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"לכאוב כדי לחיות": חוויות של יועצים חינוכיים עם  
 *מתבגרים שהתנסו בפגיעה עצמית 

 אמיתי וקרן לבקוביץ  ענבר

 תקציר 

 בארץ   מתבגרים  בקרב  העצמית  הפגיעה  תופעתשל    שכיחותה  עולה  האחרונות  בשנים
של  בחן  זהאיכותני    מחקר  ובעולם. חוויותיהם     ספר  בבתי  יועציםשמונה־עשר    את 

נבדקו תפיסת תפקידם באירועים   המלווים מתבגרים שהתנסו בפגיעה עצמית.  יסודיים־על
 ראיונות נערכו    .והדילמות הניצבות בפניהם בעת ליווי המתבגרים  התמודדותם  דפוסיאלו,  
  תוכן. ניתוח ונותחו תומללו הוקלטו,ש יםחצי מובנ עומק

מטלטל    כי  עולה  הממצאים  מניתוח היה  המתבגרים  של  העצמית  הפגיעה  אירוע  גילוי 
אונים ורגשות אשמה.    חוסרחינוכיים. תוארו תחושות הלם,  ומציף רגשית עבור היועצים ה

היועצים   פעולה.  ולדרכי  לדיווח  בנוגע  דילמות  עלו  והכאוטיות  הבלבול  תחושת  בתוך 
רוב   המשברי.  האירוע  את  ולנהל  השליטה  את  לעצמם  להחזיר  צורך  חשו  החינוכיים 

ייעו קשר  ויצרו  המתבגר  כלפי  וחמלה  אמפתיה  תחושות  תיארו  משמעותי  היועצים  צי 
ומתמשך כדי לסייע לו. מקצת היועצים תיארו רגשות כעס ודחייה ממעשי המתבגר ורצון  
להעביר אותו לטיפול של גורם חיצוני. הקשר בין היועצים לבין הורי המתבגרים היה רכיב 
מרכזי בהתקדמות הטיפול. תוארו הורים, שלצד הכאב הגדול ותחושת הכישלון, שיתפו 

ונטו להאשים את הצוות פעולה עם היועצי ם. מנגד, תוארו הורים שמזערו את האירוע 
הייעוץ במתבגרים שהתנסו בפגיעה עצמית ואת   מורכבות  את  מדגיש  זה  מחקרהחינוכי.  
ועל    מתן הכשרה ותמיכה ליועצים  על  וממליץ  מקצועי־רבטיפולי    בצוות  העבודה  חשיבות

 .הערכה במחקרי תהמלוויועצים חינוכיים ל התערבויות דרכי פיתוח

 אובדנות; פגיעה עצמית; מתבגרים; ייעוץ חינוכי.  מפתח:  מילות

 מבוא

הרס מיידי  היא    (NSSI – Nonsuicidal Self-Injury)  אובדנית  שאינה  עצמית  פגיעההגדרת  
רקמת   של  אובדנית  גופוומכוון  כוונה  ללא  האדם,  כגוןשל  חבורות,  ,  שבירת    שריטות, 

זו עולה משמעותית בישראל   (.Claes et al., 2015)  עצמות ושריפה שכיחותה של תופעה 
נוער    כושנער  יםבמחקרובעולם.   מהם התנסו   21כי %  מצאו  בישראל ובעולםבקרב בני 

 ,Rodav et al., 2014; Taliaferro & Muehlenkampבתקופת ההתבגרות )בפגיעה עצמית  

ולהופעה    (.2015 הרגשית  המצוקה  בעוצמת  להקלה  מצפים  בעצמם  הפוגעים  מתבגרים 

 (. Plener et al., 2015מיידית של הרגשה חיובית )

  בגוף עשויה להיות   בגוף ובנפש.פגיעות    ןה  פגיעה עצמיתביותר של    ולטותההשלכות הב
ה כוללות מצוקההשלכות הפסיכולוגיות  שנובעת מפציעות ומחתכים.    הצטלקות קבועה

 

 .אורנים  לחינוך האקדמית במכללה  ולהערכה למחקר הרשות  בתמיכת  נערך המחקר  *
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 & Lewis)  רגשות  וויסותחרדה, דיכאון    כגוןקשיים בבריאות הנפש,  רגשית והחמרת ה

Heath, 2015.)  חברתיים    החריףל  ה עלול  התופעה ובושה, קשיים  אשמה  תחושת  בשל 

(.  Hasking et al., 2015)ולעיתים היא גוררת התבודדות וניכור חברתי מקבוצת השווים  
שמצאו  מהאנשים    32%לפחות  ההשלכה החמורה מכל היא בהמשך ניסיונות אובדניים;  

 . (Chan et al., 2016) עצמיתפגיעה את מותם בהתאבדות, פגעו קודם לכן 

הספרות המתארת את    לפי.  בית הספרים על בריאות הנפש של באי  יועצים חינוכיים אמונ

(, קיים מחסור Hannon et al., 2019; Nichols, 2018אובדנות )באירועי   חוויות היועצים
באירועי כי  נמצא  עצמית. במחקרים  פגיעה  יועצים במקרי  פגיעה    אמפירי בהתמודדות 

יועצים   תלמידים,  בקרב  בנוג עצמית  חוששים  תגובתם חינוכיים  של  היעילות  למידת  ע 

ברורות ובהנחיות  במשאבים  בהכשרה,  מחסור   ;Berger et al., 2014a, 2014b)  וחשים 

Nelson & Piccin, 2016 .) 

בתי הספר  מטרת המחקר הנוכחי היא העמקת ההבנה של חוויית היועצים החינוכיים ב
 מחקר   עצמית.  בפגיעה  המתנסים  מתבגרים  עםם  התמודדות  דפוסיהכרת  ו  יסודיים־העל
משמש תשתית לצוותי ההנהלה בבתי הספר ולצוות היועצים החינוכיים בבית הספר   זה

ביועצים  לתמיכה  משאבים  ולהקצאת  העצמית,  הפגיעה  בנושא  והדרכה  ידע  למתן 
 החינוכיים. 

 סקירת ספרות 

 פגיעה עצמית בקרב מתבגרים 

אובדנית   שאינה  עצמית  מתבצעת  פגיעה  מתבגרים  חיתוך,    בצורת  ובלרבקרב  גירוד, 
ללא כוונה , ומטרתה לבצע הרס מכוון בגופו של המתבגר, אך  ראש ושריפה  הטחת  חבורות,

מדריך  , הDSM-5עם פרסומו של ה־(.  Brown & Plener, 2017; Monto et al., 2018) אובדנית  
נפשיות הפרעות  של  וסטטיסטיקה  הוצעה  לאבחון  דיאגנוסטית ,  לראשונה קטגוריזציה 

: קיומו של  DSM-5ה־לפי    NSSI־המאפיינים המהותיים ב . אלה  NSSI  כותרתבכמת  מוס
מצב רגשי שלילי שקודם לפגיעה, יצירת נזק מכוון ומודע לרקמת העור שמטרתו אינה  

 . ( American Psychiatric Association, 2013) אובדנות אלא הפחתה או הקלה ברגש שלילי 
ונה העומדת בבסיס התנהגות זו. יש הטוענים כי  באשר לכו בספרות חילוקי דעות קיימים

ולעומתם   האובדנית  הקשת  על  נמצאת  עצמית  פגיעה  של  כי  יש  התנהגות  הטוענים 
 (.  2016בלז,  לויאפטר והתנהגות זו אינה מכוונת במודע לביצוע מעשים אובדניים )

פגיעה עצמית     הראשונה היא.  שלושה סוגים מרכזייםמחולקות להתנהגויות המערבות 

גם אם ותי לרקמות  הנזק מ, המאופיינת ב(Major self-mutilationפגיעה עצמית חמורה )

מתרחשת היא  אינה  השנייה  )  בקביעות.  סטראוטיפית  עצמית  -Stereotypic selfפגיעה 

mutilation)חזרתית  ב  , המאופיינת עצמית  כגוןפגיעה  , נשיכת אצבעות  ואינה מתוכננת, 

בקיר.   הראש  )שלישית,  ההטחת  בינונית  עצמית  -Superficial/moderate selfפגיעה 

mutilation)כגון  ,גורמת נזק מועט יחסית לרקמותשפגיעה עצמית בלתי־קטלנית    , הכוללת  
גרימת כוויות. סוג זה של פגיעה עצמית הוא הנפוץ ביותר ומאפיין מגוון וחתכים בעור  
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רגשיים וקשיים  באופןהוא  ו,  הפרעות  להתבצע  חזרתי  עשוי  או   & Favazza)   חד־פעמי 

Rosenthal, 1993) . 

