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 מבוא
האתגר שהצבתי לעצמי במחצית האחרונה הוא ללמוד להתמודד בדרך הכי טובה שאפשר עם עילאי - ילד בעל צרכים מיוחדים 

שמשתלב בתוך קבוצה רגילה שאני מדריכה בכל פעולה.
לעילאי יש התקפי זעם, עצבים, צרחות, ובכי על סיטואציות שבדרך כלל זה לא אמור לקרות.

ההתקפים קורים בהפתעה גמורה, הקבוצה נבהלת כל פעם מחדש, ואני לא מצליחה להרגיע אותו ואז נהרסת הפעילות שאני רוצה 
להעביר לקבוצה.

ההרגשה היא מתסכלת אך המטרה שלי היא ללמוד בדרך הטובה ביותר על הצורך המיוחד שלו ולדעת מה לעשות במצבים של התקפים.
התוצר שלי הוא בעצם מחקר שבו מוצגים הדברים הבאים:

"למה בכלל לשלב צמי"ד?"-
מידע על שילוב חניכי צמי"ד בתוך תנועת הצופים-
רעיון לשינוי אמיתי לאורך הזמן עם החניך-
מקרים שקרו עם החניך-
ראיון עם אחראית צמי"ד בצופים (לשם המחקר להתמודדות)-
ההתמודדות שלי איתו בתקופה האחרונה וסיכום מסקנות-

למה אני כותבת את המחקר?
הסיבה לכך היא יכולת השיקוף של הבעיה שלי והצורך שלי 

להתמודדות אל מול המחקר והמעשים שלי,
מכך ניתן ללמוד איך ניתן להתמודד עם האתגר ולהצליח בו.



למה בכלל לשלב חניכי צמי"ד?
ניתן לראות שבתנועת הצופים הדרכת צמיד היא הנחשקת ביותר משום שהיא מגלה עולמות חדשים ויוצרת קשרים 

חדשים והחונכים מקבלים כל כך הרבה מחניכים שלהם כמו למשל חום , אהבה , קבלת השונה ולמידה ממנו . 

השתלבות של צופי צמיד בתנועה היא מבורכת והם מגיעים למקומות גבוהים בתנועה כמו החונכים ואף יותר . בנוסף לכך 

צופי צמיד מגיעים להשתלבות בשנת שירות ולנחל הכל בזכות תנועת הצופים אשר מביאה אותם וומקדמת אותם לרמה 

הזאת .

יתרה מכך החניכים הופכים להיות חלק משמעותי בתנועה כלומר הם לא נבדלים מהחונכים השום דרך להפך הם הופכים 

להיות חונכים העצמם זה מראה את  ההתמעות שלהם בתנועה ולדעתי זו הייחודיות של התנועה . 



מחקר תיאורטי : מהי IED (הפרעת התפרצות לסירוגין)?-
הפרעת התפרצות לסירוגין כרוכה באפיזודות פתאומיות חוזרות של התנהגות אימפולסיבית, אגרסיבית ואלימה או של 

התפרצויות מילוליות כעוסות, שמהוות תגובה החורגת בגסות מכל פרופורציה. עצבנות וזעם בנהיגה, אלימות מילולית ופיזית 

במשפחה, השלכה של חפצים או התפרצויות זעם אחרות עשויות להוות סימן להפרעת

 התפרצות לסירוגין.

התפרצויות אלה גורמות למצוקה משמעותית ולהשפעה שלילית על מערכות יחסים, עבודה ולימודים, ועלולות להיות בעלות 

השלכות חוקיות וכלכליות. הפרעת התפרצות לסירוגין היא הפרעה כרונית אשר יכולה להימשך שנים, למרות שחומרת 

ההתפרצויות עשויה לפחות עם הגיל. 

הפרעת התפרצות לסירוגין עשויה להתחיל בילדות, לאחר גיל 6, או במהלך גיל הנעורים. ההפרעה נפוצה יותר אצל צעירים 

מאשר אצל מבוגרים.התפרצויות הזעם מתרחשות בפתאומיות, בהיעדר התראה או בהתראה קצרת טווח, ונמשכות לרוב פחות 

מ-30 דקות.

https://www.tipulpsychology.co.il/conditions/road-rage.html


המשך - מהי IED (הפרעת התפרצות לסירוגין)?
האפיזודות הללו עלולות להתרחש לעתים קרובות או במרווחים של שבועות וחודשים זו מזו. בין האפיזודות עשויות להיות 

התפרצויות מילוליות חמורות פחות, ואף תחושת רגזנות, אימפולסיביות, 

אגרסיביות או כעס כרוני משך מרבית הזמן. התנהגויות אגרסיביות עלולות להגיע אחרי או לצד כעס, רגזנות, אנרגיה מוגברת, 

מחשבות מהירות, רעידות, צמרמורות, דפיקות לב והיצרות החזה. 

