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פסיכולוגיה ילדים דחויים
מסיבת כיתה מלאת יצרים ,תחרותיות ומלחמות
גלויות וסמויות ,שלעולם אינה נגמרת .אלא שבר־
שת אין שום מבוגר אחראי והילדים מתנהגים שם
כמו בעלילת "בעל זבוב"" .אפשר לומר שדור הילדים
הנוכחי הגשים את חלום הילדות העתיק מכולם —
להתקיים בעולם ללא מבוגרים" ,אומר חבושה" ,לח־
לק מהם זה גן עדן ולאחרים זה גיהנום".
מיכל ,בת  ,13הלומדת בכיתה ז' ,מספרת שמני־
סיונה כילדה דחויה בכיתה ,בקבוצת ווטסאפ לא עו־
נים לילדים דחויים .היא מספרת שהיתה כותבת
לפעמים עשרות הודעות ,שמכילות רק את המילה
"היי" ,ואף אחד לא היה עונה .קשה להאמין שיש לה
בעיות חברתיות .פניה העגלגלים יפים ומעוטרים ברי־
סים ארוכים ובגומות חן ,התנהגותה עולצת ,אנרג־
טית ,היא חברותית ולבושה בבגדים אופנתיים,
שהולמים את גילה .היא מספרת ש"הבעיה שלה",
שבגללה היא לא מקובלת בכיתה ,היא מאמץ יתר
להתחבב על ילדי הכיתה" .אמרו לי שאני חברותית
מדי ובגלל זה לא אוהבים אותי .ניסיתי לשנות את זה
ולא הצלחתי" .כמה פעמים בשיחה היא מעידה על
עצמה שהיא מוזרה ,ונדמה שהיא רוצה להגיד
"מיוחדת"" .יש לי לפעמים מצב רוח טוב ,ואני רוצה
להביא לכולם את המצב רוח שלי ,אבל אחרי שאני
מנסה לשמח את כולם בווטסאפ ,הם כותבים לי 'שת־
קי' .אני יודעת שאני חופרת ,אבל לא חייבים לכתוב
לי את זה בקבוצה".
את המזור לסבל החברתי היא מצאה בהרחבת
המעגלים החברתיים אל מחוץ לבית הספר" .חוויתי
חוויה קשה" ,היא מספרת בענייניות ובפתיחות מפ־
תיעות" ,אז נהייתי חברה של ילדים מחוץ לבית הס־
פר .עכשיו יש לי הרבה חברות וגם כמה ידידים והמצב
יותר טוב .בקבוצת ווטסאפ שהצטרפתי אליה ,של
מעריצי פרסי ג'קסון )ספרי מדע בדיוני פופולריים,
נ"א( עונים לי לכל ההודעות".
החדר ,המלא במבוגרים וילדים ,הוא מפגש קבו־
צתי שנערך לצורך הכתבה ,שבו נכחו שמונה ילדים
במעמדות חברתיים שונים )לאו דווקא דחויים( ועמם
הפסיכולוג ד"ר אלון וסרמן ,המנהל המקצועי של
"חברים" ,שבין כתליו נערך המפגש ,הגר פורת־סו־
לומון ,סטודנטית לפסיכולוגיה קלינית ומטפלת קבו־
צתית וסיגל נעים ,שהקימה את "חברים".
הגורמים לדחייה חברתית מתחלקים באופן פש־
טני וכוללני לשתי קבוצות :גורמים מולדים וגורמים
סביבתיים ,והשניים ,כמובן ,נשזרים זה בזה .הגורמים
המולדים יכולים להיות הפרעות קשב ,לקויות למי־
דה ,נטייה לחרדה וכדומה .זה לא אומר שכל ילד הסו־
בל מאחת הלקויות הללו בהכרח חווה קשיים
חברתיים ,אבל לדברי חבושה ,בקהילה הטיפולית,
וגם בקרב האוכלוסייה הכללית ,עולה לאחרונה ההב־
נה שקיים קשר בין הפרעות קשב וריכוז ולקויות למי־
דה לבין קשיים חברתיים.
"אתן לך דוגמה להמחשה :נותנים לכל הילדים טק־
סט בעברית ושואלים עליו עשר שאלות .ילד עם לקות
למידה ,שמתקשה להבין טקסט בהבנת הנקרא ,יענה
נכון על שלוש שאלות ,בעוד שהממוצע בכיתה הוא
שבע .מבחינה חברתית אין הבדל בין הקושי שלו בה־
בנת הטקסט לבין הקושי להבין מה קורה בחצר המ־
שחקים .האתגר לקרוא אינטראקציות ,להבין מסרים
גלויים וסמויים בין הילדים ,לעבד את הנעשה ולייצר
תגובה מתאימה ,הוא אותו אתגר כמו הבנת טקסט
כתוב".
וסרמן מוסיף" ,אמנם קיימים כוחות בקבוצה
36