־כ  בקרב   שנערך  במחקר מופיעה בעיקר אצל מתבגרים ומבוגרים צעירים.    עצמית  פגיעה
, בחייהם  אחת  פעם  בעצמם  פגעודיווחו כי    27.6%  באירופה  מדינות  11־מ  מתבגרים  12,000
, כאשר רק מעטים  חוזרת  פגיעה  על  דיווחו  7.8%  ־ו  פעם  מדי  עצמית  פגיעה  על  דיווחו  19.7%

רפואי סיוע  קיבלו  על  גרמניה  מצרפת  מ,  אסטוניהמ  תלמידים.  מהם  דיווחו  ומישראל 
של    שכיחויות יותר  מאיטליה  עצמית    פגיעה גבוהות  מהונגריה,  לתלמידים  בהשוואה 

פגיעה עצמית בתור מבני הנוער מסגלים  ניכר כי חלק    (.Brunner et al., 2014)ומאירלנד  
קבוע, ומספר המתנסים בה בקרב אוכלוסיות קליניות של מתבגרים גבוה  תנהגותדפוס ה

בקרב בני העשרים ומעלה תופעת הפגיעה העצמית נמצאה  (. Rodav et al., 2014) תר אף יו

 (. Cipriano et al., 2017; 2016בלז,  לויאפטר ו)בהיקפים נמוכים יותר 

זו  למגדר.  קיימים הבדלים בהיקפי הפגיעה העצמית בהתאם   בנות מתנסות בהתנהגות 
– 10  ואילו בנים נוטים להקדים ולהתנסות בה בגילי  24–15גילי  ב  רבה יותר  באינטנסיביות

17  (Klonsky et al., 2013; Messer & Fremouw, 2008.)   הפגיעה תופעת  של  שכיחותה 
עדיין אינו   דיהאינה מוכרת    העצמית בקרב מתבגרים  בה  ואופן הטיפול  בציבור הרחב 

ה הפסיכיאטרית, בעיקר ימגובש דיו. רוב המחקרים שנעשו עד היום התמקדו באוכלוסי
בקרב אנשים עם הפרעת אישיות גבולית, מה שמקשה על היכולת להכליל על אוכלוסיות  

שליוו (.  De Riggi et al., 2017; Nock, 2009)  אחרות חינוכיים  יועצים  בחן  זה  מחקר 
 מתבגרים ללא אבחנה פסיכיאטרית, כדי להעמיק את ההבנה של חוויית היועצים. 

 מתבגרים  בקרב  עצמית לפגיעה סיכון גורמי

המתרחשים  הרבים  השינויים    שלההתבגרות היא צומת מרכזי בהתפתחות הפרט ב  תקופת

קשורה למגוון רחב של  נמצאה  פגיעה עצמית    (.Wester et al., 2017ומי החיים )בה בכל תח
. היא עשויה להתרחש עקב מגוון רחב של מצבי  אחדרגישויות ואינה תגובה למצב דחק  

 טראומות ילדות לצד    אירועי עקהפגיעּות רגשית המצטברים במשך זמן רב. קיומם של  

להגביר עצמית  עשויים  לפגיעה  הסיכון  )  את  זה  בגיל   ;Brown & Plener, 2017בעיקר 

Hankin & Abela, 2011  .) 

פגיעה עצמית בקרב    (.Barzilay & Apter, 2014)ההתנהגות האובדנית מורכבת ורבת פנים  
אישיות  הפרעות מצב רוח,    בה  תחלואה פסיכיאטרית ונכללותעלולה להתקשר למתבגרים  
דיסוציאציה, הערכה עצמית נמוכה, אימפולסיביות,  ה, חוסר תקווה,  כאון, חרדידגבולית,  

לב מקור  חיפוש  אנטי־סוציאלית,  בווטחון  יהתנהגות  רגשיוליקויים   & Hankin)  יסות 

Nitkowski & Petermann, 2010 2012;Gvion & Apter,  Abela, 2011;.)   גורם סיכון מרכזי
דיכאון,   הההוא  לגיל  מילדות  דיכאון   מתבגרים   בקרבדיכאון  ו  תבגרותהתמשכות 

בספרות מזוהים גם    (.et al.,  Hawton  2006במצבי הרוח )  משמעותיות תנודות  ב  המתבטא
בקרב   עצמית  לפגיעה  הסיכון  את  להגביר  שעלולים  סביבתיים־חברתיים  סיכון  גורמי 

  בין ניסיונות לפגיעה ופגיעה מינית  ית או  זבין התעללות פי  מסוים  קשרמתבגרים. נמצא  
משפחתיות, אישיים, אובדן, בעיות  ־רועי חיים כוללים לרוב קונפליקטים ביןיא  עצמית.

( לימודיות  ובעיות  אינטימיים  בעיות בקשרים   ;de Kloet et al., 2011בעיות חברתיות, 

Jarvi et al., 2013 .) 



 285 חוויות של יועצים חינוכיים עם מתבגרים שהתנסו בפגיעה עצמית: "לכאוב כדי לחיות"

 

 דכ כרך –  גפ"תש  –  החינוכי הייעוץ

 

   עצמיתה  פגיעהית הכאב הנפשי העומדת בבסיס תופעת התאורי

 רוב   העצמית.  והפגיעה  האובדנות  מושג  את  מסבירות  למיניהן   פסיכולוגיות  תאוריות
לעצמית  הפגיעה  ה  מעשהב  רואות   התאוריות שנחווה רצון  שלילי  נפשי  הימנעות מכאב 

 ,De Riggi et al., 2017; Nockפגיעה או נזק חמור יותר )  רצון למנוע  בלתי־נסבל, ואולי אף

2009  .)( רב־גו1997אורבך  מודל  הציע  קטגוריות:  (  שמונה  הכולל  התופעה,  להבנת  רמי 
מצבים פתולוגיים )כגון דיכאון, חרדה(, מצבים פנומנולוגיים )כגון תחושת בושה, בדידות, 
)ציפיות גבוהות, הפחתת ערך עצמי(, תכונות  יציבות רגשית(, תהליכי הרס עצמי  חוסר 

יתר, )רגישות  ואקוטיים   אישיות  כרוניים  לחצים  כישלון, אימפולסיביות(,  )אלימות, 
והתנהגות   במשפחה(  התאבדות  נשק,  לכלי  )זמינות  וזרזים  מגן  גורמי  אובדן(,  דחייה, 

 סימפטומטית לאובדנות.  

