בס"ד

פרוטוקול לטיפול בחרם בבית הספר היסודי
מאת :אודליה אלקובי ,יעל אברהם ,ורד זיו וטל אשד
ייעוץ מקצועי :פרופ' חיים עומר
תקציר
מאמר זה סוקר את תופעת החרם החברתי ,ומציג פרוטוקול חדשני וישים לטיפול בחרם בתקופת
גיל החביון ,שבו מתעצמת תופעת החרם .הפרוטוקול נוסה בהצלחה במסגרת 'תעצומות' במקרים
רבים והוא בעל אפקטיביות רבה .בסיום המאמר יוצגו כמה תיאורי מקרים המדגימים את השימוש
בפרוטוקול זה.
מבוא :תופעת החרם החברתי
חרם חברתי  :הרחקה מכוונת של ילד או ילדה מן הקבוצה החברתית שאליה הוא שייך .החרם
החברתי הוא הקצה הכואב של הקשיים החברתיים .כאשר נחשף החרם הוא מטלטל את המערכת
כולה ,ומפגיש את הגורמים החינוכיים והטיפוליים עם תחושות של חוסר אונים ותסכול ,הן באשר
לילד המוחרם הן באשר לקבוצת הילדים המחרימים.
לאחרונה הופץ ברשתות החברתיות סיפורה של אופק ,תלמידת בית ספר יסודי אשר מתארת כי
במשך שש שנות בית הספר היסודי חוותה חרם מתמשך על ידי בני כיתתה .חוויית החרם היא חוויה
קשה מנשוא ,בין אם החרם בא לידי ביטוי בהתעלמות מלאה של ילדי הכיתה מאחד הילדים (שום
מגע פיזי או מקוון) ובין אם הוא בא לידי ביטוי בדחייה פעילה של הילדים את הילד אל מחוץ
לקבוצה ,בנוכחותו או שלא בנוכחותו על ידי רכילות ,כתיבת פוסטים פוגעניים ,המצאת כינוי משפיל
ועוד ( .)Chiffriller, Kangos & Milone, 2015חוויית ההתעלמות מצד הילדים האחרים מעוררת
בילד המוחרם תחושות של אימה ומצוקה עצומה ,ההרגשה ש"אני לא קיים" ו"אף אחד אינו רואה
אותי ואינו מתייחס אליי" ,מציפה אצל הילד ,על פי ויניקוט ,את חרדת הכיליון (ויניקוט.)2018 ,
חרדתו של הילד מתגברת לנוכח חוסר הידיעה מדוע נעשה עליו החרם ,וכן חוסר הוודאות לגבי משך
הזמן שבו יימשך החרם .חרם יכול להימשך ימים אחדים אך לעיתים הוא יכול להימשך שנים .נוסף
לכך ,השימוש בטלפונים החכמים וברשתות המקוונות בשנים האחרונות ,העצים את תופעת החרם
(צ'ונה.)2018 ,
נזקי החרם והשלכותיו יכולים להיות קשים וארוכי טווח ,ועלולים לפגוע בתחומי חיים רבים של
הקורבנות :ייתכנו פגיעות הקשורות לבית הספר ,כמו פגיעה ביכולות הלימודיות ובהישגים עד כדי
נשירה ,ייתכן נזק בריאותי וכן תיתכן פגיעה פסיכולוגית ,כגון דיכאון ,חוסר ביטחון ,דימוי עצמי
נמוך וירידה בתחושת המסוגלות .גם בטווח הארוך תיתכן פגיעה ,כגון נטייה לפגיעה עצמית ,חוסר
שביעות רצון מקשרים חברתיים ועוד (Bogart et al., 2014; Brunstein-Klomek, Sourander
& & Gould, 2010;Eiseberg, 2014; Haltigan & Vaillancourt, 2014; McDougall
.)Vailliancourt, 2015;Reijntjes et al., 2011; Swearer & Hymel, 2015
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חשוב לזכור כי החרם משפיע לרעה לא רק על הילד הנפגע ,אלא גם על ילדים אחרים – הוא משפיע
על מצב רוחם לרעה ,מקשה על הריכוז והלמידה בכיתה ואף גורם להם רגשי אשם לאורך שנים
(שביט וחכים.)2017 ,
היקף תופעת החרם בארץ
נתונים מחקריים של הרשות הארצית למדידה והערכה (ראמ"ה) ,אשר פורסמו בשנת ,2016
מצביעים על כך שבממוצע ארבעה אחוזים מהילדים מדווחים כי חוו חרם על ידי חבריהם .הנתונים
מראים כי בחברה הערבית הנתונים גבוהים אף יותר ,ואחד ההסברים לכך הוא שככל שהחברה
סגורה יותר ובעלת אופי קהילתי ,כך ייתכנו בה יותר אירועים של חרמות .עוד עולה מנתוני הסקר
כי עם העלייה בגיל יש ירידה בתופעת החרם ,וכי השנים הקשות ביותר עבור הילדים הן בכיתות
ד'– ו' ,כלומר בתקופת גיל החביון ,שבהן שישה אחוזים מן הילדים מדווחים על חרם (פי שניים
מהנתונים שעליהם דיווחו ילדי כיתה ז' ומעלה).