מוסף הארץ

 16באוקטובר

החברתית ,שדוחפים ילדים לתפקידים מסוימים ,כמו
מלך הכיתה או השעיר לעזאזל ,אבל חלק נכבד מה־
קושי קיים באופן שבו הילד הדחוי מבין את המצבים
החברתיים השונים ובתגובות שלו אליהם .כשילד נע־
לב ,אבל לא היתה כוונה כזו מצד הזולת ,הוא עלול
לפגוע בחזרה .קושי בבקרה עצמית יכול לבוא לידי
ביטוי בחוסר טקט ,הצקות ,תוקפנות ,נדנוד או חציית
גבולות .כל אלו יוצרים תחושה לא נעימה אצל היל־
דים האחרים ,כך שבהדרגה הם מוקיעים אותו .והילד
הדחוי ,לפעמים גם אם הוא מבין שההתנהגות שלו
לא מתאימה ,מתקשה לווסת אותה".
קבוצת הגורמים הסביבתיים כוללת נסיבות מש־
פחתיות ,כמו גירושים או אלימות במשפחה ,מעב־
רים מחברת ילדים אחת לאחרת בעקבות מעבר דירה,
כיתה או שליחות .אבל כמו כל דבר שקשור בנפש
האדם ,אין בהכרח סיבה אחת ותוצאה אחת ישירה,
אלא הסתעפויות שיוצרות מציאות מורכבת.

צילום :שני קרקלינסקי

אלדר חבושה )בתמונה(" :נותנים
לכל הילדים טקסט בעברית
ושואלים עליו עשר שאלות .ילד
עם לקות למידה יענה נכון על
שלוש שאלות ,כשהממוצע בכיתה
הוא שבע .מבחינה חברתית ,אין
הבדל בין הקושי שלו בהבנת
הטקסט לבין הקושי להבין מה
קורה בחצר המשחקים"
אחת מהתובנות שהילדים סיפקו במפגש היא שס־
פורטיביות היא ערובה להצלחה חברתית" .אצלנו מש־
חקים כדוריד ,ומי שלא טוב בזה לא יהיה בקבוצה של
המקובלים" ,אומר עינב ,בן  ,10הלומד בכיתה ה' .מור,
בת  ,12שלומדת בכיתה ו' ,מספרת על תלמיד חדש
בכיתה שלה ,שעבר כמה בתי ספר ולא הסתדר בחב־
רה .לדבריה ,הוא סיפר לה שקשייו החברתיים נוב־
עים מכך שהוא לא יודע לשחק כדורגל או כדורסל.
שירי ,בת  ,14הלומדת בכיתה ח' ,מספרת שאצלם
בכיתה "ילד מקובל אחד ,שאוהב כדורגל ,עשה לא־
חד החננות מבחן על כדורגל בעולם ,ואז ירד עליו
שהוא לא ידע כלום' .זה מידע בסיסי' ,הוא אמר לו".
ומה לגבי ילדות? מתברר שגם אצל בנות המין היפה
הכלל הזה תקף .ענפי הספורט הפופולריים בקרב הב־
נות הם התעמלות וסוגים שונים של מחול.
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קבוצה סגורה

