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דחייה חברתית- מתאוריה למעשה/ יעל אברהם

החברה האנושית, מייחסת חשיבות רבה להשתלבות החברתית של הילד בחברת בני גילו. הדבר נכון במיוחד 
בחברה הישראלית, בה, פעמים רבות, עובר הילד את התקופות השונות של חייו יחד עם אותה קבוצת חברים, 
מגיל הגן ועד לתקופת הצבא, ובה ערכים כמו לכידות חברתית )“כל ישראל חברים”(, ערבות הדדית )“ואהבת 
לרעך כמוך”( וחשיבות החברות )“קנה לך חבר”, “אמור לי מי הם חברך ואומר לך מי אתה”(, מוטמעים בילד 

כבר מגיל צעיר. יחד עם זאת, בעבודתי רבת השנים כפסיכולוגית חינוכית נתקלתי לא פעם בתחושה של חוסר 
אונים ואוזלת יד מצד הגורמים השונים )הורים, מורים, יועצים ופסיכולוגים( בהתמודדות עם דחייה חברתית. 

פעמים רבות שלטת ההרגשה שאין לכך פתרון. “זו דרכו של עולם”, אומרים רבים, “תמיד יהיה מי שיתפוס את 
המקום של הדחוי. אם זה לא היה הוא אז זה היה מישהו אחר”.

תופעת הדחייה החברתית נפוצה יותר מכפי שנראה לעין והשפעותיה עמוקות וממושכות. על פי היימן )2003(, 
בין 10% ל-20 בתחום החברתי )Bierman, 2004(. מרכזיותה והיקפה של תופעה זו מצדיקים, לדעתי, התערבות 

טיפולית % מן הילדים בביה”ס נדחים על ידי חבריהם. ילדים דחויים חברתית מתקשים להיחלץ מסטאטוס 
 Cillessen,( הדחייה ונשארים דחויים במשך השנים, כאשר עם העלייה בגיל הופך מעמד הדחייה ליציב יותר

2000(. בנוסף, ילדים הסובלים מדחייה חברתית מפגינים קשיים בתחום האקדמי, בתחום הרגשי ואף.

משחק השקט: סוד הטיפול בילדים שקופים/ אודליה אלקובי

1. ילדים שקופים- כשמם כן הם. לא מעוררי דחיה אך לא מעורבים באינטרקציות חברתיות. באוכלוסייה ישנם 
20% מופנמים ו 80% מוחצנים. ההבדלים בניהם מתבטאים בסגנון העבודה, רמת גירוי, בילוי זמן פנאי, אופן 

קבלת החלטות ועוד.  

במחקר שנערך בתעצומות )טרם פורסם( בדק את השפעת הקבוצות החברתיות על מצבם החברתי של ילדים 
כפי שהם חווים זאת. במחקר עלתה תמה, חוזרת ונשנית, הסיוע של הקבוצה לילדים שקופים בהתמודדות עם 

ביישנות וחרדה חברתית. ילדים וילדות ציינו כי הביישנות הייתה מחסום חברתי וכשקיבלו כלים להתמודד עמה 
נוצרה הטבה משמעותית בחוויה החברתית.

אנו חיים כיום ב”אידאל המוחצן”. השקופים מקבלים פחות הערכה וכבוד. מחצית מהמופנמים הינם בעלי 
צורך חברתי נמוך ואינם זקוקים לסיוע. רבע מהמופנמים הינם בישנים- החיים בפחד מדחייה חברתית הגורם 

להם להימנעות חברתית,  רבע נוסף מתוך המופנמים סובלים מחרדה חברתית- זוהי ביישנות פתולוגית הגורמת 
להימנעות ומזיקה באופן ישיר לתפקוד.
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כיצד נסייע להם?
סיוע למופנמים: הבנה וכבוד לצורך החברתי השונה שלהם, לאפשר זמן עבודה אישי.

סיוע לביישנים: הנכחתם באופן יזום, סיוע ב “בורסת ביקורים” )בקר, 2016(, עזרה במציאת חברים ומעקב 
ש”נדבק” , שימוש באפקט “קוקה קולה”. משחקי כיתה נמצאו יעילים בשילוב ילדים ביישנים משום שהם 

מרגישים חלק מהקבוצה באופן טבעי.
סיוע סובלים מחרדה חברתית: בגיל הצעיר -עידוד לפעולות חברתיות ביוזמת ההורים, ניתן להשתמש בפרסים 
ותמריצים. יש להתעלם מהחששות ולהתמקד בעשיה חברתית. בגיל הבוגר- שיח על הקושי ומה אפשר לעשות. 

עידוד אינטראקציות חברתיות. במקרים בהם יש הימנעות מוגזמת יש לפנות לטיפול ממוקד בחרדה. 
בכל הגלאים שיח כיתתי חברתי פתוח, נמצא יעל להפחתת חרדות כיוון שהשיח מרחיב ומשנה את הפרשנות 

הקוגניטיבית לסיטואציות חברתיות.