כאשר מנסים לבחון מי הם הילדים הסובלים מחרם בגיל החביון נראה כי שֹונּות ואי-התאמה
לקבוצת השווים היא ציר מרכזי בתהליכי ההדרה בגיל החביון );Mikami, Lerner & Lun, 2010
גרפי-פישר . )2018 ,לעיתים מדובר בשֹונּות שיוכית ,כגון מיעוט לאומי או אתני (שביט וחכים;)2017 ,
לעיתים מדובר בשֹונּות מבחינת ההופעה החיצונית ,כמו למשל ילדים שמנים .(Wójcik. & Kozak,

) ;2015לעיתים בשֹונּות הנובעת ממעמד סוציואקונומי נמוך לעומת שאר חברי הכיתה .גם שֹונּות מן
ההתנהגות המקובלת באותה קבוצה יכולה להוביל לדחייה – כך למשל יכולים לסבול מדחייה
ילדים שקטים וביישנים ,אך גם ילדים דברנים או כאלו המביעים דעות לא מקובלות ,ילדים בעלי
טעם שונה במוסיקה ועוד ,הכול בהשוואה לקבוצת השווים שאליה הם משתייכים.
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חנה גרפי-פישר ( ,)2016מציינת כי מאפייני גיל החביון ( 12–6שנים) הם אלו המסבירים מדוע דווקא
בגיל זה מתעצמת תופעת החרם .לדבריה ,בגיל זה הילד עובר מחיק משפחתו אל קבוצת השווים
כחלק מתהליך הנפרדות ,והוא צריך ללמוד להתאים את עצמו לחברת בני גילו .לחברת הילדים יש
כללים ,חוקים ונורמות התנהגות חזקות וברורות ,והילד חווה לחץ חברתי להתנהג לפיהן .לפיכך
ילד בגיל החביון ,אשר מפגין שֹונּות מקבוצת השווים ,עלול להיענש על כך בחומרה על ידי קבוצת
השווים ,בין היתר על ידי מנגנון החרם.
עם המעבר לכיתה ז' ,ותחילת גיל ההתבגרות ,המשימה ההתפתחותית של הילד היא יצירת זהות
עצמית .כעת יש מקום לגילויים של אותנטיות ושֹונּות ,והילד יכול למצוא לעצמו חברים בעלי
אפיונים דומים לו השונים לעיתים מקבוצת הרוב .עובדה זו מסבירה את הירידה בתופעת החרם.
החרם החברתי כהפגנת כוח
הסוציולוג באומן ( ) 2004מתייחס לתהליכים של הדרה חברתית ככאלו המכילים גם אלמנט של
כוח .כלומר כאשר לקבוצה מסוימת המגדירה את האחר כשונה ממנה יש גם כוח ,אזי נוצרת הדרה
חברתית .ואכן ,בספרות מתוארים ילדים מחרימים כבעלי כוח חברתי – בעלי כישורים חברתיים
גבוהים ,מקובלים חברתית ,תוקפניים ,מסוגלים לתכנן ולהנהיג חרם ,בעלי קשרים עם קבוצות
חברתיות שונות בתוך הכיתה ובעלי יכולת להניע אותם .יש אף המחרימים ילדים על מנת לשפר את
מעמדם החברתי ולהפגין את כוחם ,כאשר הם חשים איום חברתי מצד הילד המוחרם ( & Faris,
 , Killen & Malti, 2015 ,Felmelle, 2011צ'ונה .)2018 ,נוסף על המחרים המרכזי ,שותפים לחרם
גם תלמידים אחרים ברמות שונות של מעורבות .לרוב ישנם תלמידים שפועלים באופן אקטיבי
בהחרמה  ,ואחרים שמצטרפים אליהם ,המכונים בספרות המחקרית 'צופים מהצד' .לרוב אלו
תלמידים אשר חוששים מפגיעתו של המחרים המרכזי או שיש להם קשרי חברות עימו ,ולכן הם
נוטים לשתף עימו פעולה או לא להביע התנגדות בקול רם גם כאשר עמדם הפנימית שוללת לעיתים
את ההחרמה ) .(Olweus, 2001; Howard, Landau & Pryor, 2014חששם של הילדים מן המחרים
המרכזי מקשה על הטיפול בחרם.
