  

פנימיים   מסמכים  ונקראו  עלנאספו  אודות  -שנכתבו  כמותיים  נתונים  נאספו  לכך,  בנוסף  הכפר.  מנהלת  ידי 

 הנערות בבית הספר של הכפר.  הישגיהן הלימודיים של

 מבנה המסמך 

את ממדי ההצלחה של הכפר כפי שאלו נחווים על ידי הנערות  ו המסמך מציג את תפיסת העבודה של הכפר 

חינוך, טיפול  -הדרכה –הנעשית בכל אחד מהממשקים  לאחר מכן, המסמך מציג את עיקרי העבודה  .והצוות

והשכלה, תוך ציון עקרונות עבודה מרכזיים ואתגרים עמם הממשק מתמודד. בתום חלק התיאור נערך ניתוח  

עקרונות העבודה של הכפר, כפי שעלו מהניתוחים על פי ממשקי העבודה השונים. הדיון מתמקד   שלרוחבי 

 . בדגש על העבודה עם נערות ם נוער במצבי מצוקה וסיכון בכמה צירים של עבודה מיטבית ע

 תמצית הממצאים
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מהווה מגדלור הן בהיבט של חזות הכפר והן בהיבט  הסוזאן אשנר  ברוח הקמתו של בית רות ניכרת תפיסתה של  

ל בית  בית רות נחווה כמוצלח, הן בעיני הנערות והן בעיני הצוות. כמו כן, ההשגים הלימודיים ש"רוח בית רות".  

רות מרשימים באופן מהותי, ביחס למסגרות השכלה אלטרנטיביות )שאינן בתי ספר כלליים(. תחומי ההצלחה  

בויסות רגשי,   ונשות הצוות כוללים הצלחה לימודית, הצלחה בניהול התנהגות, הצלחה  אותם מונות הנערות 

בתחושת חוללות עצמית ובניית    אתגרים, עליהמהצלחה בהתמודדות קוגניטיבית יעילה עם מצבים מורכבים ו

 עתיד חדשה ואופטימית, המבוססת על תחושת מסוגלות ועל תפיסת עצמי כסובייקט אוטונומי. - תמונת

מתיאור חוויות ההצלחה של הנערות ניתן להסיק כי בית רות הנו מקום שראוי לחקור אותו כסיפור של  

הפך לגבול פנימי,  שהכפר מציב שהגבול החיצוני  ניתן לראות בבירור את המודעות לכך. מתוך הראיונות הצלחה

המורכב מהצלחה שהובילה לעליה בתחושת מסוגלות ומשאיפות חדשות. הפנמת הגבול החיצוני לכדי גבול פנימי  

התנהגותן   דפוסי  על  שומרות  ועדיין  הכפר  של  הפיקוח  לטווח  מחוץ  אל  יוצאות  כשהנערות  בעיקר  מורגשת 

 ר המשך על בוגרות הכפר.דבר זה אף נמצא במחק .החדשים

 עקרונות פעולה כלליים 

לבית רות כמה עקרונות פעולה כלליים, המניעים את עבודת הצוות בכל אחד מהמרחבים. עקרונות הפעולה  

 המרכזיים הם: 

קיום של מרחב בטוח נשי, המאפשר לנערות מרווח נשימה וכניסה אל עצמן לצורך עבודה פנימית   •

המרחב הנשי מייצר בקרב הנערות שקט מכמה סוגים  משמעותית והתחברות עצמית בתוך מרחב נשי.  

שקט מהפחד להיות נפגעות, שקט מהצורך להיות מחוזרת ומהצורך המתמיד להתעסק במראה   –

 חב הנשי מהווה מרחב בטוח המאפשר צמיחה גם לנשות הצוות. החיצוני. המר

מרחב בטוח ומוגן, בו הנערות יכולות לעבוד על פיתוח קשרים מיטיבים תוך לימוד  של בניית סביבה  •

ואימון של דפוסי התקשרות מיטיבים במרחב בו הן מחד ניראות ומוגנות ומאידך חוות כבוד ואמון  

 בעצמן מצד הצוות. 

 פחד, אהבת אדם וכבוד אדם בסיסיים-צוות המונעת מתוך איעבודת  •

הנערות כסובייקטיות אוטונומיות, בעלות חשיבה רציונאלית, יכולת בחירה וחירות. הכפר פועל בכלל   •

מרחביו לפיתוח תחושת סוכנות, הכוללת הן תחושת מסוגלות עצמית, הן אימון בקריאת המפה  

ערה, הצרכים שהנערה מאתרת בתוכה וכן המשאבים  החברתית והבנת המשאבים העצמיים של הנ 

 שהחברה יכולה לספק לה והאופנים בהם היא יכולה לקבל משאבים וסיועים אלו. 
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עבודה דרך קשר בינאישי. במיוחד לאור ניפוץ תחושת הבטחון בגיל מוקדם ועל ידי דמויות   •

מתמשך דרך יצירת קשר  חינוכי כי אם, שיח -אופי העבודה עם הנערות איננו דידקטימשמעותיות, 

 בינאישי, הכרות קרובה ואהבה.

עקרון של התאמת השירות לצרכי הנערה בזמן ספציפי ובהקשר ספציפי. כל נערה ממוקמת שונה   •

בהתהוות שלה כסובייקט אוטונומי ולכן, גם העבודה עמה צריכה להיות מותאמת למיקומה הספציפי  

ה מעבר למתן שירותים או לסיפוק מוצרים.  מדובר בתשתית אתית חדשה שהיא הרבבזמן נתון. 

חליפה תפורה אישית על פי עקרונות אלו, לא מהווה "מתן" או "סיפוק" שירותים אלא, בניית שיח  

 . ןהשירותים ובניית מרחב חדש ביניה-ת למשתמש תחדש בין העובד 

מייצר וודאות ושומר על  שפיתוח מיומנויות עבודה של סמכות ושל הצבת גבול מכיל, המהווה גבול  •

מייצרת  זו הצורך בסביבה וודאית הוא צורך קיומי עבור כל בני האדם. וודאות הנערה ומצמיח אותה. 

את היכולת לנבא )לפחות באופן חלקי( מה יקרה   מעצימה בקרבןו נפש מסויימת - תשלוו הנערותאצל 

. גבול ברור ומכיל  ןפן פעולתבתנאים מסויימים, ניבוי שמספק מידע המסייע לקבל החלטות לגבי או

 מייצר שקט לעבודה פנימית מצמיחה. 

תפיסת אדם הוליסטית המתבוננת לא רק על הפתולוגי והדורש טיפול אלא, על כלל הנערה, חוזקותיה,   •

התפיסה ההוליסטית מתבטאת בין היתר, בתהליך  מאווייה, הגיוון הטבעי הקיים בה בהיותה אדם.  

בנוסף, תפיסה  מחברות חלקים שונים וסותרים שלהן לכדי ישות אחת.  שהנערות עוברות שבמהלכו הן

זו מניעה הדדיות בין עבודת הצוות לבין תפיסת הכפר את הצוות. כפי שהצוות תופס את הנערות  

לתפיסה  כסובייקט הוליסטי רבגוני, כך גם הצוות נתפס בעיני ההנהלה ותופס עצמו בעיני עצמו. 

ר לנשות הצוות למצות את היכולות המקצועיות והאישיות שלהן ולא  ההוליסטית יש פוטנציאל לאפש

 . לפחד לפעול גם בדרכים יצירתיות ולא שגרתיות

הן מתוך אירועים והן בימים ומועדים ייעודיים לכך, בצורת הדרכות,    של הצוות למידה מתמשכת •

 הנחיות וימי עיון. 
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 דברי פתיחה 

יושבת באולם בית דבר,  -היא  ומחייכות לחילופין. היא חשה שנפל  פנים חמורות סבר  לנוער, מוקפת  המשפט 

היא שומעת חוק הנוער, היא מבינה. עומדים  ד לא פנוי להסביר לה. היא שומעת צו,  חהתקבלה החלטה אבל אף א 

 לשלוח אותה לתקופה ארוכה. למקום לא מוכר. מחנק. טיפול סמכותני. המילים לא ברורות לה. 

אין לך פרדוקס גדול יותר מזה העומד בתשתית צמד המילים "טיפול סמכותני". אחד הפרדוקסים הגדולים עמם  

ע בעבודתם  מקצוע  ונשות  אנשי  מאות  אלפי  מתמודדים  ונעריםם  חוץ  נערות  הטיפול  -בהשמה  הוא  ביתית 

הסמכותני. נערות במצבי סיכון ומצוקה קיצוניים נשלחות לא פעם למעונות בפיקוחה של רשות חסות הנוער.  

 חינוכית אך ההקשר הוא מתוקף צו בית משפט.  -מטרת ההשמה היא טיפולית 

ור בכפיפה אחת. קיימת ביניהם סתירה פנימית, שהרי,  ( טען כי סמכות וטיפול לא יכולים לד 1977קארל רוג'רס )

לעומתו,   על אדם מבחוץ?  להיכפות  יכול  ועוד,  עצמית  מודעות  פנימיים,  תהליכים  טיפול מנטאלי שמניע  איך 

( ברורים1975ויניקוט  גבולות  של  בקיומם  צידד  דווקא  בעבודה  -אך-(  המחויבים  -חינוכית-טיפוליתמכילים, 

ן שכיהן בתפקיד הממונה על המעונות ברשות חסות הנוער, גורס כי ניתן ליישב את  יעקב ראובד"ר  .  ברתיתח

המבוגרים שפגע בו  -הסתירה אך הדבר דורש התמודדות מורכבת, בעיקר לאור חוסר האמון של הנוער בעולם

דוקס  תה לבחון כיצד ניתן ליישב את הסתירה ולהתמודד עם פרי(. מטרה מרכזית במחקר הנוכחי הי2015)ראובן,  

 הטיפול הסמכותי.  

 
ארי. הפגישה היתה עבורי ירייה באפילה שכן, המפגש ביני ובין  -זכורה לי הפגישה הראשונה שלי עם רונית לב

קפה קטן,  - בפגישה ביפו בביתסיפרה לי על אישה מיוחדת מאוד שכדאי לי לפגוש.  ש קולגה  בעקבות  רונית נוצר  

 ובעקבותיו דוח זה. נטמן הזרע ממנו צמח המחקר, 

את בית רות לא הכרתי לפני כן, למרות עברי כעובדת ברשות חסות הנוער. הוא נפתח בערך בזמן עזיבתי את  

הקושי   למרות  יתקיים  שהמחקר  שהחלטתי  כזו  במידה  אותי  ולסקרן  להרשים  הספיק  קצר  ביקור  החסות. 

 התקציבי והקושי שלי למצוא לכך פנאי. 

לד"ר   מודה  לגב'    קקון-אלפסישני  אני  גדולה  בהודיה  מודה  רונית,  עם  אותי  שהפגישה  לבעל  ,  ארי-רונית 

ממייסדות הכפר, שגיבתה כל מהלך וכל החלטה שלי בנוגע למחקר, שדירבנה והאיצה מהלכים והניעה את כל  

 הכפר להתגייס בהתגייסות יוצאת מגדר הרגיל לטובת איסוף הנתונים ועריכת המחקר.

, מנהלת  ליפין  שמחון-מור בן, מנכ"לית העמותה וממייסדות הכפר ולאיריס טברסקיגב'  תודה מעומק הלב ל

 הכפר וממייסדות הכפר, על שפתחו בפני את כל דלתות הכפר והניחו את היסודות לקליטתי הנעימה בכפר. 
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עבודה    , משדירת הריכוז ועד לאחרונת העובדות והמתנדבות, על כך שבמהלך יוםצוות הכפראני מוקירת תודה ל

מטורף, כמו שרק במעון סגור של רשות חסות הנוער יום מטורף יכול להיות, הניחו הכל בצד והתפנו לראיונות  

 עומק, שלעיתים קרובות איתגרו והוציאו מהן בליל של רגשות ותהיות קיומיות. 

לבי   בכל  מודה  בפנ  לנערותאני  ופתחו  ימיני,  ויד  המחקר  עוזרת  לרינת,  סגור־ליבן  את  צוהר  שפתחו  ובפני  יה 

 לחוויות היומיומיות המורכבות שלהן בכפר. 

הברית שגיבו את עריכת המחקר ותמכו  - בארצות  ועד המנהלולסוזאן ומייקל אשנר, לדניאל בורנשטיין  לתודה  

 בו מרחוק.

הספר בכפר שמעבר לפתיחת בית הספר על כל רזיו,  -, מנהלת ביתגב' ורד אוחנונהותודה גדולה לחברה חדשה,  

ה בייעוץ ותמיד האירה לי פנים בהגיעי לכפר, גם בימים הכי קודרים בהם איסוף הנתונים וביצוע הראיונות  סייע 

 לא צלחו. 

מחקר, כפי שצוין מעמדה  -, שותפתי למחקר, יותר מאשר עוזרתאפרתי-רינת פלקתודה גדולה אני חבה לגב' 

רגישות, בתבונת הלב והמעשה ותמיד  הרשמי בתלוש המשכורת, שעשתה את עבודת איסוף הנתונים בחוכמה, ב

  היתה איתי בכל התלבטות וקושי. 
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 מבוא

לציון ולאחר מכן ככפר בעפולה.  -הזוג סוזן ומייקל אשנר, תחילה כבית בראשון -ידי בני-כפר "בית רות" נוסד על

והשירותים   העבודה  במשרד  תקון  לשירותי  באגף  הנוער  חסות  רשות  של  והנחייתה  לפיקוחה  הנתון  הכפר, 

)ולפעמים מבוגרות יותר( מגיעות אל בית רות בצו    13-18הנערות, בגילי  בתים.    3-נערות ב  39החברתיים, מאכלס  

סוציאלית  -(. בכפר זוכות הנערות לטיפול פרטני של עובדת1960, התש"ך )(טיפול והשגחה)מתוקף חוק הנוער,  

הצוות שפעל בזמן  ולהשלמת השכלה, כמו גם העשרה בתחומים שונים ופעילות הכנה לצבא ולשירות לאומי.  

 פתיחת הכפר מנהל ומוביל את הכפר עד היום.

אחר שיתר המערכות כשלו במתן מענה  ממסדית, ל  "הזדמנות אחרונה"מהווה  מתוקף חוקי הנוער  שמה במעון  ה

נועדו למתן גורמי    או הנערה. מבחינת הרשויות, מוסדות חסות שיקומייםלנסיבות חייהם ומצוקותיהם של הנער  

( נורמטיביות  חברתיות  התנהגויות  ולבסס  השוהות  (.  Scholte & Van Der Ploeg, 2006סיכון  הנערות  לרוב 

והן  אלא רובן חוו הזנחה רגשית ופיזית    .עברייניות  ויות אלימות אובמוסדות תקון אין היסטוריה של התנהג 

של פיזית  שורדות  רגשית,  חוץXXX)ומינית    התעללות  מגיעות להשמות  הן  רגשי-(.  במצב  התנהגותי  - ביתיות 

(, לרוב לאור ניראות נמוכה יותר של  Handwerk, et al., 2006; Johnson-Reid, 2002חריף יותר מזה של נערים )

בשל  (.  XXXמגדרית ) -ידי השירותים החברתיים וטיפול חלקי שלא תמיד הוא מותאם-וקתן של הנערות על מצ

 (.  Lanctôt, et al., 2012) כך, העבודה עם נערות אף נתפסת כמאתגרת יותר מאשר העבודה עם נערים

תקופת חיים  בשל פגיעה או נטישה של מבוגר משמעותי או מטפל, שהתרחשו בנערות שחוו מצוקה מתמשכת  

פוסט הפרעת  להתלוות  עלולה  שאליה  מורכבת  טראומה  לחוות  נוטות  )-פגיעה,  מורכבת   Complexטראומה 

PTSD)  במיוחד כשהטראומה היא מתמשכת וכרונית או מתרחשת בתקופת חיים מכריעה מבחינה התפתחותית ,

 .  (1994)הרמן, 

גבר מאוד    70  -החל משנות ה ,  התנסויות חיים ומצוקות של נשיםלקיומן של  ההולכת וגוברת    מודעותבעקבות ה

בעיות נפשיות המאפיינות  ו שים  של ננשים, עבריינות   כלפיהעיסוק של עובדות סוציאליות בתחומים כגון אלימות  

תחומים אלו נחשבו שוליים  או לא הוכרו כלל כתחומים הטעונים  עד אז,  נשים כמו הפרעות אכילה ודיכאון.  

ה  מקצועית. תהתערבו עקב    70-בשנות  חברתי.  דיכוי  של  שיח  שהציגה  חדשה,  ביקורתית  מחשבה  התפתחה 

החלו  האיסורים והחוקים הפורמאליים  מחלוקות אודות שימוש בסמים, גיוס למלחמת וייטנאם ואיסור הפלות,  

בילהיתפס   יש פער  כי  עולה התחושה  ושרירותי.  כוחני  ונחוו כאמצעים לדיכוי  ן מה שסוכנויות  כלא הגיוניים 

החוק עושות )לבתיהם של אנשי השלטון( לבין מה שהן אומרות שהן עושות )לטובת החברה(. מכאן קצרה הדרך  

מסוימות  התנהגויות  בו  האופן  על  ספק  חברתיים   להטיל   & Decresedy)  חברתית  כסטיה   יםמתויג  ופלחים 
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Dragiewicz, 2013).  ות חברתיות ועשיה הפוליטית לבין השפעתם של  קול בולט בחיבור בין אופני דיכוי של קבוצ

כי   באומרה  האניש  קרול  השמיע  הפרט  חיי  על  פוליטי"אלו  הוא  הצביעה  "האישי  ובכך  השינוי    נישאה ,  על 

חשבו, שבעיות אישיות ומשפחתיות הן בעיותיו של הפרט ואין להתערב בהן, בשנות    70-אם עד שנות ההתפיסתי;  

שק  70-ה מה  כי  להבין  החברה.מתחילים  חוליי  את  משקף  אדם  של  ובביתו  בנפשו  חברה    –לדוגמה    ורה 

אינטימית אלימות  של  מקרים  יותר  תייצר  מקבוצות  ,  פטריארכלית  אנשים  שיותר  לכך  תגרום  גזענית  חברה 

.  חברתיות מסויימות יחיו בעוני, לא בשל יכולות אישיות פחותות, אלא בשל תהליכם סמויים של גזענות ואפליה

  מתבוננים על החברה   היחיד כבעייתי ופחותבהקשרים רבים תופסים את  ועדיין    מיושמת באופן חלקיהבנה זו  

. ההבנה, כי מאפייניו ומורכבויותיו של האדם הם לא רק תוצר של אישיות  כ"דוחפת" אותו למצבי חיים קשים

 חינוכיים. אלא תבנית נוף מולדתו וחסמיו החברתיים מחלחלת יותר ויותר להקשרים הטיפוליים וה

" המסייע  הצטלבות מיקומי שולייםקפיצת מחשבה נוספת נעשתה לקראת  תום המילניום עם ניסוח המונח "

לדייק את ההבנה הזו לגבי ההקשר החברתי כמשמעותי להבנת נסיבות חייו ותגובותיו של האדם לנסיבות אלו.  

ולאי לדיכוי  קשורה  אלא  מקרית  תופעה  איננה  שוליים  מיקומי  במדיניות    הצטלבות  אדם  זכויות  על  שמירה 

(. הצטלבותם של מיקומים הנובעים מדיכוי, יוצרת מחסומים ואפשרויות  McCall, 2005המיושמת על החברה )

זו דרך הפריזמה של    דיפרנציאליות לכל אדם בחברה, בהתאם למיקומים הספציפיים שהוא חווה. התבוננות 

ובי  הצטלבות מיקומי השוליים היא יחסית,  שראל החלו בשנים האחרונות שירותים חברתיים מעטים  חדשה 

 . (2012נבו וקומם, -)קרומר לפעול מתוך התבוננות על הצטלבות מיקומי השוליים

שוליים   מיקומי  הפרטנית,הצטלבות  את ההתבוננות  לאבד  מבלי  רחבה  מערכתית  התבוננות  בהיותה    מציעה 

ביקורתי הקשר  בתוך  ביקורתית  התבוננות    תיאוריה  חווים    תמתייחסזו  רחב.  אנשים  בו  זהותם  לאופן  את 

זהויות מובנות -ומנהלים משאחברתית  -המובנית פועלות באופן  -ומתן אודות  זהויות אלה  בו  ולאופן  חברתית 

הצטלבות  (. באופן זה, תיאוריית  Collins and Bilge, 2016הדדי לפתיחה או חסימה של משאבים חברתיים )

מורכבויות ועל הדינמיקות המתקיימות ביניהן מבלי לערוך לאנשים  הית על  זמנ -מתבוננת בו  שולייםהמיקומי  

   .או השטחה ולחוויות חייהם רדוקציה

בליבת תפיסת הצטלבות מיקומי השוליים נחה ההנחה כי אנשים הנם סוכנים פעילים בחייהם, המתמודדים עם  

של קבלת רציונאליים  עורכים תהליכים  ופועל-החסמים החברתיים,  שיקולים שאנו,  החלטות  מגוון  ים מתוך 

לגישות   בניגוד  האנשים.  נתונים  בהם  החברתיים  החסמים  ולמגוון  להם  ערים  תמיד  לא  המקצוע,  אנשי 

התוספתיות המתייחסות אל כל חסם בנפרד, הצטלבות מיקומי השוליים מכירה בעובדה ששוליויות מרובות  

יבה את האדם במיקום ספציפי בכל זמן נתון, ממנו  משפיעות זו על זו ומקיימות ביניהן דינמיקה מורכבת המצ
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(. מתוך תפיסה זו פותחה העבודה הסוציאלית הפמיניסטית, הגורסת כי  Crenshaw, 1989הוא חווה את חייו )

( סוכנותית  גישה  מתוך  תהיה  הנערות  על  ההתבוננות  מדיניות,  לשינוי  הנערות  agencyבמקביל  את  החווה   ,)

וקרומר )פלד  חייהן   נסיבות  עם  ורציונאליות  פעילות  קרומר2012נבו,  -כמתמודדות  ברקוביץ',  וקומם,  - ;  נבו 

(. עבודה מתוך תפיסה זו תשקף לנערה את חוזקותיה ויכולותיה וכן, את העובדה כי נערות רבות בהקשר  2012

מה שהיא חווה הוא    –לא לבד, וכי לחוויותיה יש תוקף  החברתי הישראלי חוות חוויות חיים דומות וכי היא  

וקרומר )פלד  פעולת 2012נבו,  - אמיתי  מחד  מהווה  כזו  תפיסה  מתוך  עבודה  הגאז-(.  לפרקטיקות  לייטינג  -נגד 

הנפגעת   אחריות  של  שיח  שמייצרות  החוק,  אכיפת  ובסוכנויות  המשפט  בבתי  במדיה,  שמתרחשת  המסיבית 

(. עבודה מוכוונת טראומה  2017מגן,  -סדובניק וברנהרט- מ"תרבות האונס" )אלונילעובדה שנפגעה תוך התעלמות  

עוסקת   וגם  הטראומה  במאפייני  גם  מטפלת  וסובייקטיבית  אוטונומית  פעילה  כסוכנת  הנערה  על  המתבוננת 

בה  ההעלאת  ב החברתית  למציאות  ביחס  החברתי,  מודעות  ההקשר  בתוך  שלה  הפעולה  באופני  חיה,  הנערה 

-בחסמים עמם היא מתמודדת. בעבודה המתקיימת מפרספקטיבה סוכנותית, המפגש בין הנערה לאשתבכוחות ו

מטופל  שתף אל מול  מטפל שלא מ  בצורת  מפגש בין שני אנשים שיוצרים ביניהם קשר אישי, לאהמקצוע הוא  

בת להיות  כדי לקיים מערכת יחסים שיש בה אמון, שני הצדדים פעילים והמטפלת חיי  . כמו כן, שחושף הכל

וכן לנקוט עמדה חברתית ברורה לגבי סוגיות שהנערה מתמודדת איתן, למשל, אלימות    שקופה עם המטופלת

   .(Benjamin, 2018; 2012נבו, -כלפי נשים )פלד וקרומר

ספר זה מציע לראשונה, מכלול מקיף של תיאוריה, עקרונות עבודה, יישומם ב פרקטיקה ודיון באתגרי היישום  

תאוריה בלי  ביתית עקב חוויות חיים של הדרה חברתית, שוליות והתעללות.  -נערות בהשמה חוץ  בעבודה עם

, וספר זה  נטולת תכלית  תהיהלעומת זאת , פרקטיקה המנותקת מתאוריה    לא יישומית.פרקטיקה היא הפשטה  

מורכבת    מציע מסד ידע שלם החל מהתשתית הערכית והתאורטית לבניית שירות וכלה בהצגת תמונת יישום

שלא מתעלמת גם מאתגרי היישום. שם הספר, "היום אני כמו פרח שפתוח עד הסוף" הוא ציטוט מפיה של נערה  

ששהתה בבית רות בתקופת המחקר, שהגיעה לבית רות מהקשר של הצטלבויות מיקומי שוליים. במהלך שהותה  

ומגננות שצברה במהלך שנות חייה    בבית רות נשות הצוות והיא הצליחו בעבודה עיקשת ונחושה לקלף מסיכות

הקצרות אך הדחוסות במסכתות של סבל, ולחשוף כוחות ויופי מגוונים ורבים של הנערה. אמירתה זו מזכירה  

. 1לי את שירתה של ללה, צעירה רוחנית ומשכילה מקשמיר שסבלה התעללות: "כלוטוס הנפתח בין עשבי הנחל" 

ההכרות עמן במהלך המחקר הזכירה לי שוב את יופייה של הנשמה    העבודה רבת השנים שלי עם נערות כמו גם

הנחבאת תחת עולן של דיכוי, שוליות וסבל, יופי שביד עדינה ניתן לחשוף ולגלות. עצם העבודה עם הנערות גלום  

 
 אביב: חד קרן -. תרגום: הדס ניצן. תלשיר עירום( 14ללה )מ'  1
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ולבנות מחדש את הנערה על מלוא   יופי, חבויה בה נחישות עדינה לברור את הכוחות מתוך קדירת הסבל  בה 

 אל שבה.הפוטנצי

 

 את השמיים והארץ. 

 את לבדך היום, אויר הלילה. 

 את כל הדרים הנולדים אל היותם. 

 ]ללה, תרגום: הדס גלעד[ 
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 תיאור כללי   –כפר בית רות . 1

 מבט־על  - הכפר

תפאורת הדרך  .  רות-צדדיו מוסכים ובתי מלאכה, פניה לשביל עפר מגלה את ביתבבפאתי העיר עפולה בכביש ש 

אבל כבר    הכפר  המאפיינת את  הרבה  מסגיר את האסתטיקה  המיקום לא  ,מעוררת אי נחת  -כביש עפר    –  לכפר

 העיצוב הנקי של הכפר.בעיקר מ ו אסתטיקהבכניסה לבית רות דרך שער החניה ניתן להתרשם מהנוי, ה

י של  י לבניין הציבורמאללשלושה בתים, בתי הנערות ומצדו הש  ימניצדו ההשביל הראשי בכפר מוביל מ

אירועים של  הרצאות וההנהלת הכפר והמינהלה, וכן אולם המשרדי    –הספר, המשרדים  -בית  ניםהכפר בו שוכ 

העובדת עם    "בית רות"ידי עמותת  -עלמופעל  רות  -בית  הכפר. הכפר טובל בירוק ובגינון מוקפד, עונתי ומעוצב.

באגף תקון של    ות הנוערשל רשות חסמהווה חלק ממערך המעונות  י מצוקה וסיכון. הכפר  צבנערות המצויות במ

החברתיים והשירותים  הרווחה  העבודה,  הכפרו ,  משרד  משפט.  בית  צו  מתוקף  אליו  מגיעות  נתון    הנערות 

ל הכפר ידון פרק זה בחזון הכפר ובמטרותיו  שראשוני    תיאור לאחר    .חסות הנוער  לפיקוחה המקצועי של רשות 

של  העיקריות רובם  ברוב  לנוער,  משפט  בית  צו  בתוקף  הושמו  בו  ומטופלות  המתחנכות  הנערות  כל  כאשר   ,

בשונה מנוער שעבר עבירות פליליות שההשמה שלו  , זאת,  (1960)   חוק הנוער טיפול והשגחה  מתוקףהמקרים  

ענישהממתבצעת   מסמך    .ריםנעהשמות של  נת בעיקר  המאפיי  (1971)  ודרכי טיפול  , שפיטהתוקף חוק הנוער 

כ הכפר  את  מתאר  החינוכיתהוליסטית,  סביבה  פנימי  הפעילות  כל  מתרחשת  לנערות.- בה  הקשורה    טיפולית 

 ימים בשנה.  365הנערות שוהות בכפר רוב ימות השנה והוא פתוח 

 

 הציבורי  מרחבה

  המשמשים את   פיקניק  שולחנות  מוצביםבה    ,רחבה מרוצפתדרך  נפתח אל מדשאה  המבנה הציבורי של הכפר  

ב והצוות  השיעורים.הנערות  בין  מקיפה    הפסקות  הרחבה  מטופחת  את    ישיבה  ספסלי  המשובצתמידשאה 

ההפסקות בין השיעורים, ניתן למצוא חלק מנשות הצוות    ןבזמ בעונות המעבר וכן בימי חורף שמשיים  נמוכים.  

לאורך  מותר לעשן.  פינות עישון בהן    ישנן שתיבאזורים הפתוחים  והנערות במרחבים אלו )שכן, אינם מוצלים(.  

  , מציין השילוטתרומתם של תורמים מחו"לופרחים עונתיים,    גינה מאוד מטופחת בשלל שיחיםשבילי הכפר  

בשל האווירה    תחושת "היקסמות"בכניסתן הראשונה לכפר  נשות צוות רבות מציינות  נערות ו  .אדמההנעוץ ב

 כך מזמינה של חזות פני הכפר.  -הכל
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 מהוסטל לכפר

בית  גיבוש  בעת זמן להתממש בעיקר בשל קשיים  זה  אך לחזון    יכפר בניית מרחב  על    הוחלט  ,רות-חזון  לקח 

ביתביורוקרטיים   מתאים.  מרחב  מציאת  נפתח  -של  בראשון  2006בשנת  רות  על  לציון-כהוסטל  ידי  - שהוקם 

-הבית הראשון של ביתהכפר ובו  בפאתי עפולה  נחנך    2013  ינוארב  .ונוהל על ידיה  העמותה לקידום החינוך ביפו

נכון להיום  .  לציון-עד לסגירת ההוסטל בראשון  במשך שנתיים שתי המסגרות פעלו במקבילות, "בית שושן".  ר

. כל בית  בתים נוספים  7על שטח הכפר  להיבנות  ומתוכננים    )בית שושן, בית ורד ובית רותם(  בתים  3  יש בכפר

פינת  בנוי משתי קומות, הקומה הראשונה מאכלסת בתוכה את החללים הציבוריים של הבית: מטבח, סלון,  

רות, שלוש  הנעחדרי השינה של  חדרי טיפול, וכן את  . הקומה השניה מאכלסת  אוכל, חדר מדריכה וחדר רכזת

נערה מיטה וארון וכן  כל  יש ל  בחדרים באחד מהבתים גם חדר המדריכה נמצא בקומה העליונה.  .  נערות בחדר

 .בין כל שני חדרים, המחוברים למרחב הציבורי ומאפשרים ניראות של הנערותצמודים  ומיקלחת  שירותים  חדר  

 

 הנערות

יותרמ)ולפעמים    13-18, בגילי  הנערות חוק הנוער, טיפול והשגחה,  ' מגיעות אל בית רות בצו מתוקף    (בוגרות 

ו נחשפו  מהלכ מעידות על עצמן כבעלות נסיון חיים מורכב, בכל הנערות המשתתפות במחקר  .  '(1960התש"ך )

והתנהגותיים   ואף מתעללים מבית ומחוץ.  ולסיכונים רגשיים  ידי  - לכפר עלמופנות    הנערותחוו יחסים קשים 

התאמת  מידת  ו  ,הנוער ועוברות תהליך של הכרות הדדית ובחינת מידת התאמתה של הנערה לכפררשות חסות  

שנות לימוד    12,  לימוד-שנות  10להשלמת השכלה ברמה של  הנערות  בכפר זוכות  הכפר לצרכי הנערה ולמאפייניה.  

לה   יםמוענק קרה הצורךבמו, (עו"ססוציאלית )-עובדתוכן השלמת בגרויות. כל נערה זוכה לטיפול פרטני על ידי  

תחומי  חוגים מיצירה,  של אמנויות ו  ערות משולבות בחוגי העשרה. כמו כן, הנ טיפול או מעקב על ידי פסיכיאטרית

   .ועוד  לאומיולשירות   חוג הכנה לצבא, וכלבנות  , אתגריםכמו בניית ציפורניים, חוגי ספורטהאסתטיקה 

תלות ונזקקות רבה מול דמויות סמכות מטפלות לצד קושי  כי לנערות    ,במסמך פנימי של הכפר מצוין

התפתחות  קושי רב לייצר אתן קשר משמעותי,    קייםמהותי וקיצוני לתת אמון בדמויות סמכות מטפלות ולכן  

  קושי להתכנס לתוך גבולות,  רגשית המאפיינת התפתחות רגשית של ילדות בגיל הרך לצד צורך בשליטה ועצמאות

נערות רמת משכל תקינה והן  של סדר יום ותפקוד יציב. כמו כן, כמו בכל מוסדות רשות חסות הנוער, ל שומרים

 שנות לימוד או בגרויות.  12מסוגלות להתמודד עם מטלות בית הספר ולסיים  
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 הצוות

בית צוות  כי  הוחלט  טהרת  -קודם הקמת הכפר  על  יורכב  הנערות    נשיםרות  כי מרבית  הוא  הרציונאל  בלבד. 

]מעטות הן הנערות המוצאות מהבית    '(1960חוק הנוער, טיפול והשגחה, תש"ך )'צאות מהבית בצו מתוקף  המּו

[, (2010)אמיתי,  (1971למעונות רשות חסות הנוער בצו מתוקף חוק הנוער, שפיטה, ענישה ודרכי טיפול תשל"א )

נועדה לאפשר להן תקופת חיים רגועה, המאפשרת להן תחושת  -חוו פגיעות רבות מגברים והשהות בבית רות 

כמו כן, נערות הלומדות בסביבה על טהרת המגדר הנשי  שחרור מהמתח שהימצאותם של גברים עלולה לייצר.  

צוות  הם חשיבות רבה למודלינג.  בבית רות מייחסי(.  2010משיגות השגים לימודיים גבוהים יותר )ולדן והרצוג,  

  .אם שונה ממה שהכירו-מאפשר תחושת בטחון, דמויות להזדהות ודמות  שהוקם בהשראת השירות לנערה   נשיה

  עובדים גברים מעט    בכפר  אב הבית, משולבים  , למעטעל מנת להפגיש את הנערות עם דמויות גבריות מיטיבות

של אחר הצהריים פעמיים בשבוע. פעילות שאינה מייצרת    בפעילות ההעשרה   , שילובם נערךהנבחרים בקפידה

 אינטימיות כפי שמתקיימת בבתים.

כן קיימות בכפר    עיקריים:  ממשקיםארבעה  מחולק לצוות הכפר   חינוך, טיפול והשכלה. כמו  ניהול, 

 פונקציות נוספות. 

מנכ" 1 את  המונה  רות,  בית  מייסדות  שלוש  של  ניהול  צוות  ה .  את  העמותה,  המקצועית  יועצת  לית 

  מרכז ידעשל יהול הקמה ונ,  הכפר בוגרותמעקב וקשר עם מנהלת פרויקטים מיוחדים )התנדבות, לעמותה שאף 

עובדת(המתמחה בעבודה עם נערות במצבי סיכון סוציאלית בעלת תואר שני בהתמחות  - , ואת מנהלת הכפר, 

 בטראומה. 

רכזת חינוך האחראית על רכזות  והשכלה, המונה    חינוך, טיפול  –. צוות ניהול של שלושת מרחבי הכפר  2

ספר האחראית על צוות המורות ועל תיפעול  -ביתהמנהלת את  השכלההחינוכי, רכזת הבתים וכן על כל המרחב 

- כפופות למנהלת הכפר פונקציית כלל הסוציאליות. כמו כן,    בית הספר ורכזת טיפול האחראית על צוות העובדות

ועל מערכת החוגים וההעשרה של    מאורגנים על ידי צוות ההדרכהה  של כלל הכפר   כפר האחראית על אירועים

מנהלת  ,הנערות מנהלת-וכן  כפופים  אליה  התיפעול,  כלל  על  האחראית  ראשית  בית.- חשבונות  ואב    חשבונות 

 עובדת בכפר מבשלת המבשלת בבתים את ארוחות הצהריים. בנוסף

  והחינוכית   שהיא המנהלת האדמיניסטרטיבית ,  בית  המונה רכזת  בכל בית ישנו צוות  .  צוות חינוכי.  3

  קיים במעונות אחרים של רשות חסות הנוער ה הבית-שתפקידה בנוי למעשה, על תקן אם  של הבית, סגנית רכזת 

 וכן שש מדריכות.   , עובדת סוציאלית שמשוייכת לצוות הטיפולישל הרכזת מהמקו-תממלאו נה ומהווה יד ימי
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טיפולי.4 צוות  עובדות  .  שלוש  מונה  בית.  )עו"סיות(  סוציאליות -הצוות  בכל  אחת  עו"ס  ,  יש  בנוסף, 

כל  ב העו"סיתות בכפר. בתפקיד רכזת קליטה ועו"ס נוספת, רכזת טיפול, האחראית על כלל העובדות הסוציאלי

הטיפולי    בית הפן  על  הנערותאחראית  מתן  ו   של  היא  לרגשי    גיבויעל  אליו  בבית  הנערות  לגבי  החינוכי  צוות 

 אל הכפר פסיכיאטרית.   עהמגי אחת לשבוע.  משוייכת

השכלה.5 צוות  ה  .  את  מונה  ההשכלה  מחנכותה  מורותצוות  חלקן  רכזת  כיתה  מקצועיות,    השכלה , 

. היא  אחראית על המשמעת ועל קליטת נערות המתקשות לתפקד במהלך יום הלימודים  . המנהלניתומנהלנית

או    משיבה אותן מורה    הצוות מונה  מהלך היום במידת הצורך.המשך  ל   קולטת אותןלכיתה במידת האפשר, 

 .ושלוש מורות למוסיקה לאמנות 

ת ומחזקות את עבודת המרחב. בכפר  מתנדבות. בכל אחד מהמרחבים פועלות מתנדבות המעבו .6

מתנדבות   . בכפר "שינשיניות" (, לכל בית מצוותות שתי"שינשיניות", בפי שצוותשירות )-בנות שנת שששוהות 

 .באופן פרטנינשים מבוגרות יותר מהקהילה, בבית הספר וכן חונכות נערות 

יזרעאל, - לקרימינולוגיה וחינוך ממכללת עמקבכפר משולבות סטודנטיות .  סטודנטיות .7

שתי סטודנטיות המגיעות אחת לשבוע  בשדה, אריאל במסגרת שנת התנסות מעשית ובר אילן,  ומאוניברסיטת 

עבודה  בתואר שני לסטודנטיות  . כמו כן, משולבות בכפר , רובן בהתנסות ראשונה בעבודה בשדהלכל בית

 .לעבודה מעשית בטיפול ל חי ת ממכללת אוניברסיטת חיפה ומסוציאלית 

הצהריים, את החוגים מעבירים  - מערך רחב של חוגים בשעות אחר מתקיים בכפרמורי העשרה.  .8

באוריינטציה  מתקיימים החוגים למודל הסביבה הטיפולית,    תאםבה .חיצוניים לכפר מדריכים ומדריכות

חוגים, כל נערה בוחרת בכל סמסטר שני חוגים כך שבכל שנת לימודים היא זוכה   12בכפר מתקיימים   ית.טיפול

בכל חודש מתקיימת פעילות נושאית, בביה"ס ובמקביל בבתים. מטרת התכנית הינה   לארבע פעילויות העשרה.

 .ה ועודהעשרה כמו גם חיזוק תחושת שייכות חברתית. אלימות, חירות, גבורות וחוזקות, צמיח

 

 נערות במצבי מצוקה וסיכון 

הן נערות שהוגדרו כמצויות במצבי מצוקה    כמו גם ליתר מעונות רשות חסות הנוער  הנערות המגיעות לבית רות

  מגיעות ברובן ללא הרשעות פליליות אלא מנסיון חיים של מצוקה. הן רשות  הלמעונות  נערות המגיעות  וסיכון.  

המשמעות  על  גיל הנעורים,    חיים. העיקריים שבהם הם משימת צליחת- הצטלבות של כמה מיקומי  לרוב,  חוות

עם לקויות    ותמתמודד  רובן  ,נסיבות ותנאי חיים  של  רובן מגיעות מרקע של מורכבות  ,היותן נערותהמיגדרית של  

בחנות בשלב מוקדם  לא מאו  שבקרב נערות לרוב,  התנהגותיות נוספות-הפרעות רגשיותדה, הפרעות קשב ולמי
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הן מתמודדות  .  (2014ותורמות להתדרדרות במצבן וביכולות ההתמודדות שלהן עם המצוקות )אמיתי וגומפל,  

  םסיועם    אלו.  מכל  תמשפחתן לרוב מנותקשתהליכים  חוויית ו  במעון   עם הריחוק מהבית, עם צבירת נסיון חיים

לרוב מבלי  ,  , במשפחה ובקהילהולהשתלב  השהות בבית רות, חלקן אמור לחזור לאותו בית שממנו הוציאו אותן

 . במקביל  שהמשפחה עברה תהליכים

, המהווה מעין תחנת קליטה למעונות  "צופיה" של רשות חסות הנוערמהנערות המגיעות למעון    75%

מהנערות עברו התעללות פיזית או נפשית    90%  -מחוץ לה וכעברו התעללות מינית בתוך המשפחה או    החסות,

(. נערות רבות שברחו מביתן מספרות כי הגורם לבריחה היה הרצון להתרחק מגורם פוגע  2001ארי,  -לב טלי  )

, מה שהופך את פעולת הבריחה  איתן בבית  גרהכלל מצויין גבר מתעלל, פיזית ומינית, -אשר בדרךבתוך הבית, כ

נערים, נערות רבות יותר נעצרות ונשפטות על ביצוע עבירות  ל   בהשוואה.  (2008;  2006רציונאלית )קומם,  לפעולה  

מאוחר יותר, לאחר השמה במוסד, אותה פעולה של   , בעיקר סביב בריחות מהבית.ולא עבירות פליליות   סטטוס

תחת סעיף "בריחה    של ממש תלעבירה פלילי  ,בתהליך מחודש של הגדרה  באופן פרדוקסלי ועצוב,  בריחה הופכת

 .  סגרתממשמורת", מה שלכאורה מצדיק פיקוח הדוק עוד יותר על הנערה, פיקוח המושג על ידי השמה במ

ת במוסדות חסות  לוקות בהפרעות רגשיות והתנהגותיות רבות וחמורות יותר לעומת בנים חוסים,  נערו

חרדה, דיכאון,  מופנמות,  התנהגות  לבעיות  גבוהה  נטייה  )  עם  אכילה   והפרעות  עצמית   ,Handwerkפגיעה 

Huefner, Smith, Clopton, Hoff & Lucas, 2006 .)   בעלות חוסן גבוה יותר  גם  הן    במוסדות חסות  מאידך, נערות

 ,Born, Chevalier & Humblet, נשמעות יותר לנורמות המוסדיות )פחות תוקפניותלרוב מבנים: בוגרות יותר, 

חשוב לזכור    (. עם זאת,Handwerk, et Al., 2006ומשיגות הישגים יפים יותר מנערים בשיקומן הרגשי )  (1997

שרוב הנערות החוסות אינן עברייניות אלא, הוגדרו כמצויות במצב של סיכון, לעומת מספר רב של נערים חוסים  

, מה שאולי משפיע על "רמת  (Born, Chevalier & Humblet, 1997)  תפלילי  התנהגותבעלי תיקים פליליים או  

ההדוק יותר המופעל    תרבותי-, אולי בשל הפיקוח החברתינורמטיביות" גבוהה יותר מלכתחילה בקרב נערות

 ." ילדות טובות "להיות  עליהן

הרצף הוא קיומה של טראומה מורכבת. זו  -מאפיין בולט ומרכזי בקרב נערות המגיעות למוסדות קצה

פגיעה או נטישה של מבוגר משמעותי או מטפל, שהתרחשו בתקופת    בשלמתמשך  מתפתחת עקב חשיפה לדחק  

ילדות. לטראומה המורכבת יש השפעות משמעותיות  תקופת החיים פגיעה בחיי המתמודדת עם הטראומה, כמו  

כגון:  על התפתחותה של הנערה וכן תוצאות בצורת בעיות רגשיות, נפשיות, תיפקודיות וקוגניטיביות חמורות,  

 & Fordקשיי ויסות, הפרעות דיסוציאציה והפרעות בזהות, מצוקות סומאטיות וקושי משמעותי בהיקשרות )

Courtois, 2009לה עלולה  המורכבת  לטראומה  הפרעת  ת(.  )-פוסט   דחק לוות  (  Complex PTSDטראומטית 
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או  עדיין בקשר  נפסקת, כאשר המתמודדת  וכרונית שאינה  לטראומה מתמשכת  הפוגע    המתייחסת  עם  במגע 

פוסט נפגעי  נוער  ובני  ילדים  נוספת.  לפגיעה  דרוכה  בציפייה  מפגיעות  -ונמצאת  סובלים  מורכבת  טראומה 

טראומה הוא חוויית הניתוק,  - התפתחותיות משמעותיות, בנוסף לפגיעות שצויינו. אחד המאפיינים של פוסט

חוויה שכזו:   יתכן שמדגימה  לה פחדים של ממששיתפה שי]הנערה[  "הסיטואציה הבאה  יצאה מהשיחה  ...ש 

  ]סגנית הרכזת[כועסת מתוסכלת, הייתה לה ביד כוס זכוכית ניפצה אותה על הקיר ונחתכה, לאחר שיחה עם  

לביקר רופא חבשו לה וקיבלה טטנוס, חזרה    ]ש"ש[נרגעה יצאה עם    ,גם הייתה שם בשבילה  ]נערה[ולאחר מכן  

סיפרה שהיא לא זוכרת    .ס לא מותאמת ואין מקום לזה הבינה וקיבלהבטוב דיברנו על זה שהדרך שבה הביעה כע

את    אני לא זוכרת איך עשיתי'חתכה לא התכחשה לאירוע אומרת רק  ששברה כוס ולא זוכרת וגם לא הרגישה שנ

 (.1.7.19'" )עדכון יומי, זה וגם לא הרגשתי כאב של חתך

ב של סיכון. בתיאור הכפר באתר האינטרנט  שאלנו את הנערות מה דעתן על הגדרתן כנערות במצבמחקר  

לא חושבת  " רשום כי הכפר נועד לנערות בסיכון. מרבית הנערות הביעו אינסטינקטיבית אנטגוניזם כלפי התיוג. 

]המוכר[  שאני נערה בסיכון ולא רוצה שישימו עלי את התו הזה. הלכנו לקנות בגדים לחג ובגלל שאנחנו מבית רות  

נתן לנו גרביים וכמעט נתתי לו סטירה. שונאת שאומרים עלי. יש נערות כאלה וכאלה ולא צריך לשים את התו.  

ב במשבר.  התערבות  השלט  על  כתוב  בצופיה  נערות.  ולדעת  אנחנו  לגדול  למה שארצה  זוועה.  לצופיה.  כניסה 

   ה בסיכון?"שהייתי נער 

התנהלותן כיום כלא  תופסות את  הן  מוכנות להתייחס אל עצמן כמצויות בסיכון,    מרבית הנערות לא

אני לא נערה בסיכון, לא פוגעת בעצמי, אכפת לי מעצמי. נערה בסיכון יכול  סיכונית או לפחות, כך מצהירות "

אם הייתי בסיכון הייתי מסכימה להישאר בפנימיה בכיף ואני לא  "  ;"רבה דברים. נערה שעברה אונסלהיות ה

כל אחד עבר  "ודעות מי עומד מאחורי הפנים האלה" ;  רגילות שאומרות עלינו את זה. אתן לא י   ,בסיכון בכלל

מור על עצמה זה בעייה  משהו. לא אוהבת שמגדירים אותנו ככה. אנחנו לא בסכנת חיים. נערה שלא יודעת לש

מאידך, נערות    לא צריך לקרוא ככה. זה שם מעליב".  כותרת מפגרת."לה. לא חושבת שצריכה להיות הגדרה" ;  ש

ן פה  לכולבוגרות וותיקות יותר בכפר, נטו להסכים עם הטיעון כי הן עלולות להגיע למצבים של מצוקה וסיכון "

אם נשאל את הנערות מדוע הגעתן לבית רות רובן  ":  , מנהלת הכפר מוסיפהמור  הסכנה בחוץ. בגלל זה הן פה".

לטות בכפר מצויידות במנגנוני הגנה נוקשים בהם הכחשה,  יגידו שהן באו לבית רות על מנת ללמוד. הנערות הנק

 " פיצול, הדחקה השלכה, צימצום והשטחה של מצבי הסיכון.

לבין קיומם של מצבים    לגבי תיוגן כנערות בסיכון,  התחושות שהן מבטאותקיים מתח אינהרנטי בין  

עם  ך סיפוריהן אודות חייהן.  מתו  העולים  אקטואליים וקונקרטיים של מצוקה וסיכון אליהן חשופות הנערות
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פרקטיקות    שלכן שורה  המתח הזה בית רות, כמסגרת של טיפול סמכותי, מתמודד באמצעות שורה של עקרונות ו

 הנגזרות מעקרונות אלו, כפי שיתואר בהרחבה בהמשך. 
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 שיטת המחקר . 2

 ההקשר המחקרי 

ארי, שעד  -רונית לב  רות,- ת ביתומייסד אחת מ( לפגישה עם  גילהשל תחילת הקיץ, הגעתי )  שמשי בבוקרו של יום  

זו והאינטואיציה של שתינו הכתיבה לנו   זו את  כה הכרתי רק בשמה. קולגה משותפת ציינה כי עלינו להכיר 

נושאי   בינינו  שקושרים  כך,  על  העידו  הנוקפות  והשעות  יפו  בנמל  בקפה  ישבנו  בהקדם.  רבים  להיפגש  שיחה 

ומגוונים. לבסוף אמרה רונית כי יש צורך לבסס את העשייה המוצלחת, בעיניה, של בית רות, במחקר ובכתיבה.  

מהיכן אביא את המשאבים למחקר שכזה, מחקר שדרושות לו שעות    ידעתיי באותו הרגע, למרות שלא  אני נאות 

. רונית פנתה אלי בהיותי בעלת ידע מחקרי אודות  ת מחקרורבות של ראיונות ותצפיות, שקלוטי ראיונות וכן עוזר 

ובמוסדות   הנוער  חסות  ברשות  חינוך  כאשת  מסועף  עבר  בעלת  בהיותי  ובעיקר  ומצוקה  סיכון  במצבי  נערות 

פין אל הכפר,  צזמן קצר לאחר מכן התחלתי לה .במצבי מצוקה ומרחבים אחרים בהם עובדים עם נוער וצעירים

ובמקביל, גייסתי סטודנטית בוגרת החוג שערכה    ובבתים  מפתח, לשבת בתצפיות בכיתותלהיפגש עם דמויות  

, היתה מוכרת ואהודה  בהצלחה רבהבבית רות    במסגרת לימודיה  את התנסותה המעשיתבשנה שקדמה למחקר  

 . בבית רות ואף היתה בעלת יכולות מחקריות, רגשיות ואינטלקטואליות לביצוע מחקר רגיש ומקיף שכזה

 רך המחקר מע

מחייב קבוצת  היה  אידיאלי  מועמד  מערך מחקר  רשימת  יצירת  כלמר:  בתהליך אקראי.  שנקבעת    ת וביקורת 

וחלק לקבוצת  נערות שיושמו בבית רות,  לקבוצת המחקר    ותהמועמדז הקצאה אקראית של חלק מ , ואותמתאימ

.  כפרהשמה בתואמים למאפיינים הנדרשים ל, למרות שמאפייניהן  , כלומר, נערות שלא ישהו בבית רותביקורת

ברור שמערך מחקר כזה אינו ניתן לביצוע, גם מסיבות פרקטיות וגם מסיבות אתיות. לכן, מערך המחקר שבוצע  

נתונים   איסוף  על  מסתמך  והצוות.בפועל  הנערות  בקרב  רות,  בבית  שמתרחשים  והפרקטיקות    מהתהליכים 

לותיו של המחקר, מגבלות הנובעות מכך שלא התנהל כניסוי, אנו  במגב  ותבמלים אחרות, למרות שאנו מכיר

 בו.  שוהותהשחוות    כיםואת התהלי רות-ביתבאופן הטוב ביותר את את המחקר שבוצע כמשקף  ותרוא

הבוחנת תופעות באופן הוליסטי ומלא, בהקשרן הטבעי וכפי    הנטורליסטיתמחקר זה מתבסס על הגישה  

(. גישת המחקר הנה גישה של תיאוריה המעוגנת בשדה.  Stake, 2005שהשוהים בשדה המחקרי חווים אותן )

מתוודעת   לשדה, החוקרת  כניסתה  לאחר  גישה תאורטית מקדימה, אלא,  ללא  מגיעה  זו, החוקרת  גישה  לפי 

 (.  Creswell, 2007לאחר מכן מגבשת תיאוריה כפי שזו מעוגנת בממצאים בשדה ) מקרוב לתופעה הנחקרת ורק

לנסיון הסובייקטיבי של הנערות והצוות חשיבות גבוהה שכן, הנערות הן  מתוך תפיסתנו הביקורתית,  

משתמשות השירות ]להבדיל ממקבל השירות הפסיבי[ והצוות הוא מספק השירות, לשתי אוכלוסיות אלו משקל  
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, ותובנותיהן יכולות  (Darlymple & Burke, 1995; Dominelli, 2002; Ife, 1999בנת חוויית השירות ) רב בה

בו   וצורכי המשתתפות  אופי השירות  אודות  מידע מהותי  בעלות    –לספק  הן  בכפר  ונערות. המשתתפות  צוות 

 יו. פרספקטיבות, הבנות ותובנות מהן ניתן ללמוד על אודות השירות, מאפייניו ופעולות 

יש להתייחס לעשייה  העיקרון לפיו  נבעה מ  העל עצמ   ההמחקר נטלל המחקר שמנהלת  שאחת  מגבלה  

גם התצפיות והראיונות נערכו  החינוכית והטיפולית כקודמת )מבחינת סדר העדיפות( למחקר. כתוצאה מכך,  

 . באופן שיכבד את פרטיותן של הנערות והצוות

ולכן  פרק זמן ממושך מאד, ב  לא נמשך על פנימחקר  הנובעת מכך ש  מהמחקר המתואר  הסתייגות נוספת

מטרות  לכן,  נאספו הנתונים.  בו  זמן  פרק המתאר מצבים ותהליכים כפי שהיו בלא בחן תהליכים ממושכים, אלא  

 המחקר המרכזיות היו:

תפיסתלהציג   .1 בגיבוש  עליה  להסתמך  שניתן  כמישנה  והפרקטיקות  התפיסות  עיקרי  עולם  - את 

 . במצבי מצוקה בעבודה עם נערות ועם נוער בכללחברתית -חינוכית - טיפולית

ידי תיאור פרקטיקות העבודה שהתגבשו  -להציג את אופני היישום של עקרונות העבודה של הכפר על .2

 .  ועוצבו בכפר

 . ולהגיע לתובנות אודות עבודה עם נערות ביישום עקרונות העבודה בפועל להתבונן על האתגרים ש .3

עצמאי בתוך המחקר, היה לי חשוב לנהל    קול, בעלות  ותאוטונומי בתפיסתי את הנערות כסובייקטיות  

. לצורך השיחה הגעתי באופן מיוחד  שיחה שתסביר מהו המחקר, מהן מטרותיו ומה מצופה מהןראשית,  עמן  

צויין כי כל תוצר של השתתפותן    .בשיחה עמי  הצוות כינס את כל הנערות באולם ודברים אלו הוסברו להןלכפר,  

בשיחה אף צויין בפירוש כי בחירתן שלא להשתתף במחקר לא תלווה בתגובה כלשהי  במחקר יישאר אנונימי ו

ות במעון סגור היא על  מצד הצוות ואף לא תגרום לאכזבה או לכל תחושה שלילית כלפי בחירתן. גם כך השה

  טיפולית זו במסגרת  ן לנו כל קובלנות כלפיהן אם יחליטו שלא לדבר על שהות לא יהיו כך ש ,גבול הבלתי אפשרי

 . 2019ועד יולי  2018 אוגוסטבתקופת הזמן מ חודשים, 12איסוף הנתונים התקיים במשך   .מחייבת

 

 תצפיות

ויות.  מרחביו השונים וצפינו בהתרחש בעוזרת המחקר שלי ואנוכי שהינו בכפר של המחקר עצמו, בשלב הראשון 

הז'רגון המקומי, הכרנו את מרחבי החיים   אתנשות הצוות, את הנערות, למדנו מעט באופן זה למדנו להכיר את 

שני  תצפיות מערכנו    עם הנערות ועם נשות הצוות.  הראיונותהשונים בכפר ובמהלך התצפיות נבנו פרוטוקולי  

  אלו היו   שעות בכפר.  3-6ימי תצפיות, בהן שהו החוקרת ו/או עוזרת המחקר שהות של    20-כ  נערכו   ( 1סוגים: )
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ידי   ורובן על ידי עוזרת מחקר בעלת הכשרה במדעי החברה  תצפיות שיטתיות, מיעוטן על  החוקרת הראשית 

  הצהריים -בבתים במהלך שעות אחרכן  ו  בכיתות במהלך השיעורים  ישבנו  התצפיות  במסגרתהמכירה את הכפר.  

( תצפיות בלתי שיטתיות ובלתי מכוונות על ידי  2)בשדה המחקר.  נו  נטמעש כך  , כהצוות ועם הנערותעם    נו שוחח ו

או בבתים או באירועים של הכפר, חלקן בישיבות של    , חלקן בזמן השיעוריםת הראשית ועוזרת המחקרהחוקר

דו"חות התצפיות נרשמו תוך כדי תצפית או מעט    .בכפרוחלקן במהלך השהות וההסתובבות הממושכת    הצוות 

ן  של המשתתפות במחקר  חסיונ על מנת לשמור על  אחר כך, ויצוטטו כאן כלשונם, ממש כמו דו"חות הראיונות.

, כשלשם כך  ן, או מי שמדובר בה ותדו"חות אלה, הקפדנו לטשטש את זהות הדובר ב  כפי שעולה מהתיאורים

 הוסרו לעתים קטעי משפטים, ונתונים מזהים אחרים.  

 ראיונות

ושל  ראיונות עם כלל הצוות הבכיר של    נערכו וכן עם  , עם  הכפרהעמותה  כל הרכזות,  צוות הניהול המקצועי 

במסגרת    כפרהשוהות בהעובדות הסוציאליות. כמו כן, נערכו ראיונות עם מורות ומדריכות ועם צעירות  הסגניות ו

מכלל צוות    50%-, המהוות כמכל הדרגים  ראיונות עם נשות צוות  30  התקיימו  סה"כ  . , לפני גיוסןשירות-שנת

השירות, מרבית  -לבנות שנת   19  -י המרואיינות נעים החל מא גיל  הראיונות נע בין שעה לשעתיים.. משך  הכפר

שנים ויותר    שלושנשות צוות ותק של    18  –חייהן והצוות המנהל מבוגר יותר. ל  ל   20-בשנות ה המדריכות נמצאות  

שתי בנות שירות ש"משכו"  בכפר, ממוצע הותק הכולל עומד על כשנתיים וחודשיים, כולל שתי עובדות חדשות ו

   את הממוצע למטה.

. משך  מסך אוכלוסיית המחקר(  70%)  נערות סה"כ  39, מתוך  ראיונות עם נערות השוהות בכפר  25נערכו  

  4-ותק הנערות בכפר נע בין חודש ל ,  14.5-17 יא הנערות שרואיינו הן בגיל  . חציהראיונות נע בין חצי שעה לשעה ו

וכל היתר הגיעו לבית רות אחרי    קהילהמהן הגיעו לבית רות מה  2ושלושה חודשים.  שנים, עם ממוצע של שנה  

)חלק    מסגרות חסות הנוער לאחר שהות ב   ציינו כי הגיעו לכפר (  14ביתית אחרת, מרביתן ) -שהות במסגרת חוץ

הגיעו( מהיכן  לציין  שלא  בחרו  הן  וחלקן    מהנערות  כי  לכפר  אמרו  חוץמפנימיות  מגיעות  ביתיים  -וסידורים 

את הראיונות עם צוותי הניהול, ההדרכה והטיפול ערכה    ., או מחסות הנוער אך לא ציינו זאת במפורשאחרים

 החוקרת הראשית, את יתר הראיונות ערכה עוזרת המחקר.  

החל הראיונות  של    שלב  כחדשיים  הספרו ותצפי  שהותלאחר  בבית  הפכ ובבתים  ת  זה  כשבתהליך    ו, 

המחקר,תוהמראיינ עוזרת  במיוחד  את    ,  מאד  צמצם  זה  שתהליך  לנו  נראה  במקום.  האנושי  מהנוף  לחלק 

קבלת   תוך  אנונימיות,  והבטחת  המחקר  בהצגת  פתחו  הראיונות  עצמם.  לראיונות  ההתנגדות  ואת  החששות 

שמורכב מהנערות שהתפנו    סטטיסטי-. מדובר אמנם במדגם לאתו לשימוש מחקרי בלבדהסכמה לראיון ולהקלט
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, אך קשה לנו לחשוב על גורם כלשהו שהביא להטייה ניכרת בבחירתו. לראיונות היתה היענות כמעט  להתראיין

 מלאה, גורם שתרם אף הוא לאמון שלנו בממצאי הראיונות.  

ולם  כמעט כונערכו תוך התייחסות לפרוטוקול ראיון שנבנה מראש, עם זאת,    י מובניםחצהראיונות היו  

והתנהלותו, כשהשאלות המכוונות נועדו בעיקר לספק    הכפרנשאו אופן של שיחה חפשית על היבטים שונים של  

 שונות. הראיונות נערכו באווירה חופשית ונינוחה מאד.     עלאת סוגיות, ולשמש גירוי לה המרואיינתחומר רקע על  

קיומו של הראיון, בנוסח "אילו    במהלך הראיונות עם נשות הצוות, התקבלו התייחסויות רבות לעצם

שאלות קשות! הייתי צריכה להתכונן מראש!" "זו שאלת מליון דולר" "שאלה מעוררת מחשבה" "את גורמת לי  

צוות, במיוחד ותיקות, דיברו על העבודה    תנשו  ,מעט ראיונות-בלא   לחשוב שוב על צורת העבודה שלי ועל מי אני".

  וניכר, כי העבודה בבית רות מאוד משמעותית עבורן ולעיתים אף מאוד מאתגרת.ועל אתגריה ברגשנות רבה,  

גם בקרב הנערות התקבלו    אני חייבת לציין שהיה מרגש לראות עד כמה הצוות לוקח ללב את העבודה עם הנערות.

שוב אחשוב  אני  הראיון  "בזכות  עברתי",  מה  מבינה  אני  "עכשיו  כמו  הראיונות,  קיום  עצם  על  על    פידבקים 

או כפי  עם התוצאות,  אנחנו מתכוונים לעשות  מה    –חלק מהנערות התייחסו לפן הפרקטי של המחקר    הדברים".

 .  "שתעשה משהו –תעבירי לגילה ": במהלך הראיון לעוזרת המחקראחת אמרה  נערה ש

 יומיים עדכונים

שנשלח לכלל צוות    בצורת אימייל מפורט   בכל בית קיים נוהל המחייב כל מדריכה לשלוח בתום המשמרת דוח

נשלח לכלל צוות הכפר כל אשת צוות יכולה להיות מעודכנת באופן שוטף בנעשה  היומי  העדכון  מאחר ש הכפר.  

כך    רצף מהלך חייהן של הנערות בין משמרת למשמרת  עקוב אחרול  ,כפרבית בו היא עובדת כמו גם בכלל הב

. לאחר איסוף הנתונים  לעבודה עם הנערות  ה בהגיע  האים את עצמלהתלהיות מעודכנת ו  אשת הצוות תוכלש

יומיומיים   אירועים  מפורטים  בהם  עדכונים,  של  מיילים  נדגמו  והראיונות,  התצפיות  באמצעות  ישיר  באופן 

  הנתונים  עיקריים. הדוחות נדגמו דגימה אקראית מימים שונים במהלך השבוע ומחודשים שונים לאורך השנה.

ביוםהיו  מהעדכונים הכפר  התנהלות  להבנת  ותשתית  רקע  הלך-ו  ולהבנת  עם  - יום  בעבודתו  הצוות  של  הרוח 

ונותחו    הנערות. האימיילים  מיילים.  37נדגמו  לכתיבת  מודעות  תחושת    ,הנערות  את  אצלן  המחזקת  עובדה 

 הפיקוח.  כןהניראות ו

 מסמכי עבודה פנימיים 

במהלך המחקר קראנו מסמכי עבודה פנימיים שנכתבו על ידי צוות הכפר ובעיקר על ידי מנהלת הכפר. כמו כן  

הופנינו למאמרים אודות התפיסה הטיפולית של הכפר. המסמכים כוללים תיאור של תפיסת העבודה של  

יום  -ית וכלה בסדרהכפר, תיאור תפקידי המפתח בכפר ותיאור של אופני העבודה בכפר החל מהתשתית הערכ
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מפורט של הנערות בכפר. במסמכים אלו נעזרנו על מנת לנסח את תפיסת העבודה של הכפר ואת כלי העבודה  

העבודה של הצוות והן על מנת לבחון  -המרכזיים. השימוש במסמכים אלו נערך הן על מנת להבין את הקשר

 הלימה בין התפיסה לבין יישומה בפועל. 

 ניתוח הנתונים 

נ  בפרק הדן בעבודת בית    יוצגו באופן תיאוריהללו  הנתונים  תונים לגבי השגיהן הלימודיים של הנערות.  נאפו 

,  ]תמתי[  הנתונים האיכותניים נותחו לפי גישת התיאוריה המבוססת בשדה. הניתוח היה ניתוח נושאי.  הספר

נו לחוויות  ממצא. מקום רב נת  , בין אם זה משפט, סיפור או אפילו מילה אחת, הוו  כל מבע בעל משמעות  כאשר

ו נרטיבים,  לסובייקטיביות  כדי להיות בטוחות  ריבוי  עם הנערות.  על מנת לחוות את מורכבות העבודה  זאת, 

, כלומר, חיפשנו נושאים שחזרו על עצמם פעמים רבות כאישוש לכך שאלו  רווייהשהממצאים תקפים חיפשנו  

המחקר שאף  - עוזרתבת הממצאים על ידי החוקרת הראשית,  נושאים מהותיים ולא צדדים. כמו כן, לאחר כתי

.  ותיקפה את הממצאים, כפרקטיקה של מהימנות בין שופטים,  ביצעה את הראיונות עם הנערות קראה את הדוח

שותף למחקר, נשות צוות  כ בעינינו    נתפסצוות בית רות  ,  שלנו  מתוך התפיסה הסובייקטיביתמאחר שבנוסף,  

 . והדוח הסופי נכתב בדיאלוג עמןהדוח טיוטת  פר קראו את שונות בעיקר מהנהלת הכ 

 מבנה הדוח 

דוח המחקר מתאר תחילה את תפיסת העבודה של הכפר, כפי שעולה הן מהראיונות והן ממסמכים פנימיים של  

ייחודיים  הכפר. לאחר מכן, יתאר הדוח את מרחבי העבודה של הטיפול, ההדרכה וההשכלה תוך מיצוי מאפיינים  

של כל מרחב וכן, תוך התייחסות לאתגרים המרכזיים המונחים בפני כל מרחב ובפני שלושת המרחבים גם יחד.  

לאחר מכן, הדוח ינסה לסכם את עקרונות העבודה של בית רות, כפי שאלה עולים מתוך כלל המידע שנאסף, תוך  

בין התפיסה האידילית לבין יישומה בפועל.  התייחסות לקשיים    תוךהדהוד תפיסת העבודה המוצהרת של הכפר ו

צירים לדיון אודות עבודה    שללבסוף יבחן הדוח את עבודת הכפר על סמך פרמטרים שנוסחו ברשות חסות הנוער  

 במצבי מצוקה וסיכון  נוערמיטיבה עם 

 מגבלות המחקר 

התחלנו  עבור הנערות,    הבנבשל ההתייחסות אל הנערות כאל סובייקטיות אוטונומיות ולאור התפיסה כי הכפר נ

.  ניתוח הנתונים מנקודת מבטן של הנערות. ראשית נותחו הראיונות עם הנערות ולאחר מכן ראיונות הצוותאת  

לאחר מכן נותחו ראיונות    רק מהמדריכות, הש"ש והמורות ו  –הצוות הניתוחים היו מלמטה למעלה    גם בראיונות 

כי   . הצוות הניהולי של הכפר וידאנו  זה,  ובראשונה    באופן  בדות שבמגע אינטנסיבי עם  התרשמנו מהעֹובראש 

לאחר מכן נותחו התצפיות וכן תיעודים נבחרים מתוך    שחוות את הנערות באופן הכי אינטימי ויומיומי. והנערות  
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הצוות.  תפוצת  לכלל  הנשלחים  היומיים  כיסו    העדכונים  ו התיעודים  הראיונות  סוגיות  כי  שחשנו  נושאים 

במלואם. לכסות  הצליחו  לא  יובאו    והתצפיות  הבאים  הפרקים  מה במהלך  דוגמה  ה  ציטוטיםחלק  מהווים 

את שמות המרואיינות השמטנו, אך  לאמירות רבות דומות שנאמרו בדרך זו או אחרת אודות הנושאים הנדונים.  

רה ובין אם בדברים  אנו סבורות שכל עובדת בבית רות שתקרא את הדוח תזהה את עצמה, בין אם בדברים שאמ

 שאחרות אמרו. 

  את המתחים והביקורות תחילה חשבנו  במהלך העבודה עלו גם מתחים וביקורות סביב נושאים שונים.

כל מתח או ביקורת בתחום אליו הם משתייכים    כי יש לשלב,  אחד אבל ככל שהכתיבה נמשכה הבנו  לרכז בפרק

 כדי ליצור פרק קוהרנטי המסכם כל נושא בנפרד. 

עקרון האי  ] שאנו צופים בו איננו הטבע עצמו אלא, הטבע כפי שהוא משתקף בכלי המדידה שלנו"    "מה

בעלת  היא כלי המדידה היו רבים וכן, החוקרת  ח נאמן לממצאי המחקר. "חשוב לציין כי הדו [.ודאות, הייזנברג

במצבי מצוקה וסיכון, בין היתר במסגרת של טיפול סמכותי ברשות חסות הנוער. ישנן    נוערותק רב בעבודה עם  

ובדיווחים,   לא  בראיונות  חופשות.  כפר ובכגון בריחות והתנהגויות מסכנות בתופעות שעלו במרומז בראיונות 

מות כלפי צוות.  על אלי  או  זו כלפי זו,נערות  גניבות, תקיפות ואיומים של  על  דובר כמעט כלל על הכנסת סמים,  

)שלפי הממצאים היא    ההמלאחצי הכוס    הדגישו אתגם הנערות וגם הצוות מאוד סינגרו על בית רות, מאוד  

למרות שהחוקרת מכירה תופעות אלו מעבודתה    הקשיים בשהות בכפר,הרבה יותר מחצי מלאה( ופחות דיברו על  

שעלו באיסוף הנתונים, ויתכן כי חוויית השוהות בכפר  בחסות. עם זאת, הדו"ח נאמן לאמירות ולאירועים כפי  

מעט שונה או בעלת דגשים שונים מאלו שהושמו בדו"ח, שנשען על הממצאים ולא על התרשמויות דלות בביסוס  

 ראייתי.

את   מגבירה  פיזית  התבגרות  השנים.  חלוף  מעצם  מתבגרות,  הנערות  בכפר  שהותן  שנות  במהלך 

מצב בתקופה  -המדגם ובשל היותו מספק תמונת  היקפו הקטן שלבשל  עם זאת,  הפוטנציאל להתבגרות נפשית.  

הנערות של  ובגרותן  הבשלתן  עצם  את  מבודד  אין המחקר  ביקורת,  קבוצת  וללא  רות,  בית  אודות    מסויימת 

 .  כמשתנה עצמאי בתהליך התפתחותן

 

 בית רותבהמיטיבה  העבודה  התבוננות כללית על. 3

כי לכפר יש השפעה    , מתוך תחושתןונערך בשותפות עם צוות הכפר  ת בית רות וידי מייסד  המחקר הוזמן על 

שהותן   בעת  הן  בו  השוהות  על  ההשקעה  בו  חיובית  מוצדקת  אכן  אם  לבחון  מנת  על  ממנו.  צאתן  לאחר  והן 
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ניסינו   במחקר,  בלתי  ראשית  העתידית  ומשיחות  מראיונות  והן  הנערות  אודות  יבשים  מנתונים  הן  לברר 

 הצוות אם הן חוות את שהותן של הנערות בבית רות כמוצלחת. נשות עמן ועם   פורמאליות

היא שאלה מורכבת וסבוכה, ממש כמו    מצוקהסיכון ו במצבי    נוער  שאלת הגדרה של הצלחה בעבודה עם

בהצלחת  הגדרת הצלחה בכל תהליך שמדידתו הכמותית מספקת תמונה חלקית שלא מספרת את כל הסיפור.  

הצלחת    :מעורבות הצלחות שונות הנבנות יחד להצלחתו של הכפררות  -של בית  חינוכי-ברתיח-י טיפולהמפעל ה 

הנערות מחד, הצלחת הצוות מאידך והצלחת הכפר כולו המורכבת הן מהצלחת השוהות בכפר )נערות וצוות( והן  

 מהנשים שמרכיבות את הכפר. הוליזם שגדול המהווים קיומו של  החלקים, סך  שגדולים מ מיםשל  מ

 

 עבודה עם נערות במצבי מצוקה וסיכון?ב הצלחהמהי  3.1

של   מודל  פותח  הנוער  חסות  הנוערברשות  חסות  רשות  מעונות  של  הצלחתם  ארבעה  בחינת  על  המתבסס   ,

( )2( יכולתו של המעון לספק סביבה פיזית בטוחה, )1קריטריונים:  (  3( יכולתו של המעון לספק ביטחון רגשי, 

ון מכין להתמודדות בסביבה  ( המידה בה המע4יכולתו של המעון לייצר סביבה המעודדת צמיחה אישית ושינוי, ) 

מוגנת פחות. בנוסף, המודל מציב שני צירים משמעותיים בעבודת המעון: הציר האחד הנו ציר שעל הרצף שלו  

מצויים היענות לצרכים מחד מול הצבת אתגרים ועירורם של צרכים ושאיפות והציר השני הוא הרצף שבין חיבור  

אלו מדדים וצירים קריטיים  (.  2007כוכבי, סמדז'ה ומויאל,  -יקלמציאות אל מול חיבור לעולם הפנימי )סמסל 

דוח  הלאורך    באופן עקיף  נתייחס. אל צירים אלה  הצלחה בעבודה עם נערות במצבי מצוקה וסיכוןמדידת הל

עם זאת, אלו מדדים מורכבים שמדידתם בנויה בין היתר על  .  ממצאי המחקרמסקנות מפרק הובאופן ישיר ב 

סובייקטיביות.   גם שלעיתיםהתרשמויות  זאת,    ,מה  ובכל  מן הדקות  דקות  הן  הפנימיות  והתמורות  ההשגים 

מנהלת הכפר  .  צוות באחד הראיונות-רמזות על מהפך פנימי בקרב הנערה, "נגיעות של תהליך", אמרה לנו אשתמ

טראומה מורכבת אינו ליניארי, אלא מסע של עליות ומורדות דרסטיים בחיי הנערה והצוות,  הטיפול במוסיפה: "

הסבלנות הגבוהה  ".  חוויית תסכול כשלון וחוסר אונים   נדרש מהצוות אורח רוח ויכולת התמדודות יום יומית עם

ואחורהמנת  -עלהנדרשת   קדימה  קטנות  בקפיצות  קטנים,  בצעדים  שנעשה  תהליך  עלתהללוות    בראיונות.  , 

אני אוהבת את היומיומיות והפשטות בעבודה. אנחנו פשוט נמצאות כאן בלי להתיימר לעשות שינויים  "  מדריכה:

ה בדיאטה, בגמילה מעישון, מממתקים,  ת שאי פעם התנס  מאיתנו  תכל אח  "גדולים. הדברים פה בצעדים קטנים.