ההתפרצויות המילוליות וההתנהגותיות אינן מידתיות לסיטואציה, קורות ללא מחשבה על ההשלכות ועשויות לכלול התפרצויות 

זעם, נאומי תוכחה, ויכוחים בטונים גבוהים, צעקות, סטירות, דחיפות, התגוששות פיזית, נזק לרכוש, איומים ואפילו תקיפת 

אחרים ובעלי חיים. לאחר ההתפרצות, הילד עשוי לחוש הקלה או עייפות, ומאוחר יותר רגשות חרטה, ייסורי מצפון או מבוכה.

https://www.tipulpsychology.co.il/therapy/children/child-rage.html :לקוח מתוך

https://www.tipulpsychology.co.il/therapy/children/child-rage.html


מחקר תיאורטי - הדרך להצלחת ההתמודדות :
בחירת מצבים -  זיהוי ומודעות של מצבים חברתיים שעלולים לעורר רגשות זעם, תוך מאמץ להימנע ●

מהם. 

שינוי המצב -  פעולות אקטיביות לשינוי המצב הבעייתי, תוך ניסיון למתן את ההשפעה הרגשית. ●

שימוש בהסחת דעת  - הסחה מהגירוי המעורר, או מיקוד בגירוי אלטרנטיבי, במטרה להפחית ●

תגובות רגשיות לא רצויות או להגביר תגובות רגשיות רצויות. 

שינוי קוגניטיבי - שינוי והתאמת פירושים שהילד נותן אוטומטית לאירועים מעוררי זעם,  או ●

שיפוטיות מכלילה לגבי יכולת הילד להתמודד עמם. 

התאמת התגובה - יישום של כלים וטכניקות נלמדים אשר בכוחם לשנות את החוויות הפיזיולוגיות, ●

הרגשיות והתנהגותיות של תגובת זעם, לאחר שעלתה כבר אל פני השטח.



שינוי אמיתי לאורך זמן :
כאשר נשענים על ההבנה מה מניע את ההתנהגות, אנו יוצרים תבנית עבודה לתכנית התערבות התנהגותית 

אשר מושתת על ארבעה עקרונות: הנחת הפונקציונליות, התאמה, אסטרטגיות תקשורת ואסטרטגיות תגובה.

המטרה היא לשנות התנהגות לא נאותה להתנהגות מתאימה לטווח ארוך ולא רק לשלוט בהתנהגות עד סוף 

שנת הלימודים. השגה של זה היא תולדה של עקביות בחמישה צעדים:



שינוי אמיתי לאורך זמן - צעדים :
ניהול אירועים מקדימים – זה אומר להקטין או להתאים דברים בסביבה אשר נוטים להביא להתפרצות זעם. עי 1.

הבנה של הגורמים המקדימים כמו קרבה לתלמיד מסוים, או קריאה בקול רם, המורה יכול להתערב וליצור סביבה 

בכיתה אשר תומכת וגמישה.

חיזוק התנהגויות רצויות- אם התלמיד לא יכול לעמוד במטלות בכיתה ללא התפרצות, המורה יכול לבקש ממנה 2.

לעבוד זמן קצר יותר, לחזק על הצלחות ועם הזמן לבנות את יכולת העמידות של התלמיד. כשהתלמיד מציד 

ניסיונות קטנים לוויסות עצמי או יכולות חברתיות, המורה תחזק או תתגמל.

לימוד התנהגות חלופית- יש ללמד את התלמיד התנהגות חלופית, כלומר התנהגות מתאימה אשר תחליף ותשרת 3.

את אותה מטרה שלשמה הייתה ההתפרצות, ושיוכל להשתמש בה בזמן שהוא בונה את המיומנויות שהוא צריך 

להתנהג באופן מסתגל. למשל במקום לדפוק עם האגרופים על שולחן הכתיבה כשהיא מתוסכלת מקשיי הקריאה, 

היא יכולה ללמוד לבקש בנימוס: "האם אפשר לקבל עזרה?"