כאשר נפגשים הגורמים החינוכיים והטיפוליים בתופעת החרם החברתי הם חשים חוסר אונים
ואוזלת יד .בדרך כלל הם מנסים למגר את התופעה על ידי תקיפתה מכיוונים שונים ובחזיתות
רבות :שיחת נזיפה לכיתה על ידי המחנכת ,היועצת או המנהלת; גינוי הילד המחרים ולעיתים
השעיי תו; זימון ההורים לבית הספר ועוד .ברוב המקרים גישות אלו אינן יעילות ,לעיתים הן אף
מביאות להחרפה במצבו של הילד המוחרם ,שכן כעת הוא נתפס כ'מלשין' והילדים מתאחדים
בסירובם לשתף פעולה עם המערכת ולהפסיק את החרם.
הפרוטוקול הנוכחי מנסה להציג גישה חדשנית לטיפול בחרם ,אשר הופעלה באפקטיביות רבה
במערכות חינוכיות שונות .פרוטוקול זה נועד לתת אונים במקום שיש בו חוסר אונים .הוא שואב
השראה מעבודתה של חוקרת בשם סו יונג ( )1998אשר פתחה צוהר חדש להתמודדות עם חרם .יונג
התמקדה בעידוד ידידות תומכת ,ולא במאבק בבריונות.
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מחקרים על התנהגות לא קונפורמית ,כגון מחקרו הידוע של אש ) ,(Asch, 1951מראים כי מספיק
שיש אחד שמתנגד לנורמה כדי לתת כוח לאחרים .כלומר כדי לשבור נורמה חברתית קלוקלת נדרש
אדם אחד שיכול להתחיל תנועה בכיוון ההפוך .האדם הזה חייב להיות מקבוצת השווים ולא דמות
מבוגר כמו מורה או הורה.
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הפרוטוקול לטיפול בחרם
הנחות יסוד:
 .1יש לטפל בחרם החברתי! זוהי תופעה בעלת השלכות נפשיות מסכנות הן לילד המוחרם והן
לסביבתו .ניתן לראות בחרם 'אירוע חירום חברתי'.
 .2החרם עלול להיות מוחלט ואדוק בקרב הילדים ,ולא תמיד הוא גלוי לעולם המבוגרים.
 .3התערבות יעילה בחרם דורשת מנהל אירוע ,שהוא אדם משמעותי מצוות בבית הספר ,בדרך
כלל יהיה זה מחנך הכיתה.
 .4תוכנית ההתערבות בחרם תיעשה באופן מערכתי ,שכן קיומו של חרם בכיתה מעיד על
דינמיקה קבוצתית של 'שעיר לעזאזל' .על פי הגישה הסוציו־אנליטית להבנת קבוצות,
תהליך התפתחות ה'שעיר לעזאזל' בקבוצה מבטא רגרסיה קבוצתית ומשקף קושי
בהתנהלות התקינה של הקבוצה .הוא מעיד על קשייה של הקבוצה בניהול הקונפליקטים
שלה יותר משהוא מעיד על קשייו של הפרט (.)Bion, 1961
 .5שני מעגלי ההתערבות בפרוטוקול זה הם :ילדי הכיתה ,וההורים.
 .6ההתערבות הינה חשאית והילד המוחרם ,כמו גם שאר ילדי הכיתה ,אינם יודעים על
התוכנית .הם יחשפו אליה בהדרגה בהמשך.