ניצבת    (Shneidman, 1993)  שניידמן ואובדנות  עצמית  לפגיעה  הגורמים  כי בבסיס  טוען 
" נפשי תחושת  הנפשי    ".כאב  הכאב  את  מגדיר  רגשות הוא  של  מצבור  המבטאת  חוויה 

כאשר הכאב עובר סף מסוים, בשונה  לדידו,  שליליים, ובהם דיכאון, צער, השפלה ופחד.  
של   מחסימה  או  מתסכול  מוזן  נפשי  כאב  בלתי־נסבלים.  נעשים  החיים  לאדם,  מאדם 

 ,.Ducasse et al., 2017; Galynker et al., 2017; Yaseen et al)  חיונייםצרכים פסיכולוגיים  

2016 .) 

(,  Bolger, 1999)  אליזבת בולגר  העומד בבסיס הפגיעה העצמית חקרה גם  הנפשיהכאב  את  
שבחנה את חוויית הכאב הנפשי מנקודת מבט פנומנולוגית, באמצעות ניתוח נרטיבי של  

נשים שעברו   ה של תחוש  היא  הנפשי  הכאב  חוויית  תמצית  לטענתה,  טראומות.  סיפורי 

המלווה   פנימית,  שבירות  של   חוויה  זוהי  (.self  theofBrokenness)  העצמי"  שבירּות"
שלבתחוש ריקנות  ה  אהוב,  מאדם  ניתוק  של  הרגשה  זהות,  אובדן  .  ובדידות  פגימות, 

  עצמית   אכזבה  של  חוויהבתור    הנפשי  הכאב  את  תיאר(  Baumeister, 1990)  באומייסטר 
  העצמי.   תפיסת  של  ההיבטים  כל  פני  על  המתפשטים  עזים  שליליים   רגשות  הכוללת  עמוקה
  אלה ה  והרגשות  שלילי,   ברגש  מלווה  עצמו  על  האדם  של  מחשבה   כל  שבהם   מצבים  אלו

 . עולמו כל את הצובע כאב של וכוללנית כללית חוויה לכדי מתגבשים

   עצמית בפגיעה שהתנסו מתבגרים בליווי  חינוכיים יועצים התמודדות

  ם וזמינות ,בית הספרב הצוות החינוכי של הקבוע מהמרקם חלק םה החינוכיים יועציםה
  צים של רווחה נפשית. היוע  יםפנים־מערכתי  נים סוכבתור    םסמנת אותמבתוך המערכת  

(. לצד  Paisley & McMahon, 2001  ;2014)ארהרד,    פרטני ומערכתי  מתן מענהעל    ניםאמו
 פגיעה  באירועי  התערבות  ודרכי   הנחיות  בהיעדרן  בולטות  אובדנות,  למניעת  תוכניות
  ים, אירועה  זיהויא  הו  בטיפול  הראשוני  הקושי  כי  יםראמ  מחקרים  .בתי הספרב  עצמית
 זאת   וחושפים  העצמית  הפגיעה  לגבי  בסודיות  מתנהלים  עצמית  פגיעהב  המתנסים  רוב  שכן

;al., Plener et  De Riggi et al., 2017)  החינוכיים  היועצים  פניב  ולא  השווים  קבוצת  פניב

  נמצא   למתבגר.  ידיימ  מענה  לתת  (. כאשר מתגלה אירוע הפגיעה, היועצים נדרשים2015
גדול בהכשרה,   מחסור בהינתן תגובתם, של ותלייעה מידתמ  חוששים מהיועצים רבים כי

בית   של  ברורה  ובמדיניות  ב במשאבים  כאלהאירועהספר   (. Berger et al., 2014b)  ים 
דיווחו על עמדות מחקרים נוספים תומכים בממצאים אלו ומציינים כי יועצים חינוכיים  

הלם ודחייה שפגעו בטיב הייעוץ שהעניקו למתבגרים  שליליות כלפי התופעה, כולל רגשות  
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(Noble et al., 2011; Toste & Heath, 2010; Walsh, 2012; Whitlock & Rodham, 2013 .)  
בישראל בקרב עשרים וארבעה יועצים חינוכיים בחטיבה העליונה במחקר איכותני שנערך  

להתאבדש שניסו  מתבגרים  עם   חוסר ו  פגיעות  כאב,  חשו  היועצים  כי  נמצא,  התמודדו 
 גם  אך   רבה,  אחריות  תחושת  חשו  היועצים  משפחתם.  ובבני  במתבגרים  בטיפול  ביטחון

. אנשי ( Levkovich & Vigdor, 2020)למצוקותיהם    מודעים  אינםש  מהמתבגרים  תסכול
את   אינטרוספקטיבית  לבחון  צריכים  האובדנות  בתחום  אנשים  עם  העובדים  טיפול 
עמדותיהם כלפי הנושא ולהכיר בכאב הנפשי האישי שחוו בתור מתבגרים בשאלת המוות 

 (. Levi-Belz et al., 2019)והחיים, כדי להתחבר למטופל 

  חשיבות  קיימת   אובדניים  םמתבגרי  עם  טיפולית  בעבודה  כי  הדגיש  (Orbach, 2003)אורבך  
 ולהיות   לרגשותיהם  תוקף  לתת  עשויה  זו  אמפתיה  הרגשי.  כאבם   עם  הזדהות  עד  לאמפתיה

עם   לייעוץ  יעילות  התערבויות  כי   נמצא  לשינוי.  נתיב קשר  בניית  על  מבוססות  בנושא 

 & Piccin, Nelson)  ויסות והרגעה   חלופיות של  ולמידה אקטיבית של מיומנויותהמטפל,  

במחשבות   .( 2016 בבעיותיהם,  לטיפול  יותר  יעילות  דרכים  ללמוד  עשויים  המטופלים 
האונים   חוסר  ובתחושת  אלו    תהתערבויו  (.2013,  ואפטרקלומק  ־ברונשטיין)השליליות 

חשיבות    ותמדגיש אךבהכרה  האת  העצמית,  טיפולי    ותדורש  הן  פגיעה  ותהליך  קשר 

.  (Oktan, 2017)  מתמשך, בלי להתנות את המשך קיומם בהיעדר מופעים של פגיעה עצמית
קיים לעיתים קושי בהחזקת התהליך הפרטני לאורך זמן,   עם מתבגרים  הייעוציתבעבודה  

 Pietrusza et)  התעלמות ומזעור משמעותו בשיח הטיפולילעיתים בשל מחסור בידע או  

al., 2010).   

 שהתנסו   מתבגרים  עם  םבהתמודדות  יועצים  של  םחוויית  חקר  אהי  זה  מחקר   מטרת
  במקרים   תפקידם  את   חינוכיים  יועצים  תופסים   כיצד  להבין  בכדי   זאת   עצמית.  בפגיעה
  המחסור   רקע  על  קיים  המחקר  ביצועב  הצורך  .בפניהם  הניצבות  הדילמות  ןומה  אלו

הו   בתחום  מחקר   של  האמפירי רקע   חינוכיים  יועצים  עבור  מעשית  בהדרכה   צורךעל 
 יועצים   תיויוח  י מה  :יאה  המחקר  שאלת   לפיכך  .בתי הספרב   אלו  אירועים  עם  המתמודדים

 משאלה   הנגזרות  המשנה  שאלות   עצמית?  בפגיעה  שהתנסו  מתבגרים  המלווים  חינוכיים
  כיצד   ;עצמית?  בפגיעה  שהתנסו  מתבגרים  בליווי  תפקידם  את  יועצים  תופסים  כיצד  זו:

