
 אמנות של קשרים

 לייקי גרוניק

  

 

ת יבבשנערכה בני נוער עולים במהלך סדנת התמודדות  ה שלעברה קבוצשתהליך מתאר את ההמאמר 

הקשתה על תהליך גיבוש הקבוצה והנחייתה,  של הקבוצה תוההטרוגני .במרכז הארץבעיר  ן,ספר תיכו

של  ההיעדרבשל  ענה על הקושי שנוצר בשילוב אמנויות. פתרון זה ההיה הנחיבעיה זו הפתרון שנמצא לו

לגזור מכך תחושת שייכות שסייעה ו לעשייה, שותפיםשהם פשר לחברי הקבוצה לחוש יוא ,שפה מלכדת

של המשתתפים להתמודד  את המוטיבציהגם הקליטה. תחושת השייכות הגבירה  עם משבר להם להתמודד

שתיית אלכוהול ושימוש בסמי  כמום יכונימהם לוותר על מאפיינים סיפשרה לרבים יוא עם קשייהם,

תחושת עם הלם הקליטה בישראל והתמודדות עם להם לברוח משעד אותו זמן סייעו פיצוציות, דפוסים 

עניין ונחמה בקבוצת השווים הכיתתית, הגבירו את  בעקבות הסדנה הם החלו למצוא. הכרוכה בה הבדידות

וגילו עניין רב יותר בלימודים ובפעילויות פנאי  ,מעבר לשעות בית הספראיתם תכיפות המפגשים 

 חיוביות.

 

ית מנהלת את מרכז המניעה הארצי של עמותת אל סם, ומשמשת כמרצה ומדריכה פדגוג גרוניק לייקיד"ר 

 בתכנית המצוינות של מכללת לוינסקי לחינוך.



אחד מבתי הספר התיכוניים במרכז הנחיתי קבוצת בני נוער עולים ב 2013מאי -במהלך החודשים פברואר

 להורים נולדו או ,שעלו לישראל 12-18מתארת בהקשר זה נערים בני " עולים נוער בני"הארץ. ההגדרה 

בישראל נע בין  ותםשמשך שהמכיתת עולים, תלמידים  22לה הקבוצה כל. 1989אחרי  לישראל שעלו

 צרפת, מקסיקו, הברית ארצות – ארצות ממגוון לישראל הגיעושנים למספר חודשים. חבריה מספר 

, הקבוצה חברי בין פערים כלל שלה האנושי התמהיל. למדי הטרוגנית היתה שהקבוצה כך – ואוסטרליה

דיברו כולם  ,אחד תלמיד למעט, אך בארץ התאקלמותם במידת וגם, בעברית שלהם השליטה ברמת גם

התכנית כללה מנחה נוסף, שעבד עם המחצית השנייה של  מפגשים. 13כלל הקבוצתי עברית. התהליך 

אותה כיתת עולים. הכיתה חולקה לשתי קבוצות באופן אקראי, אך תוך הקפדה על מספר שווה של בנים 

 אפייני הטמפרמנט של השותפים בכל קבוצה.ובנות, והתחשבות בארצות המוצא ומ

 בחברה להשתלב ניסיונותיהםלנוכח  רב תסכול חשים, נורמטיבי נוער שהם ,רבים עולים צעירים 

 למדינה רגשי קשר יצורול החדשים התרבותיים הקודים את להבין, העברית השפה את למודל, הישראלית

 מההורים לא –להם  הנחוצה לתמיכה זוכים םאינ ולרוב ,תרבותי הלםמצויים במצב של  הם. החדשה

 מתקשיםה ,ובקהילה הספר בבתי החינוכיים מהצוותים ולא ,קליטה של קשה בתהליך בעצמם הנמצאים

 (.2010)גולצמן ופרוג,  העולים הצעירים של התסכול ביטויי עם להתמודד

 

 רציונל

בני נוער  ,ותרבותי. בנוסף מלווה במשבר אישי, משפחתי, חברתיבמדינה חדשה תהליך ההתאקלמות 

 אשר יובילולחצים שיהיו נתונים לאת הסכנה  פותמחריהאת תופעות גיל ההתבגרות, עולים חווים גם 