תוכנית התערבות כיתתית במקרה של חרם
שלב א' – איסוף נתונים והקמת צוות לקידום חברתי (המכונה 'הצלח"ה')
 .1איתור תלמיד להקמת צוות לחשיבה ופעולה חברתית בכיתה ('הצלח"ה').
מאפייני התלמיד .1 :בעל כישורים חברתיים  .2בעל השפעה על חבריו  .3בעל מוסריות
גבוהה.
 .2קיום שיחה של מחנך הכיתה (מנהל האירוע) עם התלמיד .השיחה מובנית וכוללת שלושה
היבטים – אא"א:
 )1אינפורמציה – המחנך מברר עם התלמיד מה קורה בפועל בכיתה ,מהי רמת הפגיעה
בילד המוחרם ומהי האווירה הקיימת בכיתה .כמו כן ,הוא מוסר לו מידע – "אני רואה
שיש מצב חברתי קשה בכיתה"" ,אני מאמין שיחד איתך נוכל לשנות זאת".
 )2אוורור רגשי – המחנך משוחח עם התלמיד על רגשותיו עקב המצב בכיתה ,ומשתף אותו
ברגשותיו שלו.
 )3ארגון – המחנך מסביר לתלמיד על אודות התהליך והשלב הבא .לאחר מכן הוא חושב
יחד עם התלמיד על תלמיד נוסף שכדאי לצרף לצוות הפעולה החברתי.
דוגמה" :יאיר ,קראתי לך כי אני רואה שיש בכיתה מציאות חברתית כואבת ,וכמו שאני
מכיר אותך ,זה כואב גם לך .אני מבקש לדעת מה אתה רואה בכיתה? ...חשבתי שנוכל
להיות צוות חשיבה שיכול לשנות את המצב ,חשוב שתדע ששינוי זה תהליך שלוקח זמן,
אבל בסוף הצדק יוצא לאור".
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חשוב לשים לב כאשר ילד אינו משתף פעולה ,אין ללחוץ עליו אלא לאתר ילד אחר שיהיה
מוכן להשתתף בתוכנית.
כמו כן ,לאורך כל הדרך על המחנך להתפעל מהכוחות של צוות הפעולה והתעוזה שלהם
לצאת כנגד הנורמה הכיתתית של החרם.
 .3הרחבת צוות ההתערבות הכיתתי ,גיוס רגשי והצהרת מטרה :הרחבה זו תיעשה על ידי
חשיבה משותפת עם התלמיד המוביל ,באשר לשאלה את מי מהחברים בכיתה כדאי לצרף
לצוות החשיבה לטובת השינוי .התלמיד המוביל ייגש לתלמיד שנבחר ויזמין אותו להיות
שותף להצלח"ה :הצוות לקידום חברתי.
שלב ב' – הרחבת צוות 'הצלח"ה'
 .1בפגישה הבאה יהיו נוכחים המחנך ושני התלמידים .בפגישה זו נפעל שוב לפי מודל אא"א:
אינפורמציה ,איוורור רגשי וארגון .המחנך יבקש מהילדים להזמין ילד נוסף להיות שותף
לצוות.
שלב ג' – תמיכה בילד המוחרם
 .1המשך הרחבת צוות הפעולה – קיום שיחה עם שלושת הילדים .המחנך יפתח בשאלה
למצטרף החדש לפי מודל אא"א.
 .2כעת תיערך חשיפת היעד בפני חברי צוות 'הצלח"ה' – תמיכה במוחרם.
ההתערבות תהיה על ידי צוות הפעולה החברתי ,שייגש לתמוך במוחרם כאשר יש פגיעה.
התמיכה אינה חייבת להיות פומבית ,אלא יכולה להיות חשאית .כאן המקום לתכנן עם
התלמידים איך ניתן לתמוך ,לדוגמה :לגשת למוחרם ולומר לו "ראינו מה שנעם אמר לך,
תדע שאנחנו חושבים שזה לא יפה מה שהוא עושה"" ,ראינו ש ...תדע שאנחנו לא בצד
שלהם".