בטיחה לעצמה שמהיום והלאה לא תעשה יותר  כל מי מאיתנו שאי פעם ההתמדה בספורט ובאורח חיים בריא,  ב

הרי שכולנו יודעות ומכירות מקרוב את אתגר ההישתנות הפנימית, אפילו ברמת השינוי  ,  כלשהו  תמיד בדבראו ת

תפיסת עצמי, תפיסת העולם,    יהקשורים לשינו לכת  -ההתנהגותי. על אחת כמה וכמה כשמדובר בשינויים מרחיקי
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כאשר אנו מבינים לעומקם את מהותם ומשמעותם של שינויים עמוקים    שינויים מהתיים בדפוסי תגובה ועוד.

 התנהלות הריגשית, גם אמירה כזו תיתפס בעינינו כהצלחה. בבהתנהגות, בחשיבה ו

  הנערות, הצוות והכפר כולו מצליחים להעמיד כפר מוצלח  שנצלול לתשובות אודות הדרכים בהןלפני  

ה  בתוכו,  חוויות    הבאפרק  לגדול  למעשה,  הנערות.  של  וההצלחה  השינוי  חוויות  אודות  מקיפה  תמונה  יספק 

, יש מקום להתעכב על תיאור  נוההצלחה של הנערות ושל הצוות הן המניע והצידוק לכתיבת הדוח ולכן לתחושת 

 . רות ביתההצלחות של 

 

 השגים לימודיים כמדד אובייקטיבי להצלחה 

הנם   הספר  בבית  שהמבחנים  מאחר  בלימודים.  הנערות  הצלחת  של  אובייקטיבי  מדד  לנו  מספק  הספר  בית 

חיצוניים ומנוהלים על ידי משרד החינוך, ניתן להסתמך על מדד הציונים כאובייקטיבי להצלחתו של בית הספר  

מצורף    של הכפר.  הדן בהשכלה  בחלק  בפרק  כן,  כמו  האחרונות,  השנים  בשלוש  הכפר  נערות  של  ציונים  לוח 

  מהציונים נערכת השוואה למדדים ארציים של רשות חסות הנוער. ניתן לראות בבירור כי השגיהן של הנערות

 גבוהים מהממוצע הארצי ברשות חסות הנוער. כפרה  בבית הספר שלבהלומדות 

פים להצלחה, כמו מדידת מצב רוח, אמונה בחוללות עצמית,  ניתן לחשוב על מדדים אובייקטיביים נוס

תחושת תקווה, מדידות התנהגותיות ועוד, בכמה נקודות זמן. בהיותו מחקר גישוש, לא ערכנו שימוש בכלים  

. מחקר אורך המתקיים בימים אלה בוחן מדדים של הישתנות בקרב הנערות  במחקר הנוכחי  נוספים כגון אלה

 . השוהות בבית רות

 
 של הצלחה  סובייקטיביות חוויות –"היום אני כמו פרח שפתוח עד הסוף" 

 אם לא למדת זאת 

 כיצד למות ולהיות 

 כי אז היית אך נווד חולף 

 על פני האדמה הזאת 

 ]גתה[

 

ההצלחות  חוויות ותחושות רבות של הצלחה, הן מזווית התבוננותן של הנערות והן מבחינת הצוות.    עלובראיונות  

בדוח מובאות דוגמאות בלבד    אותן הנערות מונות נוגעות בתחומי חיים רבים הרלוונטיים לחייהן בהווה ובעתיד.
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ה מספר לא  כחווייה מהותית שחוו למגמות וממצאים שנמצאו חוזרים על עצמם בחלק מהותי מהראיונות או  

 . , גם אם לא מרביתןנערות  מבוטל של

 

 חוויות כלליות של הצלחה 

ה התהליך  של  קרובות  -יחינוכתחילתו  לעיתים  היא  משפטי  צו  מתוקף  במעון  המושם  נוער  בקרב  חברתי 

  ' אפטרים',  לקבלת זמן טלפוןהתנהגותית גרידא, כאשר הנערות מצייתות לחוקים על מנת שלא לפגוע בזכויות  

, מזון,  התייחסות מכבדתנייח,    פון טלביום שיחה מדקות    20  :בסיסיות  אדם-לנערות יש כמה זכויות .  וסיגריות

בכל  מסגרת מענישה ולכן הזכויות הבסיסיות ינתנו לנערות    ובית רות אינ   .וטיפול  , חינוך , השכלהמיטה חמה

  . זאת, על חשבון כסף כיס שבועימקבלות אותן    נערותוהבמקסימום  ביום    10  -סיגריות מוגבלת לקבלת  מקרה.  

הוחלט לתת כסף כיס חלקי לפי מספר הסיגריות    . משום כךעל מנת לעודד הפסקת עישון או לפחות הורדה בכמות

  זכויות לא מוגדים כאפטר  יציאה לו אישי  נייד    טלפון מתן גישה ל.  עליהן הנערה מרצונה החופשי מחליטה לוותר

  פרס הן גם זכאיות ל  מתנהגות כפי שמכתיבים הכללים  במידה שהןה.  תקינעל התנהגות    פרסיסוד והם מהווים  

ונייעם הטלפון החצי שעה  ) ניידד אחרי ארוחת צהריים בעקבות תפקוד ראוי בבית ספר  לפני    שעה של טלפון 

על  שיח ועקרון ופיתוח מיומנות של קיום  הוא על    תפיסה זויישום  ב הדגש    .לאפטרים(יציאות    כמו גם  השינה 

צריכה לקחת    הנערהשלכל בחירה יש תוצאות שהן לגיטימיות אך  מתוך למידה  אימון יכולת הבחירה של הנערה,  

. בתחילת  ירה בגזר )צ'ופר(ההצלחה נובעת מהבחמוסיפה:  שמחון ליפין, מנהלת הכפר,  -בןמור  אחריות.    ןעליה 

קיים   חיצוני  התהליך  ובהמשך  הגבול  רצויה,  להתנהגות  הפנמה  מתקיימים  מניע  לתהליכי  רווחים  המביאים 

ל מצבי הסיכון  שטלפון מוגבל מאוד בהשימוש ב  משמרים את יכולת התפקוד והוויסות.שאף  רגשיים עמוקים  

לגבי השימוש בטלפון הוחלטה הגבלה  שימוש בושל  בהעלולים להתעורר   לכן  על הנערה,  .  מתוך צורך לשמור 

ההצלחה לא    לעיתיםוכך,    לספק מוגנות וניתוק מסביבה פוגעת, מייצר שקט ויכולת להיתכנס לתהליך שיקומי.

לשלוט בהתנהגות במידה כזו תוביל לשמירה על  היכולת  מתוך  או  נובעת מבחירה להצליח אלא מתוך הכורח  

מרבית הנערות  תוך זמן קצר בבית רות, בעם זאת, זכויות. בבחינת "כופין אותו עד שיאמר רוצה אני" )רמב"ם(. 

לרההצ.  יטיבהכמ  בכפרחוות את שהותן   מיוחסת  לרוב  להישתנות לחה  לגבולות החיצוניים  ו  צונן  בהכרח  לא 

 שמעמיד המקום. אומרת נערה שעזיבתה את הכפר קרבה: 

 

]את התנהלות    מבחינתי אני הצלחתי. לא קל בכלל אבל עשיתי את זה. הייתי משאירה את זה 

  – ככה כי זה ממש עוזר לנערות מסויימות. לא העניין של הטלפונים. תעשי כבר בשבילך    הכפר[
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לא בשביל הטלפונים. אמנם אין את כל האופציות שאני רוצה אבל יש את הדברים שצריך. זה 

 למרות שבאותו רגע אני לא שמה לב. נקרא להעריך, זה לא מובן מאליו.  

 

ציטוט זה הוא דוגמה אחת מני רבות, של נערות שמבינות, כי הן כרגע לא חיות את החיים שהן מאחלות  

לעצמן וכי לא מהגבול החיצוני תבוא ישועתן, אלא, מהחלטה פנימית לערוך שינוי ולהישען על הגבול החיצוני  

 כמשענת וכמנוף לכינונו של שינוי פנימי.  

כפר, נמצאת בציטוט הבא המתאר את הצלחתה לאורך שנות שהותה  ה  תיקותמו  מטאפורה יפה של נערה  

היום אני כמו  איפה הייתי פעם ואיפה אני היום. נפתחתי כמו פרח, לאט לאט.    –הצלחה ברמה האישית  בכפר  "

 עצמי אדם מוצלח, אדם ממומש.  את  קרי, מימשתי את דרכי והיום אני מחשיבה    עד הסוף  פרח שפתוח עד הסוף."

פעם פתרתי הכל במכות ואמרו לי אין אלימות ולא הבנתי למה. היום אני מסתכלת  "   :נוספתותיקה  נערה  

לא הלכתי    ]לפני ההגעה לכפר[  כמה הייתי מפסידה מהחיים שלי אם לא הייתי הולכת לפה, גם  –על עצמי ואומרת  

 ושמו אותי בבית ספר של אוטיסטים." לבית ספר 

זו  נערה, על סף עזיבתה את הכפר, שמונה את הצלחותיה מ  אמר על ידינאחד הציטוטים הנוגעים ללב  

אני עושה בגרויות כרגע שזה הצלחה שלי והרישיון שאני עושה, והכלים והעזרה  לריגשית ביותר "עד  הקונקרטית  

, ציטוט זה מזכך את תמצית  נובעיני  "שלא ידעתי לבקש, הקשר עם אמא שלי שהתחדש, וזה שלמדתי לאהוב. 

כמו   וקונקרטיות  פורמאליות  להצלחות  בדרבון  רות, החל  בית  של  ו השלמת  ההצלחה  רשיון  הוצאת  לימודים 

נהיגה, דרך כינון יחסים בינאישיים חדשים עם הסביבה הקרובה וכלה בהתמרה אישית עמוקה והתרחבותם של  

 רגשות. 

 

 התנהגותי הצלחה במישור ה

ים של חדילת התנהלות  ת כי התנהגותן השתנתה במהלך שהותן בבית רות במובנים קונקרטינערות רבות מציינו

 - שמסכנת אותן 

 

הצלחתי לשמור על הידיים שלי. לא בקטע של מכות, בצחוק. היו מעירים לי והפסקתי. הלכתי  

  מכות עם בנות שלא הכרתי. עם בנים פעם אחת. קרב רציני. כשבנאדם פוגע בי גם אם אני יודעת

 . העיקר שהרבצתי לו. אני כבר לא עושה את זה –שהוא יותר חזק 
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של כללי התנהגות אך בראיונות    )גבול חיצוני(  השינוי מתחיל פעמים רבות מכפייה חיצוניתכפי שצוין,  

ויש  י עובר התמרה לכדי שינויים במחשבה, ברגש, בשאיפות ובהתכווננות כולה "חיצונרבים מודגש כיצד הגבול ה 

מצליח להן. יש כאלה שמתנגדות, בורחות. גם אני התנגדתי    85%עוזר להן    טלפון[זמן  ]  כאלה שהעניין עם הצ'ופר 

את עצמן  תיאור עצמי כללי שלהן  בהן  הנערות מתארות את השינוי שעברו    בהתחלה אבל הבנתי שזה לא העניין."

כי  , ""בגרות. סוף סוף הפסקתי להתנהג כמו חרא" לא הייתי  ]פעם[  עכשיו שחזרתי מהבית לכאן זה הצלחה 

הרג לומדת.  שאני  גם  לימודים  חוזרת.  לא  בכלל  או  מתעכבת,  או  בזמן,  כוח  חוזרת  נותן  עתיד.  לי  שיש  שה 

  בעיניגם היא הצלחה  המהווה  יום  - היכולת לנהל את חיי היוםוהן במובנים קונקרטיים יותר, כמו    ".להמשיך

 מרבית הנערות.  

 

ס כי את  "התחלתי לנקות, לשטוף ריצפה. זה ממש מוזר. לפעמים אין לך כוח לנקות אחרי ביה 

עייפה. לא ידעתי לחמם במיקרו, היום מכינה אוכל. מקפלת בגדים. זה טוב לעתיד. ברור. להיות  

עצמאית. קשה אבל מתמודדים. בהתחלה אמרתי אני לא עושה אבל בסוף התחלתי כי תכלס  

אין עושים  לא  לא   אם  גם  אני  העולם.  עם  נתקשר  איך  אחרת  סטורי  לעדכן  חייבים  טלפון. 

מקללת. נותן לי מוטיבציה של יאללה אני יכולה. עוד טיפה, עוד זה. מרגישה את עצמך סוף סוף  

ר עם חתרגישי משהו א  –יכולה להיות עצמאית. המקום הזה משנה אותך גם אם את פה יום  

 עצמך. מסגרות באמת עוזרות.

 

החיצוני    אלו   אמירות ב שהגבול  לכך  המודעות  את  בבירור  לראות  לניתן  המורכב  הפך  פנימי,  גבול 

מורגשת    הפנמת הגבול החיצוני לכדי גבול פנימי  מהצלחה שהובילה לעליה בתחושת מסוגלות ומשאיפות חדשות.

 גותן החדשים:  כשהנערות יוצאות אל מחוץ לטווח הפיקוח של הכפר ועדיין שומרות על דפוסי התנה בעיקר

 

כ המקום כן שומר עלינו. פעם הייתי על הפנים, עושה שטויות ועכשיו כבר לא. כשהגעתי  "סה

לפה לימדו אותי לא עושים ככה. ואז הפסקתי. לא אמרו לי. שיחות, הייתי צריכה לצאת נקייה  

 .  ליכשאני באה וזה נתן לי לא לעשות שלא יהיה לי בלגאן וגם מסבירים לי למה לא כדאי 

 

כל היום הייתי בחוץ והבנתי שחסר לי המשפחה, לא כל כך החברים ואז פחות  ]ביציאות הביתה[  

 את. הייתי נשארת בבית עם המשפחה. הייתי יוצ
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  :התנהלות הבינאישיתבתחום נוסף של הצלחה התנהגותית אותו מציינות הנערות הוא בתחום השינוי  

פעם הייתי פחות נשית, יורקת, מקללת, פה אני בקושי מקללת, בחוץ בכלל לא, גם לא יורקת. הפכתי ליותר  "

יותר האחרות",  נשית,  הבנות  ואת  עצמי  את  אנ"  לכבד  גבות,עכשיו  עושה  נשית,  יותר  הצלחה    מסתרקת".  י 

כלל משקפת תהליך עמוק יותר של התבוננות בעצמי,  - התנהגותית היא לעולם לא רק התנהגותית, היא בדרך 

  לאור התובנות   ,מודעות גבוהה יותר לעצמי ולסביבה וקבלת החלטה לאמן את עצמי בדפוסי התנהגות חדשים

יכולת להיות יותר נעימה לסביבה היא ככל  המתוך ההתבוננות החדשה על עצמי ועל הסביבה.    שיש לי על עצמי

כאן אתה מסתכל  " שפיתחו בשהותן בכפר דעות עצמית וחברתית גבוהות יותרממו  תהנראה, פרי החלטה שנובע

 מבחוץ." על עצמך יותר 

שינוי פנימי או לפחות, שינוי בדפוסי התנהגות שמיטיב  ביטוי לכ  ניתן לפרשגם שינוי במראה החיצוני  

  ]הכניסה לכפר[  לפני"  כפיה ההתנהגותיתגבול החיצוני שנחווה כאם היא לא מרוצה עד הסוף מה, גם  עם הנערה

הייתי כל הזמן יוצאת, לא היה לי שעות מסודרות, אני ניראית יותר טוב, הייתי ניראית חלשה יותר, לא הייתי  

 א לי." ה לי לוז, הייתי עושה מה שבישנה בלילה, יוצאת מסתובבת ואז הולכת לישון, לא הי

ם הייתי[  ]קודמאידך, היות מוצלחת היא משימה קשה, כך מספרת נערה מהבוגרות יותר של הכפר: "

היות  יותר משוחררת מבחינת שפה, הומור. יותר קולנית. פה לא מכירים אותי קולנית כי זה המקום ואני צריכה ל

 דוגמה, זה קצת מועך לפעמים."

 

 ת לימודיהצלחה 

את השינוי המהותי שחוו    האובייקטיביים  מעבר להשגים מציינות  הנערות  רות,  בית  של  במיוחד  המרשימים 

ולת שלהן להגיע להשגים לימודיים:  תחושת היכאמון העצמי ובב  בהתייחסותן ללימודים ובעלייה משמעותית 

 " "אני גאה בעצמי כי בשנה וחצי מאוד התקדמתי בציור, בלימודים.

  לתחומים למרות הנסיון הטכני לבצע זאת. נערה בוגרת של בית רותקשה באמת לפרק את ההצלחות  

מתארת את הצלחתה הלימודית וכן מספקת תיאור של השינוי ההתנהגותי והמחשבתי שהתלוו לשינוי    השוהה בו

   :הלימודי

 

בבית ספר, מבחנים והכל. פעם לא הייתי לומדת. הייתי הולכת לפעמים. לפעמים הייתי יוצאת  

באמצע שיעור ויוצאת מביהס. אבל עברתי שינוי משמעותי, לקחתי את עצמי בידיים והתחלתי  
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לי בחיים. אם לא אלמד אהיה  ללמוד. לקחתי את עצמי בשתי ידיים וזו בחירה טובה כי יעזור  

 מנקה. 

 

בית ספר גם בסדר אבל , "הנובעת ממניע פנימי  יד ההצלחה הלימודית נחווית כהצלחה מרגשתלא תמ

מתארת בראיון עמה כי היא אמנם    נערהכי אם לא אקום יהיה לזה השלכות."    זה לא הצלחה כי לא מבחירה שלי 

היא   והצלחתה  בלימודים  להצליח  שאיפות  כרגע  לה  אין  אבל  בחייה  לראשונה  בלימודים  ציות  מצליחה  פרי 

בלימודים.   טובה  להתנהגות  הנלוות  בזכויות  לזכות  הלימודיםלגבולות הכפר במטרה  של  זאת חשיבותם    עם 

  ות לקשר בין השכלה לניעות חברתית, הוכח רווי ב   ימחקרהשדה ה, שכן ההיא נתון מוכח  וההצלחה בלימודים

גם  ואולי אף יסייעו להן    , בר קיימאכהון חברתי    הנערות צוברות בכפר ייזקפו לזכותןוההשגים הלימודיים ש

 שנים לאחר יציאתן מבית רות.

 

 התנהגותי-ריגשיהצלחה במישור ה

אין אפשרות להתבונן  ההנחה היא כי    תהיישומי  ספירהבשהתנהגותי מכיוון  תחום  את התחום הרגשי קשרתי ל 

דיבור מהווה גם הוא  התנהגויות )באופן עקיף בלבד, דרך  ניתן ללמוד על עולם הרגש  באופן ישיר על הרגש ולכן  

נערות  .  קשר סובסטנטיבי. כמו כן, התנהגות מושפעת ממצב מנטלי ולכן הקשר בין רגש להתנהגות הוא  (התנהגות

במהלך שהותן    יכולות גבוהות יותר של ויסות רגשי כמו גם על שינוי במצבן הרגשי פיתוח של  רבות מדווחות על  

 .  תן בכפרשמשפיע גם על התנהלו שינוי ,בכפר

 

הייתי ילדה מתעצבנת מכל דבר, מדברת מגעיל, רבה. גם בבית. לא מקשיבה למה שאמרו לי  

לעשות. פתאום יותר כיף לי לקום, יש לי את מי לשתף כשאני עצובה, גם עכשיו קשה לי לשתף  

 אבל משתפת יותר. אני יותר רגועה. 

 

ויש לי פתיל קצר. ופה   כל היום,  נרגעתי. אני בנאדם רועש  נהייתי יותר רגועה, פחות צורחת 

פחות קפיצית, אני יודעת שזה מעצבן אנשים וגם אותי זה מעצבן אנשים שצורחים. יש פה נערה  

שצורחת ואני מבינה מה אנשים מרגישים איתי. וזה מרגיע אותי. לא יכולה לשתוק אבל פה  

י הכי גדול שעברתי בחיים  הרבה פעמים אנשים צרחו עלי והצלחתי לשלוט בעצמי. זה השינו 

 שלי. 
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    -נערה  ת ספר, כך למשל, משינוי שעברונערות רבות מנסות להבין מהן הסיבות ל

מגיבה,   עונה,  הייתי  ישר  לי  או אחי אמרו  דבר קטן שאמא  כל  על  פתיל קצר מאוד.  לי  היה 

אנ היום  לכל אחד,  עונה  נרגעתי. מתחצפת,  ואז  ככה  היה  גם  פה  יודעת  י  מקללים. בהתחלה 

עצבנתי כי אף פעם לא  והת  'לא'. פעם לא ידעתי, ובהתחלה אמרו לי מלא  'לאשאפשר להגיד '

 . 'לא'אמרו לי 

 

מסבירה זאת בכך שלפני כניסתה לבית רות לא חוותה גבולות ששמרו עליה מפני התפרצויות הזעם  היא  

 סייע לה לפתח גבול פנימי. גבול החיצוני שהושם לה בבית רות מנעו מהן להתרחש. לעומת זאת, השלה או 

 

 תחושת מסוגלות  –קוגניטיבי הצלחה במישור ה

מתחיל ממקום של צייתנות לחוקים על  בכפר  גם אם התהליך  הנערות מבינות כי  גם במישור המסוגלות העצמית  

צרת מחשבות,  בסופו של יום מיי  התנהגות הראשונית ל הצבת גבולות  ,  (לזכות בחיזוקים )טלפון ואפטריםמנת  

 רגשות ושאיפות חדשות: 

 

ואני גאה כי לקחתי את עצמי בידיים, מיציתי וצריך להתקדם והתקדמתי. אני יותר לומדת,  

סיימתי פה מקצועות, לא האמנתי שזה מה שאני רוצה לעשות. עושה הרגשה טובה שהצלחת  

היתה עוברת את זה. לא מובן מאליו  ויש משהו שהוא שלך ואצא מפה בגאווה כי לא כל אחת  

 לעבור דברים ולהמשיך הלאה.

 

 ם הקשים את יכולה לראות את הטוב." יודעת שאני יכולה לקום בבוקר. גם בדברי"

 ק אני יכולה לשנות את הגורל שלי." ככה החיים שלי ייראו ור –איך שאתאר לעצמי את הדרך "

 

הוצאה לפועל של  פיתוח של יכולות  נוסף מתבטא ב שינוי מהותיבהמשך ליצירה של מחשבות ושאיפות, 

וכוונות לפני שנתיים ברחתי  "  :רצונות  לי להבין שאני במקום אחר. אם  נתן  רות  היום אני לא צריכה    –בית 

 . "ם יהרגו אותי או יחשלו אותישדברי
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 הישתנות של חלומות לעתיד 

החלום שלי  "וייס ברמלה, אומר אחד הנערים:  - בסרט התיעודי "תיכון ההזדמנות האחרונה" אודות תיכון ברנקו

-זה שיהיה לי חלום". היכולת לחלום היא יכולת השמורה למי שמזון ומחסה מצויים לפניו ואיננו נתון להלך

שצרכיו הפיזיים של  רק אחרי  מאסלו הדגים כיצד  האפשרות לחלום היא פריווילגיה.  מחשבה של הישרדות.  

הוא חש ביטחון ואהבה, הוא יכול להתפנות להגשמה עצמית ולחלום. ניכר כי מרבית הנערות  ו   האדם התמלאו 

והות יותר מאלו בהן החזיקו  חיים גב-המרואיינות גיבשו חלומות או שידרגו את החלומות שלהן לכדי שאיפות 

   "ההצלחה. עשיתי סוויצ'.השתנו אחרי  "]התכניות שלי לעתיד[ בעבר 

]אחרי היציאה מבית  נות וברורות, התווייה של דרך חיים ברורה "תכניות פרקטיות, מוב  ערות מתארות  נ

אני רוצה עבודה מסודרת. אני רוצה    במגדל העמק, לעבוד, צבא עוד שנה...ה  "חוזרת ללמוד בפרויקט היל רות[  

בעתיד לילדים ונוער המצויים במצבי מצוקה, מתוך תחושה כי    כמה נערות דיברו על הרצון לסייעוזהו".   ללמוד.

ההסטוריה הפרטית שלהן ביחד עם התחזקותן כבני אדם אוטונומיים תאפשר להן להיות נשות מקצוע מוצלחות  

   –בתחומי הרווחה והסיוע, שיוכלו לספק לילדים ולנוער עמם יעבדו את מה שהן לא זכו לו  

 

]כך   . כי מאז שאני קטנה לא היתה לי זכות דיבור, גם האפוטרופה.. דין-להיות עורכת –החלום 

לאפוטרופסיתבמקור היא  הכוונה  שמטפלים    [ ,  אנשים  רציתי.  שאני  מה  אומרת  היתה  לא 

בילדים לא תמיד מבינים שצריך להביע את הדיעה ואם אתה לא יכול להביע את הדיעה שלך  

 ות שאין להרבה אנשים. אני אדבר בשמך, באמת בשמך.כובלים אותך. לי יש את הרגיש

 

י.  טיפול בטראומות דרך אמנות או תנועה, או לעסוק בצילום, או כתיבה. לחבר לריגש]לעבוד ב[

 או פסיכולוגיה וקרימינולוגיה.

 

,  בהתבוננותן על העתיד הצפוי להן, נערות רבות ציינו בתחושה של וודאות כי אם לא השהות בבית רות

אם לא בית רות הייתי נרקומנית בחוץ, ישנה ברחוב. מאוד שמחה שאני פה.  "היום במקום לא טוב עם עצמן  היו 

 השתניתי מאוד, לא נוגעת בדברים."   המקום מושלם, באמת עוזר ובזכות בית רות

לא  אבל    אך בגבולות האפשרי, בעיקר נוכח חוויותיהן של הנערות בבית רות,  גבוהנדמה  לעיתים, החלום  

 באיזו מידה הוא ימומש. או ניתן לנבא ברור באמת 
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 חווייה של הצלחה פה  ספרי על  –ת מראיינ

 שירה.  –נערה 

 את שרה מאוד יפה. – מראיינת

 החלום שלי זה להיות זמרת.  – נערה

 

לא יודעת  לאופטימיות זהירה בהתייחסות הנערות לחלומות ולתכניות לעתידן " , נחשפנו גם  עם כל זאת

מה יהיה. עד לפני כמה זמן לא חשבתי שאגיע לגיל כזה. אני מהאנשים שמסתפרים יום אחד ויום אחרי זה מנסים  

לעיתים  מן העבר השני,    למת לא תמיד יקרה כי זו המציאות."מה שח"  ,"להתאבד. אז לאט לאט אני בונה לעצמי.

במצבים בהם נער שרוי במצב של הישרדות הוא דווקא יצהיר על חלומות אוטופיים )להיות מליונר, להיות טייס  

 בחיל אוויר( שאינם ברי השגה עבורו אך ברוב המקרים נערים מודעים לכך שחלמם אינו בר השגה. 

 

 הצלחה פתאומית בקיומה של  היווכחות -נקודת הגילוי 

זהו אירוע בו הנערה מגלה שהיא  "נקודת הגילוי".  במקום אחר  ציון דרך משמעותי בזמן הוא מה שקראתי לו  

ת  זמן או אירוע מנטאלי בו נעשוב  הוד. נקודת הגילוי היא נקםמיומנות מסויימת שלא הכירה בהבאוחזת בידע או  

הכרה והמללה של קיומם של ידע או מיומנות שעד אז הנערה לא היתה מודעת לקיומם. זהו אירוע פתאומי, בו  

עוזרים לי פה ויש ש"שניות והבנתי  "   -  של הצלחה, במיוחד בלימודים  "חוויית פתאום"  ,נקודת מפנההנערה חווה  

ופתאום    15הייתי מקבלת  ",  צליחים"זה עושה חשק להמשיך כשמאת החומר שבחוץ לא הבנתי, פתאום למדתי.  

96! " 

 

שם ]מתמטיקה הייתי הכי גרועה. לא עשיתי בכלל מתמטיקה. או שהייתי מציירת בכיתה. עם  

לי    המורה[ אומרים  גרפים.  לעשות  התחלתי  פתאום  מבינה.  מתמטיקה,  ללמוד    – התחלתי 

]רכזת רוצה לעשות עוד. גם    זה גם משהו ופתאום אני מצליחה ואתלפחות תנסי, שאלה אחת.  

'לפחות תשבי' ואז אני יושבת בכיתה ונכנסת    : אם לא יכולה לשבת בכיתה עוזרת לי  בית הספר[

,  13:00  -לביהס והולכת ב  12:00  -ד של ללמוד. רואה דפים ובא לי לעשות. פעם הייתי באה בלמֹו

הי לא  שונה.  ממש  זה  בכיתה.  יושבת  אני  פתאום  באמצע.  מבריזה  היו  הייתי  בכלל.  לי  ה 

 מחשיבים אותי כנעדרת.  
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כלל מאוד משמחת ונותנת לנערה תחושת מסוגלות מאוד גבוהה, גם אם בתחום -בדרךהיא  חוויית הגילוי  

לרגע קט. היא נותרת חווייה משמעותית שנחקקת בזכרונה, הן כחוויה קונקרטית  חוויית מסוגלות  כספציפי או  

בתוכה יכולות שעדיין  יש  ש  בו היא חווהכזיכרון מופשט של רגע של הארה    של גילוי עצמי ספציפי של יכולת והן

באפטר פגשתי  צריכות להיחשף. לעיתים קרובות, הנערות חשות צורך לשתף את הצוות בחוויית הגילוי "טמונות ו

וקראתי שלט של גלידה ובכיתי מהתרגשות    '! , אני יכולה לקרוא]שם אשת הצוות[וקראתי לה '  ]אשת צוות[את  

 " כמה התקדמתי.

 

 חווייה של היכולת לבחור  

שמתווספת ליכולת לחלום ולגבש מחדש חלומות ושאיפות    עליה סיפרו הנערות, חוויה  חווייה משמעותית נוספת

ת עצמאית  סוציאלי חוויית היותה סוכנ-, או בשמה הפסיכולוגיהיא החוויה של היכולת לקבל החלטות ולבחור

החווייה של היכולת לבחור היא לא  ואוטונומית, המסוגלת לקבל החלטות רציונאליות ולהשפיע על מהלך חייה. 

בכך בקרב נערות שנסיבות חייהן הציבו בפניהן חסמים רבים שמשמעותם לרוב, תחושה של חוסר  - עניין של מה

באמצעות  ולבחור באמצעות התנהגותה שלה    ההבנה, כי יש לנערה את היכולת  אונים ושל חוסר היכולת לבחור.

תפיסה חדשה של המציאות בה היא נתונה, היא הבנה משחררת. למרות קיומם של חסמים חברתיים, הנערה  

ש לומדת  היא  בהם  תקווה,  של  דפוסים  עללומדת  לחשוב  בתוך    אפשר  חייה  את  לנווט  אחת  מאפשרות  יותר 

לכך נלווית ההבנה כי לפעולה יש תגובה וכי שינוי הפעולה של אדם משנה גם את  החסמים החברתיים הנתונים. 

( סוקרות את אופני השיח שמתקיימים אודות  2013נבו וקומם )-פני התגובה של הסביבה. ברקוביץ', קרומראו

שיח היכולות והסוכנות, הן מציינות כי מאפיין אחד של שיח זה הוא "חשיפה    נערות במחקר הישראלי. בתארן את

והתמקדות באופני ההשתתפות של נערות בזירות ציבוריות מגוונות ובהשפעתן על זירות אלו, דוגמת בית הספר,  

נערות  תהליך אותו עוברות ה ב  (.12, ע'  2013נבו וקומם,  - התרבות הפופולארית או המדיה" )ברקוביץ', קרומר

הן בוחנות  להרחיב את הידע שלהן אודות אופני השתתפותן במרחב הציבורי,    נחשפות להזדמנותבבית רות הן  

ענשות  נפידבק חדש מהעולם החיצוני. הן לא  וחוות  כיצד פעולה חדשה שלא הפעילו עד כה מולידה תגובה חדשה,  

ניסוי וטעייה שלהן אלא, מוזמנות לשיחות א נאלצות  ודות בחירותיהן ובמקרה הגרוע  על פעולות חדשות ועל 

כמו שימוש בטלפון או יציאה מהכפר. אלה לא משתווים לסנקציות בהן    חיובי  חיזוקלפרק זמן קצר על    לוותר

האפשרות לבחור, הכח שיש בבחירה    נתקלו מחוץ לכפר כשהעזו להתרות בסביבתן, שלא תמיד ראתה את טובתן.

ולהשפיע על מהלך חייהן עולה מכמה וכמה ראיונות, כמו למשל, בקטע    לייצר אימפקט ]גם אם קטן[ על העולם

 הראיון הבא: 
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יש דברים שאני לא צריכה לעשות אבל אני כן משתפת פעולה ואני    .היום אני משתפת פעולה

לי מה שאני צריכה   יש אנשים שנותנים  כי  זה  רוצה.    –שמחה שאני עושה את  לא מה שאני 

ההתנהגות, החשיבה אחרות. זה היה נטו בחירה שלי להמשיך לעשות את זה ובחרתי להישאר.  

לפר  להיכנס  וצריך  השטויות  כל  נמאס  זה  החשיבה  מתישהו  דרך  את  פה  לי  שינו  ופורציות. 

מסויימים.   לדברים  מכורה  הייתי  כי  ברחוב.  נרקומנית  הייתי  אחרת  כי  התנהגויות  ושיניתי 

 הייתי שותה והתנסיתי בכל מיני. דברים לא נגרמים סתם. הכל בחירה. 

 

 סיכום  -חוויות של הצלחה  

 ולא מי שהם מאמן טוב יגרום לשחקניו להבין מה הם יכולים לעשות,  

 ]ארא פרשגינין[ 

 

  מקום שראוי לחקור אותו כסיפור של הצלחה.הנו  בית רות  מתיאור חוויות ההצלחה של הנערות ניתן להסיק כי  

שתנות פנימית שמקורה  הנערות מתארות ה    וכמוצלח בעיני הנערות.  כמצליח  באופן כללי  כי בית רות נחווה    ,ניכר

ו מהראשוני הוא לרוב   לא מצליח בעצמו    גבול חיצוניראשוני של    אולם מצבגבולות חיצוניים.  לציות לחוקים 

של גבולות חיצוניים לכדי    נטים נוספים בדרך שמייצרים הפנמה יש אלמ לייצר שינוי פנימי משמעותי, כלומר,  

גבולות פ , תחושה המגלמת את חוויית  סוכנותתחושת  של  ,  נימייםגבולות פנימיים. רק במצב של בנייתם של 

האדם את עצמו כבעל יכולת לקבל החלטות, לאחוז שליטה על חייו ולפעול באופן אוטונומי ומשמעותי בתוך  

חייו. החוויות    נסיבות  מתוך  חייו.  מהלך  על  להשפיע  אפשרות  לו  יש  כי  חש  האדם  בו  מצב  מהווה  סוכנות 

אחד הרשמים    .פנימית  תהליך של התחזקותוהן עוברות  שינוי,    ערות חשות כי חווהנ ניתן לומר כי  המתוארות  

המרכזיים מאיסוף חוויות ההצלחה של הנערות משהותן בבית רות, הוא ההבנה כי הנערות מבינות טוב יותר את  

נים בחייהן  החווייה של  , פחות נמנעות ופחות מפחדות מהתמודדות עמם. ומעבר לכךהחסמים והמכשלות המוב 

היכולת לבחור הינה חווייה של תחושת שליטה במקום בו אין שליטה, תחושה של יכולת לנווט מסלול בחיים  

 . אלו הוגשו להן בילדותןשלא הן בהכרח בחרו בהם כפי ש

הנושא  חה או הווייה של אי יכולת.  חוויות של אי הצלקיומן של  צדו השני של מטבע חוויות ההצלחה הוא  

  מדברות הרבה על הדבריםראיונות הנערות גם  מהלך הב יכולת עולה הרבה בשיחות עם הנערות.  -של יכולת ואי

יכולות היא  .  שאינן  היכולת  חוסר  ה-בדרךהוויית  מצוקה  הווייה  כלל  במצבי  נוער  של  והתמידית  המתמשכת 
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, המהוות  ולחולשות  וויות אלו, על מנת לתת לגיטימציה לטעויותוסיכון, וחשוב לאפשר לנערות לשהות בתוך ח

שהרי הצלחה משמעותה לחיות בשלום עם הכישלונות ואף לקדמם בברכה  חלק מרכזי במסע המתמשך להצלחה.  

ג'ורדן, הכדורסלן האגדי "כחלק מתהליך ההעפלה לפיסגת ההצלחה.     9000החטאתי מעל  על כך אמר מייקל 

הזדמנויות סמכו עלי לקחת את הזריקה המכרעת    26-משחקים. ב   300זריקות בקריירה שלי. הפסדתי כמעט  

   ". נכשלתי שוב ושוב ושוב בחיי וזו בדיוק הסיבה להצלחתי.במשחק... ופספסתי

לפי דמויות או  מקורו בחוסר אונים שככל הנראה חוו בעברן כ  חוסר היכולת אליו הנערות מתייחסות

חוסר היכולת לקום    , ביניהםחולש על תחומי חיים רבים  גם בהווה הנרטיב של חוסר היכולת מצבים שהרעו להן.  

ולתפקד,   ולעבוד שעות ארוכות,  לשבבבוקר  רות,  ת  לשהות במקום  לתפקד בשיגרה מונוטונית הקיימת בבית 

הזמן,  סגור,   כל  הכללים  כל  אחר  או  למלא  אלסמוך  או  הצוות  את  לשתף  עזרה,  האחרות  לבקש  הנערות  ת 

יפורטו בפרקים המתארים את עבודת ההדרכה, הטיפול    יכולת- דבריהן בנושא היכולת והאי  במחשבות ורגשות.

 וההשכלה. 

 

 של בית רות הסטוריהה 3.2

"סימן לחוכמה הוא מתן מקום של כבוד למדרגה שממנה התעלית, ואילו סילוקה של מדרגה אחת יגרום להריסת  

)גנדי,   ת לצמיחה ממנה.  (, כתב גנדי על חשיבות ידיעת ההסטוריה כהכרחי21, ע'  2016מבנה המדרגות כולו." 

לכתיבת ההסטוריה של בית רות יש חשיבות. התבוננות על ההסטוריה של דבר, מסייעת לנו לצבור את חוכמת  

ה ]מדרגה[ נוספת של חוכמה, במקום "להמציא את הגלגל" שוב ושוב.  ל  המעשה שקדמה להווה ולהוסיף לה מע  

מייסד   סעיף עם  ראיונות  על  בעיקר  מתבסס  הכפר.  וזה  המשמעויות    לנרטיבת  בגיבוש  תפקיד  יש  ההסטורי 

ממנו נשאבות משמעויות היסוד של עצם    המרכזי  והסיבות לקיומם של דברים. נרטיב בית רות מהווה הבסיס

 קיומו ומהותו של הכפר.

בית רות על שם רות  . לכפר קוראים לבקשתה של אשנרסוזאן אשנרהכפר הוא פרי חזונה של התורמת, 

בהיסטוריה  ,המואבייה הראשונה  ש  .הגיורת  מספרת  ז"לסוזאן  פגי  עם  יחסיה  מי  , גם  של  המנוחה  קל  י אמו 

פנו  באופן עצמאי למדי. "ו,  תהפוכותלידה מתמשכת, מלאה בבבית רות נולד  .  ן רות לנעמימזכירים את הקשר בי 

העמותה   החינוךאלי  גדו  לקידום  תרומה  קיבלו  שהם  לנערות ביפו.  מסגרת  להקמת  אחת  "לה  מתארת   ,

לתרום סכום    החליטו  מייקל  זוגה-ןהיא וברקע לא פשוט כנערה,  באה ממכיוון שהתורמת בעצמה  .  מהמייסדות

מנכ"לית  .  שנים יקרות  נדמתה כמשימה שתגזול כמההמשימה של מציאת שטח לכפר    נדיב להקמת כפר לנערות. 

אף רשות מקומית לא    –בית רות    להקמת הקצאת קרקע ציבורית  "מספרת כיצד  טברסקי,    איריס ,   עמותהה
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  במצב עניינים זה קיבלו  בהכרח את האזור".  רוצה לתת מקום לנערות במצוקה. מה גם שאנחנו לא משרתים

תוח בינתיים הוסטל  לפ  בשיתוף ד"ר דוויד פורטוביץ' מנכ"ל העמותה לקידום החינוך דאז,  החלטה רונית ואיריס  

 . בסיכוןהקמת מסגרת לנערות הנכונות והמימון לשל  כדי שלא להחמיץ את המומנטום

נערות ולאחר מכן התייצב על מצבת    8בתחילה    לציון שאיכלס -נפתח הוסטל בית רות בראשון  2006בשנת  

בהוסטל    תקייםהנוער י  הקפידה שפיקוחה של רשות חסותאף  רונית  .  בניהולה של רונית  נערות  12  קבועה של

רשמית, לא התקיים פיקוח של הרשות על  מבחינה למרות שלא נחשב למסגרת של חסות הנוער.  ,מיומו הראשון

שירות  )  והשירות לנערההנוער  חסות  רשות  הוקם צוות היגוי שכלל נציגים של בית רות,    ,למרות זאתההוסטל  

   .לפני שנים אחדות( שבוטל

בית רות יקלוט נערות  יהיה יעיל יותר שכי  היה נעוץ במחשבה    פיקוחהמייסדות לקבל  השיקול לבקשת  

. לצו יש כוח משמעותי בתחילת התהליך, כמניע שמשאיר את הנערות וכגבול חיצוני קשיח  מתוקף צובהשמה  

שלוש וחצי שנים  . , שלב הנתפס כמהותי להמשך העבודה עם הנערותגם ללא הפנמתםקבלת חוקים שתובע מהן 

  רונית  ווחה.משרד העבודה והרבאחרי ההקמה בית רות הפך לחלק ממערך רשות חסות הנוער של אגף תקון  

"ההחלטה להגיש את בית רות למכרז דווקא לרשות חסות הנוער כגורם מממן ומפקח ולא לגורמים    מציינת כי

אחרים במשרד הרווחה, התבססה על  העובדה שבחררנו בפרופיל התואם את הסיפור האישי של מי שיזמה את  

מה שנהוג ברשות חסות הנוער, מסגרות    הקמת המסגרת , סוזן אשנר מה שהבטיח עבודה מובדלת עם נערות בלבד

בלבד".   ולנערים  למשרדאיריסלנערות  הכניסה  את  מתארת  ופתרון  ,  צורך  שיש  "כשהראינו  משרד    –:  נכנס 

רונית ראתה    אבל זה הרבה כסף. ות בשנה ועדיין זה לא מכסה...מיכס  12ונתנו לנו    עברנו מכרז  ,הרווחה לתיקצוב

  ]את ההוסטל[  . בעצם בנינו ]ופיקוח[  תקציב   ... שם הצורך הכי גדול, וגם זה    –מיד שכדאי שנעבוד עם חסות הנוער  

הבנות    –מדריכות, שעות הדרכה. עדיין אם פתאום לא נגייס תרומות    על התקנים של חסות הנוער והוספנו עליהם

 ."הן לא יהיו רעבות ויהיה בית רות לא יהיו ברחוב, 

הפך לסוג של פיילוט והווה בסיס להקמת הכפר. הכפר למעשה    2006ההוסטל בראשון לציון שהוקם ב

  הלציון קיבל-כבית ספר בראשון   ההמבנה מרווח ומותאם יותר וקומת המרתף שפעל   .הוא "שכפול" ההוסטל

. ורמת לימודים גיל לומדות בכיתות על פיהבכפר צורה של מבנה בית ספר מפואר ומכבד שאליו מגיעות הנערות  

לפגישות אישיות וישיבות צוות הפך בכפר לקומה מרשימה  ששימש את כל הצוות    לציון-בראשוןד בהוסטל  "הממ

לכמאה   הרצאות/אירועים  ואולם  מכובד  ישיבות  חדר  מנהלה,  חדרי  בכיר,שני  צוות  חברת  לכל  חדר  עם 

   משתתפים/ות.
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  של   ולהיכנס לשותפות בבניית הכפר תוך הקצאת שטח משטחאות  ינהעולמי    "וויצארגון    2011בשנת  

העמותה לקידום החינוך  . לצורך כך הוקמה עמותה משותפת של  הכפר  ויצ"ו לטובת הקמת  כפר נוער בבעלות

  ה כונסתכנון הכפר  צורך  . לבניהולה של איריס טברסקי  וכך נולדה עמותת בית רות  העולמיויצ"ו  ארגון  ו  ביפו

  שהחלה להתגבש עוד   ,של הכפר העתידי  חברתית - חינוכית- טיפוליתההתפיסה  שהחליטה על יישום  ועדת היגוי  

  עלרות  ביתנפתח  2013בשנת  .ועוד הארגוני   המבנה הפיזי, המבנהולאורה תוכננו התקציב,  בהוסטל בראשל"צ  

,    , בית שושן בלבד  אחד  ביתב  פעלבעת הפתיחה  .  דונם בצמוד לכפר נוער של תנועת ויצ"ו העולמית  16  שטח של

על פי בחירת    כך  נקראו   הוקם במאיבית ורד  ן אשנר שהשושן הצחור הוא הפרח האהוב עליה.  אכמחווה לסוז

)על השם הוחלט ביחד    רותםכשהסתיים החוזה עם ראשון לציון אחרי שנתיים, קם בית    התורמת ובני משפחתה. 

למדנו בדרך,    "היתה טובה., אומרת איריס,  "ההדרגתיות".  לציון(-עם הנערות, רותם הנו שיח נפוץ באזור ראשון 

מדריכות ותיקות מספרות כיצד העבודה בתחילת הדרך הרגישה קצת כמו עבודה באתר  .  "גדלנו באופן הדרגתי 

 וותה לכך.בנייה, אבל מדגישות את תחושת החלוציות שנל 

מהווה לאורך כל הדרך סוג של מגדלור הן בהיבט של    אשנר  סוזאןניכר מדברי המנהלות המייסדות כי  

במקביל לוועד המנהל בארץ ולמועצה הציבורית, פועל בארה"ב ועד מנהל  .  "חזות הכפר והן בהיבט "רוח בית רות 

 איתו נבנות התכניות ומגובש החזון לטווח הקרוב והרחוק.

 

   של בית רותומטרותיו העבודה  עקרונותיס להבס 3.3

את בניית    כתיבההתפיסה זו  חינוכית עם הנערות.  -בית רות נבנה ותוכנן כסביבה הוליסטית לעבודה טיפולית

ודה  בה כל פרט, החל מהעיצוב הפיזי וכלה בעיצוב אופני העבודה, מנתבים אל העבכוללת,  כסביבה טיפולית  הכפר  

מסמך פנימי מפרט את מטרות העבודה עם הנערות בבית רות, בשלושה תחומי  חינוכית עם הנערות.  -הטיפולית 

 התחום הרגשי, התחום החברתי והתחום ההשכלתי.   –

לאפשר לנערות לגדול ולהתפתח בכל התחומים:  במסמך פנימי של בית רות נרשם כי חזון הכפר הוא " 

והקוגנט  הפיזי  החברתי,  סביבה  הרגשי,  יצירת  תוך  שלהם,  וליכולות האמתיים  לכוחות  חיבורן  ע"י  זאת  יבי, 

)בי יוביל את הנערות אל מעגלי החברה הישראלית   צבא, שנת שירות(. כך יכולו    פר,ס -תמאפשרת. חיבור זה 

",  תוך ניהול חיים נורמטיביים   משפחהלהפוך לנשים עצמאיות וחזקות המממשות עצמן בצבא, בלימודים ובחיי  

הקניית כלים שיאפשרו חיים יציבים של כבוד ושלמות עם עצמן ועם  כשמטרתה המרכזית של עבודת הכפר היא " 

למתמודדות  כוון  ומרות נשענת על  תפיסות של טיפול    של בית  התפיסה" )מתוך אתר בית רות(.  הסובבים אותן

, המהווה תגובה למצב של טראומה מתמשכת וכרונית. מושג  (1994; הרמן,  1988)בנג'מין,  טראומה מורכבתעם 
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בין   רות, בהיותו מבחין  ולבית  נערות המגיעות לחסות הנוער  עם  רלוונטי מאוד לעבודה  הטראומה המורכבת 

פע" חד  או  טראומה  שבי  תחת  נמצא  הקורבן  שבה  וכרונית  מתמשכת  טראומה  ובין  בבגרות  מית שמתרחשת 

מבחינה   מכריעים  בשלבים  ונמצא  ילד  הוא  הקורבן  כאשר  שמתרחשת  טראומה  או  המתעלל,  של  שליטה 

 (.  2018" )גור, התפתחותית.

והעמיק את תפיסות העבודה    כלל שותוך כדי "הליכה"    2006שנת  בית רות החל לגבש את התורה שלו ב

סובלות    מכוונת לתתה הכפרית  סהתפי.  שלו כי הסימפטומים מהן  לנזקי הפוסט טראומה מתוך הבנה  מענה 

"בכפר אנחנו מייצרות מצב    מסבירה:  , מנהלת הכפר, הנערות הינו תגובה נורמלית למציאות חיים פתלוגית. מור

פרקטיקות של יצירת חוויית שליטה, כבוד, אי שיפוטיות, הדדיות בגבולות צו בית    בו טיפול סמכותני דר לצד 

  טיפול בנפגעי התעללות בילדות.  המשפט וגבלות המסגרת. טיפול סמכותני מציב אתגר מהותי לפרקטיקות של 

ת.  גישה החינוכית בבית רות מצמצמת ככל האפשר את שחזור החוויה הטראומטית ומנסה לייצר סביבה תומכה

רות    בבית  מונהגות  כך  לשם  משפט.  בית  צו  תחת  בכפר  השוהות  הנערות  שכן  עצום  הוא  לצוותים  האתגר 

פרקטיקות ושימוש  במודלים המבוססים על עקרונות הטיפול בטראומה מורכבת: מודל של העצמה והתמקדות  

חייהן ולבחור באופן    בחוזקות ולא בפתלוגיה, המאפשר לנערות לקחת אחריות, להחזיר את תחושת השליטה על

מודע דרכים המתאימות להם להתמודדות עם הכאב והקשיים באופן אדפטיבי ובכך לזנוח התנהגויות סיכון  

התנהגויות הסיכון והקושי לתת אמון הם התמודדות נורמלית אל מול מציאות  שוחוסר תפקוד. הצוות מבין  

רה ויקטימיזציה, שימוש בסמים כולם דרכים שהיו  חיים פאתלוגית ופוגעת. פגיעות עצמיות, בריחות מהמסגרת,  

" מתוך כך, ומאחר  ."יעילות" בהתמודדות עם מציאות חיים פוגעת ואכזרית ולכן ההתערבות לא תיהיה מענישה

תפיסת העבודה של בית רות היא כי    ,מי שהיה אמון על בטחונן  ידי- עלהפגיעה הקשה של הנערות נעשתה  ע ש

(, לכן הדגש בעבודה החינוכית  1994הרמן,  ;  1998בנג'מין,  החלמה יכולה להתקיים רק בתוך הקשר של יחסים )

של  אודות הגישה האינטרסובייקטיבית  בהתבססותה על הגותה ומחקריה    .הינו על ביסוס יחסי סמכות מיטיבים

בנג'מין,   כיצד  ג'סיקה  מתארת  סובייקטיביות    בקשרמור  חוויות  ומתפתחות  צומחות  הצוות  נשות  פיעם    על 

אלו חוויות   . ההדדית"  ההכרה  מור,"עקרון  מציינת  במרחב    ,  המתקיים  התמסרות  בתהליך  רק  מתאפשרות 

   . "המרחב השלישי " מה שבנג'מין קוראת לו  ,סובייקטיבי-האינטר 

ההבנה כי הנערות מחזיקות תקווה עמוקה    מתבסס עלהמנחה את הצוות  העבודה  עיקרון  מור מוסיפה כי  

לשינוי מצבן. הן כמהות לקשר מיטיב, לתפקוד שמור ולחוויות של הצלחה ובבד בבת אינן מאמינות כי הדבר  

ה למשהו מספק  טי והמוכר ובין הכמיה א אפשרי. על הצוות להחזיק עבור הנערות את הדיאלקטיקה הזו בין הסט

בהן משתמשות נשות הצוות יכולות לפרק מצבי תודעה ישנים ומוכרים ואף   מילים חדשותמור מציינת כי יותר. 
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באופן זה, הנערות מקבלות אפשרות אמיתית    .(2016, בתוך: ליפין,  2003ליצור מצבי תודעה חדשים )מיטשל,  

 תוב באופן חדש את עתידן. לנרטב מחדש את סיפור חייהן באופן סוכנותי, באופן שמאפשר להן גם להמשיך ולכ 

קוגניטיבי  -הרגשיניתן למצוא מטרות מהתחום    הטיפוליבתחום  מבחינת מטרות העבודה עם הנערות,  

י לכגון  לאפשר  מנת  על  מפגיעה  בטוחה  סביבה  קיום  נערותצירת  של  למצב  הישרדותי  ממצב  העלאת  ,  לעבור 

והביטחון נפשי במטרה לא,  הדימוי העצמי  עוגנים של חוסן  פשר להן להתמודד עם הטראומות הרבות  יצירת 

, גילוי אחריות למעשים  הבנת הקשר בין מצבה הרגשי ונסיבות חייה, החזרת השליטה ואפשרות הבחירה,  שחוו

. כמו כן מצויינות מטרות  תחושת שייכות וחיבור לחברה ו  תחושת שליטה ואוטונומיה על חייה וגופהוהחלטות,  

ויסות רגשי )כעס, עצב, שמחה, תסכול,  יות של סיכון ופגיעה,  יסות התנהגוו התנהגותי, ביניהן,  -מהתחום הרגשי

 דד עם אתגרים שהחברה מציבה בפניה.  פחד, קנאה( על מנת שתוכל להכיל עצמה ולהתמו

קוגניטיביות מטרות  הן  הכפר  של  העבודה  במסמך  המצויינות  מטרות  של  שני  התנהגותיות,  -סוג 

ליצור קשרים חברתיים חיוביים ובונים עם קבוצת השוות  , כגון מסוגלות  בתחום החברתיהמוגדרות כמטרות  

קונפליקטים    ון ר , פתליצור דפוסי תקשורת על בסיס של כבוד הדדי וקבלת השונה, מסוגלות  ודמויות הסמכות

 . של יזמות, סקרנות וחקר  פיתוחכגון  אישיות  וכן תכונות    לפעול בשיתוף פעולה עם הזולת, מסוגלות  באופן חיובי

חיבור והרחבת הידע  ,  חיבור מחודש לבית ספרקוגניטיביות כגון  -בתחום ההשכלה צויינו מטרות רגשיות

)למעשה,    שיקום דימוי עצמי לימודיצורך  דים ליצירת חוויות הצלחה בלימוו   האישי תוך הנעה לחקר וסקרנות

נוכחות סדירה בכיתה, פיתוח  התנהגותיות כגון,  - זהו כלי פעולה של הצוות בבית הספר( והן מטרות קוגניטיביות

   .עתידיתמוביליות חברתית השגת תעודות פורמאליות שיאפשרות לנערות מיומנויות תלמידאות ו

את   מגדירה  רמור  בבית  העבודה  על  ות  דרכי  בין  כמבוססות  פסיכוחיבור  והגישה    דינאמיות-גישות 

בטיפול בנפגעות תקיפה מינית    ת,  דפוסי היקשרות וגישות פמיניסטיוDBT  ,CBTגישת הכוחות,    ,ההתייחסותית

העוסיו"ת ,    ,ת הכפר, רכזות הכפר, רכזות הבתיםהצוות המקצועי, הכולל את מנהלכשכלל  והתעללות בילדות.  

זומורות  ה גישה  ליישום  האחראיות  חינוכיות  הוליסטית.והמדריכות  טיפולית  כסביבה  בתשתית    המטרה  , 

אחידה-תאורטית  חוות  טיפולית  הנערות  בו  מצב  לייצר  במהלך    היא  וספונטיים  טבעיים  התפחותיים  שלבים 

תוך נסיונו  מאך  הקצב שלוקיים קליטה, הסתגלות, עבודה והטמעה ופרידה מהכפר. לכל שלב  שהותן, הכוללים

עד שנה עבודה ושלב  של  הסתגלות    שלב  חודשים,  שלושהאת שלב הקליטה עד    מגדירצוות הכפר  עם הנערות,  

מה  שמונהכ  מתחילהפרידה   אחד  לכל  הכפר.  את  הנערה  עזיבת  לפני  הן  שלבי חודשים  רבה  משמעות    לגבי ם 

והן   עמהות  ומשימות הצ   לגבימשימות הנערה  הנערה  ל.  בעבודה  בו נמצאת  יש חשיבות בהיותו  אבחון השלב 

עבודת את  להתערבויות    הצוות  מדייק  ומכווין  מידה"הולמות,  איתה,  לפי  "חליפה  עקרון  פי  יפורט  על  עליו   ,
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שבקרב  .  בהמשך ספירליםמאחר  הינם  התהליכים  מורכבת  טראומה  עם  הערכה    ,נערות  תקופתית  מבוצעת 

אותה בהתאם    או לצמצם. כך שניתן בכל שלב להגביר נראות ומוגנות  שלההטיפוליות    לגבי המשימות  ויומיומית

 . של הנערה למצבה

 

 כפי שהצוות ניסח אותם  עבודה כמה עקרונות

בסעיף זה, נציג את עקרונות העבודה כפי שהצוות ניסח אותם במהלך הראיונות. ניסוח זה הנו משמעותי להבנת  

ביטוי   לידי  כפי שבאו  יופיעו עקרונות העבודה  לעבודה עם הנערות. בהמשך הדוח  הצוות  התפיסות עמן מגיע 

המוצהרים והמנוסחים    –ת העבודה  בפועל, מתוך הראיונות, התצפיות והעדכונים. בחינה כפולה זו של עקרונו

אל מול המבוטאים באופנים שונים חשובה לצורך הבנת הקשר בין רמת העקרונות המוצהרת לבין זו הקורית  

בפועל, מבחינת התאמת עקרונות העבודה למציאות היומיומית בכפר, הישימות של עקרונות העבודה והסתירות  

ים לבין עבודה יומיומית בסביבה מאתגרת ואינטנסיבית. היכולת  הפנימיות שייתכן שקיימות בין עקרונות סדור

לעצור ולהתבונן בעקרונות המנוסחים אל מול העקרונות הנובעים מהשדה היא יכולת רפלקסיבית שהכפר ביקש  

 לעודד, בקשה המהווה מניע מרכזי לקיום מחקר זה. 

חסות הנוער, הקריטיונים  ת  רשוארצית של  ההשמה  העל פי מפקחת  מתוך דבריהן של מייסדות הכפר,  

הנוער   עליית  מסגרות  את  כבר  עברו  הנערות  רוב  פי  על  הבאים:  התנאים  את  כוללים  בחסות  נערה  לקליטת 

ומסגרות ילד ונוער, בריחות מרובות מהמסגרות הנ"ל למקומות מסכנים )לא בריחות לבית ההורים(, ניתוק מעל  

סי במעגלי  חינוכיות, הימצאות  שנה ממסגרות  קיצוניים  לחצי  שימוש    –כון  פרטנרים,  וריבוי  מין  יחסי  ריבוי 

מתוך הבנת    על הנערות  התבוננות  '.מאסיבי בסמים ואלכוהול הימצאות במעגלי זנות וניצול, חשיפה לאלימות וכו 

-כפי שפורט מעלה בהקשר של פוסטטראומה מורכבת תגדיר את תיפקודן באופן אחר,  -המצב המורכב של פוסט

רובן הגדול של הנערות ששורדות פגיעה מינית או פגיעה ראשונית  יפרט הדוח בהמשך. כך   על ,טראומה מורכבת

עצמית,  מפתחות  מורכבת,   לפגיעה  שקרוי  נטייה  נערות  מה  יהיו  מיעוט  בעוד  קורבני,  את  פרופיל  המחצינות 

שמתוך פגיעתן המורכבת  . אלו נערות  בעלות פרופיל עבריינימה שמוגדר כהפגיעה באמצעות התנהגות מוחצנת,  

הדפוסים    והקשה עם  ולהמשיך  לשרוד  מנת  על  זאת  ומנצלות  כחולשה  קירבה  מפרשות  מרות,  מקבלות  אינן 

  לא מתאימה לכלל הנערות אלא   התפיסה החינוכית טיפולית של בית רות  ,מתוך דברי הנהלת הכפר  .פוגעניים

על פי  סיכון.  המצויות במצבי מצוקה ו הנערות  את רוב  אף  קורבני, המהוות  הפרופיל  המתאימה לנערות בעלות  

   טיפול באוכלוסיה זו.לפיתח מיומנות ייחודית התמחה בתחום זה ובית רות מור, 
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תפיסת העבודה של הכפר כי יש להקפיד לא רק על  אופני העבודה נובעים מתוך  כמסגרת הוליסטית,  

חינוכית שלימה. לשם כך, נדרש צוות הכפר  - הטיפול בנערות אלא, על כלל הסביבה הכפרית כסביבה טיפולית

להקפיד על תנאי המחייה של הנערות, החל מהתנאים הפיזיים הבסיסיים, הכוללים סביבה אסתטית ובטוחה  

ת דרך שמירה והנחיה בנושאי היגיינה ובריאות וכלה ברווחתן הנפשית של  המאפשרת ניראות גבוהה של הנערו

, הצוות מקפיד על  הסביבה החיצונית מקרינה ומשפיעה על הסביבה הרגשית של הנערההנערות. מתוך הבנה כי  

 סביבה נקייה ומסודרת כמו גם בטוחה וחמה.  

של    מור יכולות  ביסוס  אודות  הדיבור  את  ה"בחירה:  מדגישה  והסמפטומים  מתוך  הרב  בקושי  כרה 

מודעות מראש   ההתנהגות, שהנערות  בסוג  בחירה  על  פוסק  בלתי  שיח  לא תקין מתקיים  שמובילים לתפקוד 

להתנהג. כך למשל, אם נערה תבחר לא לקום בבוקר, היא לא תיענש   ובחרי ןלתוצאות של כל אחת מהדרכים בה

פרס )חיזוק חיובי קונרקרטי/מוחשי(. הפרס אמור  היא יודעת מראש שעצם בחירה זו תמנע ממנה קבלת    בלא

טיפולית בבית רות מדברת  -התפישה החינוכית" כמו כן, היא מציינת כי  לדרבן אותה כגבול חיצוני לקום ולתפקד.

ה של שפע. מתוך הבנה עמוקה שהנערות מגיעות עם גירעון לעיתים קרובות כלכלי אבל בעיקר רגשי  יס"תפ  על

להביא   מנת  ועל  מבחינה  עמוק  והן  רגשית  מבחינה  הן  כבדה  במסה  אותן  לרפד  חייבות  אנחנו  לנורמלי  אותן 

חומרית. היכולת שלנו לתת לנערה תוספות שיער לנערות יוצאות אתיופיה משפרות מיידית דימוי עצמי ותחושת  

 " ביטחון.

עם המשפחה,    פעולה-שיתוףכשהבסיס הוא, אחרי שיש  לגבי הקשר עם המשפחות, מסבירה רונית, "

שצריך לטפל בכל אחד בנפרד, בסנכרון. ושהמשפחות הקונפליקטואליות האלה כל כך חסרות אמון בככל העולם,  

טיפולית משלה. הבאתי   דמות  פרסונה תהיה  יהיה  תחשוב שלכל  והחלטתי שהצוות   ג'נדריאלית  נשים  פיסה 

זה לא בדיוק  מקבלות בשהותן בכפר "  בלבד." גם הנערות משתמשות בשפת ה"כלים" כשהן מתארות את מה שהן

 ים פה כלים ודברים שאין במקומות אחרים." שגרת חיים אבל נותנ 

טראומה מורכבת הינה התמחות בפני  -המכלול של הטיפול המורכב והרבגוני בפוסט  תיש לציין כי הבנ

מדריכה  כל  שא  הו האידיאל  צוות החינוכי, כשבהדרכת הרבים  מושקעים בכפר משאבים    מציינת כי  מור עצמה.  

מתקיימות הדרכות וישיבות  מתקיימים ימי אוריינטציה,  חינוכית תבין את התפיסה של בית רות לעומק. לשם כך  

שבועיות,   של  צוות  הדרכות  מתקיימות  הכפר.עוס בהן  של  הטיפול  ורכזת  הבית  פורום    בנוסף,  י"ת  מתקיים 

מ  אותו  מקרה    באמצעותבו  ש  המנהלת  ה נחמדריכות  תיאורי  מביא ניתוח  תפקיד    שהצוות  על  שיח  מתקיים 

הפוטנציאל לטראומטיזציה    כמו כן, מציינת מור,.  בעבודה החינוכיתהאתגרים  והמדריכה, התפיסה החינוכית  

רבה   תמיכה  תקבל  רגשית  למצוקה  שנקלעת  ומדריכה  גבוה  המדריכות  בקרב  גםמשנית  פגישות    כמו  מספר 
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הרגש  מצבה  אחר  שתעקוב  הטיפול  רכזת  עם  לעזור  פרטניות  במטרה  טווח  קצרת  ראשונית  תמיכה  ותיתן  י 

  יומי עבור יתר נשות הצוות - זמינים באופן יום  , צוותי הניהול של הבתים ושל הכפר. בשל כךלמדריכה להתארגן

למדריכה  ".  לסוגיות שמצריכות קבלת החלטות מיידית  מתן מענה מיידי בעת הצורךנורמת עבודה של    תוך קידום

ת בזמן המשמרת, והיא אינה בייבי סיטר, אלא מתבקשת לקבל החלטות מקצועיות בזמן  יש אחריות ויש סמכו

עומ הכפר  והנהלת  הבוקר  צוות  כאשר  לעזרה  דאמת  וזקוקה  במידה  היממה  בשעות  שעה  בכל  לרשותה  ים 

 " מקצועית או תמיכה רגית עקב האירועים במשמרת.

מ אופנים מצליחומטראחת  באילו  לבחון  היתה  הנוכחי  ולעמוד    ת המחקר  חזונו  את  רות לממש  בית 

ביעדיו, כיצד ניתן להמשיג את עקרונות העבודה של הכפר ומהם האתגרים הניצבים בדרך למימוש החזון. בניתוח  

 הראיונות והתצפיות, חזון הכפר התבהר והעמיק.  

 

 בית רות כמסגרת סמכותית  

"אף אחת לא תגיע לפנימייה בעפולה מרצונה". כך פותחת נערה את הראיון עמה. אחרת מציינת "לא בחרתי, אף  

החלטה של גוף רשמי על הוצאת קטין ממשפחתו והעברת האחריות לשלומו לאדם  אחת לא בחרה להיות פה".  

לא יעילה עמם. חסות במוסד    או גוף חיצוני מהווה תוצאה קיצונית של חשיפת הפרט לגורמי סיכון והתמודדות

  מסגרתחסות קיימות, החל מהוצאת הקטין לאומנה וממשלתי הינה חוליה אחרונה בשרשרת של אפשרויות  

, דרך משפחות אומנה והוסטלים בקהילה ועד לטיפול סמכותי בכפיה במוסד, כאשר בישראל  אחרת  משפחתית

הנוער חסות  רשות  של  פיקוחה  תחת  ממשלתיים  במוסדות  טיפולית.  מדובר  מסגרת  הוא  רות  - חינוכית-בית 

ידי הכפר הזכות לבחור  -ת. למרות שלנערות מוצגת על סמכותי  תביתי-חוץ  יתטיפול חברתית הפועלת כמסגרת  

של רשות חסות הנוער, הרי שהנערות מגיעות אל המקום בצו בית משפט.    להיות בבית רות או במסגרת אחרת

 ם כקטינים נזקקים.חוקי הנוער מגדירים את הנוער הכפוף לה

קיימת ביניהם סתירה פנימית,    .סמכות וטיפול לא יכולים לדור בכפיפה אחת( טען כי  1977קארל רוג'רס )

ו,  לעומתיים, מודעות עצמית ועוד, יכול להיכפות על אדם מבחוץ?  מ שהרי, איך טיפול מנטאלי שמניע תהליכים פני

( בר1975ויניקוט  גבולות  של  בקיומם  צידד  דווקא  בעבודה  -אך-ורים(  המחוייבים  - חינוכית-טיפוליתמכילים, 

. מקור המילה סמכות הוא בין היתר, מלשון "לסמוך". בהקשר של הטיפולי הסמכותי, סמכותו של איש  ברתיתח

המקצוע איננה אוטומטית. בניגוד למפגש של אזרח עם איש סמכות כמו שוטר, הרי שבמסגרת של כינון יחסית  

שנדר כפי  מעבודה  בינאישיים,  בעיני  חברתית-חינוכית - טיפוליתש  סמכותו  את  לרכוש  נתבע  הסמכות  בעל   ,

סמך. יעקב ראובן שכיהן בתפקיד הממונה על  -האנשים עמם הוא עובד וכן לנטוע בהם את תחושת היותו בר
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ר  המעונות ברשות חסות הנוער, גורס כי ניתן ליישב את הסתירה אך הדבר דורש התמודדות מורכבת, בעיקר לאו

המבוגרים שפגע בו, התמודדות הדורשת יצירת מרחב טיפולי המושתת על יחסים  -חוסר האמון של הנוער בעולם

של אמון, חווייה מתקנת, מתן כלים מאתגרים, חווייתיים ויצירתיים לנער ואימון בשימוש בכלים אלה כמו גם   

מרכזית    ה מטרמכאן,    (.2015)ראובן,  ווה  העלאת דימויי ם העצמי של הנערים ויצירת מודלים קוגניטיביים של תק

 במחקר הנוכחי היתה לבחון כיצד מתמודד בית רות עם פרדוקס הטיפול הסמכותי.  

(. P.S.Aמפתח המנחה את עבודת הצוותים בכפר מתבסס על גישת השירותים בהתאמה אישית )-עיקרון

  90-נוער במצבי מצוקה וסיכון בשנות הגישה זו התפתחה מתחום השיווק וחדרה לשיח ולפרקטיקה בעבודה עם  

של המאה הקודמת. גישה זו מנסה לגשר על פני הפערים המתגלעים בין נסיבות ייחודיות אותן מביאים הנערים  

מנסיון חייהם, לבין האחידות השרירותית המתקיימת לעיתים קרובות בשירותים החברתיים, הנתונים לנהלי  

על המתקיימת  אחידות  ברורים,  את    עבודה  מציב  זה  עניינים  מצב  נאותה.  שירותים  רמת  על  לשמור  מנת 

ונער. עקרון   נערה  כל  של  מול מאפייניהם הייחודיים  בפני מציאות בה הם מתקשים להתגמש אל  השירותים 

השירותים בהתאמה אישית, המכונה תדיר בשירותים החברתיים בישראל "חליפה לפי מידה", בא לתת מענה  

א את המרחבים בהם ניתן להתגמש בתוך מסגרת הנהלים והכללים המארגנים של מסגרות  על מציאות זו, ולמצו 

 ,McNeilהמספקות שירותים חברתיים. גישה זו אף הוכחה כיעילה, גם אם יישומה הוא חלקי בשל מורכבותו )

 בפרק אודות עקרונות העבודה של הכפר נדון לעומק בעקרון זה וביישומו המורכב. (.2006

 

 הכניסה הראשונה לכפר  3.4

לשמוע   ביקשנו  הראיונות  של    תןהגעחוויית  על  מהמרואיינות  בפתיחת  תמונה  עולה  רבים  בראיונות  לכפר. 

"הציעו לי מלא מקומות ואז את  , היקסמות שנובעת ראשית מהאסתיקה של הכפר: היקסמות בהגעה הראשונה

יפה. אז אמרתי שכן היה  כן, לא. המראה  ידעתי,  ולא  רות  לפה."  בית  "  יפה, אסתטי מאוד "משופץ...  והגעתי 

צוות שהגיעו   נשות  "הכרותלראיון  )נערות(.  נשלחתי אליו:  היה מקום קסום כאילו  זה  "וכבר בשער  באתי  ", 

לא רק המראה החיצוני השפיע. גם    ".אין מצב שאני אומרת לא והבנתי ש, נכנסתי בשער  'לא'כדי להגיד  ]לראיון[  

". אחרי הכניסה הראשונה, בה מתרשמים מהאווירה השוררת  הגעתי וזה היה מין התאהבות האווירה בכפר. "

אסתטיקה והטיפוח, טופחת על פניה של אשת הצוות המציאות בדמות עבודה עם נערות שמגיעות  מהבמקום ו

 :לכפר מנסיבות חיים מורכבות ואף טראומטיות
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בדיעבד, הייתי בשוק טוטאלי כשהגעתי לבית רות. פיזית גם הייתי בשוק. ביומיים הראשונים  

 לא ידעתי מה לעשות עם עצמי, הייתי בהלם.  

 מראיינת: מה הרגשת? פחד? מבוכה? 

 מרואיינת: הכל. זה קשת רחבה של תחושות של מה שמרגישים. 

 
 

  ועדת הכרות  -קליטה קבלה ו 3.5

מוסדות אבחוניים כגון  ,  עו"ס לחוק נוער בלשכות הרווחה בכל הארץנערות לבית רות:  מספר גורמים מפנים  

ונוער בבתי  ו   חסות הנוער כגון קורת גגרשות  מוסדות חירום של  ,  צופיה ומקלטי חירום לנערות מחלקות ילד 

מהלך חייהן  ניתוח הדוח הסוציאלי המתאר את כל  על סמך    לבית רות  הנערות מגיעות  .םיהחולים פסיכיאטרי

ומשיחות עם אנשי המקצוע שעבדו    קליטההרכזת    ידי-וכן אבחון פסיכודיאגנוסטי ואבחון פסיכו דידקטי, על 

קודמות   במסגרות  אותן.  ואיתן  שני  מכירים  עולים  הראיונות  מרכזיני  קריטריו מתוך  האחדקבלה  הוא    ים, 

. השילוב בין השניים מצביע,  קבלת סמכותיכולת מינימליסטית ל  קיומה של  השני הואורגשי  היכולת ליצור קשר  

שהתקשורת הבינאישית בו היא כלי מרכזי    ,בעיני הצוות, על היכולת לעבוד עם אנשי מקצוע ולהשתלב בכפר

 יומיומי ואינטנסיבי. 

והן זקוקות    לטובה  תקווה שמצבן ישתנהבכל הנערות מחזיקות  מצוין כי  של בית רות  במסמך פנימי  

מוטיבציה רות  מסויימת  לרמת  בבית  להצליח  מנת  מעל  מונעות  הן  בכפר  שלהן  השהות  בתחילת  מוטיבציה  . 

צו( ובהמשך  נובה )כגון  רכזת    מוטיבציה המונעת מגבול פנימי וקשר עם הצוות.הן מפתחות  עת מגבול חיצוני 

" ליצירתה]מחפשים  הקליטה:  העיקרי  של[    יסודות  כי הכלי  שיחמוטיבציה  הוא  לברר    "פה  ניסינו    כיצד לכן 

מינימאלית  מוגדרת הצוות -על  מוטיבציה  מתוך  ו   ידי  לעבוד  כוחות  וקיימים  מוטיבציה  שקיימת  יודעים  איך 

אם היכולות לקבלת סמכות אפסיות או אני רואה שאין יכולת ליצירת קשר אישי או שימור קשר  "  מוטיבציה?