שינוי אמיתי לאורך זמן - המשך :
4. כוון את ההתערבות למיומנויות החסרות שהם בבסיס לקושי של התלמיד להתמודד בהצלחה. פיתוח מיומנויות אלו 

מייתרת את ההתנהגות החלופית. ברגע שידע לבקש עזרה נוסת בקשיי הקריאה לא יצטרך לדפוק על השולחן.

5 הגב להתנהגות הלא נאותה של התלמיד בדרך שתרתיע אותה. כשלא מצליחים למנוע וההתנהגות המפריע מתרחשת, 

התגובה צריכה לעודד את ההתנהגות הרצויה ולהימנע מעידוד ההתנהגות המפריע.

6. כשהילד מגיע הביתה מבית הספר חשוב שההורים ימשיכו בסביבה התומכת שינוי חיובי.



שינוי אמיתי לאורך זמן - המשך :
כשהילד מגיע הביתה מבית הספר חשוב שההורים ימשיכו בסביבה התומכת שינוי חיובי.

ללא הכוונה של המבוגרים בבית, ילד לא יכול להתמודד בדרך יותר בוגרת בבית, למשל על ידי שיח על מה שהוא מרגיש, 

או להעלות טיעון למה שהוא צריך או פשוט לעשות את מה שנתבקש. הילד מוצף ממה שהוא מרגיש, ואם ביטוי הרגש 

באופן דרמטי- בכי, צעקות, בעיטות בשולחן, אגרופים בקיר או להרביץ להורים- משרת את המטרה שלו ועוזר לו להשיג 

מה שהוא רוצה (או דבר שרוצה להימנע ממנו), זאת התנהגות שהוא מתרגל לסמוך עליה.

גם בבית הצעד הראשון הוא ללמוד מה מצית את ההתנהגות של ההתפרצות זעם אצל הילד שלך. זה לא אומר שהתקפי 

הזעם הם רצוניים או בשליטה. אך זה אומר שהם תגובה נלמדת. אז המטרה בהתמודדות עם ההתקפי הזעם היא לעשות 

למידה מחדש לתגובה ובמקומה ללמוד דרכים אחרות, בוגרות יותר, להתמודד עם המצב. כמו התפשרות, או קבלה של 

בקשת ההורים וקבלה של תגמול חיובי.

מתוך: 

https://www.etrrog.co.il/%D7%94%D7%AA

%D7%A7%D7%A3-%D7%96%D7%A2%D

7%9D-%D7%90%D7%A6%D7%9C-%D7%

/99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D

https://www.etrrog.co.il/%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A3-%D7%96%D7%A2%D7%9D-%D7%90%D7%A6%D7%9C-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D/
https://www.etrrog.co.il/%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A3-%D7%96%D7%A2%D7%9D-%D7%90%D7%A6%D7%9C-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D/
https://www.etrrog.co.il/%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A3-%D7%96%D7%A2%D7%9D-%D7%90%D7%A6%D7%9C-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D/
https://www.etrrog.co.il/%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A3-%D7%96%D7%A2%D7%9D-%D7%90%D7%A6%D7%9C-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D/


שילוב חניכי הצמי"ד בתנועת הצופים:
שילוב במודל מערכתי היוצר נוכחות והשתתפות קבוצות צמי"ד מאפשר נראות בשבט וחשיפה של חניכי צמי"ד לחניכי 

הצופים ולהפך. אולם השתתפות חניכי צמי"ד בתנועה מוגבלת לשכבה הצעירה, ובכל המסגרות יש מעט פעולות משותפות 

בין קבוצות צמי"ד לקבוצות רגילות ומעבר של חניכי צמי"ד בודדים בלבד מקבוצות צמי"ד לשילוב הפרטני. עם זאת, אופן 

השילוב מזמן לחניכי צמי"ד אפשרות להתפתחות אישית לעבר יתר עצמאות, תחושה של השתייכות למערכת נורמטיבית, 

יציאה מן הבידוד והבדידות ופיתוח מיומנויות חברתיות.

החוקרות הניחו כי חניכי צמי"ד ייאלצו להתמודד עם קשיים כתוצאה משילובם בפעילות הצופים, אולם בסיומו של תהליך 

ההערכה של תוכנית "שילוב צופי צמי"ד" ניתן לומר כי הקשיים שאותרו נוגעים בעיקר למשלבים. ההסבר לכך נובע, 

בראש ובראשונה, מהקושי באיסוף נתונים מחניכי צמי"ד באופן ישיר.