הבהרה :המחנך יבדוק עם הצוות האם הם בשלים לצאת לשטח .כיוון שמציאות של חרם
היא טוטאלית וקשה ,הדרך לתמוך בהם היא להציע שכל התערבות תיעשה בתיאום ביניהם
ולפחות בזוג ,ולא כיחיד .נתינת תמיכה למוחרם היא צעד קשה עבור הילדים מכמה סיבות:
לעיתים המוחרם "מצדיק" את סיבת הדחייה גם בעיניהם של צוות החשיבה ,וסיבה אחרת
לקושי היא הסיכון שבחבירה למוחרם והחשש שהדבר יפגע במעמדם החברתי .לכן המחנך
יבקש מהצוות שייתן לתלמיד המוחרם תמיכה ממוקדת סביב הפגיעה .יש לעשות הבחנה
בין 'כבוד' ל'חברות' ,אנו מבקשים לשמור על כבודו של המוחרם בלבד ולא להיות חברים
של המוחרם .ללא הבחנה זו אנו עשויים להיתקל בהתנגדות מצד הילדים.
 .3הרחבת צוות פעולה חברתי .הילדים יתבקשו לגייס למפגש הבא ילד נוסף .תיערך
חשיבה משותפת בנוגע לשאלה את מי כדאי להזמין.
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שלב ד' – מחאה פומבית על הפגיעה במוחרם
 .1בפגישה זו יהיו נוכחים ארבעה מתלמידי הכיתה והמחנך .המחנך יפתח בשאלה
לתלמיד המצטרף לפי מודל אא"א.
 .2המחנך ישמע כיצד הילדים תמכו במוחרם .כעת יוסיף על התמיכה ,את המחאה
בפגיעה .המחנך יתכנן עם התלמידים את המחאה כלפי הפגיעה ,לדוגמה" :תפסיק,
זה לא נעים לנו ככה בכיתה"" ,לכולם מגיע לשחק" .יש לצפות לאירוע של דחייה
בכדי ליישם את המחאה.
הבהרה :המחאה תהיה תמיד בלשון רבים ותתייחס לנורמות רצויות ולא באופן אישי.
המחאה כנגד הפגיעה לעולם אינה כרוכה באלימות.
בשלב הבא תיעשה חשיבה בנוגע לשאלה את מי עוד ניתן להזמין לצוות הפעולה.
שלב ה' – שיח גלוי בכיתה
 .1הרחבת צוות הפעולה :בפגישה זו יהיו נוכחים חמישה תלמידים .גם הפעם יפנה המחנך
תחילה לתלמיד המצטרף לפי מודל אא"א.
 .2היעד הבא – פומביות .שיחה ישירה של המחנך עם כלל הכיתה על האווירה הכיתתית
הקיימת והרצון לחולל שינוי .טרם שיחה זו ,המחנך יחשוב יחד עם התלמידים האם אכן
מתאים לערוך שיחה זו כעת ,או שכדאי קודם להרחיב עוד את צוות הפעולה.
רק לאחר שהצוות ירגיש בשל להצהרה פומבית ,המחנך יעביר מערך שיעור על האווירה
הכיתתית והנורמות החברתיות הראויות לכיתה .בשיעור ייערך שיח פתוח עם התלמידים
על אודות הנורמות הקיימות ,לאן התלמידים רוצים להתקדם ואילו צעדים אופרטיביים
יקדמו אותם אל היעד.
הבהרה :רק לאחר גיוס של קבוצת תלמידים והכנה רגשית יתאפשר שיח גלוי ופתוח עם
התלמידים ,שמאפשר שינוי נורמות חברתיות.
שלב ו' – גיוס הורי הכיתה לתהליך
 .1מפגש הורים לכלל ילדי הכיתה :במפגש יתאר מחנך הכיתה את המצב החברתי השורר
בכיתה .הוא יתאר את הנורמות החברתיות הלקויות הקיימות בכיתה אשר דורשות שינוי,
יסביר להורים את מידת ההשפעה שלהן ,וכן ידריך את ההורים כיצד לכוון את ילדיהם
לעמדות ראויות ,כיצד לא להוביל למצב של חבורות ותחרויות וכיצד ניתן לשדר לילדים
לגיטימציה לשיתוף פעולה וערבות עם כלל הכיתה.
הבהרה :תיתכן התבטאות של התמרמרות מצד הורים שלא חשים קשר לפגיעות בכיתה.
תפקיד המחנך להבהיר שמציאות פוגענית קשורה לכלל ילדי הכיתה ,וטיפול כיתתי ימנע
את הסיכון שילדם יהיה הבא בתור.