   

לב המיומנויות החברתיות: שלושת המקשרים הבלתי נראים/ נעה לוינגר

ההרצאה מתבססת על עקרונות תרפיית המפגש של הדי ויומי שלייפר, אשר עובדים עם זוגות וארגונים ב25 שנה 
האחרונות והצמיחו את תרפיית המפגש מתוך תיאוריית האימאגו של הנדריקס ותיאוריות נוספות כמו זו של 

מרטין בובר.
בהרצאה - נבין מדוע מיומנויות חברתיות הן כל כך חשובות לנו ובעיקר ההרצאה נלמד יחד על קצה המזלג על 

שלושת המקשרים הבלתי נראים: המרחב, הגשר והמפגש ונבין את תרומתם לקשר מיטיב ומצמיח בין אנשים בכל 
תחומי החיים.

המרחב: נלמד על מרכיבי המרחב: הסביבתי, האישי והבין אישי וכיצד ניתן לזהם או לטפח מרחבים
הגשר: נלמד מדוע חשוב לפעמים להוריד את הכובע המקצועי שלנו ולעבור את הגשר אחד לעולמו של האחר.
המפגש: המקשר השלישי שמהווה את שיאם של המקשרים והוא ה”מפגש” של מרטין בובר המכנה אותו “לב 

החיים” ובו במפגש עם אדם אחר – כל אחד משתנה וצומח.
לפניכם שני כלים שיזכירו לכם את מה שנדבר עליו בהרצאה ויתנו לכם שאלות מנחות שיסייעו לכם בזיהוי 

ה”מרחבים” וטיפוחם ובכללי הברזל של “חציית הגשר”: 

המרחב:
1. האם ה”סביבה” מטופחת דיה?

2. מה אני מביא/ה איתי לתוך המרחב? ברמה האישית והבין אישית?
3. כיצד אני יכול/ה לתרום לטיפוח המרחב בשלושת הממדים?

הגשר:
כאשר אני מעוניינת לעבור את הגשר ולהתארח בעולמו של האחר כדאי לשאול את עצמי מספר שאלות ולהתייחס 
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למספר דברים:
1. כדאי לזכור להתייחס לגוף: האם הוא נינוח? מה שפת הגוף שלי בזמן מעבר הגשר?

2. האם זכרתי להוריד את הכובע המקצועי, כובע ה”מומחה”?
3. האם זכרתי להביא עמי סקרנות ואמפתיה?

4. האם אני יכול/ה לראות את מי שעומד מולי בעיניים חדשות?
5. במהלך הביקור שמעבר לגשר: האם משהו מהדברים הנאמרים מחזיר אותי לצד השני    

   של הגשר? אם כן – מדובר ביבוא בלתי חוקי. יש לחזור ולעבור את הגשר.

  מיומנויות חברתיות במעבר מדור הספר לדור הווטסאפ/ ד”ר אשר עידן

בחברה התעשייתית המודרנית יש צורך במיומנויות שונות מהמיומנויות של החברה החקלאית 
המסורתית. כמו שבחברה הרשתית-דיגיטלית יש צורך במיומנויות שונות מאלו של החברה 

התעשייתית-מודרנית. היום זה כבר לא מודרני להיות מודרני. כך קורה גם בתחום המיומנויות 
החברתיות.

בדור האנאלפביתי, אנשים דיברו פנים אל פנים ונגעו זה בזה הרבה יותר מאשר בתרבות 
האינדיבידואליסטית של דור יודעי הקרוא וכתוב בספר. בדור הווטסאפ אנשים משתמשים 

בסמארטפון לא רק ככלי קריאה )כמו הספר(, אלא גם ככלי שיחה )כמו הבעל פה(. עירוב זה של 
כתיבה באמצעות דיבור נקרא “כתיבור”. 

הטכנולוגיה מרחיקה קרובים ומקרבת רחוקים. הדיבור הגדיל את טווח התקשורת יחסית למגע, 
הקריאה כתיבה הגדילה את טווח התקשורת יחסית לדיבור. הווטסאפ מגדיל את טווח התקשורת 

יחסית לספר ולמחברת.
גם אופני הלמידה משפיעים על, ומושפעים מטכנולוגיות המידע והתקשורת. בתלמוד יש הרבה יותר 

מקום למחלוקת ולדיאלוג יחסית לספרי המדע. בעידן הסמרטפון והרשת ערכי הוויכוח והפרשנות של 
התלמוד חוזרים למרכז הבמה.

לא רק אופני הדיבור משתנים גם המוח משתנה. מחשיבה קווית של בזה אחר זה, אנו עוברים לחשיבה 
רשתית של גם וגם.

כל הדוגמאות הללו מראות שעלינו ללמוד את המיומנויות החדשות של עידן הווטסאפ, 
לא כטובות או רעות, אלא כשונות ממה שידענו עד עכשיו.
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