רובן מגיעות ממסגרות    כי  סיות שמכירות אותה,"שיחות שאני עושה עם עואו להעזר בקשר, על סמך התיק שלה,  

. תחילתו של  "מה התהליך שהיהמבררת מדברת עם גורמי הטיפול או הרכזות בפנימייה הקודמת. אני קודמות. 

השיח היא בהחלטת רכזת הקליטה להזמין את הנערה לביקור מקדים בכפר, ביקור לא מחייב, בו היא מתרשמת  

אפשר  "הגבולות החיצוניים נורא מרגיעים...אם היא ממשיכה את דרכה בו.    בו ברגע   החליט ולא צריכה ל  מהכפר

להישאר ילדה. הסיור עובד. טיפה מורידות מגננות ומבינות שזה לא כלא, אין מצלמות. השער סגור לשמור    ,לנוח

י לייצר קשר אנושי ומדהים איזה  עליהן, הן יכולות לצאת מהשער של הפחים. זו המוטיבציה שצריך בהתחלה כד 

   " שיח אפשר לעשות.
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מוסיפה    מורזהו שוני סמנטי שמצביע על שוני תפיסתי.  .  ועדת היכרותהכפר לא מקיים ועדת קבלה אלא,  

כי  המייצגת את התפיסה הטיפולית של הכפר ציינה  מור,  .  דת ההכרותמונחת כבר בוע  זו התשתית לתפיסה  כי  

הצו  " ורצונה של הנערה  קיימתבגבולות  וקולה  ) , כשנשמעים  בחירה  על עבודותיה של הרמן  (,  1994בהתבסס 

רונית מוסיפה  . "טראומה מורכבת-פוסטהשבת תחושת שליטה על חייה הינו יסוד חיוני ומקדים בבואנו לטפל ב

יודעת טרם  סיור בכפר  זוכה לולאחריו    של הכפר  כרות בה היא שומעת על סדר היוםי נערה שמוזמנת לועדת ה כי "

מקיף ורחב המתאר את הביוגרפיה שלה    דוח סוציאליב   . קבלתה נעשית לאחר עיוןכבר התקבלהבואה לכפר ש

המתאר את    אמה, דוח פסיכודיאגנוסטי המתאר את מצבה הרגשי ודוח פסיכודידקטישל  היריון  העוד מתקופת  

.  "הסיור הוא תחילתו של השיח בין הנערה לבין הצוות  ,וועדת ההכרותו   מבחינת הצוותכולות הלמידה שלה.  י

נערות  וה   הנערה  ועדת ההכרות נערכת בתוך הבית אליו מיועדת,  לועדות קבלה במעונות החסות  באופן יוצא דופן

עם הנערות  בבית רות. בכך נעשית  בבית יודעות שהתקבלה נערה חדשה ועליה להחליט אם היא מעוניינת להיות 

מהלך    היא כזו שלמרות  לועדת ההכרות    נערה המוזמנתעבודה של הסברת פנים לנערות החדשות.  השוהות בבית  

ביטאה במהלך  כן  והעבודה בבית רות    ת רגשי עליו מושתתאלמנטים של יכולת ליצירת קשר  בה  חיים קשה, יש  

אנחנו מחליטות  "רכזת הקליטה של הכפר:    .ולכן היא מיודעת מראש שכבר התקבלה  לקבלת סמכות  חייה יכולת

ועדת קבלה כי יש פה ועדת הכרות שמבחינתנו את התקבלת. בואי, את מראיינת אותנו, תחליטי  מראש שזו לא  

ל הטיפוליהצטרףאם  ברצף  הראשון  השלב  זה  מאפשרת  ".  זו  גישה  ובחירה.  שליטה  בשלב    לנערה  מתן  כבר 

אחת מנשות הצוות    עםתוך יומיים  ב. למרות הצו הנערה מתבקשת לעזוב וליצור קשר  הכניסה הראשונית לכפר

יעמוד לרשות    של מתן בחירה  זהראשוני  . מהלך  להצטרף לכפר או שלאו  בדבר החלטתהולעדכנה  שישבו בוועדה 

, היא  לשהות בכפר  הצו היא בחרה  שלמרות  ברגעי משבר במהלך שהותה בכפר  לנערה  ויזכיר  הצוות בהמשך

 .  מובילה את חייה

הצוות  רוח  שהיא לא תתאים לעבודה בבית רות אבל  הרושם  תיקה של הנערה  עיון בלעיתים עולה מ

ולא  היא יכולה להיתרם משהות בבית רות,    מדועלקבל את הנערה,  מאמצים לחפש למה כן  להרבות    מכתיבה

צריכה להיות סיבה ברורה כמו התמכרות והמלצה של מומחית ללכת  "  :, כפי שמסבירה רכזת הקליטהלמה לא

קליטה של נערה שעל פניו היה    תמתאר  רונית  ם בצורה שאי אפשר לסכן את הנערות".לגמילה. או משהו אלי

החומרים האלה הסתבר שהיא    לעל פניו, לא היה עם מי לדבר. אבל, בתוך כ: "נראה שאין לכפר מה להציע לה

הספר. ופה אמרנו, יש קצה חוט של יכולת ליצור קשר. מה אנחנו   ד מיוחד עם המחנכת של ביתבקשר מאוד מאו

 " מחפשים בחומר? יכולת ליצור קשר וכבוד מינימלי לסמכות.



50 

 

שלא להיות בהחלטות על הוצאה  מנת  -על בקהילה    בועדות  מהשתתפותנמנעות    בית רותחברות צוות  

אלה  ונשות הצוות של הכפר תופסות את תפקידן כלהחלטות הקהילה, של הנערות. בית רות איננו שותף  מהבית 

  , בין הכפר והפרקטיקות שהוא מציע לבין הנערה ומצבה הנוכחיהסתברות גבוהה של התאמה    נדרשות לבחון ה

יך קבלתן של נערות  ביקורות על תהלמצד הצוות  עם זאת נשמעו  יחד    הצלחה לעבודה איתה.ל   בחינת ההסתברות

וכן   התאמתן  לכפר  תהליך  נסובועל  הביקורות  ספציפי.  שיטת    לבית  כמו  ארגוניים  מאפיינים  סביב  בעיקר 

ביקורת נוספת עולה  .  , שיטה הנובעת בין היתר, מעומס בו מצויות נשות המקצועההפניות של רשות חסות הנוער

 . השוטף  להצדיק את התיקצובאודות הצורך בתפוסה מלאה כדי   שהכפר מקבל סביב מסרים

המון מידע, המון  חשיפה מיידית ל עבור כל אחד.    "מציף"  אירוע   היא תמיד  היקלטות במוסד טוטאליה

  בספרם  ( מביאים 2007סמסליק, סמדזה ומויאל )-. כוכביצוות ונערות  – , חוקים ואנשים  ים, המון פרטיםמרחב

המתאר את הגעתו למעון: "...אני חושב: אל מי הם מדברים? בטח    ,בחסותהשוהה במעון  ציטוט מראיון עם נער  

'ואני רוצה להישאר בבית'. ההורים מדברים אלי, האחרים   עונה,  בלימודים', אני  בעיות  'לי היו רק  לא אלי! 

מסבירים, ואני לא שומע כלום...בינתיים יוצא מישהו מהחדר ואומר שהוא רכז קבוצה )מה זה רכז?(.. הרכז 

ואני לא קולט" )סמסליקמסביר   בי, סמדז'ה  כוכ-ואני לא שומע כלום, מראה חדרים, בית ספר, חדר אוכל... 

, מהחיים  והניתוק מה"חוץ"  המיידית  ד עם הפרידהמתקיימת בד בב  תחושת הצפה זו(.  41-42, עמ'  2007ומויאל,  

מסך של  הנערות בכפר שכן,  תיאור זה לא מדייק את חוויית היקלטותן של  עם זאת,    .השגורים של הנער עד כה

.  ביתית קודמת-והיתר מגיעות לכפר לאחר שהות בהשמה חוץ  רק שתיים מגיעות מהבית  שרואיינו   נערות   25

ביתי הראשון. רובן מגיעות ממרכזי חירום, מרכזים זמניים ופנימיות לנוער  -רות איננו הסידור החוץ   בית  ןעבור

. בית רות מהווה עבורן תחנה נוספת  , כגון "מקום אחר", "הבית ברחוב חיים" ו"צופיה"במצבי סיכון ומצוקה

יתכן  , שאחרת,  עבורן  מצמיחונעים  היה  לא תמיד  מחוץ לבית, כשהן כבר מורגלות במפגש עם הרשויות, מפגש ש

ות חסות הנוער בצו של בית משפט. יתכן שהסטוריית המעברים גם העצימה  של רש  נותלא היו מופנות למעוש

 .מון במערכותתחושת חוסר א

הראשונים השבועות  בכפר  בשלושת  "קליטה".    לשהותה  במצב  כמצויה  מוגדרת  מנועה  הנערה  היא 

הזדמנות    עבורה  בו היא מתכנסת אל תוך עצמה ומצב זה מזמן  'ריטריט שלב של 'מעין  זהו  מיציאות מהכפר,  

נייח  להכיר את הצוות ולצוות להכיר אותה. נערה בקליטה   חדר המדריכה, כך  מיכולה להתקשר רק מטלפון 

הצוות בוחן    בתקופת הקליטה  שים עמם היא מתקשרת.אנהזהות  שלצוות יש פיקוח מלא על השיחות שלה ועל  

לא תואמים את צרכיה כפי שעולה מהשיח בינה    של שלב הקליטה   ובמידה שהתנאים המגבילים   את צרכי הנערה
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לקבל את שמתאים  כשהמטרה היא    ,נו תנאי הקליטה שלה באופן שיסייע לה להתמקם בכפרת לבין הצוות, יש

 לה מחד, ולייצר מסגרת ברורה של סמכות מצד הצוות מאידך: 

 

ע קולטות שלא  אנחנו  פעמים אם  טוב הסגירּוהרבה  לה  ומצליחות  ושה  צריכה  והיא ממש  ת 

ליצור קשר מינימלי שתגיד אני צריכה לצאת, אז היא תצא. זה לא לפי החוקים. זה קורה אחת  

ובתמורה תכבדי את    –מתוך   זה  לך את  ונאפשר  צריכה  רואה שאת  ואני  זה  צריכה את  את 

 המערכת, את עצמך, את המקום שאת נמצאת. 

 

  לביגודראשית  היא זוכה  ת הצורך  מצאי הציוד שהביאה ובמידעם כניסתה של הנערה לכפר, בוחנים את  

והגייני.  ול רפואי  הכפרטיפול  בעבודת  מנחה  כפר  מכתיב    עקרון  האסתטית  חזות  של  המבנים   נויהן  של    והן 

של מייסדות הכפר הגורסת כי    מתבססת על גישהאיכות. תפיסה זו  שפע ו  יםחיצונית ופנימית משדרשמבחינה  

וכלה באיכות של תשתית וציוד, שיכפו    איכות צוותהחל מ  ,בכל תחום  יותרבלתנאים הטובים  נערות אלה זקוקות  

או בפרפראזה על משפט שרונית נוהגת לומר:  חוו עד כה,  הן  על הדלות והחסר הקיצוניים שבמידה מסויימת  

עני.   גם לקבל שירות  בעוני לא צריכים  היו  אודות תהליך הקליטה  שעלו מהראיונות    הרשמיםאנשים שחיים 

שהות בכפר, שמתקשות להבין מה ההגיון בשהותן בכפר  עם הת יותר  חיוביים, גם בראיונות עם נערות שמתקשו

מצד  הרעפת השפע גם עלו ביקורות    לגבילמרות הגישה הטיפולית של הכפר  עם זאת,  ובהוצאתן מהבית הביולוגי.  

עד כמה השפע הכרחי ועד כמה הוא מנותק מהמציאות אליה הנערות ישובו ואולי הוא    שתהה בראיונות הצוות  

פר? תכבו את האור!  אתן יוצאות לבית ס –"לא מתעקשים איתן מציינת אשת צוות מצוות ההדרכה  לא הכרחי: 

לחם, גבינות,    . זה פער מטורף בין מה שיש בבית לבין מה שיש פה. ביצים,.נותנים לנערות אובר.התנהלות כזאת....

שח לקנות בגדים לראש השנה. בבית אין    400  ...ירקות, טונה, אבוקדו. שפע. הפערים האלה. הנערות מזלזלות  

  .. לנו סכומים כאלה. זה רחוק ממה שהן יודעות וזה לא מנרמל לחיים האמיתיים. כשהן יוצאות הן חוטפות זפטה.

 " .אני מסכימה בלעטוף אותן אבל לא חייב להיות חומרי

אפילו    אוהצוות מודע היטב לקושי בריחוק מהבית הביולוגי, גם אם זהו בית שלא היטיב עם הנערה  

קשה לעשות פה חגים כשכל החברים מעלים תמונה עם המשפחה, לבן, מתנות. בסוכות  הזיק לה. מדריכה: "

 –את זה אז אני אומרת  חגגנו כולן ביחד. אמרנו להן תתלבשו יפה. אתן המשפחה שלי פה. הן לא אוהבות להגיד

בכל הראיונות עם הנערות עולים ביטויי געגועים להורים   לי כי אני חוגגת עכשיו איתכן".עכשיו אתן המשפחה ש

"אין לי מה    מצב שאלך לישון בלי לדבר איתם"  ןבבית יותר כיף, מאוד קשורה להורים שלי, אי"  :ו/או לאחים
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ההדרכה מתאר אמביוולנטיות שנשמעת מדי פעם בקרב הנערות כלפי  להעלות לאנסטגרם בחגים". מאידך, צוות  

באופן פרטני הן גם יגידו שלא רוצות לעשות חג בבית.. בשישי הן לפעמים  הבית וההוצאה מהבית. מדריכה: "

גם העדכונים היומיים מתארים שיחות   הן יתפוצצו ורע להן ולא טוב להן". רוצות לחזור ולא טוב להן בבית ופה

הורה לא הסכים לדבר  . מתוארים מקרים בהם  שמסתיימות בעוגמת נפש או בכעסים  עם הביתהנערות  של    טלפון

 באמצע שיחה. להורה שניתקה את הטלפון   נערהאו   נערהעם ה

לאחר תקופה הקליטה בה הנערה מורשית לצאת הביתה בכל שלושה שבועות ולדבר בטלפון הנייח בחדר  

.  , בהתאם למצבי הסיכון ולכוחות של הנערהמורשית לצאת הביתה בכל שבועייםדקות ביום, היא    20מדריכות  

זכויות אלו נשמרות ככל הניתן ללא קשר להתנהגותן של הנערות, אלא אם מתן זכות עלולה באופן וודאי לסכן  

תוקפנות  אותן.   ושל  שרירותיות  של  תחושה  למנוע  רצון  מתוך  נובעת  בהתנהגות  התנייה  ללא  הזכויות  מתן 

, בהתאם  ויציאה לאפטרים  זמן בטלפון הנייד הפרטי שלה  –מעבר לכך, הנערה מקבלת צ'ופרים  מסדית כלפיהן.  מ

 ברזולוציה של חצאי ימים. הנמדדת להתנהגותה 

 

 ותהמשפח בין הכפר לבין קשר 

במצב של התמכרות ולא  ,  עליהן ולדאוג לצרכיהן  שמורל מרבית הנערות מגיעות מבתים בהם ההורים לא ידעו  

התעללו בנערות והפעילו כלפיהן    אף  אלא  הזניחושלא שמרו עליהן ובתיפקוד, ובמקרים אחרים, ההורים לא רק  

תקופה קצרה יחסית של    לאחר.  וקרובי משפחה אחרים  של מכרים  אוו/שלהם    אלימות פיזית, רגשית ואף מינית 

המסגרת בתוך  הורים  לציון,   ביקורי  שבראשון  גם  בהוסטל  אבות    כמו  בין  בעיקר  רצויות  לא  אינטראקציות 

ם מוזמנים כל שישה  הוריהגיע הצוות למסקנה שיש להבנות את הקשר עם ההורים. ה   ,בתםלנערות, חברות של  

  מועדי ועדות ההערכה בין  בפרקי הזמן שהצוות מקפיד לספר רק על הישגי הנערה.    ה חודשים לוועדת הערכה ב

עדיף   טען כי פרירהנך פאולו המחכפי שבעיר.  עמם לקחת את הנערה למפגשבתיאום עם הצוות  ההורים יכולים 

עדיפה עבודה פחות אידאלית אבל  , באותו אופן עולה המסר כי  חינוך מסורתי מוקפד מחינוך אלרנטיבי מרושל

   לא ייצאו לפועל.ש אוטופיסטיים  לפעול באופניםרצון מול המשפחות, מאשר קיומו של  מוקפדת

בשל ההבנה כי היחסים בתוך המשפחה מאוד קונפליקטואליים, הוחלט להפריד את ערוצי התקשורת  

)מרבית   עם האמהותבקשר עם האבות, רכזת הבית   מחזיקה את הקשרמנהלת הכפר בין בני משפחה שונים. 

גם פסיכיאטרית הכפר בקשר עמה. נשות הצוות   במידת הצורך, הנערהבקשר עם ועו"ס הבית  ההורים פרודים(

מספק להורים  צוות בית רות של ההקשר המשפחתי של כל נערה.  מערכתיתהראייה עורכות את התכלול וה

ההורים ברובם הגדול מביעים  , רוניתלדברי   כטיפול בהורים.מוגדרת  לאזו התערבות אך   ,תמיכה וגישור ,ייעוץ



53 

 

והכי חשוב, הנערה היא הלקוחה  על ידי הצוות " וי המקצועי הניתן להם  ליו להערכה גדולה ליחס המכבד ו 

 ".העיקרית ובדרך זו אנחנו מייצרים אצלה תחושת ביטחון ויכולת ליצור אמון בעולם המבוגרים שבגדו בה 

שיח עם    נוטלות בכך את ההזדמנות לנהל נשות צוות מספרות כי יש נערות שקוראות להן "אמא" והן  

המ סביב  של  ושג  הנערות  והרגשי  מבחינת  הביולוגי  תחליף  הביולוגית  למשפחה  שאין  גדולה  הבנה  יש  אמא. 

הכמיהה של הנערות למשפחה, בד בבד עם הבנה כי המשפחה הביולוגית לא מהווה חלק מהתהליך שהנערות  

מדבר   מקום טוב לחזור אליו. צוות ההדרכה מצליחה להיות בדרך כלל היא לא –עוברות בכפר, ושלא תמיד, או 

מאוד חשוב    הקשר עם ההוריםעם הנערות על חשיבותה של המשפחה ועל המקום של הכפר אל מול המשפחה: " 

 " אלה ההורים שלך. אנחנו הגב שלך. אנחנו הגב אבל הם המשפחה שלך.  –ואני אגיד לנערה לי...

הנערות וברוב המקרים,  ברור לצוות כי הקשר עם ההורים הוא חשוב, בהיותם הסוכנים הראשונים של  

הם הקרקע בה תיקלט הנערה בצאתה מהכפר. לכן, הקשר עם ההורים הוא פרטני. נשות צוות מקיימות תקשורת  

נערות מספרות על שיפור היחסים עם    לתהליך הטיפולי של הנערה. זהקשר  בלפי התועלת שהן חוות    עם ההורים

אם רות,  בית  של  עקיף  או  ישיר  סיוע  באמצעות  בתוך    ההורים  כתהליך  ההורים  של  וקבלה  הבנה  באמצעות 

הגעה  התהליך הכללי של הנערה ואם בסיוע ישיר ותקשורת ישירה עם ההורים או דיבור על ההורים עם הצוות ו

קבלה שלהם כפי שהם או לחילופין, הבנה כי הורה שנחוה בעיניהן כרוצה להרע להן הובן כי  והבנה, סליחה,  ל

   .ת התנהלותו הבעייתיתכוונותיו היו טובות למרו

 

חשבתי אבא שלי החורג לא סובל אותי, לא רוצה שאהיה בבית ולא אכפת לו ממני ועכשיו     –

אני מבינה שזה לא באמת מה שניסה לעשות, הוא ניסה להגן עלי שלא יקרה לי משהו רע ועכשיו  

 אני מבינה את זה.  

 איך זה קרה?  –

 עם הזמן דיברתי איתו והרכזת שלנו דיברה איתו והתחלנו יותר לדבר על זה וזה נפתר.  –

 התקשורת השתפרה.  –

 

יש לציין שלעיתים צוות בית רות נרתם על ידי העוס בקהילה להכנס לתמונה עוד טרום וועדת  

לקליטה בבית רות  הכרות , בניסיון לשכנע הורים לשתף פעולה עם הוצאת הנערה שנמצאה מתאימה  

 מהבית. 
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 צוותקבלת 

סוציאליות נדרשות להיות בעלות  - . מורות ועובדותשל המועמדות  חיים-על בסיס קורות  לראיון  צוות הכפר מוזמן

יעילות,  .  ותעודת מקצוע רשמית  השכלה מקצועית פורמאלית גרפולוגי אך בשל חוסר  נסיון לשלב מבחן  היה 

אבל  למועמדות  עורכת את הסינון הראשוני    כפרבמדריכות  העל קליטת    החינוך הממונהרכזת  הנסיון הופסק.  

היא המנהלת    הבית  יהיו מעורבות בבחירת המדריכות. בסופו של יום, רכזת  גם לה וגם לרכזות הבתים שהן   חשוב

זו שתעבוד עמה באופן  הישירה המדריכה חייבת להיות מישהי    יומיומי ואינטנסיבי. לכן    של המדריכה והיא 

חוסר   ובכל זאת, לפעמים מתגלע  .'רוח הבית'תשתלב טוב בושהרכזת מעריכה כי  איתה טוב,    שהרכזת מתקשרת

  , הנטיה היא לקבל את עמדת רכזת ובלר  לגבי מועמדת זו או אחרת.הבית    רכזתלבין    חינוךרכזת ה הסכמה בין  

   .עצמן הבית   הקבלה של המועמדות להדרכה לרכזותהמגמה היא השבת ראיונות  . כיום הבית

,  המורותאחראית על קבלת צוות המורות.    רכזת ההשכלה המנהלת את בית הספר  בית הספר,לגבי צוות  

מתקבלות על סמן הכשרה מקצועית בתחום של נוער או חינוך מיוחד וכן על סמך נסיון    בעלות תעודת הוראה,  

כמעט    היאצוות המורות לא התחלף בשנים האחרונות למעט מורות מחליפות בחופשות לידה, כך ש  בפועלקודם.  

 לא עוסקת בכך. ש

ם כמו נסיון קודם  כפר בדרך כלל לא קשורים לפרטים קשיחי ב    תפקיד מדריכהעבור  קריטריוני הקבלה  

  , רקע של הדרכה בתנועת נוער או עבר פיקודי/הדרכתי בצהל מהווה יתרון בולט . יחד עם זאתאם כי    .והשכלה

.  , במהלך תהליך הסינון והקבלהלתכונות אופי שהמועמדת מקרינה בשעות נוכחותה בכפרניתנת חשיבות רבה  

ולת למידה,  יכולת להכיל, סבלנות, יכתקשורת בינאישית טובה,  מאפיינים כגון  חיפוש  דיברו על    נשות הצוות

להתמקצעות בעבודה עם  וללמידה ולצמיחה אישית   תנאי הכרחי  המהוותרפלקסיביות ו  יכולת התבוננות פנימה

וש  לח,  'לחוש את המועמדת'הצוות מדבר על    יכולת אישית נוספת היא היכולת למחשבה פתוחה וגמישה.הנערות.  

כשצוות הרכזות של הכפר מתייחס לסוגיית קריטריוני    את האווירה שהיא מביאה עמה בתקשורת הבינאישית.

ת מסתכלת על הרזומה.  אהקבלה של מדריכות מתגלית תמימות דעים לגבי אי הצורך ההכרחי בנסיון קודם: " 

מצבים   על  שאלות  שואלת  את  לא.  או  תתקבל  בהכרח  לא  נסיון  שיש  לימודים  מי  רצוי  מורכבים, 

היכולת של אשת צוות עם תואר להבין קצת שונה ממי שלא. ברמת הלמידה. בתהליך של הלמידה  ..אקדמיים.

זה תהליך, משהו שצריך לדעת אותו. עד כמה את פתוח ..וההפנמה. ללמוד.  ביקורת,    הבללמוד  ולקבל  ללמוד 

ה, זמינה, יכולת להתחבר לעולם הזה. רק אחרי  להתפתח. אני מזהה עד כמה מסיטואציות שהעליתי היא פנוי

נטי"  קודם חיפשו אנשים עם ניסיון בהדרכה. היום אני יודעת שזה פחות רלוו " "התצפיות אני יכולה באמת לדעת.

מע אפילו עמדה השוללת נסיון קודם:   –אם כי "מי שאין לה נסיון  אי אפשר להתקשר לממליצים". לעיתים תיש 
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א תאבד את היכולת שלה לפעול מעצמה, לא ממסגרות מחשבתיות שכבר גרמו לה לאבד  "עדיף בלי נסיון, של 

 משהו מהאותנטיות שלה". 

אשת אחת,  -למעט  ביניהן  צוות  בכפר,  החינוכי  הצוות  אתכלל  המנהלת  ההשכלה  הספר,    רכזת  בית 

פר כשהתחילו את  מנהלנית בית הספר, רכזת החינוך של הכפר, וכן רכזות הבתים וסגניותיהן "צמחו" בתוך הכ

רכזת בית  כמדריכות חינוכיות בבתים.    ן את עבודת  לאחר שהחלוהתקדמו  בכפר בתפקידים זוטרים. כולן  דרכן  

ו בשדה  מעשית  התנסות  בשנת  כסטודנטית  דרכה  התחילה  היא  הבית  סגניות  מ אחת  אחת  התחילה  אף 

ועברה מסלול של  - שתיהן מטעם המכללה האקדמית עמקבשנת התנסות מעשית בשדה,  כסטודנטית   יזרעאל 

   סטודנטית, מדריכה, סגנית ואף מילאה את מקומה של רכזת הבית כאשר זו יצאה פעמיים לחופשת לידה. 

כמו טראומה קודמת עקב פגיעה או הפרעת אכילה    בעברן   מתמודדות עם מצבים סיכונייםמועמדות ש

ההסבר הוא כי החשיפה לנסיבות חייהן הקיצוניות של הנערות, במצב בו המועמדת    לרוב לא יתקבלו לעבודה. 

מועמדת למקומות רגשיים מאוד קשים, כך שהדבר יסב נזק הן עבורה והן עבור  עדיין רגישה, עלולה לקחת את ה

מיומנויות העבודה כפי שנראה בהמשך, תובעות מהעובדות רגישות גבוהה מחד וחוסן   הנערות שיהיו עדות לכך.

גבולות מאידך, ויכולת להציב  יכולת הכלה מחד  וגמישות    וכל זאת   גבוה מאידך,  יצירתיות, פתיחות  יחד עם 

הן    , מעבר לתחושת בטן חזקה והתרשמות אישית  כדי לעמוד על טיבן של המועמדות,ויכולות למידה גבוהות.  

קשה לפרט מהם  לצוות היה  ועם כל זאת,    . נדרשות להגיע לבית רות לכמה ראיונות וכן לכמה ימי שהייה ותצפית

תעה, מה יש  זה עדיין ביצת הפ  ,עדיין, למרות הראיונות והכלעובדות חדשות: "  מתקבלותאמצעותם  שבהכלים  

 שם שעוד חצי שנה יהיה". 

בעובדה שהן מחוייבות להיות רגישות אבל לא להיעלב מהנערות  פרדוקס בו נתקלות המדריכות נעוץ  

ועם זאת, להיות אותנטית רגשית ולבטא את הפגיעה במקרה של עלבון מצד הנערות ואף להגיב לעלבון, שהרי  

אנו נפגעות מאנשים שחשובים לנו ולוקחות ברצינות את דבריהם. עם רכישת הנסיון והיכולת להבין את הקשר  

 בה ואת נסיבותיה, הצוות מפתח יכולת להתמודד עם פרדוקס זה.הפעולה המעלי

מאופן ההתייחסות של הצוות לתהליך קבלת עובדות לכפר ניכר, כי העבודה בכפר נשענת ברובה  לסיכום,  

פורמאלי.   ידע  על  מאשר  יותר  ובינאישיות  אישיות  מיומנויות  ולהיות  על  צוות  בתוך  היטב  להיקלט  היכולת 

יכולות של אמפתיה ותקשורת פתוחה ועמוקה עם הנערות מהוות תנאים הכרחיים לקבלה  קולגיאלית כמו גם  

 לעבודה והכרחיים להצלחה בה.
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 החינוכית  ההדרכה מרחב  . 4

 ועבודתו הצוות החינוכישל   מאפיינים 4.1

- סוציאלית ושתי בנות-עובדת, רכזת בית, סגנית רכזת,  חינוכיות  מדריכות    עד שמונה  צוות של שש  בכל בית

על כלל עבודת החינוך  . ומכינה את הארוחות החמות מבשלת שעובדת בכל הבתיםמועסקת בכפר . שירות )ש"ש(

סיוע בניהול  על  מקצועית ו ה חזקה הה על ארגון סדר היום בבתים, אחראית רכזת החינוך של הכפר, שאמונה על 

אירועים ותגובה עליהם וניסוח והוצאה לפועל כלל כפרית של נהלים ותפיסות  ניהול  של התרחשויות בבתים,  

רות בעיני    ביתשל  . המשימה  ביתבכפר הוא "לייצר לנערות בית", אומרת רכזת    כיצוות החינו הת  טרמעבודה.  

 ת ולספק להן את צורכיהן הבסיסיים. רכזת:  לשמור על בטחונן הפיזי של הנערו בראש ובראשונה,א הצוות הי

 

? אני  'מלוכלכת'הצוות שלי נלחץ מנערה שחזרה עם בדיקת שתן מלוכלכת. שלחתן לי? חזרה  

תחת   שמורה.  היא  שלה,  החמה  במיטה  ישנה  פה,  היא  מחר??'  איך  'אבל  מחר.  איתה  אדבר 

היא לא תשתמש היום בסמים. אני אדבר איתה מחר. זה לשמור    –ההשגחה שלכן, תחת קורת גג  

לא בא לי לצאת סופש הביתה. סבבה לי פה. את נותנת לי טלפון, את  'בעיני. נערה שאומרת לי  

 הן שמורות. –הן פה  ..תעשי תורנויות. טוב לי פה' אז זה לשמור. אומרת לי אל 

 

רות, במובן של סיפוק ביטחון  , לכפר משימה בשימור צורכיהן הנפשיים של הנעשל מטרות  ברמה הבאה

  ".בטחון. גב. אנחנו הגב שלך: ", ענתה רכזתקוגניטיבי. בתשובה לשאלה מה הנערה מקבלת בכפר-רגשי   נפשי,

, משימת הצוות היא ללוות את הנערות בתהליכי  ברמה הפיזית וברמה הנפשית  סיפוק הביטחון הבסיסיבמקביל ל

 התפתחות והתחזקות, ברמה ההתנהגותית כמו גם הרגשית והקוגניטיבית. מדריכה: 

 

לגרום להן להסתכל אחרת על דברים כי מה שקרה לך לא ייעלם אבל תסתכלו   –המשימה שלי 

אבל יש לכן פה אפשרות לטיפול, להבריא באמצעות מה שקרה לכן.    ,מבט אחרת  ודתעל זה מנק

לכן שקרה  מה  את  וקחו  יום  כל  אתכן  מלווה  זה  מהחיים  .  ייעלם  לא  זה  כי  תעבדו  זה  עם 

אם הוא נענש, הכל אצלך דף    ]אשאל אותה[ייענש. ואני  ניח נערה שרוצה שהפושע שלה  ..נשלכן.

. תתעסקי עם עצמך, עם איך את מבריאה את עצמך עם הרגשות  ..חלק נקי? הכל ייעלם לך?  

סית. הוא, עזבי. הוא הפוגע. תטפלי בעצמך. לא  "שלך. אני מאוד מעצימה את המפגשים עם העו

 לא תגשימי את החלומות שלך.   –תטפלי 
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, יצירת סיפור חיים  הוא ההתבוננות ומיסגור החיים באופנים חדשים  גשמת משימה זוכלי מרכזי בה

כלי מעצים וחשוב שכן, מרבית השיח עם הנערות סובב סביב   זהו. שמייצר משמעויות חדשות לסיפור של הנערה

ות  מחדש של חייהן ונסיבות חייהן באופן שמאפשר להן לראות את עצמן כאדם המסוגל לקבל החלט -מיסגור 

על כך יפורט בפרק עקרונות העבודה של בית רות. לשם המחשה,    . ולהשיג רמה מסויימת של שליטה על חייו

אני נותנת  : "והמיניות  מחדש על נושא המין- התבוננותעל    רכזתכפי שתיארה  דוגמה של עבודת השיח  מובאת  

להן את היכולת להבחין בין טוב לרע. מין זה הבסיס של החיים, זה משהו שכולן עושות. תמיד אני אומרת להן  

אוכל, יחסי מין ושינה. וזה מדהים אבל הן מקבלות כלים. זה לא טאבו שאסור לקיים יחסי מין, מותר ורצוי    –

יורדות לפרטי פרטים, איך נהנים  אבל זה הדבר הכי אינטימי שלנו אבל אני רוצה להנות מזה . אז כן, אנחנו 

אז הן יעשו ככה כי גם אני הייתי כזאת. אמא שלי היתה אומרת לי לא ואני    –מיחסי מין. אם תגידי לנערות לא  

 ". הייתי עושה

זה כל כך קל שבעצם זה בדיוק  "כי  , המתמחה בצמיחה רוחנית והכרת תודה, אמר  ראסט-דייויד שטנדל

כשלמדנו לחצות כביש: לעצור, להתבונן, לפעול. זה הכל. אבל עד כמה אנחנו באמת    8תנו בגיל  מה שלימדו או

עוצרים? אנחנו ממהרים דרך החיים. אנחנו לא עוצרים. אנחנו מחמיצים את ההזדמנות כי אנחנו לא עוצרים.  

השהות בכפר מאפשרת את    נו". בחיי  ' עצור'אנחנו זקוקים לעצירה, להיות בשקט. לכן אנו צריכים לבנות סימני  

לנערות פסק ולספר מחדש את סיפורן, באופן ש-אותו שקט שנותן  ויכולות  זמן להתבונן מחדש  מאיר תכונות 

מביא משמעויות חדשות לסיפור חייהן וכך גם פותח בפניהן אפשרויות חדשות  לא היו ערות להן,  הן  חדשות ש

 של פעולה כמו גם תקוות חדשות.

מחד אמנם מדובר בכפר אבל לכל נערה  ון הושקעו בבניית מודל הבתים של הכפר.  הרבה מחשבה ותכנ

כמו כן, המבנה הפיזי והמבנה הארגוני    ייכת.שיש שיוך אינטימי יותר של בית, של מעין משפחה בכפר, אליה היא  

ה, גם  אמנם התבססו על הנחיות משרד הרווחה אך לא התקבלו כמובן מאליו אלא, כל פרט עבר חשיבה וחקיר

כדי לתת תחושת    בזהותן של הנערות,  החלוקה לבתים מאוד ברורהלציון.  -לאור הנסיון שנצבר בהוסטל בראשון

אני מרוצה לשמוע שרוב הפעולות המוצלחות שנעשות הן במסגרת  כפר. רונית "-בית, מרחב אינטימי יותר מהכלל

ני מאוד אוהבת את האינטימיות של הבתים,  של בית ופחות במסגרת של כלל כפר. ואני רואה בזה חוזק דווקא. א 

 . "הסולידריות שלהם, אני חושבת שזה מאוד משרת משהו הרבה יותר מהותי 

  לציון-התבססנו על הנחיות משרד הרווחה ושיפרנו איפה שצריך. במובן הזה העבודה בראשוןאיריס: "

יפגעו בעצמן או אחת  שלא    –נתנה לנו המון כלים. למשל הבנו שמקלחת זה מקום מסוכן אז המקלחות משותפות  
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וגם יש שלוש פגיעה    בשניה.  שלא תהיה סיטואציה שנערה תהיה לבד עם    –בנות בחדר שנוכל לשמוע אם יש 

 "זת. בית תהיה סגנית רכזת אבל יכולה להחליף את הרכ-הפוגעת. היה לנו ברור שהאם

נוכח  הוא  מתלווה כאשר    הבכיר   ארוחות "משפחתיות" אליהן הצוות   3כל בית בכפר מתנהל כ'בית' עם  

ולא  "  ,ת אחרי ישיבות לבתים. הצוות מהווה דוגמה אישית לחיים משותפיםוהנהלה שמצטרפחברות  בכפר, כולל  

]כלומר, מנקה את איזורי   ו הצוות מנקה את השירותים של – ]את האיזורים המשמשים אותן[ רק הבנות מנקות

 ש דוגמה מהצוות, לא שונה מאיתנו." . יהשירות שלו[

 נושאות התפקידים בבית 

בשעות הבוקר.   בכפר עובד ,ס"המונה את הרכזת, הסגנית והעו, הנקרא גם הצוות המוביל, צוות הבוקר

ות. כששואלים את הנערות מי  נערמאוד משמעותי עבור ה  הואמהראיונות עולה כי  זהו צוות הליבה של הבית ו 

העו ואת  הסגנית  הרכזת,  את  מציינות  לרוב  הן  בעיניהן,  רכזת  "משמעותיות  את  גם  מציינות  גדול  חלק  ס, 

ת  חלק מהמשמעותיּו  צוות המדריכות.ובאופנים שונים גם את  בית הספר  , הקרויה בבית רות מנהלת  הההשכל

מהיות נובע  הבוקר  צוות  קבוע,  ו  של  הפעלת  צוות  של  גבוה  מאוד  מנדט  את    .סמכותשבידיו  מתארת  נערה 

צוות הבוקר  המשמעותיות צוות הבוקר[  ":  עבורה  של  על  ]נשות  איתן  לי בדברים הקשים, לדבר  היו חשובות 

תבוא, תבדוק, תעזור לי". נערה נוספת    ת גם אם אמרה לי שלא אצא שבת והרכזתדברים קשים. אני אצא שב

אמא שניה שלי. אני    –היה קליק מהתחלה. ביום שראיתי שהיא עוזרת לי אמרתי    ביני לבין ]הרכזת[" מספרת כי

 הקשר הכי חזק מהצוות. חיים שלי."  . איתה]שם הרכזת[קוראת לה אמא, לא 

היא  רונית הנער   מדגישה  גם  בעיני  הבוקר  לצוות  שיש  החשיבות  מסתלקות  ות  את  שהבנות  "ראינו 

מביה"ס בשביל להיות עם הצוות בוקר, שהוא צוות יותר משמעותי ומבוגר. אז ראינו את הצורך הזה ובמקום  

.  ..עם הצוות המוביל שהפך למנהג קבוע  בוקר  ארוחת  של הכנת     פיילוט  האותן, אמרנו נעשהעניש אותן ולבלום  ל

אוכלות   הן מאוחר יותררה כל יום. . זה קולארוחה משותפתוהן יושבות עם צוות בוקר   9:30-9:45-הן מגיעות ב 

 ". בארוחה מתקיימות שיחות חולין חביבות  ...  ס"צהריים עם הצוות בוקר, והעו איתנו ארוחת

מקום משמעותי בשינוי התפיסה העצמית של הנערות. מספרת נערה על   יש  לצוות הבוקר ולרכזת בפרט 

לימדה    "]הרכזת[שיבות השיחות עם הרכזת כשיחות ששינו את תפיסותיה העצמיות ואת תפיסות העולם שלה:  ח

אמא ואני לא בקשר עם הורים    מסבירה לי ונותנת לי דרך לחיים ממש כמו  ..אותי דברים שלא ידעתי על עצמי.

  כזת כמו אמא בשבילי, מכירה אותה הר"  רבות בראיונות עם הנערות:  פעמים  שלי". הדימוי של הרכזת כאם עולה

שנים. היא אישה חזקה,    אני מכירה אותה כבר הרכזת שלי מיוחדת.  " "שנים ועזרה לי ברגעים הכי קשים שלי 
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שנים שאני פה ושהיא פה בשבילי, אף פעם לא  מקרב לב על כל הואני מודה לה    הרבה דברים  ךכ-לעזרה לי בכ 

 נתה לי גב. תמיד באה וישבה איתי." אמרה אני לא יכולה לדבר איתך או הפ

עם    .ת וריכוזלתפקידי סגנּו  שקודמומדריכות לשעבר    כלל-בדרךהן  בכפר  הרכזות והסגניות  .  בית-רכזת

לעבור ממדריכה להיות בצוות  המעבר מהדרכה לניהול צוות הבית מהווה קפיצה מהותית באופי העבודה: "  זאת,

רמת    , היכולות הניהוליות והארגוניות כמו גםרמת האחריות, רוחב ההתבוננות  "בוקר זה קשה. זה עולם אחר.

ב יותר  הרבה  ורחבה  גבוהה  ברמה  הן  ומהרכזת  הבית  מסגנית  הנדרשות  של  המקצועיות  לתפקידן  השוואה 

משאבים  ת  הדורשת השקע  המדריכות והקפיצה המקצועית נחווית על ידי הרכזות והסגניות כקפיצה מאתגרת

 .רבים של זמן ושל כוחות נפש 

היא הדמות  .  על צוות הביתארגונית  מבחינה  אחראית  היא גם  ו  הרכזת אחראית על כלל תפקוד הבית

מקצועית על צוות  מבחינה  כמו כן היא אחראית  פתרון בעיות.  על  הבית והמובילה בקבלת החלטות על נערות  

החזיק את  ל לבנות צוות שמסתכל על כל התמונה הרחבה שיכול    –"השאיפה  ות כי  ציינמ  הרכזותההדרכה בבית.  

עושה דברים  ]רכזת[  רכזת מחזיקה פה את הבית על כל מה שהוא כולל בתוכו, אני  "".  החינוך טיפול השכלה

טכניים משרדיים קצת, מיילים, טלפונים, בקשר עם המשפחות והבני זוג וגורמי הרווחה, ועם כל הגורמי חוץ  

ת העבודה  הרכזת מתכללת א" ".  בית ספר   ,חונכות  ,מתנדבות  –האלה ובתוך הכפר עם כל מי שקשור לחיים שלהן  

בבית." מהנערות  אחת  כל  מאוד"  עם  היא  אחראית  את  עליה  רווחה,    – רחבה    הקשת  מדריכות,  צוות, 

הרכזת קושרת את כל חוטי העשייה בתוך הבית ועליה לראות בראייה כוללת    "אפוטרופסות, הורים, חונכויות.

את צרכי הנערות והצוות ולתכלל צרכים אלו לכדי תיפקוד הוליסטי של הבית, החל ממילוי צרכים בסיסיים ועד  

וטיפוליים. הרכזת אף מתכללת את עבודת הבית ואת התהליך    נוכייםחי לאחריות למילוי תפקידים ותהליכים  

שעוברת כל נערה בבית עם הגורמים מחוץ לבית, ביניהם, צוותי בתים אחרים בכפר, עבודה בתיאום מול מרחבי  

ועוד.   לכפר  חיצוניים  גורמים  מול  עבודה  וההשכלה,  וניהולי.הטיפול  מקצועי  תפקיד  לחיבור    לרכזת  מעבר 

גורם מווסת, מארגן ומרגיע של הצוות     פי תפיסת הכפר היא מהווה - ראיית המכלול של כל נערה, עלהחוטים ו

 והנערות. 

ב  סגנית. הסגנית  אם  בתיםתפקיד  תקן  על  והשל    הבית-מבוסס  הרווחה  העבודה,  שירותים  משרד 

הנוער.   חברתייםה חסות  רשות  במעונות  השגור  המסורתי  מהתפקיד  שונה  הוא  רות,    אך  בית  תפיסת  פי  על 

אמונה על התפקוד של  ולהיות    להוציא לפועל את תכנית הטיפול/חינוך של כל אחת מנערות הבית  תפקידה הוא

הגבולות    החזקת,  הבית ושל הנערות בתוכו: קיום סדר היום של הבית, קיום סביבה פיזית נקייה מכבדת ונאותה

 של עבודת המדריכות.  בבית ושמירת הרצף
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]ציטוט מראיון עם בכירה מצוות ההדרכה[.  הסגנית היא כמו שר הפנים" הסגנית  "  מוסיפה:  רונית " 

תואר, משכילה, מדברת עברית    עובדת בעלתהיא אחראית על כל מה שקורה בבית,   .אצלינו היא סוג של אם בית

מדי יותר  מעמיס  שזה  וראינו  יחד  עשינו  במקור  כי  מהבישול.  זה  את  והפרדנו  לנו.  שחשוב  מה  זה  ".  תקנית. 

כפי שהעידה על    בתפקיד הסגנית יש חלקים מישמעתיים הקשורים לאימון במילוי מטלות יומיומיות הכרחיות.

בשונה מפנימיות  ".  תורנויות, כביסות, נקיון כפר  –  עיני הנערות[]ב  התפקיד שתמיד מבשר רעות "  זהעצמה סגנית,  

עתודה לריכוז הבית והמסלול האופייני והמצופה הוא שהסגנית    אחרות ברשות חסות הנוער, הסגנית מהווה

הדבר משפיע על בחירת כוח האדם לתפקיד    להיות רכזת הבית.  דםתהיה מדריכה שקודמה ובעתיד היא תקו

  ניע את הנערות כלל מדריכה ותיקה בעלת תואר ראשון לפחות, בעלת יכולת לה -הסגנית. הסגנית תהיה בדרך

ורפלקסיביות,   ללמידה  גבוהה  יכולת  ובעלת  הנערות  עם  ליצור קשר מעמיק  יכולת  בעלת  ובעיקר  מישמעתית 

 .בית-שית שנדרשות בתפקיד הסגנית והן בתפקיד העתידי של רכזּותואי יכולות הכרחיות להתפתחות  מקצועית

שהיתה    רכזתמאידך, עבודתה של הסגנית נוגעת ברבדים הכי בסיסיים של הקיום האנושי של הנערות.  

התפקיד הכי טוב. את באמת נוגעת בנערות, את מדברת עם הנערות על  תפקיד: " העל    בעברה סגנית בית מספרת 

לא מתקלחות, במקלחת הם מורידות את הבגדים וזה גורם להן למשהו לא טוב. ואת הולכת  מסריחות ו ןזה שה

איתן לרופא.. כשהייתי סגנית ישנתי הכי טוב, כאילו, הלכתי הביתה ואמרתי לעצמי עשיתי מלא דברים טובים  

 . עולם כשהייתי סגנית"הכי טובים ב  והיחסים עם הנערות היו ..היום. וזה היה להתלכלך אמיתי.

 טיפול רפואי

אחריותה של הסגנית. בראיונות רבים עלה  בנגישות לטיפולים הרפואיים ]למעט הפסיכיאטריים[ מצויה  

לי השן    ה"כאב נושא ההתמהמהות בטיפול הרפואי. נערות חשות כי לא תמיד הן מקבלות את הטיפול הנדרש  

ולקחו אותי לרופא שיניים ולא עזר. עשו לי עקירה ויש לי חור ועכשיו כואב, כל האוכל נכנס לשם", לעיתים,  

א מטופלות "אני אנמית ולא לוקחת ברזל כי לא נותנים לי. עשיתי בדיקת רופא  חשות כי יש להן בעיות רפואיות ל

והוא עזב. עכשיו יש רופאה בקופ"ח שלא מתייחסת. כל דבר אומרת לי 'את בסדר'". בהתאם למחקרים קודמים, 

יש    אמיתי ונתפש.    -במקום סגור לבין מצב רפואי  ירוד  בצו בית משפט,ככל הנראה מתקיים קשר בין שהייה  

טראומה לבין מחלות גופניות ותחושת מסוגלות  -לציין כי קיים גוף מחקרי רחב הקושר בין תסמינים של פוסט

( עם סבל  אותן,  (.  Neigh & Ali, 2016להתמודד  תוקף  בין הטראומות לתחושות שהגוף  יש קשר הדוק  מור: 

נערה יכולה לייצר אירוע חריג    –יתר כמו גם התייחסות לא פרופורצינלית לאופי החולי  -סומטיזציה והתחלות

בנוסף לכך,    .ת התקררות, או כאבי ברכייםעל תחוש  "מיידי  אני מצוננת וחייבת מיון עכשיו "קשה כיוון שדורשת  

מצד הצוות עלה רצון לחזק את התפיסה של מתן טיפול אלטרנטיבי, "לא לתת על כל כאב אקמול", אלא, לספק  



61 

 

לאחרונה נוסף חוג יוגה, תחום פעילות שמחבר    רוח המקום.יותר קרוב ל  הגם יהי ריפוי שמחבר גופנפש שהוא  

ההחלטה לשלבו דווקא בתוך מסגרת הלימודים התקבלה מתוך רצון שהנערות יחוו עוד  "   :מור  בין הגוף לנפש.

נוספת שעלתה היא    ה הצעחוגים בכפר.  כלי לוויסות והרגעה במסגרת בה אין להן בחירה כמו שמונהג במסגרת ה 

סיק אחות במשרה חלקית, כפי שבבית ספר היתה בעבר אחות בית ספרית שהוותה גורם מתווך שלעיתים  להע

 . "אף ייתר את הרופא

אמורה למלא את מקומה  ]ו[מבוגרת יותר  הבית ה"מסורתית" בתפיסת כפרי הנוער בישראל "-בעוד שאם

של החניך בתחומי הבריאות,    של האם במשפחה המסורתית, ליצור תחושה חמה ותומכת, לדאוג לכלל צרכיו

(, הרי שתפקידה של הסגנית רחב  , ל2002שמאי,  " )ההיגיינה, הסדר והניקיון, לטפח את מבנה הפנימייה וכיו"ב.

הרכב   לפיה,  נוער  וכפרי  בפנימיות  החינוך  תפקידי  שעברו  התפיסתי  השינוי  את  משקפת  זו  תפיסה  בהרבה. 

   .(2002שמאי,  )  פרופסיונאליות גבוהה יותר גם בתפקידי החינוך שאינם מקצועייםהאוכלוסייה המשתנה מצריך  

 

המדריכות שוהות עם הנערות  .  חינוכיות  מדריכות   שמונהעד    לכל בית צוות של שש.  חינוכיותמדריכות  

הוא בדרך כלל צעיר    בפנימיות  המדריך   בית הספר.הן יוצאות לאחה"צ ועד הבוקר למחרת, כש  16:00  -בכל יום מ 

דרכו בחיים. מודל התפ  בוגר צבא, הנמצא בצומת של החלטות הרווח שלו הינו של "אח  לקראת בחירת  קוד 

כי למדריך תפקיד מרכזי    , גורסת  על המעונות בשני העשורים האחרונים  תפיסת הפיקוח  . יחד עם זאת,בוגר"

   .(2002)שמאי,   נחשב פרופסייה בחינוך במעונות ולכן הוא מצריך מיומנות גבוהה, גם אם לא

בבית את    של הנערות  ברוב שעות השהות  מותמייש הן אלה השעות רבות עם הנערות, המדריכות    בהיותן

בכפר.   הנערות  עם  העבודה  ועקרונות  אחרמדיניות  בשעות  המדריכות  עבודת  לבין  הבוקר  צוות  עבודת  -בין 

יחסי האמון בין צוות הבוקר לבין המדריכות מודגמים באמירה  התהריים צריכה להתקיים זיקה והמשכיות.  

 הכל במעגל." המדריכות ממשיכות אותי, זו אותה עבודה. : " בית סגנית הבאה של 

וכן   הנערות  עם  הממושכת  השהות  לנ  בגיל הקירבה  בשל  בשל  המדריכות  מרבית  צוות  ,  ערותשל 

בקירבה גדולה    –יותר לנערות ולכן גם סמכותו פחותה לעומת צוות הבוקר אך בכך גם יתרונו  מקורב  המדריכות  

של   שליטה  חסרי  מביכים,  קשים,  הכי  ברגעים  שם  בהיותן  הנערות,  עם  מאוד  האינטימית  בהכרות  לנערות, 

 הנערות.  

תודה על היות צוות המדריכות מצוי עבורן, וברור להן שהצוות לא בא רק לשם  הנערות יודעות להכיר  

המדריכה. היא סחבקית, צוחקת, רוקדת. מבינה אותי, יודעת לעזור לי.  ...  מרגישה טוב עם  הרווחים הכספיים. " 

וי מי".  מדריכות שנוח לשתף. תל  יש גם" לא במקום היא יודעת לנער אותי",    האם אני עצבנית וזורקת לה מיל
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אם לא היו מקצועיים לא הייתי מגיעה להשגים כי הייתי  הרבה הערכה למקצועיות של הצוות "הנערות ביטאו  

תחושה שאפשר לסמוך על הרכזות להישאר דיסקרטיות  ביטאו  וכן,    ".צריכה עזרה ממש חזקה של המון כוח

 ם לא לספר". הכי תכבד בעול  ]הרכזת[ הכל עובר בדוחות אז כולן יודעות הכל.איתן: " 

הלמידה תוך כדי עבודה    הפרופסיונאליות של צוות ההדרכה יש מחירים. אחד מהם הוא- אימאידך, ל

בכך שצוות ההדרכה מתאר סיטואציות רבות  תבטא בראיונות  ה  את מיומנות ההכלה וההפרדה הרגשית. הדבר

עוולות שנגרמו להן בכפר,  בהן הוא מואשם על ידי הנערות . בין  שלא בצדק  – כשבחווייתן של המדריכות    על 

אדישות כלפיהן, חוסר הקשבה לצרכיהן על קמצנות ואי סיפוק צרכים חומריים מצד    יינו הנערותהתלונות, צ 

באמפתיה,   המעורב  עלבון  של  אמביוולנטיים  רגשות  אלו  ביטויים  כלפי  מביעות  המדריכות  זמנית  -בוהצוות. 

   קחות אישית ולא לוקחות אישית את ההאשמות.לו

כך  ,  תכונות לא נעימות של הנערה )נצלנית, עוקצנית(  תיאורימערבים    תיאורי המדריכות את הנערות

,  "היא מסתלבטת עלינו היא עושה צחוק מכל דבר ברמה שזה מוציא מהדעת: "יםיומיה   ניםעדכו למשל, נכתב ב

הלכנו לרחבת בית הספר לארוחת הצהריים המשותפת ושם  "  ", יפה בכללהתנהגה אליי בחוצפה ודיברה לא  "

ביחד עם עלבון מהתנהגותן כלפי הצוות )הוציאה אותי קמצנית,    ",התנהגו באופן לא מכבד וכפוי טובה...מרביתן  

  התגובה להתנהגות  "(.אני מבינה מאיפה זה באבהבעת אמפתיה כלפי הנערה )"  מסכמות המדריכותממש נפגעתי(  

ב תרוב  ל כך,  אמצעות  היה  בשיחות.  המדריכה  שצוטטממשיכה  " מעלה  תיאור  הערות  ,  עם  המון  התעסקתי 

זלגה גם לתורנויות בשלב מסויים הפסקתי אותן, כולן התכנסו בסלון  ]של התנהגות לא מכבדת[  משמעת, גישה זו  

איפוס]הרכזת[  ו לשיחת  עם  תיאורי המשמרות מערבים    ".הגיעה  ביחד  הנערות  התנהלות  על  תיאורים קשים 

מתחושת חוסר יכולת    –רגעים של שיחות טובות. העדכונים מסגירים את התנודות הקיצוניות באווירה בבית  

עבר  יםניכר להכיל את הקושי המובע לשיחה רגועה ומרגיעה בתוך שעות ספורות. דוגמה אחת לרכבת    יםחד יםמ 

ביקשה לשוחח איתה    ]הרכזת[בארוחת הצהריים  ריכה והנערות במשמרת: "ההרים הרגשית שלעיתים חוות המד

מצאתי אותה בבית בוכה  על החיים  ...על הריצפה עזבה את ארוחת הצהריים  האוכלוהיא בתגובה זרקה את  

אין שום אפשרות להבין מילה ממה שהיא אומרת ומתכוונת אליו המילים שלה לא מובילות אפילו לרצף  ...שלה  

בארוחת ערב סירבה    ...אחרי הבכי הכעס והצעקות בבית עלתה למעלה מבלי לעשות תורנות    .גיוניתחבירי ה 

שתתף כשכבר ישבה זרקה את הצלחת על השולחן ועברה לסלון הייתה לנו שיחה נעימה בארוחת ערב, היא  הל

עלתה למעלה ונתקפה שוב בבכי עם    ...הגיעה ואמרה שכואב לה הראש כי אנחנו חופרות ומזה התחיל ויכוח  

התנהגות הזו היא לא  אותם מילים ומשפטים בשלב מסויים טענה שיש לה חום , לא היה לה , הוחלט שלאור ה 

בשעה   ירדה  היא  נייד,  צ'ופרכאיל   21:30מקבלת  שיחת  וביקשה  קרה  לא  כלום  ]המדריכה[  ו  אותה  .  הכניסה 
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  ...קיללה ואיימה שתשב כאן כל הלילה ותצרח    ...ובישרה לה שהיא לא מקבלת נייד היום יצאה בוכה וצורחת

הפסיקה היא  לעכשיו  בק  " .נכון  את הטקסט  לקרוא  שתנסה  שכמעט  מי  לב  תשים  רם,  פיסוק  ו ול  סימני  אין 

בטקסט. תחושת חוסר האוויר הנגרמת מקריאת הטקסט כלשונו, מביעה את תחושת חוסר האוויר המתקיימת  

במשמרת.   מסויימים  ברגעים  לא  תדיר  הפיסוק  היעדר  כי  סבורות  אנו  שונים,  יומיים  עדכונים  קריאת  לאור 

ובתוך כל זה, קורים אירועים נוספים בהם  הסערה.  -שי של שוך בהכרח נובע מטעות תחבירית אלא, ממצב רג

בארוחה הראשונה לעזור ולחסל הייתה היא עזרה    הייתה נהדרת ובוגרת,חוויה רגשית אחרת: "]נערה[    נוצרת

הרגיעה    ]המדריכה[כשהיא ככה דרוכה אנחנו יודעות שזה מלחיץ אותה,    ...אקסטרא בתורניות, היא בלחץ ממחר  

מהממת כייף של נערה כייף  ]נערה[  וסף, דינמיקה של נערות שמבינות את המפה ומשתדלות לסייע: "ובנ  ."אותה

והיא הייתה באחלה מצב רוח   ניתן לסמוך עליה, מתנדבת כל הזמן עוזרת, היא פשוט מקסימה  לדבר איתה  

 ."היום

נערות  התנהגות אלימה כלפי  במעורבות  בבית רות  נערות  הכמו בכל מעון של נערות במצבי מצוקה וסיכון  

עצמן וכלפי  שוהות  נערות    .אחרות  או  מהכפר  פיזיות  שברחו  נפשיות,  פגיעות  לאחר  לעיתים  שבות  בחופשה 

יודע עלכבסמים    לעיתים  משתמשותומיניות, נערות   )מקרים של זיוף בדיקות שתן( או    כך  שלא תמיד הצוות 

תוך  ימות הזו אל אלאת הזרות  שחמאלימות כלפיהן,  שחוו בבית ובסביבת ביתן הנערות מצליח לסייע להן בכך. 

בנוסף, בהיותן מגיעות לבית רות עם דפוסי היקשרות מורכבים, יחסי החברות שלהן זו  כלפי עצמן. כן בית רות ו

יום יום עם    נושאותשהמדריכות  אמביוולנטיים.  הם אפילו  עיתים קרובות  עם זו לא תמיד חמים ומעצימים ול

, כמו זה  במהלך אירועים בביתות  מתבקש ,  ואת מורכבות מצבן הקיומי  הנערות את הכאב והסבל שנגרם להן

תוך כדי ניהול    להתפנות לנערות שמביעות קושי באופן ש"מציף" את כל האווירה בבית וזאת,  המתואר מעלה

לגייס אמפתיה ואף שלוות נפש להתנהל    נדרשים כוחות רביםבמצב זה  בו.  השוהות  הנערות הנוספות    12הבית על  

לחלק לא מבוטל של נשות הצוות יש רמה מסויימת של  יתכן שמהראיונות עולה הרושם כי  ולנהל את הבית.  

ניהו וכן  חיים  לסיפורי  החשיפה המתמשכת  עקב  משנית  נפשית.  טראומה  ומורכבים  קשים  אירועים  סימני  ל 

 של  לאלה זהים  או  דומים סממנים  ים בהםהן פיתחו מצבעליהם מעידות נשות צוות רבות הם טראומה משנית 

דריכות מוגברת, חרדה, פלשבקים ומחשבות  מו  סימפטומים פוסט טראומטיים כ, במיוחד  ותעובד  ןה  ןעמ  נערותה

 את המזכירים חודרנות והימנעות מדבריםפיתוח של סממנים של    ,הטראומטי, סיוטיםטורדניות על האירוע  

 (. Figley, 1995הטראומה )

באמצעות מייל המופץ  הנמסרים    היומיים  עדכוניםהעולה מהבאופן הכתיבה  חוויית המדריכות ניכרת  

מדווחים על תיפקוד ועל פעולות,    מרבית העדכונים  .לצוות המחקר  , כפי שהוסברעדכון ולמידהצרכי  לכל הכפר ל
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קטן  חלק  מהווים  משקפת,  שההתנהגות  הרבדים  לבין  ההתנהגות  בין  והתובנות  הקשר  של    בלבד  כשתיאור 

יש בו דווקא פן חיובי כיוון שהתיאור לא    –ללא תובנות  שהוא לרוב קונקרטי ו תיאור האירועים  מחד,  העדכון.  

על עיסוק  יותר  אמת ומאידך, התיאורים מעידים  -פשיים שאכן קשה להבינם בזמןמתיימר להבין את הרבדים הנ

ו טיפולית  בהתבוננות  ופחות  הבית  בניהול  הנערות.    חינוכית-תחברתימציף  מהמדריכות  על  חלק  כי  יתכן 

 מתנתקות רגשית במהלך תיאור האירועים, כמנגנון הגנה. 

מדריכות הן בשיחות לא פורמאליות עם צוות הבוקר  ה נערכת עם  הרפלקסיבית על העבודה ההתבוננות

אודות מצב בו נערה מתיישבת ומדברת איתה כשיש   באחת הישיבות שאלה מדריכה  .הכולל והן בישיבות הצוות

ורה,  ק פעמים רבות  .  (18.11.19תצפית,  )"  : "מה אתן עושות כשנערה משעממת אתכן? לה עוד הרבה משימות

יכולה להתפנות  - שבמהלך אחר ומתיישבות לדבר עם המדריכות. המדריכה לא  הצהריים הנערות משועממות 

ות והיא מוצאת את עצמה באמביוולנטיות בין ההבנה כי הנערה  נער  12ערה אחת בלבד, כשהבית מכיל עוד  לנ

רות. בישיבות שאלות שכאלו  רוצה את תשומת לבה לבין הרצון לעשות עוד משימות או להספיק לדבר עם עוד נע

)אני מוצאת תירוצים, אני    לא תמיד נענות באופן מלא למרות שלכל אחת בצוות יש מה לומר על שאלה מסוג זה

מסבירה לה שאני צריכה להיות עם עוד נערות, אני קובעת איתה מראש שיחה, אני רוצה להקשיב לך אבל כרגע  

בצורת מפגש  פורמאלי  ברוב הימים לא מתקיים סיכום משמרת  .  (הסיפורים שלה, מאוד קשה לי עם  לא יכולה

כם את האירועים והרגשות הרבים  המסאישי עם הרכזת או הסגנית בנוסף לסיכום הכתוב שהמדריכה שולחת,  

המדריכה עם  אותם  ומעבד  במשמרת  המדריכה  שחווה  המשמרת  והמורכבים  לאחר  האירועים  מיד  בגודש   .

 משמרת, אולי יש מקום לחשוב על מיסוד סיכומי משמרת אחת לכמה זמן.  שמתקיימים בכל

 

 כפרופסיה בתים- מדריכות חינוכיות וסגניות

ואת אם הבית כי    המדריכיםמסמך של הפיקוח הפנימייתי מציין לגבי צוות ההדרכה הכולל את צוות  

 הללו למעשה, הם מחנכי הפנימייה. תפקידם הוא כוללני ומורכב  

 

ומחויבות מקצועית עקבית, יציבה ורציפה כלפי נוער בסיכון. עובד כזה    מנות רבה הדורש מיו

 Practitioner תכונה נוספת שמאפיינת  ,תמונה הוליסטית כלפי בעיה  חייב לרכוש יכולת לגבש

General למומחה הלקוח  בניגוד  צורכי  של  וצר  מוגבל  בהיבט  רק  הנוער    .שמתמקד  עובד 

של הילד והנער כשלמות אחת. לעיתים קרובות קורה,    הפנימייתי חייב להתייחס אל הבעיות

רבים אנשים  אצל  בטיפול  נמצא  חניך  בבעיה    ,שאותו  אחר  לימודית,  בבעיה  מטפל  אחד 
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מאלה מטפל רק בהיבט אחד מוגבל    התנהגותית, שלישי בבעיה רפואית וכיו"ב. אולם, כל אחד

את   רואה  הפנימייהולא  מחנך  של  חשיבותו  מכאן  כמכלול.  המתכל שח   הנער  להיות  ל  ייב 

(integrator  )ועל האינטרס  על  ולשמור  השונות  ההתערבויות  כל  בין  של    והמתאם  זכויותיו 

  (., מ2002)שמאי,  .הנער בכל מצב

 

ייחודית בתוך המערך החינ   וכי. במובן זה, אם הבית אינה שונה מצוות המדריכות אלא, יש לה נישה 

בשנים    הבית בכפר.-תפיסה זו עדיין לא מיושמת בהיקף רחב בפנימיות ומעונות אך מהווה שיקוף לתפיסת אם

רו צוות ההדרכה במעונות רשות חסות הנוער הוכשר בקורס מדריכים שלא מתקיים בעשורים האחרונים,  עב  

וככל שהצוות הותיק עומד לרשותן של המדריכות החדשות, ב"זמן אמת" כשקורית סיטואציה הדורשת תגובה  

ותרים את הבעיה הזו  מיידית, למדריכה לא תמיד יש פנאי לברר טלפונית עם נשות הצוות כיצד לנהוג. בכפר פ

חדשות.   מדריכות  של  איטית  תצפיות,  בקליטה  עורכות  הן  הקבלה  תחילה  בתהליך  מגיעות  הן  ראשון  בשלב 

  שהייה ללילהשעות, בדרך כלל ביחד עם מדריכה נוספת. לאחר מכן הן מצופות להישאר ללא    חמשלמשמרת של 

ונה לבד היתה מבהילה, למרות שלא כלל  משמרת ראשכמדריכה יחידה בבית, חווייה לא קלה ואף מבהילה "

", מספרת  כי צריך לבשל, להעיר אותן, משמרת ראשונה עמוסה. היה מבהיל אבל השתפר  –שינה, שישי בבוקר  

 לנו מדריכה. 

 

 היררכיה בבתים 

,  חריגים  וסמכותית ברורה בין המדריכות לבין צוות הבוקר. באירועי משמעת  היררכיה מקצועיתקיימת  

זה לטיפול צוות  "]תיאור של אירוע משמעתי[  :  צעדיםמחליט על  ס לתמונה ועורך שיקוף לנערות וצוות הבוקר נכנ

.  אליהמתקשרת    –. הרבה פעמים אני משתמשת בזה  רכזתבוקר. המילה של צוות בוקר יותר חזקה. הן קשובות ל

ההיררכיה לעתים מכתיבה    ", אל תרשמי את זה בדוח.אליה, אני מתחננת, אל תתקשרי  ואז הנערה ]אומרת לי[

כפי  מרוצה מהן,    ולכן לא תמיד  ת קבלתןמודע לכל השיקולים שהנחו אתמיד  החלטות שצוות המדריכות לא  

 דעת הכל ומקבלת את השורה התחתונה". חלטות שלדעתי לא נכונות ואני לא יו יש לפעמים ה: "מציינת  מדריכהש

"שהמדריכות    ת של צוות המדריכות לעומת זה של צוות הבוקר.הנערות מבחינות בנסיון המקצועי הפחּו

מצבים  יש מדריכות קצת מג'נונות שלא יודעות להתמודד עם    " דעו איך לדבר איתנו", "שיהיו יותר מקצועיות",  י  

   ין להן מילה פה בכלל."מסויימים ויש מדריכות שכן יודעות וא 
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  פרופסיונאלית -מתוקף המחסור בהכשרה מקצועיתגם צוות הבוקר, שהוא יותר מיומן ומנוסה, חש כי  

ההדרכה ול,  לצוות  להעשיר  שיכלו  ומיומנויות  ידע  חסרים  עם    דייקלמדריכות  החינוכית  עבודתן  את  מאוד 

ולחבר  להבין את מורכבות הסיטואציה  של המדריכות    קושיקר העביר תחושה ברורה לגבי  הנערות. צוות הבו

הסיטואציה הטיפולי    בניתוח  העולם  לבין  החינוכי  העולם  המאפיינים    –בין  לבין  הנערות  של  התנהגותן  בין 

בנות  ל  : "רכזת  ולכן לא תמיד יודע להגיב באופן מדוייק לנערות, על אף עבודתו המאומצת.  ,המורכבים שלהן

]כשהייתי    צוות שמבין שאנחנו לא כלא, לא מענישות, והבנות לא בענישה פה. זה לא קל וגם אני לא הבנתי את זה 

תוצאה. וכעסתי והתנגחתי. תסכול.    – פעולה    – חינוך נוקשה    ,מישמעת  ,. גם אני בתחילת דרכי מישמעתמדריכה[

פזם וגם בגרות שלך ברמה    איך מה שאני עושה נכון אם זה ממשיך? עזרו לי להבין. קיבלתי הדרכות. גם ותק

 האישית." 

הבוקר    לפיההמקצועית  התפיסה   מצוצוות  המדריכות  תוך  מח  תפיסה  צוות  ברמת  היא  משמעותית 

היכולת שלה להעביר את המדריכות את אותה אבולוציה של  האבולוציה המקצועית שעוברת רכזת, ומבחינת  

הייתי שם, אני מבינה על מה אתן מדברות, את התחושות שלהן.    –מביאה את עצמי כדוגמה  התמקצעות. רכזת: "

גדלתי במקום הזה, ברמה    ךכ-ל בגלל זה עדיף רכזת שצמחה מבפנים. זו אבולוציה שקורית ולכן אני אומרת כ

 " פיסה של מה זה חינוך, להחזיק התנהגותי עם רגשי, גבולות עם הכלה.האישית של בכלל הת

חשוב לציין כי יש נערות שבראיונות העבירו לנו גם חוויות אחרות לגבי הצוות, חוויות של חוסר אמון  

אומרות לא נספר ומעבירות הלאה.  ושל חוסר אמונה כי הצוות נמצא בכפר לטובתן ופועל לרווחתן ולשיקומן: "

]כשחזרתי לכפר[  ש טוב ולא רבתי עם אמא שלי ואז  " פעם ראשונה היה לי סופ "  אני לא סומכת. לא אשתף." 

עצבנו אותי והתפרקתי. לא יכולה שאנשים רואים שיש לי קצת טוב, תשמחו בשבילי שיש לי קצת טוב. מתביישת  

   "את זה. ]למדריכות[ להגיד להם

 

 ין נשות צוות ההדרכה יחסים ב

ראשונית    תגובה נערים  נערות ו בקרב  ר  צידי מערכות הרווחה והמשפט יו-י המוכתב עלנהטיפול הסמכות 

המתמודדות עם הרבה מאוד  נערות  מ  שמענו  על כךשל אטנגוניזם לאפשרות לקבל שירות של שיקום וטיפול.  

לי קשר עם הצוות. אין למי לפנות. לא פונה  אין  מתקשות להכיל את עצמן בתוך מסגרת "ה  ,קשיים ואתגרים

עוד פעם. שתעזיב אותי יותר    ]עם הרכזת[  אין לי מה לדבר איתה  ..אליהן כי אוהבים לתפוס אותי על קטנות.

לגילה    ]את המידע[  תביאי  מוקדם. אז אולי אני אעריך את היום הזה שהייתי פה. יש לי פה חברות. לא מהצוות. 

 שתעשה שינוי פה מהר". 
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כדרך להתמודד  ,  זו לזו  הרבה תמיכה הדדית   ותהצוות מספק  נשות  ,אנטגוניזם זהל מנת להתמודד עם  ע

מדריכות חדשות  עם ההתנגדויות ועם הקשיים שהנערות מביעות ומביאות אל תוך הכפר ואל תוך הבית.    ביחד

בפועל.   וביצועו  התפקיד  מהות  ובהבנת  בהיקלטות  להן  מסייעות  מאוד  הותיקות  המדריכות  כי  מספרות 

משהו  " מהראיונות עלתה תחושה שתמיד יש למי לפנות ועם מי לברר כיצד לנהוג בסיטואציות המתרחשות בבית.  

מהבנות למרות שמשמרת ראשונה היתה  בבית רות מקבל מדריכות חדשות נורא מחבק, נורא עוטף. לא נבהלתי 

ם משמרת ראשונה ולא הכנתי את עצמי נפשית. יש משהו שעושים משמרות  "די מבהילה למרות שזה היה בלת

מספרת על קליטתה    בית  סגנית  מספרת מדריכה חדשה.  קלה."  עם מדריכות ונותן גב לראות דברים מהצד. נחיתה

בכפר ממש  כמדריכה  אותי  קיבלו  "המדריכות  שצטוב... :  הכלים  את  לי  מול  נתנו  אותי  חיזקו  מאוד  ריך, 

מה, התהפכת עלי. לשמחתי הבנות שמרו עלי. מדריכה    –פחדתי שיגיבו  , ולכעוס 'לא'אפילו לתת את ההנערות...

למדתי לקפוא שניה, לראות מה קורה ואז להיכנס לזה ואמרו לי תקפצי פנימה, הכל  הן מנסות אותה... –חדשה 

 " למדתי. בסדר וגם זה  

העדכונים היומיים תמיד מסתיימים בתודות לנשות הצוות, לסטודנטיות ולבנות הש"ש. ההרגל להודות,  

, שמזכיר כי העבודה היא תמיד עבודת  נוגם אם נעשה לעיתים "על אוטומט" מתוך הרגל, הוא הרגל חשוב בעיני 

  . ]מדריכה[עד כאן להיוםן יומי: "צוות ושהמדריכה לא נושאת את כל כובד המשמרת לבדה. דוגמה מתוך עדכו

  .אהובה תודה על הכל אוהבת אותך  ]מדריכה[   .אהובתי אין מילים להודות לך תענוג לעבוד איתך אוהבת אותך

 ." אהובה תודה על הכל ]ש"ש[

כחולשה.  הנערות   לעיתים נתפס בעיני    לפני נקיטת פעולהרגע    שקולהצוות ללמוד ול  ההרגל המקצועי של

מה  מברר, חושב    לא נוקט פעולה מיד אלא  הצוות  ,מתארות מצבים בהם בעקבות אירוע מישמעתי בביתנערות  

הצוות גם  : "וחסר עצמאות  כלא יודע, כמחפש תשובה בהנהלהלעיתים  נתפס    תהיה התגובה המתאימה ובשל כך

צריכה  '. גם הרכזות 'ברראני א   . ת. רואים. לא יודעות לענות לך על שאלותשונה. כל אחת שונה. אבל לא מקצועיֹו

ולא    'בסדר אטפל בזה'יותר מענה לבנות כי שואלת  " "עם מי יש לך לבדוק?  ,נותנת את ההמלצה  אתאבל    'לבדוק

של  מספרת  סגנית  ".  מטפלים נכונותן  על  לתהות  לברר,  שיותר לשאול,  כמה  היא  למדריכות  כי ההנחיה שלה 

אתן    –אין נכון ולא נכון. למדריכות החדשות אני כל הזמן אומרת    –את כל הזמן שואלת  : "ותפעולות ושל החלט

אל תפעילו שיקול דעת, אף אחת לא רוצה    – זה הספיק לי. חוץ מתרופות  –לא עושות טעויות כי גם הלמידה שלכן  

י למידה הם שלבים  גם מנהלת הכפר מציינת כי ניסוי ותעייה ואף כישלון תוך כד  "את המקרה הזה על אחריותה.