 ועוד.  ,אלכוהולואלימות, שימוש בסמים מו להתנהגויות סיכוניות כאותם 

צרוך ל לעולים נוטים להתחיבני נוער כי  יםמראנערך בשנים האחרונות כך למשל, ממצאי מחקר ש

בירה ומשקאות חריפים בשכיחות גבוהה מזו של ילידי וצורכים כשנה מוקדם יותר מילידי הארץ, אלכוהול 

הקשורות לשתיית אלכוהול, מתחילים להשתמש בסמים רבות יותר הם נוטים לדווח על בעיות  .הארץ

התמודדות עם לחצי מסייעים להם בהונוטים לראות באלכוהול ובסמים חומרים  ,ובאלכוהול בגיל צעיר

גם הוריהם של נערים אלה  (.2005נבו וישראלוביץ',  ,החיים יותר מחבריהם ילידי הארץ )סלונים

ההורית שעשויה לשמור על הנוער מפני  םבקשיי קליטה, מה שעלול לערער את סמכות שקועים בדרך כלל



ולתת  ,ח לדיון על הקשייםמרחב בטו להעניק אמורההיתה הסדנה פיתויים מסוכנים. כסדנת התמודדות, 

 כלים להתמודד עימם.לילדים 

 כדלקמן:אפוא מטרות הקבוצה הוגדרו 

שמירה על שייכות  –ולמו הפנימי של כל אחד מהמשתתפים עכיבוד תוך  גיבוש קבוצה כיתתית .1

 וייחודיות וגם על האוטונומיה בקבוצה.

ציה ללמידה ועשייה ומכאן גם העלאת המוטיב ,הגברת תחושת השייכות, 1בהמשך למטרה  .2

 חברתית.

 עיבוד משבר העלייה, הזהות והקליטה בישראל. .3

 .איתם וקבלת כלים להתמודדות ,סיכון ם שלוגורמי םהעלאת המודעות למצבי .4

 

 רקע תיאורטי

תהליך ההגירה, מעצם מהותו, מעמת את המהגר עם תרבות, שפה ואורח חיים השונים בדרך כלל מאלה 

בקשיים נפשיים רבים. הנחה זו אומתה במחקרים שנערכו זה לא מכבר בקרב המוכרים לו, ועל כן כרוך 

 ,Bhugra & Minas, 2007; Huang & Spurgeon)מהגרים ממדינות צפון אמריקה ומערב אירופה 

2006; Lindert, Schouler-Ocak, Heinz, & Priebe, 2008; Robjant, Robbins, & Senior, 

2009.) 

 לערעור רב פוטנציאל בחובם טומנים, ההתבגרות בגיל במיוחד, גירהה ם שלתהליכייתרה מכך, 

ניות סיכו להתנהגויות להוביל אשר עלול, חברתי ניכור ולתחושת המהגר של האישי הביטחון תחושת

2013) ,Peguero).  

 שינויים ובהם, רבים שינויים עם בהתמודדות המתאפיינת, רגישה תקופה הוא ההתבגרות גיל

-אחד מתפקידי גיל ההתבגרות הוא ההתמודדות עם שאלת הזהות האישית .יםוחברתי יםנפשי ,יםפיזיולוגי

חברתית של המתבגר. הגורמים התומכים בתקופה מטלטלת זו הם לרוב בני משפחה ומבוגרים משמעותיים 

(. אך המתבגר המהגר מתקשה במיוחד לגבש זהות, שכן 1976אחרים, כמו גם קבוצת השווים )אריקסון, 

ולם שעזב בארץ מוצאו מפסיק להיות רלוונטי לחייו החדשים, השזורים בנורמות ודפוסים שהם זרים לו הע

 (. 1999לחלוטין )מהל, 



 הקשיים את להעצים לולע, העולים מן ניכר חלק בקרב כמשברי שהנתפ, לישראל העלייה תהליךוכך, 

 בקרב יותר גבוהים פשיעה עורילשי המקצועית בספרות ונקשר, ההתבגרות גיל מאפיינים ממילא אתה

 ,העולים משפחותאיתם מתמודדות ש ותרבותיים חברתיים, כלכליים קשיים, כך על נוסף .עולים מתבגרים