  מעגלי   מהם  ;מתבגרים?  בקרב  העצמית  הפגיעה  תופעת  עם  חינוכיים  יועצים  מתמודדים
 עצמית?   בפגיעה  שהתנסו  מתבגרים  עם  המתמודדים  חינוכיים  ליועצים  הקיימים  התמיכה

 ת המחקר שיט

גילוי  מאפשרת  זו  שיטה  הפנומנולוגי.  בזרם  האיכותנית  בשיטה  נערך  הנוכחי  המחקר 
מיני פרשנויות של המציאות מתוך התוודעות לחווייתם הסובייקטיבית וחקירה של כל  

של היועצים החינוכיים. מחקר זה מאפשר הבנה של מציאות, תופעות או תהליכים, כאשר  
מערך המחקר משתנה בדרך כלל על פי ההתפתחות בשדה המחקר. הוא מאפשר חקירת  

ללא א של המציאות,  להבנה רחבה  להגיע  אחת אובייקטיבית.  תופעה מתוך מטרה  מת 

 ,Brinkman & Kvaleראוי לדון במגוון פרשנויות למציאות המושפעת מכל מיני סיבות )

מושאי  2015 של  המשמעויות  בהבנת  מתמקדים  החוקרים  פנומנולוגיים  במחקרים   .)
המשתתפים   של  מבטם  מנקודת  עצמם  המשתתפים  באמצעות  והתהליכים,  המחקר 

(Creswell & Poth, 2017 .) 
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 המחקר  תפימשת

(, שמטרתה ליצור מדגם מגוון purposeful samplingהמחקר נערך על בסיס דגימה מכוונת )
הנחקר  הנושא  של  מקיפה  תמונה  מעניק  ובכך  המחקר  משתתפי  בקרב  שונות  המשקף 

(Patton, 2002.)    השתתפו מבתי  18במחקר  חינוכיים  )חטיבות    יועצים  על־יסודיים  ספר 
ליוו בשלוש השנים האחרונות תלמידים שהתנסו ביניים ותיכונים( מרחבי   הארץ, אשר 

  גברים, בגילי   נשים ושני  16יועצים חינוכיים, מתוכם    18בפגיעה עצמית. במחקר השתתפו  

28–60  (M=43.72, SD=8.55  בעלי ותק בייעוץ חינוכי של שנתיים עד ,)שנים   עשרים ושש

(M=9.88, SD=5.99  היו החינוכיים  היועצים  כל  שני (.  תואר  בעלי  היהודית,  מהחברה 
רוב המרואיינים עבדו במשרה מלאה, פרט לשלושה משתתפים )שעבדו בין   .בייעוץ חינוכי 
ל משרה  המשפחתי,  ממשרה(.    90%־חצי  מצבם  נשואים    14בחינת  היו  והורים  יועצים 

 ר גרושים. שאילדים, שניים רווקים והל

 המחקר  כלי

-In-Depth Semiפנים ) ה פנים אל  חצי מובנעומק  באמצעות ראיון  איסוף הנתונים נעשה  

Structured Interviewמתוך  , ועה הנחקרתהתופ  עלפרטים ונתונים מהנחקרים    ( כדי לאסוף

 ,Creswell & Poth)  ניםהמרואיי  חווים אותהרצון להבין את החוויה ומשמעותה כפי ש

שיחילר  (.2017 מערב  שהוא  בכך  ייחודיות  יש  המראיין  ה  בנושא   איון  בין  משמעות 
לשאלות המחקר ונושא    בנוגע,  הספרות התאורטיתעל סמך    הנבנאיון  ימדריך רמרואיין.  ל

ביכולתו לשאול שאלות ו  בגמישותו  םה החצי מובנאיון  ייתרונותיו של ר(.  1)לוח    המחקר
רצף השאלות אינו מוכתב ויש מקום    ,עם זאת  .ובמסגרת ברורה  יםהמאורגנות סביב נושא

  (.Creswell & Poth, 2017) ספונטניות ולחוויות אישיות לשאלות
 

 : מדריך ריאיון 1לוח 
 שאלות  עולם תוכן 

את   היועצת  תפיסת 
 תופעת הפגיעה העצמית  

 ה פגיעה עצמית? /איך היית מגדיר •

מהם לדעתך הגורמים לפגיעה עצמית בקרב   •
 מתבגרים? 

היועצלדעתך  מהו   • בזיהוי  /תפקיד  ת 
בקרב   העצמית  הפגיעה  בנושא  והתערבות 

 מתבגרים?  
עם   היועצת  התמודדות 

 פגיעה עצמית  
ליווית תלמיד/תוכל • בו  על מקרה  לספר    ה /י 

 שהתנסה בפגיעה עצמית?  

מחשבות  המקרה  על  לך  נודע יצד  כ • אילו   ?
 ורגשות עלו בך? 

עצמית   • פגיעה  של  זה  עירבת במקרה  מי  את 
בי רופרסת  )מתוך  הורים,  חוץ(  ,  גורמי  וחה, 
 תה תרומתו להתמודדות/התערבות? י ומה הי

ההתמודדות  יא • בזמן  בך  עלו  דילמות  לו 
 במקרה זה? 
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 לאחר שהסתיים המקרה, מה לקחת איתך?   •

מה    עבורך?  מה היה משמעותי במקרים אלה  •
 גרם לך לזכור אותם?  

  ה /את  ומקצועית  רגשית   תמיכה  איזו  • מעגלי תמיכה  
  שהתנסו   מתבגרים   י ליוו  בעת   ת /מקבל
 ? עצמית בפגיעה

  ה /שאת  ת /חושב  ה/את  מקרים  לו באי •
 ? לתמיכה ה/זקוק

ת בטיפול במתבגרים בפגיעה  /נעזר  ה/במי את •
 עצמית? 

מניעה  לכניות קיימות  ות
 התערבות  לו

ספרך    קיימיםהאם   •   של   במקרים  נהליםבבית 
  תלמידים   אצל  עצמית  פגיעה  עם  התמודדות 

 ? ומהם

תיא • מניעה  ולו  העצמית  כניות  הפגיעה  לתחום 
 קיימות בבית הספר? 

המעורבים    עם  נוקטת   את  התערבות  דרך  באיזו •
 ? במקרה

היו דברים שהיית עושה    האם  במבט לאחור, • סיכום 
בפגיעה   שהתנסו  מתבגרים  בליווי  אחרת 

 עצמית?  

של   • להתמודדות  לך  יש  ייעול  הצעות  אילו 
 ?מנהליםהמערכת עם תופעה זו? המלצה ל

 

 המחקר ואתיקה מחקרית הליך

ודרך פנייה ות  החוקר  של  ועקיפים  ישירים  חברתיים  קשרים  באמצעות  גויסו  המרואיינים
חינוכיים(  יועצים  של  פייסבוק  )קבוצת  החברתיות    במסגרת  בוצעו  הראיונות  .ברשתות 

 בייעוץ  בכירה  מרצה  ידיב  המראיינת  הכשרת  וכללו  חינוכי  בייעוץ  שני  לתואר  גמר  עבודת
לאחר שהמשתתפים הביעו את הסכמתם לריאיון התקיימה שיחה שבה הוסברה    חינוכי.