בשיחות עם הורים ניכר שהרעיון של דחייה חב־
רתית של ילדיהם מעורר אצלם תחושת איום וחרדה
קשה .מרסיה הניג ,פסיכותרפיסטית האחראית על
הטיפולים הקבוצתיים לילדים ובני נוער עם הפרעות
קשב וריכוז בבית החולים איכילוב בתל אביב ,גדלה
בברזיל ועלתה לישראל בבגרותה .מהפרספקטיבה
הזאת היא מציינת שבישראל המעמד החברתי מאוד
חשוב ומרכזי" .האווירה כאן היא שילד שנשאר בצד
לא יוכל לשרוד .הקהילה מאוד דומיננטית".
גם השלכה הורית על הילדים גורמת לחשש גדול
בקרב המומחים" .כהורים יש לנו נטייה להשליך את
הפנטזיות שלנו על הילדים ,על מה שהיינו רוצים
להיות כילדים או כהורים .הרבה פעמים להורים שח־
וו דחייה בילדותם יש ציפיות גבוהות והם משתדלים
'יותר מדי' — הם שולחים לחוגים ,לתנועות נוער ,לשי־
עורי ספורט ,לטיפולים רבים .יש שם המון לחץ .לפ־
עמים לילדים קשה לממש את הציפיות הללו .הורים
צריכים להיות רגישים גם להתאמה של הפעילות לגיל
הילד וגם לכישורים ולצרכים האישיים שלו .לעתים
דווקא הרצון הטוב והחשש הגדול שהילד יחווה קו־
שי חברתי עשויים להוביל למקומות לא רצויים".
חבושה סבור שהחשש ההורי נובע מהשכיחות של
תופעות הבידוד החברתי" .תחושת בדידות ,דחייה או חו־
סר התאמה הן נפוצות ,ולכן מחשבה על הילד שלנו בסי־
טואציה כזו זמינה לנו .כשאני מטפל במבוגרים ואנחנו
מדברים על תקופת הילדות ,אני נוכח איזו השפעה יש
לחוויות שחוו מול ילדים אחרים ,כאלה שמשאירות את
חותמן על המשך חיינו .הפסיכולוגיה הקלאסית נטתה
לשים במרכז את היחסים עם ההורים ונתנה פחות מקום
ליחסים הקבוצתיים ,אבל היום ברור שזה נדבך משמעו־
תי בעצמי שלנו ,שראוי להתייחסות".
לדבריו ,אין ילד אחד בעולם שטוב לו לבד" .כול־
נו חיות חברתיות עם צרכים חברתיים .מובן שהעוצ־
מות והתדירות משתנות בין אדם לאדם ,אבל כולנו
מחפשים אינטראקציה ,קבלה חברתית וחברויות .נכון
שיש ילדים שהתרגלו לכך ש'הסיפור החברתי הזה'
לא עובד בשבילם .אבל כמו שלא מוותרים לילד על
לוח הכפל רק כי הוא מתקשה ,אסור לוותר לילדים
על כישורים חברתיים רק כי הם מתקשים בהם".
סיבה נוספת לפחד הקמאי של הורים מדחייה חב־
רתית של ילדיהם טמונה בחוסר ההיכרות של דור
ההורים עם מגרש המשחקים החדש — הרשתות הח־
ברתיות .מבין כל הילדים שהשתתפו במפגש רק לא־
חד אין סמארטפון ,וזה מתוך בחירה .עינב ,בן ,10
הלומד בכיתה ה' ,מספר שיום אחד התארח אצל חבר,
שהרשה לו "לפתוח את הטלפון שלו חופשי .נכנסתי
לקבוצת ווטסאפ של כל הכיתה ,שהמורה פתחה ,ואני
ועוד ילדה מהכיתה התחלנו לפגוע אחד בשני .בגלל
האירוע הזה אני לא רוצה ווטסאפ".
ההתנהגות של עינב עלולה להטעות — הקול שלו
נמוך מאוד ,כך שקשה לעתים לשמוע מה הוא אומר .תל־
תלים מכסים כווילון את עיניו .לפני שנכנסנו לחדר הוא
ישב מכונס לצד אמו ,כמו רוצה להיבלע בתוך הסוודר
שלה ,אבל בשיחה הקבוצתית דיבר בביטחון .לא רק
הטון שלו היה בטוח ,אלא גם התוכן .מדבריו עלה שלא
אכפת לו מה הילדים חושבים עליו וגם לא מדאיג אותו
שיישאר מאחור מפני שאין לו סמארטפון .לפי האופן
שבו תיאר את חייו ,נראה שמצבו החברתי טוב .לדוג־
מה ,לעתים קרובות הוא נושא בתפקיד ה"מחלק" — זה
שקובע מי ישחק באיזו קבוצה במשחקי הספורט בהפ־
סקה — מה שמעיד על מעמד חברתי גבוה.
רוני ,בת  ,13הלומדת בכיתה ח' ,מספרת שבכיתה
הקודמת שלמדה בה היו "מלא קבוצות ווטסאפ ובהן
שבעה עד עשרה ילדים .היתה גם קבוצה של כל
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הכיתה ,חוץ משני ילדים" .רוני עזבה את בית הספר
בגלל קשיים חברתיים .גם במקרה שלה קשה היה לנ־
חש את מעמדה החברתי — היא היתה הילדה שדיברה
הכי הרבה במפגש .לראשה חבשה כובע גרב ,שמשדר
מגניבות ,ונראה שיש לה ביטחון עצמי גבוה .ובכל זאת,
בית הספר הקודם הוא השני שעזבה בגלל בעיה חבר־
תית .בבית הספר הנוכחי ,שבו כיתה אחת בכל שכבה
ו– 20ילדים בכל כיתה ,המצב השתפר .היא מספרת שע־
כשיו יש קבוצת ווטסאפ אחת של כל הכיתה ואחת של
כל בית הספר ,והיא חברה בשתיהן.
עילי ,בן  ,14הלומד בכיתה ח' ,הגיע למפגש עם
אחותו התאומה .הוא מדבר בקול רם והיא בטון שקט.
מהסיפורים שסיפר ניכר שמעמדו החברתי בטוח ,גם
אם הוא מגיב בתוקפנות לילדים ש"מרגיזים" אותו.
הוא מספר שבבית הספר שלו מאוד אוהבים ווטסאפ
ויש קבוצה של כל הכיתה ,שכוללת גם את המורה.
"יום אחד כמה ילדות הציעו שלא יהיו קבוצות ווט־
סאפ בתוך הכיתה ,כי אלו קבוצות סגורות ומי שלא
נמצא בהן מרגיש שהוא מרוחק מהכיתה .הסכמנו לכ־
לל שהציעה המורה ,שיהיו קבוצות רק עם שלושה
ילדים ,לא יותר .זה החזיק מעמד עד החופש הגדול,
ואז כבר היו קבוצות של יותר משלושה ילדים".
כשהילדים נשאלו אם היו עדים לתכתובת פוגע־
נית או מעליבה באופן מיוחד ,כולם ,פרט למור ,ענו
בשלילה .מור ,בת  ,12הלומדת בכיתה ו' ,הגיעה למ־
פגש עם חברתה לכיתה דניאלה .שתיהן אינטליגנ־
טיות ,ילדות טובות ,שנמצאות בקו התפר בין ילדוּ ת
לנערוּ ת" .פעם אחת באינסטגרם בת דודה שלי רא־
תה עמוד שפתחו כדי שמישהי בכיתה שלה תתאבד.
קראו לו 'המטרה :שהפרה תתאבד' .אני יודעת שעי־
רבו את ההורים ,ואפילו את המשטרה ,וסגרו את הע־
מוד .אני אישית לא מכירה את הילדה הזאת".
חשוב לציין שהרשתות החברתיות יכולות להיות
גם שער כניסה לחברת הילדים .רוני מספקת את הדו־
גמה הבאה" :הילדה הכי מקובלת בכיתה תקבל
באינסטגרם הכי הרבה תגובות ,לייקים ועוקבים
מהילדים בכיתה ,אבל לא בהכרח מאנשים שלא מכי־
רים אותה .ויכול להיות שיש ילד דחוי עם הרבה עוק־
בים ,אבל לא מהכיתה ,כי הוא אמן רחוב מדהים או
צייר נורא מוכשר .באינסטגרם זה לא בהכרח חשוב אם
אתה דחוי בכיתה או לא" .ניר מוסיף" ,אם מישהו בה־
תחלה לא מקובל בכיתה ופותח אינסטגרם ויש לו תמו־
נות מדהימות והרבה עוקבים ,הוא יהפוך למקובל".