 ,ההורית בסמכות לפגיעה להוביל יםועלול, העולה נפגע המשפחהשל  תפקודמביאים לכך שכושר ה

 .(2013)פידלמן,  עולים נוער בני של הנפשי חוסנם על ולהשפיע

 של יכולתם את מחליששל הגירה  במצבים לילדים הורים בין לעתים המתרחש התפקידים היפוךגם 

 בערכים קיצונית למרידה קרקעישמש כש לקונפליקטהביא ול, במשפחה מוביל גורםכ לשמש הורים

 לחיקוי דמויותהמחסור ב, ומחויבות שייכות תחושתשל  היעדרה. מהם ולהתנתקות ,תייםחהמשפ

הוביל ל ועלולים ,רבים עולים מתבגרים אצל בלבול יוצרים ,גבולות הצבתבו הכוונההצורך בו ,ולהזדהות

 את לבטא כדי חברתיות-אנטי בדרכים בוחרים מהמתבגרים חלק. וניכור חברתית בדידותלתחושות של 

 לקבוצת בהתחברות החל, נגישים במקורות וחיזוק תמיכה ומוצאים ,מהחברה רצונם שביעות חוסר

 )שם(. ולפשיעה אלימה לפעילות בהתחברות וכלה ,הספר-מבית שנעדרת ידיםתלמ

 מוטיבציה המושגכי ( 2001טוען אבי עשור ), ר"הספ בבית ללמידה פנימית מוטיבציה טיפוחבמאמר "

 ובאי םגבוהי יםבמחיר, םבקשיי ךכרו כשהדבר םג, מסוימת בפעילותץ ומאמ ןזמ להשקיע ןלרצו מתייחס

 :נתונה פעילות לביצוע מוטיבציה של םמרכזיי םממדי שני ןבי ןבחילה ןנית .הצלחות

 .רלוונטית בפעילות להשקיע הרצון מידת: עוצמה

 יכולוא שה וכפעילות מבחירה כנובע היחיד ידי על ומורגש שנתפ להשקיע ןהרצו םהא: אוטונומיה תחושת

 ,Assor & Kaplan;2001ר, )עשו צידוק נטולת חיצונית כפייה על מבוסס או, עמה ולהזדהות ןלהבי

2001.) 

 אמצעיהיא מוטיבציה כזו ולענייננו  ,חשיבות רבה בתחומים רביםיש מוטיבציה פנימית של לפיתוח 

 ביחס פנימית מוטיבציה. הגיל בני ם שללחציה םוע ,פנוי ןוזמ ריקנותשל  תחושות םע בונה להתמודדות

מחוץ  או בבית לבד הוא כאשר – הפנאי בשעות עצמו את להעסיק ליחיד לסייע יכולה יצירה או ידע םלתחו

 מוכ םבגירויי פחות םתלויי םמסוי לנושא ביחס פנימית הנעה שפיתחו םמתבגרי, כאלה םבמצבי. למסגרת

 ןסיכו םבה שיש בפעילויות ףלהשתת םגיל בני של םלחצי בפני יותר גבוהה עמידותמפגינים ו ,טלוויזיה

להם  להעניק עשוי ןהעניי םבתחו העיסוק(. פרועה נהיגה או םסמי צריכת, אלכוהול שתיית מוכ) עצמי



. םכניומס םותכני םריגושי הכוללות התנסויותולהקטין את הצורך שלהם ב, ומלאות משמעות של תותחוש

 םשבה םבמקרי. אלה ןמעי בהתנסויות להשתתפות ףלהיסח פחות נוטהלפיכך מי שיש לו עיסוקים כאלה 

שלו,  הבדידות תחושתפוחתת גם , בעלי תחומי עניין משותפים םאחרי םאנשי םע יםקשר המתבגר צרוי

 םחברתיי םלחצי בפני ועמידות . כתוצאה מכך גדלהכלשהי לחבורה "שלו "להסתפח ךהצור ומצטמצם

 (.2001)עשור, ם הרסניי

 למוטיבציה הבסיסיים התורמים הצרכים אחדהיא  השייכות תחושתלאור הדברים הללו, דומה כי 

 ,על מנת שאדם שיש לה חשיבות גדולה והכרחית לאדם. משמעותתחושת הל מצדה תורמתאשר , ימיתפנ