בשנת   התקיימו  הראיונות  יתבצע.  הוא  וכיצד  הריאיון  מורכב  ממה  המחקר,  מטרת 
פנים. לאחר מתן   פנים אל  ולכן הם התקיימו  הלימודים תש"פ, טרום משבר הקורונה, 

נקבע מועד לריאיון מחוץ לבית הספר שבו עובדים, לאחר שעות העבודה.    ההסבר,  הם 
התבצעו  הראיונות  במחקר,  להשתתפות  מדעת  הסכמה  טופס  על  הוחתמו  המרואיינים 
ונותחו. זהות המרואיינים   בשפה העברית וארכו כשעה. כל הראיונות הוקלטו, תומללו 
והשמטת   בדויים  בשמות  שימוש  באמצעות  חסויה  נשמרה  דיברו  שעליהם  והתלמידים 

בהר לכל משתתפי המחקר כי יוכלו להפסיק את הריאיון בכל עת או הופרטים מזהים.  
ניתנו למשתתפים פרטי החוקרות    כמו כן להתחרט לאחריו. אף מרואיין לא ביקש זאת.  
 למקרה שיעלו קשיים לאחר ביצוע הריאיון.  
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   נתונים ניתוח

 לזהות   לחוקר  המאפשר(  thematic analysis)  תוכן  ניתוח  נותחו  זה  במחקר  הראיונות

כל הראיונות   (.Creswell & Poth, 2017)  הנתונים  מתוך  הנובעים  ודפוסים  תמות  ולקודד
 חוקרת  כל  ידיבכל הראיונות    שלמכן נערכה קריאה מעמיקה    ולאחרהוקלטו ותומללו,  
ו היכרות עם הנושאים והכותרים החוזרים על עצמם וביצעו השוואה שבנפרד. החוקרות ע

בין   בררוחבית  שעלו  .  קטגוריות־ותת  קטגוריותזוהו    כך.  וניםמגוה  איונותהקטגוריות 
  זה. בשלב  אותן  לדייק  בכדי  הנבחרות  הקטגוריות  על  החוקרות  בין  דיון  שהנע  מכן  לאחר

המרכזיות   התמות  אחר שאותרו  מתמיד  חיפוש  מתוך  המחקר,  עיקרי  את  מייצגות 

 (. Creswell & Poth, 2017)יניהן  משמעויות הקושרות בין התמות ומשמעויות המבדילות ב

 הערכת איכות המחקר 

ומייצגים   אמינים  המחקר  ממצאי  שבה  במידה  נבחנת  האיכותני  המחקר  של  איכותו 

(. לכן ניתן דגש לאופן שהנתונים  trustworthiness)  חוויותיהם של המרואייניםנאמנה את  

ומדווחים   לאמינות   (.Lincoln & Guba, 1986)נאספים  לשאוף  כדי  הנוכחי,  במחקר 

( זה  credibilityהמחקר  בנושא  חוויותיה  ואת  שלה  הידע  רמת  את  המראיינת  בחנה   ,)

( dependability)  יכולת הסתמכות.  ותומללוכן הראיונות הוקלטו    וניהלה יומן חוקר. כמו 
הממצאים    באמצעות  בוצעה פרק  ועיגון  מאורגן  באופן  המידע  ואיסוף  טי  ציטובתיעוד 

ה לאשרהמשתתפים.  נעשתconfirmability)  יכולת  של   באמצעותה  (  נוספת  קריאה 
וניתוחם   של בהראיונות  ורפלקסיבי  ביקורתי  ניתוח  המספק  באופן  שנייה,  חוקרת  ידי 

 תהליך המחקר.

 ממצאים 

ע הראיונות  הראשונה  שלוש  לומניתוח  התמה  מרכזיות:  לוקחת    ,תמות  אותה  "ראיתי 
עצ מספריים   את  אצל  רגע  ":  כולירעדתי  מה,  וחותכת  העצמית  הפגיעה  תופעת  גילוי 
ב  ,המתבגרים יועצים  עוסקת  המתבגר.  של  הפגיעה  גילוי  את  היועצים   תיארוחוויית 

עלו דילמות למי יבהלה לצד רצון לשליטה באירוע החותחושות לחץ   לפעול.  ודחף  רום 
עבורה": התמודדות היועץ עם  "הייתי שם עוגן    ,התמה השנייה  ;לפנות במצב זה וכיצד

עוסקת בהתמודדות היועץ עם הנער המתבגר.    ,הנער המתבגר שהתנסה בפגיעה עצמית
ה כלפי המתבגרים שפגעו בעצמם וניהלו קשר  לתחושות אמפתיה וחמ  תיארורוב היועצים  

את   תלווה  אחרת  טיפולית  שדמות  והעדיפו  רגשי  ריחוק  חשו  מיעוטם  ומתמשך.  קרוב 
, מאשר שנפספס פה משהו" י"אני מעדיפה שתכעסי עלי   ,ה השלישיתהתמ  ;המתבגרים

עוסקת בהתמודדות היועץ   ,התמודדות היועץ עם הורי הנער שהתנסה בפגיעה עצמית  –
הורי המתבגר.   ועם  הנער  כ  של  תחושת  חשו  ההורים  היועצים  אשמה ילתפיסת  שלון, 
גיעה העצמית, מזערו  ם הכחישו את הפהאחרי שיתפו פעולה עם היועצים ו  מקצתםודאגה.  

 אותה או האשימו את הצוות החינוכי. 

ניתוח הממצאים ילווה בציטוטים מהראיונות עם היועצים החינוכיים שהשתתפו במחקר.  
 כל השמות בדויים.
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  גילוי   ":כולי  רעדתיוחותכת את עצמה,    מספריים  לוקחת  אותה  ראיתי":  1תמה  
 של המתבגרים בידי היועצים החינוכיים   העצמית הפגיעה אירוע

 אודות הפגיעה העצמיתעל  תגובות רגשיות בקרב יועצים חינוכיים בעת שיתוף תלמידים  

החינוכיים   במגוון   תיארוהיועצים  חדרם  לפתח  מגיעים  עצמית  פגיעה  של  אירועים  כי 
פים  לספר, מורים או הורים שמשתכדי  חברים מקבוצת השווים שמגיעים אליהם    :דרכים

 תיארו. היועצים  בעצמם  כי ראו סימני חתכים ולעיתים נדירות גם מתבגרים שהגיעו לספר
שיתפו בתחושות פחד, הפתעה,    כמה מהם כי אירוע הגילוי הציף בהם מגוון של רגשות,  

נערה  ותחושות אשמה. היועצת אור סיפרה כיצד שוחחה עם  לחץ, בהלה, חוסר אונים 
שהביאה למפגש הייתה עצומה. אור יצאה לרגע לחדר בחדרה ותחושת הכאב והפגיעות  

 הסמוך וכשחזרה, הנערה ניסתה לפגוע בעצמה: 

מזכירה שהיה צמוד לשלי, כשחזרתי ההשארתי את הדלת פתוחה ויצאתי לחדר  
  : אמרתי לה  [...]  רעדתי כוליראיתי אותה לוקחת מספריים וחותכת את עצמה,  

בלי סוף רעדתי    [...]  שם והיא בכתה"בואי תני לי את המספריים", הייתי איתה  
 (45בת )אור,  .ברגעים האלה אבל הייתי חייבת להרגיע את עצמי במקום הזה

התלמידה   לעומתתיאורה של היועצת אור ממחיש את תחושת ההפתעה והטלטלה שחשה.  
 הבוכה, היא מתארת את עצמה רועדת ומבוהלת, מנסה לווסת את רגשותיה. 