 הכרחיים לפיתוח מקצועי. 
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מנהיגות  במדיה,  בתרבות המערבית,  מהי מנהיגות ומיהו חכם.    - פרשנות של  בתרבותי    שוני  רואים כאן  

ב מנהיגות  לעומתה,  מחשבה.  ומהיר  החלטי  אדם  ידי  על  כמגולמת  לרוב  תיתפס    פילוסופיותנתפסת  אחרות 

כל פעם שהיה נכנס למקדש היה  ב קונפוציוס מספר כי חכם אחד,  כזהירות והתבוננות ממושכת טרם החלטה.  

בבית רות ניכר כי    הוא חכם, כל כך הרבה שאלות יש לו!ש הרי לא יתכן    –ר ואמר  ּושאלות. בא איש ּבהמון  שואל  

והחלטי מול הנערות, בעיקר כדי להשרות בטחון  התרבות הארגונית נעה על הציר שבין הצורך להיות סמכותי  

בהן ובשל הצורך למענה מהיר ומיידי, אל מול תרבות שרוצה לאפשר מרחב בטוח של למידה וחקר. בתחום זה  

ניכרת אמביוולנטיות בקרב נשות הצוות, אמביוולנטיות שנובעת כך נראה, מתוך הצורך המהותי ביישום שני  

 י. נ אפקטיבי של טיפול סמכותמרחב אופני הפעולה על מנת להפעיל 

 

  "השינשיות" – שירות-שנתבנות 

.  התנועה הקיבוצית המאוחדתמטעם    )ש"ש(  שירות -שנת ב  צעירות המשרתותתות שתי  ו  לכל בית מצּו

מהוות מעיין גשר בין המדריכות לנערות, בהיותן קרובות יותר בגילן לנערות ובכל  השינשיניות מבחינה ארגונית  

בבוקר הן  תפקידים רבים בכפר. הן מתארות את שגרת יומן כעמוסה מאוד,  לשינשיניות   משוייכות לצוות. זאת 

בהוצאת נערות  אם  גברות את כיתות הלימוד, בין אם בשהייה ובסיוע למורה בכיתה ובין  מת  מגיעות לבית הספר ו 

הן מוותרות על הפסקת  לעיתים  ,  עם הנערות ארוחת צהריים  אוכלותללימודים פרטניים. לאחר מכן הן  מהכיתה  

. אחר הצהריים הן נשארות עם  להמשך היום  עסוקות בהכנת חומרים, ציוד ועזרים לפעילויות בהיותן הצהריים 

ליחידת הדיור שלהן  , למרות שמבחינת הגדרת תפקידן הן יכולות לפרוש  22:30  , בשעה  הנערות עד כיבוי אורות

לאוורורים עם הנערות או לליווי לרופא או לסידורים, חלקן    שלחותנהשינשיניות    .בשעה מוקדמת יותרבכפר  

להביא טלפון    ביחד עם נערה לביתה במרכז הארץ  נסיעהלדוגמה, תיאור של  מספרות על חוויות יוצאות דופן, כמו  

נסיעה שהיתה כרוכה בשעות ארוכות של חיפושים אחר  שכחה אצל חברה במהלך סוף השבוע  נערהיד שה ני  ,

הליווי לבית חולים    החברה שאצלה מצוי הטלפון, מפגשים עם חבריה של הנערה, ביקור בית לא מתוכנן ועוד.

בנות   צעירות  עבור  פסיכיאטריות  במראות    18-19ולמחלקות  מורגלות  לא  רובן  פשוטה.  לא  חווייה  מהווה 

טובה יותר  לקראת ליוויים  השגורים בבתי חולים בכלל ובמחלקות פסיכיאטריות בפרט ויתכן שיש מקום להכנה  

היא  ,  לעיתים מאותגרות ממנה  שהשינשיניות  משימה נוספת    לאחר מכן.השינשיניות  אלו ולעיבוד החוויה עם  

זו סיטואציה בה יש להנחות את הנערה מ הם הבגדים ההולמים שעליה  ה  משימת קניית בגדים עם הנערות. 

נדרשות לשכנע  השינשיניות  של גבולות, דיאלוג בו  לם שיח  לרכוש עבורה לשהייתה בבית רות. בסיטואציה כזו מגו

   לא הוכשרו. השינשיניותאת הנערות לרכוש בגדים שצוות הכפר יראה בעין טובה, שיח אליו  
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ליווי  השינשיניותששת   סוגי  לשלושה  שנוגע    ;זוכות  ליווי  הנערות,  עם  לעבודה  בנוגע  מקצועי  ליווי 

ו בכפר  בעבודתן  חוות  שהן  עוד  כן  בחוויות  עם  המשותפים  שבחיים  ולאתגרים  הקומונה  לחיי  הנוגע    5ליווי 

אם עשיתי נכון בסיטואציות. בקומונה אני יותר    –אני יותר מדברת על הבנות    ]של הבית[  ס"עועם ה שותפות. "

  ס "עו ]דברים ששמעתי וראיתי, זה עוזר. יש ליווי קומונה על החיים בקבוצה, לא קשור לבנות, זה עם    –פורקת  

  התחושה העולה מתוך הראיונות היא כי הליווי מספק הן את המענה המקצועי והן את המענה הרגשי   " .ספת[נו

בכפר הנערות  עם  לעבודה  פה  "  המתלווים  הצוות  בנוח..כל  להרגיש  וגורם  ועוטף  חם  דינמיקה  מאוד  קשה   .

ין. מאוד עוטף. אין מצב שיעבור  זה אנחנו הכי פחות מחבבות. הליווי הוא כל הזמן, כל הזמן יש עלינו ע  ,קבוצתית

לב ישים  לא  אחד  ואף  משהו  וביכולת    ". עליך  בכלים  מחסור  של  תחושה  שהעבירו  רשמים  גם  עלו  זאת,  עם 

, בהתחשב בגילן ובנסיונן המקצועי.  זהו מצב סביר עבור השנשיניותלהתמודד מקצועית וריגשית עם סיטואציות.  

סיכומי משמרת או    השתלמויות קצרות,  לעריכת  ולעטיפה יותר הדוקה,, יתכן שיש מקום לחיזוק רגשי  עדיין

 סיכומי אירועים תכופים יותר וכדומה.   

 

 חונכות אישית 

שנפגשת עם הנערה  יש לחלק מהנערות חונכת אישית. לרוב מדובר באישה מבוגרת    צוות ההדרכהבנוסף ל

לנערה,  אח שקשורים  מיוחדים  לאירועים  ומגיעה  לשבוע  הערכהלחילופין,  או  מחות  ש  ביניהם ת    דיוני 

חודשים לשישה  אחת  כיצד  .  שמתקיימים  מציינות  והנערות  הייחודי,  הצוות  מיקומה  מעניקה  מתוך  החונכת 

, אוזן קשבת ללא הבסיס המישמעתי בקשר כפי  חום, אהבה ללא שיפוטיות  עמההשבועיים    םבמפגשילנערה  

שמתקיים עם צוות הבית וכן, החונכת היא בלעדית של נערה ספציפית, בניגוד לצוות שאיננו ספציפי לנערה, אלא  

החונכת שלי. בית רות סידר לי אותה. אני אוהבת  ]דבר טוב שיש בבית רות[  "מחוייב לכלל הנערות באותה מידה.  

י חונכת והתחברנו, בהתחלה לא ידעתי איך יהיה. מספיק יש לי צוות על הראש והכרנו  אותה מאוד. הציעו ל 

תמיד    –והתחלנו לצאת ולשתף אחת את השניה והרגשתי כאילו היא חברה שתעזור לי. וגם אם תחשוב שלא  

  [ ]החונכתהיא היתה, ביקשתי שתהיה. אמרתי לאמא שלי שלא צריכה לבוא כי  לי... בועדה  תהיה בהחלטות ש

של אף אחד. אשאר איתה   סעד שהיא טועה. והיא רק שלי, לאהענתה לפקידת באה. היא אומרת דברים בועדה ו

  . התאמה אישית בין החונכת לנערהצוות הכפר עורך  החונכות מושתתת על יחסים הדדיים, כאשר    . "תמיד בקשר

קשר בהתהוותו.  הכוונת ה  לוכן ע   "השידוך"ת על  ואחראיבשיתוף רכזת הבית    מנהלת תחום ההתנדבות של הכפר

החונכות  ו הנערה מבינה שגם החונכת מגיעה עם צרכים לקשר. המשקל לניהול הקשר מוטל רבות גם על הנערות  

עדיפות לחונכות ניתנת לנערות חסרות עורף משפחתי או לנערות עם יחסים מורכבים עם  לא נתפסת כחד צדדית.  
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עם בוגרי פנימיות    ארי -של רונית לב  משיחות   .בחגים ושבתות  אותה לארח    תוכל המשפחה שבהמשך החונכת  

חיבור למשפחה מארחת ליל הסדר, תהא    ,שתיארו  לפני  יום  להרגע"  הכי חמה  זו  לעיתים "מהרגע  המשפחה 

ולכן אירוח חייב להתקיים אצל אדם מוכר שהנערה סומכת    "ארוע כמעט טראומטי" כהחיבור מתואר  ,  בעולם

חיבור נערה חסרת עורף  מבוסס על  הנוהל המקובל בבית רות מיום הווסדו  י ממשיכה ומתארת: "אר-לב  עליו.

גיל  וגרת  משפחתי לאישה ב הנערה, אישה המקרינה    (35-40)רצוי מעל  ענין הקרובים לאלה של  בעלת תחומי 

דומות וההפך...(  אנרגיות  עדינה  לנערה  עדינה תחובר  ורוצה להקדיש מזמנה,  )אישה    בעלתגמישה,    , שיכולה 

הכלה משותף.    ,יכולת  לבילוי  הנערה  את  ולקחת  לכפר  בשבוע  פעם  להגיע  והדדי ]זהו[  שמוכנה  איטי    תהליך 

ילדיהן בוגרים. לא  שבהמשכו יש בהחלט תקווה לחיבור עם משפחת האישה )אם כי לא הכרחי(. נבחרות נשים ש

טיח תשומת לב בלעדית לנערה ועל מנת  תבחרנה אמהות לילדים בגלאים הקרובים לגיל הנערות על מנת להב

 ". שעלול להביא למפח נפש לשני הצדדים , חיבורלמנוע ציפיות לא הגיוניות מילדי המתנדבת לחיבור חברתי

 

 המשימה של הצוות בעיני הנערות  4.2

משימת   מהי  נשאלות  בביתהכשהנערות  ההדרכה  התשובות    צוות  לחיים.  הכנה  על  מדברות  הן  שלהן  רות, 

,  כביסות, תורנויותמתמקדות באספקטים הקונקרטיים של הכנה לחיים כגון, לימוד של תחזוקת משק בית,  

התארגנות  ברמות של אימון לדפוסי התנהגות, חשיבה וויסות רגשי. נערות מציינות חווייה של  ם  נקיונות ובישולי

'לחיים', לא רק   סת מחד כלא נעימה ומאידך כמחייבת והכרחיתפההכנה לחיים נת". רה סדר יום ושיג"ואימון ל

כן,  ו  ותכנוןסדורה  מחשבה  ל אימון ,  פנימי  סדריצירת של  מנטאלי  רוח  -תיפקודית אלא כהלך-ברמה הקונקרטית

זו היתה תקופה שלא היה אכפת לי    "]לפני הכניסה לכפר[  תחושת יכולת להציב מטרות ולמלא אותןהקניית  

בזה.   לעמוד  צריך  קשה,  יותר.  מסודרת  מרגישה  עצמי.  עם  לעשות  מה  ידעתי  לא  מבולבלת,  הייתי  מכלום. 

 .  "אסדר הכל –זה יותר מדי אבל זה טוב כי כשאצא מפה זה יהיה לי נוח ]המשימות[ 

 

 נערות חברת ה 4.3

"זמנים   משובצים  ובו  מובנה  בבית  היום  לימודים.  סדר  ליום  ויוצאות  בבוקר  מתארגנות  הנערות  מתים". 

בצהריים הן חוזרות לביתן בכפר, אוכלות ארוחת צהריים ומבצעות מטלות של אחזקה ונקיון. הנערות בבית רות  

משימות של תחזוק בית שלא מוטלות על כל    עליהן  מתבקשות לתפקד הרבה מעבר לנערות בנות גילן, מוטלות

לאחר   גילן.  התצפיות  בנות  העשרה.  חוגי  מתקיימים  בשבוע  פעמיים  הצהריים  ואחר  מנוחה  זמן  להן  יש  מכן 

שעות ברציפות בטלביזיה או  כמה    צופותלעיתים  מספרות על שעות "מתות" לא מועטות של הנערות בהן הן  
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  חלק מהנערות(  עבור)   זמן טלפונים וסיגריותזהו גם  שיחת סיכום,    מתקיימת מול מסך המחשב. בערב    ישובות 

הנערות מגיעות    ., מציינת נערהמקום טוב"זה    הכל-היות נערה בבית רות זה קשה אבל סךל"לשינה.    והתארגנות 

. הנערות מספרות על קשת רחבה של  נערות בלבד, שיהיו מעתה עולמן החברתי היומיומי  12עוד  לבית בו ישנן  

הנערות האחרות.   עם  לגבי הקשרים  ורגשות  על  הן מספחוויות  ביניהן,  ריביםרות  "חבורות",    לא מעטים  יש 

לא תמיד חשות כי הבנות יכולות להוות משענת    על חוויות של גזענות כלפיהן, והנערות  יוצאות אתיופיה מדברות

 מקום רגשי שיכולות להכיל אותי".  יש לי פה חברות אבל לא מספיקעבורן. "

ושינערות מספרות על חברויות טובות  מאידך,   כך  תמידשנרקמות  על  רות,  גם אחרי היציאה מבית  ו 

  נים אותן: שנערות מסייעות זו לזו ו"מרימות" זו את זו ברגעי משבר, מונעות זו מזו לבצע מעשים שנתפסים כמסכ

לא ידעתי שיש את השער של הפחים ובדיוק משטרה    , בהתחלה על השבוע הראשון ברחתי. טיפסתי מעל לגדר"

פסו אותי וכל הבוץ בנעליים שלי נתקעו שם והשוטרת רדפה אחריי בסוף נתקעתי בביצה.  הגיעה לבית אחר ות

שהיחידה שגרמה לי להבין כמה טוב    ]נערה[לא הצלחתי להתחבר לבנות, היתה את  היה לי ממש קשה בהתחלה. 

עוזרת  ובלת.  שזה עוזר כי היא מק  ]נערה[ בבית, ממש עזרה לי ואז היא עזבה והיה לי ממש קשה. אני עכשיו עם  

ויש קטעים שאי    תמיד הייתי מגוננת. היו לנו ריבים חזקים והייתי כתף שלה והיא שלי  ]נערה[על  "  ", לי להתחבר

 ". אפשר לסבול אותה

הנערות הותיקות תופסות את חברת הנערות כמרחב שמעניק כוחות ומסייע, "מרים" כשצריכות מישהו  

יש כאלה  אנחנו בית מגובש.    ..ערות יכולות לעזור לך וגם הצוות.הנ ואם כל דבר שאת צריכה, גם  שיסייע להן "

הן  יצירת חברויות ככל ש  ה של של למידרונית מוסיפה כי הנערות עוברות תהליך של    שאני יותר מסתדרת איתן".

"יש לי רק    ןרובלבית רות, מכריזות  . כשמגיעות  יותר לעצמן ומאפשרות לעצמן להביע מנעד של רגשותת  ומתחבר

  .זוגם להתנהלות הנערות זו עם    הצוות מחלחלתכמו כן, הסולידריות הנשית שמאפיינת את רוח  ידידים בנים".  

כ   18גיל  רות כצעירות מעל  ב ממשיכות בקשרי חהבוגרות עמן הצוות בקשר,  מהנערות    30%-להערכת הצוות, 

  שעזבו את המסגרת ובעצם רכשו סוג של "אחיות לחיים". 

 

 ילויות וחוגיםפע 4.4

רות מקיים   לפועל  טיולים  בית  ויוצאים  נערות  .  הבתיםו  הספר בית  של    עבודה משותפתבהמתוכננים  הוצאת 

:  , על הטיוליםאיריסבמצבי סיכון לטיול שטח היא משימה מאתגרת, ומוסדות רבים נוטים שלא לקיים טיולים.  

שזה עובד ונחמד אבל גם אז, צריך להשקיע הרבה אנרגיה    התחילה ...הספר[  -]רכזת ביתרד  הטיולי שטח שו  "

בקרב נערים במצבי סיכון ומצוקה    ."א במשימהלבלהוציא אותן. בנות פחות משימתיות, ההנעה היא בחיבוק ו
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מיושמת בישראל  טיפול באמצעות שטח" היא פרקטיקה ה".  wilderness therapyנהוג ליישם פרקטיקה הקרויה  

תפיסה לפיה מכיוון שהשטח הוא מרחב לא מוכר בו החניכים יכולים להתנתק  , ומבוססת על  90-מאז שנות ה

מגיעים להשגים משמעותיים ולבניית חלקים חדשים בזהותם, הם יישמו את חוויית  לרגע מדפוסים ובו הם אף  

מאידך, טיפול באמצעות שטח הוא פרקטיקה המערבת בתוכה אלמנטים    ההצלחה לאחר מכן גם במרחב המוכר.

ולים  כמו כן, טי של הישרדות, ניווט והתגברות על מכשולים פיזיים בדרך להתגברות על דפוסים נפשיים.    מגדריים 

אלה מותאמים יותר לצעירים ופחות לצוות, במיוחד צווות בית הספר המורכב לרוב מנשים המטופלות בילדים  

צוות החינוך.   גבוה מזה של  הגיל שלהן  על  יש מקוממוצע  ב פעילות  ום לחשוב  נשי, כמו קיום  גוון שטח    יותר 

    בניתוק מהכפר.סדנאות נשיות וחיבור לנשיות בשטח, 

מתקיימים אחר  בכפר  בשעות  בשבוע  יומיים  העשרה  שמענו  -חוגי  החוגים  על  מהנערות  הצהריים. 

]אני  "  ,"חוגים אני ממש אוהבת"אמירות לכאן ולכאן. מחד, יש נערות ששמחות מאוד על קיומם של החוגים:  

כלבים ובישול. בישול פחות אוהבת. המורה סבבה אבל הבנות פחות. ואילוף כלבים אני ממש  משובצת בחוגים[  

יש   היפריותאוהבת.  שתינו  אוהבת,  שאני  הכל"  ,"כלבה  פה  לצבא,    ,יש  הכנה  ריקוד,  ציפורניים,  חוגים, 

  חוגיםשלא מתחברות לו  שמשתעממותמדווחות  נערות  לא מעט    מאידך,  .", בישולקוסמטיקאית. הכל. אתגרים

משחק" כמו  משעממים  חוגים  יש  אחר.  למשהו  פעם  כל  שם.  ונשארת  חוגים  לסתם  כלבים,  הולכת  צילום,   ,

"אמנות" מעאפן ,  חוג  חלקןזה  המחקר    ".  לחוגים"יהיו  מבקשות שחלק ממסקנות  ללכת  חובה  יהיה  ,  "שלא 

   ."םימוסיפה עוד חוגים נורמלי"]הייתי[ 

על חשיבותם של חוגי העשרה, במיוחד לנוער שלא היו לו הזדמנויות להחשף ולהרחיב את יריעת ההכרות  

לבטא הלכי  המשועמם, להבין שהוא יכול  הקול    בשמיעתחשיבות  עם מרחבי פעולה, נכתב רבות. יחד עם זאת, יש  

. הכפר מתרענן  ריקנות ועוד  קושי בעשייה, חשש מהלא מוכר, תחושת   נפש שונים לגבי החוגים, ביניהם ייתכנו

 . את אפיקי העשייה וההכרות של הנערות העשירלהמשיך ול בנסיוןומתחדש מדי פעם בחוגים חדשים, 

 

 פנאי בגיל ההתבגרות הפעילות משמעותן של 

ה את אוצרך חפֹו  מתנותיה וכוחותיה  –ר והַעל 

   –של ישותך הרוחית 

ה אותו!   והרּב 

 ]מרה פרידריך[ 
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גיל ההתבגרות הנו גיל בו נערים חווים שינוי מהותי בעצמם, הם נמצאים בתקופת מעבר. בני נוער בגיל  

קיצוניות בחשיבה וברגשות,  ל  יםמוביל   . כל אלותרים אחר זהותםחווים התבגרות פיזית ונפשית מואצת ו זה  

ם.  זהותאת  ומגבשים  מחפשים    נוער שלב התפתחותי זה בני  בסף ובאירועים "גדולים מהחיים".  -ת צורך בחוויוול

אשר מביאות עד  ונפש,  חיפוש זה מתרחש לא פעם באמצעות ניסיון לבדוק ולחוות את הגבולות דרך חוויות גוף  

ההיסחפות אחר מערבולות הרגש בשילוב המצוקות שחוות הנערות עלולות להביאן בקלות רבה  . האפשרילקצה  

הן עושות  את עצמן כדי לגלות מי נותר שם, לאחר המחיקה.  אל חיפוש קיצוני, שבמהלכו הן יבקשו "למחוק"  

או באמצעות    זאת ואלכוהול  כמו סמים  פסיכואקטיביים  חומרים  ריגושים  באמצעות  עם  הסוף"  עד  "הליכה 

 . ררלה תחושת ריקנות להשתבהיעדר ריגושים עלו .והיפגעות וסיכנים, עד כדי אובדן שליטה ופגיעה

הריקנות   למצוא    והשיעמום תחושת  ניתן  ספרי.  הבית  בהקשר  מעט  הבית,  של  בהקשר  בעיקר  עלתה 

היום על הרגליים, אין לנו מנוחה",     כל הזמן תורנויות וכלאמירות סותרות שמחד קובלות על העבודה הרבה "

חד  ומאידך, קובלות על השיעמום "אין מה לעשות פה" "בשבתות תמותי, אין מה לעשות". הנערות חוות באופן  

לחיי   האימון  לעומת  ואדרנלין,  דופק  להעלות  וההזדמנויות  הגירויים  שפע  על  בחוץ"  "החיים  בין  הפער  את 

במידה שפעילות הפנאי עונה על הצורך  לא רק עבור הנערות.  ו  אדם מן היישוב   עבורגם  השיגרה שהיא מעייפת  

שאינו במצב של מצוקה היא יכולה למתן    באדרנלין )חוג אתגרים, גלישת גלים, פרקור, היפ הופ ועוד(, בקרב נוער

- את הצורך בחיפוש אחר ריגושים מסוכנים. בקרב נערות במצבי סיכון, משימת מיתון הצורך בריגושים מסכני

לקיים    העלו רעיוןכמה נערות ציינו את רצונן ביותר חוגים, יותר יציאות וכמה אף    חיים מאתגרת הרבה יותר.

כי בקשות אלו מתכתבות עם נסיון של הנערות לערוך עידון לצורך בריגושים ולמצוא    ותסבור  ומסע לפולין. אנ

 ריגושים לגיטימיים. 

 

 טיפול מרחב ה. 5

 רות -בבית הטיפולמערך  5.1

עובדת סוציאל יש  בית  . העו"ס מהווה חלק  טיפול של הביתההמוגדרת כרכזת    במשרה מלאה   )עו"ס(  יתבכל 

תות סטודנטיות  ו  כל בית מצּו . כמו כן, ל(הבית  רכזת וסגנית הביחד עם  )  של הבית   המוביל  לש צוות הבוקר משומ

כחלק מהכשרתן המעשית מטפלות בחלק מהנערות. צוות טיפולי נוסף בכפר הן רכזת  אשר  סוציאלית  -לעבודה 

נשות טיפול שאינן צוות מובנה  . למערך הטיפולי מצטרפות  2בפרק    נו על תפקידה הרחב ש הטיפול ורכזת הקליטה  

ואשת מקצוע  פסיכיאטרי(  -)חלק לא מבוטל של הנערות מטופלות בטיפול תרופתיפסיכיאטרית    :בתוך הכפר

את  באופן פרטני    מקצועית ורגשית  המלוו טראומה בעקבות פגיעה מינית, שעורכת סופרויז'ן ו-מומחית לפוסט
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את המערך הטיפולי בכפר מנהלת רכזת הטיפול. עליה לנהל תכנית טיפול שנתית עבור כל נערה   הצוות הטיפולי.

אמונה על בניית אסטרטגיה טיפולית לכפר. רכזת הטיפול נמצאת בקשר עם הגורמים  ה   ,בשיתוף עו"ס הבית  בכפר

הרווחה. רכזת הטיפול  הכפר, צרכי הנערה, ההורים ומעני  המפנים של נערות ועליה לשמש מתכללת ומתווכת בין  

 אף אחראית על הדרכת הצוות המטפל והכשרתו. 

, בעיקר צוות  ועם הצוות  מול הצוותעבודה  הנערות ו  נחלקת לשני מרחבים, עבודה עםהטיפול  עבודת  

רמת  בהשוואה ל,  פחות קשר עם צוות בית הספריותר קשר עם ההדרכה וההדרכה, כשהמערך הטיפולי מקיים  

הבנותיהן  ולפתח את    לעבוד עם הנערותמשימותיהן של העו"סיות הן  .  הצדדים היו מעוניינים בההקשר שכל  

דפוסים רגשיים וקוגניטיביים של  בין  התנהגות ל  ביןחיבור  מיומנויות של הבנת ה ולפתח בצוות    הריגשיות וכן

ומייצגת את קול הנערה    מנהלת התיק של כל נערה   מהווה  בכל בית,כמו כן, על פי תפיסת הכפר, העו"ס    הנערה.

העו"ס עובדת בצמוד לרכזת הבית ומבססת יחד עם הרכזת תחושת בטחון ואמונה בדרך ובנערה ועליה    בבית.

  הנוכחיות הן   מכיוון שהעו"סיות  . שלנערה כוחות לערוך שינוי  , הן עבור הנערה והן עבור הצוותלהחזיק בתקווה

הן לא תמיד חשות בנוח להעביר  ניכר מהראיונות כי  יחסית לחלק נכבד של צוות ההדרכה,    צר בכפר,בעלות ותק ק

צועיות לצוות ההדרכה, למרות שהיותן בעלות פרופסיה ומקצועיותן לא מוטלת בספק. המתח בין  מקהדרכות  

 .באמירותיהן פורמאלי ניכר-הותק והמעמד הפורמאלי ללא

 

 הטיפול  ומאפייני מהלך  5.2

הכפר   של  הטיפולית  התפיסה  הכפר,  על  מנהלת  רציני  כותבת  אתגר  הוא  בכלל  נוער  בבני  סמכותני  "טיפול 

למטפלים. האתגר מועצם בעת שמטפלים בנערות בסיכון הנושאות בזמן חייהן הקצר טראומות חיים כרוניות  

  כגבול חיצוני, עלול לשחזר מעצם היותו כפוי, חוויות חיים טראומטיות. סיטואציה הומותו ההטיפול  ות.  בומורכ

זו מציבה בפני המטפלת משימות טיפוליות שלא תמיד עולות בקנה אחד עם התיאוריות ועם הפרקטיקות שהיא  

טואציה  כניסה לטיפול מאיימת לגעת בפצעים מדממים שהנערות אינן מסוגלות לגעת בהן. הסי  מצויידת בהן... 

מאוד  ה  לרוב איום על הנערות. המוטיבציה לטיפול נמוכ   הטיפולית טומנת בחובה אינטימיות וקשר המהווים 

וישנם מנגנוני הגנה נוקשים מאוד של הכחשה פיצול אידיאליזציה. הטיפול מאיים על ההגנות ונדרשת תקופה  

,  פמניסטיות התייחסותיותסס על מסורות (. הטיפול שעוצב בכפר מתב2016,  ארוכה של חיזור" )בן שמחון ליפין

המנסות לפרק את יחסי הכוחות בין המטפלת לנערה, ולבנות תיקוף והכרה בנערה, בחוויותיה ובתפיסתה את  

מור,    טיפול התנהגותיות קוגנטיביות.של  פרקטיקות    (. כמו כן מערב הטיפול Benjamin, 1996מציאות חייה )

 . "אומה נעשה בזהירות אין קץ מתוך מתן כבוד רב למנגנוני ההגנההטיפול בטרמנהלת הכפר מציינת כי " 
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מתחיל ממקום של בדיקה, חשדות  בהיות הנערות למודות נשות ואנשי שיקום ורווחה, הטיפול תמיד  

סבבה. מספרת לה איך עבר לי היום, השבוע. היא מבינה אותי. אני עוברת  "  . אומרת נערה על הטיפול:וחששות

. קל לי לדבר עם מי שאני סומכת. ויש  ..כ דווקא קשה לי להיפתח לאנשים ואני סומכת עליה"איתה תהליך ובד

 ". לי מלא דברים לספר אבל לאט לאט. בהתחלה חשבתי טיפול פסיכולוגי, פסיכיאטרי בסוף ראיתי שבסדר

הטיפול מתארות,משימת  שהעו"סיות  כפי  שייה   ,  יותר  רחב  פנימי  דיבור  לייצר  לנערות  אפשר  א 

. המטרה היא לאמן אותן בדיבור פנימי שיגביר  הןנטיבות רבות יותר להבנת מצב החיים ונסיון החיים שלאלטר

שהמודעות   תקווה  מתוך  לעצמן,  שבנו  המנטאליים  ולדפוסים  חייהן  לנסיבות  שלהן  העצמית  המודעות  את 

בחירה   כל  של  למשמעות  יותר  גבוהה  ומודעות  בחירה  אפשרויות  יותר  להן  תאפשר  בעתיד:  הגבוהה  שיבצעו 

פנטזיית הצלה. חושבת על מה יקרה ביום אחרי בית רות ומקווה שיהיה להן טוב כתוצאה ממה שעברו פה.  "

שלא יהיו בזנות, שיבחרו בני זוג טובים, שימצאו מקומות בטוחים, יבחרו מה שנכון להן. נראה לי שאני מקווה  

לא להתבלבל מהבחוץ. אולי לעזור ביצירת קשר    החוצה, משהו שיאפשר להן  –לייצר יכולת התבוננות פנימה  

 להעזר. קטן אבל מספיק טוב". בריא פה שיעזור להן בחוץ לייצר קשר. אולי גם בעתיד יוכלו 

בעיקר להוות כלי להגברת המודעות העצמית והדיבור הפנימי    םה  ויצירת השיח הפנימי  מטרת הטיפול

יש פה המון  רגשות ואופני המשגה של העולם הפנימי. "המודעות לקיומה של קשת רחבה של  הגברת  המודע,  

   "המשגה של רגשות. יש נערות שלא יודעות לזהות רגש, לעצמן איך לקרוא לו. אני חוקרת איתה מה היא מרגישה.

אנחנו הכלי ואנחנו צריכות לחדד את עצמנו כדי להיות מדוייקות לנערות. זו עבודה עצמית מתמדת וזה קשה.  "

משהו בהתבוננות הפנימית ביכולת לשאול את השאלות לבחון איפה, מה זה עשה לי, חובה לכל  אבל נראה לי  

מקצוע פה. בגלל שהן חכמות ויודעות להפעיל אותנו אנחנו בקלות יכולות לפעול מהפגיעות שלנו ואז יוצאים  

   "דברים לא טובים. אנחנו צריכות לראות איפה זה פוגע בי ומפעיל אותי.

הנערות הוא מרחב לשיתוף על חייהן האישיים, במובנים שונים ומרובים, על המשפחה,  הטיפול בעיני  

בשיחות עם על הטיפול  בן הזוג, חברות, מחשבות, רגשות, רגשות והתמודדויות עם הנערות והצוות של הכפר.  

  יתן לשמוע כי, נתוצאות הטיפול בעיני הנערותניכר שימוש רב במילים שמתארות 'תהליך' 'מודעות' 'הכלה'. על  

חושבת שזה בעיקר זה    –אחד התהליכים שהכי עברתי, בעיקר בפנימייה, ואני יותר גדלה ויותר עם מודעות  "

שאני מקבלת את העצבות שלי אז אני פחות בחרדות ויותר מכילה את עצמי. אני לא בחוסר אונים. אומרת לעצמי  

ם לוקחת כדורים". בטיפול  אני גה ואני אהיה בסדר.  הרבה יותר גרועים בעבר ואני חי  כך-כלשהיו לי מצבי רוח  

המספר את   , כזהאודות עצמן נרטיב עצמי חדשפרקטיקות מהטיפול הנרטיבי, במהלכו בונות הנערות  משולבות 

מכאן ניתן לחשוב הן על דפוסי פעולה חדשים במרחב  סיפורן בדרך אחרת, יותר מקבלת, אוהדת ופחות מאשימה.  
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והן על פרשנויות חדשות לאירועים. הטיפול מהווה כלי מרכזי של פתיחת אפשרויות מנטאליות ואקטואליות  

 עבור הנערות בהווה וכן בחייהן לאחר השהות בכפר. 

כל    הן לא תולות את  עם זאת,   .תרופתיוהן    נפשי  יכולת להיעזר הן בטיפול  הנערות מציינות בנייה של

לבנות משהו חדש:   מסייעש מייצב,  בסיס    הטיפול התרופתי הוא  ה כי  חווייאלא, הן ב,  טיפול התרופתייהבן ב

לא רק הכדורים, אני מרגישה טוב, מרגישה  זה פעם היו מצבי רוח משתנים. עכשיו גם כדורים אני באיזון אבל "

היכולת להעזר הינה יכולת משמעותית לכל מצב של הסתגלות. מחקרים אודות צעירים חסרי    חייכת".טוב, מ

ים על רווחת חיים  עורף משפחתי מצביעים על כך שצעירים בעלי יכולת לאתר מקורות סיוע ולפנות לעזרה מדווח

מ כמו  פורמאליים  לא  לגורמים  בעיקר  נערכת  לעזרה  פניה  כי  לציין,  חשוב  גבוהה.  יותר  וחברים  מעט  שפחה 

אנשי   של  ביכולתם  אמון  חוסר  בשל  בעיקר  נמוכה,  מקצוע  באנשי  להעזר  מצוקה  במצבי  אנשים  של  והנטייה 

המקצוע לסייע. הטיפול בבית רות מנסה להתגבר על מכשלה זו ולהרחיב לנערות את אפשרויות קבלת העזרה  

יכולת לבסס קשר בינאישי אינטימי  במרחבים אליהם הן יגיעו לאחר שהותן בכפר. האמונה המקצועית היא שה

עם העו"ס בבית תורחב לאחר מכן ליכולת לבסס קשר אישי עם אנשי טיפול וסיוע נוספים, לאור חוויית ההצלחה  

, מצד הטיפול עלו גם קולות  חינוכית-תטיפולימכיוון שמשימתו של בית רות בסופו של יום היא    הטיפולית בכפר.

הטיפול מוביל פה מה צריך לעשות  ריזמה המרכזית לכלל העשייה בכפר: "שרואים בפריזמה הטיפולית את הפ

 " כל דבר מהפריזמה של הטיפול. –ברמה החינוכית והלימודית. הראייה הטיפולית 

 

.  סטרילית-הדיפוזיה בין הפנים לחוץ של חדר הטיפולים, הסביבה הלאעבודה דרך קשר בינאישי:  

לעקרון העבודה דרך הקשר הבינאישי. עם זאת, מכיוון שמרבית השיחות  בפרק העקרונות של בית רות יוחד פרק  

הטיפול ולא רק בפרק    זה,לב בפרק  -לנכון לייחד לכך תשומת   נו על הטיפול נסובו סביב הקשר הבינאישי, ראי

 העקרונות המשותף לכלל המרחבים בבית רות.  

מרחב העבודה שלה איננו    ,על פי נורמת העבודה בכפראת עצמה כחלק מהבית    של העו"ס  מתוך תפיסתה

סיות מתייחסות  "העובראיונות איתן,    גם חלק מנוף הבית.  להיותאמורה  מתפקידה היא  רק חדר הטיפולים אלא  

  . יתרונות וחסרונות  יש  . לכךשיוצא את גבולות החדר הסטריליולקיים טיפול    לכך כאל "ללכלך את הטיפול"

מפתח צדדים ורבדים נוספים בקשר הבינאישי, רבדים    הטיפול-חדרמ   ס"עויציאתו של הקשר הבינאישי של ה

  ס. נערה:"העמקת הקשר הבינאישי בין הנערה לעו  כוחכך חוזרים אל תוך הטיפול ומעמיקים אותו מ-שאחר

וקשר מחוץ   מם של שיחותקיו הדיפוזיה בין   ."בת. אחרי כל שיחה היינו מתחבקותבאמת מצחיקה, כיפית, אוה"

לחדר הטיפולים לבין הטיפול בחדר מודגשת באופן בולט בדבריה של נערה ששוהה בבית רות חצי שנה המציינת  



77 

 

אני לא  "מציינת עובדת סוציאלית:    דיפוזיה זועל    ."דעתי שזה טיפול עד לפני כמה ימיםבכלל לא יבראיון כי "

מאפשרת    ס "עו דברים,  לי  להגיד  יכולות  שהן  אותן  מפתיעה  אני  נגישה.  נורא  גבולות,  חסר  טיפה  קלאסית, 

למרות    " סית." יגידו לי שבטיפול אני מדברת כמו עו]לעומת זאת[  תקשורת אחרת ויצירת קשר אחר, לא בשטאנץ.  

יודעות לערוך הבחנה  ות  הנערתחושת הדיפוזיה בין הטיפול לבין הקשר עם העו"ס במרחבים אחרים של הכפר,  

בטיפול את יכולה לצעוק, לקלל,  "  . נערה: מבינות כי בחדר הטיפולים החוקים שונים מאלו של יתר המרחביםו

 " להוציא את כל העצבים. מקשיבים לך.

ההחלטה לצאת מחדר הטיפולים ולייצר קשר גם מחוץ לו משפיעה על מקומה של העו"ס בעיני הנערות  

תהיה מעודכנת ומעורבת    ,שלא ספונה בחדר ומכירה את התנהלות הכפר, הצוות והנערות  ס"עו ובעיני הצוות.  

 יותר וכן, לתפיסתה, יהיו לה יותר מקום ולגיטימציה להביע את עמדותיה בשלל נושאים: 

 יש פה מקום מרכזי בבית לעוס אם את לוקחת אותו.    -

 במה זה תלוי?  –

ותו. לי מאוד חשוב. לא יכולה להיות ליד. להסתובב רק עם  באופי, בכמה את רוצה, חשוב לך לקחת א  –

חינוכיים ויש לי דיעה וחשוב לי להגיד   תפקידים]בעבר[ כובע טיפולי. אני במרחב מאוד, לא רק טיפולית. עשיתי 

 "אותה. זה משעמם הסטריליות.

 

כי זה  ,  ולא להתבלבל, לא יכול להיות טיפול נטו  ס"עוצריך להיות מאוד לא רק קלינית, גם  

אני  סטרילי.  לא  זה  המטרה.  את  איתן...  מפספס  צוחקת  לצהרים,  איתן  - אינטריושבת 

סובייקטיבי בתוך הטיפול. ברמת החיים הפרטיים. יש הרבה רגעים של שיחות ויותר קל להן  

גם בטיפול יותר קל כי    –במרחב ובואקום של החדר יותר קשה להן. וככל שאת מבינה את זה  

הן רוצות משהו הדדי. יהיה להן קשה עם מישהי שהיא לוח חלק. הן צריכות משהו אחר. וזה  

מי שלא מתאים לה לעבוד ככה עושה עוול לעצמה, למקום ולנערות כי זו  צריך להתאים לך.  

 )עובדת סוציאלית של אחד הבתים(  .סית"יש פה חופש לעו .גישה מסויימת

 

העירוב של קשר בתוך חדר הטיפול ומחוץ לחדר הטיפול נחווה כעירוב שרק מוסיף הן לקשר הבינאישי  

ורה משהו אחר ממה שקורה איתי במרחב. טיילתי איתן בטיול  בחדר ק...והן לעבודה הטיפולית של העו"ס: "

."  השנתי ואחכ יש משהו בטיפול שהוא אחר כי הקשר אחר אבל לא בגלל משהו בטיול. פשוט, הקשר עבר קפיצה

על ריחוק מסויים מהנערות, מעבר למה שמדווח מהצוות החינוכי או מצוות בית   מאידך, העו"סיות שומרות 



78 

 

ישו בטוחות במה  לא נכנסת להן לאינסטגרם שירג]בניגוד לרכזת, אני[  ה משהו יותר אסוף,  בטיפול יהי הספר: "

מספרות מה שהן רוצות. לא מחטטת להן. פחות אלחץ עליהן להביא דברים. לא יודעת אם  שהן רוצות להביא...

הנערות מבינות כי המפגשים הם בגדר חובה וחובת הטיפול הזו    "זה הכי נכון, זה מה שאני מרגישה איתו בנוח. 

 " המפגשים סבבה. כיף לדבר איתה ולפעמים לא בא לי אבל חייב.ן לחובה נעימה "רוב הופכת אצל 

ושזהו קשר שמסייע להן ומיטיב עימן   העוס"יתהנערות בחלקן הגדול, מציינות כי יש להן קשר טוב עם  

שלי. מאוד אוהבת אותה, מאוד כיף לי איתה, אני מרגישה איתה פתוחה ויכולה    ס"עויש לי קשר מאוד טוב עם ה "

גם.   לי  לעזור  ואולי  לי.  שיכול להקשיב  בנאדם  שיש  כיף  על הכל.  איתה  בדברים שהייתי  לדבר  לי  עזרה  היא 

של  יתכן כי דווקא ההמשכיות של היבנות הקשר הבינאישי גם מחוץ לחדר הטיפולים מסייעת לקיומם   צריכה".

 קשרים חמים בין העובדות הסוציאליות לבין מרבית הנערות.  

הנערה דוחות וחלקים מהתיק האישי של    עםלנערה הוא הנוהג לקרוא ביחד    ס"עונוהג נוסף בקשר בין ה

הרציונאל   מתוךהנערה.  נובע  מהראיונות  שעולה  מה  כפי  לדעת  וצריכה  שיכולה  כמי  הנערה  על    ם התבוננות 

ו  ולשנסחהנרטיבים הנכתבים עליה,  לעיתים,  .  את הנרטיב המתייחס אליה  יש לה את המקום להעיר, לשנות 

קריאת דוח או מכתב מלווה בסערת רוחות בקרב הנערה, שמתקשה לראות את שנכתב עליה, בין אם היא לא  

הנערה צעקה עלי שזה  "  :ו"ס ובין אם המסמך מצביע על עובדות שקשה להכילרואה עין בעין את הדברים עם הע

וכן אתגר    ס"עוהקריאה המשותפת של מסמכים מהווה אתגר רגשי עבור ה   ".לא אמת ולא יכולתי להכיל אותה

כמו כן, הידיעה כי הנערה תקרא את    להיות כנה ופתוחה ולשמור על קשר טיפולי המבוסס על אמון.  –מקצועי  

כותבת על חוזקות, מה מביאה, איפה היינו, איפה אנחנו  ח מלכתחילה משפיעה על הלך הרוח של כתיבתו: "הדו

הרוח השותפותי  -עד כמה הלך  –עולה השאלה    ."היום, אם היא מתמללת את הרגש. לא אכתוב על נערה תיוגים 

עם הנערה בכתיבת הדוח משפיע על האופן בו העו"ס תופסת וחווה את הנערה. לכך המחקר לא התייחס באופן  

  עקרונות העבודה פרק אודות  ישיר, אם כי תפיסת הצוות את הנערות כסובייקטיות אוטונומיות, כפי שיפורט ב

 , עונה באופן עקיף על שאלה זו. של בית רות

פרקטיקות ביקורתיות    ות הנכתבים אודותיהן, מזכיר שיתוף הנערות בדוחימוש בדיאלוג בטיפול וה הש

לכן,   סוציאלית.  שבעבודה  יתכן  פרקטיקה  יהיה  ניתן  בהמשך  עבודהדיאלוגית  למנף  של  פרקטיקה  לכדי  - זו 

כתוצר ידע  שיח,  כאל  הידע  אל  מתייחסת  הביקורתית  הסוציאלית  העבודה  ביקורתית.  שיח    סוציאלית  של 

שפה היא כלי אידאולוגי המסוגל לערוך הבניות חברתיות על  בעיניה,  כוחות ואיננו ידע נייטרלי.  -המשקף יחסי

סמך פרשנויות מסויימות, ומאידך, כשמבינים את כוחה של השפה בייצור מציאות וכשמבינים כיצד השימוש  

  ותפרקטיק   ברמת הפרט,ש כוח משחרר.  לשפה יאז  בשפה יכול לבנות מציאויות, השימוש בשפה הופך לכוח ו
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הןביקורתית   ויפעלו  בחייו  הדכאניים  להבטים  האדם  של  מודעותו  את  סוכן    תלהגבר  יגבירו  היותו  תחושת 

לדוח הסוציאלי כוח  (.  Fook, 2002משאבים ויכולת למיצוי זכויות )  והן להגברתיכולת אישית,  אוטונומי ובעל  

מסתמכים אנשי המקצוע לקבלת החלטות על הנערה. שיתוף הנערה בכתיבת  רב בהיותו חוות דעת מרכזית עליה  

טיפולי נדבך  להוות  יכול  עליו,  ובתגובה  בקריאתו  רק  לא  את    חינוכי-חברתי-הדוח,  הן  אצלה  שמחזק  נוסף, 

בהן היא מצויה, הן    הדכאניותן את הלמידה אודות המערכות  כ ו  לנסח מחדש את סיפור החיים שלההיכולת  

והן ברמה החברתית של חקיקה, עוני כהפרת זכות בסיסית, חסר בקבלת שירותים שהיתה צריכה  ברמת הפרט  

לקבל שימנעו את הגעתה לרשות חסות הנוער ועוד, והן למידה אודות אפשרויות של אופני פעולה וקבלת החלטות  

    שירחיבו את טווח האפשרויות וימצו את זכויותיה.

 

 אתגרים בטיפול  5.3

 לעובדות הסוציאליות בכפר מזומנים אתגרים הייחודיים לעבודתן ולמיקומן בכפר. 

 לוח זמנים עמוס 

סיות מדברות על כמות אינסופית של מטלות ועל עומס גבוה הן מנטאלי והן  "כמו במרחבים האחרים, גם העו

צריכה לדעת לנהל את היומן  יום. לעו"ס נדרשת מיומנות כפולה, הן טיפולית והן ארגונית "עו"ס  -של סדרארגוני  

אבל את הכובע הטיפולי  חינוכיות  ]נשות צוות[  . כי אחרת דברים נופלים ונוצר ואקום. את לבד. הן המון  השל

קריטית לעבודה יעילה ומיטבית  היחיד בבית". המיומנות הארגונית בכפר, על עומס המטלות והאירועים היא  

הטיפולים  .  היומיומי  הזמנים- חהטיפול בלו  מו שלמקומתבטא ב אתגר נוסף לעבודת העו"ס בכפר    של העו"ס.

מתקיימים במשך היום, בעצם בשעות הלימודים בשל העובדה שהעוסית המשמשת בתפקיד "רכזת טיפול" של  

זה מייצר קונפליקטים פנימיים בין  מצב    ת במשך היום.הבית היא חלק מהצוות המוביל שחייב לעבוד יחד כצוו

יש נערות שלא פייר כלפיהן לקחת את אמנות והיא עובדת קשה בטיפול. היא צריכה  " נשות צוות וכן עם הנערות.  

את זה היא בתהליך ולא לוקחת סיכון ששבוע כן תיתן שבוע לא תיתן. ואני לא אחייב נערה להיכנס. אני מבקשת  

מצד בית הספר לעיתים נשמע הקושי    "יעבירו אמנות על זמן טיפול. אני שומרת להן את האינטרסים שלהן. שלא  

רחיב בפרק  לקראת הבחינות. על קונפליקט זה נ בהוצאת נערות על חשבון שיעורים חשובים שמהותיים ללמידה

   . העבודה בכפר עקרונות

 אתגר הטיפול הוורבאלי 
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כי בעוד רוב הנערות מתמודדות עם לקויות  דע המסופק על ידי בית הספר הוא  המיבעקבות  אתגר נוסף שעולה  

. העו"סיות מזהות את  באלימרבית הטיפול הוא וורלמידה וחלקן הגדול אף ככל הנראה סובלות מהפרעת קשב, 

 אני חופרת אבל הרוב לא נכנס.הקושי בטיפול הוורבאלי " 

 אגב, הרוב עם הפרעת קשב.  – ]מראיינת[

"אל תכעסי עלי, אבל חצי ממה שאמרת  נכון, אני מדברת ומדברת ואז הנערה באמת אומרת לי    –  עו"ס

ידה מילוליות  ות עם אנשים עם לקויות למשגור דרכי עבודה  בצורת  שהעו"סיות מצאו הם    הפתרונות   לא שמעתי".

על מסרים באופן קליט    חזרהעצמם,  ם שחוזרים על  במשפטים קצרי  דיבורת,  וחזרתי  ,והפרעות קשב, ביניהן

 "  במנות קטנות ולהיות עקבית.אני משתדלת לדבר איתה[ ]ופשוט: "

 שותפות הנערות בטיפול

הנערות המגיעות לבית רות הן נערות שבית  קודם הוא סביב השותפות של הנערות בטיפול.    אתגר נוסף, בו נגענו

מרכזי של טיפול הוא היכולת להיפתח   מאפיין משפט החליט על השמתן במעון סגור, מה שמרמז על מאפייניהן. 

ות  ציינ. הנערות מולסייע  הוא יכול להבין  שכןמתוך תחושת אמון באיש הטיפול כמישהו שהגיוני להיפתח איתו  

חוסר אמון בעו"סיות וחשד  ייהן ומשתפות אותן אבל יש לא מעט נערות שמביעות כי הן מספרות לעו"סיות על ח

 מפניהן: 

 "אין פה דיסקרטיות" 

 "מעבירים הכל ]לצוות הבית["

קוראות לי את התיק? והיא אמרה    השינשיניות  שלי, ראיתי את התיק שלי ורציתי לדעת משהו,    ס"עו ה"

גת המידע" היא לא  לי ייתכן שתחושת "זי   ?"קוראות לי את התיק  18שיש חלק. והתעצבנתי, למה ילדות בנות  

אמיתית ומהווה הקרנה של התנהלות הכפר הפתוחה, שמדגישה ניראות ושמתנגדת לקיומם של סודות, בהמשך  

יתכן שיש  שיש פה זליגה של הניראות לחדר הטיפולים. מאידך,   לסודות שהזיקו ופגעו בנערות, והנערות תופסות

מקום להבהיר טוב יותר את הנהלים או את הנורמות הארגוניות הן בקרב הצוות והן בקרב הנערות, לגבי מידע  

 אודות הנערה שעובר לצוות, מהו סוג המידע, למי הוא עובר ובאיזו רמת פירוט. 

, תהליך מאתגר שהעו"סיות  הפתיחות של הנערה עם העו"סחוסר האמון מתבטא באיטיות שבתהליך  

רוב השיחות אנחנו שותקות. לא בא לי לדבר כי אף אחד לא יכול לעזור לי.  ":  מתמודדות איתו באופן מתמשך

חווה    ס "עובמצב זה, גם ה   "מה היא תגיד לי?  –סתם להתאמץ. את רואה ילדה שלא יודעת מה זה לגדול בבית  

 . ]את שהותן בכפר[" הן כנראה יסיימו –עליך אם בכלל עד שיסמכו תסכול: "

 עזיבות זמניות וקבועות של הצוות הטיפולי
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סטודנטיות    ידי-טיפול עלחופשת לידה,    עקב  אתגר נוסף כרוך בפרידות זמניות ופרידות קבועות מהצוות הטיפולי

ועזיבות   מידה של תהליך טיפולי-בקנהמדי שנה, כאשר זהו פרק זמן מאוד קצר  שמתחלפות  בהכשרתן המעשית  

ס הקודמת שעזבה או יצאה לחופשת  "לעובראיונות  . רבות הנערות שהתייחסו  או חילופי תפקיד של עו"סיות

ס הוא לרוב מפגש אינטימי ולמרות  "לידה והן מחכות לה. יצירת הקשר היא מורכבת עבורן והמפגש עם העו

ל ידי  ית, עדיין הקושי להחליף טיפול בטיפול הוא מהותי ונחווה ע הידיעה מראש על עזיבה או על היעדרות זמנ 

כפרה עליה עוזבת    עוסלא נפתחתי לאף אחת מהצוות כי קשה לי להיפתח. ה"מרביתן כנטישה בזעיר אנפין:  

הצלחתי    ]העו"ס[. עוד שבוע. עם  ]העו"ס[לחופשת לידה עד שהתחברתי אליה. יש מישהי חדשה שתבוא אחרי  

  אני אוהבת."  ]העו"ס[אבל את לשבת איתה. לא סובלת אנשי טיפול. 

תחושת חוסר אונים בטיפול  יחד עם האופטימיות ואהבת הנערות גם בראיונות עם נשות הטיפול עלתה  

לא הצלחת לשים את האצבע על מה לא בסדר והרגשת שלא עשתה עבודה  נערות עם נסיון חיים כל כך קשה: " ב

צריך לשים סימן שאלה על מה אנחנו עושות פה.    –אנחנו בייביסיטר? מצד שני, נערות שלא משתפות פעולה    –אז  

י הוא בלתי נסבל, משאיר אותי  צריך לתת זמן, הזדמנות אבל יש משהו בעבודה מול התנגדות כזו שבחוייה של 

ננוחם,  כי מה  ברורה  הבנה    קיימת" מחד  אימפוטנטית. יצליח לתת, בכך  פנטזיית ההצלה  שהטיפול  ומאידך, 

בשינוי דפוסי מחשבה, שינוי התנהגויות, אהבה עצמית, הרצון    –ה בקנה מידה גדול יותר  צלחוהרצון לראות ה

בכל    –ר של צוות הטיפול והמאמצים הכבירים שהוא משקיע בכך אל נוכח תוצאות לעיתים מינימאליות  דיהא

-המודעות לקיומם של שני הלכי אל תחושת חוסר אונים וחוסר תוחלת. לפרקים  את הצוות הטיפולי לוקחזאת 

 רות. היא חלק אינהרנטי בעבודה הטיפולי בבית הרגשית דואליות שהלהן הרוח גבוהה וברור 

 

 סוכנות ה שלושפ של פגיעּותשפה  5.4

של שפה    במרחב הטיפוליהשפה   עירוב  היא  כולו,  בכפר  כמו השפה  פגיעּותבכפר,  של    של  ושפה    סוכנותמחד 

נולד מתוך הביקורות על השיח הפתולוגי שתפס את הנערות כבעלות חולי אינהרנטי.  שיח של פגיעּות  מאידך.  

הפגיעות מתבונן על הנערה כעל נתונה לפגיעה מצד עולם פטריארכלי שממגדר אותה ומגדיר את תחומי  שיח  

ומים  נערה ומהם התח  ערה, מהי נערה, מה לא כלול בהיותמיהי נמגדיר  פעולתה הלגיטימיים והלא לגיטימיים,  

לחדור לה  אסור  )ולהיעלם(  .  (Gilligan, 1982)   אליהם  להאלם  מתחילות  נערות  ההתבגרות  בגיל  כך,  מתוך 

ובהתאמת ביחסים החברתיים שלהן  ופחות  עצמ   ולהשקיע את מרצן בעיקר  ולדרישות החברתיות,  לנורמות  ן 

יכון ומצוקה כנפגעות של  להשקיע את מרצן בפיתוח עצמי. שיח הפגיעּות רואה את הנערות המצויות במצבי ס

יחד  בתהליכים חברתיים גדולים מהן וכאלה שנדרשו להתכופף בפני הנורמות החברתיות עד כדי אובדן עצמי.  
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העוסק בחוויות החיים של הנערה ובאופני    ,(agency)  סוכנותאמץ אלמנטים מתוך שיח של  מכפר  עם זאת, ה

החברתיות   ההבניות  מול  אל  אותה.התמודדותה  משא  ,בטיפול  המגבילות  לקיים  לומדות  עם  - הנערות  ומתן 

-הבניות אלו ולהתעמת איתן, "במטרה להרחיב את רפרטואר דרכי החיים האפשרי עבורן" )ברקוביץ', קרומר

 (. 12, ע' 2013נבו וקומם, 

ף  "סוכנות" מתייחסת לאמונה של האדם ביכולתו לנווט את מהלך חייו ולהגשים מטרות רצויות על א

נסיבות חיים של מצוקה, מתוך תחושה של שליטה בחיים ויכולת לקבל החלטות ולהיות אחראי להשלכותיהן  

(Giddens, 1984  .)  ,תפיסה סוכנותית רואה את האדם פעיל ורציונאלי באופן התמודדותו עם נסיבות חייו. לכן

   סוכנות היא מונח מפתח להבנת המגבלות והאפשרויות שיש לאדם. 

]לעבור לשפה    זה היה לי מאוד נעים: "סוכנותרת על המעבר לבית רות ועל המעבר לשיח של  מספ  ס"עו

לזה  שהיא לא פתולוגית[ גבולית, אנורקסיה, אין  הזה. אישיות  לי את הבטן, האין תקווה  כיווץ  . תמיד קצת 

ברזולוציות ובהגדרת ההצלחה. וזה  מרפא. נכון. בספרות המדעית אין לזה מרפא וזה לא השיח כאן כי משהו  

בעצם הבית של הנערות וכשהן מצליחות לעשות משהו שפעם לא הצליחו לתקשר עם בנות גילן, להיעזר בהן,  

להתחיל לבנות יחסי אמון שברור שהרבה פעמים זה לא מה שישנה להן את החיים אבל יש גרעינים שנטמעים  

קרונות  בה דברים שקורים כי זה העולם. אי אפשר להתקבע על עואת רואה את זה. אני אופטימית וזורמת עם הר

פה".  שקורה  מה  לי  מתאים  בטיפול,    וזה  שמיוצר  לשיח  שמתייחסות  נוספות  רבות  אמירות  עלו  בראיונות 

ומה  ושמבטאות את השיח של סוכנות:   להיות סוכנת פעילה  יכולה  "לפעמים ההקשר החברתי של כמה היא 

 וד בשיח הטיפולי המסורתי".ולך לאיבקצת ה ההמיקום של

פרקטיקות של  על מנת לייצר שיח ותחושה של סוכנות ומסוגלות, יש ליישם פרקטיקות של סוכנות.  

הן דרך יעילה להשבת תחושת סוכנות ולהתמודדות עם ניכור, חוסר אונים ותחושה של שוליות. מטרתן  סוכנות  

ידי הכרה בלגיטימיות של  - ת סוכן פעיל בחברה, עלהיא לבנות תחושת סובייקטיביות אוטונומית ולהפוך להיו

והבלתי הפורמאליים  החברתיים,  המוסדות  כלפי  האדם  של  ותגובותיו  חוויותיו  מבטו,  פורמאליים.  -נקודת 

השוליות   מחסום  את  לפרוץ  אלטרנטיביות  דרכים  לחפש  שירותים  משתמשי  מניעות  סוכנות  של  פרקטיקות 

(Giddens, 1984  באמצעות המודעות ,)  לכוחות ולחסמים החברתיים המופעלים על האדם. מאפיין מבלבל של

פרקטיקות של סוכנות הוא העובדה כי לעיתים הפרקטיקה תיראה כמו פרקטיקה שגורה ומסורתית. ההבדל  

ביניהן טמון לעיתים לאו דווקא במעשה עצמו אלא בתשתית האתית ממנה הוא שואב. פעולה הנובעת מתוך  

שכות ותמידיות של פעולתו של אדם אל מול ובתוך יחסי הכוחות החברתיים תהיה מודעת  התבוננות ובחינה מתמ
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שיח  של    םייחוד  ךלקשר בין הפעולה היחידה ]האישית[ לבין השפעתה ומיקומה במבנה הכולל ]הפוליטי[ ובכ

 .בקרב האדם סוכנות יםומייצר יםפרקטיקות שמקדמ ו

מתבטא הן באופן בניית הטיפול, ביצירת הקשר והרחבתו אל מחוץ לחדר הטיפולים    שיח של סוכנות

 ואף מתבטא בשיתוף הנערות בדוחות הנכתבים עליהן, כפי שפורט מעלה. 

 

אני בעלת    –מישהי עם ידע ושווה לי. יש לזה משמעויות טיפוליות    מתייחסת אליה כאל[אני  ]

בפניי   גורם לחשוף  זה  "מה היה שם". לא מהמקום של החקירה.  ולא רק מהמקום של  ערך 

. יש דברים שברור  ]מחדר הטיפולים[  כי יודעות שלא ייצא  ]שעושות אותם[  דברים שהן לא בסדר

ולא   שלי  לא החלקים  יודעות שזה  לי דברים, הן  שייצאו. אני חייבת. אבל לפעמים מספרות 

עדיין אוהבת אותן, לא משתמשת בזה נגדן.  זה נשאר בינינו...  –ואם היא סיפרה בחדר  אכפת לי.  

מורכבת   יותר  נותן תמונה  כך.  עבודה אחר  איתה  לעשות  עליהן  מידע  פיסת  עוד  נותן  זה  ולי 

 ולשקף לה אותה את המורכבות שבה. העולם מורכב יותר, היא, אני מורכבות יותר. 

 

שותפות פעילות יותר בהתנהלות    שהנערות יהיו ציעוחלק מהנערות השגם בכך  שיח של סוכנות מתבטא  

הכפר. זה אמנם רחוק ממימוש אבל הכמיהה להיות שותפה בקביעת התהליכים בכפר מסמלת הפנמה של הנערה  

הנערות צריכות  את היותה אדם ראוי שיש לו מה לתרום לחברה, כפי שמציינת זאת נערה מותיקות הכפר: "

כפר אחת לחודש שהנערות יהיו חלק מהצוות אבל עם פחות  שתהיה שיחת    ,עם הצוות  שיתוף פעולהלהיות יותר ב

   "סמכות, שיקחו חלק בפעילויות, בפרויקטים. כי אנחנו כמו קיבוץ פה. שתהיה הרמוניה בין הצוות לנערות.

 

 השכלה מרחב ה. 6

דרכו   עוד כשהיה  מתחילת  רות  בית  בראשון הוסטל  של  הבית,  -בקהילה  בתוך  פעל  הספר  בית  לציון, 

כל הנערות    אחרים של רשות חסות הנוער.ההוסטלים  ה  שהיה קיים ברובובניגוד למצב  ת חסות הנוער  רשו בעידוד  

על    18בגיל    צולומדות בבית הספר. אליהן מצטרפות חלק מהבוגרות שנשארו בכפר לאחר תום ה  השוהות בכפר

לימוד[ וכיתה אחת  -]שנות  8כיתות "כשבכל שכבת גיל יש כיתה אחת של    7מנת להשלים בגרויות. בבית הספר  

שהן גם בנות שיותר קשה להן    12שאלה הבנות שיותר קשה להן, כיתה אחת של    10-12, כיתה אחת של  10של  

גם לבנות שיותר מתקדמות וכיתה  שמיועדת לבגרות    12אחת של   לבגרות. כיתהמתכננות לגשת לבחינות  והן לא  

מורות, כל מורה מלמדת    11מתארת רכזת בית הספר. בבית הספר    בגרויות".ל  לגשת  שהן מיועדות    12ל  אחת ש
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  - ו  8,9,10  -. בית הספר לומד לפי סמסטרים כשבסוף כל סמסטר נערכות בחינות הסיום למקצוע אחד או שניים

בגרות.הרכב -שנות  12 בחינות  וכן,  תדיר    כיתותה  לימוד  ל משתנה  סמסטר  כדי  בין  תוך  ולעיתים  סמסטר 

הסמסטר, בהתאם לצרכים ולהתקדמות של הנערות. לכל נערה יש בבית הספר לוקר בו היא שמה את חפציה  

בית הספר מנוהל  מורות נוספות לאמנות, מעבר לתקצוב של תכנית היל"ה.    2האישיים. עמותת בית רות מממנת  

, ולהיות גורם מגשר בין משרד החינוך והכפר.  פרס הת  באחריותה לרכז את פעילות ביידי רכזת ההשכלה, ש"-על

ת הצלחה בלימודים. רכזת ההשכלה אחראית  יחווי לו  ]ללימודים[  עליה להוביל את צוות המורות והנערות לחיבור

לבתים בתחום החינוכי והטיפולי ועליה יחד עם רכזת הבית ועוסי"ת הבית לגבש תכנית    פרסת הלממשקים בין בי

האחראית על ענייני   נהלניתמבבית הספר יש גם למצבה של כל נערה" )מתוך מסמך פנימי(. המתאימה  לימודים

ומהווה   רכזת  "חיק חם"  מעין  המשמעת  כיום  התפקיד מבצעת  בכיתה. את  בית  -לנערות שמתקשות לשהות 

  ינוכית משמעתית עם הנערות, עבודה מעמיקה ח   הבעלת הכלים והמיומנויות לעבוד  , מציינת רונית,לשעבר, שהיא

   .ובעיקר מכילה

פעמים בשנה.    5-7על פי נוהל משרד החינוך מתקיימת ועדת תכנון ומעקב אודות כל נערה, המתכנסת  

השבועות הבאים, עד    4-8  -בועדה עוקבים אחר התקדמותה של הנערה ומדייקים עבורה את תכנית העבודה ל

בתים", החלופה של הכפר לימי ההורים המתקיימים  לועדת התכנון והמעקב הבאה. פעמיים בשנה מתקיים "יום  

בבתי ספר רגילים. ביום זה צוות ההדרכה מגיע יחד עם הנערה למפגשים אישיים עם המורות ומתעדכן יחד עם  

זה יום הורים רק בלי הורים. כל  "  . רכזת בית הספר מספרת,הנערות במצבן הלימודי והתיפקודי בבית הספר

ת או סגנית, וזה אשכרה כמו יום הורים, חבל על הזמן. זה חוייה מתקנת לנערות היום  , רכזעו"סנערה מגיעה עם  

הורים הזה. אני זוכרת שאחת הנערות אמרה שהיא לא אוהבת יום הורים והבנו ישר על מה מדובר כי כל יום  

וברות  ע שעות ש  3היא באה והן רואות את כל המורות ויש  ]כאן[ו  , אחרי יום הורים הייתי פוגשת ישר את החגורה

" כמו כן, פעמיים  בין המורות, מדהים. בסוף אני נותנת להן תעודת הערכה והן באות אלי לקבל חיבוק ונשיקה. 

בשנה מתקיימת ועדה פדגוגית לגבי הנערות של כל בית, בה נערך עדכון ודיון על כל נערה, בנוכחות צוות הבוקר  

 של הבית, מחנכות הנערות ורכזת בית הספר. 

ות המהירה בבית הספר, יום לאחר הגעתן לכפר, מהווה עבור רובן הגדול של הנערות הלם,  ההשתלב

אבל ההלם מרוכך על ידי כניסה תחילה לשיעורי אמנויות וכן על ידי העבודה האינטימית והעבודה המדגישה  

איזה סרט    הבית ספר סבבה. על היום הראשון ישר לימדו אותנו, במקום להראות לנורקימתו של קשר אישי " 

ל  ,יאללה על ההתחלה ללמוד! לפני יכולתי  היות בבית ספר, להסתדר עם  אני ובית ספר לא היינו חברים. לא 

 יל"ה מצמצמים את החומר לבגרויות."ובתכנית ה אנשים...
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עצים  חיפשתי משהו שי"  למניע לעבודה עם הנערות: בקרב צוות המורות עלו באופן בולט התייחסויות  

החזרה וההערכה  דב במקום שהוא סביב הפוסט טראומה", " הגעתי כי רציתי להתניחות", "אותי, לעשות של

 ". יותר  1000מילדים בסיכון היא פי 

 

 משמעות ההשכלה לנוער במצבי מצוקה  6.1

ללימודים ערך אינהרנטי. לימודים בחברת התעודות המערבית מקנים תעודה והכרה רשמית המהוות מדרגות  

, או כפי שמנסחת זאת רכזת בית הספר "כרטיס כניסה שווה לחיים", המשווה בין הנערות  למוביליות חברתית

לא רק להשלמת לימודים    בבית רות לבין יתר הצעירים בישראל. יחד עם זאת, עצם התהליך הבית ספרי נועד

מקום עבודתם" אומר ריק לבוי    -ובית הספר  – ידם  -אלא הרבה מעבר לכך. "בעבור ילדים, הלימודים הם מישלח

יום ונכשלים ללא הרף, בכל פעם שאתם קמים  2008) ( ותארו לכם שהייתם מגיעים אל מקום עבודתכם מדי 

מרחמים של הקולגות ושל הבוסים שלכם. ובסוף  להכין לעצמכם קפה אתם מזוכים במבטיהם המזלזלים או ה

יום העבודה כל מה שנותר לכם לומר לעצמכם זה "שוב נכשלתי היום בעבודתי. שוב לא הצלחתי את מה שכל  

הצליחו"  היא  (2008)לבוי,    האחרים  שנים  במשך  הספר  בבית  הנערות  גם  חוות  אותה  שכזו,  כישלון  חוויית   .

כמחיקה שלהן,  ספר נחווית פעמים רבות כנטישה של המערכת את הנערות,  הרסנית וטראומטית. ההעפה מבית ה

 כאובדן דריסת הרגל האחרונה בטריטוריית הקונפורמיות החברתית.  

יש פן נורמטיבי של   כמעט כל נער/ה במדינת ישראל לומדים במערכת חינוך כזו או אחרת. להשכלה 

סטנדרטיים, עליהם לא רשום כי הנערה היא בוגרת  מבחנים סטנדרטיים ואובייקטיביים ושל השגים ותעודות  

לצדדים   הנערות  את  שמחבר  אספקט  רות  בבית  ההשכלה  מספקת  זה,  באופן  הנוער.  חסות  רשות  של  מעון 

הנערות נדרשות להגיע לבית ספר בחולצת בית ספר    כדי לייצר תחושה של נורמטיביותנורמטיביים של חייהן.  

מל בית הספר שהוא למעשה, סמל הכפר. זהו אקט סמלי של השבת הנערה  עם ס , כמו כל נערה מתבגרת,אחידה

 למסגרת בית הספר, ממנה הודרה ועל ידיה ננטשה. להשכלה מקום של חשיבות בעיני הנערות:

 

   למה באת לפה? – מראיינת

 ללמוד, לעשות בגרות. - נערה 

 

 " . ימודל -ותשנ  12- החזרתי בשביל הבריחה... אחרי  "
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מנותק ממערכת החינוך, העיסוק בלימודים מחבר אותם בחזרה לעיסוק הנורמטיבי של בני  העבור נוער  

גילם. לא בכדי, נערות רבות מציינות כי הן בבית רות "בשביל הלימודים", "כי הפסדתי לימודים", למרות שברור  

ו רק חלק מהתמונה  הנראה  שהלימודים הם  לככל  נערה מביתה  הוציא  לא  שופט  חסרים  אף  בשל  סגור  מעון 

אחד האבות אמר לי את יודעת, הילדה חזרה לחברה  לימודיים. גם ההורים חווים כך את הלימודים בכפר, "

ס זה אי של שפיות  "ביה" אומרת רכזת בית הספר. מורה: "שלה, היא לומדת, היא עושה בגרויות כמו כולם.

שעה, כל  קורה  הנורמלי, השיגרתי, מה  ומה    בחיים שלהן, המקום  איך  מי המורה,  בשיעור,  צריך לשבת  איך 

צריך לגייס צוות מיוחד. המורה הטיפוסית  מאמינים בבית רות,  " לשם כך,  לומדים בשיעור, זה מאוד עוזר להן.

ר. לא יכול  , לייצר קשר גם  תשיודע  ימישה בבית רות תהיה "  לעבוד    ה לא לעמוד רק ולהיות מורה, אלא את המעב 

את זה. אי אפשר, השעות, החגים, התגמול.. אי אפשר. צריך באמת לאהוב את זה. נורא    תא לא אוהב יאם ה

 ר." ב  חשוב להיות מורה, הן אוהבות להיות מורות ויש להן את המע  

לימוד, להגעה להשגים בבית הספר יש משמעות וחשיבות של  -מעבר להשגת ההכרה הפורמאלית בשנות

בית הספר יוצר מוביליות חברתית ומייצר רות, בעיצוב המשך חייהן: "יכולת הבחירה של הנעעל  הסרת המגבלות  

שאני רוצה שילכו למקום עבודה או שיצאו מפה שתהיה    ,ת בחירה בהמשך. אני אומרת לנערות הרבהיואפשרו

 " תוכלו לבחור. ,להן אפשרות לבחור ולא יבחרו בשבילכן. ככל שיש לכן יותר

ן חברתי הנדרשים לה לתקופת חייה לאחר השהייה בבית רות.  בית הספר מספק לנערה הון תרבותי והו 

כלים של השכלה ולמידה  בהשאלה מאודרי לורד, ניתן לקרוא לכך "מתן כלי האדון": בית הספר מספק לנערות  

יליות במרחבי תעסוקה וחברה  סף לכניסה ולמוב-בה למידה והשכלה מוערכות ומהוות שומר  ,בחברת התעודות

יתן לראות בחיוב את הלמידה של התנהגות סתגלנית, לפחות כדפוס התנהגותי חיצוני שהן  במובן זה, נ  רבים.

מסוגלות ליישם. כמו בבתים, גם בבית הספר הנערות מתאמנות בהתנהגות סתגלנית, ישיבה והקשבה, יציאה  

פה  -בעללהפסקה רק כשלגיטימי, דיבור נאות המבוסס על הון תרבותי המוערך בחברה ההשגית, יכולת ניסוח  

 ובכתב ועוד התנהגויות ותכונות שלרוב מסייעות להסתגלות החברתית שלהן. 

משמעות גדולה בעיני הנערות. אחת הנערות  יש  מחדש בבית ספר, להצלחה הלימודית  -מעבר לשילוב

 מספרת כי ההצלחה הלימודית היא החווייה המשמעותית ביותר שלהן בכפר:  

 

 ר?  מה החווייה הכי משמעותית שלך בכפ –

הגעתי ללימודים ופחדתי מאוד לראות ספר, אמרו לי אנחנו לא מוותרות עליך, בחיים לא נוותר עליך.   -

 . י שהגעתי למקום שתופס ויודע ללמדהבנת
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  5היה מזעזע. המורות בונות לנו את העתיד. אני עושה ג"ג    –אם לא היה מורות  ת כי " אומרנערה נוספת  

, ופעם לא ידעתי לקרוא ולכתוב וראו בי את הקסם שיש בי בתוך העיניים שאני כן יכולה.  95  –ל ועשיתי בתנך  "יח

גש". ההצלחה הלימודית נתפסת כיכולת שיש לנערה  גם אם לא הייתי יכולה הם לא יוותרו עלי, שזה ממש מר

ך במורות המיוחדות של הכפר על מנת להוציא את פוטנציאל ההצלחה לפועל, בשל היותו קבור תחת  שהיה צור

בלימודים,   להצלחה  אפשרות  על  מהמחשבה  שמנעו  עצמיות  ותפיסות  כישלונות  קשיים,  טראומות,  הרבה 

 להיתפס כמחשבה ריאליסטית.

לומדות כדי להימנע  הן  ת כי  מספרוהן  הנערות קשה ללמוד והמוטיבציה שלהן נמוכה יותר, ו לחלק מ

לימודית והתנהגותית   – אחרי ארוחת צהריים כ"צ'ופר" על תפקוד טוב זמן הטלפוןחצי שעה   קבלת ממניעה של

מבינות את החשיבות שבהשכלה, גם אם הן מציבות לעצמן רף נמוך יותר מזה שבית  גם הן    . אבלבבית הספר  -

כי    ]ללמוד[   פה את חייבת  תי שירשמו שאני נמצאת ואז בורחת.באהספר בכפר מציב להן: "]בבית הספר הקודם[  

רויות.  ואז בג  12-מקצועות ל  2לי    אז לא יהיה לך טלפון. פה אוהבת רק אמנות. לומדת אבל משעמם לי. נשאר 

נהייתי  " וגם עם תכנית הפרישה, יש תחושה טובה על ההשגים הלימודיים:"שנה הבאה רוצה לפרוש מהלימודים.

 "יותר חכמה. בלימודים. כיף. 