, יחוש מוטיבציה והנעה ללמידה, לעשייה ולהתפתחות, עליו לממש תחילה תלמיד או במקרה שלפנינו

שאחד מהם הוא תחושת השייכות. שאם לא כן, חזקה עליו שיאבד עניין בהתפתחות  ,צרכים בסיסיים

שימוש בסמים  כמוואף ישקע במצב רוח שלילי ובמעורבות בהתנהגויות סיכוניות  ,שית ובמימוש עצמיאי

 שייכות לקבוצה חברתית.הובאלכוהול. אחד ממוקדי השייכות של האדם הוא 

חיזוק לטענה כי לאדם יש צורך בסיסי בשייכות, וכי בכוחה של השייכות להניע מוטיבציה, תורם גם 

סטר ולירי, המראה כי שייכות מניעה תהליכים רגשיים וקוגניטיביים חשובים, ותורמת מחקרם של באומיי

למוטיבציה הפנימית של אדם, בעוד שחוסר בקשרים ובשייכות מוביל למחלות, הסתגלות לקויה והיעדר 

(. מחקר נוסף מגלה כי לקשרים חיוביים עם מורים, Baumeister & Leary, 1995תחושת רווחה )

 & Ryan, Stillerרים יש כושר ניבוי מצוין להצלחה בלימודים ולתחושה של ביטחון עצמי )הורים וחב

Lynch, 1994). 

( מגדירים קבוצה כמספר אנשים, שאופי ההתייחסות ביניהם מבחין אותם מכל 1997רוזנוסר ונתן )

נוצר יותר  ואם שלושה אנשי בקרביכולה להיווצר באופן ספונטני או מתוכנן, כאשר כזאת האחרים. ישות 

אליהם נלווים תלות הדדית, קשרים רגשיים ופעילות גומלין. שיצוג פנימי הדדי, ויתי משותף, שמרחב תפי

עוצמת ה"קבוצתיות" אשר כ ,שכן את המושג "קבוצה" נכון יהיה להציג על פני רצף ,זוהי הגדרה יחסית

דרה זו מדגישה בעיקר מגעים בין . הגבין חבריה והתלות ההדדית יםנקבעת על פי אינטנסיביות הקשר

של מטרה או מכנה משותף. מכנה משותף מקבץ אנשים לקטגוריה, אך אינו מחייב  םקיומאת אנשים, ולא 

יחסים אינטנסיביים ביותר יכולים להתפתח מתוך מניעים משלימים  – מרקם יחסים. ובאשר למטרה

 (. 2010ואינטרסים שונים )רוזנוסר ונתן, 



 ,סוגיה או דאגה המעסיקות את הקבוצה אלהיבנות תמות משותפות. תמה משותפת הי בקבוצות יכולות

חבריה במשך תקופה מסוימת. אל התמה מחובר רגש, אך יש לה גם תוכן. של לב הומושכות את תשומת 

לבטא  וגםשהם קורבנות לאי צדק, או תמות נפוצות יכולות לעסוק בתחושה של החברים כי הם רעים, 

מפתחים יחסית  הזמן קצרתקופת בבדרך כלל ניתן לראות איך ן מאגי מהיר לבעיות החברים. כמיהה לפתרו

התמה ניתנת שחולקים. כך, הפרט מוצא רובם ש חברי הקבוצה התעסקות או סוגיה מסוימת לכלל תמה,

תמיכה הדדית רבה מספקת קבוצה הומשום ש ,לטיפול, חרף היותה מאיימת, משום שהיא משותפת

 (.Whitaker, 2001) הו אחד ממקורות הכוח של הקבוצה כמדיום לעזרהלחקירתה. ז

ואוניברסלי.  בסיסי פסיכולוגי צורך באוטונומיה רואה (SDT) העצמית ההכוונה תאורייתיחד עם זאת, 

ים מולד פסיכולוגיים צרכיםהתייחסות ל תדורש האנושית המוטיבציה של הבנה כיטענתה המרכזית היא 

כות כאחד. תיאוריה זו נסמכת על תיאוריות מודרניות של הגדרה עצמית המדגישות של אוטונומיה ושיי

שלו. זאת ועוד,  רווחהאת תחושת הו נפשיתה צמיחהשבהם אדם גדל מגדירים את יכולת ה תנאיםשה

אקונומיים משפיעים על תחושת שביעות הרצון האישית, על הכשירות החברתית, ועל -פערים סוציו

ת והחיצונית של בני אדם. אנשים החיים ללא תחושת אוטונומיה, המקיימים קשרים המוטיבציה הפנימי

 Deciדלים ומיומנויות מעטות, יהיו בעלי מוטיבציה נמוכה וביצועים דלים, ונטולי תחושת רווחה אישית )

& Ryan, 2000.) 