נתיב בג'ונגל

באופן יחסי לשכיחות תופעת הדחייה החברתית,
בישראל קיימים מעט מקומות )שהם לא ספת פסיכו־
לוג קלאסית( שמציעים הדרכה וטיפול בתחום .אל
הוואקום הזה נכנס לאחרונה מרכז "חברים" ,שנפתח
בעקבות חזון יזמי־חברתי של סיגל נעים .לפני שלוש
שנים מכרה נעים את חברת  ,Xpandשהיתה בבעלותה,
לענקית האנרגיה הצרפתית  ,EDF ENהפעילה בשוק
הסולארי בישראל .נעים יזמה פגישה עם מנכ"ל EDF
 ENכשהשוק היה בחיתוליו ,שיכנעה אותו לפעול בש־
מם בישראל ולימים הפכה חברת  Xpandלשותפה
המקומית ונעים למנכ"לית הפעילות המשותפת בא־
רץ .היא החליטה להשקיע חלק מהרווחים ב"משהו
חברתי" וכאשר התוודעה למחסור בטיפול קבוצתי לי־
לדים דחויים ,הרימה את הכפפה ,שכרה חלל בקרית
עתידים בתל אביב ,שיפצה אותו ,הציעה שותפות לד"ר
וסרמן וביחד הם קיבצו צוות פסיכולוגים שמתמחים
בכישורים חברתיים ובהדרכת קבוצות טיפוליות.
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מימין :ד"ר אלון וסרמן ,קרן כהן והגר פורת סולומון .הגישה הטיפולית היא דינמית ,התנהגותית
וגם חשיבתית<קוגניטיבית