כי עם גילוי הפגיעה, עלה בהם דחף לפעול ולשלוט באירוע. בתוך תחושת   תיארוהיועצים 
לדווח, מה    הםדרכי הפעולה הנכונות, למי עלי  ןמה  כמו   הבלבול והכאוטיות עלו שאלות,
רום כללי שבו החיים והמוות מרחפים  ייתה של מצב חילעשות קודם. התחושה שעלתה ה

ם שבריריות החיים וכובד האחריות ניכר והם בידי היועץ. אירוע הפגיעה הפגיש אותם ע
,  בשליטה לעיני התלמידים   ראות ימסיפוריהם, גם בחלוף הזמן. יעל תיארה כי נדרשה לה

 תחושות של כאב פיזי:ו חשה סערה רגשיתהיא אך בתוכה 

התקהלות גדולה, ניגשתי, שאלתי מה קורה    העברתי במסדרון וראיתי סביב הנער
כמובן    [...]  עצמה והראתה להם את החתכים  והבנות אמרו שהנערה חתכה את

בבטן,   בוקס  כמו  בגוף,  שעובר  חום  גל  רגועה,  להיות  יכולה  לא  את  שבפנים 
חשוב    [...]  סהמחשבות שרצות במוח, להיזכר במה צריך לשאול ומה אסור לפספ

 ( 46 בת )יעל, .מה אני מציגה כלפי חוץ אבל זה לא הסערה שמתחוללת בפנים

 בקרב יועצים חינוכיים עם היוודע אירוע הפגיעה העצמית   הדילמות שהתעוררו 

הדילמה שעלתה עם מגוון דילמות בתוך הטיפול המיידי עם גילוי האירוע.    תיארוהיועצים  
כיצד לא להזיק. ניכר כי  ולמתבגר, מה נכון לומר לו    ענותהיוודע האירוע הייתה כיצד ל

ם התלבטו כיצד  כמה מה  היועצים.חמלה ואמפתיה בקרב    וופגיעות המתבגרים עוררכאב  
לשוחח עם המתבגר, איך להתחיל את השיח בנושא, מה לומר, האם המידע שנמסר להם  
אכן נכון וכיצד עליהם לשמור על סודיות האדם שדיווח על אירוע הפגיעה. רגשות הפחד 

ב כי טיפלו בכך מייד. רו  תיארווהבהלה הודחקו לטובת טיפול מהיר באירוע ורוב היועצים  
טענו כי יש להם מעט ידע  והמתבגרים,    עםחוסר ביטחון במפגש הראשוני    ואריהיועצים ת

 והכשרה בנושא זה:  

לא ידעתי מה צריך להגיד, איך לא לפגוע יותר, רק זכרתי באותו רגע שצריך לתעד.  
הצטערתי שלא לימדו אותנו ממש מה עושים, הרגשתי שאני נזרקת לבריכה ולא  
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לשחות. הכאב שלו ]של המתבגר שפגע בעצמו[, נגע בי כל כך, הרגשתי יודעת איך  
 (38 בת )סהר, .שכל מילה שלי חשובה

דיווח חזרו אצל רוב משתתפי המחקר. שלומית תיארה כי התלבטה האם  ל  באשר דילמות  
עליה לדווח על האירוע ולמי. מצד אחד היה קושי להישאר עם האירוע הקשה ותחושת 

חשש גדול כיצד יגיבו ההורים, כיצד תפעל   אחר היהדה מנשוא, מצד תה כביהאחריות הי
בהמשך מחלקת הרווחה. עלה חשש כי הדיווח יפגע באמון ובקשר הקיים בין היועצת ובין 

 המתבגרת: 

ל נראה גדול ומורכב. לערב פקידת סעד?  והיו המון דילמות, בכל הטיפול בה. הכ
מעו? זה היה בית מורכב ודאגתי  מנהלת? לספר להורים? מה הם יעשו לה כשיש

ד  וד מהתגובה שלהם. איך הם יקבלו את זה, איך הם יגיבו. דאגתי לה מאומא
 .והרגשתי שזה יותר מדי בשבילי, אבל גם הרגשתי שאני מקריבה את הקשר בינינו

 ( 42 בת )שלומית,

  מתבגרים  עם  היועצים החינוכיים  התמודדות  עבורה":  עוגן  שם  "הייתי:  2תמה  
 עצמית  בפגיעה ושהתנס

 תגובות רגשיות בקרב יועצים חינוכיים בעת ליווי מתבגרים שהתנסו בפגיעה עצמית

כי המפגש עם המתבגרים שהתנסו בפגיעה עצמית עורר בהם דאגה  רוב היועצים תיארו  
כי מצוקת המתבגרים, פגיעותם, תחושת הדכדוך וחוסר התקווה   תיארווחמלה. היועצים  

רבה אמפתיה  בהם  תעוררו  יונית,  היועצת,  שהיי.  מתבגרת  עם  מפגש  פוגעת יארה  תה 
ארה כי במפגש עם הנערה  יחתכים בידיה. היועצת תב  והפגיעה התבטאהבעצמה שוב ושוב  

הבינה את  היא  ,  של הנערה  היה קושי לשוחח על הפגיעה העצמית, אך כשראתה את איורה
ונגעו  תחושת הנטישה, הפגיעה והדחייה שחשה. כאבי החיתוך הקהו   את הכאב הרגשי 

 ביועצת: 

ראיתי את הכאב בשקט שלה. היא דיממה בשקט. היא הראתה לי ציורים קורעי  
רק אז  ציירה.  במילים, היא  לומר  הצליחה  לא  לבכות. מה שהיא  והתחלתי  לב 

 ( 52 בת )יונית, .הבנתי באיזה מצוקה היא, כמה פגעו בה 

גילו אמפתיה,   היועצים  רוב  סבעוד  ספורים  כלפי יועצים  וכעס  דחייה  תחושת  על  יפרו 
סיון ליצירת קשר אישי. הם תיארו פנייה  יטכנית בלבד ללא נ  פעולההמתבגר ומעשיו ופעלו  

באנשל הסוציאלית  לעובדת  הרווחה,  ללשכת  בקהילה,  המקצוע  הספרי  או   בית 
וחשו ריחוק    יםלהעביר את הטיפול במתבגר  אפשרניכר כי הם חיפשו כיצד    לפסיכיאטר.

הקלה   הביאה לתחושתאו לעובדת סוציאלית    בית הספרהעברת הטיפול לפסיכולוג  רגשי.  
זה. שיר, היועצת, תיארה כי    אירועמתחושת האשמה שחשו על הקושי בטיפול ב  הוהפחית
מאשייתכן   התקשתה  אך  אחרת,  מתנהגת  הייתה  הוובדיעבד  חוסר  עם  של וד  רבליות 

ישירות בנוש ועם הצורך לשאול שאלות כה  זה. היא סימנה זאת  המתבגר  "אזורים  בא 
שאני לא מוסמכת לטפל בהם, אני לא יכולה לעזור". שילוב של תחושת מבוכה, חוסר ידע 

בקרב יועצים שהתקשו ביצירת קשר עם מתבגרים בשיח פרטני    הוקושי כלפי המתבגר על
 בנושא זה. אירה סיפרה כי חשה ריחוק מהנערה והקלה כי יש דמות אחרת הקרובה אליה:

שחררתי כשראיתי שיש לה קשר משמעותי עם דמות חינוכית אחרת, כל צעד וצעד  
כל כך  לא  התייעצתי עם עוד גורמים כדי לדעת אם אני אובייקטיבית או לא, כי  
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זה לא פשוט כמו שזה נשמע. לפעמים עדיף שמישהו אחר  הייתי בתוך המקרה,  
 ( 40 בת )אירה, .יטפל

יועצים ח ליווי מתבגרים שהתנסו בפגיעה  אסטרטגיות התמודדות בקרב  ינוכיים בעת 
 עצמית

בפגיעה עצמית טומנת בחובה אתגרים רבים.    ושהתנס  מתבגרים  עם  יועציםהתמודדות  
שזה   ביןהפגיעה העצמית,    לרוב נושא, עולה  מתבגרמפגש הראשוני של היועץ עם הכבר ב

יועצים    .המארגן בשיחישירות ושקיפות היו הציר  היועץ.    מצד  ובין   מתבגרההגיע מצד  
לנערים    יםרב ישר  שפנו  ברגע  כי  בפניהודיווחו  ליידע את ההורים   םהציגו  ההכרח  את 

למצבמ,  םבמצב דאגה  והבעת  פתוח  םתוך אמפתיה  שיח  התאפשר  שקיפות  מ,    שלתוך 
הוא יצירת האמון  כפי שתיארו זאת היועצים  רכיב בתהליך הליווי  עוד  .  הפעולות שייעשו
ככל  היועצים תיארו כי  של היועץ.    ומגוון יכולותי  התבטאותהליך זה  ב  בין הנער ליועץ.