 ותשתפית . מחקר שבחן אהיררכיתו קולקטיביסטית, שהיא הבדואית חברהנבחנה, למשל, בהנחה זו 

ואת השפעתה על חוויית הלמידה  ,תלמידים באשר למידת התמיכה של מוריהם בצורך שלהם באוטונומיהה

לניבוי מוטיבציה אוטונומית, מוטיבציה לאקספלורציה,  מאודתמיכה באוטונומיה תרמה הכי  , העלהשלהם

תרומה ייחודית מיה נותמיכה באוטוכי לאוריינטציית עתיד ורגש חיובי ביחס ללמידה. כמו כן נמצא 

היעדר של  יםייחודי יםכמנבא ודיכוי אוטונומיה נמצאבלימודים. מהלכים של  ההשקעהלמידת וחיובית 

תומכים אלה ממצאים  .(2014, מיימון-וקנת סייד-אל, עשור, קפלן) מוטיבציה, כמו גם של ציונים נמוכים

למידה  ה שלבאוטונומיה תורם לחווי מילוי הצורך ,בהנחה כי גם בחברות קולקטיביסטיות מסורתיות

-. יש להניח שאם כך הדבר בחברות קולקטיביסטיותמיטבית, ואילו דיכויו מחבל בלמידה ובמוטיבציה

 מסורתיות, קל וחומר שכך יהיה גם בחברות אינדיבידואליסטיות.

 של מטלטלת בתקופה שייכות של כאובייקט חבריה את תשמש שזו היתה הקבוצה בהקמת המטרה



 את לפתור משתתפיםל לסייע אמורה היתה הקבוצה. זרה ולתרבותאחרת  לארץ במעבר הכרוכה, ייהםח

 הפנימית המוטיבציה להגברת גם שיביא באופן, באוטונומיהשלהם  הצורך על שמירה תוך ,בעיותיהם

 המתוארת היתה העולים וקבוצת, הן הטרוגניות מטבען עולים של שקבוצות כיוון .שלהם והחיצונית

 השאלה עלתה, זה של ושפתו תרבותו את זה או, זה את זה הכירו שלא מתבגרים של מאוסף מורכבת

 . כקבוצה אותם לגבש שיצליח מלכד גורם יימצא האם

ומכאן גם על  ,בלכידותשל המשתתפים העיב על הצורך היה הגורם המרכזי שהקושי השפתי הואיל ו

אמנויות ואמצעים יצירתיים ככלי ביטוי אשר שילבה  היה לקיים סדנהנמצא שהפתרון  ,הצורך בשייכות

ת קולאז'ים, ציור, צפייה בסרטים הרכב מוכ. לפיכך עסקה הקבוצה בפעולות יצירתיות בלתי מילוליים

 וכתיבת סיפורים אישיים. 

יצירה של ו טיפול ךעושה שימוש בשפת האמנות הפלסטית לצורשתחום מקצועי  ואהטיפול באמנות ה

. יהןלע מתווספים , אוהמילים מקוםמחליפים במסגרתו את דימויים וכתמים, צורות, קווים שינוי נפשי. 