"אפשר לומר שהחזון שלנו הוא מגלומני — מרכזים בכל הארץ ולכל
הגילים" ,אומרת נעים" ,אנחנו מסתכלים על החברה הישראלית
בצער .הילדים שלנו הופכים לאלימים ,כי הם חיים בחברה אלימה.
כילדים ,וגם כמבוגרים ,אנחנו פועלים כל היום בתוך קבוצות אנשים,
ולתחושתי האינטראקציה הקבוצתית בחברה הישראלית לא מכבדת"
החלל ב"חברים" שבו מתקיימים המפגשים עם
הילדים מעוצב בקפידה ,באופן שמתאים לילדים ול־
בני נוער ,אבל אינו מתיילד או קיטשי" .הדגל שלנו
הוא טיפול קבוצתי לילדים שלא מסתדרים חברתית
מאיזושהי סיבה ,לא משנה מה הסיבה" ,מסביר וסר־
מן" ,ביישנים ,מסוגרים ,פעילים מדי ,תזזיתיים או כל
סיבה אחרת .אנחנו מבקשים לשפר את הכישורים
החברתיים שלהם — איך לתקשר עם הזולת ,איך לה־
תייחס אליו ,להבין מה עובר עליו ,מה עובר עלי .בתוך
החבילה הזאת אי אפשר להתעלם מהרשתות החבר־
תיות .בעוד שדור ההורים התפתח חברתית קודם כל
פנים אל פנים ,ורק אחר כך הגיעו הסמארטפונים,
הילדים נולדים לתוך המציאות המקוונת וצריכים לפ־
תח מיומנויות חברתיות בשתי הספרות במקביל".
טיפול קבוצתי ב"חברים" מתקיים במשך  18מפ־
גשים וכולל עשרה ילדים בני אותו גיל ,שאותם מנ־
חים פסיכולוג או פסיכולוגית ומדריך או מדריכת
קבוצות מוסמכים .אחרי שיחת פתיחה קצרה המפ־
גש מתחיל במשחק חברתי כלשהו ,שבו כולם מש־
תתפים ,כולל המנחים .לדוגמה ,כולם עומדים במעגל
ומתמסרים בכדור ומותר למסור רק אחרי שנוצר קשר
עין עם הנמען או הנמענת .כשהכדור נופל מסיבה כל־
שהי ,המנחים מבקשים לברר עם הילדים מי אחראי
לכך — מי שמסר או מי שהיה אמור לקבל את הכ־
דור" .ההתנהגות הטבעית של הילדים במצבים האלה
מיד יוצאת" ,מסביר וסרמן" ,רואים מי תוקפני ,מי
תחרותי יתר על המידה ,מי מתחמק מאחריות" .המ־
נחים מגיבים למה שקורה ,מגנים תוקפנות ,תרים
יחד עם הילדים אחר דרכים אחרות לתקשורת או
מעודדים התנהגויות חיוביות מסוימות".
באמצע המפגש ,שאורכו שעה ורבע ,יש הפסקה,
שבה הילדים רשאים לעשות מה שהם רוצים ,אבל נשא־
רים בתוך החדר .זה מעניק למנחים הזדמנות להתבונן
בדינמיקה החברתית של כל אחד מהם" .לפעמים אני
יכול לראות ילדה שמתעניינת בשיחה של השכנות שלה,
אבל לא מסוגלת להצטרף אליה .אז אנחנו פונים אליה
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ומבקשים לעזור לה לתקשר איתן .ברור לנו שאנחנו
שמים את הילדים בסיטואציה שמאוד קשה להם ,שע־
שויה לעורר חרדה — הרי זו הסיבה שהגיעו אלינו —
אז אנחנו מקפידים לאפשר להם גם להירגע לפעמים
ולהתאסף לתוך עצמם אם יש צורך ,אבל גם במקרה
כזה אנחנו מוצאים חומר טיפולי משמעותי".
יש מפגשים שעוסקים בנושא מסוים ,כמו איך
לפתוח בשיחת חולין או איך להביע ולפרש שפת גוף.
כל פגישה מסתיימת בשיחה קבוצתית על מה שחוו
בזמן המשחקים ,שבה הילדים גם מוזמנים לשתף את
חבריהם בחוויותיהם החברתיות מחוץ לכותלי הח־
דר .בתום השיחה הם מקבלים נקודה למחשבה .זו לא
מטלה או שיעורי בית ,אלא בקשה ליישם משהו מה־
מפגש במשך השבוע ולבדוק אם וכיצד יישומו הש־
פיע עליהם" .מנקודת מבט פסיכולוגית ,הגישה
הטיפולית ב'חברים' היא דינמית ,התנהגותית וגם
חשיבתית־קוגניטיבית .שילוב הגישות נועד לגרום
לחוויה החברתית ב'חברים' לחבר מחדש חברתיות
עם הרגשה טובה וחיובית" ,מסביר וסרמן.
"אפשר לומר שהחזון שלנו הוא מגלומני — מר־
כזים בכל הארץ ולכל הגילים" ,אומרת נעים" ,אנח־
נו מסתכלים על החברה הישראלית בצער .הילדים
שלנו הופכים לאלימים כי הם חיים בחברה אלימה.
כילדים ,וגם כמבוגרים ,אנחנו פועלים כל היום בתוך
קבוצות אנשים ,ולתחושתי האינטראקציה הקבוצ־
תית בחברה הישראלית לא מכבדת".
חלק משמעותי נוסף בשיטת הטיפול של "חברים"
הוא קבוצת ווטסאפ ,שיש לכל קבוצה ב"חברים" ואשר
כוללת גם את המנחים .הרעיון הוא לדמות את המתר־
חש בקבוצות של כיתת בית הספר או בחוגים חברתיים
אחרים .וסרמן אומר ,שאם מתרחש בקבוצת ווטסאפ
משהו שאפשר ללמוד ממנו ,השתלשלות התכתובות תו־
קרן על מסך וייערך דיון עם הילדים על מה שאירע.
האפשרות להרחיב את הטיפול גם למחוזות הדי־
גיטל ,כמו עם ווטסאפ הקבוצתי ,היא רק אחד מית־
רונות הטיפול הקבוצתי ,כפי שמסבירים בהתלהבות