 

  בבית הספר של הנערות וקשיים צרכים 6.2

קושי מרכזי עמו מרבית נערות החסות מתמודדות הוא קיומן של לקויות למידה שבשל חוסר אבחון  

הןב מוקדם  חשיבתיים    שלב  רגשיים,  התנהגותיים,  קשיים  של  נוספים  נדבכים  עליהן  נוספו  ואף  טופלו,  לא 

וחברתיים. נוער במצבי מצוקה ללא לקויות למידה יפגין הסתגלות הרבה יותר טובה לעומת נוער עם לקויות  

)אמיתי,   בהרבה  גבוהים  נעול  למעון  להגיע  שסיכוייו  הנער 2010למידה,  מרבית  מצוקה  (.  במצבי  המצויות  ות 

וסיכון אינן מאובחנות לאיתור לקויות למידה והפרעות קשב. זאת, למרות שיעורן הגבוה מאוד במוסדות חסות  

(.  2014; אמיתי וגומפל,  2010מכלל הנערות במוסדות חסות ותקֹון )אמיתי,    65%  - בארץ ובעולם, העומד על כ

בתקריות אלימות ביחס לאוכלוסייה כללית, גם לאחר פיקוח על    נערים ונערות עם לקויות למידה מעורבים יותר 

להתנהגויות אלימות ואובדניות יחסית לכלל   2 - לנערות עם לקויות למידה יש סיכוי של פיומשתנים דמוגרפיים  

( בין לקויות למידה לסטיה חברתית  (.  Svetaz, Ireland & Blum, 2000הנערות   הקשר הסטטיסטי המובהק 

כמו גם קושי בתכנון    חברתית-למידה לנהל שיחה מותאמת  ותלקוינוער עם  תם הנמוכה יותר של  מוסבר ביכול

כוחות ה יעילות להתמודדות עם העימות מול    נוספת השערה    (.Mather & Ofiesh, 2005)  אכיפהאסטרטגיות 
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ת העצמי כמו  קוגניטיביות נמוכות יותר בקרב לקויי למידה, אשר פוגעות ביכולת הויסו-קשורה ביכולות מטה

באופן כללי, ללקויות למידה יש השפעה רבה על התדרדרות ממצב של סיכוי לסיכון  גם תכנון אסטרטגי יעיל.  

והתיפקוד החברתי. כלומר, ללקויות למידה   והויסות  למצב של מצוקה, בתחומי ההתנהגות, החשיבה, הרגש 

 .  השפעה מכרעת על תחומי תיפקוד רבים, הרבה מעבר לתיפקוד לימודי

עם זאת, ולמרות הידע הקיים בתחום, קיים עוורון מיגדרי כלפי נערות במצבי מצוקה וסיכון ורובן לא  

כלל מופנמות יותר מנערים עם לקויות למידה.  -. נערות עם לקויות למידה בדרךלמסגרתמאובחנות לפני הגעתן  

הציפיות החברתיות    :םהישגיי-תהישגיות לא נשלחות לאבחון באותה תדירות כמו נערים ת-נערות תתכמו כן,  

כשם    םלהישגי אזהרה"  נורת  "ידליקו  לא  בנות  של  נמוכים  הישגים  ולכן,  בנות  כלפי  יותר  נמוכות  לימודיים 

 , מה גם שהן לא מפריעות למורה בכיתה, כשם שבנים מפריעיםלימודיים נמוכים םכשנער יפגין הישגי  שידליקו

(Bauer, 2001; Willcutt & Pennington, 2000.)    נערות במצבי מצוקה וסיכון עם בעיות מישמעת בכיתה לא

נשלחות לאבחון כיוון שמרבית המורים לא מכירים את הקשר בין קיומן של לקויות למידה לבין תיפקוד רגשי  

 וחברתי ולא מזהים כי יתכן שלקות הלמידה מהווה גורם מתווך שמגביר את בעיות המשמעת.

", שם  צופיהמעון "המגיעות לבית רות מגיעות ללא אבחון, למעט בודדות המגיעות ממרבית הנערות  

לנערות המגיעות דרך קבע  כבר קצת  אליו  נערכים אבחונים  לבית הספר, כשהמורות  כניסתן  מה לאחר  זמן   .

ות  מכירות אות ואת יכולותיהן הנערות עוברות סריקת איתור חשד ללקויות למידה. לקראת הבגרויות, כשהנער 

זכאות מטעם משרד החינוך  כבר מוכרות וממוקמות בכפר מבחינה רגשית, הנערות מאובחנות על מנת לקבל  

בגרויות. עם זאת, ללקויות הלמידה, כפי שצוין מעלה, יש השפעות הרבה מעבר לתיפקודן הלימודי  בההתאמות  ל

תי מחנכת כיתה במעון "מסילה"  בהיוואי הכרות עם הלקויות עלול לגרום להחמצות באופן העבודה עם הנערה. 

זכור לי מקרה של נערה בו הועלתה השערה לגבי קיומה של לקות למידה מרחבית. הנערה נהגה לנסוע בטרמפים,  

רצו   תמיד  שלא  אנשים  עם  בטרמפים  נסיעה  כדי  תוך  ולהסתבך  במרחב,  להתמצא  שלה  היכולת  חוסר  בשל 

ה סייעה לה להתמצא ולהיות עצמאית במרחב, לעבור  בטובתה. לאחר שהלקות אובחנה, עבודה קצרה עם הנער 

לעיתים ללקות הלמידה רבדים, השלכות והשתמעויות נרחבות שללא ידע בתחום,  להוסטל פתוח ולשוב הביתה.  

 והמדוייקת לנערה ספציפית בהתאם למאפייניה.  רלוונטיתקשה לעלות עליהן וקשה להעניק את ההתערבות ה

ותיסכולים שלה ושל  תהליך הכניסה לכיתה הוא לא פ כל כך הרבה כישלונות  שוט עבור מי שחוותה 

התחלתי לבוא, אני משתדלת לקום אבל  ]אחרי שהות של חצי שנה בבית רות[  רק עכשיו  מוריה ללמד אותה. "

. הייתי משלימה הכל בצהריים לבד".  וקרהקצב פה מעצבן אותי. הייתי בבית ספר אבל היתה לי בעיה לקום בב

ימת הלימודים מאתגרת עבורן, מספרות ש"בבית ספר כיף". החווייה הבית ספרית של הנערות  גם נערות שמש 
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היא חוויה של הצלחה וההצלחה מניעה אצל מרבית הנערות )אם כי לא אצל כולן( מוטיבציה להמשיך ללמוד  

ס הכי טוב שיש. לא למדתי בחוץ ולא במסגרת הקודמת. אין  "הסתדרתי עם המסגרת של הבי ולהגיע להשגים: "

מצב. פה איימו לי על הפלאפון. אבל גם כשלא היה לי פלאפון עדיין קמתי לביהס. עוזרים לי פה ויש ש"שניות  

 זה עושה חשק להמשיך כשמצליחים". והבנתי את החומר שבחוץ לא הבנתי, פתאום למדתי. 

 

 משמעות לימודי האמנויות 6.3

הספר  מכ שבית  ההוראה  יוון  תקציב  בגרויות,  החינוךומ מוכוון  ממשרד  מורות  מוקצה  ו  עבר  להעסקת  כולו 

רות מקיים  מקצועות הל בית הספר בבית  העיונית,  ללמידה  עיוניים. מעבר  ולמקצועות  גבוה של    היקףבגרות 

ידי  - מתוקצבות על  ()אחת לאמנות פלסטית ושלוש למוזיקה  המורות לאמנותארבע  כאשר  שעות לימודי אמנות,  

קרובות   לעיתים  מהוות  אמנויות  לכך    וב   תחוםהעמותה.  מודעות  לאמנויות  המורות  התנסו.  טרם  הנערות 

קיימים אמנות  אופני  של  למגוון  הנערות  את  לחשוף  שהן  שבכדי    ,ומשתדלות  לפני  לאמנויות  ויתוודעו  יכירו 

המורה   מתארת  מתחברות",  אתן  למה  תחליטו  ואח"כ  תתנסו,  כל  "קודם  אחרת:  או  כזו  בעבודה  מעמיקות 

ות חדשות. רכזת בית הספר מציינת כי לנערות חדשות היא משבצת יותר  לאמנות את תהליך העבודה עם נער

שעות אמנות ומוזיקה, מה שמאפשר להן נחיתה רכה אל תוך מוסד לימודי אליו הן צריכות להגיע באופן יומיומי,  

 לא מורגלות אליה.   שרובןמחוייבות 

ם אחרים שלהן, מבטאות  האמנויות מתוארות כמרחב מרגיע, תרפוייטי, בו הנערות מתחברות לחלקי

", אומרת מורה את יחסה לאופני  תשירו, תוציאו בצבעים, תרקדודברים שבאופנים רגילים מתקשות לבטא "

"יש פתיחות בכיתה...הן   מייצר מרחב בטוח להיפתח  עושר דרכי הביטוי באמנויות  לגיטימיים בכיתה.  ביטוי 

זקת לימודי האמנות עולה מתוך העובדה כי בשל  אתגר קונקרטי בהחמספרות לי הכל" אומרת מורה לאמנות.  

הרצון והצורך לאפשר לנערות לשהות בחדר אמנות ולאפשר סיורים בו גם כשהמורה לא נוכחת, חדר האמנות  

 .  המצויים בחדרנזק לחומרים יקרי ערך לעיתים נגרם לא תמיד נעול ו 

חוויות מיוחדות ומעצימות    תמתארו  נערותהגם המוזיקה מהווה כלי בעל חשיבות ועוצמה להנערות.  

ל. זה מרגיע אותי, נותן לי השראה".  כשאני שרה אני מרגישה חופשייה, פורקת את הכסביב ההתנסות בשירה: "

קה, אני יכולה. לקחתי  השירה הרימה אותי. לא יכולתי לעמוד על הרגליים. רעדתי. קמתי ואמרתי לעצמי אני חז"

באמת שאני ילדה קטנה וזה כלום ממה שאני חיה. כל החיים לפניי. יכול לקרות לי    פזמון משיר ואמרתי לעצמי,

את    ]למורה[   במוסיקה כיף! יש להי בי ובאנשים שאני מסתובבת איתם." "עוד הרבה דברים טובים ורעים. תלו

ת את  " גם המורה מתארנה! איך היא מכירה?? הייתי בשוק. ממש כיף.הטעם שלי. מכירה את השירים של טּו
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הבנות ממש רבות על שיעורי מוזיקה, כנראה שזה נותן להן המון מקום לביטוי,  המוזיקה ככלי שנוגע בנפש: "

מוציא המון רגש, מבוכה, בושה". בנוסף, האמנויות מהוות מעין חלון    –מפגיש אותן עם דברים דרמטיים בתוכן  

של   האמ  ביתראווה  תוצרי  את  ולהציג  להופיע  מרבות  הנערות  בפורומים  רות,  ואף  מבקרים  בפני  שלהן  נות 

ילדים החשופים לאלימות של אביהם כלפי  בהקשר זה, ניתן לציין ממצאי מחקרים שלפיהם    חיצוניים מכובדים.

הן)  אימם רבות  רות    אשר  בית  זו(ה נערות  קבוצה  על  בהתבגרותם  נמנות  מפתחים  מרגשות  ,  לחוויות  צורך 

 " שליליות. םלחוויות "אקסטרי רכה אלטרנטיבההאמנות משמשת   .(2019)כרמל,  וקיצוניות

 

 

 ותוצרים תוצאות 6.4

תשע"ט וכן את הממוצע    –מציג את תוצאות מבחני הגמר והבגרות לשנים תשע"ז    5.4.1לוח    השגים.

 שנתי של בית רות בהשוואה לממוצע רשות חסות הנוער של שנת תשע"ט. -התלת
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 תשע"ט -סיכום השגים לימודיים לפי מקצוע לשנים תשע"ז 5.4.1לוח 

 ממוצע חסות ארצי ממוצע תלת שנתי  מס' ניגשות תשעט מס' ניגשות תשעח מס' ניגשות תשעז  מקצוע 

  97 5 100 11 98.6 3 85.7 12מתמטיקה 

 72.5 98.5 5 100 7 97.1 1 100 2מתמטיקה 

  60.5 4 54.5 4 66.7 1 60 3מתמטיקה 

  87.1 6 88.2 10 88 4 83.3 12אנגלית 

  86.6 4 84.3 8 87.7 --   1אנגלית 

  75 --   --   3 75 2אנגלית 

  73.5 7 67.4 6 73.3 5 82.2 3אנגלית 

  73 2 81.5 2 64.5 --   4אנגלית 

  65.7 2 72.5 1 52 --   5אנגלית 

  86.9 12 78.3 6 98 3 99 12גאוגרפיה 

 66 74.8 2 55.5 7 77 1 98 גאוגרפיה בגרות 

  83.6 19 80.6 7 91 2 86 12לשון 

  55.3 7 56.7 4 55.8 1 43 לשון בגרות 

  96.1 7 96.1 --   --   12ספרות 

  80 7 80 --   --   ספרות בגרות

  91 2 100 4 94 3 81 12הסטוריה 

 65 77.3 2 92.5 --   1 47 הסטוריה בגרות

  82.7 --   4 83 2 82 12תנך 

 47 72.2 --   7 72.3 2 71.5 תנך בגרות

  91.2 9 98.9 4 92 5 76.4 12אזרחות 

 44 66 5 58.4 2 85 --   אזרחות בגרות

       79.7 60.1 
 

ניכר, כי מספר   ניכר כי במרבית  מהלוח  כן,  ובגרות גדל מדי שנה. כמו  גמר  הנערות הניגשות למבחני 

המבחנים ממוצע הציונים של הנערות בבית רות גבוה מממוצע הציונים בכלל מעונות רשות חסות הנוער. מרבית  

מבחינה   הן  יותר  טובה  פתיחה  נקודת  להן  מקנה  החלקי  הסיום  גם  אך  מלאה  בגרות  מסיימות  לא  הנערות 

מאלית והן מבחינת תחושת היכולת והאמונה ביכולת להגיע להשגים. על כך פורט בפרק אודות משמעות  פור

 הלמידה.

שנה.  תעודות סיום  סיום  בתעודות  מושקע  גדול  סיום  -תקציב  יום  רות,  לבית  הגעתן  לפני  השנה. 

תועד   כישלונן המפואר  בו  כאוב  יום  הנערות  מרבית  עבור  היה  וקבלת התעודות  בניגוד  הלימודים  הופץ.  ואף 

לחוויותיהן הקודמות, טקס סיום הלימודים בבית רות הנו טקס מרשים ומרגש, בו הנערות מקבלות מידי הצוות  

תעודות שלא רק מושקעות במובן החיצוני אלא גם מושקעות מבחינת התכנים הכתובים ובעיקר מפארות את  
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גם על הקשיים התעודות  ימה וכובע אקדמיים.  הבוגרות אף עולות לבמה לקבלת התעודה לבושות בגל השגיהן.  

מתוך גישת הפסיכולוגיה החיובית וגישת הכוחות. התעודות    הללו מתוארים תוך שימוש בשיח  לא פוסחות אבל

 נועדו בעיקר לדרבן את הנערות היכן להשקיע בשנה הבאה או במסגרת הלימודים הבאה.

ותוצרים המייצגים   מייצרים השגים  תורמים  לימודי האמנויות  אורחים,  רשויות,  כלפי  רות  בית  את 

לנערות    ערבי זמר . לערב זמר מוזמנות נשות הצוות והמתנדבות.  בבית רות  מתקיימים  תוהקממאז    .ואנשי מקצוע

החינוך   מרחב  בשיתוף  הספר  בית  לכפר.  מחוץ  בתערוכות  שמוצגים  אמנותיים  תוצרים  שנתייש    שנדון ,  טיול 

   בהרחבה בפרק אודות מרחב ההדרכה.

נדרשות לרשום עבודת חקר בנושא אישי לבחירתן, מתוך   בנוסף ללימודי הליבה והאמנויות, הנערות 

הספר.   בית  צוות  ידי  על  הנבחר  כללי  למשל,  כנושא  שינוי",    2018בשנת  ך  עושות  "נשים  היה  הנבחר  הנושא 

כשמטרת החשיפה לנושא היתה חשיפה ליכולתן של נשים לייצר שינויים מרחיקי לכת. הדבר אף מתקשר לשיח  

 של סוכנות שנדון בפרק אודות המרחב הטיפולי. 

עם סמל  לבית ספר  בתים, להפוך    ששהלבית הספר יש תכניות לעתיד לימים בהם הכפר יתרחב לכדי  

מורות בתנאים הוגנים שישאירו    ת, מה שיאפשר תיקצוב גבוה יותר ותנאי העסק ולהיות מוסד אינטרני מוסד  

ל  כמו גםאותן לטווח ארוך במערכת   יותרתנאי  לנערות כמו לדוגמא זכות לעשות בחינת בגרות    מידה טובים 

 . מה שלא מתאפשר בבגרות אקסטרנית באומנות,

 

 תוצאות תהליכיות  6.5

 הקניית הרגלי הצבת מטרות ועבודה לטווח בינוני וארוך

ככל   ומעלה.  בינוני  לטווח  תוצאות  שמפיקה  מתמשכת  לעבודה  הרגלים  הקניית  מאפשרת  העיונית  הלמידה 

עולה גם מיומנות הלמידה הממושכת ומניבה תוצאות גבוהות עוד יותר. תהליך הקניית הרגלי    –שההשגים עולים  

קצת לקום בבוקר לבית ספר".    התרגלתיהלמידה הנו תהליך איטי, ניתן ללמוד זאת מפיה של נערה שמציינת כי "

ש אגף א' לילדים  "בית הספר משמש כלי טיפולי", מציינת רכזת בית הספר. זאת, בהתאמה עם תפיסתו של רא

מחדש  ההשתלבות  (.  2018מויאל,  שטבע את המונח "פדגוגיה טיפולית" )מר חיים מויאל,  ונוער במשרד החינוך,  

הספר  הנערות    ת מחבר  בבית  גי  ת רגשיאת  לבני  מקובלים.  ונורמטיבית  התנהגות  ולדפוסי  נוספת  לן  משמעות 

תהליך לימודי מחייב להתמודד עם כישלון מדיד, שקשה להתווכח על קיומו, בשל היותו  גלומה בתהליך הלימודי.  

ניתן למדידה ונירמול. כמו כן, התהליך הלימודי הוא לכאורה ברור יותר מאשר תהליכים טיפוליים, שכן, ניתן  

לה עד  הביניים  תחנות  ואת  הלימודים  תכנית  את  ט  הספר  לפר  בבית  השהייה  באמצעות  הלימודי.  ליעד  געה 
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מתפחות הנערות את היכולת לפתח התבוננות על תהליך, היכולת לתכנן תהליך, להתכוונן על תהליך לטווח בינוני  

 שנ"ל, בגרויות(. 12שנ"ל( או ארוך )  12, 10)

 

 עליה במסוגלות עצמית 

ידי גורמים חיצוניים  השילוב בין תהליך למידה מדיד באמצעות מדדים אובייקטיב צוות  לבין  יים שגובשו על 

הוראה מקצועי, מסייעים לכינון תהליך ריפוי לתחושת המסוגלות העצמית של הנערה. צוות מקצועי המדייק  

בעבודתו מביא את הנערות להשגים טובים הניתנים למדידה ול"הוכחה" אובייקטיביות שאין להתווכח עמן, כפי  

. באופן זה תחושת המסוגלות האקדמית של הנערות עולה עקב הצלחות  5.4"ב בסעיף  שניתן להיווכח בטבלה המצ

בשל   הן,  גם  עולות  והרגשית  ההתנהגותית  המסוגלות  תחושות  עמה,  ויחד  מרובות  היכולת  פיתוח  לימודיות 

תלמיד של  התנהגויות  לפועל  ארוךאלהוציא  תהליך  רגשית  להחזיק  היכולת  ובשל  מהמורות  -ּות  רווי  טווח 

 גברויות. והת

משהו    ]בית הספר[  אני חושבת שהוא "משמעות בית הספר עבור הנערות עלתה ברוב רובם של הראיונות:  

מאוד משמעותי בפנימייה, מעסיק אותנו אחרת היינו משתגעות. זה שונה להיות כאן מאשר בבית לא לעשות  

פה זה מה שאני    פרס-תהבי; " "כלום. לי יותר כיף ללמוד, לא כי אני חייבת. לקחתי את זה יותר קדימה כי רציתי

ס. אמרו לי לא תגיעי לשום מקום, לא  "ההכי אוהבת כי הם ממש מאמינים בך. בבית בכלל לא האמינו בי בבי

 חי, תהיי אלכוהוליסטית נרקומנית." תצלי

הצלחה משחררת אנדורפינים המגבירים את תחושת השמחה עקב ההצלחה. הנערות והמורות מציינות  

נותן  גם שאני לומדת. הרגשה שיש לי עתיד.    ,לימודים"]הצלחה עבורי היא ב[ התמכרות להצלחה  את תחושת ה

שיך". חוויית ההצלחה מגבירה את הרצון ואת האמונה ביכולת להגיע להשגים גבוהים מאלו שתוכננו  כוח להמ

" גם המורות מתרגשות מאוד  אמרתי שלא אעשה בגרות מלאה והיום אני כן חושבת על בגרות מלאה.במקור. "

היה שיא שלי  השנה זה בכלל    בהצלחת התלמידות וחוות את הצלחתן גם כהצלחה שלהן וכהשתפרות שלהן "

 " . 100שכולן קיבלו 

האמונה   להאמין    בחוללותהעלאת  צריכות  המורות  שבמהלכו  בתהליך  כרוכה  הלימודית  העצמית 

כ וביכולותיהן באופן  ואותנטיבנערות  או  .  ן  יורגשביטויי אמונה מעושים  ידי הנערות.    וחוסר אמונה  על  מייד 

משפיע על הנערות ומייצר עבורן מרחב בו   שלהן האמונה של המורות ביכולת של התלמידות והדירבון המתמשך

  גם ורדחווייה שהיתה עבורן מקור לכישלון בעבר. "למרות שלמידה מהווה  הן חשות בטוחות להתנסות בלמידה,  

לי 'לפחות תשבי' ואז אני יושבת בכיתה ונכנסת למוד של  אם לא יכולה לשבת בכיתה עוזרת    ]היתה אומרת לי[
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לא ממש למדתי. לא האמנתי בעצמי. פה אני יותר מאמינה בעצמי. מכיתה  ", "ללמוד. רואה דפים ובא לי לעשות.

דווקא הללמד זה לא המרכזי. אני  את זה אז למה לא לנצל את זה." מורה מוסיפה: "א. פה יש לי מקום לפתח  

' בזמנים שהן צריכות". מורה נוספת טוענת שאמנם ללמידה יש ערכים ומשמעויות  פוש'ת עזרה,  שם בשבילה, לת

הם באים אלינו עם קוצים  מהותיים אבל המפגש סביב הלמידה הוא אמצעי להתנעת תהליכים עמוקים יותר: " 

ותר פתוחות, תקווה  כאלו, המטרה שלנו להוריד את הקוצים, ללטף אותן, לעגל אותן, להפוך אותן ליותר חמות, י 

". הנערות לא תמיד מצליחות להבין מהו התהליך שיוצר הצלחה, ולוקח זמן להגיע  שלא הכל רע, לא הכל שחור 

 " יודעת איך אני  למודעות העצמית אודות התהליכים המורכבים שהן מפעילות במהלך הלמידה:  האמת, לא 

 לי שעות, אני לא מבינה."  רה תסבירמוציאה ציונים טובים אם אני בקושי לומדת פה. המו

תהליך של הגעה לניראות של הנערות מול כל הכפר וכן אף    בצורת לימודי האמנויות מוסיפים פן נוסף  

אני בחיים לא אשיר מול קהל, לא  ]נערה אומרת[  בהופעות. מספרת המורה למוזיקה: "ומחוץ לכפר, בתערוכות  

ונהנות ופירגון מטורף ומתמכרות לזה. זה מעבר של תחושה שהן  אופיע וכמעט כולן תוך חודש מופיעות מול קהל  

שהן עומדות, שרות, השיר שבחרו, מה    בחיים לא יעיזו לשים את עצמן במצב חשוף ומה יחשבו עליהן, על איך 

לובשות, ולקבל את החוויה של הלכתי על זה, התגברתי על הפחד ויצא מזה משהו טוב, נהניתי, נהנו ממני. זה  

" חוויות ההצלחה שצוברות הנערות בבית רות מהוות תמריץ לתכנן המשך לימודים גם אחרי  העבודה. הטופ של 

"אחרי בית רות    שמענו נערות אומרות  ות. תדיר פועל לא בטוח שימומשובסיום תקופת שהותן בכפר, גם אם  

 אמשיך ללמוד". 

"זו עבודה מתנה,    :ביםבלט בראיונות ר  ה בעל ערך מוסףיחסן של המורות לבית הספר כמקום עבוד

אוהבת את העבודה הזאת. עוד פעם אמנות. אומרת תודה לאלוהים. עובדת במשהו שאני אוהבת לעשות. נותנת  

"מצאתי מקום מיוחד שאני מאוד מחוברת אליו, מרבית  מקבלת כל הזמן. אם לא מפה אז משם",  ומקבלת.  

 לבוא לפה, אוהבת את העבודה." שעות היום אני חושבת עליו, מקום שממלא אותי, אני אוהבת 

 

 הספר-תעקרונות עבודה בבי 6.6

פרק המתאר את עקרונות העבודה בכפר. בפרק העקרונות יתוארו עקרונות עבודה המיושמים  ישנו  בסוף הדוח  

בבית הספר כמו גם בממשקים הנוספים בכפר, החינוך והטיפול. עם זאת, לבית הספר יש כמה עקרונות ייחודיים,  

 . , חברתי וחינוכיחינוכי במעון טיפולי- הנגזרים מהמאפיינים הארגוניים הייחודיים של מוסד לימודי

 מיון לכיתות הלימוד 
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את המיון לכיתות הלימוד ולמסלולי הלימוד עורך צוות בית הספר בקפידה. ההבנה כי להצלחה ולכישלון יש  

קול היטב את המסלול להצלחה שנבנה עבור  השלכות על המשך המוטיבציה של הנערות מובילה את הצוות לש

 כל נערה ולדייק את השיח עם הנערה לגבי מסלול הלימודים שייקבע עבורה בכל סמסטר. 

 

 אנחנו מחליטות לאיזה כיתה היא תיכנס, ולא תמיד בהתאם לחומרים שמביאים.  

 מראיינת: למה? 

ציונים,  ורד: עם  חומרים  להר  כי אני מקבלת הרבה  עכשיו    גיש את הדופק...ומצד שני צריך 

כשהנערה הזאת יושבת מולי לא תמיד אני יכולה לדעת על סמך החומרים וכאן, גם בשיח איתה  

יותר את   נכונה  יכולה להתאים לה בצורה  וכו' כך אני  מוטיבציה  יותר קשה לה, רמת  איפה 

כנס  הכיתה שמתאימה לה. השיח האישי נורא חושב, ויש גם פעמים שאני אומרת לה שהיא תי

לכיתה אחת, כשהמטרה העיקרית שלי שכל נערה שתיכנס לפה תלמד לאהוב בית ספר. שתבין  

 שבי"ס זה מקום מטיב, שזה מקום לא טראומתי. 

 

יודעת כלום, אני לא רוצה..'בהתחלה היא אומרת  " ונערה שנכשלה במבחן    'אני לא  והדחיפה הזאת, 

ליחה ומה קורה? וזה לא שיש לנו הרבה כישלונות כי  ואיזה אכזבה זה ולא מוותרים וממשיכים, ואז היא מצ 

למרות הדרישות הלימודיות הגבוהות    " אנחנו בונים את הרוב על הצלחות. זה לא שאין, יש, מעט מאוד כישלונות.

בית הספר   עבורה  של השמציב  ניבנית  ורק לאחר הסתגלותה  רכה,  נחיתה  לנערה  בתחילת הדרך מחכה  כפר, 

ביום  מעלה את רף ההשגים מעת לעת, לפי יכולותיה התפקודיות והרגשיות של הנערה, "תכנית לימודים השגית ש

הראשון היא יכולה לבחור להיות רק באומנות מתוך מקום של כניסה ונחיתה רכה. היא יכולה לבחור משהו  

נערות.    אחר, אך בדר"כ הן בוחרות באומנות. מה גם, שקבוצת הבנות תמיד מתחלפת ולכן יותר קל שם להכיר את 

 "אפשר לדבר תוך כדי השיעור.

 

 בניית חוויות של הצלחה 

(.  Amitay & Rahav, 2018להצלחה הלימודית חשיבות גבוהה והשפעה רחבה על רווחתה הנפשית של הנערה )

על מנת להפיג את החששות ואת דפוסי ההימנעות שהנערות סיגלו לעצמן במשך שנים רבות של כישלון, נדרש  

" עליה נבנה  ההצלחה הראשונה מאוד חשובה", אומרת מורה בצוות. ומורה מוסיפה: " חוויות של הצלחהליצור  "

המשך תהליך הלמידה, ומהצלחה להצלחה התהליך ניזון ומתמשך. חוויות של הצלחה יכולות לנבוע רק במצב  
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להתנסות ולהגעה  אחת לבניית מרחב בטוח  פרקטיקה  בו אדם מרגיש מספיק בטוח להתנסות במשימות חדשות. 

. הנערות מקבלות ללא הרף מסר כי מי שבא ללמוד הוא לא  מתן לגיטימציה לחוסר ידעלחוויות של הצלחה היא  

אל תגידי את לא יודעת, אנחנו נעזור לך. זה רק עניין של    –כל פעם אמרו לי  זה היודע, אלא, זה המעוניין לדעת. "

הלגיטימציה לחוסר הידע יוצר הפרדה בין ידע ליכולת ובכך מותיר  מתן    ן כי לא למדת. מן הסתם שלא תדעי."זמ

פה תומכים אומרים שאת יכולה ולא  את הנערות עם תחושת יכולת למרות החסרים הגדולים בידע הלימודי, "

בביהס עשיתי בלגאן כדי שיתייחסו  שה בגרויות ולא מוותרת. עושה הכל", "נוותר עליך וואלה זה נכון. אני עו

 ביקשתי עזרה כי חשבתי שאני טיפשה". מדו אותי אבל לא אלי ויל

שכן,   רציונאל,  לכך  יש  המיוחד.  בחינוך  כמו  קטנות,  בכיתות  ללמד  מהאפשרות  גם  נובעת  ההצלחה 

הנערות מגיעות עם צרכים ואתגרים רבים לאור חוויות רבות של כישלון, מצוקה ולקויות למידה. "פה יותר קל  

יתה". הכיתות הקטנות מאפשרות הרבה קשר בינאישי, על כך ייוחד סעיף בפרק  כי אנחנו קצת ]תלמידות[ בכ

 סתם מורות. הן גם כמו משפחה שלנו". הן לא עקרונות העבודה של הכפר. על כך מציינת אחת הנערות: "

את    .בבתי ספר כלליים"ימי הורים" כפי שנהוגים  המהווים מקבילה ל "ימי בתים"  בית הספר מקיים  

זוכות  המנהג פיתחה   יום זה, מגיעות הנערות מלוות בצוות ההדרכה ובשיחה אישית  רכזת ההשכלה. במהלך 

בסוף שנת הלימודים נערך     יום שמרגש ומעצים מאד את הנערות.  לפידבק מצוות המורות. הצוות מציין כי זהו  

יינת לגבי כל  טקס חלוקת תעודות סיום שנה, כשיחד עם תעודת ההשגים מקבלת כל נערה "תעודת הצלחה" המצ

פומבית   הכרה  זו  אבל  רשמית  תעודה  לא  אמנם  זו  השנה.  במהלך  בביה"ס  בו  חזקה  שהייתה  תחום  נערה 

נשות מקצוע, ולכך יש משמעות, מעבר למשוב   ונחתמה בידי  ביכולותיה של הנערה, שנכתבה על דף פורמאלי 

 פה או בפורום אינטימי. - חיובי הניתן בעל

 

 גמישות ארגונית ומערכתית  

יפורט בפרק עקרונות  ב עליו  לפי מידה'(  )'חליפה  התאם לעיקרון העבודה של מתן שירותים בהתאמה אישית 

העבודה של הכפר, מבנה הכיתות משתנה לפרקים וכן, מערכת השעות גמישה ומשתנה לפי הצורך. הדבר מייצר  

ורסטיליות   של  מידה מסויימת  במערכת אבל  "רעש"  נערה את המיקום    בכדיהכרחית  שהרבה  כל  עם  לבנות 

  המדוייק לה בבית הספר. מאחר שהלימודים הם סמסטריאליים, הרי שהבית הספר עובר תהפוכות כל חצי שנה 

היכולת לבנות שגרת לימודים מדוייקת עבור כל  בעיני הצוות,  .  מבחינת מערכת ומבחינת החלוקה לכיתות לימוד

 להצלחתו ולהצלחת הנערות. נערה בתוך המערכת הבית ספרית היא מהותית 
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הגיעה נערה, מה אני אגיד, גם המורות אמרו אין כלום. והכנסנו אותה לכיתה זה לא עבד,  ורד:  

אז ברחו  איתה  הבנות שהיו  ושתי  הכיתה  עצמית, המון  ופיצלנו את  למידה  לה המון    הייתה 

 למידה אישית עם המורה.  

 אמנתן בה כל כך?  מראיינת: השארתן אותה בכיתה לבד עם מורה? למה ה 

כי להצליח, מ ורד זה מה שהיא צריכה  כי  כדי  ה  :  ככה,  זה  ברור. היא צריכה את  למה?  זה 

. היא נערה שאת רואה שהיא רוצה. זה התחיל בקיץ, היא  תצליח..להצליח, אין סיבה שהיא לא  

יתי  הגיעה ואני הוצאתי אותם לפעילויות, חוף עם מתקנים ופעילויות כאלה על המים. אני הי

ומפה מהקשר הזה. ברור שהיא    נערה שלא אהבה את בי"ס.  א. כי הי..איתה ונוצר בנינו קשר

 .  ]הדגשה במקור[ שנות לימוד  12אין מישהו שלא מסוגל להוציא לת, מסוג

 

להפעיל  בית ספר בתוך ההוסטל. למרות שבמשך    עם הקמת ההוסטל בראשון לציון, התבקשה העמותה

ך,  תקציב ההוסטל היה מבוסס על תרומות בלבד, בית הספר תוקצב מיידית על ידי משרד החינושלוש וחצי שנים  

( יצאו ללימודים בבית הספר  3)   נערות ספורותבתחילת הדרך    חובה.   לימודמחוייבות המדינה לחוק  בהתאם ל

  ההוסטל   רת סגמלימודים בתוך  מקימות ההוסטל מציינות כי עד מהרה הבינו כי  .  האקסטרני שבראשון לציון

הלימודים  בהמשך, עם הקמת הכפר שבעפולה,    המדוייקים ביותר עבור הנערות הן חברתית והן לימודית.  יהיו

שיהיה קשר מאוד הדוק. כל    – בתוך הכפר    פרס -תחלק מהעניין של ביהכפר. "  בתוךמתקיימים  של כלל הנערות  

לשלוח נערות ללימודים מחוץ להוסטל.    'וןראש 'מורה צריכה לדעת איפה היא נמצאת ומי הנערות. היה נסיון ב

הדוק הזה  ה לא מגיעה לכפר. אצלנו זה נערות שצריכות את הקשר  –זה לא היה טוב. נערה שיכולה ללמוד בחוץ 

   ".הכסאותשלא תהיה סיטואציה שהן נופלות בין 

 

 עמם  הספר-בית  והתמודדות של הנערות מאפיינים לימודיים הטרוגניים  –הכורח הוא אבי ההמצאה 

  , מערכת החסות נועדה אתגרים משמעותייםמתמודדות עם  צרכים מיוחדים ו  הנערות הן בעלות  למרות שרוב

גיל    לנוער גיל    18עד  עד  המיוחד21ולא  בחינוך  כמו  למידה    .,  מאפייני  ישנם  לנערות  כי  מציין  המורות  צוות 

, על מנת להפיק את מקסימום יכולת הלמידה  מהלך השיעוראל כולן ב  זמנית-עליהן לכוון בו ושדיפרנציאליים  

נפלו כי לא יכלו ללמוד כמו כל הכיתה. אחת שמיעתית, אחת   והן  כולן אותו דבר  וההשגיות מכל אחת: "לא 

  ניסוח מביך...  השנה היו בנות שמגרדות את העובר. 'שואה'ראייתית, אחת צריכה לשמוע, אחת צריכה לסכם. ב

  –יעברו. היה קצר בין ההבנה ל]בין[מה שהיו צריכות לבצע בפועל. עבדנו על אסוציאציות  ולפחות    40שיקבלו  
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איזו תשובה צריכה לעלות לך. כתבו במחשב כי משעמם לכתוב בכתב. פתאום היא יודעת לענות    – המילה הזו  

. הגשתי אותה על  97. היתה בשוק שידעה. המבחן היה בע"פ וקיבלה  97תשובות. הפתיע אותה. במתכונת קיבלה  

הראש על השולחן    . אז למצוא את הדרך של כל בת. הרבה הוראה מתקנת... ]נערה[ שמיעתית, היתה שמה את100

. הצליחה הכל משמיעה. עם ]נערה[, היא גם שמיעתית. היינו מקליטות את השיעורים וגם  100ומקשיבה וקיבלה  

 . י שנה עם השינון הזה." 12במבחן   100קיבלה  

חלק מהמענה על המאפיינים הלימודיים של הנערות הוא עיצוב הפדגוגיה בה המורות יערכו שימוש,  

ראשי פרקים על הלוח בצד. עושה להן הרבה סדר" ומאידך,    –מאוד מובנית "סדר חיצוני  ההוראה תהיה מחד  

מאוד גמישה, הן בשינוי תכני הלימוד שיילמדו בשיעור מסויים לפי מצבן של הנערות באותו יום והן במתודות  

ה הלמידה  בתוך  כאשר  בקבוצה,  אינדיבידואלי  אימון  של  גישה  ננקטת  כן  כמו  והלמידה.  קבוצתית  ההוראה 

אני    –המורה תשתדל להתאים את נושא הלימוד ואופן הלמידה לכל תלמידה באופן פרטני "הדיוק האישי שלי  

להגיע   הילד  לעניין את  כדי  יצירתי  להיות מאוד  "צריך  נוספת:  מורה  היא".  איפה  כל תלמידה  לראות  מנסה 

 ללמידה ולגרום לו להישאר".

 

 קוגניטיבי -רגשי -ק מנטאלילימודים ככלי לחיזו: פדגוגיה טיפולית

הפרקטיקות   ממערך  חלק  מהווים  בכפר  יש    תוחברתי ו  תוחינוכי -טיפוליותההלימודים  ללימודים  הכפר.  של 

, כפי שצויין קודם לכן בתיאור משנת הפדגוגיה הטיפולית של  פורמאליות, תיפקודיות ורגשיות  -תרומות מרובות

השיעור כאמצעי להגיע  . המורות תופסות את "(2018היל"ה )מויאל,  חיים מויאל, ראש האגף האחראי על תכנית  

אליהן ולחזק את הנפש שלהן כמה שאפשר. שידעו שאני לא מוותרת עליהן גם אם הן עושות שאלה אחת או לא  

במרחבי החינוך והטיפול,  יתר הצוות שפועל  ושת כלום הן עדיין יושבות בשיעור". לשם כך, על המורות כמו  ע

בלבד, היא מה שעושה    'יש' "התמקדות ב  :הפוטנציאל הלימודי הטמון בנערות. על כך כתב ויגוצקי  לראות את

בפירות   מתעניין  אינו  הוא  מסוים.  ברגע  הבשלים  הפירות  את  רק  ובודק  למטע  בא  הגרוע  הגנן  הגרוע.  הגנן 

  לקצר אותו"   שעומדים להבשיל, בתנאי ההבשלה, בדרכים שבהן אפשר לשפר את תהליך ההבשלה, לשכלל או 

(Vigotzky, 1987  .)  דרכים אחר  מתמיד  ובחיפוש  הפוטנציאל  באיתור  מתמקד  הטוב  הגנן  כמו  הטוב  המורה 

ניתן    המורכב מאמונה, מקצועיות ומציאותיות  את המאפיין הזהופרקטיקות לסייע לפוטנציאלים להתממש.  

להראות להן שיכולות לעבור את  וא " כי תפקידן של המורות המציינת    מורהלראות בבירור בקרב מורות הכפר.  

עצמן של  החלומות  הגבולות  את  הנערות  עבור  להחזיק  הוא  המורות  של  תפקידן  כי  מוסיפה  נוספת  מורה   ."

את לא    –כל הזמן אמרתי לה  ...והשאיפות שהן אינן מסוגלות מנקודת מבטן הנוכחית, להחזיק עבור עצמן: "
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". כמו מרחבי ההדרכה והטיפול, גם על המורות לצפות לעבר הפוטנציאל  את שואפת ליותר   –שואפת רק לעבור  

 המגולם בנערה שעוד לא מומש, ולאפשר לו לנבוע דרך חוויות של הצלחה. 

, באופן  רוח ופרקטיקות שיש ליישם ולהמציא בכל רגע מחדש-הלך  מונח המתארהיא    'פדגוגיה טיפולית'

בשיעור טיפוסי בכפר המורה נדרשת לעשרות ואף  .  הסיטואציה ולמשתתפות בהשמתאים לאותו הרגע, לאותה  

שיעור טיפוסי הוא יחידת זמן בה ניתן למנות כמה עשרות אירועי  מאות תהליכים מהירים של קבלת החלטות.  

משמעת קטנים, החל מאיחורים, דיבורים לא נעימים וצעקות או התרגזויות קטנות, הימנעות בשקט או  למידה ו

וך רטינות "עזבי אותי בשקט", השחתות רכוש קטנות )שבירת עפרון, קימוט דף עבודה, שבירת מחק, קריעת  ת

מבחן ועד לחריטות על ריהוט והרס של ממש לרכוש, מה שקורה בהזדמנויות נדירות(, שימת רגליים על השולחן,  

דיבור וסיפור חוויה בלי קשר  קימה באמצע השיעור, יציאה מהכיתה ללא הסבר, שירה בקול באמצע השיעור,  

ועוד. דוגמה אחת מני רבות להתנהלות בשיעור:    , ויכוח קולני על טמפרטורת המיזוג בכיתהלמתרחש בכיתה

"]הנערה[ צועקת הרבה, מדברת בקול רם, מעירה הערות לבנות אחרות, מדברת הרבה עם ]נערה[ בזמן השיעור,  

כמו כן, הנערות לעיתים זורקות הערה  (.  4.10.19תצפית,  " )גם ]נערה שלישית[ מעירה הרבה הערות בקול רם

 שמסיטה את מסלול השיחה ושיש להתייחס אליה. למשל, בשיעור על תעשייה:  

 כמה כסף יש בבנק?  -

 מלא! מליארדים!  -

 אם אני שודדת אותו אני מסודרת לכל החיים  -

 מסודרת לכל החיים בנוה תרצה   –המורה  -

 או בקישון  -

 נשים? קישון זה גם  -

 כן, חברה שלי היתה שם פעם. -

 (15.11.18תצפית,  ) עוברת לדבר על כסף בהקשר של עוני.  –המורה  -

לעובדה   במקביל  משלהן,  ועצמאית  ערה  שיחה  מנהלות  שהנערות  רבות  קורה  השיעורים  במהלך 

חרים  ת מאיינות את קיומה של המורה, כפי שאנשים משמעותיים אושמתרחש בכיתה שיעור. בפעולה זו, הנער

של הנערה ו"מחקו" את קיומה. בתגובה של המורה שאיננה    קיימת(-)הפכו אותה לאיננה, ללא  איינו את קיומה

תוקפנית או אלימה כלפי הנערות, המורה מייצרת דפוס חדש של  היקשרות, דפוס שנושא מעט את תחושת האיון  

שים אחרים שאיינו וחיפצנו אותה. ללא  שחוותה הנערה, אבל באופן מכיל, שרואה אותה, כפי שלא ראו אותה אנ

ספק הוראה תחת לחץ להספק חומר לקראת מבחני גמר בסיטואציה שכזו היא מאתגרת. לאירועי המישמעת יש  



100 

 

. הם יכולים לבטא חרדות מלמידה,  ויש להבין אותה על מנת להתמודד עימם באופן שרלוונטי לנערה  משמעות

מכישלון   חשש  עקב  מלמידה  המנעות  המטלה,  את  להבין  שלא  חשש  בהבנה,  קושי  שיעמום,  קשב,  קשיי 

מחסור בהרגלי למידה עקב עבר  עם קפוצ'ון ואוזניות,    בסוף הכיתהבישיבה    או   המתבטאת בהפרעות בכיתה 

המורה להתגבר בכיתה, שעה אחר שעה, בתהליך ארוך  על    , לימודי במסגרות לא מכילות ועוד. על כל אלו ועוד

ההתמודדות עם  כמו ביתר מרחבי העבודה בכפר.  הכולל מורדות ועליות, השתפרויות ונסיגות,  שאיננו לינארי,  

לשם כך, יש צורך בפרקטיקות    של החומר הלימודי לנערה.עבר של כישלון מצריכה הנגשה איטית וזהירה  - חוויות

 רתיות. פדגוגיות רבות ויצי

למרות ההשגים הגבוהים של בית הספר, שנובעים מדרישות לימודיות גבוהות כלפי הנערות, רוב הנערות  

ס לבית. חוקים אחרים, דברים אחרים.  " יש חומה בין ביהלא חשות כי בית הספר כפוי עליהן או מכביד עליהן "

כי    אוכלות איתנו צהריים שזה נחמד". בית הספר נחווה כמקיים יש מורות ש סט שונה מעט של חוקים, אם 

 רות.  בית עקרונות העבודה דומים בין המרחבים, על כך נדון בפרק המסכם של הדוח בעקרונות העבודה של 

 

 בהשכלה  אתגרים 6.7

. ככל שהנערות מתקדמות ברמתן הלימודית, כך ההתקדמות דורשת  הקושי של הנערות להחזיק תהליך ארוך

לימוד  - שנות 8יותר של מידע ולכן ההתקדמות הופכת לאיטית יותר. אם תעודת גמר של למידה של כמות גדולה 

שנות לימוד    12שנות לימוד בכמה חודשים, הרי שתעודת גמר    10או    9ניתן להשלים בחודש ותעודות גמר של  

ולהוציא    דורשת טווח לימודי ארוך יותר, על אחת כמה וכמה תעודת בגרות. את מהלך ההתקדמות ביכולת לתכנן

אחלה בית  התקדמותן הלימודי: "  ב לפועל תכניות מרבית הנערות לא מכירות, ולכן חלקן הביעו תסכול מקצ

 ".  חודשים 4-חוץ מאנגלית ב  10בצופיה סיימתי  ..ספר. רוב המורות סבבה. אבל לא מקדמים אותי.

ת של הנערה היא  מעבר להעלאת טווח הלמידה ככל שהנערה עולה ברמת הלימודים, התמודדות נוספ 

מעצבן.    ההתמדה היומיומית. הקושי להתמודד באופן יומיומי עם האתגר הלימודי ניכר אף הוא "]בית הספר[ 

 "  ללמוד. תמאוד אוהב

הנסיקה להצלחה, גם אם זו מושגת בשנה    אפילו מכיוון שחוויית הכישלון הלימודי כל כך צרובה בנערות,  

או שנתיים של עבודה מאומצת, עדיין לא מבטלת את הדפוס הבסיסי של אמונה בחוסר היכולת. ממש כפי שאדם 

שנגמל מאלכוהול מסוגל ברגע של משבר לגמוע שני בקבוקי אלכוהול ולהוריד לטמיון את שנות הגמילה. תחושת  

קצת כמו קרח דק. היא כל כך שבירה שלעיתים, כישלון אחד משמעותי יכול  היכולת עליה הנערות מהלכות היא 

לגרום לנערה למשבר מול כל התהליך הלימודי. כאן, נכנסת תבונת הלב והמקצועיות של צוות המורות, אשר  
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נתבעות להחזיק יחד עם הנערה את התיסכולים ולחזק את הקרח הדק עליו מושתתת תחושת היכולת שזה עתה  

שאת רצה לבגרות ופתאום שבוע לפני כן הילדה מתרסקת רגשית וצריך להחזיק את זה. יש פה המון  "]כ[נבנתה.  

 " ורצון של המורות שזה יצליח מכיוון שאנחנו מבינות את החשיבות של ההצלחה הזו, מעבר לתעודה. ...עבודה

עודת הוראה, חלקן  המורות מגיעות לבית רות עם ת  .לעבודה עם הנערות  כליםוב  חוסר בעזרה מקצועית

נערות השוהות במוסדות של רשות חסות הנוער דורשות עבודה    עם זאת,  .עם תעודת הוראה בחינוך המיוחד

מתוקף ההסכמים של משרד החינוך לגבי תכנית    מיומנויות, שעל המורות לרכוש באופן מקצועי.-רבת ורסטילית ו

התיקצוב המשרדי לצוות בית הספר כולל ישיבה    ות בעיני הצוות.ההדרכות שצוות ההוראה מקבל מועט היל"ה,  

  ,, יש לציין כי מתקיימות ועדות פדגוגיות פעמיים בשנה עם כל ביתשלושה וחצי שבועות  אחת של שעה וחצי בכל 

 .  "שמותר לעשות 10ישיבות בשנה מתוך  6גומר מה ש"

רכזת בית הספר מצאה לכך פתרון יצירתי בצורת שתי ארוחות בוקר בשבוע המשותפות לכל המורות,  

נוכחות  באחד מהימים כל המורות נוכחות ובשני כולן    ,בחלון הזמן בו הנערות יוצאות לארוחת בוקר בבתים

זו ולעיתים עולים    למעט מורה אחת. במהלך ארוחת הבוקר גם מתקיים שיח מקצועי בו המורות מעדכנות זו את

  3-4או מועלים נושאים שונים שקשורים לעבודת בית הספר. רכזת בית הספר מציינת כי היא משתדלת לקיים  

משתתפת במימון המפגשים הנוספים, מתוך הבנה כי חיבור צוותי    רות-ת ביתימי כיף למורות בכל שנה. עמות

ומוטיבציוני  כוח מניע  יקה מקצועית במרחב עבודה מאתגר כמו הכפר.  וכן, אלמנט המפחית שח  הכרחי   הוא 

קיימת, מה שאולי מעיד על רמת שביעות הרצון שלהן  - תחלופת המורות בכפר נמוכה ביותר, כמעט על סף הלא

   .של השתלמויות עבור המורות ,משרד החינוךמ מאוד תיקצוב נמוךכמו כן, קיים מעבודתן בכפר. 

לייעוץ   זוכות  הצוות  מנשות  ברוח  חלק  פסיכולוגי  טיפול  של  מסויים  סוג  המהווה  ביוגרפי, 

ועוד איך עוזר! אני חושבת שאנשי צוות שחווים    ,התחלתי לקבל טיפול אנתרופוסופי מתנההאנתרופוסופיה. " 

צריך את זה. גם אם נהיה הכי חזקות בעולם. זה נותן כוח לכל השבוע. זה נותן    חדאל  כ  –הרבה מצבים    ךכ-לכ

בעבר התקיימו, מציינות המורות, מפגשים מרובים יותר עם הצוות הבכיר של הכפר, מה    ."ה זה מנק  ,חשיבה

  בעבר היה מפגשים עם מור"  מורה:. מספרת  ל ההבנה המקצועית של העבודה בבית רותעשהשלים עוד זווית  

על פוסט טראומה וכל שאלה היתה    ,אשת מקצוע משכמה ומעלה  ,כל הצוות יושבים עם פסיכולוגית  .לשבוע  אחת

מרצה לנו. והמון ידע שמרחיב לך אופקים ואת מבינה סיטואציות. וכשהיא נהייתה מנהלת אין את זה. פעם היה  

המורות אחת לחודש וזה היה מאוד אוספים אותך ומקשיבים והצעות ייעול עולות.  עם  ואיריס    רוניתמפגש של  

 " ל ליווי והקשבה שגם אנחנו צריכות.חסר למורות. השאר בישיבות. זה סוג ש 
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נמוך   החינוךלעובדות    בהשוואהתיגמול  של    .משרד  שכר  מקבל  קבלן"(  עמותההצוות  כך    )"עובדות 

או    לא תמיד מוכרים כרכיבי שכרנשות הצוות  הוותק, ההשכלה והתפקידים השונים שממלאות    ,כפועל יוצאש

פנסיוני לדברי  לצורך חישוב  קיימים  לבין .  בין השכר שלהן  גדולים  פערים  מורות במשרד    המורות,  של  שכרן 

החינוך, בעיקר סביב תנאים נוספים סביב רכיבי השכר עצמו. לטווח הארוך נושא זה יכול להיות בעייתי בשחיקת  

מורות. כמו כן, למורות ברשות חסות הנוער ובתכנית היל"ה אין כמעט אופק תעסוקתי שכן, ההיררכיה הבית  

ית בתכנית היל"ה שטוחה מאוד וכמעט שאין מקצועות ריכוז למעט רכזת בית הספר. במצב עניינים זה, אין  ספר

 הוספת תחומי אחריות לעבודתן החינוכית.  באמצעותלמורות אפשרות להגדיל את הכנסתן 

  סוגיה נוספת המעסיקה את צוות בית הספר נוגעת לאופייה .  חינוך מקצועיהיתכנותו של  לגבי    תהייה

מרבית הנערות יוצאות מבית רות ללא בגרות מלאה. על כך כמה מורות ציינו כי יתכן שהיה   העיוני של הלמידה.

אם יש משהו שהייתי רוצה שישתנה פה בעתיד זה  מקום לקיים מסלול לימודים מקביל של תעודת מקצוע. "

לצאת עם מקצוע, מניקור, פדיקור, ספרות. בנות שאוהבות ספורט,    –בנושא הלימודי, הבנות שלא עשו בגרות  

שים  'פילאטיס, להביא אנשי מקצוע שיכולים לתת תעודה ממש של קורס. היא תצא עם משהו ביד. לבוא לספר, 

" מורה נוספת  גו פור איט! מה הבעיה?   –אוהבת משהו    כל כךשו כסף. אם נערה  ושיע  'לי שולחן לעשות לקים

מתנה מצילת חיים. כי גם לפני שיוצאות רואים את  טוענת לגבי רכישת מקצוע בבית רות כי זו יכולה להוות "

ם  ]לימודי  לא בטוחה שבלונג ראן זה" מורה נוספת מציינת כי היא: "מה אעשה עכשיו?  –התיסכול שלהן של  

ביה  עיוניים[ שקיים  מה  ובמסגרת  קיים  לא  אבל  מקצוע  שילמדו  עדיף  היה  חלק  להן.  שיעזור  מאוד  "מה  ס 

יזכרו את התקופה הזו   יגיעו  בנות שלא ברור לאן  גם  משמעותי בכפר. החוויה של הצלחה בטוח תורם להן.  

טובה.  כ  "כתקופה  וניכר  הנוער  חסות  ברשות  רבות  נדונה  המקצועי  החינוך  מהותיים  סוגיית  קשיים  ישנם  י 

ופרקטיים להפעלת תכניות מקצועיות שמבטיחות יציאה מהמעון עם תעודת מקצוע מוכרת. עם זאת, הדילמה  

 והסוגיה שרירות וקיימות ויש לתת על כך את הדעת. 

,  בניגוד לבתי ספר בחינוך הכללי, בבית רות אין כמעט חופשת קיץ  תיפעול בית הספר בחודשי הקיץ.

הגדול  הנחייתל  בהתאם   זאת, החופש  בתקופת  שכר  כפל  מקבלות  המורות  הנוער.  חסות  שעלה    .רשות  קושי 

בסופשנה אני סמרטוט. ואין לי כוחות בכלל. לא  בראיונות הוא מיעוט החופשות למורות וההכרח ללמד בקיץ: "

מאיתנו הייו מרגישים  מספיק לי חודש אוגוסט. לנו גם ביולי מאוד קשה כי אם הכפר היה לוקח עוד חצי יולי  

 " הרבה יותר חזקים.

לנערות לרוב אין מניע חיצוני למעט אובדן   היא מאתגרת שכן,  הלמידה אחרי מבחני הבגרות והגמר 

בבתים. הניתנים  ללמידה  החיצוניים  ההתרה,    החיזוקים  מגיעה  אחריהן  שיא,  היוו  הבגרות  שבחינות  בעוד 
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ה גם שלא תמיד ברור מה מטרת הלמידה בחודשי הקיץ, למרות  ההקלה והריקון מאנרגיות ללמידה ולתיפקוד, מ

אי אפשר ללמוד.    –מהמבחן האחרון באמצע יולי  ההבנה כי ללמידה בקיץ יש רציונאל תיפקודי, חינוכי וטיפולי. "

כשאני מגיעה ללמד בחופש והתלמידות יודעות שהחברות שלהן בחופש ואין לה  "  "זה מיותר לנו ומיותר לבנות.

" מאידך, בשל הצורך  להן שלהיות כאן זה עונש וזה לא נכון מבחינת הכפר.  ]הדבר מקרין[יה ללמוד.  מוטיבצ

בוודאות ושיגרה כאלמנטים מהותיים לעבודה עם הנערות, מערכת של מעון סגור מחייבת מסגרת לטווח ארוך  

מסגרות  לכלל  הנוער לקבל החלטות גורפות ומחייבות  חסות  עולה השאלה האם נכון לרשות    .ומיעוט חופשים

. נערות ) שברובן תחת חוק הנוער טיפולל והשגחה(  ה( ו)שברובם תחת חוק הנוער ענישה ודרכי טיפול  נערים  ה

הגדול   שברובה  מהלימודים  חופשה  חודשיים  המאפשרת  גמישה  תכנית  להם  שתתאים  מעונות  שיהיו  ייתכן 

 וב תכנים מגוונים בשיתוף הנערות שחשות מופלות בהשוואה לכלל בני הנוער . תתקיים במסגרת הכפר תוך שיל

השירות עולה, כי עבודתן בבית הספר לא  -. מהראיונות עם בנות שנתבבית הספר  השינשיניות  עבודת  

לגמרי מוסדרת בחווייתן. הן מדווחות כי לפעמים קיים חוסר התאמה בין המקצועות אותם הם מתבקשות ללמד  

כולותיהן ונטיותיהן, הן חשות כי הן נתונות ל"הנחתות" וכי לא תמיד נוכחותן בכיתה נחוצה. כמו כן, הן  לבין י

, כשלא לכולן מתאימה עבודת היצירה, מה גם שזו לא  יצירההרבה עבודת  הרבה עבודה שחורה ומדווחות על  

יותר   שיח מעמיק  לקיים  שיש מקום  יתכן  אותו.  תופסות  כפי שהן  על  והתפקיד  מהות  על  מהות התפקיד,  כן 

כמו    .ולתאם יותר ציפיות בינן לבין הכפר על מרחבי החינוך וההשכלה  הפרקטי היומיומי של התפקידהתיפקוד  

בעקבות    כן, הן חשות כי המגורים בתוך הכפר לא עונים על הצורך בקיומו של מילייה חברתי בשנת השירות. 

זו  הכפר לשעלו בטיוטות של דוח זה,    בנושא  הממצאים   ,וכיום, אחרי תיאום ציפיותלתשומת לבו  קח סוגיה 

   סיפוק ותחושת משמעות גבוהה. , לפי הצוות,השינשיניות מרגישות חלק משמעותי מבית הספר ומביעות

 

 . עקרונות העבודה של בית רות   7

היא אירוע דרמטי. הסמכות הטוטאלית שמחילה המדינה על הנערה    ניטיפול סמכותשל  מסגרת  להוצאה מהבית  

סמכותני  משפט הן אירועים של הפעלת כוח עצום על הנערה. הסמכות לטיפול -בצו ביתסגורה והשמה במסגרת 

לכפר מתוקף היות הנערות במצב שהוגדר על ידי המדינה כמצב של מצוקה, שביסודו התעללות, הזנחה,    ניתנת 

. ובכך  מאידך  מקור לסמוך, להישען עליוכו  מחד  הפעלת כוחכסמכות  ניתן להתייחס לחיים ועוד.  עוני, משברי  

 לגבול והן לצמיחה מחדש מתוך משבר. הן  היא מהווה מקור  

כוכבי, סמדז'ה ומויאל  -בדיון אודות מאפייני הסמכות בעבודת רשות חסות הנוער, מציינים סמסליק 

( ארבעה מרכיבים: קשר וקרבה, למידה של ידע נורמטיבי, פיתוח מיומנויות עצמאיות והגנה מפני סכנות  2007)
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ססים על עקרונות מנוגדים, על  של הנוער כלפי עצמו. מאחר שיסודות אלו מתבכלפי הנוער ו  –חיצוניות ופנימיות  

גמישות   ובעלת  ממדית  "רב  ורסטילית,  להיות  הסמכותית  )סמסליקתהדמות  גבוהה"  סמדז'ה  -פקיד  כוכבי, 

ממדיות והסתירות שבתוך העבודה הסמכותית המשקמת צריכה להישען על בסיס  - (. הרב 55, ע'  2007ומויאל,  

  – מנחים להתגמשות הנדרשת. כמו כן, שלושת המרחבים    איתן של תפיסת עולם ועקרונות שיעניקו לצוות קווים

מקרב  חינוך, טיפול והשכלה, מעניקים כל אחד אופי שונה להפעלת הסמכות ולכל אחד מהם חוזקות אחרות  

 ארבעת מרכיבי הסמכות. 

לרובריקות הקיימות של    בית נכנס  -קידום נעול,  -מגן)   רשות חסות הנוערשל  מוסדות  רצף הרות לא 

אך בעוד שהמבנה בראשון לציון הזכיר  ,  'שכפול של ראשון לציון'  כפררונית קוראת לאמנם  .  שילוב(-הוסטלפתוח,  

המקום נחשב  "  , רונית:בחוזה המקום מוגדר כקידום. שער הכפר כמעט תמיד פתוחיותר מבנה שהוא חצי שילוב,  

עם   ברשות,  יוצאות  הן  להן.  יוצאות מתי שבא  לא  הן  נעול,  ולא  יכולה  לסגור  לברוח  מי שרוצה  הגבלה, אבל 

, שעלולה  אחריהן כדי שלא לייצר סיטואציה של נירדפותלרדוף  לא    הוא  נערות שבורחותהנוהל לגבי  "  לברוח.

  כמו כן, ישנה מטרה לייצר אצל הנערה רצון לחזור, הבנה שהיא כרגע זקוקה למסגרת..  לשחזר טראומות עבר

הדיוק בעבודה מול כל נערה הוא מאוד סבוך, יצירת הדיאלוג  וכמה.    אחרי מי לחזר  –זה כמובן מערים קשיים  

לשם כך, לאחר תיאור עבודתם    .והיא תמיד נתונה לאי דיוקים  והבנת הנערה היא משימה מורכבת שאין לה  סוף

עקרונות העבודה של הכפר, כפי שעלו  להלן  פרק מסכם ומרכזי בדוח זה, יוצגו  בשל שלושת המרחבים של הכפר,  

 מהנתונים השונים שנאספו. 

 

 בטוח  מרחב נשי 7.1

אחד הדברים הבולטים ביותר בכפר הוא היעדרם של גברים בכפר. למעט אב בית וכמה מדריכי חוגים, בית רות  

נשים  בעזרת גיוס הצוות, רונית ערכה את מרבית  עם פתיחת בית רות, הוא מרחב נשי למהדרין ובכוונה תחילה. 

איריס  השהכיר אישי.  באים    :באופן  והם  הנכונים  האנשים  את  מוצא  שאתה  חלומיים  תפקידים  כאלה  "זה 

משמש    , המורות..  בשמחה. לעפולה,  המעבר  בעקבות  לפטר  שנאלצנו  והטיפולי  החינוכי  ]כיום[    ...  הצוות 

 שרד החינוך ובמשרד הרווחה".  בתפקידים בכירים במ

וומן    ולות בראיונות הוא הכוח הנשי,אחת התימות שע  ידי צוות נשי.-המרחב הוא מרחב נשי המוחזק על

נכנסתי לכפר לאחד הבתים ואמרתי לעצמי נראה לי שאני צריכה להיות פה. כשהתחלתי לפגוש את כל  "   פאואר

והן עושות את מה שצריך. פשוט   גורים קטנים  ומלא  יש מלא לביאות  הנשים האלה הרגשתי שאני בסוואנה 

כמו כן, קיומו  .  נשים  מנהלותהוא מונהג על ידי    –דוגמה לכוח נשי  לנערות  הכפר מהווה    ."התחברתי לקונספט 
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של מרחב נשי בלבד מאפשר לנשות הצוות להתקדם. "אם היו גברים יתכן שמנהלת הכפר היתה מנהל, לא כי  

המנהלת לא טובה. זה גם מאפשר התגמשות של סביבת עבודה נשית. זה גם מייצר נאמנות של הצוות כי איפשרנו  

לחופשות לידה ולחזור מתי שהן רוצות, בפורמט שנוח להן. ניתן לראות הישתנות של תפקידים ושל    להן ללכת

מתייחסת   רכזת  בכיר".  צוות  בעיקר  צוות,  של  מועטה  ותחלופה  תפקידים  היעדרויות  ב מבני  כלפי  סובלנות 

את הדפוס  "  כזו.   ]הסובלנות[  לא הייתי משנה באמת כי זה מצליח רק בגלל שהיאממושכות של נשות הצוות " 

לפיו הימצאותם של גברים מעכב קידום של נשים ניתן למצוא במחקרים רבים אודות דפוסי עבודה בארגונים  

הניהול מופקד בידי  עדיין  ניתן לראות זאת גם במעונות רשות חסות הנוער לנערות, בהם מרבית הצוות נשי ו ו

   גברים.

כלה ללא צורך בהחזקה פיזית ולמרחב בטוח מפני  הנהלת הכפר מחזיקה בתפיסה כי הנערות זקוקות לה

שקט מהפחד    – גברים מאחר שרוב הנערות נפגעו מגברים. המרחב הנשי מייצר בקרב הנערות שקט מכמה סוגים  

פה אני זרוקה, לא  להיות נפגעות, שקט מהצורך להיות מחוזרת ומהצורך המתמיד להתעסק במראה החיצוני "

יוצ זה לא הייתי  לפני  גבות. אבל זהמתאפרת.  צובעת  בלי מייקאפ. הייתי מתאפרת,  ]השהות    את מהמקלחת 

ביגר אותי. מאז שאני פה לא מתאפרת. כי אנחנו רק בנות. הייתי מתאפרת להרגיש יפה עם עצמי. פה זה    בכפר[

מפנה אנרגיות לעסוק    רוח זה-. הלךשאנחנו יותר יפות כשאנחנו בטבעי"מנוחה כזה. הצוות נותן לנו להרגיש  

 בפנימיות ובהתפתחות ובצמיחה האישית. 

, ישנו שיח על המראה החיצוני, בהיתפסו כשיקוף של התחוללות  למרות ה"מנוחה" מעיסוק בחיצוניות

 " מסודר, נקי, לא יותר מדי מוגזם עם איפור או חשוף. טוב ששמים לב    –ישימו לב איך את יוצאת  פנימית: 

הנה התייחסות שניתן להבינה גם כהתייחסות    מאפיינים חיצוניים של סדר ונקיוןסות לההתייח  ". לדברים כאלה

 . ולמודעותה לצורך להיות מסודרת, ומאורגנתלפנימיותה של הנערה  תיפקודית ובעיקר כהתייחסות 

. כך למשל, בבית  המרחב הנשי מאפשר עיסוק אינטנסיבי בנושאים של נשיות ושל הגדרה עצמית נשית

'.  נשים עושות שינוי'בנושא  כשבאחת הנשים התמקדה התכנית נושא אישיימת תכנית לימודים של הספר מתקי

שמלות כלה  באמצעות שימוש ב  בו עיצבו הנערות שמלות כלה ייחודיות  ט שמלות כלהיקפרו  כמו כן, התקיים

פרויקט שמלות  שלא היה מתאפשר במרחב בו שוהים גם נערים.    פרויקט  שנתרמו על ידי המעצבת גליה להב,

הביא לידי ביטוי רבדים רגשיים עמוקים של הנערות והותיר רושם עז בקרב כל מי שצפה הן בתהליך והן    הכלה

יתכן שלא היו מעיזות או מורידות  , המרחב הנשי מאפשר חופש ביטוי של הנערות שבמרחב מעורב    בתוצריו. 

 ". סביבה של נטו בנות משחרר פה המון נערות שלא היו מופיעות בסביבה מעורבת . מורה: " חסמים כפי שבכפר
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היות המרחב נשי גם משחרר את נשות הצוות מהרבה אילוצים שאנו עדות להם במרחבי עבודה שאינם  

איריס: "הריבים איתנו  .  או מחלת הורה   או לחץ עקב מחלת ילד  להגיד למנהל שאת בהריוןמ נשיים כמו, לחץ  

על הגילוי שהיא בהריון, ועל הספק שלה ביכולת שלה להמשיך    ס"עו מספרת  מהותיים ולא ריבים של מערכת".  

אנחנו מקום של נשים והכל מתקבל  שתחשבי על זה  '  ]המנהלת שלה[   אני הייתי נסערת. והיא בעבודתה בכפר: "

 "תר נכון. . זה נורא חיזק אותי והרגיש לי עוד יו'וזה הגיוני

 

 כמרחב בטוח הכפר  7.2

"כל מי שבוחר לעסוק בחינוך או להאמין בחשיבותו של חינוך, חייבת להתקיים בו ההנחה כי יש אלטרנטיבה  

לניכור, שקיים איזשהו ממד של מציאות ללא קשר למעמדו האונטולוגי, שבו בני אדם מתקיימים כאנשים, לא  

 כסחורות"  

 ]חן למפרט[ 

 

קל לצאת מבית רות. שער הפחים לרוב פתוח ואין לנערות קושי לברוח. עם זאת, הכפר מגודר ומקשה על כניסה  

בטוח  רגשי  מרחב    שואף להיות  , הכפרמעבר לכך  רמה הפיזית הראשונית מרחב בטוח.החל מהאליו ובכך מהווה 

אני רואה את עצמנו  רונית: "ו.  שחו  הפיזי והרגשי  נסיון להכיר את הנערות ולהיות היפוך של המחסורתוך  מ

צורך בתוצאות    ]ראי[  כתבנית זה  נראות, אז צריך לראות אותן הרבה. אם  זה חוסר  על החסכים שלהם. אם 

ניתן לה   מהירות  ת   ןאז אנחנו  עם  הייתי מבקשת לא לה ואתגרים  צוות    ודיע צאות מהירות. למשל, ממדריכת 

את  כי מבחינת התפתחות רגשית הנערות הללו כמו ילדות קטנות. ז  .אולי נלך למקום הזה והזה..  'עוד שבועיים'ש

 ". לומר להן יומיים קודם נכון   ,, אם הולכים לאיזשהו מקוםאומרת

רואה בנות בבתים אחרים וזה הבית  "  :כפרהבין מאפייניהן לבין    גם הנערות חוות את ההתאמה הנערכת

בחרו טוב את הבית שלי. הרכזת שלנו קשוחה אז מביאים בנות עם בעיות התנהגות    בנות, צוות.  –שמתאים לי  

לא    שמתאים לי ואני גם מרגישה את זה."שתחזיק אותנו קצר. לא יודעת לפי מה עשו התאמה אבל אמרו לי  

אולי זו התאמה, אולי זו הסתגלות שלהן  ה.  תחושת ההתאממתקיימת  על רקע מה    בוודאות   לדעת  שאפשרבטוח  

מיטה פנויה ובכל זאת, מעטים המקרים בהם היה    נותרהלבית בו    נערה נקלטתלעיתים  ותחושת שייכות לבית.  

  צורך להתגמש ולהעביר נערה לבית אחר בשל חוסר התאמה.

באמ הנערות,  כלפי  המוקרנים  בטחון  של  למסרים  רבות  דוגמאות  ניתנו  הקודמים  של  בפרקים  ירות 

, תוך מאמצים גדולים לשמור על כבוד כלפי  "אנחנו גב עבורך" וכן בשמירה פיזית, רגשית וחברתית על הנערות
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עמדותיהן וכלפי  על  .  הנערות  להתבונן  ניתן  בטוח  מרחב  בניית  של  לפעולה  כיתת  עבודת  כדוגמה  הספר.  בית 

של  ומרים  לכיתה רווייה זכרונות קשים    הכניסה  הלימוד לדוגמה, מהווה מרחב מאוד לא בטוח עבור הנערות.

מכוונות את עצמן לחוויות אלו ובעדינות יוצרות שכבה  בבית הספר  ומחיקה. המורות    , מובסותכישלון, השפלה

  מבחינתה  של חוויות אחרות, של קבלת פנים אוהדת עבור מי שבעצם כניסתה לכיתה כבר התגברה על מכשול

שהיתה מגיעה חצי מהזמן וגם כשהגיעה היתה חצי קלאץ' אז שיבחתי אותה אבל היתה מוסחת ואמרתי    "]נערה[

כמרחב    מובנית  כל, הכיתהראשית ל "  שיש להן כל יום כל יום מקום חם לבוא אליו.]שידעו[    עכשיו את פה...  –לה  

 אליו הנערות מוזמנות בחום, עוד לפני תחילתו של תהליך לימודי. 

את יצירת הכיתה ובית הספר כמרחב בטוח בונה בעיקר הקשר האישי  רחבים בבית רות,  כמו בכל המ

 עם הנערה והחיבור האיטי, הזהיר והמדוייק עד כמה שניתן, בין בית הספר לבין הנערה: 

 

יצירת קשר. מתחילים לאט לאט, אם זה לא עובד, עוברים לאומנות, לאט לאט הכל בסדר. מצד  

לא לוותר. אני חושבת שזה שאני לא מוכנה לוותר לנערות, אני תמיד  אחד לא לרחת ומצד שני  

וזה לא יקרה. יש פה הרבה עניין    'אני לא מוכנה לוותר לכן כי זה יהיה לוותר עליכן'אומרת להן  

אם לא היית מסוגלת  '. אני באמת חשובת שכל נערה פה מסוגלת, אני אומרת להן ש'למה'של  

לחן. מי שלא מסוגלת לא פה. והרבה הסתכלות על מה הנערה  , בוא נשים על השו'לא היית פה

 באמת צריכה. 

 

הקשר תורם ללמידה שלהן.  : "ב הבטוחרחמתארת את חשיבות הקשר הבינאישי ליצירת המה  מחנכת

אז   זמן.  לוקח  זה  משהו.  ממני  לקחת  רוצות   מכבדות,  נרתמות,  יותר  אחרת.  הלמידה  קשר  יותר  שיש  ככל 

הקשר הבינאישי הוא דו סטרי וגם    ".היתה יותר טכנית ועכשיו יותר נכנסות לזה, נרתמותבהתחלה הלמידה  

בלי יחס אישי, דרך הבטן ודרך הגוף שלי אני לא יכולה  המורות של בית הספר חשות כי הקשר הוא צורך עבורן: " 

 ". לעבוד

 

 לכבד כבני אדם, לאהוב ולא לפחד  7.3

כלפי נערות אחרות   חברתיתתוקפנות  ת או פיזי קפנות ו בת בתחילהלעיתים  מגיבות הנערות המגיעות לבית רות  

אחת לכמה    קורים  נדירים,הם    מקרי אלימות בבית רות  כי  ,  מתוך העדכונים היומיים עולהצוות.  נשות  וכן כלפי  

ות  . יש לזכור שהנערות גדלו ברובן בסביבות אלימות ומביאהן את הנערות והן את הצוות  והם מפחידים  זמן
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-ועושה רושם שחווית חוסר  חסרות אונים אל מול התוקפןהן היו  לרוב    .לבית רות את החוויות שחוו כילדות

גם מי שלא נחשפת באופן ישיר, כמו העו"סיות שלרוב לא נחשפות    האונים אל מול אלימות מועברת לצוות:

"התנהגויות שגורמות לי לחוות חרדה מפניהן.    :פחד מפני הנערותלעיתים  חשות    ,ישירות למקרי אלימות כלפיהן

   .טרור סמוי שיש פה כל הזמן. בריונויות קטנות מתחת לרדאר שקשה לשים עליהן את האצבע"

הוא כי פחד מפניהן מקבע את התפיסה העצמית שלהן    של ההנהלה כלפי צוות הכפר   עם זאת, המסר 

לטפל בנערות האלה צריך לכבד אותן כבני אדם,  ל מנת[ ]ע רונית: ", מדגישה מפחידות ולא ראויות. ולכןנערות כ

]את הנערה שנקלטת  אנחנו בעצם כבר מכירים אותה  ...היסודותלאהוב אותן ולא לפחד מהן. בעיני אלו שלושת  

  ...  'אח הגדול'וממשיכים כמו ה  , לא ראינו אותה לפני שנפגשנו בוועדה  'דה וויס'ואנחנו מתחילים כמו בבכפר[  

הרעיון.   וויס'בזה  ה  'דה  אותה.  לראות  בלי  אותה  מקבלים  הזמרת,  את  רואים  הגדול' לא  שאח  'אח    כך-ר זה 

את הקבלה    חלק ניכר מהנערות חש   .נראה אותן"ש. אחד הדברים שחשוב להם  בזכוכית מגדלת רואים כל דבר

  100%  –, לא יכולים ב  מקבלים פה אנשים מכל הלב. לא מובן מאליו. צוות תומך" והאהבה של הצוות בכפר:  

 " אבל מעריכה. לא הערכתי לפני זה.