האמנותית  היצירה. מגייס את שפת האמנות כדי להשיג תובנה, צמיחה והתקדמות אישית הטיפול באמנות

 אםרגשות שקשה לבטמסור תחושות ודרך ל, והיא גם עולם שבחוץלהחוויה הפנימית בין כלי לחיבור  היא

אמצעי ליצירת כמשותפת לכולם, משמשת שפת האמנות השפה מילולית היעדר ב (.Amir, 2005) במילים

ר מכשולים בתקשורת בינם לבין המנחה. ההתנסות בקבוצות מסוג זה יומסייעת להס ,גשר בין בני נוער

 חתלקהם שליכולת הכוח והתורמת להערכתם העצמית של בני הנוער ולתחושת ומביאה לצמיחה אישית, 

מסייע המדיום האמנותי בנוסף,  (.2007אלפרן, ו)קידר, גפן  החדשהחייהם אחריות במציאות על עצמם 

לגלות את  לאדםזו מסייעת עובדה  מכיל ממד של ספונטניות.אמנותי הביטוי , שכן ההגנות להפחית

 .(Kramer, 1971מתחים ) שבתוכו, ולפרוק הקונפליקטים הפנימיים

 לחוש חדשים עולים נוער לבני לסייע תוכל האמנותסדנת ש היתהבעבודה זו  וצאהמ השערת, לפיכך

 דוגמת ,חלופיים פתרונותקטין את הצורך שלהם בות, משבר בעתות משענת להםתוכל להעניק , שייכות

, האמנות שכן, האני של האוטונומיות על שומר גם האמנותי התהליך. אקטיביים-פסיכו בחומרים השימוש

 .אדם ואדם כל של הפרטיקולרית הייחודיות את" לאור מוציאה, "פשלנ כביטוי

 

 העבודה בקבוצה תהליך



ולהכירו בפן  ,בהם ניתן היה להתרשם מכל תלמיד, ששני המפגשים הראשונים הוקדשו לראיונות אישיים

 : הורים, וכלל מגוון של בעיותממנו באו חלק מהתלמידים לא היה פשוטשהרקע כי האישי. יש לציין 

 ודכדוך עמוק. ,, קשיים כלכליים, קשיי קשב וריכוזארץ המוצאבשנשאר אב , גרושים

לייה עתחושות ביחס ל –הבאים: משבר העלייה לישראל  הוקדשו לעיסוק בנושאיםהמפגשים שאר 

לישראל; חיבור לחגים ולמסורת היהודית; קבלת האחר והשונה; דמות החלטה לעלות ורגע הבשורה על ה

עצמי; דמות משמעותית בחיי המתבגר; מידע על חומרים  י ההתאקלמות בישראל; דימויהישראלי וקשי

-חברתי; יחסי הורים בקבוצה; לחץ אקטיביים והעלאת המודעות למצבי סיכון; שייכות וייחודיות-פסיכו

 לסמוך על הזולת; געגועים לארץ המוצא; הסתגלותהאפשרות מתבגרים; מאפייני גיל ההתבגרות; 

 הצבאי. שירותהו ;למסגרות

המפגשים כללו שימוש בקלפים השלכתיים, ציור ויצירה של קולאז' אישי, משחקי כדור, וצפייה 

", הדנים בסוגיות של לחץ חברתי, קבלת השונה, תחושה Hairspray" ו"13בסרטים כמו "יומן נעורים", "

קחו בהן חלק. אחדים מהם מתבגרים. התלמידים גילו עניין רב בפעילויות ול-של שייכות, ויחסי הורים

הפגינו בתחילה התנגדות ראשונית, שנבעה מהקושי שלהם להבין את חשיבות הסדנה ואת נחיצותה, כמו 

גם מן התחושה שהם "מקולקלים" ונשלחים לעבור תיקון בסדנה "טיפולית", אך התנגדות זו התפוגגה עם 

 ות ומוטיבציה לעשייה.הזמן, והוחלפה בחוויה מעצימה ומאתגרת של הבנה הדדית, שייכ

האינטימיות הרבה שנוצרה עם הזמן בקבוצה אפשרה למתבגרים לחשוף את קשיי ההתמודדות שלהם 

ו כן הם דיברו על הפחד אקטיביים. כמ-עם לחץ חברתי, שלעתים זימן להם התנסויות עם חומרים פסיכו

באופן קיצוני מכל מה  השונה והרתיעה שלהם מ"הישראלי גס הרוח, החצוף וחסר העכבות" כלשונם,

שהכירו עד שעלו לישראל. מן המפגשים התברר כי הגעגועים העזים לבני קבוצת השווים, שנותרו בארץ 

המוצא, היו אחד הגורמים שהקשו יותר מכול על תהליך ההתאקלמות בישראל, והשיתוף בחוויית 

 ההתנתקות מאותם חברים היה מלווה בלא מעט דמעות.