פסיכולוגיה ילדים דחויים

עצות להורים

אנשי "חברים" .קרן כהן ,פסיכולוגית חינוכית ,העו־
בדת בין השאר בשירות הפסיכולוגי־חינוכי בבתי ספר
וב"חברים" ,מציינת את היתרונות של טיפול קבוצ־
תי לפתרון בעיות חברתיות" .יש הסתברות גבוהה
שאחרי כמה חודשים בקבוצה טיפולית ,הילדים יוכ־
לו למצוא נתיב בג'ונגל החברתי .הם לומדים להכיר
את עצמם ,כיחידים ובקבוצה ,והדימוי העצמי־קבו־
צתי שלהם משתנה .זה קורה כי הם מצליחים חבר־
תית בקבוצה תואמת גיל ,קבוצה שמעניקה להם הדהוד
אחר מזה שהם רגילים לו".
בקליניקה הפרטית לפעמים קשה לראות שהילד
או הילדה מתנהגים שלא בהתאם לגילם .המטפלים
מספרים שילדים רבים עם קשיים חברתיים מצלי־
חים לתקשר טוב עם ילדים קטנים יותר או עם מבו־
גרים .כדי לעזור להם ,חשוב לראות אותם בקרב בני
גילם" .הטיפול הקבוצתי מעניק לנו הזדמנות לחוות
את הסיטואציה החברתית בעצמנו ולא להסתמך רק
על התיאורים של הילד" ,מסביר חבושה .הוא מציין
שלעתים אחרי פגישה טיפולית קבוצתית הורים מת־
קשרים להלין על כך שהעליבו את ילדם ,קיללו אותו
או הרביצו לו" .אני כל פעם מופתע מזה מחדש ,כי
הרי הייתי בחדר וזה לא מה שקרה .לפעמים הבעיה
היא שהילד חווה את הסיטואציה כהרבה יותר שלי־
לית מכפי שהיא ,וגם אינו נמצא במגע עם תרומתו
לדבר .כשאין טיפול קבוצתי וההורים לא קולטים
שהוא קורא את הסיטואציה לא נכון ,אין מי שיפריך
לו את הקריאה השלילית ויעזור לו להתנהג אחרת.
כך הוא נותר פסיבי ,חסר אונים ופגוע".
הטיפול הקבוצתי מאפשר גם לעשות שימוש בח־
ברי הקבוצה כמראה .זה בא לידי ביטוי גם באפשרות
להתבונן מדי פעם מהצד בסיטואציות שילדים אחרים
בקבוצה נקלעים אליהן ולנתח את המתרחש ללא מעו־
רבות רגשית וגם ביכולת לתת משוב לילדים האחרים.
"אם אני מצליח לגרום לדן להגיד לאלון מה בדיוק
הפריע לו בהתנהגות שלו ,או מה לא מובן בתקשורת
איתו ,זה יעשה לאלון שירות יותר גדול מאשר אם
מבוגר ,שנתפס מבחינתו כאוטוריטה שצריך להגיד לה
'כן' ולהמשיך הלאה ,יעשה זאת .זה מאפשר אינטרא־
קציה פתוחה ואותנטית עם הילדים וגם חילופי עמ־
דות — בעוד שבטיפול פרטני יש מטופל ומטפל ,בטיפול
קבוצתי הילדים הם גם מטופלים וגם מטפלים".
ומה דעתם של הילדים על דרך הטיפול הזאת?
רוני סבורה שטיפול קבוצתי הוא טוב ,כי הוא מאפ־
שר לעזור לילדים "בדרך לא ישירה .ככה לא גורמים
להם הרגשה של חדירה לפרטיות או של למידה ,אלא
הם באים לכאן בקטע של לבוא לשחק עם ילדים אח־
רים" .מיכל מהנהנת בהסכמה" :נכון ,אני הצטרפתי
כדי להיות עם ילדים שהם ברמת הטמטום שלי" ,היא
אומרת ושתיהן צוחקות.