 

  סובייקטיביותאקטיביות וחברתיות הנערות כסוכנות  7.4

 "איך מבייתים?" שאל הנסיך הקטן. 

מה ממני, ככה, על העשב. אציץ בך מזווית  -"יש להתאזר בסבלנות רבה," ענה השועל. "בהתחלה תשב במרחק

 יום תוכל לשבת קצת יותר קרוב" העין ואתה תשתוק... אבל כל 

 אכזופרי[ - ]נאום השועל על הידידות, הנסיך הקטן, דה סנט

 

גורם משמעותי אשר משפיע על מהלך חייו של היחיד הוא התחושה שלו לגבי היעילות בה הוא יכול לנהל את  

היחיד  של  שונים  פעילות  תחומי  סביב  הנבנית  זו  תחושה  פעיל.  חברתי  כסוכן  לימודים,  למשל,  )  חייו  חברה, 

כלכלי( מעמד  הוא  קריירה,  ועמן  נולד  הוא  לתוכן  אישיות  מנסיבות  וכן  והחברתי  האישי  ממיקומו  מושפעת   ,

וכגורם    מתמודד במהלך חייו. תחושת החוללות העצמית של היחיד עשויה לפעול כגורם חוסן בפני מצבי סיכון

; להרחבה אודות  Bandura, 2000)  חלקי, בתוצאות חייו המסייע לאדם לחוש כי ביכולתו לשלוט, לפחות באופן  

האחרונות מתבוננות על נערות במצבי    בעשרים השניםהתפיסות המחקריות  .  (2018סוכנות בקרב נוער ר' אמיתי,  

המקיימות תהליכי קבלת החלטות רציונאליים, המבוססים על הבנת נסיבות חייהן וקבלת    ות מצוקה כסובייקטי 

מו בנסיבות  אלוהחלטות  הגעה  (2008  ;2006)קומם,    רכבות  ושל  שיח  של  בגישה  נוקט  רבות  פעמים  הצוות   .
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מתוך מטרה לקיים תהליכים תוך הימנעות מקונפליקטים    להסכמה עם הנערות לגבי אופן פעולה זה או אחר

   ומיותרים. מרובים מדי

אם לאמץ כלים    הבחירה בידיהןהצוות רק מקנה כלים אבל  ,  בעלת אחריות  יתכסובייקט נתפסת  הנערה  

בעלת    תההתייחסות אל הנערה כאל סובייקטי אלה או לפעול מתוך מוטיבציה חיצונית המבוססת על חיזוקים.  

רצון חופשי ויכולת קבלת החלטות רציונאלית מחלחלת גם אל הנערות, שמבינות, כי לבית רות יש ארסנל של  

והן   להן  להעניק  ותפיסתיים  התייחסותיים  הנסיבות  כלים  )במסגרת  להחליט  יצטרכו  יום  של  שבסופו  אלו 

יוצאת מחוזקת ועברת תהליך או  "כפי שציינה זאת נערה,  והמיקומים האישיים והחברתיים שלהן(   או שאת 

  ]בוגרת הכפר[שאת יוצאת בלי כלום. אין באמצע. לשקול את זה כי את יכולה לצאת במצב ממש מעולה. נגיד  

,  גם אופן העבודה עם הנערותה לעשות אז היא תעשה הרבה לעצמה".  יצאה במצב ממש טוב, אם מישהי תרצ

מצביע על תפיסת    עבודה המתבססת בעיקר על שיחות ועל יצירת תהליכים של קבלת החלטות על ידי הנערה, 

זה מאוד חשוב שירגישו  "  הנערות כסובייקטיות אוטונומיות בעלות יכולת פוטנציאלית לנהל את חייהן. סגנית:

 " שיש להן בחירה.

השועל מלמד את הנסיך כיצד לאלפו. הנסיך הוא בעל הסמכות  ציטוט של השועל מ"הנסיך הקטן",  ב

והמורה הופך לתלמידו    לאלף אך לשועל יש את הידע כיצד הנסיך יצליח באילופו. התלמיד הופך למורה של מורהו

עבודה שניתן לעבוד  -כליושיש להן    כוחותלגבי היש ידע ייחודי לנערות   הבנה כי בבית רות קיימת ה  .  של התלמיד

יש להן ידע שהן לוקחות אותי בהליכה  ". העבודה עמן  יהן ועל אודותוכך הצוות לומד עם הנערות על אודות   עמם

מונים ממני. עשרות  פי  על החיים  ידע  לשרוד.  לומד מהנערות  "איך  כי  מציין  באופן    הצוות  איתן  לעבוד  איך 

זה בעקבות מה שרואים עם הבנות. ולומדים דרכן   –זה לא ישיבות  -כל שינוי   –כל כל מה שלומדים : "המיטבי

הן  הנערות מלמדות את הצוות כיצד לעבוד איתן: "  " מספרת מורה.מפה מתנהלים  .ך משנים ואיך מתקניםאי

ויודעות לדייק את זה בהתנהגות גם אם לא במיליםמומחיות לגבי עצמ הצוות גם נותן לנערות פידבק על    ".ן 

". המורה  להתגבר על פחדאמירות בעלות תובנות. בשיעור ספרות, בדיון אודות דמות הגיבור אומרת נערה: "

 .(28.11.18תצפית, ) "נהדרת!" :אותה למרות ביקורות מצד נערות אחרות בכיתהמעודדת 

מספרת סגנית על חוויה בה נערה חשפה בפניה פרטים אודות חייה ולמעשה, סיפרה את האירועים דרך  

  – איזה פטרונית אני וגם    –פתאום היא הציגה את הדברים ככה שחשבתי  "פרשנות שונה מזו שהסגנית הכירה:  

.. ברור שהיום היא כזאת.  .מין  ה גזענות קשה ואיזהזכל הכבוד לה שהיא נלחמה ככה. הרגשתי שהיה שם אי 

כל הכבוד לך. את צודקת, את    –ובתוך כל זה שהיא בסיכון והכל, ברור שהיא רוצה הביתה. ורציתי להגיד לה  

  " ופתאום החיים שלה נפרשו בפניי אחרת לגמרי. לי נפלו אסימונים בצורה משמעותית.  ...צריכה להיות בבית
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הנערות של  קולן  את  לתקף  הצוות  עצמן    מיומנות  את  הנערות  גם  כמו  הצוות  לתפיסת  חשובה  מיומנות  היא 

 כסובייקט אוטונומי המסוגל להעמיד פרשנות עצמאית וקבילה לחייו ולקבל החלטות בנוגע לעצמו.

, הצוות מנהל שיח ביחד עם הנערות, מאפשר ואף  סוער בכיתה או בבית  במקרים רבים כשמתנהל דיון

במחלוקת על מנת לאפשר לנערות ללבן את עמדותיהן ולהעמיק בסוגיה. האיפשור  מקדם שיח על נושאים שנויים  

מהווה פן נוסף של תפיסת הנערות כסובייקטיות אוטונומיות בעלות עמדות ובעלות יכולת קבלת החלטות וגיבוש  

" "אלינוש"  עמדות  בשם  אישה  על  בחוץ  שוחחנו  ערב  ארוחת  הנערות,    –לאחר  של  דבריהן  לפי  רשת  אושיית 

שמעלה תמונות לאינסטגרם בחוטיני ובערום. הנערות באופן כללי היו מאוד חלוקות בתגובות עליה, רובן עוקבות  

אחריה אך חלוקות בהאם צריך לעלות תמונות כאלה לרשת ומה אומרות התמונות, מה הן מנסות לשדר ולמה  

)עדכון יומי,    ".שמוע את דעותיהןבעצם עושים דברים כאלה. היה שיח טוב, הנערות השתתפו והיה מאוד נחמד ל

30.6.19 .) 

אודותיה   שונות  לפרשנויות  להגיע  המציאות,  על  שונים  באופנים  להתבונן  לומדת  הנערה  בו  התהליך 

ולקבל החלטות יותר בונות ומעצימות בנוגע לעצמה הוא תהליך עבודה מאתגר, שמעלה דילמות רבות. כך, למשל,  

, שאני לא מאמינה  'אני לא מסוגלת'יון האם נערה צריכה להגיד מיד  עלה ד":  אשת צוות מבית הספרמספרת  

בזה, או לעבור תהליך ולהבין שהיא לא מסוגלת. כי אחרת תחושת התסכול שלה מזה שנעביר אותה כיתה, היא  

תחווה כישלון יותר גדול מאשר לחוות את הכישלון ולהגיד אוקי, כדי להצליח אני צריכה ללכת בדרך אחרת.  

 " יבת את ההסכמה של הנערה, כי אי אפשר לעשות את זה אחרת. אני חי

גם לא ירדפו    –ונערה שבורחת    מבחינה טכנית  על אותו עיקרון, גם האפשרות לצאת מהכפר מאוד קלה

" הגדר.  את  לפרוץ  מאוד  וקשה  חומה  או  תיל  בגדר  המוקפים  לנערות  אחרים  ממעונות  בשונה  פעם  אחריה. 

הייתי לי  ברחה  שנערה  איתה    ראשונה  לדבר  וניסיתי  מרכזית  תחנה  עד  והלכתי  אחריה  רצתי  ועוד  בהתחלה 

למרות האמביוולנטיות שהתנהלות זו מייצרת )האם    "ומישהי אמרה לי שלי שחררי, היא אחראית למעשים שלה.

היא כי על הנערה  הכפרית  התפיסה  ,  העובדה שלא רודפים אחרי הנערה תפורש כמתן מרחב או כויתור עליה?(

היא לא תלמד. התקדמות מתוך   –, אבל מה שהיא לא תחווה בעצמה תיווך וסיוע בעזרתלקבל החלטות בעצמה  

 התנהגות בכפייה לא באמת תשיג את מטרתה כיוון שלא יתלווה אליה תהליך של למידה. 

קבלת החלטה רציונאלית.  הנערות מקבלות קרדיט על מעשיהן, כסוכנות סובייקטיביות שעשו מהלך של  

  לאאו שהטוב שאנחנו רוצות בשבילה הוא  : "על ידי אשת צוות  כתשובה על השאלה מדוע נערות בורחות, נאמר

הורים בעוני והיא רגילה להיות ההורה אז צריכה לחזור ולעבוד שיהיה להורים    – הטוב שהיא רוצה, דברים בבית  

לאכול. )"  מה  הפגיעות  קודמות  (vulnerabilityתפיסת  בשנים  מאוד  רווחת  החסות  שהיתה  מעונות    במרבית 
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ש רות,  כמעט  בבית  קיימת  הלא  תפסה  מקומה  הנערה,  ואת  של  ההגיוני  מחשבתה  הלך  את  שרואה  תפיסה 

הערכה לנערות ולתהליך  זו מתבטאת אף בגילויי  המתמודדת באופן רציונאלי עם מציאות מאוד לא רציונאלית.

להסתכל על דברים כמובן מאליו. הנפש שם בוערת, כואבת, אסור לנו לשכוח את זה. כל הכבוד  לא  שהן עושות: "

להן. כל הכבוד  מובן מאליו.  לא  זה  ללמוד.  את המוח  לפנות  יכולות  ש"ש מתארת את    "המתעוררות, קמות, 

הן עפות על  לתת להן יותר אחריות. כשנותנים להן סתם דברים    "]אפשר[תחושת האמון ביכולות של הנערות:  

 "  זה עושה להן ממש טוב. –זה. כשמישהי מקבלת להכין ארוחת ערב או אחראית על פעילות 

שמדרבן, כשהנערות עצמן עשו את הבחירה ללמוד    מורות רבות מתייחסות לעבודתן עם הנערות כמנוע

וכל כולה הלכה    היא החליטה על מטרה והתגייסהולהצליח. ההצלחה הלימודית בכל הראיונות נזקפת לזכותן: "

המטרה. לפי    "  ",על  איתה  אלך  אני  טובה.  כך  כל  לא  הרמה  אם  אפילו  נערות  של  מוטיבציה  לפי  עובדת 

לראו "  ",מוטיבציה. וכיף  החיים שלהן  עם  מה שעושות  על  הנערות  מוותרות  מעריצה את  ולא  עושות  אותן  ת 

 לעצמן." 

 

מיומנות רפלקסיבית, ראשית בקרב    אוטונומיות מצריכהות  התבוננות על הנערות כסובייקטי  רפלקציה.

הצוות ולאחר מכן בקרב הנערות. קבלת החלטות מודעת ומשחררת אפשרית רק במצב בו האדם מסוגל להתבונן  

את ההשפעות  להבין  כמו גם    ,עובר ואת הגורמים שמשפיעים עליוהוא  אל תוך עצמו, להבין את התהליכים ש

מתקיים    םשבמהלכ  כיםתהליפעולותיו. לשם כך, בבית רות מכוננים ללא הרף  האקטואליות והאפשריות של  

הנערה  -משא עם  גםומתן  של  כמו  משותף  החלטות,תהליך  והיכולת  תוך    קבלת  העצמית  המודעות  העלאת 

משקפים להן  . סגנית: "קוגניטיבית-התכווננות לנערה ברמה הרגשיתומתוך    של הצוות והנערות  הרפלקסיבית

סיטואציה על  הנערה  עם  עוברים  מתעצבנת    .סיטואציות.  מישהי  עצמן,    –אם  על  אחריות  את  לקחת  לקבל 

המעשים שלהן ולא אני בסדר וכל העולם לא. קודם מסתכלים פנימה לפני שמסתכלים החוצה.    של ההשלכות  

   רחב הבית ספרי:דוגמה מהמ  " את מוצאת את עצמך מנהלת את אותן שיחות עם כל אחת ובהילוכים חוזרים גם.

 

ראינו   הנה  לבגרות, שהגיעה  יחסית שמכוונת  בוגרת  נערה אחת,  עם  שיחה  לי  היום שהייתה 

מהציונים וגם מהשיח שהיא בעלת יכולות והכנסנו אותה לכיתה שחשבנו שמתאימה לה לשנה.  

היא לא הצליחה להתמודד עם זה, היא החסירה המון, היא לא הצליחה להתמודד עם זה בגלל  

רגשיים שלה,   לה שאנחנו  עניינים  לקראת אמצע השנה אמרנו  בעיה.  הייתה  לא  קוגניטיבית 

מציעות לכיתה של בגרות איטית יותר ששם היא תקבל מענה רגשי יותר נכון. לקראת הבגרות  
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היותר איטית הבגרות מעטפת והבנות שרצות לבגרות לומדות עם מורה ופחות יש מעטפת כי  

שלה הייתה בכיתה הזו, ומה יגידו עליה ומה    הן פחות צריכות. והיא נורא התנגדה כי חברה

ראינו שזה לא מתכנס ואחרי חודש לקחתי אותה לשיחה והיא אמרה אני עוברת. היא    ...יהיה

הלכנו איתה לא   ..הייתה בשלה כבר לעשות את זה והיא נכנסה ומאותו רגע זה היה מצויין לה.

 נגדה. 

 

יטואציה מביכה, תוך כינון שיח רפלקסיבי עם  אשת צוות מצוות ההדרכה מספרת כיצד התמודדה עם ס

 נערה.  

 

 ' לי  שאמרה  נערה  שפםהייתה  לעשות  חייבת  את  שפם,  לך  זה  'יש  את  אמרה  היא   .

  היהוכשהיא אמרה לי את זה, היינו בחוץ בסיגריה עם מלא נערות. כמעט כל הבית ...בתמימות

אמרתי,  אני מגיבה לזה.  בחוץ. וכשהיא אמרה את זה כולן פתאום השתתקו ורצו לראות איך  

קודם כל תודה שאמרת לי את זה. יש לי תור ואני מחכה. אני רוצה להגיד לך שאם היית אומרת  '

את זה למישהי שלא מכירה אותך או שלא מכירה את כל מי שיושבת פה, אם אני לא הייתי  

שמתי. את מכירה אותך ואת כולן פה, אני הייתי מתייבשת. זה הי פשוט מביך אותי עד עמקי נ 

מבינה שאת לא יכולה להגיד את זה לאנשים. אני הייתי שמחה, גם היום כשאני מכירה אותך  

ואת כולן, אם היית באה ואומרת לי את זה פנים מול פנים כשאנחנו לבד. וחוץ מזה, יש אנשים  

שלא צריך להגיד להם את זה בכלל, כי הם זרים. את לא תעזרי להם בזה שתגידי להן את זה, 

אית  את ירגישו  שהם  או  למות  וירצו  נבוכים  יהיו  שהם  עדיף  מה  אותם.  תביכי  בנוח  רק  ך 

 .  ובסבבה?'

 מראיינת: איך היא הגיבה? 

. אז אמרתי לה, את רואה? זה דברים  'ברור שירגישו איתי נוחמרואיינת: אז היא אמרה לי '

היום היא מבינה את זה  שפחות אומרים. לקח לה המון זמן להבין את זה. אני לא יודעת אם עד  

הייתה אומרת דברים מאוד מביכים לאנשים אבל בלי כוונה,    יאאבל זה היה הקטע שלה, ה 

ממקום מאוד תמים לעומת נערות אחרות שעושות את זה כדי להביך. באופן כללי אני חושבת  

 שלדבר עם הנערות זה מאוד בגובה עיניים.  
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עות המעשה ואת ההשלכות שיכולות להיות למעשה.  במקרה זה, אשת הצוות הסבירה לנערה את משמ

אשת הצוות בחרה, כמו במקרים רבים אחרים שהוזכרו בראיונות, שלא לנקוט גישה עונשית אלא, גישה של  

יחד עם הנערה, אודות האירוע, אודות אופי ההתנהלות של הנערה באירוע תוך  ורפלקסיבית  חשיבה משותפת  

 שכזו, מבחינת האופן בו הנערה היתה רוצה שיראו אותה ויתייחסו אליה.   לקיחה בחשבון את השלכות התנהגות

"ההתנהגות שלי, השפה, הדיבור יותר בוגר. למדתי  לומדות להתבונן על עצמן כסובייקט.  גם הנערות  

זה לא ישמש אותך בעתיד.   לא,  לי  ארוך. מלא שיחות. הייתי עושה דברים אמרו  זה משיחות. תהליך  לעזור. 

הייתי ערסית, הייתי  "  ,"ונים ואז הבנתי אותם יותר מאוחרלפעמים לא הייתי מסכימה עם דברים אבל הם נכ

 הולכת, כל היום יוצאת, לא מקשיבה". הולכת לביהס עושה בלגאן, או שלא הייתי 

כסובייקט לנערות  החלטות    תבעל  יתההתייחסות  לקבל  רציונאלית  על    ולימודיכולת  לסמוך  הנערות 

, עליו נרחיב בהמשך  עקרון החליפה לפי מידה  אפשרי במסגרת יישוםשלהן ולהקשיב לצרכים שלהן    ההחלטות 

עד כמה שניתן(, מאפשר    nothing about us without us. גיבוש העבודה המדוייקת לכל נערה עם כל נערה ) פרק זה

 בפיתוחה.  לתכנית השיקום אלא פעילה להצמיח את הנערה כסוכנת פעילה בעולם שלא רק נענית  

רבות  פעמים  הוא השיחה. הצוות וכן הנערות מציינות    יתכלי מרכזי בהתייחסות אל הנערה כסובייקט

על ה את  קיומן של שיחות ו היכולת של הנערות לבטא את עצמן, לחשוב במונחים    עצמתחשיבותן של שיחות 

אני חושבת שהן יוצאות  במילים שלא היו להן, לנסח מורכבויות, להרחיב את מנעד תיאור הרגשות "  –חדשים  

עם חשיבה אחרת על דברים, הן יוצאות עם שפה לאו דווקא גבוהה, עם מילים הן יכולות להגיד והצד השני יכול  

ו'. עכשיו יש מילים שזה מדהים  להבין אותי. מה שלא היה לפני כן כי היו מכות, היו אלימות ושתיקה, צעקות וכ

רחיב בסעיף  על חשיבות השיחה כעיקרון עבודה נ  "שאני רואה פה בכפר איך הן מתמללות את התחושות שלהן.

 . הבא, הדן בעבודה באמצעות קשר בינאישי

 

השעיית  , מצוי עקרון נוסף של  כסובייקטיות אוטונומיות  בתוך התפיסה את הנערות  .השעיית שיפוטיות

שיפוטיות מייצרת מרחב המקבל את האדם על מעשיו ומאפשר עצירה    היכולת להשעות  כלפי הנערות.  שיפוטיות

התבוננות  חשיבה,  השיפוטיותפתוחה    לצורך  השעיית  ללא  לקרות  היה  יכול  לא  זה  מרחב  החלטות.    .וקבלת 

של עצמנו    והחבויותבסיסיות  היא פרקטיקה שבמהלכה אנחנו לומדים את הנחות היסוד ה  השעיית שיפוטיות

 & Dolgoff, Lowenberg) להשעות שיח שיפוטי כלפי מעשה אשר כלפיו אנחנו בדרך כלל שיפוטיים    ובוחרים

Harrington, 2009). בחייו חש טוב עם    כך, למשל, נער במצוקה גדולה המשתמש לראשונה בסמים ולראשונה

של שימוש בחומרים משני תודעה    הבלתי נסבלת. במקריםעצמו, יחפש תחושה זו שוב ושוב נוכח מציאות חייו  
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להבין עם הנער את ההגיונות למעשיו, את שיקול    או אפילו במקרים של אלימות, אם נתבונן על המעשה וננסה

מה,  יתוח ומעמיק ולהגיע לתהליך של בחירה שלפ  לייצר מרחב של שיח    הדעת שהפעיל ואת התחושות שחש, נוכל

אי אפשר    סמכותניבמסגרת של טיפול סמכותי    ושקילת החלופות להתנהלותו של הנער.  תוך הבנת התנהלותו

לטעון כי הנערות מתקבלות ללא שיפוטיות כלפי מעשיהן, שכן, עצם ההימצאות במסגרת מהווה אמירה ברורה  

 שבת שלוקחות ממני את זה שהן בסדר". חולגבי התנהלותה של הנערה. עם זאת, מתארת מדריכה כי "

את הנערה ממעשים שעשתה  של הצוות  שיפוטיות מתבטאת גם בהפרדת האהבה והקבלה  יית העשה

רות לבית  רות  לפני ההגעה  בבית  עד שהן  ובעת שהותה  זמן  להן  לוקח  כך שלעיתים  על  צוות מדברות  נשות   .

דה  מתוודעות לעברה של הנערה, או מדברות רבות על כך שעברה של הנערה הוא לא בכל מקרה רלוונטי לעבו

  בית הספרבית ולאפשר לנערה להגיע למ  ,אי ההתעסקות בעברה של הנערה המפוארים בעברהיומיומית איתה.  

, כאל חלק בלתי נפרד  נהכשמתייחסים אל הכישלון כאל מת.  במיוחד  הרע   תקופהולפתוח דף חדש גם אחרי    בכפר

ובלתי שיפוטי לחקירה מתמדת. הכישלון  מתהליך הלמידה וכאירוע הכרחי לדיוקה של למידה, נוצר מרחב בטוח  

לא קוראת מבחירה, מתפיסה למרות שאנחנו כן צריכות לדעת  "  מורה:  הוא פתח להמשך למידה, לא אבן נגף.

לא. זה לא    –מי עשה לה, מה עשה לה למה הן פה    –מה הרקע שלהן. לקויות למידה אני קוראת. כל השאר  

 "לוונטי לקשר איתן. לא בטוח שיעזור אם אדע. אני אמפתית בכל מקרה.רלוונטי לי, אני אתן להן אותו דבר. לא ר 

מתקיימתבכפר   כלפי    לא  שצברו  חסכיםשיפוטיות  ללמידה  הנערות  סביבתיים  הזדמנויות  אי  .  עקב 

הכי חשוב שצוות תמיד יהיה שם בשבילך. גם אם תרגישי הכי בודדה וממורמרת. הצוות לא  "  נערה: אומרת  

 " כאן יש לי אפס שפיטה." ש"ש: "צריך לבוא מהבנאדם שירצה לשנות את עצמו.ישפוט אותך. זה 

 

עצמי.   את  סינגור  ולדרוש  עלי  עובר  מה  להבין  להסביר,  לסנגר,  היכולת  הוא  סובייקט  מהיות  חלק 

, הרחבת ההמשגה לגבי עולם  כוונותלי. ההמללה של רגשות, מחשבות ווהסיוע הרלוונטיים  המשאבים, הכלים  

לפני  "  י עצמן ולגבי העולם החברתי סביבן:לא ספק מעשירה את יכולת ההתנסחות של הנערות לגב התופעות ל

כמה ימים אחת הנערות אמרה לי את מבקשת ממני לרצות. את מבקשת ממני לרצות..ומה שאני רציתי לעשות  

צודקת בחצי  זה לחנוק אותה מאהבה. איך היא אומרת את זה. אמרתי לה, טוב שאת משתמשת במילה הזו ואת  

כי יש מצד אחד לרצות אבל מצד שני אנחנו מלמדות את השפה, את התחושות, את התקשורת עם אנשים. עם  

מי אני יכולה לתקשר ככה ועם מי לא. איפה אני יכולה למתוח עוד קצת ואיפה לא. למי אני יכולה לפנות ובמה  

פרקטיקה מהותית  פרקטיקת הסינגור העצמי שהיא  הבנה של חשיבותה של  ה  מדגים את" ציטוט זה  אני פונה. 

 בחייו של כל אדם, ובמיוחד, של נערות במצבי מצוקה, שלא תמיד יהיה להן עורף מסייע. 



115 

 

ומתן יעילים, שבאמצעותם הוא  -סינגור עצמי כולל את יכולתו של הפרט לנהל תקשורת כמו גם משא

(. פיתוח סינגור  Van Reusen & Bos, 1994נותיו, את צרכיו ואת זכויותיו )קשר את האינטרסים שלו, את רצומת  

אודות  ידע    מצריךעצמי   וחברתיים  רפלקסיבי  אישיים  עםכוחות  הכרות  האדם    וכן  עמם  חברתיים  חסמים 

  ויכולת לנסח במילים   וויסות  יכולות תיפקודי ניהול צריך לפתח  סינגור עצמי    כדי לפתח מיומנות של  .מתמודד

מה  ]  לייצר שיח פתוחניתן    השעיית שיפוטיותבאמצעות יצירת קשר בינאישי קרוב ושימוש ב  ים ובקשות.צרכ

לתרגל עם הנערות את  ו  ,[בחרתי לעשות עד היום, מדוע בחרתי בכך, מה היו הרצונות, הכוונות והצרכים שלי

מתנסות, או לפחות מודעות לקיומה של  ו  במיצוי זכויותיהן  ותות מתיימנעצמי כך שהנערהסינגור  מיומנויות ה

. תהליך בניית היכולת לסינגור  לפרק או להפחית את עוצמתם של החסמים החברתיים מולם הן ניצבותת  אפשרו

הפעולות   לבין  האישיים  והיכולות  הכוחות  בין  הקשר  אודות  חדשה  חברתית  מודעות  בבניית  כרוך  עצמי 

אלו על המערכות החברתיות כאמצעי למוביליות חברתית והפחתת פעולתם של חסמים    הפוטנציאליות של כוחות

(. היכולת להבין מה הקושי שלי, מה אני צריכה כדי להתמודד עם הקושי ומה הזולת  Giddens, 1991חברתיים )

אופן  והמערכות יכולות לספק לי היא יכולת מעצימה. זו היכולת לקרוא את המערכות החברתיות, להבין את  

פעולתן, את הכוחות הטמונים במערכות החברתיות ואת ההבנה איך הכוחות הקיימים במערכות החברתיות  

ייכולים להיות מנוצלים לטובת הסרת חסמים חבר למצוא את    ותסייע לנער תיים. פיתוח יכולת סינגור עצמי 

  םהאונים והניכור עמ-שת חוסרולהפחית את תחו  ן, להפעיל אותן, להשיג חזרה שליטה על חייה ןהעוצמות שבתוכ

לכפר. מאידך, יכולות של סינגור עצמי למעשה, קוראות תיגר על מערכות של סמכות וכוח ולכן ניתן לפתח    הגיעו

מיומנות של סינגור עצמי בתוך מסגרת של טיפול סמכותני כופה רק לאחר בנייה וביסוס של קשר בינאישי ושל  

 ון בכוונותיו ובאהבתו של הצוות כלפיה. תחושה של הנערה כי היא יכולה לתת אמ

 

 עבודה דרך קשר  7.5

הרופא" בין  דיאלקטי  קשר  היא  פסיכותרפיה  רוחניות   בבסיסה,  ישויות  שתי  בין  שיחה  מפגש,  היא    למטופל. 

  אומנם לא כזה שנקבע מראש, אלא כזה שלא ניתן —  שלמות, שבה הידע משמש רק ככלי. המטרה היא שינוי

   "האגו.  שהקריטריון היחיד לו הוא היעלמות חווייתלהגדירו, 

 [ קארל יונג]

 

רות היא   בית  ורגש   שינוי דפוסיםהמשימה הראשונית של  על בסיס התקשרות אחרת    של התנהגות, חשיבה, 

קשרות אחרת  שיכולה להיות ה    ת מהצוות להאמין שהשינוי אפשרי ומהנערות להאמיןדורש  . משימה זולעולם
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ציפיתי מעצמי שאשתנה  ות, מי יותר, מי פחות, תוך כדי שהותן בכפר "תח ה הזו הנערות מפ. את האמונלעולם

לדבר יותר    –בלי להפסיק לעמוד על העקרונות שלי והם לא השתנו אבל למדתי לעשות את זה בצורה יותר נכונה  

עם המשפחה, עם האנשים שאני אוהבת".  נכון, להשקיע בדברים שיותר נכון להשקיע בהם, לתקשר כמו שצריך 

על מנת להגיע לשינוי של דפוסי מחשבה ופעולה בסיסיים, יש לקיים טיפול אינטנסיבי וממושך דרך יצירת קירבה  

וך קבוצת הנערות. ממדיו של הכפר וממדיהם של  וקשר אישי עם הנערות, תוך גיבוש עבודה אינדיבידואלית בת

ש  "גם אם בסופהבתים מאפשרים יצירת קשר ויצירת אווירה משפחתית. נערות מדברות על הכפר כמעיין בית "

זה  "  ן לחזור. יש לי פה את המקום שלי",יגידו לי שאני יכולה לחזור. יש לי לא  –אני בבית ורוצה לחזור לכפר  

 "  כמו בית שני שלי.

שיח מתמשך דרך יצירת קשר בינאישי,  באמצעות  חינוכי כי אם,  -פי העבודה עם הנערות איננו דידקטיאו

הכרות קרובה ואהבה. בכירה בהדרכה תיארה את אופי העבודה בבית רות מתוך קשר ולא מתוך מקום מתודי  

יא רצתה להגיד  ה ומחנך, על דרך השלילה, תוך תיאור ראיון של מועמדת שלא התקבלה לעבודה כמדריכה: "

שיש לך את הקטע המחנך ולהיפך, היא רואה דברים שהם לא טובים והיא אומרת אותם, בראייה שלה היא  

בגלל   בעצמה  ותצא  תשתגע  היא  החוצה.  אותה  יבעטו  הנערות  להיפך,  הדרך.  לא  ממש  זו  אבל  לעזור  מנסה 

 " שהנערות ידחו אותה.

במישורים הריגשי,    חברתית-חינוכית -טיפוליתההקשר הבינאישי הוא התשתית שעליו נשענת העבודה  

הקוגניטיבי וההתנהגותי. ללא קיומו של קשר בינאישי המתהווה ומתחזק, אין הנערה יכולה לתת אמון בכנות  

כוונותיה של אשת הצוות וכל טעות או שיקול דעת שייתפס בעיניה שגוי, יכול להחוות כמבוסס על כוונה רעה או  

משמעת בא אחר כך מתוך הכבוד, ההדדיות. קודם כל הבנות  ה במקרה הטוב, על אדישות כלפי הנערה. מדריכה: "

הקשר. מתוך  באה  המישמעת  איתן.  רואה  שם,  שאת  להרגיש  "סגנית  "צריכות  משחררת  :  שמדריכה  ברגע 

נכון שצריך ארוחת ערב בשבע ובשמונה שיחות צ'ופר אבל קודם כל תבני קשר עם הבנות.    –ז  "מהטכניות של הלו 

  הן לא בתיפקוד. היא לא יכולה  . לפעמים[מרגישות קשר רגשי]  לאתורנויות אם הן    כי אף אחת לא תקום לעשות 

אז  ..כי כבר יש לה קשר אישי איתי, אם היא תראה אותי עושה כלים היא תשים כפפות ותעשה איתי.  ]לא לתפקד[

. האמונה  "לראות אותן וגם לפנות לעצמך מקום בשבילן  –הכל קשר אישי וזה התפקיד הכי חשוב לפני הכל  

אם יש לך קשר אישי לא צריך משמעת",  אני מאמינה שרכזת: "ינאישי עולה בראיונות פעמים רבות,  בקשר הב

ויישאר בפנים. אני מאוד    סגנית: "  ייכנס ויחדור  שיחות אישיות. לפעמים זה כלי יותר חשוב מתגובה. משהו 

. החיבור בין תפיסת הנערות כסובייקטיות עם עבודה דרך קשר ודרך שיחות מודגם  "ת אוהבת לדבר עם הבנו
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וזה עבר לה. דיברנו והיא    ותפר כעסה כמה דק ס-יתופר ב'למרות שלא קיבלה צבסיטואציה השגורה הבאה: "

  (.8.7.19" )עדכון יומי, המשך היום בגלל הצופר של הצהריים הבטיחה לי שלא תהרוס לעצמה את 

ביתית ולרוב מגיעה עם רמת אמון נמוכה בבני אדם, נבנה מהרבה  -קשר עם נערה שחוותה השמה חוץ

בתצפיות ניתן לראות פעולות מאוד קטנות של יצירת קשר כמו מורה שבזמן  מאוד פעולות של חיזור מצד הצוות.  

  (.17.9.18" )תצפית,  , "המורה מניחה יד על הכתף, תוך כדי שמסבירה לההסבר מניחה יד על כתפה של נערה

כפעולה מינימאלית אבל בתוכה מתקיים דיאלוג שלם. בפעם הראשונה שהמורה תניח  כביכול  פעולה כזו נידמית  

יד על כתפה של נערה חדשה המורה יכולה לתהות האם היד תתקבל בברכה. מצד הנערה, יכולות לעלות שאלות  

]הנערה יודעת שהמורה אוהבת אותה[ או אחרי הפעולה  אודות פעולת הנחת היד, שאלות שהובהרו לפני הפעולה  

]הנערה תלמד שהמורה אוהבת אותה ואין לה כל אינטרס ממנה[. הנערה אף יכולה להגיב או שלא להגיב להנחת  

מורה מקצועית תדע, להניח יד על כתפה של נערה, רק    היד. לכל שבריר שניה של אירוע כל כך קטן, יש משמעות. 

באופן זה,   ה מהות הקשר ביניהן, שהוא קשר של חיבה והוא קשר נקי מרמיזות ואינטרסים.כששתיהן יודעות מ

 נבנה אמון בין הנערה לאשת הצוות. 

הקשר אף חווה עליות ומורדות, בהתאם לאירועים ולמצבן המנטאלי של הנערה ושל אשת הצוות. עם  

הצוות בבניית קשר ובאמונה של הצוות    זאת, הן הנערות והן הצוות מספרות בראיונות על נחישות והתמדה של

שונים    בנערות.  חלקים  להביא  לנערות  שניתן  המרחב  הנערות,  אחר  הצוות  של  והמתמשך  המתמיד  החיזור 

ומגוונים שלהן, ההפרדה בין אהבת האדם כלפי הנערה לבין הביקורת כלפי התנהגותה, כל אלו מובילים ליצירת  

בניתי    נערה ותיקה: "בהתחלה היה לי קשה כי אין לי אמון באנשים.ערות.  רגעים של אמון דו כיווני בין הצוות לנ

שלך, את לאט לאט  עו"ס  החודשים בכפר כבר יודעת להגיד "   3" אפילו נערה חדשה שנמצאת  אמון. לאט לאט.

 " בונה אמון. את עושה איתה תהליך.

קונקרטית של היתרונות  לעיתים, גם אם רגש האמון לא לגמרי מתעורר אצל הנערה, יש הבנה, אפילו  

פגעתי באמון של נועם ומור. כשברחתי נתנו לי לצאת אפטר ארוך. הבינו אותי ואני  של בניית אמון עם הצוות "

אמא שלי לא רצתה להביא לי את הדברים. לא חזרתי. שתיתי כדורים ולא חזרתי בזמן,  ,  ברחתי. לא ברחתי

בלילה. אמא שלי לא הביאה לי בגדים וכסף לנסוע ואני רוצה לבנות  חזרתי למחרת. המשטרה באה ולקחו אותי 

" גם אם הנערה לא תצליח לפתח אמון באנשים, היא מבינה כי היותה אדם  את האמון איתן. זה לאט ולא פשוט.

 שניתן לתת בו אמון הוא בעל ערך עבורה. 

 

  אמונה בנערות.
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בסוף השנה    .תי, שלחו אותו הוריו לאמן הקראטה ברוס ליכדי שיגדל היטב ויהיה לוחם אמיפני. הֹיה היה ילד י

חמישים פעמים עט הילד על המאסטר, כל פעם בתרגיל אחר,    .למד הילד  הגיעו הוריו בסקרנות גדולה לראות, מה

וחמישים פעמים הסיט אותו המאסטר והדף אותו בכוח אל הרצפה. בסוף המופע, ההורים ההמומים ניגשו אל  

לו ואמרו  להם  המאסטר  ליפול!" אמר  זה  עושה  וכל מה שהוא  ללוחם אמיתי  אותו  הבטחת שתהפוך  "הרי   :

   ."המאסטר: "אתם ראיתם חמישים נפילות, אני ראיתי אותו קם חמישים פעמים. ילדכם הוא לוחם אמיתי 

 רבי שלמה קרליבך 

 

ולא להן, כמאמר  צוות בית רות מתואר פעמים רבות על ידי הנערות כנלחם עליהן ולא מוותר עליהן  

המוטו הרווח בקרב ארגוני עבודה עם נוער וצעירים במצבי מצוקה. התחושה היא כי אכן יש "מלחמה" על כל  

נערה, שמתבטאת ברצון עז של הצוות להשאיר את הנערה בכפר, לשקף לה מראה חיובית אודות עצמה, תוך  

רונאל מתאר  אותם  באופנים  ועוצמותיה,  יכולותיה  ה"קרימינולוגיה    ( 2016)  שיקוף  אודות  שגיבש  בתפיסה 

אחד  החיובית".   למוקד  מכוון  הכל  אבל  פנים  מרובת  בנערה.    – הסביבה  ההרגשה  "הטיפול  את  לי  נותנים 

שמאמינים בי ואני צריכה לתת להם את ההרגשה שמאמינים בי בצדק. אני צריכה לגרום להם לדעת שהאמינו  

והשתגעת  וצרחתי  שטויות  כשעשיתי  גם  בצדק.  בינינו  בי  תקשורת  מחוסר  וזה  לשיחה    –י  אותי  לוקחים  היו 

רכזת של  ..."  מוטיבציה להוכיח שאני יותר טובה",  ואומרים לי אנחנו מאמינים בך, לא מוותרים עליך וזה נתן לי

 " הבית שלי. היא גרמה לי להבין שלא משנה מה אעשה היא לא תוותר עלי.

 

   ערוץ בינאישי עם כל נערה.

מקשה    הנובע משטף האירועים ומהצורך להיות זמינה לכמה נערות בעת ובעונה אחת,  קרובות, העומסלעיתים  

ובכל זאת, ההתכווננות להגעה לכל נערה בכל משמרת היא התכווננות  ת עם כל נערה.  ואינטימי ל על הגעה אישית  

יש נערות  ואז    אבותנערות שהן שוכי גם שיחה עם  "ת ביצירת הקשר המתמשך עם הנערות  משמעותית ומרכזי

  – היא יושבת במחשב ואני באה ליידה    יע אליהן ואני מפספסת את השקטות...שקופות שאני לא מצליחה להג

 " מה את רואה? תני לי אוזניה אחת. אפילו חמש דקות כאלה ששמתי לב אליה זה בשבילה משהו.

שבו   כופה,  סמכותני  בטיפול  הקיים  לדיסוננס  פתרון  מהווה  למעשה,  בינאישי  קשר  דרך  על  העבודה 

תחושת   את  מסויים  במובן  מפרקת  הבינאישי  הקשר  יצירת  טיפולי.  לתהליך  להיכנס  נכפה  הסמכות  הנערה 

והופכת את השהות בכפר לדבר שיש בו אלמנטים חיוביים וברמות מסויימות מתמירה את הדרישה  הנכפית  

השיח    ,להשתנות, לשאיפה להשתנות. "אנחנו מייצרות אצלן דיסוננס מאוד חזק...כי לצד הכפיה והצוהסמכותית  



119 

 

עם    הקשר האישי שנוצר   היא היתה במקום אחר. עדיף שתהיה כאן ובאמת  – פתוח ושקוף. ואם לא היתה כאן  

ות לי  מראועדיין הן  הן שם כל יום, זה אפילו יותר מטיפול, ויש לי קשר טוב איתן ו   –הרכזת והסגנית    –הצוות  

אבא, זה  מאוד קרוב, לפעמים אפילו הכי קרוב אחרי אמא וקשר  אנחנו מייצרות  מי שאיתי זו הסגנית והרכזת.  

 " מייצר דיסוננס.

בין אם   נוער שחווה לא מעט אכזבות בקשרים עם מבוגרים,  עם  נבנה בצעדים קטנים, במיוחד  קשר 

מבוגרים שהיו אמורים להיות מיטיבים והתגלו כלא מיטיבים ובין אם מבוגרים שבאו לסייע ונמצאו חסרי אונים  

י שלא להרתיע או להיראות  בזהירות, כדאת הקשר יש לרקום, אומרות נשות הצוות, בעדינות מירבית,  או יכולת.  

נכין עוגיותסגנית מתארת פנייה לנערה: "'בלתי אמינות.   והאמת, היה לי הרבה מה    ' איך היה הסופש? בואי 

 " .'בואי נכין עכשיו שוקו' –להגיד לה אבל לא 

דילמה שכיחה במערכות חינוך לנוער במצבי מצוקה היא המצב בו נער נעדר זמן רב מלימודים וכשמגיעה  

המורות. מחד,  מצב זה מייצר אמביוולנטיות בקרב צוות  מבקש לגשת למרות שנעדר.  והמבחן, הוא מתייצב  שעת  

הרצון הכן לחסוך עוד כישלון. רצון זה מבוסס על נסיון רב בו המורות  עומד  הנער רוצה, לא נאפשר לו? ומאידך  

כ היא  כמוצלח  העצמית  והתפיסה  הרגשית  התשתית  אבל  לגבהים  מגיע  נער  של  ראו  שנים  בשל  רעועה,  כך  ל 

כישלון, שכישלון נוסף יגרום לו לצנוח צניחה חופשית מפיסגת ההצלחה בה הוא חש שהוא מצוי כרגע, לתהומות  

הביטול העצמי והיעלמות האמונה ביכולת העצמית. סיפור כזה עלה בראיון עם רכזת בית הספר, שסיפרה כיצד  

שה כן להיבחן למרות ההיעדרות הממושכת ולמרות שהמורה  תלמידה שנעדרה זמן ממושך מכיתת הבגרות ביק

 לא היתה בטוחה שאכן התלמידה יכולה לעבור את הבגרות.

 

עשינו שיחה מאוד מכילה והמורה אמרה לה שאם היא תאסוף את עצמה יומיים היא מסוגלת  

ת  רו אך היא צריכה להתגייס, לא יעבור. היא הגיעה, עברה את הבגרות ובמזל גם לא הייתה בג

ור הזה כי עכשיו, לפני הטקס סיום היא עשתה חזרות  קשה אז בכלל. אני מספרת את הסיפ 

כן והנה  בגרות טובה.. אז היא אומרת לי "  ראשוניות ואני אומרה לה איך היה? שמעתי שהייתה

את ראית, את לא רצית שאני אגש, את לא אוהבת אותי".  אמרתי לה קודם כל אני מאוד אוהבת  

כי   בנינו,  נדבר  רגע  בואי  אותך. אבל  לאהוב  לא  אי אפשר  לא  כאותך,  שאני  לי  אומרת  שאת 

אוהבת אותך אנחנו צריכות לדבר על זה. אמרתי לה, "תראי, אני מאוד אוהבת אותך, ועם זאת  

מיד אגיד לך את האמת. לא יהיה במקום הזה, שכנראה היה במקומות אחרים, שלא יגידו  אני ת

והמורה   לך את האמת. אני אבוא, אני אעשה איתך שיח, אני אגיד לך את מה שאני חושבת 
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חושבת כדי שלא יהיו פה הפתעות. ואני חייבת להגיד לך שאחרי השיחה הזאת, גם לקחת את  

. אז קודם כל אני אומרת לך שאני אוהבת אותך, שמאוד חשוב לי  עצמך בידיים ביומיים האלה 

שתצליחי ושמאוד חשוב לי ששיתפת אותי וחשוב לי להגיד לך שאני מרגישה אלייך אחרת אבל  

בואי נחליט שאני תמיד יגיד לך את  הדברים כי אחרת אני לא עושה את תפקידי, ואחרת אני  

 באמת לא אוהבת אותך". 

 

הבינאישי   כל  החיבור  שבוחן  המעמיק,  השיח  את  הם המאפשרים  כלפיהן,  הכנה  האמפתיה  לנערות, 

מקרה לגופו, שחוקר ומנסה לבחון את כל נקודות המבט. החיבור הבינאישי הוא הכרחי כנקודת מוצא לכל שאר  

הפרקטיקות ועקרונות העבודה בכפר שכן, הוא המבטיח לנערות כי נשות הצוות פועלות מתוך התשתית האתית  

תשתית של אהבה בינאישית ושל הומניזם. מקצוענות ללא הומניזם לא תבטיח לנו כי נשות הצוות    –אויה  הר

אהבה יבטיח את ההתכווננות הנכונה כלפי הנערה.  של חיבה ויעשו כמיטב יכולותיהן להיטיב עם הנערה. רק קשר  

אלא גם הידע כיצד    ,קיימות  השילוב של האהבה הבינאישית עם המקצוענות מוודא כי לא רק הכוונות טובות

מכיוון שיחסים אותנטיים לא יכולים להיות מנוסחים רק בתוך מסגרת נוקשה,    לתרגם כוונות אלו לכדי מציאות.

הרי שנשות צוות רבות מציינות את התקשורת הלא פורמאלית בתור תקשורת משמעותית, לפחות כמו התקשורת  

במשרד אלא במרחב, על סיגריה. יש גם פעמים שהן    ]קורות[  ארוב השיחות האמיתיות לסגנית: "  הפורמאלית.

 " מבקשות לדבר אבל השיחות הכי הן הלא פורמאליות, על סיגריה, הלא מתוכננות.

גם העו"סיות מדברות על "ללכלך" את הטיפול על ידי קשר בינאישי מחוץ לחדר הטיפולים, כחלק מהותי  

הש הנערות.  עם  שלהן  הטיפולי  מהקשר  עומדת  ומשמעותי  הטיפולים  חדר  בתוך  הקשר  בניית  מלאכת  ארת 

בסתירה לעקרון של עבודה דרך קשר מאשר שקשר בינאישי אותנטי לא יכול להתקיים בגבולות מסויימים של  

זמן ותפקיד. הקשר מתקיים בין שני אנשים, על כל האספקטים שלהם ועל הרבגוניות שהם מביאים מתוקף  

הם ממלאים בכפר. הרבגוניות הזו ביחד עם יכולות גבוהות של הכלה ושל    אישיותם שאיננה רק התפקיד אותו

-בניית תוואי של גבול וסמכות בתוך מבנה של חליפה לפי מידה, הם החומרים מהם עשויה העבודה החינוכית 

"  חברתית רות:  דברים  בבית  יש  אלימות.  ויש  אלימות  שיש  לראות  אפשר  כי  דברים  המון  גם  מכילות  אנחנו 

ן בתהליך ויכולות הויסות גדלות ויש דברים שההכלה של השוני מאוד גדולה. להבדיל   שאפשר לראות איך זה קט 

ממקומות אחרים לנוער, זה הכלי. זה לא שיש חוקים ברורים. אבל פה זה עובד על יחס אישי ובאמת התאמה  

הצוות הוא רחב, הן לא נשות טיפול  של הפעולות לצרכים הספציפיים וזה מאוד קשה לצוות. גם הגיוון של נשות  

 ". או חינוך, כא מעולמה השונה והמיוחד
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  " שניהם משתנים   , המפגש בין שתי אישויות הוא כמו החיבור בין שני יסודות כימיים. אם יש תגובה"

אדישה. הקשר מחלחל אל נפשותיהן של נשות הצוות    אחת  המפגש בין הצוות לנערות לא משאיר אף  )קארל יונג(. 

ון בקשת הרגשות שהוא מעלה ומייצר הקשר הוא תמיד הדדי, מגּו כפי שהוא מחלחל לנפשן של הנערות.  ממש  

והן עם הנערות,    האחרות   הצוות נשות  זקוקות לקשר הבינאישי הן עם    נשות הצוותגם  ומשפיע השפעה הדדית.  

אני קוראת  על מנת לחוות את הנערות על מגוון התנהגויותיהן ומאפייניהן ולהמשיך להאמין בהן ולהיות איתן "

הנערות מבינות היטב את    "בנות.  12התפקוד היומיומי הוא כמו אמא. מרגישה שילדתי    תפקיד הזה 'אמא'ל

ך בחזרה. אם את מקללת ולא נותנת כבוד, זורקת  מחזירים ל  – אם את נותנת כבוד  " ההדדיות שביצירת קשר:  

 נעשה מה שביקשת".  –דברים, לא ירוצו אחרייך כי כשאת תבקשי יגידו חמודה, תעשי מה שביקשנו 

 

 קשר בינאישי כמחולל ומחזק אמונה בנערות 

בראיונות עם  היכולת להאמין בנערות ולראות את החיובי בכל נערה, ולשקף לה את זה באופן אותנטי עלתה  

ברגע שאמרו לי שאני ילדה מדהימה תפסתי את עצמי בידיים  הנערות כיכולת שמחוללת שינויים משמעותיים: "

מנסיונות של הצוות להתבונן על חצי  האמונה  לעיתים מתחילה    פה משהו. אולי אנסה להבין אותם."  והבנתי שיש

זה מאוד לא מובן מאליו שהנערות שלנו קמות  ..."לחפש למה כן ולא למה לאהכוס המלאה עד כמה שניתן:  

יש את עניין קבלת הסמכות, כשנערות מבקשות משהו    .. בבוקר, הולכות ללמוד וחוזרות לאכול ועושות תורנויות.

ש ולחפש למה "כן" לאפשר ולא למה "לא". צריך לחשוב למה כן כי זה  חריג, בתפיסה שלי צריך לשבור את הרא

 נגדות באוורור במקום לנעול אותה.". לפעמים מפרקים את ההת " שהיא מבקשת זה ממש לא מובן מאליו".

מכיוון שקשה מנטאלית להחזיק תהליך ארוך של שינוי, כמניע  עבודה דרך קשר היא עבודה לטווח ארוך.  

מתמש הנערות  מוטיבציוני  את  מלמד  וכן  הצוות  לומד  שינויים  ך  צעד    קטנים להעריך  כעוד  אותם  ולחוות 

]לכיוון של    לפעמים אני רואה נגיעות של תהליך, נערה שלא השתתפה במשהו ופתאום יש צעדי תינוק":  להצלחה

גדולות ועמוקות ולא נשנה סדרי עולם אבל אפילו הקצת הזה שנערה    כך-ל הפגיעות כ ..וזה עושה לי נחת. עשייה[

במבחן ומצליחה להרים את עצמה מבמיטה או לעשות משהו שבעבר לא    85ס ופתאום מוציאה  " לא הלכה לבי

זה משהו בסיסי אבל מי    -אני מאוד מעריכה את השינויים האלה. יש כאלה שיגידו זה שינוי...   –היה בא בחשבון  

ום ולא מבין כמה זה גדול שנערה שלא הלכה לביהס קמה בכלל בבוקר ולא מסתובבת בחוץ, וביום  שלא מהתח

"  מגדלת בשביל לראות את הדברים האלה -צריך זכוכית " "זה המון. להן גם קשה לראות את זה.  –יומי בסכנות 

 ס. "אומרת עו
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כל דבר בי חשבתי  ": תלהיות קבלה עצמית ואהבה עצמי  של הצוות את הנערות הופכתהקבלה והאהבה  

האף, הפרופיל, העגילים, הירכיים, אבל זה לא מחוסר בטחון עצמי. אולי יש כאלה שאצלן זה כן    –שהיה חסר  

.. יש בזה עיסוק אצל בנות.  מה אני גם ככה? אבל זה המבנה גוף שלי ואני מקבלת אותו.  –אצלי זה מתוך מחשבה  

נחנו לא  את. את יכולה למחוק את עצמך ולעשות את עצמך מחדש? אזה מטומטם לא לאהוב את עצמך כי את זו  

הייתי  " הנערות מתארות תהליכים של קבלה עצמית שעוברות במהלך שהותן בכפר:    יכולות להדפיס את עצמנו."

ילדה בעייתית וזה גם חלק מגיל ההתבגרות וקורה לכל אחת ולא מתביישת בזה, זה לגיטימי. ואני גאה כי לקחתי  

לי יחסים קונפליקטואליים עם ההורים שלי ואני    " "היוי בידיים, מיציתי וצריך להתקדם והתקדמתי. את עצמ

 על זה כי זה לגיטימי ולא באשמתי." לא מתביישת לדבר  

ש לזכור  פיפיותמשמעותי  קשר  חשוב  חרב  לעיתים  קורה,    מהווה  לעיתים  טיפוליים.  בהקשרים 

פחית מחשיבותם של הקשיים של הנערה עד כדי כך שהאהבה  למסך ולהההתקשרות החזקה של הצוות עלולה  ש

המשך עבודה  על  נקודת הזמן בה לעיתים יש צורך להחליט לוותר  להפוך לחוסר יכולת לראות את  אליה יכולה  

לעיתים "שחרורה" של הנערה מקשר האהבה מתבצע אך בגיל מגובר מדי,  כמה נשות צוות ציינו כי  הנערה.  עם  

 זמן להעבירה למקום שמתאים לה לתהליך ארוך דיו בכדי להיות תהליך משמעותי. ולא נותר פרק 

 

 קשר בינאישי ושיח 

חינוך, טיפול והשכלה,    –כלי מרכזי ביצירת הקשר הבינאישי הוא השיחה. בקרב שלושת מרחבי העבודה בכפר  

פיסה לפיה קשר אמיתי  ניכרת עבודה רבה ומשמעותית דרך מדיום השיחה והדיבור. התפיסה של הצוותים היא ת

אני חושבת שחלק מהעניין זה להגיד להן. היו לי  : "על השולחן"יכול להווצר רק על ידי כנות ו"שימת הדברים  

  " גיד לכן את האמת, גם אם זה לא נעים לכם לשמוע אותה.עם נערות. אמרתי להן, אני תמיד א  הרבה שיחות 

שהמרחב הופך להיות בטוח במובן הפיזי. ענישה או מניעה  אירועי מישמעת רבים מטופלים על ידי שיחה, ברגע  

 " מילה יותר חזקה ממכות.]למדתי ש[ אירועי מישמעת תתרחש רק לאחר ותוך כדי שיחה. נערה: "  קבשל זכויות ע

המרחב הטיפולי בכפר מתבסס בעיקר על שיחות ועל המללה של רגשות, מחשבות, הבנות וכוונות.  גם  

כל  הבין מל  אפשרהרחבת קשת האפשרויות לדיבור פנימי והרחבת המשמעויות שמאחר שמשימת הטיפול היא  

נסיון חיים, אופן העבודה הוא בעיקר וורבאלי, סביב שאילת שאלות ומתן תשובות מגוונות לשאלות מהותיות,  

איך את עובדת עם הנערות על    –שעשויות להרחיב את התבוננות הנערה על נסיון חייה. כתשובה על השאלה  

מאפשר להן לחשוב  ]הטיפול[  מקשר.    שואלות שאלות. מה מרוויחות / מפסידות]אנחנו[  התבוננות, ענתה עו"ס: "

לשאול שאלות  חשוב מה נכון, איך בוחרות חברות...איך הן מעודדות או תורמות להתנהלות הלא בריאה בקשר ול
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וגם אם בוחרות חברות  מי לטובתי ומי חבר שלי?... –יש פה משהו מבלבל   זו מתנה גדולה שאני יכולה לתת להן.

דגש על קשרים שבונים ולא ממוטטים אותך. כל הזמן יש משחק של  הן...איך מתנהלות בצורה שתשמור עלי  –

אחרי    יום אחד חברות הכי טובות ויום  –  ות התקרבות וריחוק. הן בעצמן בודקות מה יותר נכון להן והן גם דינמי

 לא מוכנות לישון באותו חדר".

מאפשרת  שר בינאישי,  הניבנית דרך שיחה המבוססת על קהיכולת להחיות כמה נרטיבים לסיטואציה,  

לנערות להבין כי הדברים מורכבים, להבין כי ניתן להתבונן על אירועים דרך כמה פריזמות, מתוך כך, להבין, כי  

אירועי משקף יותר ממציאות אחת ומשקף יותר מאפשרות בחירה אחת: "כשברחתי נתנו לי לצאת אפטר ארוך.  

 רצתה להביא לי את הדברים".  אמא שלי לא –הבינו אותי ואני ברחתי. לא ברחתי 

 

 כקשר של נוכחות  חינוכית-חברתית -טיפוליתעבודה 

קטן של המסרים    רק אחוזהשיח המתקיים בין הנערות לבין הצוות איננו שיח מילולי בלבד, שכן, גם בשיחה  

המועברים מועברים במלל עצמו. בנוסף למלל יש מנח גוף, מחוות, כוונות והתנהגויות שנעשות תוך כדי השיחה,  

הוא שהמורה  מאחר  ועוד.  העבודה  נעשית  עמו  לאדם  צרה  או  רחבה  התלמיד  -התייחסות  של  הטקסט  הוא 

הפילוסוף־פסיכולוג יוג'ין  אומר יצור חי", מהות העבודה עם אדם אחר היא להיות נוכח כ"השל(, הרי שאברהם )

ויניקוט תפס את    שבילי מתארים כיצד גם-אורבךסלע ו  (.2019שבילי,  -אורבך, בתוך סלע ו1990)ג'נדלין,  ג'נדלין  

נוכחותו החיונית של המטפל  הטיפול כדו שיח דיאלוגי דו כיווני, בו המטפל הוא ישות קיימת עם נוכחות עצמאית.  

תלמיד    – מצומוטו  נוכחותו החיונית של המטופל ואת תחושת החיּות שלו. הם מצטטים את    מסייעת לקדם את

כתב: "אין להשתמש במלים שאינן נוגעות ואין להסתמך על ההיגיון בטיפול  ש  –  18-זן ורופא ביפן של המאה ה 

יש   ]זו[  לגישה  הפנים.  מן  הנובעות  המלים  את  לומר  עליך  הסל]...[  את  לחדור  שיכולה  המוצאיכות  ק  ע 

(Matsumoto, 2001  דבריו נשענים על דברי  2019שבילי,  -אורבךבתוך סלע ו ,)לפנה"ס:    5-צ'ואנג טסה מן המאה ה

(.  96  , ע.1977)הופמן,  שמעות אתה יכול לשכוח את המלים"  "מלים קיימות עבור המשמעות. משתפסת את המ

ב שמתקיים  המילולי  הפירוש  של  ערכו  על  ללמוד  אפשר  אלו  המטפל.  מדברים  של  הנוכחות  אופי  של  הקשר 

כאשר  " נוכחות,  של  ביטוי  זה,  בהקשר  מהווה,  המילולי  הנרטיב  המטופל.  בחיוניות  התומכת  היא  זו  נוכחות 

"  יש משמעות שאינה פחותה מזו של המסרים המילוליים  – עוצמה, כוונה, מרחב, תזמון ועוד    – לביטויי החיוניות  

 (. 2019שבילי, -אורבך)סלע ו

נוכחותו של המטפל מתקיימת בשלל הפירושים והמבעים שהוא מביא עמו לטיפול. בכך המטפל נוכח הן  

עובד.   עמו המטפל  האדם  עם  ויחד  מול  אל  והפועלת  הנענית  הקשובה  אחת,  כמהות  פיזית,  והן  לאור  נפשית 
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של "מלים חיות"    מופע זה הוא המאפשר את קיומןשבילי, "-אורבך, מסכמים סלע ו(2017)   רבןקריאתם את דּו

שבילי,  -אורבך" )סלע והמושתת על נוכחות והמקדם חיוניות   –גם בדיבור    –בשדה הבין־אישי, ומאפשר ריפוי  

כסובייקט    (.2019 האדם  לתפיסת  הודות  הכפר  של  המרחבים  בשלושת  מתאפשר  ההוליסטי  הטיפול  אופי 

ובות ועושר של מצבים במאפשרים מפגש  הוליסטי. תפיסה זו מאפשרת עושר של מבעים בינאישיים, עושר של תג

קשרים   והצוות,  הנערות  בין  הקשרים  יתבססו  עליו  המצע  שיהוו  בינאישיות,  אינטרקציות  ויצירת  בינאישי 

 פנים שפוטנציאל הריפוי שלהם רחב. - מרובי

 

 צוות-שר בינאישי כגורם חוסן בפני שחיקת ק

ובמצבים קשים "הקשר הבינאישי והתקשורת מהווים ראשית, גורם לתמיכה ביו יש פה המון חיבוקים  מיום 

" גם המורות מציינות את  ושילובי ידיים של כולם, מהמקום של לראות את הנערות וזה אמיתי ונעשה כל הזמן.

מך, מנהלת שיש עם  מצאתי פה צוות מכיל, מפרגן, תוצוות המורות כמקור לתמיכה וכוח בעבודה היומיומית. "

הצוות  משחיקה וקיים חשש  הצוות  ". הקשר הבינאישי מהווה גם בלם מפני שחיקה. בקרב  מי לדבר, תומכת 

  עוסק בהתמודדות מתמדת להימנע משחיקת נשות הצוות.

 מה שומר עליך לא להישחק?"

הכל בסדר, מטעויות    –הצוות. אנחנו יד ביד. הן תמיד מרימות ואוספות. גם אם אני טועה    -מדריכה  

 " ם.לומדים. והיו משברי

ל הרף  ללא  נחשף  אותהצוות  על  לשמור  שצריך  קשים  בלי  "סיפורים  ונחישות  התרגשות  של  רמה  ה 

" הצורך לפתח עמידות אל מול החשיפה לסיפורים קשים  להישבר. בלי להישחק. לשמור על אותה רעננות הלאה.

ת גבוהה יחד עם עמידות  של נסיונן הנחווה של הנערות ויחד עם זאת לשמור על רגישות, הוא מורכב ודורש רגישו

את מורידה את זה, טוב, בסדר.    –מפתחים כאן עור עבה. אם עכשיו אני שומעת סיפור של נערה  וחוסן איתנים: "

לא נותנת לכל סיפורים לחדור. יותר מתעסקת במה קורה איתן ביום יום. צריך לדעת את זה מאחור אבל היום  

 "יום לוקח את מירב הכוחות. 

 

 אישית מול קבוצתית עבודה 

הנעוץ בכך  עולה מתוך הראיונות מתח  לאור המשאבים הרבים המושקעים ביצירת קשרים בינאישיים מיטיבים,  

. מתוך  חברתי-חינוכי-שההשקעה הרבה על עבודה אישית לעיתים באה על חשבון שימוש בקבוצה ככלי טיפולי 

היא  ט עבודה קבוצתית בהגדרה ובפועל. התייחסות  הרבה עבודה אינדיבידואלית ומעהראיונות עולה כי בכפר יש  
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לקבוצה.    כאינדיבידואליות  לנערותיותר   בכפרופחות  דינמיקות  קיימת  על  והישענות  בפועל  בקבוצה    עבודה 

 קבוצה.עבודה עם אבל אין אוריינטציה מקצועית ל  קבוצתיות 

"צ כי  מציינת  נערה  קודמות,  נסיונה במסגרות  ו מתוך  טיפול קבוצתי  פה  טיפולים  ריך  פרטני.  רק  לא 

בעיני   קבוצתיים משמעותי  מאוד  הדינמיקות  זה  את  חוות  מנוצל.  לא  ככוח  הקבוצה  את  חוות  הנערות   ."

" והתפתחות  ללמידה  כמשמעותיות  מזה  הקבוצתיות  לומדות  אנחנו  בינינו  רבות  בין    –כשאנחנו  הגבול  מתי 

מצחיק למעצבן." גם נשות צוות מעידות על מחסור הן בכלים והן ביישום פרקטיקות של טיפול קבוצתי. לתחושת  

 " יותר בקבוצה.  ויעיל  לשימוש מושכל  ומיומנות  אני מרגישה שאין מספיק  חלק מנשות הצוות, חסרים כלים 

יש פה קבוצה ותתי קבוצות וכל אחת מביאה  הסתכלות קבוצתית על דינמיקות קבוצתיות אנחנו מפספסות ש 

בגיל ההתבגרות לנוער יש נטיה לדבוק בבני נוער אחרים, מתוך    "תפקיד שלה. בבית לא מדברים על זה כל כך.

  בהיותה  העבודה עם הקבוצה  תהיהאיכות חשובה נוספת  החיפוש אחר הזהות העצמית, בנפרד מההורים. לכן,  

איזון נכון בין האתגרים  על הצוות מוטלת המשימה למצוא את הגיל זה.  מסגרת ההתייחסות החשובה ביותר ב 

 . האישיים לאתגרים הקבוצתיים

 

 מיגדר ואוריינטציה לעיסוק ביחסים בינאישיים 

בהן בזמן החופשי של הנערות הן מקיימות שיחות על היחסים ביניהם.  בתצפיות מתוארות סיטואציות רבות  

דוגמה אחת מני רבות: "הן סיפרו כי בתחילה כשהגיעה היתה מאוד ידידותית אליהן והן התחברו ואז לפתע  

אחרי שהיה עניין עם הש"ש, טענו שהיא התרחקה באופן פתאומי וכשביקשה לצאת איתן לאפטר טענו שזה רק  

 מנה ולא כי רצתה".  כי ביקשו מ

יותר   רב  עניין  לבנות  יש  וצעירות,  נערות  אודות  ולתיאוריות  למחקרים  בהתאם  כי  לשער  ניתן  מחד, 

מחקרים רבים מצאו  בעיסוק ובניתוח יחסים בינאישיים עם האנשים שבסביבתן ובאנשים שמשמעותיים להן.  

אודו על  לבדן,  וכן  חברות  עם  ביחד  רבות  להרהר  מעדיפות  נערות  אליהן,  כי  הקרובים  אנשים  עם  יחסיהן  ת 

 ,Jose & Brownכאסטרטגיה להבנה ולפתרון בעיות בתחום הבינאישי בבית הספר, בתחום החברתי ובמשפחה )

מאידך, יתכן כי האוריינטציה של בית רות לפיתוח ולעיסוק אינטנסיבי ביחסים הבינאישיים מדרבן את  (.  2008

 הן ובינן לבין אנשים משמעותיים עבורן, מעבר לרגיל.  הנערות לעסוק ביחסים בינאישיים ביני 

 

 ניראות 
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כחלק מיצירת מרחב הכפר כמרחב בטוח הוא יצירת ניראות גבוהה של הנערות בכפר, מבלי לחדור לאינטימיות  

פנימית אך היא הכרחית.   זו כמובן, פרקטיקה הטומנת בחובה סתירה  הכפר מחולק לסביבות שחלקן  שלהן. 

בוהה, כמו הסלון בבתים, החללים החיצוניים, ולחלקם ניראות נמוכה, כמו חדרי הנערות, חדרי  בעלות ניראות ג

חוסר  השירותים.   תחושת  ולהשריית  בריונות  לפורענות,  המועדים  אלו  הם  הנמוכה  הניראות  בעלי  האזורים 

ת, לא תמיד נחווה  הבי  – הטבעית ביותר שלהן    הסביבהאפילו  ש  לנערותבניית סביבה מוגנת היא הכרחית    ביטחון.

לימודית, חברתית, פיזית ורגשית. כדי להבנות    –   כמרחב בטוח. גם הכפר לא נחווה תחילה כסביבה בטוחה עבורן

היא פעולה הכרחית. הניראות איננה רק    של הכפרבכל חלקי המרחב    הנערותסביבה מוגנת, יצירת ניראות של  

נערה החשה כי הצוות רואה אותה הן ברמת התנהלותה הפיזית ושומר  ולימודית.    , התנהגותיתפיזית אלא, רגשית

פה הן  מורה: ".  לכת בבטחון גבוה יותר במרחבהמתה   היא נערה, רוחה-מהו הלך  ברמה הרגשית ומבין, והן  עליה

   "לא נעלמות. זה החשיבות.

 

חד הדברים שעשינו מהיום הראשון היה דיווחים באימייל. יש זה כמה היבטים. מצד אחד  א

הנערה יודעת שמסתכלים עליה כל הזמן במשמרת. זה גם משפיע על המדריכה. את רואה שהיא  

מאוד מכווננת, מאוד אסופה ומרוכזת כי היא צריכה לרשום. לפעמים הן משגעות אותי איך הן  

 היא אכלה וזה פשוט מדהים. זה כלי שהוא הרבה מעבר לפיקוח.   22:00-זוכרות את השעות. ב

מראיינת: זה מזכיר לי את שומרי משקל. כמו ששם את לא מתחילה מהתוכנית אלא מלרשום  

 כל מה שאת אוכלת. פתאום שאת צריכה לתעד הכל את נורא ערה למה קורה לך.  

 מרואיינת: זה הבסיס. 

 

"  עו"ס על חשיבות הניראות ככלי המקום בגלל החום והניראות הגבוהה ובאמת זה מתפקד  טיפולי: 

קצת כמו בית עם הרבה הורים חודרניים. זה מאהבה ודאגה ורצון שיהיה טוב. וזה בסדר. תכעסי שאני נדחפת  

ראשונה   שפעם  נערות  יש  למישהו.  שאכפת  מרגישות  הן  כי  העבודה  את  עושה  וזה  זה.  את  לעשות  ואמשיך 

" הניראות היא כלי ליצירת קשר בינאישי כבסיס  אותן, לא צריכות לעשות משהו קיצוני.  בסיטואציה שרואים 

וואי,    – יש משהו בללכת לקראת, תחושה של "רואים אותי" שהוא חשוב  לבניית האמון וגם  לעבודה משותפת: " 

 "  באמת רואים אותי שם. ואז אני באמת יכולה להתחיל עבודה.

מה גבוהה. הדבר מהווה לתחושתן סוג  של הנערות כי הן ניראות בר  הדיעי ה פן נוסף של הניראות היא  

אבל עצם הידיעה כי הכל נראה ומתועד, מצריך מהן מודעות עצמית להתנהגותן.    כלפיהן מצד הצוות  של התרסה 
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חשו של  הנערות,  תחושות  גם  המוגנות  לתחושת  בנוסף  עלו  בראיונות  הדוק.  פיקוח  של  כסוג  הניראות  את  ת 

מעירים כמעט על כל דבר פה. זה מעצבן. זו המסגרת הראשונה שלי פה. לא רגילה  יתר מצד הצוות: " -ניראות

 פה, רגילה להיות בבית במיטה שלי." לחוקים 

פרקטיקות   סמך  על  הבנויה  דובסביבה  תהיה  הניראות  הנער-ביקורתיות,  רואותכיוונית,  גם  את    ות 

הן וכי  תחושת בטחון גבוהה יותר כי אין מסתירים מפני   ותוכך בונ  וואת התנהלות "מאחורי הקלעים" של הצוות  

מרבית החללים הפרטיים של הצוות בבית רות אינם אטומים  "נקיים" וברורים לו.    נשות הצוותשל    מניעיהן 

שרדים רבים, למעט משרדי הטיפול, יש חלון דרכו ניתן להציץ על יושבי המשרד. הנערות אף עושות  לחלוטין. במ

זאת פעמים רבות ובכך יודעות מיהן נשות הצוות הנמצאות בכפר. הניראות משרה תחושת בטחון ומפחיתה את  

טיפול סמכותי כופה,    תחושה שדברים קורים בלעדיהן ו"מאחורי גבן". עם זאת, יש לזכור כי מדובר במרחב של

 מרחב פתוח ושקוף לחלוטין.  קיומו של לא בו , של ניראות הדדית  שמדובר במינונים שוניםכך 

 

 תחושות של אי ניראות של הנערות על ידי הצוות 

לעומת זאת, ישנם תחומים בהם הנערות חשות כי הצוות דווקא לא מספיק רואה אותן, את התנהלות הבית ואת  

בנות שלא עונות    : "יש, בהקשר של קיומה של בריונות מוסווית בבית בה היא שוההשלהן. אומרת נערההצרכים  

לצעירות   שעושות  ותיקות  או  שותקות.  הן  פחד.  אולי  להן  יש  עשו.  שלא  דברים  עליהן  לוקחות  למדריכות. 

 " והצעירות לא מגיבות.

פי שהורחב בסעיף אודות סגנית הבית:  תחושת אי ניראות קיימת גם בכל הכרוך בקבלת טיפול רפואי, כ

תקחי אותי לבית  ש  ]מדריכה[למחרת חזרתי לבית ובערב היו לי דקירות בלב ואני על הספה הזאת וצועקת ל"

 לי."  . מה התקף חרדה?? אני אנמית ולא לוקחת ברזל כי לא נותנים'את בהתקף חרדהחולים. והיא '

ות ממנהלת הכפר שתהיה מעורבת יותר, שתכיר את  כמו כן, במספר לא מבוטל של ראיונות עלו ציפי

הנערות יותר. יתכן שאין מקום לשינוי התנהלותה בשל תפקידיה שלא קשורים דווקא לטיפול ישיר בנערות אך  

כי   הריחוק  הנערות   יתכן  לעומת  הספר  ובית  הטיפול  הבית,  צוותי  לבין  בינן  האינטימיות  בין  דיסוננס  חוות 

 תפקידיה ומיקומה של מנהלת הכפר. המתבקש מתוקף 

לא קרה  הצוות לא מטפל בכל פניה ובקשה: "שמתוארות אכזבות של הנערות על כך    בחלק מהראיונות

" נערות מציינות כי פה ושם ישנם גילויי גזענות  שלא קיבלתי עזרה אבל יש דברים שהם לא יכולים לענות עליהם.