לראות כי הקבוצה מספקת להם מרחב בטוח של שיתוף והכלה, וכי הבעיות שאיתן חברי הקבוצה נוכחו 

הם מתמודדים הן בעיות אוניברסליות, על כל המשתמע מכך. הכרה זו מסמסה אט אט את מסך הערפל 

הבינאישי, ואת הקירות הקואליציוניים ששררו בכיתה, אשר גרמו לחבריה להתלכד על פי ארצות המוצא. 

השימוש באמנות אפשר לכל אחד מהמשתתפים לשמור על אוטונומיה בעלת גבולות חדירים יחד עם זאת, 



 תהליך שהוא חשוב לכשעצמו. –למחצה, להביע את דעותיו, וליצור במרחב אמנותי אישי 

 

 םממצאי

על מנת לעמוד על מידת היעילות של התהליך הקבוצתי, חולקו למשתתפים שאלונים פתוחים, באמצע 

ה. השאלות נותחו באופן רוחבי, ועסקו בסוגיות של גיבוש זהות אישית וחברתית, בתחושת הסדנה ובסיומ

בארצות המוצא ובישראל. כמו כן הושם בהן דגש על אפיון התנהגויות  –השייכות, ובמוטיבציה להצלחה 

סיכוניות לפני העלייה ארצה, אחריה, ולאחר התהליך הסדנאי, ונבחנה מידת היעילות של השימוש 

 מנויות ליצירת מרחב ביטוי פתוח ובטוח.בא

עולה , במחצית הסדנה ובסיומה התלמידים שסיפקוההיזון החוזר ומן  ,מנחי התוכנית ה שלהערכה מתוך

 היה": הסופי או כפי שכתבה אחת המשתתפות במשוב) סדנאות ההתמודדות היו מוצלחות והכרחיותכי 

 ,צמא למידעפגינו התלמידים ה (."ברים ופתרונותלמצוא הס ולנסותמה שמציק לנו  על לדבר כיף ממש

"למה חופשיות )ולומר למשל: שאלות ולבטא את עצמם בהציב בו יוכלו לש"מרחב בטוח" צורך בו

מדבריהם ניתן היה  (.לא מתנהגים ככה" באמריקההישראלים כל כך חצופים? הם ממש לא מנומסים. 

"המנחה היתה חמודה. היא לימדה אותנו למה מסוכן ) חשובים ורלוונטייםנראו להם שתכני הסדנה להסיק 

 מתקשים ליצורם המשתתפי רובכי עוד ניכר  (.להשתמש בסמים ואלכוהול. אני לא אגע בדברים האלה"

עצמה: את אחת הנערות שניסתה לרזות והחלה מרעיבה  ניסחה זאתאו כפי ש) קשרים עם ישראלים

המשתתפים ביטאו  (.למסיבות שלהם ולא מדברים איתי" "הישראלים לא מסתכלים עלי, לא מזמינים אותי

שלהם מוטיבציה תיארו את היעדר הו ,ם בלימודיםהקשייסיפרו על , שלהם הקושי התרבותי והשפתיאת 

הם סיפרו על  (."תן לי?"לא אכפת לי בכלל מהציונים, מה זה יי) להישגים גבוהים בתחום זהלהגיע 

"אבא וכל הדודים נשארו בצרפת, ) ולמשפחה שנשארו מאחור בעיקר לחברים –געגועים לארץ המוצא 

אף חלק לא מבוטל מהם , ואלכוהולבסמים ובהם להעניין הרב שהם סיפרו על  (.אני רוצה לנסוע אליהם"

)אחד המשתתפים, שסירב לשתף פעולה בסדנה, וישב שותק  בחומרים אלהשעשה שימוש לרעה דיווח על 

הבעיה שלך עם מריחואנה? זה עושה מצב רוח טוב וזה בכלל לא מזיק. וזעוף בצד, אמר לי בכעס: "מה 

הרי יש גראס רפואי, אז מה הקטע שלך?"(. משובי האמצע לימדו גם על הפער שנוצר בין המתבגרים 

להוריהם בכל הנוגע לאימוץ השפה העברית והתרבות המקומית, מגמה שלא תרמה, בלשון המעטה, 



להתרופף עם הכניסה לגיל ההתבגרות, והמשיך להיפרם במעבר לישראל, לחיזוק הקשר הבין דורי שהחל 

 כשכל אחד מן הצדדים שקע במשימות הישרדותו שלו.