גם התוקפן קורבן

כל המטפלים מבקשים להדגיש את החשיבות שב־
פנייה מוקדמת לטיפול .פורת־סולומון מציינת שככל
שהילד חווה יותר אינטראקציות שליליות ,הסיכוי
שיפתח התניית הימנעות מאינטראקציות באופן כללי
יהיה גדול יותר.
מרבית המחקרים גורסים שהגיל שבו יכולים לה־
תחיל קשיים חברתיים הוא גן חובה .לדברי הניג ,הורים
צריכים להיות ערניים לעניין כבר בגיל הגן ולראות
"אם הילדים לא מתחמקים מאינטראקציות חברתיות,
מרחפים או 'מוזרים'" .מבחינת הטיפול" ,הדומה בין
הגילים השונים רב על השונה" ,אומר חבושה" ,אצל
40
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בגיל הגן כדאי לבדוק שיש אינטראקציות
גם עם ילדים אחרים ולא רק משחק יחידני או
נטילת התפקיד של "עוזר/ת לגננת".
חשוב לתור אחר התנהגויות אצל ילדכם
שעלולות ליצור דחייה )שתלטנות ,רכושנות,
תוקפנות ,אדישות וכדומה(.
אם מזהים קושי אצל הילדים להתחבר לי־
לדים אחרים וניכרים סימני דחייה ,לא כדאי
ללחוץ במילים או במעשים ,אלא לגשש בע־
דינות על פי הקצב שהם מכתיבים .במקרה כזה,
יש להקדיש לילדים יותר זמן מהרגיל ,לעודד
אותם לספר על מצבים שונים שבהם נתקלו
בקשיים ,בלי שמפריעים ,שופטים או מעירים
להם בזמן התיאור .מבע של אהבה מצד ההורה
עשוי לחזק ולהרגיע .בשיחה נפרדת ,כאשר
הילדים לא נסערים ,כדאי לומר להם שחשב־
תם על מה שסיפרו ושיש לכם רעיון כיצד לה־
תמודד בצורה טובה יותר עם מצבים דומים.
מוטב ליצור דיאלוג שמעורר את סקרנות היל־
דים ויוביל אותם לבקש את העצות ,הניסיון
ודרך החשיבה של ההורים .במקום לחלק עצות,
כדאי לגרום לכך שהילד יבקש אותן.
רצוי לקיים שיחות מעקב עם המורה ולב־
קש ממנה לעזור בכך שתיזום עבודות בצוותים
קטנים.
כדאי לנסות לעודד את הילדים להשתתף
בחוגים שונים אחר הצהריים ,שתואמים את גיל
הילדים ,תחומי העניין שלהם וכישוריהם.
על ההורים לעודד את הילדים להזמין הביתה
ילדים אחרים )תחילה אחד או אחת בלבד( שנ־
ראה שהם קרובים יחסית לילדיהם .במפגש כזה
כדאי שאחד ההורים יהיה בסביבה ויקשיב לנ־
עשה בין השניים .אם הילדים לא מוצאים במה
לשחק ,אפשר להציע בעדינות שתי אפשרויות
משחק שונות .עם זאת ,חשוב שההורים לא ית־
ערבו יתר על המידה ויאפשרו משחק חופשי.
להורים של ילדים מופנמים ושתקנים במיוחד
מומלץ להזמין לילדיהם חברים לפעילות מו־
בנית מראש ,כמו הצגת ילדים ופיצה ,או סרט
וגלידה .פעילויות כאלה מזמנות נושאים לשי־
חה ויוצרות חוויה חיובית משותפת.
לאחר שהילד רוכש ידיד או ידידה שמגיעים
לבקר ,על ההורה לעודד מפגש של קבוצה קט־
נה )ארבעה ילדים זה אידיאלי( .גם כאן עדיף
עם פעילות מובנית.
אם הילדים עוברים טיפול קבוצתי ,חשוב
שגם ההורים יעברו הדרכה במקביל ,שבה יב־
ררו אם יהיה נכון להעביר את הילדים כיתה
או בית ספר .לרוב ,עם טיפול נכון ,אין צורך
בשינויים חריגים.
העצות ניתנו על ידי ד"ר מרסיה הניג,
ד"ר אלון וסרמן ,ד"ר דוד סנש ואלדר חבושה