 .2במפגש ייערכו דיון וחשיבה על פעולות הוריות לתמיכה בנורמות חברתיות מיטיבות ,ויועלו
דוגמאות ,כגון החלטה כי פעילויות בבית ייעשו עם ארבעה ילדים או עם כלל הכיתה ,ואין
להזמין רק חצי כיתה .במפגש תופנה בקשה להורים להבהיר לילדיהם שהם מתנגדים
להדרה של ילדים אחרים.
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ההתערבות המתוארת לעיל היא התערבות לטווח הקצר ,בד בבד יש לקיים התערבות לטווח
הארוך ,אשר כוללת :עבודה סדירה על אקלים כיתה ובניית תוכנית עבודה אישית לקידום הפוגע
והנפגע.
עבודה על אקלים כיתה – מומלץ למורים לעבוד באופן מובנה על אקלים כיתה ,כאשר המסגרת
היא שעת חינוך שבועית שבה עוסקים בנושא חברתי .ניתן להיעזר בחוברות ' 'TSGו'לדעת לגעת'
אשר כוללות משחקים ומערכים לפיתוח ולקידום חברתי של כלל הכיתה (תעצומות )2018 ,וכן
בספרה של יעל אברהם ,שבו פרק העוסק בפעילויות בכיתה (אברהם.)2018 ,
בניית תוכנית עבודה אישית לקידום הפוגע והנפגע – התוכנית כוללת שלושה מעגלי עבודה :המורה
עם עצמו אל מול ההתנהגויות של הילד ,תיווך לילד לשינוי התנהגות ,וביסוס מיומנויות חברתיות
לכלל ילדי הכיתה .התוכנית תבוצע על ידי מחנך הכיתה בליווי הצוות הטיפולי (יועצת ופסיכולוג
בית הספר) והורי הילדים.

תיאור מקרה
(השמות והאירועים טושטשו כדי לשמור על פרטיות התלמידים)
מחנכת כיתה ד' בבית הספר יסודי שמה לב כי התלמידה א' אינה משתתפת במופע הריקוד ,שבו
משתתפות כל בנות הכיתה האחרות .לדברי המחנכת ,א' היא ילדה שקטה ,תלמידה טובה .א' בעלת
משקל עודף ,מסורבלת ,מבולגנת ובעלת מראה מרושל.
בשיחה עם אימה של א' מתברר כי הילדות מכנות את א' פסולה וכמעט אף אחת אינה מדברת איתה
במשך יום הלימודים .מי שנוגעת בא' נפסלת אף היא ,והילדות מתרחקות ממנה למשך יום שלם,
שזה לדבריהן הזמן שלוקח 'להתנקות' מהשפעתה של א' .הדס ,הילדה שהובילה את החרם החברתי
על א' היא ילדה כריזמטית ומובילה ,מצליחה מאוד בלימודיה ,יפה ,הבנות רוצות להיות בקרבתה.
הן יזמו ביניהן תורנות ,שבה בכל ארוחת עשר אחת הבנות מביאה ממתק להדס.
מחנכת הכיתה ,שהיא 'מנהלת האירוע' ,החליטה לעצור את התופעה .המחנכת בחרה בנועה,
תלמידה רגישה ומוסרית ,שקטה ונעימה שיש לה מעגל חברתי יציב .בשיחה עם נועה ביררה
המחנכת איך נועה מרגישה בכיתה והאם יש לה קושי עם האווירה הכיתתית .נועה השיבה" :בסך
הכול טוב לי בכיתה שלנו ,יש לי חברות שכיף לי איתן .אני מרגישה שהאווירה בכיתה בסדר ,חוץ
מזה שכולן לא אוהבות את א'" המחנכת מבררת מהי עמדתה של נועה כלפי א'" .אין לי שום דבר
נגדה ואני די מרחמת עליה .אני לא ממש מבינה למה כל כך שונאים אותה" .המחנכת מספרת לנועה
כי היא רוצה לשנות את מצבה החברתי של א' ,וכי בחרה בה מפני שהיא חושבת שהיא ילדה מוסרית
שיכולה להתחיל את השינוי .וכך אמרה המחנכת" :אנחנו נקים צוות פעולה שייקרא 'הצלח"ה –
הצוות לקידום חברתי' ,בעזרת הצוות הזה נצליח לגרום לשינוי בדעת הקהל כנגד א' ,אבל נעשה את
זה באופן הדרגתי .המשימה הראשונה שלנו היא לגייס עוד ילד או ילדה לצוות שלנו ,מי את חושבת
שיתאים?"