ואמירות בחצי פה. טוענות כי לא תמיד חשות שיש טיפול בנושא.  כלפי נערות ממוצא אתיופי וערביות, רמיזות  

 .שכדאי להתעכב עליה ולברר את נוכחותה בכפרנקודה זו  הדבר עלה בראיונות ספורים אבל 
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  וגמישות תודינמי – לפי מידה  חליפה 7.6

לציין כי הצהרה על  ( הנה גישה בסיסית בעבודה עם הנערות. חשוב  P.S.Aגישת השירותים בהתאמה אישית )

"חליפה לפי מידה" לא בהכרח מבטיחה כי העבודה אכן תפורה למידת משתמש    של  עבודה בהתאם לעקרונות

ל מודעים  להיות  יש  ועדינה  השירות.  מורכבת  של המונח.ו משמעות המאוד  בין    לעתים סמויה  פרדוקס  קיים 

חברתיים, שכן, אם הלקוחות יודעים  לבין המהות בבסיס השירותים ה  של עבודה בהתאמה אישית  העקרונות

מה הם רוצים ומה טוב להם הם לא היו נזקקים לסיוע הרווחה. כך, שהפעלת עקרונות אלו על משתמשי שירותי  

דורש כינון של שפה אחרת, דיאלוגית המדגישה יחסים, השטחת היררכיות, לגיטימציה של ידעים שונים    הרווחה

חליפה תפורה אישית    הרבה מעבר למתן שירותים או לסיפוק מוצרים.  מדובר בתשתית אתית חדשה שהיא  .ועוד

למשתמש העובד  בין  חדש  שיח  בניית  אלא,  שירותים  "סיפוק"  או  "מתן"  מהווה  לא  אלו,  עקרונות  פי  -על 

ביניהם. חדש  מרחב  ובניית  לגישה    השירותים  התמרתה  ואילו  ניהולי  משיח  מגיעה  המקורית  הגישה  כלומר, 

 .  ואף לאמץ אלמנטים של השיח הביקורתי  תבסס על שיח של סוכנות, כפי שעשו בבית רותטיפולית צריכה לה

חליפה לפי מידה זה משהו מאוד  "ניכר כי הצוות מבין מהו עיקרון מתן השירותים בהתאמה אישית  

  ספציפי וזה מענה לצרכים מיוחדים של נערה וזה לא לתת לה גלידה סתם ולאחרות לא. אלא אם יש צורך עמוק 

להתמוד צריך  יקנאו  אחרות  בנות  ואם  קשובות  להיות  צריכות  לה."אנחנו  לתת  לא  נימוק  לא  זה  זה.  עם    ד 

]עקרון החליפה    זה : "ס"עו  " חליפה לפי מידה. עם תוכן ומשמעות, לא רק מנטרה ריקה.  –מנטרה    ]זו["רכזת:

עם הצרכים והיכולות ומסונכרן עם מה שבית רות יכול לתת אבל    – מאפשר לראות מה היא צריכה    לפי מידה[

 " סהכ יכולות ההכלה שלנו נורא גבוהות.

הוא סיפור אחר לגמרי, המערב בתוכו סתירות מהותיות ואי    בפועל  ום העיקרוןאך הצוות גם מבין שייש

חליפה  עקרון הרכזת הגדירה יפה את הניגודיות שלכאורה קיימת בידיעה תמידית לגבי נכונות הפעולה שננקטה.  

, שבהתנהלות היומיומית לעיתים ניראית כמו ניגודיות  לפי מידה ובצורך להיות מדוייקת בעבודה עם כל נערה

  יש רקס. להיות לוליינית בקרקס. את צריכה כל הזמן להמציא את עצמך ואת המשמרת מחדש.  ק: "אמיתית

צריך להיות בנאדם  רכזת נוספת: "  "את כל הזמן מתפתחת בתוך התפקידים ותמיד אתייעץ  ...כללים ברורים

 .  "מופרע שיכול לעבוד עם חוקים ולהפר אותם כל הזמן. הנערות חיות עם זה

והנערות חיות עם זה, ולעיתים קרובות אף בשלום, תוך הבנת העיקרון שפועל לעיתים לטובתן ולעיתים  

אני כל שבת יצאתי ואז אמרו לי פעם בשבועיים וראיתי שהם לטובתי. אם היה לי קשה  "מתנגש עם רצונותיהן  

חזרתי אחרי בריחה ארוכה וצריך לשים אותה בקליטה  "", הייתי יוצאת לאפטרים לבית. ראיתי שבאו לטובתי
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אנחנו יודעים שקשה     -לא מחזירה פלאפון ואז אמרו לי    –כמובן החזירה אותי ואמרתי    ]שם[וחזרתי יום חמישי,  

ה ובכיתי אז קיבלתי אפטר  לך, את מקבלת טלפון כמו כולן. הייתי בהלם אז כן החזרתי. אבל עדיין היה לי קש

רי הנערות נשמע, כי הצוות עושה מאמצים לחשוב מחוץ לקופסה על מנת לספק את ההתייחסות  מדב. כל שבוע"

הצוות נתן לי הרבה כלים. כשאני עצבנית אני זורקת דברים וצריכה לשבור  ההולמת ביותר שתסייע לנערה. "

וברת. הכל בזכות  משהו וקנו לי דברים שאוכל לשבור. הייתי יושבת בחניה שוברת, שרה, מקללת והיום כבר לא ש

 " הצוות. מגיע להם בגדול.

המשימה החינוכית ברורה  בשלושת המרחבים של הכפר, עקרון החליפה לפי מידה נשמע באופן ברור.  

שמות גבולות וביחד עם  לצוות אך גם ברור כי הגעה למשימה זו תהא בדרך מעט שונה בעבודה עם כל נערה: "

אומרת    ]הרכזת[ת גבולות אחרים. גם עושים החלטה צוותית וגם  לראות אותן. אבל גבול לכל אח  –הגבולות  

כמ  אותן  לקבל  להן,  לתת  בהתנהגות.  רואים.  וגם  בעד.  הכי  ואני  הלב.  לפי  דברים שאין מה  לפעול  יש  שהן,  ו 

 להתעקש."  

 

יש משהו בגמישות שהוא נורא חשוב. לא בהכל אבל יש משהו אפרופו חליפה לפי מידה שהוא  

ימים יצאה    3. החליפה לפי מידה עובר פה בהכל. והיא קיבלה קליטה אחרת. כל  .חוט השני.

אני לא  ... אמרה פעם 'לטבריה לאמא שלה. היא הגיעה לזה. לא היתה דרך אחרת לעבוד איתה.  

ראינו ניצנים של פוטנציאל, שהיא רוצה    ' .97%  -אני אביא את ה     -  3%צריכה הרבה, תני לי  

אמרה אתן בסדר, אני    –ל החוגים ומול הצוות קרו גם דברים טובים  להיות פה, היא דיברה ע

וברור שצריכה להיות בבית. והיא    14פשוט רוצה להיות בבית, היא נורא צעירה, עוד לא בת  

הביאה את זה כי אני מאמינה שהן יודעות הכי טוב מה הן צריכות. נורא קל להיות פטרונים.  

ב... ברור שהיא רוצה  ני נופלת בזה לפעמים. יש משהו  ולהגיד אני יודעת מה טוב בשבילך וא

 להיות בבית. 

 

. ההתבוננות המשותפת  שלושת המרחבים של הכפרהחליפה לפי מידה מהווה עקרון היוצר חיבור בין  

  ס"והעו  , על מורכבותה של סיטואציה קשה, כאשר הצוות החינוכי מביא את ההכרות המעמיקה שלו עם הנערה

נפשית שלו  -מדייקת גם את ההתייחסות של הצוות הן בהתמקמות הפנימית  ,י של הנערהאת האינפוט המנטאל 

זה נדבק בצוות, זה נכנס בתוך העבודה    –הדברים הטיפוליים  ס: "" והן בהתייחסות כלפי הנערה, ביחס לאירוע. עו

ל הסתכלות  החינוכית. פתאום אמירות רכות. אני רואה את זה בצוות החינוכי. יש משהו בתפיסה הכפרית ש
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  הרכזת אומרת ליטיפולית שעובד והחליפה לפי מידה זה עובד, רגשי, זה הסתכלות על צרכים רגשיים. לפעמים  

מתבלבל לי החינוכי והטיפולי, בואי תפרידי לי. נערה התפרקה, החבר שהיה לה שלח לה בהודעה שני לבבות    –

נועם אמרה לי   ולמחרת    -על אלימות מקבלים פה עונש  –שבורים והיתה התפרקות. רצתה לחתוך את עצמה 

אלימה כלפי עצמה אבל  רגע, נכון שהיתה    –אמרה היא היתה בהתפרקות אבל היא היתה אלימה. ואני  הרכזת  

לא איימה על מישהי חיצונית. היא היתה בסערה עצמית. לא מתייחסות לפגיעה עצמית ופגיעה החוצה באותו  

אופן. זה אקט אלים ועדיין לא הייתי קוראת לזה אלימות. צריך להתייחס לזה, היו שם הרבה דברים אבל זה  

 " ביקשה שאעזור לה להסתכל על זה. הרכזתלא אלימות ו

-נוכחת בכל הראיונות, בבית  ,אם תותאם לה דרך העבודה עימההאמונה כי כל נערה יכולה להצליח  

שמעות היא שינויים תכופים במערכת  לימוד הולמים לכל נערה, גם אם המ-הספר ישתדלו להתאים כיתה ותנאי

 של כלל בית הספר: 

 

תאמות היא תקבל את  שנות לימוד, אם אנחנו נילחם על הה  12אין מי שלא מסוגלת להוציא  

ותצליח. אני חושבת שהאמונה הזאת קובעת. למה שהיא לא תהיה מסוגלת?   מה שמגיע לה 

איזה דבר זה הגיד שבנאדם לא מסוגל?? הקראה והכתבה, אני מעדיפה שכל בית הספר יושבת  

והנעה תקבל מאיתנו את ההקראה וההכתבה שהיא צריכה מאיתנו. לא כי אני אגלה לה חס  

לא יש משהו בביטחון הזה שאני יושבת מולה ויש משהו בזה שמי שיושב מולך מכיר  ושלום, א

 אותך. זה עושה את ההבדל מאשר שאתה יושב מול מישהו שאתה לא מכיר אותו. 

 

ההתגמשות ומציאת הדרך לעבוד עם כל נערה מופנמת היטב בקרב הצוותים. מתארת מורה את תהליך  

 העבודה עם נערה: 

מטיפול ונכון, אמורה ללמוד ואם אני מזהה שיש קושי, חוסר יכולת אמיתית  מישהי עכשיו באה  

לעגל פינות, להראות לה שמסתכלים עליה ורואים אותה ומתחשבים בצרכים   –להיות פנויה  

ללמוד בשיחה, תגבור אחהצ, ש"שנית. לנסות    – שלה. מנסה להתאים את עצמי לצרכים שלהן  

מה עובד לך? להדפיס לך חומר? לשבת איתך? בשיחה    – להגיע לכל אחת. אני גם שאולת אותן  

מה שעובד עם אחת לא יעבוד עם השניה.  ...  מולה להבין מה יעזור לה. ממש חליפה לפי מידה.

 מאוד אישי. 
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לבין תחושת הכרת    לנערות,   יש קשר בין החליפה לפי מידה והיכולת להעניק הרבה מאוד להתרשמותנו, 

, משלמים להן על  18אלה שמעל גיל  התודה והמחוייבות הבינאישית של הנערות כלפי הצוות להמשיך להצליח "

רשיון לאוטו, מוציאים אותן לבגרויות. זה מעל ומעבר. בחוץ עולה הרבה להשלים בגרויות. מי שרוצה נותנים לה  

ללמוד, להתחיל דרך חדשה,    –לוי אם הנערה רוצה את זה  המון כאן. נותנים לנו פה מלא הזדמנויות, פשוט ת 

 " לשנות את המסלול.

החליפה לפי מידה מעוצבת באופן מדוייק רק כשהיא מתבססת על עקרונות העבודה שפורטו קודם, של  

קיומו של קשר בינאישי קרוב שמאפשר שיח פתוח ושל תפיסת הנערה כסובקייטית אוטונומית, בעלת ידע ונסיון  

 המהותיים לעיצוב החליפה שתיגזר למידותיה. נחווה 

 

 אתגרים ביישום פרקטיקה של "חליפה לפי מידה" 

מכיוון שעקרון ההתאמה האישית של השירות מצריך גמישות גבוהה וקשר בינאישי מיוחד, יש לא מעט קשיים  

זהו   ביישומו.  גם  כמו  מופשטמבהבנתו  ורסטילי  ונח  הוא  יישומו  אך  ברורים  אתיים  עקרונות  על  המבוסס   ,

צריך להיות משוגע או לוליין בקרקס על מנת לדייק את העבודה לאור    –כפי שאמרו נשות הצוות  ומשתנה תדיר.  

יישומו העקרון זה.   וורסטילי של העיקרוןבשל כך,  גם כשהוא מדוייק, לא תמיד ברור לסביבה  תובע באופן  , 

ותפיסת    יש נוכחות גבוהה מאוד בכפר, הן בקרב הנערות והן בקרב הצוות שיח סביב המונח  לרות.  מתמיד הבה

 ". יש רגעים שהן מרגישות אי צדק, אבל אז אנחנו מדברות על האי צדק הזההצדק שבו מובהרת שוב ושוב: "

ם אני יותר  א"הנערות מביעות תחושת אי צדק סביב יישומיו המגוונים של עיקרון החליפה לפי מידה:  

  ביתה לשבוע כי לא רצתה להיות פה", מיומיים עם הטלפון אני עפה מהחלון. נערה ישנה עם הטלפון ונסעה ה

כל יום אני רואה  "  "אין אישור לאוורורים. זה לא פייר. יש בנות שכן יתנו להן ובנות שלא. זה נראה אפלייה."

 יות. קוראים לזה חליפה לפי מידה." את האפל 

כי יש צורך להתאים את העבודה עם כל נערה    קוגניטיבית  הבנהבקרב הנערות  לעיתים קרובות, ישנה  

בל לא מסכימה  מבינה את המהות של המקום אלצרכיה אבל הרגש מתקומם נוכח מה שנראה ונחווה כאי שוויון "

 עם חליפה לפי מידה." 

הרצתה לחיילות, ואמרה    [בית-]רכזת"רונית:  הבנת הצוות את המונח חליפה לפי מידה לא שלימה.  גם  

רא לאנשי חינוך לאמץ לעצמם  קורצ'אק קיאנוש  "  . אמרתי, יש תורה.'נו יש חליפה לפי מידה, אין תורה'אצל

מתודה נטולת מתודה: להתבונן בילד כתופעה ייחודית, להיות בתנועה מתמדת לקראת הבלתי ידוע ולהתבונן על  

כל סיטואציה חינוכית בינאישית כהתרחשות ייחודית, ולא כחזרתיות על סיטואציה מוכרת שכבר היינו בה )שנר,  
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שלכאורה  מונח מופשט שבפועל מקבל צורה של התנהלות  ה לפי מידה הנו  גם ביישומה הנכון, עקרון החליפ(.  2012

מעוררשוויונית.  איננה   זה  הצדק  עקרון  תחושת  אותנו,  שמניעים  חזקים  סנטימנטים  תחושת  לחילופין,  ושני 

ביחד  הקיפוח.   אלו  תחושות  בלתי  – החזקת שתי  כדי  עד  היא משימה קשה  הקיפוח  עם תחושת  הצדק  הבנת 

לים וחריגה מהנהלים שמאוד צריכים להיות עדינים איתה כי הן צריכות את הנהלים מצד אחד  יש נה"אפשרית:  

 . "וזה מבלבל

שגור   מונח  הוא  מידה"  לפי  "חליפה  בעל  בכפר  המונח  הוא  יותר,  ובכירה  ותיקה  הצוות  וככל שאשת 

הרכזות היא שהמדריכות לא תמיד מבינות עד הסוף מה    החווייה של. מאידך,  עבורה  משמעויות ברורות יותר 

לראות    הן לא מצליחות  המשמעות היומיומית פרקטית של המונח, כפי שמתארת זאת רכזת: "]חלק מהמדריכות[

בסיס שיש בכפר לבין החליפה לפי מידה לבין להביא את עצמן ואת התחושות בטן,  -את המרחב תנועה בין הכללי 

מיומנויות עבודה יומיומיות    פיתוחהדברים לא נאמרים בהאשמה אלא, מתוך הבנה כי    "האינטואיציות שלהן.

אני לגמרי עדיין גדלה לתוך זה.  רוח גמיש מצריך זמן והרבה עבודה אישית, כפי שרכזת מתארת: "-בתוך הלך 

עצם הופעתן    "לי.  .. הייתי ראש בקיר, רק חוקים חוקים, גם נורא קל לי עם חוקים, זה נורא עוזר.כשהייתי סגנית  

השגורה של המילים "צדק" ואפלייה" בחלקי הראיון הדנים במונח החליפה לפי מידה מרמז על עמימותו של  

 המושג, על היותו קשה לתפיסה ועל הוורסטיליות הרבה שבו שלעיתים ניראית כאי צדק.

 

  וגבול סמכות 7.7

רות. הצורך בסביבה וודאית הוא צורך קיומי    בית, מגיעות הנערות לשל רובן  תקופת חיים כאוטית בחייהן  לאחר

אדם אצל  מייצרת  וודאות  האדם.  בני  כל  וכן  עבור  יקרה    שלווה  מה  חלקי(  באופן  )לפחות  לנבא  היכולת  את 

הבנות אוהבות את  : "עולתומסייע לו לקבל החלטות לגבי אופן פ שמספק לו מידע ה  ניבוינאים מסויימים,  בת

. נערה שיודעת כי אי הגעה לבית הספר  "למדתי סדר יום  –צופיה. מאוד מסודר להן ומוחשי שם. הן אומרות  

תגרור אי קבלת טלפון בערב, תחליט אפילו ללא הפנמת החשיבות שבהשכלה ומתוך ציות, להגיע לבית הספר  

והעבודה הרב הזמן  עם  בערב.  הטלפון  לקבל את  יש חשיבות  ת -כדי  כי להשכלה  הנערה, ההבנה  עם    – חומית 

פרקטית ואישית, יכולה להוות מנוע נוסף להגעה לבית הספר, מעבר לציות לגבול החיצוני. הצוות הפנים את  

הן רואות דמות סמכותית שלא מתקפלת. צריכות את  החשיבות שבהצבת גבול ברור שמספק לנערה וודאות "

 " ר לנשימה בשבילן.היציבות הזו. הגבולות הם אווי

הצוות חש לעיתים קרובות  כלים סמכותיים קיצוניים,  ב  שימושבשל אופי העבודה בבית רות ואי  מאידך,  

"  תכלס אין חוקים כי אין מה לעשות עם זה שלא הולכות לפי החוקים.חוסר אונים נוכח אי ציות לחוקים: "
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למדריכות   שיש  הסנקציות  עובדות,  לא  "-בדרךכשבקשות  צ'ופרים:  סביב  נסובות  כעוסה    כלל  היתה  שירה 

והתנגדה לתפקד בבית, עשתה בלאגן בסלון, זרקה כריות על הרצפה. וכשביקשתי ממנה לסדר לא הגיבה, הוצאתי  

כמו  (. 7.7.19" )עדכון יומי, דרה והחזרתי את הכרטיס לטלוויזיהאת הכרטיס מהטלוויזיה. לבסוף התאפסה וסי

שימת   עבודת  בשל  כן,  סיזיפית  עבודה  היא  הנערות  על  הגנה  של  תפיסה  מתוך  מתמשכים ויכוחהגבולות    ים 

ואז טענה שרק רגל אחת הייתה     ]נערה[ יחד עם    ]נערה[ נכנסה לחדר של  עם הנערות: "  ומתישים  בלי אישור 

זה אחת  כמה דקות שלמות ממששות את הח   ]נערה[ו   ]נערה[  ,  ]נערה[רגע לפני שהלכנו תפסתי את  ", "בפנים.

יש פוש אפ בחזייה, אמרתי להן שזו ממש לא הדרך.   "לשנייה, אני הייתי בשוק מהמחזה, לטענתן בדקו למי 

 (. 28.4.19 ,יומי  )עדכון

 

 . גבול במסגרת חליפה לפי מידה

נערות רבות חוות את הגבולות מאוד ברורים וקשים ליישום. מחד,  עמומים.    לעיתים   ברורים אך הגבולות בכפר  

הרגשתי שחנוק לי פה החוקים, אני יודעת מה המטלות שלי. בבתים יותר קשה. בביהס אני מעדיפה שלא  נערה: "

מאידך, בראיונות רבים היו ביטויים שהדגישו את הבנת    "יהיה פלאפון. כל אחת משתגעת. בגלל זה יש ריבים.

בל יש  מתפקדת. לא כל אחת צריכה אנוקשה אבל אם לא היה נוקשה אף אחת פה לא היתה משמעות החוקים "

 פה בנות שכן צריכות את זה."

על גבולות דיפרנציאליים עבור נערות שונות בשלבי שהות ותיפקוד שונים בכפר.  דיברו  כמו כן, הנערות  

לנערה.  כאן   גבול המותאם  הוא  מיטיב  גבול  מידה, כאשר  לפי  מושג החליפה  עם  הגבול  מושג  לחבר את  ניתן 

גבול דוחה הוא גבול בו מציב הגבול מביע סלידה הן מהמעשה והן  בין גבול מכיל לגבול דוחה.  ויניקוט מבחין  

לגיטימציה לא רק למעשה אלא גם לאדם שביצע אותו. גבול מכיל הוא גבול שמפריד בין  - מהעושה ובכך עורך דה

של דחייה כלפי    העושה לבין המעשה. גבול זה מוסר מסר של חיבה , קבלה ואף אהבה כלפי העושה אך מסר

אני מאוד קשוחה. מצד שני, עם  ":  . למעשה, זהו הגבול הבריא שמציב איש חינוך כמו גם הורהולא כלפיו  מעשהו

התגמשות זה לא לוותר, אבל לשמור על אנושיות.  ";  " הקשיחות אני מאוד פתוחה. לא יודעת איך אני משלבת

 " לשמור על גבולות גמישות מתוך מקום אנושי שרואה אותן.

 

 מתח בין תפיסה סוכנותית לבין טיפול סמכותי התמודדות עם ה

מניח, כי לנערה אין כרגע את שיקול הדעת להבחין בין מצבים, אנשים והתנהגויות שמיטיבים    ינטיפול סמכות 

הנ לתפיסת  מנוגדת  זו  בסיס  הנחת  לה.  ומרעים  שמזיקים  והתנהגויות  אנשים  מצבים,  לבין  ערות  עמה 
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המסוגלות    כי הצוות חותר להפוך את הנערות לסובייקטיות אוטונומיות  ותסבור  כסובייקטיות אוטונומיות. אנו

לפעול באופן עצמאי בעולם החברתי למלא את מטרותיהן, אך הצוות מכיר בעובדה שהנערות עדיין לא מסוגלות  

הכפר  מאידך  וכסובייקט,  נתפסות  מחד הנערות  לתפקד באופן מסתגל ומיטבי. ולכן, קיים בכפר מתח תמידי בו  

אחרי  את הנערות ליד השולחן  מחזיקים  משל,  . כך, לכללים שמייצרים ניראות מאוד גבוההפועל בהתאם לשורת  

בהן אין לכפר ניראות  שעות    40-כל שבועיים הביתה ל אותן  שולחים  מן העבר השני,  שלא יקיאו אבל  כדי  הארוחה  

כמו כן, מעצבים מערך כוחות בבית שימנע עד כמה שניתן מעשים של אלימות ובריונות. כל זאת, באמצעות  .  שלהן

 ת.  ניראות גבוהה של הנערו

 

בעצם מערך הכוחות בין הנערות, שהוא משהו שלא נראה בהרבה חוקים בבית רות בין הנערות  

חיצוניים   גבולות  על  הנושא שאסור  ,מבוססים  כל  חלשות.  על  של חזקות  למנוע שליטה  כדי 

להלוות   אסור  כסף,  להלוות  אסור  בגדים  להלוות  אסור  סנג'ורים,  למנוע  בתורנויות,  לעזור 

נה על החלשה כי היא אומרת 'אני רוצה לתת לך, אבל אסור'... אז יסיגריות ואז בעצם את מג

כל התפיסה של החוקים הם גם כן מבוססים על ההבנה שיש פה דברים מתחת לפני השטח  

  שאנחנו לא רואות וכנראה גם לא נראה, ולפעמים זה מבעבע. יש לנו הרבה בנות שחוו חרם, או

לטפח את האמון שלהן    ר לעזאזל ולפעמים אנחנו היינו עולים על זה. ופה,שמועדות להיות שעי

וכל פעם גם יש סיטואציה של " זה עוד לא היה לנו, בואו   ...במערכת שכן יבואו וידווחו חשוב. 

נשב נחשוב נראה מה עושים..". אז כל הזמן, סוג של יצירתיות , שיש הדגשה מאוד גדולה מהם  

כל הזמן לזכור מהם האמצעים ומה המטרה. ואם יש חוק שהוא לא    האמצעים ומהם המטרות.

 קדש אותו. נחפש משהו אחר שיתאים.מתאים, לא צריך ל

 

פי   על  פועל  נסיון    הכפר  עם  ביחד  והרגשי של הנערות  הפיזי  נוקשים של שמירה על הביטחון  חוקים 

ד גדול כיוון שהאיזון כל העת מופר  להרחיב כל העת את המרחב האוטונומי שלהן. זו עבודה שדורשת דיוק מאו

והנערות צריכות כל רגע נתון התייחסות ואיזון מצד אחר, ממש כמו כל ילד שמתחנך וגדל רק כאן עוצמת הנזק  

ג יותר  ברזולוציה הרבה  להיות  חייבים  והזהירות  הדיוק  גם  ולכן  יותר  גדולה  להיות  לוליין    בוהה,יכולה  כמו 

לדעת לשים  ".  א תמיד מספיקה לתת את כל ההגנה הנדרשת במקרה של נפילהשהולך על חבל עם רשת ביטחון של

גבולות איפה שצריך ולהבין שגבולות זה דבר טוב לטובת ההתנהלות שלהם עם חברות. לפעמים כשאנחנו    להן

"שבעות" ומעט מותשות מנערה מתישה צריך ללכת אחורה ולשים לב האם שמתם לה את הגבולות בזמן או  
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העברתן את המסר, לא הייתן מדויקות והיא לא קלטה. כשזה היה קטן לא שמתם את הקיר ואז    שפישלתן ואל

 ". זה תפח ותפח עד שהגיע למימדים. וזו עבודה מאוד קריטית עם הנערות

שימת הגבול הסמכותי במסגרת של חליפה לפי מידה מייצרת בקרב הנערות אמביוולנטיות כלפי בית  

בו מאוד  האמביוולנטיות  והיפוכו.  רות.  דבר  להביע  אחד  במבע  שיכולות  הנערות,  של  בדבריהן  לטת 

  לאמביוולנטיות זו משמעויות עמוקות ויש להתעכב עליה בהיותה רגש בולט שחזר על עצמו בלא מעט ראיונות.

 בדוגמה הבאה ניתן לראות כיצד ממשפט אחד למשנהו הנערה מביעה תחושות מנוגדות כלפי אשת צוות: 

 

באני   כך  כל  לביהלא  קריז.  " אה  מקבלת  ואז  באה  אני  מתעוררת.  לא  פעם.  מדי  לומדת  ס. 

אמרה לי תנסי וראתה שהצלחתי ואז בשיעור השני לא היה בא לי ללמוד ואז היא    ...המורה

גם לא אדבר איתה. חוצפנית.    ...אמרה לי "תסתמי ת'פה" והרגשתי מה זה שפל. יצאתי עליה

מרגישה    את   -]מראיינת[    בזכות הבית ספר והצוות בכפר אני בטוחה שאצליח כי אני חכמה.

לך את בך, מתאימים  . היא  ]שם של מורה[אני אוהבת את  ..  כן.  -נערה    הקצב?  שמתחשבים 

מבוגרת לא מבוגרת אבל צעירה, ממש.. מבינה, מכילה, נותנת עצות, הכל. תוציא אותך משיעור  

 . כי תראה שקשה לך ותעשה לך הרפייה

 

  נוסף, שיורחב בסעיף הבא,חלק מהאמביוולנטיות נעוץ בעיקרון  י,  נ מעבר למקור הנובע מטיפול סמכות

.  של אשת הצוות לידי ביטוי בעבודה עם הנערות  הלהביא את כל החלקים של אישיות   של הוליזם שמאפשרעיקרון  

גם חלקים שלא בהכרח מתואמים זה עם זה, אנחנו בני אדם, מלאי    כפועל יוצא של עיקרון זה חודרים לעבודה

נחוות בקרב הנערות   נשות הצוות  פנימיות. הסתירות הללו בהיות  להיתפס  סתירות  יכולות  לא תמיד  כשלם, 

בעצמן   ולהיווכח  מיטיב  אינטימי  ליצור קשר  להן ההזדמנות  היתה  נערות שלא תמיד  בקרב  קוהרנטי,  באופן 

לפני שנדון בהרחבה בעקרון ההוליזם,    פנימית עם עצמו.- בהיותו של אדם, קרוב ואוהב כלל שיהיה, מורכב וסתור

 יסביר את פרקטיקת שימת הגבול במסגרת של חליפה לפי מידה. ם את פרק החליפה לפי מידה בדימוי שנסיי

 

תנועת זרימתו של נהר. המים יוצרים    דימוי של  דימוי לשימת גבול במסגרת חליפה לפי מידה יכול להיות

המים יתפרשו ובמקום בו עומד    – את נתיבם בהתאם לתוואי הקרקע המשתנה. במקום בו האדמה רכה וגמישה  

מפני אותו צוק. זהו דימוי שמשלב    –צוק איתן, המים ימצאו דרך עוקפת ויצטרכו להאריך את מסלול זרימתם  

, תוואי שיש לו יכולת להתגמש ולהשתנות בהתאם לתנאי השטח. את  מחד בניית תוואי ברור של זרימה ומאידך
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מה שקסם לי זה התנועה. יש תנועה שהיא נורא סוחפת אז אני מבינה  : "ס"עודימוי התנועה לקחתי מדבריה של  

שהמקום נורא מיוחד. נכון שיש חוקים וגבולות אבל ההבנה שהצרכים משתנים ממש לפעמים כל כמה ימים וזה  

שכל הזמן הכל דינמי בכל הרמות, כל הזמן דברים צריכים להשתנות, גם    ת אומרת רגנות מחדש זאדורש התא

מתוך ביקורות של נשות צוות, אני לא שופטת את זה אבל בראש זה מאפשר לי להבין שזה מה שמאפשר למקום  

 .  "ל כא הן ככ שונותלהיות ככ מגוון, להכיל אוכלוסיה מאוד מגוונת. כולן מגיעות מרקעים שונים והיכולות ש

בזרימתו של הנהר, המים סוחפים איתם את מה שהם פוגשים בגדות הנהר, חומרים שונים מחבלי ארץ  

כל אלה יוצרים    שונים בהם עובר הנהר, יהיו דימוי ליכולות המגוונות ולאישיויות המגוונות שמתקבצות בכפר.

בדומה לזרימתו החזקה של נהר שיד אדם לא    ייניו.את אופיו הייחודי של הנהר / הכפר וצובעות אותו ואת מאפ

התערבה בו, גם בבית רות עלה הרושם כי עקרונות העבודה שבבסיסם קודם כל מצוייה תשתית של אהבה וקשר  

אנרגייה מאוד חזקה. לי היה  ]הרגשתי[  "  :ס"עו .  הבינאישי, הם הם הטבעי, הזורם והנכון. להיות אותנטי זה כוח

 שקורה פה משהו אמיתי, משהו גדול".  חלק מזה. הרגשתיממש חשק להיות  

לצרכיה,   לה,  שייחודי  באופן  נערה  כל  עבור  הצבתו  ואופן  הגבול  את  להתאים  מאפשרת  ההתגמשות 

כשהייתי  רכזת: "מספרת  הצוות לבין הנערה ולאשת הצוות ומאפייניה.  -לסיטואציה, למפגש הבינאישי בין אשת

שוברת א נערה שהיתה  היתה  פעםסגנית  וכל  כל הכלים החלביים  אותה לתקופת    ...ת  מוציאה  היתה  הרכזת 

את נשארת.   –אמרתי לה    – שנהייתי רכזת היא שברה את כל הבית. היא חיכתה וארזה תיק  מימים    3השהייה.  

  –ואני יודעת מה זה כי אני מעשנת. אמרתי לה    נת'אבל אני מעש'שלמי על זה מהדמי כיס שלך. והיא אמרה לי  

הלכה    חוב שלך. כאן את נשארת. אמרה לי 'כן?'את תסגרי את ה  – . גם אם יקח לך שנה  10לא    9כל יום  תעשני  

לה   כל מה שנשאר. אמרתי  ואז הפסיקה    –שברה את כל המטבח,  החלטה שלך. הכנסתי את הנערות לכיתה 

 " . לחת אותה הביתהלא שו  אנילשבור. אין לה קהל, 

בין גבול לחליפה לפי מידה היא פרקטיקת "הכתף הקרה". זהו  פרקטיקה אחת שמנסה לגשר על המתח 

זו למעשה,  רק זמן מסויים יחס קונקרטי בלבד.  מונח המתאר מצב בו נערה פעלה באופן לא לגיטימי ומקבלת לפ

לצוות יש הבנה לגבי החשיבות של  פרקטיקה של חיזוק שלילי, תגובה שמטרתה הכחדה של התנהגות לא רצויה. 

תשומת מתן  בביהס    אי  עצמה  את  שחתכה  "תלמידה  להכחיד  מעוניין  שהצוות  התנהגויות  לאחר  לב 

ואינסטינקטיבית קמתי לחבוש, לטפל בה ונורא כעסו עלי והיום אני מבינה כמה טיפשה אני כי לא לתת תשומת  

לב למי שמאיים ופוגע בעצמו. לוקחים לחובש. אבל לא בתשומת הלב. לא להרעיף חום ואהבה במצבים שאת  

 וחלקן אף לא חוות אותה כיעילה.   "כתף הקרה"מאידך, למדריכות קשה עם יישום מדיניות ה   רוצה שלא יקרו." 
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בה הנערה מקבלת תשומת לב אך ורק    ה היא פרקטיקפרקטיקה נוספת על הרצף של מתן "כתף קרה"  

מההתנהלות של הצוות כלפי  לצרכיה הבסיסיים תוך המנעות מתשומת לב וגילויי חיבה שהם חלק משמעותי  

הנהנערות התנהגות  את  תופס  כשהצוות  להתרחק  .  מהנערות  מבקש  הצוות  "קהל",  של  מקיומו  כנובעת  ערה 

מהנערה המהווה מוקד האירוע, במטרה להפסיק את התנהגותה ללא כל סנקציה נוספת, למעט היעדרותו של  

. עם זאת, התנהגות של (9.4.19  ,יומי  )עדכון  "וראינו שזו הבמה שהיא מחפשת קמנו ועזבנקהל צופה ומעודד: "

וכלפי   כלפיה  אדישות  התעלמות,  שחוותה  הנערה,  של  עבר  דפוסי  לשחזר  שעלולה  התנהגות  הנה  התעלמות 

יּון   ן, ללא  –מצוקתה ואף א  קיימת. לא תמיד אחרי ההתעלמות מההתנהגות מתוארת התנהלות של  -הפיכתה לַאי 

מפריד בין ההתעלמות מההתנהגות לבין החיבה אל הנערה עצמה, למרות שבאופן  תיווך וסגירת האירוע, באופן ש

 זו. ככללי, עבודת הצוות דרך קשר עורכת הפרדה 

תובעת   להתפתח,  מרחב  להן  ושמייצר  הנערות  של  בטחונן  על  ששומר  ברור  גבול  הצבת  תוך  גמישות 

לאזור להיכנס  אף  ולעיתים  סיכונים  לקחת  יצירתית,  להיות  הצוות  לה.מאשת  מוכרים  שלא  ספר  פרנק    י 

לכיתה,  שלו כמורה,  יורק מספר כיצד נכנס ביום העבודה הראשון  -מק'קורט, שהגיע ללמד בתיכון מאתגר בניו

  , הנערים משתוללים ואפילו לא שמים לב לכניסתו. אחד מהם זורק את הכריך שלו בכוונה לפגוע בתלמיד נוסף

 אך הכריך נוחת על הריצפה בין התלמיד ללוח, ליד רגלו של המורה.

 

רגילים   סנדוויצ'ים  מאותם  אחד  היה  לא  הסנדוויץ'  מהעטיפה.  אותו  וקילפתי  אותו  הרמתי 

שבהם פרוסת נקניק תחובה בין שתי פרוסות של לחם אמריקני לבן תפל. הלחם היה כהה ועבה,  

נקניק מוטרדלה    לחם שאפתה אם איטלקייה בברוקלין, לחם מוצק דיו להחזיק פרוסות של 

וגדוש במלפפונים חמוצים   זית  ופלפל, מוזלף בשמן  בצל  עגבנייה,  עשיר, מכוסה בשכבות של 

 .דק המסחררים את הלשון-קצוצים דק

 '. אכלתי את הסנדוויץ

זאת היתה פעולת ניהול הכיתה הראשונה שלי. פי הפקוק בסנדוויץ' ריתק את תשומת לבה של  

עשרה.  -תה. הם פקחו לעומתי עיניים נדהמות, שלושים וארבעה בנים ובנות, גיל ממוצע ששהכי

ראיתי את ההתפעלות בעיניהם, המורה הראשון בחייהם שהרים סנדוויץ' מהרצפה ואכל אותו  

 ..לנגד עיניהם. איש הסנדוויץ'. 

 .'פיטי אמר, מה, המורה, אתה אכלת לי את הסנדוויץ 

 ?אתה לא רואה שהמורה אוכל הכיתה אמרה לו, שתוק.
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ליקקתי את אצבעותי. אמרתי, המממ, קימטתי את השקית ונייר הפרגמנט לכדור נייר והעפתי  

 " אותו לפח האשפה. הכיתה הריעה.

 

 פרנק חוזר לכיתה.   בדיוק אז עובר מנהל בית הספר ומוציא את המורה לשיחת הבהרה במסדרון.

 

  .ור לי לאכול ארוחת צהריים בכיתה בתשע בבוקרהוא אמר שאס   ?הכיתה אמרה, מה הוא אמר 

אני יודע, אבל הוא ראה אותי עם הסנדוויץ' ואמר לי לא לעשות    .אבל לא אכלת ארוחת צהריים

   .את זה שוב

פיטי אמר, אני יגיד לאמא שלי שהסנדוויץ' שלה מצא חן בעיניך. אני יגיד לה    .מה, זה לא הוגן

   .הסנדוויץ' שלהשהסתבכת נורא בגלל 

   .בסדר, פיטי, אבל אל תגיד לה שזרקת אותו

   .ותי. היא מסיציליה. בסיציליה מתרגשים מהרא  לא, לא. היא תהרוג 

   .שלי פיטי, תגיד לה שזה היה הסנדוויץ' הכי טעים שאכלתי בחיים

 . (25-28, עמ' 2007)מק'קורט,   .אוקיי

 

פעמים רבות לא יכול לנחש את שיבוא ואת  הצוות  מתאר עד כמה    זהקטע הסיפור )האוטוביוגרפי( ה

לא מקובלת    או  . לעיתים התגובה תהיה לא תואמת ולעיתים התגובה תהיה שונהבו ינקוט  אופן הפעולה המתאים

לא מוכר  ורה יצרה אפקט חדש  ידי המו-אבל תייצר את ההשפעה הנכונה, ממש כפי שאכילת הכריך הזרוק על

פועל בשיטות    ,לכיתה ביניהם אם היה  לבין הכיתה, יחסים שלא היו מכוננים  בינו  שקבע את מהלך היחסים 

 יורק. -ההוראה השגורות בבתי ספר הזדמנות אחרונה בשכונות ניו

המתח בין גבול חיצוני  השאיפה להצבת סמכות מכילה בתוך מעטפת של חליפה לפי מידה מדגישה את  

לבין ראיית הנערה כסובייקטשנתפס כהכרחי, לפחות בתחילת ה רציונאליות    השיכול   יתדרך,  לקבל החלטות 

כ לומדים איך זה עובד. עבודה דרך שיח, להתפשר,  "בהתחלה נאחזים בדברים הכתובים ואחה. מדריכה: "בעצמ

יש בנות שיעשו תורנויות גם בלי זה ויש כאלה שרק עם  "   לא לקחת באופן אישי." את המתח חשות גם הנערות

 "  ן. הכל תלוי בטלפון. במשך השבוע אם תעשי משהו תצאי סופש ואם לא אז שישי את יוצאת.הטלפו 
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 סטית אדם הוליתפיסת  7.8

 "שחקי כי באדם אאמין 

 כי עודני מאמין בך" 

 ]טשרניחובסקי[ 

 

בכפר הנה תפיסה הוליסטית לפיה, כל שוהה בכפר, אשת צוות או נערה, בלתי ניתנת להגדרה רק  תפיסת האדם  

"נערה", "אשת צוות", "מורה" ועוד, אלא, כל שוהה בכפר היא ישות אנושית מלאה,    –מתוקף מיקומה בארגון  

ן האנושי שבהן,  מאפשרת לנערות ולצוות לבטא את המגוו   של הכפר  ההוליסטית צדדים ואפיונים. הגישה  -רבת

כמו כן, התפיסה ההוליסטית מאפשרת ומנכיחה  להביא לכפר "את מי שהן" ולהנכיח צדדים שונים באישיותן.  

את קיומם של רגשות שונים ואף סותרים שמופיעים בו זמנית ומאפשרת תהליך של הכלת הסתירות הפנימיות  

ת יום הולדת יש בה גם עצב גדול אומרת  השמחוהפנמת הסתירות של הקיום האנושי: "]נערה סיפרה שבתוך[  

"  .שלא יודעת לשים את האצבע מהיכן זה נובע אבל יודעת להגיד שזו המציאות שלה ומשתדלת להתמודד איתה

 (. 2019)עדכון יומי, יולי  

תפיסה זו מעודדת כנות גבוהה, שכן, האפשרות להביא את כל כולן לכפר משמעותה לצאת מהתפקיד  

זו מייצרת שיח של כנות " הארגוני   יכ' חשוב לי האותנטיות  הרשמי. תפיסה  ולה להכיל.  אני במקום שאני לא 

 ;". והן מכבדות את זה. הן צריכות שיפנו אליהן את העיניים ויגידו להן את האמת. אקשיב לך אבל לא היום'

מדריכה צריכה לבוא כמו שהיא.  לשקף להן את מה שהן עושות ולהיות דוגרי. הן מרגישות כשמסדרים אותן.  "

אם ריגשת    –אני מאוד אותנטית. מביאה את מה שקורה אצלי עכשיו  "  "לא עם מניירות ואגו כי זה לא עובד.

אני מרשה לעצמי להיות ילדה,    ..אותי אגיד לך או אספר את הסיפור שלי אם הזדהיתי שלא תרגישי לבד בעולם.

שות איתן צחוקים ושטויות כי באישזהו מקום יש להן כל כך הרבה  יש פה אחריות אבל אני מרשה לעצמי גם לע

 " כי כשתצאי לא יהיה מי שידאג לך. –אחריות וקצת לשחרר ביחד עם כל החינוך שלעשות הכל  

להקשיב, להבין, לדעת שלכל מטבע שני צדדים, להיות  "התפיסה ההוליסטית מכתיבה הלך רוח בו נדרש  

   "כלי גדול. הוא שם לתת להן לדבר ולהקשיב. לא יודעת מה הכוחות שלי. אני איתן. הומור 

לפעמים קשה להן שאני לא    : "שלהן מול הנערותהצרכים  נשות הצוות מתארות כיצד הן מנכיחות את  

ט, אם יצאתי עכשיו מישיבה אני גם צריכה את הסיגריה שלי  תמיד בשבילן. אני מזכירה להן שגם אני סובייק

 " בדיוק כמו שהן צריכות וכוס מים ואחר כך אני אתפנה לכל מה שהן צריכות
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המגוון והאוטונומיה החלקית שיש לצוות מאפשרים לנערות לחוות נשות צוות מגוונות ולהתחבר כל    גם

שלי[ "]הסגנית  רכזת:  אומרת  אחרות,  צוות  לנשות  הקשה.  אחת  את  ואני  האוהב  המקום  את  כל  "  ,"לקחה 

 ך נהיה כפר שלם לגדל את הנערות". כמדריכה מביאה חלקים אחרים ו

 

 עליה בתחושת הקוהרנטיותהוליזם ו

יותר חלקים שלהן אל מרחב ההכרות עם הצוות ומכירות בקיומו    ככל שהזמן חולף מביאות ומבטאות הנערות

למצות את העצמאות שלי והבגרות שלי    ]נותנים לי["  של המרחב שמאפשר להן להביא חלקים שונים של עצמן:

יושבות ביחד צוחקות  ". הן גם מודעות להוליסטיות שהצוות מביא לכפר:  "ועם זה לתת לי הזדמנות להיות ילדה

תן לנו לקבל את הסמכות שלהן כי ראינו את הצדדים הטובים שלהן. הרכזת כמו אמא שלי ושאר  וזה מה שנו

לכל אחת חשיבה אחרת וכל אחת שונה. כא מביאה משהו  "   דודות שלי שצובטות את הלחיים",הצוות הן כמו ה

 " צחוקים, כל אחת שונה. צוות מקצועי  –אחר 

עוברות   שהנערות  בתהליך  היתר,  בין  מתבטאת  ההוליסטית  חלקים  שהתפיסה  מחברות  הן  במהלכו 

שונים וסותרים שלהן לכדי ישות אחת. נערות חדשות יחסית, בעלות ותק של פחות משנה, מתארות את חייהן  

ר ויותר קשה  בתוך בית רות ומחוץ לבית רות כמתנהלים בשתי ספירות שונות, כאשר בבית רות הן כבויות יות

אחרת.  ]בבית אני[  שם החיים האמיתיים, שם הן מגלמות את ה"אני האמיתי" שלהן: "  – להן ומחוץ לבית רות  

 דמת בחמש בבוקר וישנה רק שעתיים." ישנה טוב, זורחת, כיף לי. בבית אני ישנה כמו תינוק ופה נר

לחוקים ולסדר היום קשה להן  מציינות כי בתוך בית רות יותר קשה להן וההסתגלות שלהן  יש שנערות  

זוהי אמירה    "המקום מחרפן. אי אפשר לא להתעצבן פה. אם מדריכה תהיה נערה היא תבין מה זה.מאוד: "

לא   שהמידגם  מכיוון  סטטיסטיקות  לנו  אין  שנה,  חצי  עד  רות  בבית  ששוהות  חדשות  נערות  יותר  שמאפיינת 

ות חשות כך ולא אמרו בראיונות. הותיקות מציינות שחשו  מספיק גדול וכן, אנחנו לא יודעות עד כמה נערות אחר 

כך בתחילת דרכן בבית רות ולכן סביר להניח כי מי ששורדת את בית רות לטווח ארוך, מצליחה להסתגל למסגרת  

 ולהפיק ממנה את הדברים הטובים שהיא מציעה. 

מת    ותותיק   ות נערלעומתן,   כלל  ו בדרך  זהות אחת  לכדי  זהותן  אין הבדל  ומספרכללות את  שכיום  ת 

ובחוץ"  ןבכפר או בבית   ןבהתנהגות סיגלתי לעצמי אורח חיים שדומה  "  עם המשפחה: "אני אותו בנאדם פה 

אמירות כמו זו מבטאות    עם שינויים קיצוניים בחיים שלי".   סיימתי  ..לאורח החיים שלי פה אז זה לא קשה.

צמה כאדם שאינו מורכב מחלקים שאינם מתחברים  לפיה הנערה תופסת את עתפיסה עצמית קוהרנטית יותר,  

בעצמה. יותר  גבוהה  בעלת תחושת שליטה  היא  ולכן  לעצמה  ניבוי  ברת  היא  לזה,  ככל    זה  רות  בבית  השהות 
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הנערות   בקרב  זמן  לאורך  מחזקת  משמעותי  הנראה,  חוסן  גורם  המהווה  יותר,  גבוהה  קוהרנטיות  תחושת 

 בהסתגלותן החברתית כיום ובעתיד. 

 

  .הוליזם בעבודהתפיסה של הצוות כאדם שלם, ת נשו

עבודה בבית רות נשענת על קשר בינאישי שדורש מנשות הצוות להביא את עצמן באופן אותנטי, נשות  ה מכיוון ש

הצוות חש  ,  ונמצא ראוי  משהתקבל לעבודההצוות צריכות להיות לא רק מקצועיות אלא, גם, אדם שלם וראוי.  

ה את  לסנכרן  לומדות  אף  הצוות  נשות  לכפר.  שלו  שונים  וצדדים  מאפיינים  להביא  בכפר  בנוח  תנהלותן 

אחד הדברים שהכי הורגשו  : "אל תוך מרחב הכפר  –להתנהלותן מחוץ לכפר ואיך להביא את מי שהן מחוץ לכפר  

בהתחלה זה המודלינג של הצוות. ההבנה שגם מבחינת הופעה חיצונית, אסתטיקה ויחסים בין הצוות לבין עצמו  

הבסיס שמהר מאוד הבנו שיש כל מיני חריגים.  מאוד מאוד חשוב ומשמעותי המודלינג הזה לנערות. זה היה  

. שלחתי  'יאללה יאללה, לעלותיא עמדה על המדרגות ואמרה לבנות ' נזכרתי שבערב הראשון שהנערות ישנו ה 

 ה הביתה, למחרת היא כבר לא הייתה".אות

הוליסטית הצוות כחלק מתפיסה  גבוהה  טיפוח  חשיבות  בעלת  כפרקטיקה  אנחנו  "   :ותפיסת הטיפוח 

. המערכת עוזרת לא להישבר. אנחנו נורא מטפחים את הצוות. אני  ]את נשות הצוות[  מצליחים לא לשבור אותן

רואה בזה משימה אישית שכל אשת צוות גם תגשים את עצמה, גם תרגיש מוערכת, גם תרגיש שהיא משפיעה,  

אפילו אם זה לקדם אותה החוצה מהכפר.  גם תשפיע באמת, לא קורה שאשת צוות תישאר בתפקיד כי נוח לנו,  

הן באותה רמת חשיבות של הנערות ואני חושבת שהן מרגישות את זה ואז הן גם מביאות את עצמן, גם נותנות  

 כל אחת והאינפוט שלה נורא חשוב."  לנו פידבקים, גם הזוטרות.

לא גורמים לכפר    ,םהחיי  שקורים במהלך דברים    –מחלות ילדים, מחלות והריונות, יציאה ללימודים  

מבחינת רציונל, המשק עובד ביום. הצוות הוא  "מש כמו שהכפר לא מוותר על נערות:  לוותר על אשת צוות, מ

ורמים נעשה ביום.  עם ילדים. כל הוועדות, סיכון, וכו' כל ההתנהלות מול הג  כלל-ך נשים צעירות בדר  ל צוות ש

שאפשר להיות בהריון ולהגיד רגע, אני לא מרגישה טוב,  נתנו לי הרבה מאוד המקום הזה  "  אין ברירה אחרת",

על חשבון  ]ויש לי בדיקה חשובה  "  שלגיטימי להיות בהריון",,  אני לא באה למשמרת ואני מרגישה טוב, שמותר

בקרב נשות  תחושה  יצירת  היא    תפיסה זוהמשמעות של  .  "ולא עושים לך מצפוןמאירוע חשוב בכפר[    היעדרות

שהכפר נמצא שם עבור הצוות ללא תנאים, במידה שאשת הצוות עושה את עבודתה נאמנה, מתפתחת  הצוות  

נשות  ניתן לראות כי  כראייה לכך,  .  , ממש כפי שהוא עבור הנערותולומדת במרבית המרחבים, ישנן לא מעט 

 וותק גבוה והתחלופה יחסית קטנה.   ותהצוות בעל
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ת היא  ההוליסטית  מנגנונים  חברתית- תחינוכיפיסה  התפיסה  של  שלל  מתוך  פועל  באדם  הרואה   ,

רכזת מספרת כיצד בתחילת דרכה בבית רות היתה מאוד מישמעתית ולמדה כי להתנהגות יש  הכרוכים זה בזה. 

כי אף פעם לא הייתי בחלק הטיפולי, תמיד רק בחלק  מקורות עמוקים נפשיים, שיש להתייחס אף אליהם: " 

רה לא קמה בבוקר מבחינתי זה התנהגותי, אז מה אם לפני חמש שנים אנסו אותה. זה התנהגותי,  החינוכי ואם נע

היא חייבת לקום לביהס. לא הצלחתי לראות טיפול. לא הצלחתי לקבל את הפן הטיפולי. ואז נכנסתי להריון  

אותי. התהליכים היו    ומשהו בי עשה סוויץ', כאילו, איך אבא יכול לאנוס? איך זה יכול להיות? זה היה גומר

צוות. הבינה שאנחנו  טיפחה אותי מאוד. טיפחה את ה  ]הרכזת[ גם בחיים האישיים שלי וגם פה.    – מקבילים  

 באות משומקום". 

לתפיסה ההוליסטית יש פוטנציאל לאפשר לנשות הצוות למצות את היכולות המקצועיות והאישיות  

המקום מאוד  "עם הדרך שלך. תהיי מובילה",  תלכי  יצירתיות ולא שגרתיות "שלהן ולא לפחד לפעול גם בדרכים  

מאפשרים פה צבע אחר בתוך גבולות. היא יכולה  : "ס" עו   "מכיל ומרגישה מאוד בנוח להגיד את הדיעות שלי.

 " להגיד לי זה בסדר שתעשי ככה גם אם אני לא אעשה ככה. יש לי מקום להביא את עצמי.

ת ומגוון של רגשות מאפשרת למידה וצמיחה מתוך מקומות שעדיין "מכווצים"  הלגיטימציה להבעת קש

רכזת מספרת על תגובתה כלפי מדריכה  אצלנו כנשות מקצוע לכדי פתיחה והגדלת מיכלי הקבלה וההכלה שלנו. 

'  ]שם הנערה[מדריכה ואמרה 'שמעו, אני לא אוהבת את  הואז הגיעשהצהירה כי אינה אוהבת נערה מסויימת: "

. מותר לך לא להתחבר  ..' אמרתי לה]שם הנערה[עצרתי ואמרתי לה תגידי את זה בקול אמרה 'אני לא סובלת את  

לא לאהוב נערה  שהלגיטימציה    "ולא לאהוב. בגלל שאנחנו צוות גדול אנחנו נגבה אותך וקחי את הזמן שלך.

מרגשות אשם ומלחץ לאהוב אותה בעל כרחה, והפכה ברבות הימים להתפחתותה של    שחררה את המדריכה

 התפיסה ההוליסטית מגולמת בתוך תפיסה הומניסטית ואמונה ברוח האדם.   אהבה בין המדריכה לנערה.

התפיסה ההוליסטית מתבטאת בתפיסת הקשר בין הנערות לצוות כקשר הוליסטי ולא כמתקיים רק  

רק בהקשר של עבודה עם הנערות. כך למשל, עובדות רבות מביאות את הילדים שלהן  בתוך מרחב הכפר או  

בחופשות או את הכלב מהבית. הנערות יודעות שניתן ליצור קשר עם המדריכות גם מחוץ לשעות העבודה שלהן  

  לפעמים מתקשרות אלי מפה כשאני בבית. לפעמים סתם שולחות תמונות מצחיקות ושולחות בכפר, מדריכה: " 

   .ללא שיפוטיות  שומר על קשר עם נערות שעזבו, גם אם "עזבו ברע"אף " הצוות את חייבת לראות את זה! –לי 

היא  התחושה   הנתונים  מתוך  הצורך  העולה  על  גוברת  רבים  מוסדיים  שבמקומות  שהביורוקרטיה 

על  במלוא עוצמתה, בשל  לכפר  לא הגיעה     ,האנושי ועל הגמישות הנדרשת בעבודה עם אנשים הדגש המושם 

זה שממש אפשר לפרוש כנפיים ולעוף  : "כשהתחלתי לעבוד התחושה החזקה שלי...ס" עו  .האמונה בגורם האנושי
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עם רעיונות. כל מה שאת צריכה זה לחשוב על משהו, מיזמים קטנים ויש לך את הקרקע לעשות את זה. יש משהו  

כולים להיות צורך של הארגון. התייחסות לבני אדם  מאוד אנושי, הפן האנושי נוכח ונורא חזק ולוקח דברים שי

כאן לא יושבים ומדברים על מה לא  סה זה על בסיס יומיומי...כבני אדם קודם כל ולהתגמש. לחשוב מחוץ לקופ

בסדר ומה הפתולוגיה שזה העולם שבאתי ממנו אלא פשוט יושבים וחושבים על מה אפשר לנסות ובואי ננסה  

מהראיונות עולה כי הכפר מאפשר  ש מלא מקום לטעויות. מרחב חופש."  ה משהו אחר. יונראה, ולא עובד אז ננס 

הצוות   וגם הרבה אמלנשות  לטעויות  בהרבה מקום  של הנשים  ביכולת  של  ונה  חייהן  מסלול  לשנות את  כפר 

 הנערות. 

 

  אוטונומיה וגיבוי.הוליזם, 

מובילה לעקרון של אוטונומיה בעבודת הצוות ותחושת האחריות הנלווית לאוטונומיה לפעול    ת ההוליזםתפיס

יש   שבו  פנימייתי  כאל מרחב  לכפר  מנהלת הכפר מתייחסת  מונכחת:  הצוות מאמינות שצריכות,  שנשות  כפי 

" רכזת  ליווי.  עם  ניהולית  אוטונומיה  יש  בית  כשלכל  הוסטלים,  יכולהשלושה  אני  מתי  יודעת  ]להיות    אני 

]את  מחזירה אותה    ]אני[ ". התחושה מועברת גם למדריכות. רכזת על הנחיית מדריכות: "אוטונומית[ ומתי לא

 ת את הדברים ולהישאר נאמנה לעצמה". לנאמנות עצמית, לעשוהמדריכה[  

אנושי גיוון  של  לקיומו  בהם    ,הלגיטימציה  מצבים  תוך  יוצרת  אל  שנכנסים  תפקידיים  חוץ  חלקים 

ולעיתים  התפקיד   ביניהם התנהגויותסותרים את התפקידאף  של השוהה בכפר  ואופני    ,  פירסינג  כמו שתיה, 

גם  כסותר לעיתים את העבודה המקצועית: "  "להיות אמיתית עם הנערות"הנערות חוות את האיפשור    לבוש.

מלחמה. הן לא דוגמה בשבילנו. לא מכירה אנשים    –מקללות. וכשאנחנו אומרים "סתמי"    והרכזתהמדריכות  

 ."ות דוגמה. אחרים מבתים אחרים. לא מישהו שיכול להי

לקבל   ויכולת  אוטונומיה  בעלי  כסובייקטים  אנשים  על  ולהתבוננות  ההוליסטית  לתפיסה  בהמשך 

על   הרכזות  של  לגיבוי  יזכו  הן  כי  ידיעה  מתוך  החלטות  לקבל  החופש  תחושת  עולה  בראיונות  החלטות, 

ול דעת  יש חוקים, קווים אדומים אבל יש מקום לשיק" הדבר עלה במספר לא מבוטל של ראיונות: החלטותיהן. 

ההתייחסות    –וגם אם נעשתה טעות    "של המדריכה והצוות נותן לזה גב בדרך כלל. לבנות חשוב שיבינו אותן.

 " מקום לניסוי וטעייה. זה בסדר לנסות ולטעות. לטעויות היא כאל מנוף ללמידה: "]בית רות הוא[

באה אלי    הרכזת  מאוד על נערה[   תי: "]אחרי אירוע בו כעסמספרת  רכזת מתקופתה הראשונה כמדריכה

אני רוצה להגיד לך משהו בסוף הישיבות' ואמרתי לעצמי זהו, הלך עלי. אבל אז אמרתי  י 'בישיבות ואמרה ל 

זה מה שהיא  בסוף הישיבות היא באה ואמרה לי 'זה לא שאני צריכה לבוא ולתרץ. הייתי הכי אמיתית. ו  – לעצמי  
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לשמוע'".   צריכה  שהמדריכות...:  מוסיפה  סגניתהיתה  לי  הנערות.  "חשוב  מול  שלהן  הסמכות  את  יבססו 

 " . חשוב לי שמדריכה תרגיש בטוחה ומגובה.]מקבלות החלטות[  ארבע החלטות זה מדריכות]השעה[מ

 

 .  ים באוטונומיהאתגר

השיח שמייצרת תפיסה הוליסטית של האדם הוא שיח מורכב. היכולת להביא את עצמן באופן שלם ואותנטי  

נשות צוות וכן, משפיעה על אופיים של הבתים, כשכל בית נתפס כבעל אופי ואווירה   מייצרת שונות רבה בין 

יוצר המון פיצולים. בסופו של דבר נכון שכל אחת מאיתנו כמנהלת בית    ]הגיוון האנושי בכפר[שונים. רכזת: "

תהוות". האמירה כי יש צורך בהתוויית  ריך קו אחיד. הכפר עדיין בהמביאה את עצמה לבית אבל מאחורי כל זה צ

קו אחיד לכפר היתה שכיחה מאוד בעיקר בשדרת הניהול של הכפר, הרואה את הגיוון ואת רמות המקצועיות  

והמיומנות המגוונות של העובדות. כאן, עובר למעשה, מסר מורכב. מחד יש רצון לשמור על גיוון אנושי ומאידך  

עבו של  יותר  של  לפתח תפיסה מערכתית  אופני הפרשנות  הדיוק  רצון  אף  ואולי  עקרונות משותפים  דה מתוך 

ני צריכה  לפעמים ה"לא" הוא מלמעלה וא ישנה מסגרת ברורה של נהלים ותפיסה: "עקרונות העבודה בפועל.  

המדריכות והמורות פחות מדגישות ומרגישות את הדיפרנציאציה בין בתים או בין  ללכת לפי מה שקבעו מעלי". 

 צוע שונות. נשות מק

המדריכות נוטות פחות לקחת את האוטונומיה הניתנת להן. אם הרכזות חשות כי  בחוויית הרכזות,  

אם נחלק לאחוזים כמה יש להן מקום לעשות מה שהן  למדריכות יש מרחב רחב לקבלת החלטות באופן עצמאי "

מהרכזות וחשות כי ישנן לא מעט החלטות  ", הרי שבפועל המדריכות פעמים רבות זקוקות לייעוץ  50:50  – רוצות  

יותר. ותיקה  או  מיומנת  או  נוספת, סמכותית  צוות  עם אשת  ביחד  לקבל  היו מעדיפות  כן,    שהן    היכולת כמו 

ויש  : "את הנערות  להביא את כל צדדי האישיות לעיתים יכולה לערער  שלעיתים מוקרנת כציפייה מצד הצוות

 " יא צריכה להיות חזקה כי לנו קשה.ריכה שבוכה כי המדריכות שגם בוכות וקשה לי לראות מד

 

  אוטונומיה וידע סמוי.

רוזנפלד שבעשרות שנות ניסה לפצח את עבודתם  יונה  ומחקר  המיטיבה והמיטבית של אנשי העבודה    עבודה 

יה של דונאלד שון, מתאר כיצד מרבית הפעולות המקצועיות הנובעות  צבהסתמכותו על מודל הרפלקהחברתית,  

לא   שעוד  לטנטי,  סמוי,  ידע  מבטאות  למעשה  מקצועיים,  שאינם  משיקולים  נובעות  ולכאורה  מאינטואיציה 

שיהיה  הידע כידע מכוון לפעולה    חילוץ ועיבוד שללמידה משותפת מתמשכת תאפשר  עיבדנו לכדי ידע גלוי וסדור.  

וז ותדיר.לשימוש  מין  מודע  רפלקסיה    נרחב  לערוך  יש  עבודה,  לכלי  ולהופכו  הסמוי  הידע  את  לחלץ  מנת  על 
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מתמדת הן לאחר אירוע והן בזמן אירוע. הרפלקסיה מהווה התבוננות פנימית שמלמדת אותנו על התיאוריות  

עלו    העיבוד עדיין לא  והמניעים הסמויים שלנו, שלרוב מורכבים מפיסות מידע רבות שעיבדנו ושזרנו אך תוצרי

 .  (2007פרנקוביץ' וסייקס, -אלנבוגן )וייס, גביש, רוזנפלד,   גלויים לנו הומללו ולכן אינםלמודעות ולא 

 

 מהי דמותם של אנשי הכפר?  – כפר שלם כדי לגדל ילד דרוש: ביניים סיכום

עיל גמישות, יצירתיות,  הפוורסטיליים. יש לעקרונות העבודה של בית רות הנם עקרונות רחבים, נתונים לפרשנות  

תבונת הלב והשכל והרבה מאוד יכולת להכיל את האחרת בעת העבודה עם עקרונות אלו. העקרונות מציבים  

תמונת אדם הוליסטית המאמינה באדם וברוחו, ואמונה זו ניתנת כאמון של ההנהלה בנשות הצוות, שיצליחו  

ולמאפיינים של    ירת נשות הצוותבראיונות עלו התייחסויות לאופן בח   יחד במשימה להיות הכפר שמגדל ילד.

 .  לעבודה דרך עקרונות אלה  המועמדת האידאלית

בעיני הצוות, יש להתייחס לשלושה פרמטרים של עשייה, רגש ואינטלקט, של יכולת להכיל מורכבויות  

 וללמוד את עצמי תוך כדי רפלקסיה והמשגה.  

 

צריכה להיות מאוד רגישה לאנשים אבל מצד שני עם עור    ]המועמדת[  פרדוקסלי. היאזה נשמע  

של פיל. ז"א שיהיה לה את היכולת להיות רגישה ומצד שני שתוכל לשמור על עצמה ובאמת  

להבין לעומק שאם יש איזשהי פגיעה מבחוץ, אין לה את הלוקסוס להיפגע. ואז אנחנו אמורות  

את   שלה  המענה  את  לה  של  לתת  לתחושה  יגיעו  שנערות  למשל  אסור  והדיבור.  הונטילציה 

השפלה, אם היא לא מקבלת טלפון למשל, ההנחייה היא להפוך את זה לשיחה מעצימה ז"א לא  

לנו רכזת    לתת לה סתם הרגשה של "נתתי לך, הנה מגיע לך", ז"א הרגשה של נקמנות. והייתה

ך טלפון, אבל אתמול קיבלת. ז"א, שאת  נו. היום אולי לא מגיע לכזאת שכבר מזמן לא אצל

 ך להיות בזה אלמנט של העצמה. צרי יכולה ומסוגלת. כל שיחה של משמעת

 

אינטליגנציה רגשית, יכולת הכלה, לא להעלב ועם זאת  "   להיות בעלת  לעבודה בבית רותעל המועמדת  

גם לעצמה, להבין מורכבות של סיטואציות, רכות מחד  יכולת הכלה  וסמכותיות מצד שני. הן    להיות רגישה, 

כל נערה מוצאת את אשת הצוות שהיא יכולה להתחבר    –אבל זה גם חלק מהיופי  ,מאוד שונות נשות הצוות שלנו  

אהבה,  "  כמו כן המועמד האידאלי יכול להעניק   "יכולת הכלה ואינטליגנציה רגשית גבוהה.  – אליה. המשותף  
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הנערות ואת הכבוד שלהם, מכבד אותן, מוכן להיות פתוח למה  אכפתיות, נותן, חושב, עובד ביחד, רואה את  

 ...נסיון בחינוך הבלתי פורמאלי" שקורה, יצירתי מאוד

ההתייחסות ליכולת לעבוד עם אינטואיציות וידע סמוי עולה אף היא בראיונות. המועמדת צריכה להיות  

הנערות מריחות מי באה  את העממיות.  מחפשת  ]אני[  או שיש לך או שאין לך את זה.    –עובדת עם הבטן  "  כזו ש

לפרנסה,    רקלזכור כל יום מה הייעוד ומה המטרה שאנחנו מגיעות לכאן. זה לא  "על אשת הצוות    לעשות אצבע".

ייעוד, תשוקה לתת מעצמי להכיל את הבנות אני הולכת  ולהכיל. ביום שלא אצליח    ...צריך לבוא עם תחושת 

 הביתה." 

מנו   הן  הנדרשות  התכונות  בין  האידאלית.  הצוות  לאשת  משלהן  קריטריונים  העמידו  הנערות  גם 

ונותנת את מה שאת    ...מבוגרת, אימהית, עברה דברים, מכירה"   צריכה כמו אחות גדולה. מקשיבה ומחבקת 

רכזת שהיא קשוחה  אומרות על ה  יש נערות שמציינות כי על הצוות להיות קשוח יותר איתן "]הבנות[  ". געבאותו ר 

". הכמיהה לגבול חיצוני הדוק יותר מבטאת בעיני,  יה משנה אם היו קשוחים איתי יותראבל היא עדינה. אצלי ה 

 כמיהה אמביוולנטית לסיוע לתיקון מחד ולהגברת תחושת מוגנות והגנה מצד הצוות מאידך. 

ת רות ביחס למעונות חסות  כמו כן, למרות שצוותי הבתים מתוגברים בזכות הגב הכלכלי הרחב של בי

ו  עולה תחושה כיאחרים,   חלות  מייהן הנערות והן נשות הצוות  המדריכות מוצפות עבודה ברגעים מסויימים 

שיוסיפו מדריכות, לפעמים מדריכה לא יכולה להיות לבד  " , כפי שביטאה זאת נערה:לעיבוי הצוות ברגעים אלו

יל ואחת ארוחת בוקר, קשה הכל  צריכה להיות שוטרת ואחת מיוצריכה עזרה. בלילה עושים קרחאנה ואחת  

חשוב לציין כי במשמרת נוכחות שתי מדריכות אך קורה ובמצב בו שתי המדריכות עסוקות נערה תחוש    .לבד"

   זנוחה. 

 

 השכלה -טיפול-חיבור בין המרחבים חינוך 7.9

היא גם משלימה לשתי המשימות    החיבור בין שלושה ממשקים שלכל אחד מהם משימה חשובה מאין כמוה אך

האחרות, הוא חיבור שתובע מחד טוטאליות למשימה שלך כאשת צוות בממשק מסויים, לבין גמישות של ביצוע  

המשימה אל מול הממשקים האחרים, שלעיתים, עבודתם נוגסת בעבודתו של כל ממשק אחר. כך למשל, לעיתים  

הזמן היחידי האפשרי הוא על שעות לימודים ספורות ויקרות לקראת  למרות ש  ס"עויש צורך בקביעת שעה עם ה

במצב שהרכזת מאבחנת כדורש הישארות בבית כשיש עומס לימודי וכל שעה  מצויה  לעיתים נערה  הבגרויות.  

והרכזות,  "זה קשה. יש המון חיכוכים. תמיד. כל העו "  חשובה ללמידה לקראת מבחן חיצוני. והסגניות  סיות 

התחלה. הייתי צריכה לגייס סבלנות".  בין החינוכי לטיפולי, בית ספר. היתה לי המון סבלנות ב  המון חיכוכים 
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הבית    –אם לא נהיה בהמשכיות  :"הסולבנות היא מצרך מחייב, שכן  תחושתה של אשת צוות כימובאת  מאידך,  

 " יקרוס.

ישנה המשכיות בין    )רכזת בית, סגנית ורכזת טיפול, העו"ס של כל בית(הבוקר  צוות  נשות   חשות כי 

ס אני יודעת. גם אם צריך אותי וקרה משהו ונערה בהתפרקות, אז  " כל מה שקורה לנערה בביה"  המרחבים:

שבועות    3- קוראים לי ואני מגיעה ומדברות ואני מארגנת אותה והיא ממשיכה או שבאה איתי הביתה. אחת ל

ל למורות. פעם אני הייתי עושה את זה, הבנו שיותר  נפגשת עם המחנכות ועושה את החיבור של הטיפו  ס "עוה

לרוב, כשנערה במצב רגשי זה או אחר מנסה ליידע את צוות המורות שידעו מה הן  תעשה את זה...   ס" עונכון ש

  "מקבלות. או שקרה משהו בבית, חזרה פגועה מחופשה. ביהס מעורב. המידע כל הזמן זורם כי רק ככה נצליח.

בעבודה עם הנערות דורשת תכלול של מידע רב, היא הבנה שבולטת בראיונות. ככל שאשת  ההבנה, כי כל החלטה  

והצורך של תכלול המידעים השונים לכדי   יותר היא מבטאת יותר את ההבנה לגבי המורכבות  הצוות ותיקה 

מה   כשזה קשור רגשית למדריכה זה יותר קל לי להפנות אותה לבטן, כשקשור לנערהקבלת החלטות מדוייקת "

נכון או לא נכון זה לא רק מה את מרגישה, זה גם מאיפה היא באה, מה הוחלט בהנהלה, איזה כדורים היא  

אני יכולה להכווין מדריכה מסויימת על נערה מסויימת לפי מה שאני מכירה אותן,    ..זה לא רק את.לוקחת.  

בתקופה הזו, אני תמיד אזכור מה המטרה שלי עם  חושבת מה נכון לנערה, הכרות עם המדריכה, מה נכון לבית, 

 " הנערה 

נפרדות במובן שלילי של המילה, הן בתוך המרחב החינוכי  קיומה של  קולות שמבטאים  ו  נשמעבמחקר  

כ ברור מה קורה בין  "יש תחושה שכל בית עובד עצמאית, לטוב ולרע אבל צריך קו מנחה ולא כבין הבתים: "

ש מתאמים.  כמה  ביחד.    עולה פ-יתוףהבתים,  אוכלות  היינו  בשבת  שנשארות  בנות  מאוד.  חסר  הבתים  בין 

קרה   –הנפרדות הזאת שנוצרה בכפר גם ברמה הפיזית שמבנה ההנהלה עבר לשם וזה לדעתי דבר לא טוב שקרה  

גם בבתים. כל אחד סגור במשרד שלו, אין את הראייה מה קורה בבתים. ההנהלה זה הלב של הכפר. ועכשיו הוא  

לשמור על משפחתיות, ביתיות    ..המסר ]הוא[. בעבר מעורבות נשות ההנהלה היתה גדולה יותר וקריטית.מסוגר

 בלי זרז זה לא יקרה." אבל בפועל זה כבר קורה פחות. 

מצוות   מרואיינות  בילבול.  של  למצבים  לעיתים  גורמות  בכפר  שמתקיימות  והדיפוזיות  הקהילתיות 

לא מדויקים או לא מחודדים לגמרי."  דברים שהם לא נכונים,    המון  ישההדרכה הבכיר אמרו בראיונות כי " 

על  מה כל אחת עושה בכפר, על מה היא אחראית, למי פונים  –הגדרת התפקידים צריכה להיות יותר מדוייקת "

" הדבר אמנם ברור מבחינת החלוקה "על הנייר" אבל בפועל מצאנו אמירות על דיפוזיות  גם לנו כנשות צוות.  מה,

 ן התיפקודים והתפקידים, רובן בקרב הצוות הבכיר של הכפר. בי
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בהווי  מעורות  המורות פחות  בשל מאפייני התעסוקה הדיפרנציאליים של מרחבים שונים בכפר, יוצא ש

ניתן לשייך מאפיין זה לשורה של מאפיינים ביניהם,  ישיבות.  וב  משמעותיים  אירועיםונוכחות פחות בשל המקום  

ייבות הנמוכה של המעסיק כלפי המורות, השוני הגילי בין המורות למרבית נשות צוותי  אופי ההעסקה והמחו 

טיפולי המהווה מרחב  בכפר,  בית הספר  של  פורמאלי  ומעמדו הלא  והטיפול, מקומו    חינוכי- חברתי-ההדרכה 

 ומדגיש פחות את חשיבות התהליכים שההשכלה מייצרת. 

 

 .  בית ספר-חיבור בית

צוות בית הספר לא תמיד מכיר את צוותי הבתים ומתוך הראיונות עולה שלא תמיד יודע ומעודכן בקורותיה של  

לא כל כך מכירות את צוות בית הספר. חלק מהמורות טוענות כי ברמה  גם הן  מדריכות רבות  הנערה בבית.  