 אולם מעבר לכך סביר להניח כי זו תוצאה של מיון טבעי הנעשה על ידי תהליך בחירת החניכים כמו גם האפשרות לעזוב 

את התנועה בכל עת.



שילוב חניכי הצמי"ד בתנועת הצופים - המשך:
בשל שני מנגנונים אלו ילדים עם צרכים מיוחדים המתקשים להשתלב כנראה אינם נוטלים חלק בתוכנית. לפיכך ניתן 

לשער כי אוכלוסיית צמי"ד כוללת חניכים ברמת תפקוד סבירה ומידה גבוהה יחסית של עצמאות, המאפשרת להם להסתגל. 

יתר על כן, עקרון ההתאמה, המודגש בתוכנית ובביצועה, מספק, כפי הנראה, מענה הולם לקשיים צפויים וקיימים של חניכי 

צמי"ד. בנוסף, מכיוון שמדובר בילדים עם צרכים מיוחדים, הציפייה היא כי המשלבים הם אלו שיתמודדו עם הקשיים 

הכרוכים בהפעלת התוכנית.

מדריכי צמי"ד הרבו להדגיש את הצורך בהתאמת הפעילות ליכולות החניכים בקבוצה. מדברי המדריכים ניתן ללמוד 

שההתאמות הנדרשות אינן בהליכים הטכניים, אלא בשינוי התפיסה של המדריך: "ממדריכת צמי"ד נדרש להיות סבלנית, 

קשובה, גמישה, להיות מוכנה לכך שהכול תלוי במצב הרוח. אם המתודה לא עובדת - לשדרג. לא להיות מקובעת. זו 

הדרכה של הלב, לא של הספר. הקשר האישי זה מה שחשוב. לא לצעוק. להגיד להם איפה הטעות. לא להעניש ולא 

לפגוע"; "לדבר בארבע עיניים, לדבר מן הלב ולתת את הסיבות האמיתיות". 

http://www.abiliko.co.il/index2.php?id=1699&lang=HEB :מתוך

http://www.abiliko.co.il/index2.php?id=1699&lang=HEB


מקרים שקרו עם החניך : מקרה 1 - 
בהתחלה, ממש ביום השני שהחניך הגיע לפעולות, אף אחד לא הודיע לי או לאחראי כלשהו בשבט על העובדה שהוא חניך בעל צרכים מיוחדים.

באותה הפעולה שיחקתי עם כל הקבוצה משחק שנקרא "עד המוות"- משחק שבו צריך לקחת כמה שיותר אוויר ולהתחיל לרוץ תוך כדי 

שצועקים "אהההה" עד לרגע שבו נגמר האוויר ושם עוצרים לרוץ (מי שהגיע הכי רחוק מנצח), באותו המשחק החניך רץ מטרים ספורים 

והפסיק, אחרי שראה שכל השאר מצליחים להגיע יותר רחוק ממנו הוא התאכזב וכבר משם ההתקף הראשון שלו התחיל, לאחר המשחק הייתה 

פעילות תוכן כלשהי שהחבאתי לחניכים כרטיסיות ברחבי בית הספר והם היו צריכים למצוא (מספרי הפתקים היו פחות ממספר החניכים), 

ועילאי ועוד כמה ילדים חיפשו אותם, וכולם מצאו את כל הפתקים ועילאי לא.

ברגע שהוא הבין שהוא לא יכול עוד למצוא הוא התחיל לצרוח בחזקה ולהשתולל באמצע הפעולה, להרביץ לעצמו ולרוץ לכל עבר וכל שאר 

הקבוצות שהיו מסביב הסתכלו עליי ועליו ולא הצליחו להעביר את הפעולות שלהם בגלל רעש הצרחות החזק.

באותו הרגע נורא נבהלתי כי לא ידעתי שהוא צמי"ד ונכנסתי לפאניקה, ניסיתי להרגיע אותו בעצמי ואחרי כמה שניות שראיתי שהוא לא 

מקשיב לי בכלל, נכנסתי להלם והתחלתי לבכות, האחראית עליי ראתה את זה וישר החליפה אותי כדי שאלך להרגע, היא הצליחה להרגיע אותו 

בגלל שהייתה מדריכה של קבוצת צמי"ד בעברה, ועברה קורס מתאים.