נועה הציעה את שירה ,חברתה הקרובה ,ולאחר יומיים התקיימה פגישה משולשת עם שירה ,נועה
והמחנכת .התהליך חזר על עצמו .שירה אמרה" :בלב שלי אני מתנגדת ללעג של הבנות על א' ,אבל
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אני פוחדת להתנגד כי אז יכולים לפסול גם אותי" .המחנכת מבטיחה לשירה כי היא לא תהיה לבד
בתהליך השינוי .כעת דנו נועה ושירה יחד עם המחנכת ,מי יהיה הילד השלישי שיצטרף לצוות .פה
אחד הן החליטו לצרף את חגית .לאחר יומיים חזר התהליך על עצמו עם שלוש הילדות .חגית
סיפרה" :א' גרה לידי ואני רואה אותה עם האחיות הגדולות שלה מדי פעם .רציתי לדבר איתה אבל
לא ניגשתי" כעת חושפת המחנכת בפני שלוש הילדות את המשימה הראשונה של 'צוות ההצלה'
והיא – תמיכה בא' .היא מדגישה שהתמיכה יכולה להיות חשאית ,כגון לשלוח לה הודעה ,לעבור
לידה בסוף ההפסקה ולומר לה בשקט משפטים כמו" :אל תשימי לב אליהם"" ,תדעי שלא כולם
מסכימים למה שקורה כאן"" ,אני איתך ."...חגית החלה לומר שלפעמים לא' מגיע מה שעושים לה
כי היא דוחפת ,הדפים שלה מפוזרים בכל הכיתה ,והשולחן שלה מבולגן .המחנכת הקשיבה ואמרה:
'אתן לא חייבות להיות חברות של א' ,אלא רק לשמור על כבודה ,רק ככה נשנה את המצב החברתי
שלנו בכיתה" .המחנכת מבקשת מהילדות לצאת לשטח ולהגיע בעוד שלושה ימים עם ילדה נוספת.
הן מסכימות פה אחד שכדאי לצרף את רחל .לאחר שלושה ימים נפגשה המחנכת עם ארבע הילדות
והן שיתפו בתמיכות החשאיות שלהם כלפי א'.
כאשר נפגשו ,המחנכת פנתה לרחל בשאלה האם היא יודעת מדוע היא הגיעה למפגש .רחל סיפרה
שהיא עודכנה והיא מעוניינת להצטרף לצוות 'הצלח"ה' .המחנכת שאלה את הילדות איך היה עבורן
לתמוך בא' .הן סיפרו על סיפוק וחשש בו-זמנית .חגית אמרה שזה שהן היו ביחד עזר לה מאוד.
המחנכת אמרה כי הצעד הבא יהיה מחאה פומבית כנגד פגיעה .הילדות הביעו חשש והסתייגות,
ובשלב זה המחנכת דיברה על שני כללים שיכולים לסייע להן .1 :יש להביע תמיכה רק כאשר מישהו
מצוות 'הצלח"ה' נמצא  .2יש לדבר בלשון רבים ,לדוגמה "אנחנו רוצים שבכיתה שלנו כולם
ישתתפו"" ,זה לא נעים לנו הצעקות"" ,אנחנו דווקא בעד שכולם יאכלו ביחד" .יש לכן שלושה ימים
לנסות ,בואו נגייס עוד ילדה לצוות 'הצלח"ה' שלנו .הילדות הציעו שגל תצטרף.
לאחר שלושה ימים נפגשו חברי צוות הצלח"ה עם המחנכת .ילדות הצוות היו נרגשות ונסערות:
"היא פשוט הסכימה"" ,אנחנו לא מאמינות" .הן סיפרו למחנכת כי במהלך החזרות למופע ,א'
התקרבה אל הרוקדות .הדס ,מארגנת החרם ,צעקה כלפיה שתתרחק ושהיא מפריעה ,אבל אז גל
אמרה "למה? אנחנו רוצים שכולם יהיו בריקוד" ואנחנו פשוט אמרנו "נכון ,נכון" ,ואז הלא ייאמן
קרה .הדס אמרה בשקט "טוב ,שתצטרף"" .לא האמנו!! פשוט לא האמנו למשמע אוזנינו" .המחנכת
חייכה בשמחה ושאלה את הבנות" :איך לדעתכן זה קרה? מה השתנה?" והן השיבו" :היא פשוט
ראתה שלא כולן אוהבות את ההתנהגות שלה ."...המחנכת הציעה להעמיק את התהליך ולקיים
שיחה גלויה עם כל הכיתה על המצב החברתי" .אני אנהל את השיחה עם הכיתה ,אני מבקשת מכן
לדבר בכנות על מה שאתן מרגישות וחושבות .ועד למפגש הבא שלנו ,תגייסו עוד ילד לצוות".