המשוב הסופי הצביע על כך שחלק ניכר מן הבעיות שהעסיקו את המתבגרים נפתרו בקבוצה, או  

בישראל, וביטאו זאת  עלו על הדרך אל הפתרון. רבים מהמשתתפים בסדנה סיפרו שעכשיו כבר טוב להם

באמירות כמו: "זה לא שלא אשמח לחזור לאוסטרליה, אבל למדתי להסתדר פה טוב ויש לי חברים, לא רק 

דוברי אנגלית"; "אני כבר יודעת מה אני רוצה מעצמי. אני אחזור ללימודי ריקוד, אני רוצה להיות 

רבה. לאחים שלי ממש טוב פה וגם לי מא מצאה עבודה בחנות בגדים ואבא בא לבקר היכוריאוגרפית"; "א

 יש כבר הרבה חברים."

השימוש באמנויות, ובעיקר הצפייה בסרטים וניתוחם, והיצירה של קולאז' אישי ומשפחתי, סייעו  

לחברי הקבוצה להתגבר על המכשול השפתי, או כמו שכתב אחד המשתתפים: "ראיתי שם את עצמי". הם 

 שימוש במילים. גם סייעו לבטא מצוקות נפשיות ללא

ניכר כי רבים מהמשתתפים יצאו בעזרת הסדנה ממצב של בלבול מוחלט בכל הקשור להחלטות,  

רצונות וזהות, ונכנסו לתהליך של מיקוד וגיבוש זהות אישית וחברתית. הצורך שלהם ליצור קואליציות 

ת של אימוץ דפוסי על פי ארצות מוצאם הלך והצטמצם, ופחתו המריבות שלהם עם ההורים סביב סוגיו

התנהגות מקומיים, עיסוק בתחביבים, וגילוי עניין בגלישה, ריקוד, ספורט ועיסוקים נוספים האופייניים 

 לגיל ההתבגרות. בקרב רבים מהם החלה להתעורר המוטיבציה להצלחה ולהישגים.

 

 דיון

הקבוצה ותגבש  משתתפי אתלכד שתתקשורת מאפשרת ליצור הסדנה היתה העיקריות של  אחת המטרות

 ללמידהשלהם לעליית המוטיבציה  . ההערכה היתה כי תחושה זו תוכל להובילשייכות ה שלתחושבהם 

חברתית, תוך שמירה על תחושת האוטונומיה של כל -ולפעילות חברתית חיובית, ולגיבוש זהות אישית

מחסום השפה.  עקיפתבמילאו תפקיד חשוב כלים הלא מילוליים משתתף. הניסיון של הקבוצה מלמד כי ה

קודם לכן, חשוף פשר להם לבטא תחושות שלא העזו ליאקבוצה המרחב האינטימי שנוצר בין חברי ה

מרחב זה חרג  הפרידה מאנשים יקרים.שהם חשים לנוכח הגעגועים העזים והעצב העמוק בנושא במיוחד 

ותפים ופגישות אחר צהריים דווח על בילויים משלהחברים במשך הזמן החלו  מכל שיוך תרבותי או שפתי.



סיפרו ש רבים מהם החלו לגלות עניין בלימודים והישגיהם השתפרו בהדרגה. חלק מאלהמזדמנות. 

 על הפחתה משמעותית בשתייה. דיווחיםבסיומה על שימוש תכוף באלכוהול דיווחו בתחילת הסדנה 

אולם  ,שיעדי הסדנה הושגו תהבסמי פיצוציות חדלו מכך. התחושה הי השתמשוש הגם אל נוספים גילו כי

וגים מספר סיותר שישווה בין מחקר מקיף צריך לקיים נתונים אמינים יותר כי על מנת להשיג אין לשכוח 

שהם ימלאו שאלונים סגורים על ראיונות עומק שיתקיימו עם אותם משתתפים, וגם  ויתבסס ,דנאותשל ס

  לאחר סיום הסדנה.אחדות שנים 
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