ילדים קטנים יותר שכיח שהקשיים יבואו לידי ביטוי
בפן הפיזי .כשמשחקים בקבוצה ,מיד רואים שהם לא
רוצים שייגעו בהם ,הם נצמדים לפינה או חושבים שהם
משחקים ,אבל בעצם מרביצים .אם עושים פאסט־פו־
רוורד כמה שנים קדימה ,ייתכן שהילד הראשון יתק־
שה לדבר ואילו השני לא יפסיק לדבר ועדיין יישאר
בתחושה שאף אחד לא מקשיב לו או לחלופין יעליב
אחרים ללא מודעות לכך .בשני המקרים ,דרכי ההת־
קשרות שהם מייצרים עם אחרים שונות מכוונתם הרא־
שונית .חשוב להפחית את האשמה והביקורת שמופנית
כלפי ילדים כאלה .הם זקוקים ליד מכוונת ולעזרה לא
פחות מהקורבנות שלהם".
הסברה הרווחת היא שיש יותר בנים עם קשיים חב־
רתיים מאשר בנות ,אבל זה לא בהכרח נכון .לדברי הניג,
בדרך כלל עובר זמן רב יותר עד שמתברר שלבנות יש
בעיה חברתית ,בגלל אופיין החבוי של הבעיות אצל
בנות .וסרמן מוסיף ש"בקרב בנים ,חולשה פיזית או
קואורדינציה לקויה עשויות להוריד מהמעמד .בנוסף,
אצל בנים הפרעות קשב וריכוז ,המלוות בתנועתיות יתר,
יוצרות קושי חברתי מעצם העובדה שאין שקט במחי־
צתם ודרושה אנרגיה רבה להכילם .סממנים של נשיות
יכולים לעורר תוקפנות בקרב הבנים האחרים וסממנים
של ילדותיות מעוררים חוסר סבלנות .אצל בנות ,סגי־
רות ,ביישנות וביטחון עצמי נמוך עלולים לצמצם את
התקשורת עם הילדים האחרים .אבל לעתים גם בנות
מוחצנות עד כדי תוקפנות עלולות לקבל כתף קרה מב־
נות עדינות יותר ,שלא מוכנות לסבול קיצוניות חבר־
תית .בנות יכולות להרגיש מספיק בנוח מבחינה חברתית
רק עם חברה אחת ,בעוד שבנים רבים זקוקים ליותר
מחבר אחד לצורך פעילויות משותפות".
חבושה סבור שהפער בין בנים לבנות בכל הקשור
להפרעות חברתיות נוגע להבניות חברתיות של מג־
דר ,והאופן שבו הן באות לידי ביטוי בהתנהגויות חב־
רתיות — קונפליקטים וריבים בין בנים לרוב מושכים
יותר תשומת לב מצד המבוגרים .בנוסף מצפים מב־
נים להיות עצמאיים ו"חיות חברתיות" באופן בולט
יותר מבנות ,הוא מסביר .על אותו משקל ,ילדים שמ־
פריעים ומתפרעים בכיתה הם בעלי סבירות גבוהה
יותר לקבל מענה טיפולי מאשר הילדים השקטים
והשקופים חברתית" .הלוואי שהמודעות למצוקתם
של הבנים השקופים והבנות הביישניות ,הנוטים לה־
סתכל על החיים מהצד ולא לצלול לתוך אינטראק־
ציות חברתיות ,תגבר" ,הוא אומר" .אלו אוכלוסיות
שאינן נפגעות מאחרים בצורה ישירה ,ולכן הן בדרך
כלל לא מדליקות נורות אזהרה אצל המבוגרים".
בסוף המפגש עם הילדים ,אני שואלת אילו עצות
הם יכולים לתת לילד דחוי .דניאלה אומרת ,שלדע־
תה "רושם ראשוני הוא חשוב .אז אם הילד מחליט
לעבור בית ספר ,שיהיה חברותי על ההתחלה ולא יר־
כל על ילדים אחרים .חוץ מזה ,הכל בתקופות .זה עו־
בר .גם ההתנהגות של אחרים כלפיו עוברת וגם
ההתנהגות שלו תעבור .רק צריך להיות מודעים".
למשמע האמירה ,שמדובר בתקופות ,כולם מהנה־
נים בהסכמה .עילי אומר שלדעתו" ,התחלה חדשה זה
הכי טוב .להגיע למקום שאין בו ילדים שאתה כבר מכיר
ושכולם יודעים שאתה דחוי .הכי טוב זה להכיר ילדים
חדשים ,שלא יודעים על ההיסטוריה שלך .וגם זה טוב
להיות עם ילדים שדומים לך .כשעברנו לחטיבת ביניים,
כל הילדים היו נואשים לדבר עם מישהו ,כי אף אחד לא
הכיר אף אחד וכולם פחדו .אז זו הזדמנות להתחבר לק־
בוצה שדומה לך" .שירי ממליצה לילדה הלא מקובלת
לנסות להבין למה זה קורה לה" .שתעבור על כל תכונה
רעה שיש לה ותראה אם זה באשמתה .אבל גם חשוב
לדעת שלפעמים זה פשוט הילדים .לא תמיד זה אשמת
הילד הדחוי".