המחנכת נכנסה לכיתה ושוחחה באופן פתוח ואמיתי עם הבנות על המצב החברתי בכיתה .היא
ביררה איתן מה הן הנורמות שהיו רוצות שיהיו בכיתה ושעשויות לשפר את המצב החברתי בכיתה.
באופן ברור עלו מן הבנות תחושות של רצון בשינוי ובהתחדשות .אחת הבנות אמרה" :אני חושבת
שאני מייצגת את כל הבנות כאן כשאני אומרת שאני רוצה שנרגיש כולנו ביחד ככיתה אחת בלי
להוציא בנות מסוימות מהחבורה .שכולן ירגישו כאן בבית" .לסיום ,כל אחת מן הבנות לקחה על
עצמה משימה חברתית שאותה תיישם החל ממחר ,משימות כמו "אני מתחייבת לשים לב שלא יהיו
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בנות שיהיו לבד בהפסקה" או "אני מתחייבת לדאוג להביא שיעורי בית לבנות שיהיו חסרות" ,ועוד.
המורה עדכנה את הבנות כי היא נפגשת עם כל ההורים בשל המציאות החברתית שהייתה בכיתה,
ומתוך רצון לקבל את הגיבוי שלהם לחיזוק המהפך שהן מובילות בכיתה.
המורה נפגשה עם ההורים לערב כיתה .חלק מן ההורים הביעו במהלך המפגש התנגדות כיוון
שלדבריהם בתם כלל לא קשורה למצב החברתי" ,תטפלו בא' ובהדס ,זה בכלל לא קשור לבת שלי".
בשלב זה המחנכת הבהירה שחרם הוא תופעה המעידה על נורמות כיתתיות של כלל הכיתה ,וטיפול
מעמיק כפי שנעשה כעת ימנע את הישנות החרם כלפי בנות אחרות ,ויטפח נורמות חברתיות
מוסריות בקרב כל הבנות .בפגישה עם ההורים נתנה המחנכת סקירה על תהליך הטיפול שעברה
הכיתה ,ושיתפה אותם בחוויית הסיפוק וההתרגשות של הבנות בכיתה בעקבות סיום החרם.
ההורים קיבלו על עצמם להיות מעורבים ולהביע את הצד המוסרי בכל עניין חברתי.
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פרוטוקול חרם
שלב א' :הקמת צוות 'הצלח"ה' (הצוות לקידום חברתי) והרחבתו
מקורות:גיוס ילד (חברותי ,משפיע ומוסרי) להקמת הצוות על ידי מודל שיחה אא"א
הרחבת הצוות לקראת השלב הבא
שלב ב' :ביסוס צוות 'הצלח"ה' והרחבתו (אא"א)
בקשה לתמיכה ב'פרטי' בילד המוחרם
הרחבת הצוות לקראת השלב הבא
שלב ג' :ביסוס צוות 'הצלח"ה' והרחבתו (אא"א)
בקשה לתמיכה פומבית בילד המוחרם
הרחבת הצוות לקראת השלב הבא

שלב ד' :ביסוס צוות 'הצלח"ה' והרחבתו (אא"א)
שיח פתוח של המחנך עם הכיתה ,במטרה להוקיע התנהגויות פוגעניות ולבסס
נורמות חברתיות חדשות
הרחבת הצוות לקראת השלב הבא
שלב ה' :ביסוס צוות 'הצלח"ה' והרחבתו (אא"א)
שיח פתוח של המחנך עם הורי ילדי הכיתה ,במטרה לגייס את ההורים להוקיע
התנהגויות פוגעניות ולבסס נורמות חברתיות חדשות
הרחבת הצוות לקראת השלב הבא
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