בטובת  ושרצונ  האמיןשהנער   היועץ  כך  ושל  ולהגיב    לויכ  היה,   התערבות  לעלהתמסר 
בפגיעה עצמית   השהתנס  מתבגרהיועצים תיארו את הקשר עם הרוב  והמשך התהליך.  

איתור רמת    עלפגשיהם נסב  מפגש יחיד. השיח במבתור  ותי, מתמשך ולא  הקשר מבתור  
ו אי־קיוםהמסוכנות  או  המשך   קיום  או  לפסיכיאטר  הפניה  המצריכה  אובדנית  נטייה 

פגיעה העצמית,  ידי  ו לאבירור הנסיבות שהבי  עלשיח    התאפשר  כמו כןטיפול בקהילה.  
 לשיתוף ההורים בתהליך.  וורתימת והעצמת הנער, חיזוק כוחותי

זה נכון?    –לה אני יודעת שאת פוגעת בעצמך    שאלתי אותה באופן ישיר, אמרתי
חתכים,   ראיתי  הידיים.  את  לי ממש  הראתה  לי,  הראתה  היא  "כן".  לי  אמרה 

חיזקתי אותה מהכיוון שיש אנשים שמאוד אוהבים אותה ודואגים    [...]  שריטות
ואני רוצה שתקבל עזרה כי   [...]  אני  ,לה, אם זו החברה, אם זה ההורים, המחנכת

ככה היא בעצם ממשיכה לפגוע בעצמה וראינו את המעגל שבו היא נמצאת והיא  
 (48 בת )מרי, . מא שלהיהסכימה. אמרתי לה בדיוק מה אני הולכת להגיד לא

יועצים ולעיתים    כמה  יחסים קרובה  נערים עם    בעלת מאפיינים הורייםתיארו מערכת 
. יועצים  בית הספרקרוב ושיחות טלפוניות מחוץ לשעות    שפגעו בעצמם, עם מעקב אישי

לא ה תלותית מדי והפכ, מפני שחשו כי מערכת יחסים  תיארו קושי בחוויית הליוויאלו  
ארה כיצד נער שליוותה פגע בעצמו וכאבו נגע  י. היועצת ירדן תהצליחה בהשגת מטרותיה

בתחושות חמלה ורצון    לליבה. המתבגר בכה בשקט ובכאב, היא חשה בפגיעותו ונשטפה
היא ת לו.  "ילסייע  עצמה  שלה"  אימאארה  הילד  על  ולהגן  לעטוף  כלל   .שרוצה  הקשר 

מפגשים תכופים בחדר היועץ וליווי במגוון נושאים שהקשו על המתבגר )קונפליקטים עם 
דלדלים וכי הייעוץ לנער שואב יהזמן חשה ירדן כי כוחותיה מ  עםהוריו, בעיות לימודיות(.  

 "חשתי שאני מתרוקנת ושאני שוקעת, הוא היה תלוי בי כמו ילד".  . כוחות רביםממנה  
ירדן מספרת בצער כי למרות ההשקעה הרבה והקרבה שנוצרה ביניהם, היא חשה תסכול 

   כי לא הצליחה לקדם אותו וכי הקרבה ביניהם לא סייעה לו.

  דות התמוד  :משהו"  פה  שנפספס  מאשר  ,יעלי  שתכעסי  מעדיפה  "אני:  3תמה  
 עצמית  בפגיעה ושהתנס מתבגרים הורי עם יועצים

המתבגרים  עם  בהתערבות  המהותיים  האירועים  אחד  כי  תיארו  החינוכיים  היועצים 
 להורים   יםהיועצ  בין  הראשוני  הקשר  שהתנסו בפגיעה עצמית הוא המפגש עם ההורים.

לגילוי   סמוך  ההורים  העצמית  הפגיעה התרחש  של  הראשוניות  התגובות  לתפיסת . 
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קודם?"  זה  את  ראינו  לא  "איך  שאלות:  עלו  ורגשות אשם.  דאגה  בהלה,  היו  היועצים 
והסכימו לקחת   פעולה  ותחושת כישלון וכאב עז. לדברי היועצים, כמה מההורים שיתפו

 את ילדם להמשך בירור פסיכיאטרי להערכת מסוכנות.  

  ן הו  קרוב   העבד  היא  כי  דקות   שתי   תוך   ממש  הגיעה  שלהאימא    המקרה,  אחרי
  ידעתי   לא לפני האירוע אבל לא ידעתי את זה.    מטופלת  הייתה  הילדה  למיון,  הלכו
]עצמה  את  חותכת  שהיא בהלם  הייתי  זה   –  מגויסת  מאוד  הייתה  מאיהא[  ..., 
 שהיא   עובדה  עזר.  מאוד   זה  השיתוף  של  בחוויה  לעזור,  התורצ  הקושי  את   ראתה
 ( 38בן  )ניר,. הבגרויות את ועברה הסוף עד אצלנו סיימה

  הגיבו   ההורים  לעיתיםכמה מהיועצים תיארו תגובות של הכחשה, הבעת כעס והאשמה.  
 החינוכי.   הצוות  את  או  המתבגר  את  ומאשים  צועק  והאחר  בעצמו  מכונס  האחדאחרת:  

היועצים שתיארו אירועים אלו חשו תסכול רב וחוסר אונים, רצון עז לעזור לילד הנמצא 
במצוקה רבה, אך ההורה אינו משתף פעולה עם התהליך ומשאיר אותם, לתחושתם, לבד  

 עם מלוא האחריות. 

 היא  ., אמרה שאני טועה לגמרימסוכנות  להערכת  ההפניה  על  י,יעל  כעסה  מאיהא
  דבר,  שום תעשה לא היא בעצמה, תפגע  לא היא שלי הבת  ת א מכירה "אני אמרה
  ספק  לי  אין  לשמוע,  לה  שקשה  מבינה  שאני  לה  אמרתי  "....לב  תשומת  רוצה  היא
 זה  מפחיד,  זה  שלו.  הילד  של  בהקשר  לשמוע  רוצה  שהורה  האחרון  הדבר  שזה

  ואמרתי   ספק.  אין  ספק,  כשיש  אבל]...[    בלילות  ישנה  לא   שהיא  בטוחה  אני  מדאיג,
 לא  שאת  ספק  לי  ן ואי  משהו  פה  שנפספס  מאשר  י עלי  שתכעסי  מעדיפה  שאני  לה

 ( 50בת  ,רחל) .לפספס רוצה

לצד האמפתיה לתגובת ההורים שהכחישו את האירוע, כמה מהיועצים תיארו כי תגובות 
ההכחשה של ההורים עוררו בהם תחושת ביקורת ושיפוטיות והקשתה על העבודה עימם.  
של   ריחוק  או  בהלה  כמו  ולתגובות  אלו,  הורים  לתגובת  הבנה  חוסר  ביטאו  היועצים 