מקרים שקרו עם החניך : מקרה 2- 
באחת הפעולות רציתי ללמד את החניכים כפיתה חדשה, והפעם הבאתי איתי עוד בן אדם שידע להעביר להם כדי שאוכל 

להתמודד בצד עם עילאי במקרה הצורך.

כל החניכים הצליחו לכפות את הסנדות תוך כדי ההסבר של המדריך השני, ורק עילאי "נתקע" ולא הבין בדיוק איך עושים, 

הוא התאכזב וניסיתי לקחת אותו לצד ולהראות לו איך עושים בנפרד לקבוצה כדי שיחווה חווית הצלחה כלשהי ויהיה 

מרוצה מעצמו.

עילאי התעקש להיות עם שאר הקבוצה וחזר לאותה נקודת אכזבה שהוא לא מצליח להבין, התאכזב נורא וקיבל עוד התקף- 

התחיל לבכות, לצרוח בחזקה, לדפוק את הראש בעמוד כמה וכמה פעמים ולרוץ מסביב לשאר הקבוצות שלא הבינו מה 

קורה.

הפעם, ידעתי שכדאי לי לקרוא לאחראית שעברה את הקורס צמי"ד והיא הרגיעה אותו, ניסיתי לראות איך היא עושה את 

זה אבל אחרי שהיא הלכה ניסיתי להמשיך במה שעשתה ולא הצלחתי.



ראיון עם אחראית על צמי"ד בצופים - (שקופית הבאה)



שאלה: תשובה:

איך אפשר להתמודד איתו בטיולים ובפעולות שלווא דווקא יהיו מותאמות אליו? לנסות לדבר עם ההורים יותר ממקום של חיפוש כלים להמשך ההתמודדות - 
לנסות לשקף להם על המצב בתוך הקבוצה, על האתגרים החברתיים שלו.
"לשים את הקלפים על השולחן" מולם ולהגיד שהעצה שנתנו לנו בשיחה 

הקודמת (פשוט לתת לו להירגע בצד ולהתעלם) לא עובדת. על העובדה 
שההתקפים זה דבר חוזר ולנסות להבין אם זה קורה גם בעוד מסגרות, לדבר עם 

המחנכת על מנת לראות אם יש לה עצות וכלים שעובדים. להסביר להורים 
שאנחנו רוצים נטו את טובתו של עילאי. לדבר איתו בשיחה אישית על מה 
שהוא אוהב לעשות. לנסות גם לעשות איתו הסכם שיגרום לנו לדעת מתי 

ההתקף הולך לבוא, להכין אותו מראש לאתגרים בפעולות.

בהרבה פעולות החניכים מבקשים דברים ספציפיים שאי אפשר לעשות בגלל שהם 
לא מותאמים לעילאי, איך אפשר לגרום להם להבין שאי אפשר מבלי להגיד שזה 

באמת מהסיבה הזאת? 
+

כיצד אפשר לגרום לשאר החניכים בקבוצה להתמודד ולא להתייחס בצורה שונה 
לאותם ההתקפים?

אפשר לנסות לקחת את זה לכיוון השני, לנסות לגרום לשאר הקבוצה להבין 
שכן יש פה ילד ששונה מהם ולגרום להם להבין שזה בסדר שיש דברים שפחות 

אפשרי לעשות בגלל זה, לבוא ולדבר על איך מתמודדים עם מישהו ששונה 
ממנו - לקחת את זה למקום של פיתוח הערכים וההבנה של הקבוצה למצב. גם 
לא תמיד למנוע מהקבוצה את הדברים האלה, אלא לעשות איתו תיאום ציפיות 
בשביל שידע אם הוא רוצה להשתתף בזה או מה הוא רוצה לעשות בצד במקום 

(לתת לו את האופציות לבחירה ולהתכונן לאתגר).

האם היו לך בעבר מקרים דומים? איזה? כן, זה אתגרים שיש בכל קבוצה משתלבת.

איך אפשר לגרום לעילאי להרגיש שהוא לא יותר מידי שונה בקבוצה? למרות 
שהחניכים מודעים להתקפים שלו..