ת יומה מחדש בכיתה, מבלי לגרור  מסויימת, אין בכך כל פסול שכן, נערה יכולה להגיע כעוסה מהבית ולהתחיל א

את הכעס לבית הספר. הבית מספק לנערות חינוך ובית הספר מהווה זירה ליישום החינוך בספירה שיותר מדמה  

את העולם החיצון, באופן ארגונו, בהיותו מבוסס על מדידה האובייקטיבית, בנורמות העבודה ובתכנים בהם  

 " רגלות את זה.אותן ובבית הספר הן מת  אני תמיד אומרת שהבית מלמד הוא עוסק. "

ההשכלה כן חיה  רכזת: " מאידך, חשיבותה של ההשכלה ברורה לפחות ברמת ההבנה, כפי שמציינת  

יש פה נערות שנשארו בשביל לסיים את הלימודים    א מדוברת אבל יש לה חשיבות גבוהה,ונושמת בבית למרות של

ינות שרוצות להישאר בבית רות בשביל הלימודים. ברור שהיא  שנערות מב  17-כ זה קורה בגיל רבע ל"שלהן. בד

מעבירה  ]אני[  סגנית: "בסדר מבחינתנו וזה סוג של ניצחון",  גם צריכה אותנו והיא מתרגמת את זה ללימודים וזה  

למדריכות ציונים והשגים, כי המדריכות לא מחוברות לביהס. כשהייתי מדריכה לא הכרתי שם אף אחד אז אני  

 והיא מבסוטה רצח.   ל]נערה['במבחן' ואז 'כל הכבוד   94את בת חן תרימו לה בארוחה שקיבלה  'תחזקו

 ועכשיו את יותר מחוברת לביהס בתור סגנית?  –

כן, יש גם ישיבה פדגוגית שיושבים כל הצוות של המורות וכל הצוות בוקר של כל בית ומדברים על כל   -

שפתאום  בבית  נערה אז את רואה מה הצוות אומר בתיפקוד עליה בביהס דברים שלא ידעת. נגיד מישהי בעייתית  

ים  ת לה שיש בה גם דברואת רוצה לדעת את הדברים האלה כדי להראו  'קשובה בשיעור ומשתתפתאת שומעת '

 טובים". 

עם הצוות של    צוות בית הספר  יושביםבמועצות מועצות פדגוגיות עם כל בית.  פעמיים בשנה מתקיימות  

מתארות  נותנת רקע כללי על הנערה, רכזת הבית או סגנית    ס" עונערה נערה. ה   דנים במצבה הלימודי של כלהבית ו

הבנה   לכדי  השונים,  במרחבים  הנערה  תמונת  בין  חיבורים  נוצרים  וכך  והטיפול  החינוך  במרחבי  מצבה  את 
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את הסימביוזה והתמיכה ההדדית בין הבית לבית הספר מתארת  .  מעמיקה יותר של הנערה, מאפייניה וצרכיה

עוברות. אנחנו אחד מול השני    אני מאמינה שמה שקורה בבתים מסייע לבית הספר בתהליכים שהנערות מורה: "

-שיתוףכשהנערה לא קמה. הבית עושה הכל כדי לשלוח נערה, לבקש מהבית להקל על נערה כשיש בגרויות. כן יש  

 בות פדגוגיות כל פעם מול בית אחר". עם הבית לקידום הלימודי. אני מתעדכנת ממיילים ומישי פעולה

ות שהוא תובע ובאמונתו למשימתו, לעיתים קרובות  מאידך, במצב בו כל ממשק כל כך טוטאלי במחוייב 

יש התנגשויות בין הממשקים, ואף יש אמירות לגבי סדרי החשיבות של המרחבים השונים בכפר. דוגמה לאמירה  

כ צריך לשים את הטיפול לפני זה כי המקום  "אם יש סיטואציות של השכלה מול טיפול, בדשמבטאת זאת: "

 " יום לימודים כי זו המטרה שלשמה אנחנו פה. שיקומי. גם אם הנערה תפספס

 

 .  טיפול-חיבור בית

במצבי   נוער  של  בתחום  קודם  נסיון  או  רחבה  פורמאלית  ללא השכלה  ברובו מצעירות  מורכב  צוות ההדרכה 

בהיותו אמון על ההתנהלות השוטפת של הנערות, הפרספקטיבה הראשונית והבסיסית של הצוות לגבי    .מצוקה

ן של  תפקוד ניהול, ליווי, ותיפעול ההתנהלות היומיומית של הבית, כלומר, אחריות על  אחריות ל תפקידו היא  

ההתנהגות בין  הקשר  את  להבין  זמן  שלוקח  מספרות  ההדרכה  מצוות  מרואיינות  לבין    הנערות.  הנערות  של 

ומורכבויות שאיתן הנערות מגיעות אל הכפר. החיבור בין המדריכות לבין הצוות הטיפולי   מאפיינים רגשיים 

שמבהיר את החיבורים, שעורך ביחד עם צוות ההדרכה התבוננויות על הנערות מסייע לצוות ההדרכה להבין את  

ביר את האמפתיה כלפיה וגם מעשיר את ההבנה  התמונה המורכבת העולה מהתנהגותה של הנערה, מה שגם מג

" שלה.  והצרכים  הנערה  של  המיקום  של  לגבי  התמונה  את  לראות  קל  תמיד  לא  מלימודים  באה  את  אם  גם 

גם מצד הטיפול נשמעים קולות דומים לגבי הצורך    לי את המשמרת".  הטיפול. למה היא יוצאת? היא פירקה 

" התמונה:  כל  דברבהחזקת  מחזיקה  ואני  ]הרכזת[  עמדה  תביא  היא  אחר  מפן  אראה  ואני  החינוכי  מהפן  ים 

אחשוב שלא נכון, היא מקבלת את ההחלטות מהפן החינוכי אבל יש דברים שהיא רואה שאני לא. יש לה קשר  

כשיש "התנגשות" בין העבודה החינוכית לטיפולית, מספרת    "אחר שמתאפשר עם הנערות, שלי לא מתאפשר.

" מאוד    רכזת:  גם  אנחנו  נכנע.  מישהו  ובסוף  מאנשים  עצות  מבקשים  מתווכחים,  מדברים,  המון,  קורה  לא 

בסוף אנחנו מקום  לעו"סיות התייחסות טיפולית לכפר: "  הבנות מרגישות את זה."וסומכות אחת על השניה  

 " טיפולי, לא חינוכי גם אם העבודה דרך חינוך.

 

 ועכשיו-כאןתייחסות לכלים לעתיד מול ה הקנייתינטציה של אורימתח בין המרחבים: 
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ועכשיו.  - מתן כלים להסתגלות עתידית בחוץ, דרך עבודה בכאן  –צוות ההדרכה עסוק מאוד באוריינטציית העתיד  

יש גם לדעת להתנהל בעולם, לכבד סמכות. את זה המדריכות מחזיקות מאוד חזק מול הנערות: "מה תעשי  "

 בחוץ?"  

בטוחה,   רגשית  תשתית  בניית  על  ראשית,  נשענת  לעתיד  יציב  בסיס  יצירת  כי  הבנה  מתוך  מאידך, 

בבניית בסיס בטוח  ועכשיו,  -העובדות הסוציאליות משלימות את עבודתן של המדריכות ועוסקות הרבה בכאן

לחקור את העולם ואת עצמן, בהתכנסות פנימה לעיצוב עצמי ולחיזוק, כדי שהן יוכלו להפיק מעצמן את המירב,  

  – בסוף כל העבודה שלנו זה ללמד אותן איך להתנהל בעולם. ואני    – אחת המדריכות אמרה לי  כיום ובעתיד. "

למוד את זה אבל מה עם הכאן ועכשיו? אנחנו צריכות  אני לא מסכימה איתך מהשורש! זה חשוב, הן צריכות ל 

כל החלקים  ..של מה אחר כך, של לחנך לחנך.  –לבנות את הבסיס שיהיה להן את ההתנהלות בעולם. שם יש מתח  

 וייה אחרת וזו הלמידה המשמעותית". שהן משחזרות קורים כאן ואנחנו רוצים לתת להן חו

לא יוצאים היום    18כלום בעולם. וזה מלחיץ. ילדים בגיל    גם ככה אין להן  –השיח של כשתצאי מפה  "

בזכויות,    –ופתאום כלום. זה קצת משתנה כי מדברים על צעירים אבל הכל משתנה    18  -מהבית. והן מגיעות ל

כלום. ובית רות מחזיק את זה שאתן לא לבד אבל יש בזה משהו מלחיץ. משהו בכאן ועכשיו    –  18בטיפול בגיל  

.  שקט היקשרותי כדי לפרוח ולשגשגלנוח, להיות ליידה. להיות ילדה, להיות מי שאני רוצה להיות עם  מרגיע, נותן  

יש פה תחליף משפחה, מרגוע היקשרותי, יש לי גב. ואז אני יכולה לחקור את העולם, לחקור מה מתאים לי וזה  

   ")הדגשה שלי(   זה.ויש שקט. אז כ מרפא בעיני. כמו הילדה שלי שחוקרת את העולם ואני יושבת שם

היכולת לחזור לכאורה לילדות המוקדמת, מאפשרת כתיבה של נרטיבים חדשים, שיתווספו לדפוסים  

  ו ז  קשרים בינאישיים מיטיבים יותר.  ולרכוש יכולת לבנותהבעייתיים עליהם הנערות גדול ולאורם הן עוצבו,  

 הצוותים בכפר מחוברים אליה: כלל עבודת חיבור וריפוי ש

 

אם נערה משחזרת מה שהיה לה עם אמא שלה והתגובה שלי היא לא מה שהיא מצפה לה, לא  

שלי   מהפגיעות  או  מהאגו  פועלת  לא  אותה,  רואה  אני  במרכז   –ממקום,  אותה  שמה  אני 

ומאפשרת לה חווייה אחרת. ואני חושבת שזו הלמידה האמיתית, התיקון האמיתי, קורה שם  

ע את  חוות  הן  פתאום,  אחר  מרגישה  משהו  אני  ואז  אחרת  העולם  את  חוות  הן  אחרת,  צמן 

שהיתה פה וטיפלתי בה ומאוד אהבתי לטפל בה והתעסקתי    נערהזיקוקים. היה לי מקרה עם  

במשהו שהוא לא תחום אחריות שלי והיא התעצבנה עלי ועושה תוך כדי צמות לאחת הנערות  

ר ואז זה נפתר. ואז משומקום  ל קורה משהו אחובדכ היא לא מדברת אלי ככה כי בתוך הטיפו
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יש לך ידי זהב, כל מה שאת עושה,  '  –ואני    .והיא עשתה ת'מבט  'איך זה יצא?היא שואלת אותי '

הייתי בטוחה שתגידי לי 'איך את שואלת אותי אחרי    –והיא היתה בשוק    'את כל כך מוכשרת.

היתה אחרת  חווייה  איזה  כי  זיקוקים.  הרגשתי  ואז  ככה?'  אליך  ופתאום    שדיברתי  פה  לה 

עדיין לראות   נכון, כעסתי אבל אני אוהבת אותך, אני מצליחה  וגם.  גם  חויה של  הבאתי לה 

וזה היה חווייה אחרת בשבילה. אני לא   נהדרת ומדהימה.  גם  וזה שאת  אותך, את שלמותך 

 " צובעת את כולה בשחור ובעיני זה התיקון.

 

 צוות -ועבודת צוות-ת למיד 7.10

נשות הצוות מתייעצות רבות ותכופות זו  ללמידה, כאשר  לתמיכה והתקשורת הבינאישית מהווה מקור  

בצוות הבוקר בכל נושא  כן  המדריכות מתייעצות במהלך המשמרת זו בזו ובזו במהלך יום העבודה ולאחריו.  

גם שיחות של חשיבה  כך גם המורות, כאשר בכל הפסקה יישמעו    וסוגיה, מקטנה ומקומית ועד גדולה ומהותית.

להן   ביניהן, שמסייעים  הבינאישיים המתקיימים  ציינו את הקשרים  העו"סיות  כן  כמו  נערות.  על  והתבוננות 

 להיתמך וללמוד זו מזו. 

 ליווי צוות

ובאחזקה   והן בתמיכה  פונקציה מרכזית הן בתמיכה הרגשית  עבור רכזות הבתים, מור מנהלת הכפר מהווה 

היא    .. חושבת שאף אשת צוות לא היתה מחזיקה פה בלי מור כי זה מנטאלית קשה.אני  המקצועית. רכזת: "

מצליחה להחזיק את הכל מדהים. אי אפשר להחזיק פה מנטאלית, זה קשה מאוד. ומור מצליחה להרגיע, לווסת,  

כשיו  לצחוק על הדברים כשצריך ולאהוב אותך ולחבק אותך. את נכנסת ומור עכשיו אני חייבת לדבר איתך כי ע

כן, אני רוצה לשמוע מה סוף העולם. היא מצליחה, שאפו. אני מורידה    –סוף העולם. היא צוחקת לך בפרצוף  

 הייתי סוחבת פה כל כך הרבה זמן."  לא  –. איתי, אם לא מור בעבפניה את הכו

עם זאת, נוכחות והתעדכנות    הרכזות.  בקרבגם רונית מסומנת כפונקציה מרכזית בליווי, הנחיה ותמיכה  

...]כשהגיעה חברת הנהלה לישיבת  נוכחות צוות ההנהלה חשובה"  :צוות הבוקרחלק מההנהלה חסרה לעיתים ל 

גם שלי, כשהבוס מגיעה    את יודעת איזה וואו זה עשה לצוות? זה נורא כיף, פתאום ההתמקמות אחרת. הצוות[  

 . "לראות איך את מעבירה את הישיבות. את נהית יותר מקצועית, מודעת, יש משהו אחר בחלל הזה

ה צוות  של    מדריכותבהיות  למגוון  נחשפות  ובהיותן  בבית  ההתנהלות  של  שוטף  ניהול  על  אמון 

אתמול  סיטואציות מורכבות ומאתגרות, צוות המדריכות זקוקות להכוונה ולתמיכה מנטאלית שוטפות. רכזת: "

הליווי  "  . אז צריך לטפל בצוות לא פחות מהנערות.]סיטואציה שקרתה בבית[  יצאה מפה המדריכה חנוקה מזה
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ה של צוות ההדרכה נעשה הן בישיבות ייעודיות ובימי השתלמות והן בשיחות לא פורמאליות מרובות  וההנחי 

המדריכות, שכפי שצויין קודם, הן כוח אדם איכותי    גם בלילה.  –המתנהלות לאורך כל יום העבודה ואם צריך  

ומ מורכבים  אירועים  לאור  להכלה,  גם  כמו  ולהדרכה  להנחיה  זקוקות  מקצועי,  לא  רגשות,  אך  סערת  עוררי 

 הקורים תדיר במהלך המשמרת.

 

אני עובדת קשה בגלל הצוות יותר מהנערות בתקופות רבות. כי קשה לעבוד פה והצוות  רכזת:  

 צריך גם אבא ואמא. 

 ם? ימה הקשי  –

ריגשי בעיקר, מוצפות, הכלה, וזה משפיע על כל השאר, יש קושי בעבודת צוות, פיזית לעשות   –

ני חושבת שהקושי הרגשי מגביר את הווליום לכל קושי אחר. קושי שנובע  משמרות לילה, וא

מההתמודדות עם היוםיום, פחות מהסיפורים. לפחות אצלי. לי יש יכולת ניתוק מהסיפורים  

של הנערות. זכור לי אולי שנימקרים שאני לא יכולה לשמוע, שממש עצר אותי מלתפקד. הרבה  

הסיפורים של הנערות. למשל, יחסים בצוות, יחסים    דברים אחרים עצרו אותי מלתפקד, לא 

 מול הממונים, מול הצוותי בוקר.

 

מגיע    וההוראה  בניגוד לעו"סיות שעוברות הכשרה מקצועית הכוללת עבודה מנטאלית, צוות ההדרכה

לא מגיעות מהשדה    וכן חלק לא מבוטל מהמורות  חלקן הגדול של המדריכותממגוון של מסלולי חיים ולימודים.  

אני יכולה לתווך  מהעו"סיות ליימן אותן ברפלקסיה פנימית, "  -לגבי המדריכות  מעצמן והטיפולי, מה שמצריך  

מה קורה להן מול הנערות ולייצר חיבור אבל בשבילן להסתכל פנימה זה מאוד קשה אבל הן גם לא מכירות את  

במהלך ישיבות הצוות העו"סיות  "  ו קרימינולוגיה אבל הן לא למדו להתבונן פנימה.השיח הזה. הן כאילו למד 

משתדלות לקיים דיון מהותי בסוגיות שנוגעות לעבודת ההדרכה של נערות במצבי מצוקה, מעבר להתמקדות  

רה,  ועכשיו. במהלך דיון על נערה, עולה הצרך של מדריכה לעצור לרגע ולהקדיש את כל תשומת הלב לנע-בכאן

נערות להיות איתן. העו"סית מנסה לכוון אותה לכמה אפיקי תגובה: "יש    11למרות שהיא במשמרת ויש לה עוד  

כל מיני דברים שאפשר להגיד להן. ראיתן את הסרטון על חיבוק שרונית שלחה. תנו להן חיבוק, לא חייב להיות  

יכול להיות כל מיני דברים... יכול להתפרקאבל לפעמים צריך לאסוחיבוק פיז,  ואיך  "  ף.. לא ברור מה יקרה 

, הן במהלך הישיבות והן  תוך מתן גיבוי ובטחון  גם הרכזות מספקות הרבה פתרונות פרקטיים  (.2.12.18תצפית,  )

בשיחות חולין תוך כדי העבודה יומיומית: "אפשר אפילו לשים לה מזרון ליידכן שתישן אם זה יעזור להרגיש  
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ללכת למיון  להתקשר אלי או לעוס" אולי צריך  ו   את חוששת שהנערה תעשה משהו. זה במקרה קיצון שבטחון

   (.2.12.18תצפית, " )...לא תתמודדו עם זה לבד, יש מערך שלם מאחוריכןפסיכיאטרי

 

 עבודה בשותפות

מצבים    ולא הכל מתקבל בשותפות, לעיתים  מבחינת אופן ההגעה אליהן  ותברורההחלטות המתקבלות  לא כל  

סגנית:   או בין הצוותים במרחבים השונים.  כעס או קונפליקט בין צוות הבוקר לצוות המדריכות  יםמעורר   אלו אף

  . הן לא תמיד רואות את כל התמונה"  יאת ההחלטות מקבלים בצוות בוקר ולמדריכות לא תמיד קל עם זה כ"

". המורכבות של העבודה עם הנערות  הרמוניה זה טוב אבל לא מתפתחים מתוך הרמוניהמאידך, טוענת רכזת: "

  ריבוי צלילים לא נעים  לאוזן. מאידך, נורמת   –מייצרת הרבה צרימות בלתי הרמוניות ולעיתים אף "קקופוניה"  

וללבן את   שך עם נשות צוות אחרות מתמ  הנורמה לדבר, להמליל, להיות בקשרהעבודה מתוך הקשר הבינאישי, 

מתוך סיטואציות מורכבות ומאתגרות, שנוגעות  ללמוד  לתקשר חלק מהקשיים ומייצרת את היכולת    ,הדברים

 בנשות הצוות בנקודות רגישות.

אף תואר לא  "  מורכבת ואינטנסיביתהעבודה עם נערות בעלות מאפיינים של "קצה רצף" היא עבודה  

ים חשות, כי יש מקום  רחבנשות הצוות מכל המ"  מגיעה לפה ומקבלת כאפה לפנים.  מכין למה שקורה פה. את

לא  ..."  :ולעוד הבנה לגבי מהות העבודה עם הנערות  מקצועיים נוספים  כלים  רכישת, ל נוספת  להכשרה מקצועית

כולן מדוייקות. עלי זה נורא מקשה. משהו בתגובות שלהן לנערות, היכולת שלהן להתבוננות פנימית. חלק יותר  

להביא  ]צריך בעיני[  לא מוכנות, לא מסוגלות ללמוד.    –יכולות לקחת ולעשות עבודה ומוכנות ללמוד וחלק לא  

הייתי שמחה שיהיה כאן עוד הרצאות  "   ",ת לכל מדריכההדרכות נוספות, נושאים שלא למדנו כאן, שעה פרטני

חסר  " ",שיקחו אותנו  –של אנשי מקצוע מבחוץ בימי ישיבות, להכיר מקומות ושיטות אחרות, כמו שבאים לפה  

לי כלים, המון כלים חסרים פה. חינוכיים. אני לא בעד תכנית הצ'ופרים. לדעתי היא מכשילה יותר מעוזרת.  

 " ן שנתפנה לאירוע שקורה עכשיו או שנמשיך?פניּות. סדר עדיפויות, האם נכו

אם נמנה את הכלים החסרים העיקריים, דובר על ידע בפסיכופתולוגיה, ידע בניהול קבוצה, ידע בקשר  

פיתוח מיומנויות רפלקסיביות וכן,  , שקשורות לתפקידי  בקרב צוות ההדרכה  ואישיות  בין הרגשי להתנהגותי 

לגבי צוות ההוראה    "הגדלת המיכל הרגשי, להתמודד רגשית יותר טוב.רכזת: ", או כפי שניסחה זאת  ההדרכה

את מרבית ההכשרה הפרופסיונאלית של  עלה רצון ביותר ידע פדגוגי בנוסף לידע אודות נערות במצבי מצוקה.  

  אם מדריכה מגיעההרכזות והסגניות, שמלוות את המדריכות באינטנסיביות היומיומית: "  קיימות המדריכות מ

מה קרה, מה    –אז אני אפגש איתה, לא בטלפון, נדבר    ס" עו אלי ב'אני לא יכולה יותר' למרות שזה בעיקר מול ה
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זה עושה לה, נפרק את זה ביחד, נסתכל על זה. אני מסתכלת עליה. בד"כ מפנה אותה להיזכר בתחושות בטן,  

. הפידבקים על  ו"סיותעשה בידי הע" חלק משמעותי נוסף בליווי המדריכות נ לפעול משם בשילוב של אחריות.

כשאני זקוקה, אפנה למור, היא מדריכה  הליווי של העו"סיות טובים מאוד: "יש לי הדרכה מעולה חיצונית...

 העוסיות האחרות אין לנו זמן להיפגש. ..]עם[ תבין רוב הזמן.תעמיק איתי את המחשבה ותהיה שם ו מצויינת,

לצוות   גדולה כהכשרות מקצועיות שמרגישות  , למרות העומס  מדוייקות לצרכים, מתקבלות בשמחה 

אתמול היה פה יום עיון ונכנסתי להרצאה של תמיר אשמן והוא דיבר על טראומה עיקשת וישר  : "שהן מייצרות

 " רשמתי הכל. מרותקת. כל כך שמחתי שהביא את המושג הזה. זה החייה אותי. חסר לי לפעמים ההסתכלות.

 

 צוות לאורך זמן תהליכי הישתנות של ה

המפגש עם הנערות הוא תרפוייטי  של יונג על כך, שכל מפגש מניב תגובה כימית משותפת, הרי ש דבריובהמשך ל

מלבד הנערות, גם נשות הצוות עוברות  כך ש  הכפר מהווה מרחב משמעותי עבור שני הצדדים.לשני הצדדים.  

 תהליך של התבגרות:  

 " דווקא להיפתחלמדתי  ]דרך הנערות[ דרכן "

 " מודעות. לעצמי, לסביבה"

נערות שאוהבות אותי, שמחות כשאני עובדת. זה דברים שהן לא    –המקום תרם לדימוי העצמי שלי  "

 " זה חיכתה לך". אהבה ללא תנאי.-אומרות. ואז מדריכה "תדעי שהיא מה 

  – יש משהו במקום שמזכיר לנו לקחת את החיים בפרופורציות. יש משהו מחזק. בקשר עם הנערות  "

ני מרגישה שבאה לבית, לא  שמספק באופן אישי הדדיות. אהבה. פשוט כיף להיות כאן. בשבילן זה בית וגם א

 לעבודה." 

פה נערות שנוגעות בי  יש  "גם עבור הצוות המקום הוא מרפא בהיותו מעלה חוויות עבר שלא עובדו.  

בנקודות, דמויות מהעבר. דברים עלו מהעבר והצלחתי להתאפס ולהתמודד אחרת עם הדברים כי אז לא באמת  

 " התמודדתי.

מלמדת  משפחה וכמו כן, העבודה עם נערות שמשפחתן פגעה בהן מעלה בקרב נשות צוות את הערכתן ל 

להעריך  ]למדתי[ . "שלא בהכרח מתקיים עבור כל אחת מובן מאליושנראה עד היום כעל כל השפע    אותן להודות 

כל יום אני מודה.    לא ידעתי להכין חביתה. את המשפחה. גדלתי עם כפית של זהב. בית רות עשה אותי בנאדם.  

לא ישנו בלילה ופתאום אני רואה את זה פה. לא יודעת מה הייתי עושה בלי הורים שלי.    ]ההורים[  אני יוצאת הם

 " להן אין את זה.  – אני רואה אותן
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, בעיקר המדריכות שמגיעות אף  עוברות תהליך של התבגרות  כפי שהנערות מתבגרות, גם נשות הצוות

התבגרות:   של  תהליכים  עוברות  לכפר,  למדי  צעיר  בגיל  באופי  "הן  פחות    -שינויים  יותר,  בוגרת  נהייתי 

  ; "לא מובן מאליו שטותניקית. יותר מעריכה. פחות רבה, פחות נכנסת לפינות. מבינה.

 

סולחת יותר לעצמי. מקלה עם עצמי. היום אני מצליחה יותר להרפות. חברים גם רואים. אני  

משיך  ]אני[ לא אש  –א בוכה ואם בוכה כי קרה משהו. התרככתי. הם חווים את זה. חלקם יגידו  ל

דברים הביתה, עכשיו כן וזה  לעבוד בבית רות כי הסיפורים קשים. בשנה הראשונה לא לקחתי  

פה  משפיע מסיימת  שהייתי  תקופות  היו  לא,  או  מגיעה  אני  אם  הלימודים  על  משפיע  זה   .

ומאחרת ומרצים דווקא היו סלחנים כלפי. הקול הפנימי מאוד חזק, מאוד שואל אותי מה אני  

 נה לו. חיבור פנימי. ריכה, אני עו צ

 

שזה בסדר אם דברים לא הולכים לפי התכנית. קשה לי עם ספונטאניות. אני חייבת לדעת הכל  

ולרוב אני לא יודעת הרבה. הצורך שלי בשליטה הוא בגלל שהייתי לבד. את לומדת שאפשר גם  

א עמוסה  אחרת. הלזרום עם הסיטואציה נכנס לי גם לחיים האישיים. אני נורא מתוכננת. נור 

רעיונות, סיטואציות, איך הבנזוג   דיעות,  ופה אני צריכה להתגמש עם  והכל מתוקתק אצלי. 

בקיר.   הראש  עם  והרגשתי  מתעקשת  הייתי  כי  דברים  על  מתעקשת  פחות  אני  היום  חושב. 

 מתעקשת על מה שחשוב. המקום לימד אותי לעשות את זה.

 

בו   גם נשות הצוות עוברות תהליך של ריפוי, קבלה  התהליך הריפויי של הכפר מהווה תהליך מקביל 

מלוות. הן  אותן  הנערות,  של  וכן מתוך משברים  מתוך משברים שלהן  כחלק מהתבגרותן, החשיפה    וצמיחה, 

לעבודה עם הנערות מבהירה להן את הנטיה המקצועית שלהן וחלקן תוך כדי העבודה בבית רות הופכות את  

ת שלי לא חשבתי שזה יגדל, שאני אהיה רכזת, לא חשבתי שיש כל כך  בחלומו"העבודה עם הנערות לקריירה:  

  ]העבודה בבית רות["  לשנות את הייעוד של החיים שלי",  י"באת  רות ברחוב. לא הייתי שם בהתחלה",נעהרבה  

 " חידד לי מי אני ומה אני רוצה. הדמות המטפלת שאני רואה את עצמי

 

 אתגרים נוספים בעבודת הכפר 7.11

 מנה כמה אתגרים בעבודת הצוות, שחוצים את כלל הכפר ולכן מתאים לציין אותם בנפרד. נבסעיף זה  
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 צוותי בוקר ורכזות תחום –במיוחד על שדרת הניהול עומס גדול עומס גדול על הצוות ו

רבים,    מקצועייםילדות. העבודה מורכבת מתכנים    36נדרש כפר שלם כדי לגדל ילד וכאן ישנו כפר אחד שמגדל  

מגוונות ואישיות  מקצועיות  ובין  מיומנויות  תחום  כל  בתוך  הצוותים,  ובין  צוות  כל  בתוך  תיאום  מהרבה   ,

ההתנהלות התקינה כמו גם נהלי המשרדים מכתיבים  אחריות על  של ניהול וריכוז תחום,    יםהתחומים וכן, בדרג 

, אך בחלקה  "עוגנים שתופסים את רוב הזמן  יש הרבההרבה מאוד עבודה ביורוקרטית שברובה היא נחוצה " 

חלק לא מבוטל מהעובדות,  .  נחווית כמיותרת או נעשית באופן לא יעיל, הדבר נאמר בעיקר על חלק מהישיבות

בראיונות עומס רב, הן ברמה הפרקטית של מחסור בזמן לבצע את כל    כמו גם כל שדרת הניהול בבית רות מתאר 

. המון דברים,  ..אני מפחדת להיות משוגעת. יש פה משהוס קוגניטיבי ורגשי "המטלות והן ברמה האישית, עומ

המון רעשים. אני אוהבת את זה, זה בדיוק מה שאני צריכה להיות ערה ומצד אני אני מפחדת מזה. סיפורים  

ת  כמו כן, עולה התחושה התמידית של מחסור בזמן ושל דחיפּות ובהילו  "קשים. לא רוצה להפוך לקהת חושים.

מה שהתפקידים כרגע כוללים זה  מורגשת בכל הראיונות הן עם צוותי הבוקר והן עם הצוות הניהולי של הכפר. "

 ". לא אנושי. מטורף

מדריכות בבית וזה אף פעם לא מספיק. יש ככ הרבה משימות וזה לא מספיק. את לא    יש ששמדריכה: "

סגנית מספרת על כך    "יש פה משהו ואני פה מלא.מספיקה מרוב משימות להיות עם הבנות. לפעמים כל יום  

שהמחוייבות לכפר, לצוות ולנערות מצריכה לעיתים קרובות זמינות גבוהה מאוד עבור הצוות, שלעיתים מתקשר  

" צוות  לא תדעי, אין ספר.  –בלילה שיחה על חטיף. פה אם לא תשאלי    11שעות: "-לא -או שולח הודעות בשעות

גם בחופש גם בחו"ל אני קוראת מיילים. זה כל הזמן.  ייני הכפר גם בימי חופש. " מספר שמגיע או עוסק בענ 

לו שאני לא כוננית מה אני אתעלם?" חסרונן של חופשות להתאווררות ניכר בראיונות עם  אפי]כשקורה אירוע[  

מתחילת    רכזת מספרת על חוויית העומס שיש לה החל  ". כל החופשים שלי קצרים, לא ממש חופש  צוותי הבוקר " 

כמדריכה: " בא    דרכה  הזמן  כל  פה  doing  -ת  חיים  בעשר קדימה.  בדבר הבא,  כל הזמן  נהנית, את  לא  , את 

 " מטורפים. לא דומה לכלום, סיפוק, קושי, מורכבות. 

הרכזת   של  למקצועיות  קשורים  שלא  ארגון,  ושל  ניהול  של  מיומנויות  דורש  בית  ריכוז  לכך,  מעבר 

סידור עבודה    מינהלית מייצרת היא אתגר סידור העבודה: "-שהעבודה הניהולית   כעובדת־נוער. דוגמה לעומס

שזה סיוט כי כולן סטודנטיות. אני ממש מתאבדת על הדבר הזה כל חודש. זה כאילו קטן אבל ממש לא קטן.  

לוקחת  והולכת הביתה, בעיקר אנחנו הרכזות. הכל את    16:00את לא מניחה את העט ב  "  "ההתחשבות. וזה קשה.

 "זו הצלחה שלך. ]מתפקד[ בית ההביתה, הכל אישי ואיך ש
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המורות   צוות  עם  הראיונות  העבודה    עולה גם  עומס  בבית  הן  ובהכנות  המנטאלי  בכיתה  העומס  והן 

של   הנערות. המוטיב  עם  העבודה הביתהשמייצרת העבודה  עם    לקחת את  במרבית הראיונות  עצמו  על  חוזר 

ציינו רבות ב לשעות העבודה: "המורות. המורות  לנערות הרבה מעבר  אני חושבת  ראיונות את החיבור שלהן 

היום  " .  בעלי אומר לי 'תצאי ותיכנסי מחדש'"לוקחת את הדברים הביתה. לפעמים    " "עליהן גם כשחוזרת הביתה

  אתכמו כן, ציינו המורות    "אני מצליחה להתנתק מהעבודה כשאני בבית. פעם הייתי נכנסת למיטה עם דמעות.

 ולאן צריכות לצמוח מחר.  הצורך לעבד את יום העבודה ולהבין מה חוו

גם הסקטור הטיפולי לא טומן ידו בצלחת ומתאר את העומס הרב הנובע מהעבודה הטיפולית יחד עם  

זו    " "הרבה פעמים אין לי זמן לאכול.ס: "" אומרת עו  הןעבודת הניירת הרבה, שתי פונקציות הכרחיות שעלי

 . "שואבתעבודה 

. אמנם תחושת החירומיות, העומס והדימוי  במוסדות כוללנים  נרטיב העומס הוא נרטיב שכיח ומוכר

מיון הם מצבים שגורים במעונות רווחה כמו גם בבתי ספר אך לאורך זמן, העומס הוא גורם שחיקה  -של חדר

"  מהותי.  משמעותי.  שחיקה  גורם  מהווה  ולצוות  ולנערות  לכפר  המחוייבות  כוננית  אי גם  שאני  שעה  לי    –ן 

א שם". כשצריכים  אני  בתפקיד  אמנם  זו    ותי  היחסית  והאוטונומיה  העמימות  אבל  כפרית  כלל  נורמה  לא 

לגבש לעצמה את אופי מילוי תפקידה, מה שיכול להגביר עומס בשל הצורך בתיאום, אך גם  מאפשרת לכל אחת  

עלו ק  כן,  ביעילות. כמו  נעשה  לגבי עומס  יכול להפחית עומס אם הדבר  והטיפול  בצוותי ההדרכה  ולות רבים 

 זמן יותר ממה שהיא אמורה. -הישיבות ותחושה שחלקן לא מנוהלות באופן מהודק, מה שהופך למטלה גוזלת 

 

 הכפר קשר עם בוגרות

סוגיית החיים אחרי בית רות היא סוגייה שעולה במרבית הראיונות, הן עם צוות והן עם נערות. בנוסף לתכניות  

חששות לגבי תקופת חיים זו.    ותהצוות מביענשות  הנרקמות בקרב הנערות לתקופת חיים זו, גם הנערות וגם  

צעירה חסרת עורף משפחתי מהווה  עבור    ביתית -השמה חוץהיציאה מ  .מרבית הנערות הן חסרות עורף משפחתי

ככולן   רובן  אבל  הצבאי  השירות  עקב  העורף מתמתנת  חוסר  ותחושת  מתגייסות  חלקן  נודע.  הלא  אל  יציאה 

חוזרות למציאות ממנה נותקו והן כבר לא לגמרי שייכות למקום ממנו יצאו, מה גם, שלרובן אין משפחה שיכולה  

 . (2011סטרבצ'ינסקי וריבקינד,  -רענן, כאהןי, )אמית  לתמוך הן בפן הכלכלי והן בפן הרגשי

וחצי את מקבלת מעמד של טרום בוגרת, יש לך יותר זמן, פחות חוקים, את צריכה לעשות איזו    17בגיל  "

פעילות לבית, לעשות דברים שעד עכשיו המדריכות עשו בשבילכן. לארגן סיגריות לבוקר, לעשות הזמנת קניות  

מתאימים את זה לכל נערה ואם היא מסוגלת אז גם תורים,    17.5סטוק, בגיל    באינטרנט, רשימת דברים למקס
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הגיל   לעצמה.  יותר     17.5תרופות  צעיר  השכל  אולי  כי  הזאת  האחריות  לכל  מסוגלות  כולן  לא  אבל  בחוק  זה 

 " וההתנהלות שלך אז לא ניתן לה את האחריות הזאת, נתאים חליפה לפי מידה. 

גיל  כפי שנכתב בפרק על ההשכלה, מ , ולא  21סגרות לנוער וצעירים עם צרכים מיוחדים נמשכות עד 

בגיל   כי  היא  עצמאית.    18בכדי. ההבנה  ורגשית להתמודדות  קוגניטיבית  פרקטית,  מוכנים  לא  עדיין  הנערים 

מחסות   תכנית  מטעם  המוענק  בליווי  להשתתף  זכאיות  הנערות  הנוער,  חסות  מרשות  חלק  רות  בית  בהיות 

שהן לא    50:50הרוב כן עוברות תהליך אבל  , הצוות חש כי לתכנית אין מענה מקיף עבורן " לעצמאות. ועדיין

   "לעשות מה שעשו גם לפני. 18חוזרות אחרי גיל  

לתת כמה שיותר.    –הנערה יוצאת מבית רות, מייצרת תחושה של דחיפות ובהילות    18הידיעה שבגיל  

. חבל לי שאני  ..וייצאו במצב נפשי יותר טוב לאוויר העולם, להיוולד מחדש    18עד    12יכנסו בגיל  י היה עדיף ש"

ל שמגיעה  מישהי  איטי.  4- רואה  הוא  בהתחלה  פה  הדברים  של  הרצף  כי  את  ";  "חודשים  לעשות  לנסות 

 " ת התהליך.. כשהן יוצאות הן לא תמיד ממשיכות א.המקסימום שהבנות יהיו במקום יותר טוב ממה שעכשיו. 

בנות  תחושה שעם נערות מבוגרות שמגיעות לזמן קצוב אין הרבה מה לעבוד "כמו כן עלתה בראיונות  

 . זה בזבוז זמן". 17לקבל בנות בנות זה אחרת לגמרי. אולי לא  –שגדלו פה 

צריך להיות פה פחות סלקציה לגבי  "גם הנערות התייחסו לסוגיית ההכנה לבגרות וליציאתן מהכפר:  

הרבה עד שנותנים תשובה חיובית אם הנערה    ךכ-לשיתנו לה לעבוד, לא לשאול כ  –דברים שנגיד נער רוצה לעבוד  

לתת    "  ה. זה חלק מזה",את החיים של   יכולה. למה לא לקדם אותה. נערה שמגיעה לגיל שהיא צריכה להתחיל

תצטרכי לחיות את    –לבנות יותר אפשרות לעבוד, אפילו בתוך הכפר. פה זה כמו החיים, תסתדרי לא תסתדרי  

 " זה. 

ת הוא לעיתים מתסכל, כאשר האהבה אליהן מעורבת עם עצב גדול על נסיבות חייהן  והקשר עם הבוגר 

  [ היא]: "מספרת כיצד ניסתה לסדר לבוגרת של הכפר עבודה  של מי שלא הסתגלה לחיים נורמטיביים. סגנית

והיא צודקת    !' שח בשעה בפוסיקט  3000שקל לשעה? עשיתי    20נראה לך שאנקה שירותים ל  '  –צחקה לי בפנים  

בחודש? איך תביאי אותה בתודעה שלה לשנות?    3000אבל איך להביא לה לתודעה של להסתדר ממשכורת של  

 " סכומים כאלה. היא לא אומרת לי אבל היא בזנות ואין לנו מה לעשות. מאוד קשה כשמרוויחים 

העבודה על הקשר עם הבוגרות נמצאת בתהליך של חשיבה ותכנון. כמו כן, מתבצע מחקר מעקב אחר  

בוגרות הכפר, על מנת למפות את מצבן, את צרכיהן ואת האופנים בהם בית רות יכול לסייע להן להתמודד טוב  

 היציאה לבגרות. יותר עם  
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. משנת  240  -על ככיום  תקיים קשר עם הבוגרות שמספרן עומד  מבית רות  פעילותו של  במשך כל שנות  

לב  2016 עצמה-רונית  על  לקחה  ליפין  שמחון  בן  למור  הניהול  שרביט  את  שהעבירה  מנכ"לית    ארי  עם  יחד   ,

הבוגרות.    העמותה איריס טברסקי,   ולמסד את הקשר עם  זו או אחרת עם  רונית מקי לנהל  ימת קשר ברמה 

ושלוש   לציון שנסגר  וואטסאפ. אחת של ההוסטל בראשון  בוגרות, באמצעות ארבע קבוצות  כמישים ושתיים 

בית לכל  קבוצות אלה נוספות, אחת  אל  הוא    .  חלק מהקבוצה. הקשר  להיות  רצון  בוגרת שמביעה  כל  נוספת 

עירות לבין עצמן,  צשרים הנשמרים ואף מטופחים בין הוולונטרי ומתקיים רק אם הצעירה מעונינת בו. מעבר לק 

הלא פורמאלית של קבוצות    שותף לחיי הקבוצה. מעבר לתמיכה הרגשיתהנשמר הקשר גם עם צוות הבית בו שהו  

בכך,  מעוניינת  כל צעירה ה טיפול רגשי ואימון למימון של  המאפשרת    ייעודיתתרומה  הווטסאפ, בית רות זכה ל 

גם רות מגויס לעזרה במצבי חירום כלכלי והשתתפות במי   כמו  בית  נהיגה. לאורך השנים  שיעורי  מצבים  מון 

ההחלטות   .. בימי הקורונה תוגברה העזרה הכלכלית בשיתוף הביטוח הלאומישל הצעירות על פי הצורך אחרים

  בארה"ב,  מנהלת עמותת הידידים של בית רות ,המורכבת מדניאל בירנשטיין מתקבלות על ידי ועדהלגבי מימון 

יו הוועד המנהל,"מיכל אוגולניק  נר חברת  זיו  זהבית    איריס טברסקי מנכ"לית   ר הועד המנהל בישראל, ד"ר 

רות,  בית  לב  עמותת  מנהלת הכפר,  - רונית  ליפין  בן שמחון  מור  בוגרות,  יוסף  וארי מנהלת תחום  מיה מועלם 

של הכפר.   ורכזת תפעול  ראשית  ש-לבמנהלת חשבונות  מציינת  כאן  ארי  עקרון    החלטות מתקבלותגם  פי  על 

לפי מידה" צורך  ו  ה"חליפה  פי  על  ניתן  ונסיבות חייה  הסיוע  עם הצעירה  ונקבע מתוך הכרות אישית  ספציפי 

- . לבבמיצוי זכויות הניתנות על ידי המדינהלסיוע    מקביל ובתוספתמימון נוסף זה מתקיים ב.  המצריכות סיוע

הוא ש"אנחנו איתך לכל אורך הדרך      של צוות בית רות וכלל השותפים לעשייה  שובהמסר החארי מציינת כי  

 .ומשמשים תמיד כתובת כמו שבעצם הורים אמורים להיות"

 

  הפרטה והשפעותיה

צוות בית הספר מועסק ברובו על ידי חברה קבלנית  צוות החינוך והטיפול מועסק על ידי עמותת בית רות, מאידך,  

משתנה, בהתאם לזכיה במיכרזי משרד החינוך להפעלת תכנית היל"ה. משמעות הדבר היא כי ישנם פורומים  

כפריים בהם משתתפות מצוותים שונים מתוגמלות באופן שונה על הגעתן והשתתפותן בפורום. הדבר נוגע בעיקר  

 מל על הגעה למרבית הישיבות. לצוות המורות שאיננו מתוג 

בהתאמה לדברי צוות בית הספר, גם מצד הצוותים המובילים ]צוותי בוקר וניהול[ נשמעת אמירה לגבי  

הפיצוי הכלכלי פחות  הפיזי והמנטאלי המועמס על העובדות "   –התיגמול שאינו פרופורציונאלי לעומס העבודה  
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. וצריך לתת יותר תיגמול על הדבר הזה. כי  time and soul consumingהכל זה מאוד  " "ממה שמתאים לעבודה

 " כל אחת פה נותנת את הלב והנשמה שלה. ולא תמיד מרגישים שיש את התיגמול מלמעלה.

 

 התקציב הנוסף ואיך אפשר בלעדיו

  רשות חסות הנוער   בנוסף לתקציב שלעל תרומות מארה"ב    המסתמך בעיקר  מעמותת בית רותהמתקבל  התקציב  

ושל המתקנים    מסייע רבות לעבודת השיקום, החל משיפור משמעותי של האסתטיקה של הכפר  ,משרד הרווחהו

  –כשנערות שוברות חפצים  רכישות מעבר לסטנדרט.  עריכת  ל האפשרות  להעסקת עובדות נוספות ו  , דרךבכפר

יותר    . התקציב מאפשר לטפח את הצוותהמישמעתית להתנהגותן, מה שמשפיע על התגובה  יש גיבוי תקציבי לכך

  3כוח אדם מעובה. כל מנהלת מקבלת לפחות  "  בזכות התיקצוב הנוסף ישנו.  האחרים  מעונות החסותמאשר ב

הכפר    דמות מצוות ניהול  "שעות ישיבות בשבוע. הדרכות פרטניות, ייעוץ ביוגרפי.   5-שעות הדרכה בשבוע בנוסף ל 

ד שאפשר לשכפל את המודל. התורמים הם היזמים והם עומדים מאחורינו כל הזמן. אנחנו גם  נזהרת מלהגי"

 ." מעיזים כי אני יודעת שיש לנו גיבוי כלכלי

ידי עמותה   ניהול ל על  יש השלכותהשגת ה לו  הכפר  הנוסף  על עבודת הצוות ברמה    מסויימות  תקציב 

שמהותיים   ואירועים,  ביקורים  של  "הנחתות"  עקב  שנוצר  עבודה  עומס  על  מדברות  צוות  נשות  היומיומית. 

לקידום האינטרסים של הכפר. ברור לכולן שאין המדובר באינטרסים לא רלוונטיים לכפר אבל תכיפות הכניסות  

לפעמים  תהודה גם בראיונות עם נשות הצוות: " בל  והביקורים של אנשי ונשות מפתח יוצרת עומס נוסף שמק

הצורך  מרואיינות רבות ציינו כי היו שמחות לדעת מראש על    ".שנוחת משהו זה עושה טרפת וזה ממש מקשה

 היערכות לטובת אירוח.  ב

 

 הצלחה  לש פרמטרים  לאור בית רות  סיכום: . 8

מתואר  )  רשות חסות הנוער  ונוסח על ידיגובש  אם נתבונן על עבודת הכפר באמצעות מודל ההצלחה ש

, ניתן לדלות מתוך המידע שנאסף במחקר, נתונים על הקריטריונים  (2007כוכבי, סמדז'ה ומויאל,  -סמסליקבתוך  

 – מודל ההצלחה של רשות חסות הנוער, בוחן את   .המוצעים למדידת הצלחה

 סביבה פיזית בטוחה,   יכולתו של המעון לספק לנערים( 1)

 יכולתו של המעון לספק בטחון רגשי,  ( 2)

 יכולתו של המעון לספק סביבה המעודדת צמיחה אישית ושינוי,  ( 3)

 המידה בה המעון מכין להתמודדות בסביבה מוגנת פחות.  ( 4)
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 כמו כן, נמדדת הצלחת המעונות על פני שני רצפים:  

   ל הצבת אתגרים ועירורם של צרכים ושאיפותציר הרצף בין היענות לצרכים מחד מו)א( 

 חיבור לעולם הפנימי. ציר הרצף שבין חיבור למציאות אל מול  )ב( 

 

 ( יכולתו של המעון לספק סביבה פיזית בטוחה 1)

]אם היו בכפר  "  בתוך בית רות קשה יותר להיפגעבית רות הוא מקום יחסית בטוח עבורן וכי  שמציינות    הנערות

הסתבך בסיכונים  וקשה יותר ל  היה פה אלוהים ישמור כי הבנות היו הולכות לבנים ואז היה פה בלגאן"בנים[  

הפנים, עושה  - שומר עלינו. פעם הייתי עלכ המקום כן  "נתפסים בעיני הצוות כמסוכנים "סה ובדפוסי התנהגות ש 

עושים ככה. ואז הפסקתי. לא אמרו לי. שיחות, הייתי  שטויות ועכשיו כבר לא. כשהגעתי לפה לימדו אותי לא  

   צריכה לצאת נקייה כשאני באה וזה נתן לי לא לעשות שלא יהיה לי בלגאן וגם מסבירים לי למה לא כדאי לי."

בבית רות יותר קל להיות נערה מתבגרת כי מתבגרת עושה שטויות שהייתי עושה פעם וכשבאתי לפה  "

הנערות גם מבינות כי לצוות יש רציונאל,  "  לי שזה אסור אבל למדתי כמה זה מזיק  למדתי שזה אסור תמיד אמרו

 גם אם לא מקובל עליהן, לאיסורים, רציונאל שהצוות, הן מבינות היטב, מתווך להן. 

ם פה אני לא כזה מוגנת. כשהיה פה בלגאן  גאירוע חריג שמייצר תחושת אי מוגנות: "  מתרחשלעיתים,  

נכנסנו לשם פתאום ראינו מה זה אני    ]נערה[בכלל מוגנת. הייתי בבית כשזה קרה. אני ובמימונה לא הרגשתי  

יש פה מצבים שלא מרגישה מוגנת אבל   פוחדת מאלימות כי חוויתי אלימות כשמישהי שוברת את כל הבית, 

ה שלא  יצאתי כי לא רצו שאראה את זה. מפחדת שדברים כאלה עוד פעם יראו. סיפרתי את זה לחן בשיחת קבוצ

ה הרבה זה  הרגשתי מוגנת והיא אמרה שהיא נלחמת שנרגיש מוגנות. גם לה זה היה מאוד קשה. גם שזה לא קור

 נותן הרגשה שלא מוגנת." 

תחושה של אי מוגנות ושל חשש מפני אירועים  לעיתים  גם מראיונות הצוות ומהעדכונים היומיים עולה 

מאפיינים פסיכיאטריים או אלימות במיוחד, שמדאיגות את הצוות, הן  אלימים או מפני נערות ספציפיות בעלות  

צורך בשומר   עלה  כן,  כמו  נשות הצוות.  והן מבחינת בטחונן האישי של  מבחינת אירועים שעלולים להתרחש 

גיבוי במקרים של אלימות בתוך הכפר:  בכניסה לכפר, בעיקר כדי למנוע כניסות לא רצויות לכפר אם כי גם כ

 " שומר. אם מגיע פורץ, אדם זר, אם יש אלימות בין נערות או עם מדריכה.בכפר[  "]חסר לי 
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 ( יכולתו של המעון לספק ביטחון רגשי2)

ביניהם   נערותבקרב ה רגשי,  בטחון  סיפוק  לצוות  ביטויים רבים שמייחסים  יילחמו עליך, קלטתי    :נאמרו  הן 

הבטחון הרגשי משרה  .  שינחם אותי, שירים אותי פה  יש מי  ; יש לי עם מי לדבר, את מי לשתף; שהיא נלחמת עלי

להירגע    וודאות  לווהש ב ולפתח  ומאפשר  ואמונה  ריגשי  ריגשיתויסות  עצמית  על  "  :חוללות  להשתלט  למדתי 

גשית  כמו כן, המרחב הבטוח מבחינה ר  "המצב רוח. זה משהו של הצוות. שהצוות עזר לי. איך שהן מתפקדות.

הייתי רגועה, עכשיו אני משוגעת.  : " ולהביע את עצמן באופנים חדשים  יותר בחופשיותמאפשר לנערות להתנהל  

נראים  "פה אני לא מתביישת מאף אחד. זה יותר כיף. אני פשוט צריכה להתרגל. גם    אופני הביטוי החדשים 

מודי האמנות  בשיעורי אמנות, בין אם באמנויות הפלסטיות ובין אם במוזיקה ושירה, כפי שפורט בסעיף אודות לי

 ומשמעותם. 

השהייה בבית רות משקיטה ומרגיעה  גם נערה שמביעה מורת רוח גדולה משהותה בבית רות ציינה כי  

מדריכה המתייחסת  .  "בשבועות הראשונים הייתי בלי טלפון בכלל, הקלה, רחוק מהחרא, לא להתעסק בכלום"

הנערות לא רוצות להיות במסגרת, מתביישות בזה, זה לא  רוב  "לתחושת המוגנות הפיזית והריגשית מציינת כי  

כל מה   גבוה. מצד שני הן מרגישות את האמיתיות של הקשר. אוהבות להיות כאן, מוגנות, מקבלות  סטטוס 

 " שצריכות, שזה הרבה מעבר למה שקיבלו. בסיסי.

בפני סיפוריהן של הנערות  מהראיונות עם צוות הכפר עולה תמונה דואלית בה, מחד, הצוות פגיע מאוד  

עם השנים, כחלק מהצורך   שעיצבו  והתנהלות  דפוסי מחשבה  הצוות  על  להשליך  הנערות מרבות  והתנהגותן. 

לשרוד, דפוסים שלא תמיד רלוונטיים כתגובות לעבודת הצוות, לתחושתן של נשות הצוות. כמו כן, צוות הכפר  

כל הצוות. צוות ששומרים עליו הוא צוות שעובד טוב. ואולי  כן הייתי רוצה שיראו יותר את  לא תמיד חש בטחון "

 " פה אנחנו לא עובדות טוב.

יכולתו של המעון לספק בטחון לשוהותיו נחווית כגבוהה, אם כי לא אופטימאלית, וכנתונה לשיפור, הן  

המבחינת   והעמקת  בעיבוי  חינוכיתהצורך  לעבודה  פרקטית  חברתי-כלים  מבחינה  והן  הצבת    – ת    מר שוכמו 

בעבודה בתוך מעון יש אלמנט חזק יותר של ניראות ושל    .לקבלת נערות לכפרהקריטריונים    והידוק ,  בכניסה

העובדים  שמירה בית  על  ביקורי  עורכים  עובדים  לעבודה קהילתית, בה  ביחס  ומתרועעים  במסגרת עבודתם  , 

ראיונות בהם העובדת הגיעה מעבודה  תה בבסביבות לא פורמאליות ולא מפוקחות. תחושת בטחון גבוהה יותר על 

 קהילתית.  
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לבטא את עצמן    ת ודה. הוא מתבטא ביכולתן של הנערוהביטחון הרגשי נדון לאורך פרק עקרונות העב

,  השלמה עם עצמי והיכולת לסלוח לעצמיבאופנים ומתוך חלקים בהן שלא התבטאו עם היום, בתחושות של  

 ויים עצמיים.ובקיומם של מרחבים בטוחים להתנסות ולגיל

טארומה  -יחד עם האמור, לא נשמעו במחקר אמירות ברורות לגבי היות הכפר מוכוון לטיפול בפוסט

מורכבת, למעט בשיחות עם מנהלת הכפר ורכזת הטיפול וכן, עולה הרושם כי יש עוד להטמיע הכרות של כלל  

-ח על בסיס גישתה של הרמן, עלטראומה מורכבת, כפי שפות -שלבי לעבודה בפוסט-צוות הכפר עם המודל התלת 

 ( Ford, & Courtois, 2013ידי פורד וקורטואה )

 

 ( יכולתו של המעון לייצר סביבה המעודדת צמיחה אישית ושינוי 3)

המעודדת  הבטחון הר מייצר סביבה  חלק מהזמן,  הנערות,  לכל  או,  הנערות,  עבור מרבית  גשי שמספק המעון 

הן הלימודיים המרשימים של הנערות, בתיאורים שלהן ושל הצוותים  צמיחה ושינוי. הדבר ניכר היטב בהשגי

הטיפולי והחינוכי אודות שינויים התנהגותיים ורגשיים וכן, מתואר בפירוט בתחילת הדוח בסעיף המתאר את  

חלק הנערות.  של  ההצלחה  ועל  מ  חוויות  ביכולותיהן  הצוות  מצד  אמון  חוסר  של  חוויה  על  מספרות  הנערות 

מסוגלות אישית שסייעה להן להצליח, למרות שהצוות היה ספקן לגביהן "היה לי קשה וחשבו שהמקום  תחושת  

  לא מתאים לי ואז הוכחתי את עצמי. רצו להעיף אותי למסגרת סגורה. והוכחתי להם שלא. ניסו להעיף אותי 

 " מהרבה דברים ואז גם מפה בהתחלה. 

התפיסה כי הבחירה בניתוב חייה של הנערה היא  ב  סביהשכיחים ביותר בראיונות היה    ביטוייםאחד ה

בידיה בלבד, והבחירה אם לקחת מבית רות את הכלים שהמקום יכול לתת תהיה בסופו של יום, בחירתה של  

 זה נטו בחירה שלך."אחוז זה אני. זה כוח רצון.  90התהליך שלי עם עצמי. " הנערה בלבד 

אבל  "הנה תחושה רווחת בראיונות:    'ליטה בהתנהלותיואני היחידה בעלת השגורלי בידי  'התחושה כי  

ככה החיים   – איך שאתאר לעצמי את הדרך "  "אף אחד לא יכול לעזור לה. – אם הנערה לא רוצה לעזור לעצמה 

את    שלי ייראו ורק אני יכולה לשנות את הגורל שלי. אם לא אדאג לעצמי אף אחד לא ידאג לי. אם לא אכבד

  – אני יודעת איך להרים את עצמי. להמשיך הלאה ולהגיד    –עם כל הקושי    ..עצמי למה שאחרים יכבדו אותי.

ככה יהיו החיים    –ים רעים. על איזה צד שאסתכל  נכון, פגעו בי. זה החיים ככה גדלים. יש דברים טובים ויש דבר

 " שלי.

כל החיים זה תהליך, אי אפשר להכניס אותך לפנימיה ולהגיד פה תעברי תהליך, תהליך את תעברי בכל  "

 אני לא עוברת פה משהו." מקרה. גם בחוץ תעברי תהליך, כל יום זה תהליך. 
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דברים ולא ידעתי איך להתנהל והייתי צריכה  הייתי פעם בורחת כל הזמן במקום להתמודד עם  

כיוון. וגם אם הייתי מתייעצת לפעמים זה היה טעות וזה היה הופך ליותר גרוע. הבריחה זה  

היום אני משתפת פעולה יש דברים שאני  כי קשה לי ולא היו מבינים אותי... לברוח מהמציאות

ואני שמחה שאני פעולה  כן משתפת  אני  אבל  לעשות  צריכה  יש אנשים    לא  כי  זה  עושה את 

לא מה שאני רוצה. ההתנהגות, החשיבה אחרות. זה היה נטו    –שנותנים לי מה שאני צריכה  

ובחרתי להישאר. מתישהו זה נמאס כל השטויות וצריך   בחירה שלי להמשיך לעשות את זה 

הייתי   אחרת  כי  התנהגויות  ושיניתי  החשיבה  דרך  את  פה  לי  שינו  לפרופורציות.  להיכנס 

דברים נרקומנית ברחוב. כי הייתי מכורה לדברים מסויימים. הייתי שותה והתנסיתי בכל מיני.  

 לא נגרמים סתם. הכל בחירה.

 

החוויה היתה מסופרת בנרטיב  אותה  בעיני הצוות    כי  שערח ניתן לתיאור עבודת הצוות לאורך הדומתוך  

, לפיו הצוות נלחם על הנערה והאמין בה גם  , או לפחות, על הנרטיב של הנערה היה מתווסף נרטיב נוסףאחר

עקרונות העבודה המדגישים את הקשר הבינאישי, את ההתבוננות ההוליסטית  כשהיא כבר לא האמינה בעצמה.  

בבסיס   גם הם  עומדים  לנערה,  באופן אישי  ועבודה המותאמת  אוטונומיות  כסובייקטיות  והצוות  הנערות  על 

האם חשוב מהו הנרטיב הנכון או שעדיף  ולתן להחליט, לבחור ולפעול.  התחושות החזקות של הנערות לגבי יכ 

 לתת מקום לכלל הנרטיבים של הצלחה? 

 

 מכין להתמודדות בסביבה מוגנת פחות. הכפר ( המידה בה 4)

תנאים מקלים מבחינת החוקים,  מדובר בשהות ב,  "בוגרת  טרום"לקראת יציאתן מהכפר, עוברות הנערות לתנאי  

"  תמייצראשר   נורמות התנהגות מחוץ לכפר:  בלי סמים, את  בהדרגה הפנמה של  עליך,  את במצב שסומכים 

מכבדת, קמה בבוקר, עושה מה שצריך, מהווה דוגמה, יכולה לעזור לאחרות. בתנאים אלה את מקבלת יותר  

נערה בקליטה אני    תנאים כי זה על בסיס אמון, יותר לצאת, יותר זמן טלפון, לעשות רשיון, יותר אוורורים,

ללוות אותה לאוורור. זה מקל על החוויה שלי.   ונותנים לך."יכולה  כי    זה כיף שסומכים עליך  ניכר  עם זאת, 

בתחומים יומיומיים של עצמאות יש מקום להרחבת היישום, כגון: קביעת תור באופן עצמאי, התמודדות עם  

 תחבורה ציבורית, קניות, פתיחת חשבון בנק ועוד. 
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סתגלות  שחוזר על עצמו בראיונות רבים עם הנערות הוא מושג ה"כלים". כלים שהנערה רוכשת להמושג  

, לא אבזבז את החיים, לוקחת  ]בכלים שקיבלתי בבית רות[  ברור שאשתמש בהם"חברתית בעת יציאתה מהכפר:  

 " מפה דברים וללכת. 

עולה בצורה מאוד ברורה    –חינוך, טיפול והשכלה    – ראיונות רבים עם הצוות מכל המרחבים  עם זאת, ב

וות יודעות, כי עבודתן תהווה טיפה בים ההתנסויות של הנערות בחיים, ובכל  צ פיכחון מפנטזיית ההצלה. נשות ה

, פיסת ילדות שנצרבה, קשר מיטיב שהתווסף להסטוריה הפרטית של הנערה, חוויה של  טיפה משמעותית  –זאת  

 .  ו גם רגעית, על פיסגת העולםהצלחה ושל עמידה, ול

 

 של צרכים ועירורם)א( ציר הרצף בין היענות לצרכים מחד מול הצבת אתגרים 

הבנה שדברים הם תהליכיים, לא קורים בבת אחת, מחלחלת גם לנערות. למרות שהן מתמודדות עם אתגר רציני  

י  דימו רגע וששינוי בן לילה הינו  -בן  וח לעצמן שהשינוי הוא לא של שינוי דפוסים מהותיים, הן גם לומדות לסל

את יכולה, תצליחי. קיבלתי    –יש רגעים שקשה לי בלימודים. אומרת לעצמי  "   תרבותי שגוי שכולנו גדלנו עליו:

זה בשבילך, לא לאנשים    – היום טקסט ממש ארוך עם קריאה ואמרתי לעצמי לא בא לי ואז תפסתי את עצמי  

לחיים.   דברים  אותך  למד  זה  מאוד  סביבך.  ואני  עשיתי  אבל  סיימתי  לא  אמנם  זה,  את  ועשיתי  גאה  ישבתי 

 בעצמי." 

 

 השתנו לך התכניות לעתיד כשנכנסת לפה?  –

 השתנו אחרי ההצלחה. עשיתי סוויצ'.  –

 

היכולת להתבונן אל העתיד כאל משהו פתוח, צופן אפשרויות, מתוך תחושת מסוגלות נטועה ומבוססת,  

על   גם  על העבר בשביל להתחזק  –לא מסתכלים על העבר בשביל לשכוח  הצלחות. "שמושתתת  ,  "מסתכלים 

 " הרבה דברים שלא קיבלתי בעבר שזה מחזק  ךכ-לקיבלתי פה כ"

תפיסת  משמעותית של תפיסת המסוגלות של הנערות בעת שהותן בכפר,    התעצמותהבנה זו מתבססת על  

שהתעצמה   אלו  מסוגלות  השגים  אליהם,  להגיע  היכולת  את  להן  שיש  חשבו  שלא  להשגים  הגעתן  באמצעות 

ידעתי שאצליח לעשות בגרויות אבל הדרך ארוכה ועכשיו    מדרבנים להמשך שאיפה להשגים גבוהים אף יותר "

. חוויות ההצלחה מספקות לנערות מניע להמשיך ולהתקדם אל עבר ההצלחה הבאה:  "רחוק כל כך זה נראה לא 
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נותן לי מוטיבציה של יאללה אני יכולה. עוד טיפה, עוד זה. מרגישה את עצמך סוף סוף יכולה להיות עצמאית.  "

 וזרות." חר עם עצמך. מסגרות באמת עתרגישי משהו א –המקום הזה משנה אותך גם אם את פה יום 

 

 ציר הרצף שבין חיבור למציאות אל מול חיבור לעולם הפנימי )ב( 

- מהי הצלחה עבור הנערות, דיווחנו על הרקמותם של חלומות, על הישתנותם של חלומות  –בפרק שדן בשאלה  

כוחות  יש  הבנה כי למציאות  עבר ועל חיבור גבוה יותר של חלומות למציאות. בראיונות נערות מספרות על ה

כשנשאלה על חלומות   ., בכפוף למציאות בה יחיויכולות שאולי יתממשו ואולי רק חלקית  ות ישוכי לנער ,המשל

למת לא תמיד יקרה כי זו המציאות." החיבור לעולם  חושבת על זה, לא חולמת. מה שחלעתיד, ענתה נערה: "

קורה   לעיתים  שינוי  כי  ולהבנה,  המציאות  לעקרון  החיבור  עם  בבד  בבד  מתרחש  ותכניות  ולרצונות  הפנימי 

הקיום   הן מתוקף  מאוד,  היא מעטה  עליה  הנערות  של  השליטה  שיכולת  למציאות  בכפוף  והכל  לא,  ולעיתים 

חס של  קיומם  מתוקף  והן  יותר  האנושי  מודעת  להיות  הופכת  הנערה  אליו  אגיד    20בגיל  "מים  אולי  ומשהו 

 " שסיימתי איזה תהליך.

כשעקרון המציאות משתלט על השיחה תוך כדי דיבור: והנה דוגמה להישתנות תוך כדי במהלך המשפט,  

כמו הנורמה    להתנדב או להיות בצבא, צלמת. או נהגת לעשות רשיון על חשבון הצבא, מד"סית. הבנתי שאני לא "

ואולי לי הצבא לא יעשה טוב. להתקלח ביחד ולהתלבש ביחד בצבא לא מתאים לי. ובכללי אם אשרוד את הצבא.  

 " לא יכולה להיות איפה שיש נשק. אני כן רוצה להתנדב ולתרום איכשהו.

יש  ]"גם נערות שחשות כי לא הפיקו משהותן בכפר דבר, עדיין לא שוללות את בית רות כמקום מוצלח: 

..  בבית רות. אני לא בנאדם שמשתנה.  רק דברים רעים. לא השתנה אצלי כלום  משהו טוב להגיד על בית רות?[לך  

נערות" לאיזה  תלוי  טובה,  בסד" ,  מסגרת  וזה  רוצה  מה שאני  קיבלתי  לא תמיד מקבלים מה  לא תמיד  כי  ר, 

 שרוצים." 

 

 טיפולית בפועל- יישום התפיסה החינוכית

לסכם את גוף הידע המקצועי והמחקרי אודות עבודה עם ילדים ונוער במצבים של מצוקה וסיכון, ניתן   בנסיון

לתמצת את החוויה האנושית לשני צרכים בסיסיים. האחד הוא הצורך בהשתייכות והשני הוא הצורך בנוכחות  

י מסרים מדוייקים  משמעותית בעולם.מחקרים מדגימים כיצד התקשרות בטוחה למבוגרים משמעותיים וריבו 

של יכולת ושל משמעותיות בונים ביחד תחושה פנימית של מסוגלות, סוכנות, יכולת לפעול בעולם באופן  

 ,Amitay & Rahavאוטונומי ויכולת של הפעלת שיקול דעת ותהליכים רציונאליים ובונים של קבלת החלטות )
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2018; Amitay & Rahav, 2020; Tuval-Mashiach, 2019ת בית רות ניסה לתמצת את עבודת הכפר  (. צוו

,  כבוד הדדי, קשרחינוכית בכפר: -יסוד בתשתית העבודה הטיפולית-למספר ערכים מצומצם, המהווים ערכי 

,  אחריות אישית וקבוצתית, שינוי התנהגותי, בטחון אישי וקבוצתי, תחושת בחירה שליטה ואוטונומיה, אמון

מצויים בבסיס הפרקטיקות של התקשרות ופיתוח נוכחות   ערכים אלו .מיצוי הפוטנציאל , ועצמאות

 . 6.4 -ו  4.4בסעיפים   הפורט זו משמעותית בעולם באמצעות פיתוח תחושת סוכנות, כפי ש

 דברי סיכום 

עבודת השיקום מתחילה בפרדוקס. אנשי עבודה חינוכית, חברתית וטיפולית מחד חשים שליחות לסייע לאנשים  

עם   ביחד  לבנות  מצריכה מהם  זו  שליחות  לחברה.  להסתגל  יותר  יעילים  כלים  בעלי  להיות  עובדים  עמם הם 

ות מסכנות ולהתאמן על  להפסיק או לפחות למתן התנהגוי  –האנשים משתמשי השירותים תכנית עבודה סדורה  

התנהגויות )כולל מחשבות, תפיסת עולם ורגשות( אדפטיביות יותר לחברה. כשמשתמשי השירות מסרבים, לא  

נענים, משנים את התכנית ללא יידוע אנשי המקצוע, הם חושפים עצמם לכעס של אנשי המקצוע ולהגדרות של  

פעו  – לה, מתנגד לטיפול, לאו בר שיקום ועוד. מאידך,  חסר כוחות ומוטיבציה, לא נענה לסמכות, לא משתף 

אוטונומי, החלטי, בעל יוזמה ועוד, הגדרות    –התבוננות אחרת על אי עמידה בתכנית יכולה להסויף להגדרות אלו  

השירותים משתמש  של  סובייקטיבית  אוטונומיה  של  אלמנט  כעל  לתכנית  לציית  הסירוב  על    שמתבוננות 

(Amitay, 2017; Arrigo & Milovanovic, 2009)  השירותים למשתמשי  להקשבה  המכוונים  מקצוע  אנשי   .

מכירים את הפרדוקס ופועלים בתוכו, כשאחד הפתרונות המרכזיים לעבוד בתוך הפרדוקס הוא להתאמן עם  

משתמש השירותים על רצון חופשי, קבלת החלטות, חופש בחירה ותהליכי קבלת החלטות שמודעים לחסמים  

   ם מולם.החברתיים הניצבי

הנערות בבית רות ממוקמות בתוך עולם אכזר לפרקים ובמקרה הטוב אדיש לגורלן. בעוד פרק זמן קצר  

הן ישובו לסביבה ממנה הן הוצאו לבית רות, הסביבה בה גדלו ובה ממוקמים האנשים הקרובים ביותר אליהן,  

מסכנות   התנהגויות  או  התעללות  מפני  עליהן  הגנו  תמיד  שלא  אנשים  המתעללים  אותם  בעצמם  היו  אף  או 

הצוות בבית רות מודע ליכולת השליטה המועטה שיש לנערות, כמו גם לכל אדם בהיות אי השליטה  והמסוכנים.  

העולם,   ועל  עצמן  על  אחרת  התבוננות  של  הכלי  הוא  לנערות  מייעד  שהצוות  העיקרי  הכלי  הקיומי.  מצבנו 

בות וחסמים, חמלה ואי שיפוטיות עצמיות, פיתוח היכולת  התבוננות שיש בה בחירה חופשית מתוך מודעות לנסי

ותחושה חזקה של הנערות כסובייקטיות אוטונומיות, שלמרות מצב קיומי של  לאהוב ולהיות נאהבת ומוערכת, 

חוסר שליטה על רבות מנסיבות חייהן, מצליחות לתעל את עצמן לבחירות האופטימאליות האפשריות, תוך מיצוי  

 ותיהן.מקסימלי של זכוי
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אין זה  , כי "שלדון קופ, הכותב על היחסים בין מטופל למטפל ועל תפקידו של המטפל בתהליך כותב

- . ההבנה הדו(191, ע.  1972הוגן שאדם מקבל אחריות מלאה על חייו בלי שיש לו שליטה מלאה עליהם" )קופ,  

שמעית של הנערות כי מחד, יש להן יכולת לבחור ומאידך, שליטתן על חייהן היא מועטה היא הבנה מורכבת,  מ

מבינות את מצבו הקיומי של האדם כסובייקט פעיל  הנערות  סתורה וקשה להכלה. עם זאת, מהראיונות עולה, כי  

נדון לגלגל אבן בכל יום מחדש אל ראש ההר,  אלבר קאמי מסיים את ספרו על סיזיפוס, שבתוך הקשר נתון.  

 ( 1942)קאמי,    "עצם המאבק על הפסגות די בו כדי למלא לבו של אדם. עלינו לתאר לעצמנו את סיזיפוס מאושר."

את עבודת הצוות ניתן להמשיל לעבודתה של חנה'לה מהסיפור על חנה'לה ושמלת השבת. חנה'לה פוגשת  

כבד על גבו הדואב. היא לא באמת יכולה לשחרר את הזקן משק הפחמים לו נידון  באיש הזקן שסוחב שק פחמים  

אבל היא כן יכולה לשאת איתו את השק כברת דרך מסויימת ולהקל מעט על סבלו של הזקן. תוך כדי כך, שמלתה  

בוהה  מתלכלכת, ממש כפי שהצוות נפגע, בעיקר בנפשו, מהעבודה. אבל העבודה לא תסולא בפז בשל חשיבותה הג

ידי הידיעה, שהוא עושה כמיטב  - וכתמי הפחם הופכים לנצנוצי ירח, ממש כפי שהפגיעות של הצוות מנוחמות על

להווה   ופרקטיים  קוגניטיביים  רגשיים, התנהגותיים,  בכלים  אותן  ולצייד  הנערות  של  על סבלן  להקל  יכולתו 

 קצת אחר מזה שחוו בעברן.  שיתנהלו במסלול ולעתיד

תהל  עובר  הנערותהצוות  כמו  ממש  רוחנית  יך  רגשית,  אישית,  התפתחות  ושל  צמיחה  של  תהליך   ,

טוב ופותח על ידי  -, דימוי שהומצא על ידי הבעל שםרגל מנוסה-המטפל כעולה  ומקצועית. כאן אציין את דימוי

  כשהמטופל נעשה סקרן "בנוגע לאפשרויות להדריך את עצמו איך להיעשות התלמיד   ., מטפל בעצמושלדון קופ

של עצמו, להפיק מה שירצה מחייו כפי שהם. זאת תהיה גם ההזדמנות שלי לוותר על הנסיון ללמד אותו. במקום  

זה אוכל להצטרף אליו במסעו, יותר כעולה רגל ופחות כמורה דרך. ואז... נוכל אולי לנחם זה את זה כדי לאזור  

אותי לשם ]למנוחה ולנחלה שלי[" )קופ,  אומץ להמשיך את חיפוש הדרך... שום דרך של מישהו אחר לא תביא  

 . (69, ע. 1972

השבוע והן כשמסיימות את  -. הנערות, הן בסופיובהצלחותיהן של הנערות  בית רותעבודת  לא הכל טוב ב

שהותן בכפר "מתרסקות" והרבה חלומות, תכניות ושאיפות מתנפצים על סלעי המציאות האפורים והקשים.  

של היכולת  אבל קורה פה משהו. נטמנים זרעים של אהבה, של אופטימיות, של אמונה באדם ואמונה בעצמי,  

 יהפכו לניצנים ואולי אף יצמחו להיות פרחים ועצי פרי.    –סיבות הנכונות בנ –זרעים שבאדמה הפורייה לחלום, 

 

 כל הדברים היפים באמת 

 מתגלים בזמנם האיטי, 
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 מתחשב. -הבלתי

 האוהב, 

 הפועם בקצבו של הלב 

 ]דניאלה ספקטור[ 
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 הצהרות 

 יזרעאל - המחקר קיבל את אישור ועדת האתיקה של המכללה האקדמית עמק אתיקה:

 יזרעאל -המחקר מומן מתקציב המחקר האישי של החוקרת, בהיותה סגל במכללה האקדמית עמק תקציב:

אין לחוקרת ולעוזרת המחקר ניגודי עניינים בין קיום המחקר לבין קשרים אחרים ונוספים   ניגוד אינטרסים:

 רות. שתיהן מקיימות קשר התנדבותי שלא על בסיס רווח, עם הכפר.  בית יהן לבין  המתקיימים בינ
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 רשימת מקורות
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