לשאול אותו על איזה דברים הוא אהב עד עכשיו בפעולות בשביל לחזור על 
דברים דומים, לשאול על תחומי העניין שלו ולנסות להכניס את זה בתוך 

הפעולות (בשביל ההתלהבות שלו לגבי הנושא). להדק את הקשר עם האמא 
ולהפוך אותה ל"שותפה" שלנו, בשביל ההרגשה שאנחנו מנסים לתת לבנה את 

החוויה הכי טובה שיש ולקבל דרך זה כלים משמעותיים.



מסקנה עיקרית מן הראיון
בסופו של דבר אין "תרופת קסם" בשביל לעזור לילדים עם אוטיזם להירגע, זה 

דבר שתלוי בחניך ובמידת המחויבות והרצון שלנו לעזור 
לו להשתלב ולהנות כמה שיותר.



ההתמודדות בתקופה האחרונה:
לאחר שני המקרים שכתבתי מקודם (עמודים 13-14) הבנתי שלבד אני לא אצליח להתמודד עם עילאי, ניסיתי לחשוב על פתרון 
ולחפש מי יכול לעזור לי, דיברתי על הקושי עם מרכז השבט שלי, הוא אמר שיבדוק כיצד ניתן להושיט לי עזרה ויעדכן בהמשך.

עבר חודש - חודשיים ולא קיבלתי עדיין את התשובה ממנו. בזמן הזה למדתי כמה דברים על ההתמודדות שלי עם עילאי: 
הדבר הראשון- היה תמיד לנסות ולתת לו את היחס האישי עוד מלפני שההתקף מגיע, לשאול אותו איך הוא מרגיש כרגע? -

האם הוא נהנה, אוהב את מה שהקבוצה עושה כרגע? לנסות להבין מה הוא לא אהב אחרי הפעולה, וממה שהסכים להגיד לי 
ולהיפתח טיפה יותר, לקחת ולהתאים אליו את התכנים שעוברת הקבוצה.

את הדבר השני לימדה אותי דווקא אחת החניכות שלי בקבוצה-לנסות להראות לו שמה שעושה הקבוצה כרגע זה לא -
כזה נורא כמו שהוא רואה את זה.

באותו הזמן לאחר כמה התקפים שחווה מול הקבוצה, פנתה אליי אותה החניכה וסיפרה לי שהיא לומדת איתו מספר שנים בשכבה 
וגם קצת בכיתה, היא סיפרה לי שבשנה שעברה בבית הספר היא הייתה סוג של "מלווה אישית" שלו, היא למדה מעט איך לעזור 
לו ואיך להראות לו את הטוב והכיף שיש במה שצריך לעשות והציעה לעזור לו לעבור את הדברים שהוא רואה בצורה לא טובה- 
כאשר ראתה שמה שיש לעשות לא מוצא חן כל כך בעיני עילאי, ישר ניסתה לקחת אותו ולהיות איתו ביחד בזה כדי להראות לו 

את הכיף שבדבר ולתת תחושה שהוא לא לבד ושהיא תעזור לו לעשות את זה ביחד כמין עבודת צוות כיפית ונחמדה (: 



ההתמודדות בתקופה האחרונה:
לאחר שני המקרים שכתבתי מקודם (עמודים 13-14) הבנתי שלבד אני לא אצליח להתמודד עם עילאי, ניסיתי לחשוב על פתרון 
ולחפש מי יכול לעזור לי, דיברתי על הקושי עם מרכז השבט שלי, הוא אמר שיבדוק כיצד ניתן להושיט לי עזרה ויעדכן בהמשך.

עבר חודש - חודשיים ולא קיבלתי עדיין את התשובה ממנו. בזמן הזה למדתי כמה דברים על ההתמודדות שלי עם עילאי: 
הדבר הראשון- היה תמיד לנסות ולתת לו את היחס האישי עוד מלפני שההתקף מגיע, לשאול אותו איך הוא מרגיש כרגע? -

האם הוא נהנה, אוהב את מה שהקבוצה עושה כרגע? לנסות להבין מה הוא לא אהב אחרי הפעולה, וממה שהסכים להגיד לי 
ולהיפתח טיפה יותר, לקחת ולהתאים אליו את התכנים שעוברת הקבוצה.

את הדבר השני לימדה אותי דווקא אחת החניכות שלי בקבוצה-לנסות להראות לו שמה שעושה הקבוצה כרגע זה לא -
כזה נורא כמו שהוא רואה את זה.

באותו הזמן לאחר כמה התקפים שחווה מול הקבוצה, פנתה אליי אותה החניכה וסיפרה לי שהיא לומדת איתו מספר שנים בשכבה 
וגם קצת בכיתה, היא סיפרה לי שבשנה שעברה בבית הספר היא הייתה סוג של "מלווה אישית" שלו, היא למדה מעט איך לעזור 
לו ואיך להראות לו את הטוב והכיף שיש במה שצריך לעשות והציעה לעזור לו לעבור את הדברים שהוא רואה בצורה לא טובה- 
כאשר ראתה שמה שיש לעשות לא מוצא חן כל כך בעיני עילאי, ישר ניסתה לקחת אותו ולהיות איתו ביחד בזה כדי להראות לו 

את הכיף שבדבר ולתת תחושה שהוא לא לבד ושהיא תעזור לו לעשות את זה ביחד כמין עבודת צוות כיפית ונחמדה (: 



ההתמודדות בתקופה האחרונה- המשך:
נעזרתי והשתמשתי דיי הרבה בשני הדברים הללו, חשוב לי לציין שכן היו הרבה פעמים שהם לא עזרו יותר מידי למצב, ולא מנעו את 

ההתקף שהגיע. אבל לרוב,הדברים האלה כן היו בסופו של דבר מה ש"הציל" אותי ואותו מההתקף ומהתמודדות המאתגרת מולו.
חודשיים לאחר שדיברתי עם מרכז השבט, קיבלתי שיחת טלפון משמחת מהראשגדית האחראית עליי ( ראשגדית - האחראית על הגדוד 
ועל צוות ההדרכה של שכבת הגיל באותו הגדוד ) , באותה השיחה היא אמרה לי שהמרכז הצליח למצוא מדריך נוסף שיעזור לי לעבור 
את ההתמודדות הזאת בצוות, ושהוא יוכל לתת יותר את היחס האישי לעילאי כשצריך בזמן שצריך להישאר בפוקוס גדול גם על שאר 

הקבוצה.
אותו המדריך הצטרף לקבוצה לאחר פעולה או שתיים, והמשכנו את עבודתנו רק שהפעם לא הייתי לבד בעניין. אלא הייתי בצוות, 

ביחד.
צירוף המדריך והעובדה שאנחנו ביחד באתגר, נתן לי תחושה יותר מרגיעה וטובה לגבי ההתמודדות, הלחץ שהעיק עליי בגלל אותו 

עניין ירד משמעותית בזכות זה.
כאשר המדריך הצטרף דיברתי איתו והעברתי אליו את שני הדברים שלמדתי בתקופה שהייתי צריכה להתמודד עם זה לבד, הוא יישם 

את זה בכל פעם שעילאי היה צריך את אותו היחס האישי.
בנוסף לעזרה שלו עם החניך, הוא עזר לי מאוד גם עם שאר הקבוצה, עם הקושי שקיים בלהשתלט על קבוצה שהיא יחסית גדולה (14 

חניכים שכל אחד מהם מרגיש כמו עשר) ולהעביר בצורה יותר חלקה את התכנים - גם מבלי יותר מידי הפרעות מצד הקבוצה וגם 
כמובן בלי יותר מידי הצורך שאני צריכה לרכז את רוב הפוקוס שלי לעילאי, הוא עזר לי לחלק את תשומת הלב בין עילאי לשאר 

החניכים.



ההתמודדות בתקופה האחרונה- המשך:
מאז שהצטרף אליי להדרכת הקבוצה ולהתמודדות עם עילאי, נראה בעיני שהקבוצה הרבה יותר נהנת מהפעולות , גם משום 

שהילדים מקבלים הרבה יותר תשומת לב ממה שהיה בעבר , וגם נראה שעילאי מרגיש רגוע יותר כשהוא יודע שעכשיו 
יקבל הרבה יותר את תשומת הלב שהזדקק אליה.

אני והמדריך הנוסף נהנים מאוד להדריך ביחד, אנחנו מצליחים יותר להסיק מסקנות מפעולות שעברו בצורה יותר 
"עקומה" ולשפר את הבאות אחריהן, שנינו יודעים שאנחנו לא לבד בהתמודדות מול עילאי ואל מול הקבוצה, ושאנחנו כאן 

בכדי לתת את הגב שכל אחד מאיתנו צריך לקבל מהשני בשביל להצליח באתגר שיש בהדרכת הקבוצה עם חניך צמי"ד 
יחיד שמשולב בתוכה.

אמנם ההתקפים עדיין לא הפסיקו לגמרי אבל כאשר אני מתבוננת יותר על התקופה האחרונה לעומת העבר, אני שמה לב 
לשינוי הגדול שעילאי עבר ולשינוי הגדול שאני עברתי ועדיין עוברת בהתמודדות איתו עד לסוף השנה, גם בצורה האישית 

שלי וגם בצוות עם המדריך השני ומצליחה להסיק כמה מסקנות: 



ההתמודדות בתקופה האחרונה- מסקנות:
הראשונה היא לא לפחד לבקש עזרה, לחפש מי שיתן לי את הכלים הטובים והנכונים ביותר בשביל לתת לעילאי כמה שיותר את ●

החוויה הענקית , המטורפת והכיפית שקיימת בהייותו חניך שבעצם הוא חלק מקבוצה של ילדים בני גילו.
המסקנה השנייה היא תמיד לנסות ולא לוותר על החניך, גם אם זה קשה (וזה קשה!), לדעת לא לוותר לעצמי בתור מדריכה כי ●

חשוב לי להעביר אותו את אותו התהליך שכל שאר החניכים עוברים, ולהוכיח לו כמה שלהיות בתוך הקבוצה הזאת בתנועת 
הצופים זה דבר מדהים, להראות כמה כלים לחיים שלווא דווקא אפשר לקבל במקומות אחרים הוא יכול לקבל מהיותו חלק גדול 

ומשמעותי בקבוצה בצופים.
המסקנה השלישית היא לנסות ולתת לחניך כמה שיותר את היחס האישי שזקוק לו (במידת היכולת) עוד לפני שההתקף מגיע ●

ולנסות תמיד לשים לב מתי הוא מתקרב ע"פ ההתנהגות של החניך באותו הרגע.



ההתמודדות בתקופה האחרונה- מסקנות נוספות:
המסקנה הרביעית  היא להשתדל כמה שיותר להראות לו בתור מדריכה שאכפת לי, שאני כאן בשבילו לכל מה שצריך, ●

להראות לו התעניינות באיך שהוא מרגיש באותו הזמן, לשאול על ההנאה שלו בפעולות, לשאול כמה שיותר מה פחות אהב 
ומה יותר בפעולה , להתעניין בתחומי העניין שלו ולהראות לו שהוא יכול להרגיש אצלי ואצל המדריך האחר בנוח. בתור 
המדריכים והדמויות הבוגרות בעיניו בקבוצה, לנסות ולתת את ההרגשה שאני כאן בשבילו, שאני והמדריך השני יכולים 

להיות "המקום הבטוח" שלו בקבוצה ולנסות כמה שיותר לגרום לו לסמוך עלינו ולהרגיש בטוח בנוכחותנו, להראות שאנחנו 
מעריכים את המקום שלו בקבוצה ולתת את הפרגון שצריך מתי שאנחנו שמים לב שהוא מצליח להיפתח אפילו במעט, גם 

איתנו בשיתוף הרגשות שלו והדברים שאהב יותר ופחות , גם בקבוצה עם שאר הילדים בניסיון להתחבר אליהם, וגם בעיקר 
בהיפתחותו לתכנים ופעילויות שלא הסכים לעבור בעבר.

המסקנה החמישית היא שמה שבעיקר בסופו של דבר עזר לי להתמודד עם האתגר (בנוסף לכל מה שציינתי) היה הצירוף ●
של המדריך הנוסף אליי לתקפיד ההדרכה של הקבוצה, משום שבסופו של דבר לא ניתן באמת לתת לאדם בודד לעבור את 

התהליך הזה לבד בגלל הצורך לחלק את תשומת הלב העיקרית לחניך המשולב ולשאר הילדים.
המסקנה השישית והאחרונה היא שבאמת בשביל להצליח בכל התהליך הזה ביחד עם כל מה שהסקנו, הוא להכיר את ●

החניך המשולב ולדעת ומעט את החיים הפרטיים שלו ולהכיר את תחומי העניין שלו, לדעת מה הוא אוהב , מה מעניין אותו, 
מה הוא אוהב פחות, מה מסוגל לגרום להתקף עתידי, ופשוט לדעת עליו את מה שצריך לשם התאמת הפעילות גם אליו . 