הורים בכעס  תיארו  אחרים  יועצים  פנויים    ההורים.  ואינם  שלהם  בקריירה  שעסוקים 
לראות את מצוקת הנער או הנערה. ענבל תיארה בכעס אם, פסיכולוגית במקצועה, שלא  
שיתפה פעולה איתה. היא סיפרה בפליאה ובכעס איך דווקא איש הטיפול, המסייע לאחר,  

 עיוור למה שמתרחש בחצר ביתו: 

ותי. דווקא היא לא מאמינה ועד היום זה מדהים א  פסיכולוגית  הייתהאימא  ה
[ פעולה  משתפת  ולא  לי  מאמינה  לא  זה.  את  רואה  אימא  ל  התקשרתי  [...ולא 

 עושה  לא  היא  ואם  וליםהחת  לבי  אותה  לקחת  צריכה  היא  שעכשיו  לה  ואמרתי
  לדווח   צריכה  אני  אבל  מאיימת,  של  סוג   לרווחה.  לפנות  מחויבת  אני  זה  את

 באופן  רגשי  טיפול  איזשהו  ונעשה  אותה  לקחה  באמת   היא  ואז   סעד,  לפקידת
 מאיהא  לעצמי  ואמרתי  שלי  הראשונים  מהמקרים  היה  באמת  זה  פרטי.

  עוצמת   היא  איך   שלה,  לבת  שקורה   מה  שזה  מבינה  לא  היא  איך  פסיכולוגית,
 (. 43 בת ,ענבל) עיניים?

  



 ענבר לבקוביץ וקרן אמיתי  294

 

 דכ כרך –פ"ג  תש  –  החינוכי הייעוץ

 

 ומסקנות דיון

תפיסת תפקידם,  את  ת היועצים החינוכיים,  יתה לבחון את חוויימטרת המחקר הנוכחי הי
התמודדותם  את   הנאת  ודפוסי  שהתנסו יהדילמות  מתבגרים  ליווי  בעת  בפניהם  צבות 

במחקר הנוכחי נמצא כי עבור היועצים החינוכיים, גילוי הפגיעה העצמית   .בפגיעה עצמית
בתוך   של המתבגרים נתפס אירוע המעורר רגשות עזים של בהלה, בלבול וחוסר אונים.

אלו    ודאותוהחוסר   ממצאים  זה.  במצב  לנהוג  וכיצד  לפנות  עליהם  למי  דילמות  עלו 
נתמכים בספרות המקצועית המתארת את תגובת הצוות הטיפולי והיועץ כלפי המתבגרים  

 Berger et al., 2014b; Deה ולחץ )הפוגעים בעצמם ברגע הגילוי כמורכבת בעיקר מבהל

Riggi et al., 2017 .) 

החינוכיים  במחקר   היועצים  הרב,  הרגשי  העומס  עם  להתמודד  כדי  כי  נמצא  הנוכחי 
קשים העלולים להסעירם   םמתמקדים במשימה כדי לתפקד. הם למדו להתגונן מפני מצבי

זאת   (.Blomberg & Sahlberg-Blom, 2007)ולגרום להם איבוד שליטה או לפגוע בתפקודם  
ער מצוקה רגשית. מיקוד היועצות בעשייה על עצמם מפני רגשות כואבים ולמז  כדי להגן

דורשת פחות מאמץ רגשי ונפשי   בתי הספרעבודה עם מנהלי  בהטכנית המתמקדת בדיווח ו
מזו המכוונת לעבודה פסיכוסוציאלית. במחקר הנוכחי עלה כי היועצים החינוכיים העידו 

בסיסית    שקיבלו הכשרה  אףעדר מיומנויות טיפול בנושא,  יעל תחושת חוסר ביטחון וה
שנ חינוך  אנשי  של  דיווחים  מובאים  המחקרית  בספרות  האובדנות.  סיונם,  יבתחום 

ויכול ידיעותיהם  לתלמידים  ומיומנויותיהם,  טיפול  להעניק  בעצמם שתיהם  לפגוע  ניסו 

( בחסר  האחריות  Christianson & Everall, 2008, 2009לוקים  את  מייחסים  יועצים   .)
למומחים    לטיפול אלו  יועצים במתבגרים  של  רצונם  למרות  הנפש.  בריאות  מתחום 

כי  וחוששים  המעשה  לאחר  ילדים  עם  לתקשר  כיצד  בטוחים  לא  הם  לסייע  חינוכיים 
 מילותיהם יחריפו את מצבם. 

תואר   המתבגרים  ליווי  תהליך  כי  עולה  הנוכחי  מאתגר בבמחקר  תהליך  היועצים  ידי 
ביסוס האמון ויצירת הקשר    ועדהפגיעה העצמית    אירועשנבנה במהלך הזמן מרגע גילוי  

תיה, דאגה וחמלה ויחס כלפי  המתמשך. התמודדות רוב היועצים אופיינה בתחושות אמפ

כי  מצאו    (Troister & Holden, 2010טרויסטר והולדן )הכאב הנפשי שחווה הנער המתבגר.  

  .אובדניהמעשה  ה  לקראתלהכנות  לפגיעה עצמית ולכאב נפשי יכולת ניבוי גבוהה באשר  
מאפשר קשר    הואגילוי אמפתיה של היועץ כלפי המתבגר עלול להפחית מהכאב הנפשי ו

או  בעל   אובדני  גוון  בעלת  התנסות  בין  הבחנה  של  מרכיבים  הכולל  ומתמשך  משמעות 
הי העצמית  חדישהפגיעה  התנסות  למות.  ־תה  ממשי  רצון  ללא  מהיועצים   כמהפעמית 

זה   במחקר  אמיץ  תיארו החינוכיים  סייע   קשר  שלא  תלותיים  מאפיינים  בעל  וקרוב 
ו לקשורם תחושת תסכול.  עורר בהלמתבגרים  לתופעת   ראוי  היועצים  של  זו  התנהלות 

גרינאקר בה המטפל פועל מתוך תחושת שליחות והצלה של המטופל.  ש"פנטזיית ההצלה"  

(Greenacre, 1966)   למשאלה להקל על סבלו של המטופל אך   קשרה את פנטזיית ההצלה
הלא  אתהר באגרסיה  הקשורה  נגדית  העברה  תופעת  המטופל.    בה  כלפי  שלו  מודעת 

במקצועות  ראה    (Olinick, 1980)  אוליניק העוסקים  לכל  אופייני  תו  ההצלה  בפנטזיית 

פנטזיית ה(  Palmer et al., 1983) ואחרים    פאלמר  וכן  ,העזרה של  נוסף  גלגול  מתארים 
אימוץ"   "פנטזיית  בדמות  ילדים מטפל  בקרבההצלה  עם  שעובדים  שבים  כך  ים  אירוע, 

 המטפלים הישירים.  שהם ,עם ההורים מדובר בתחרות אלהה
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ריחוק רגשי ורצון להעביר את  על  ודיווחים מעטיועצים בעוד רוב היועצים גילו אמפתיה, 
אחר. העברת הטיפול הפחיתה מרגשות האשמה וגרמה להם   בעל מקצועהטיפול במתבגר ל

לחוש הקלה. המעורבות הטיפולית במי שניסה להתאבד גורמת לזעזוע רגשי עמוק ולעומס 
נפשי כבד, המלווה ברגשות קשים כמו פחד, איום, כעס, אשמה וחוסר ביטחון. אישוש 

)  נמצאלכך   (.  Takahashi et al., 2011; Yaseen et al., 2013; Wurst et al., 2010בספרות 
שניסו לפגוע בעצמם עורר רגשות שליליים של   נמצא כי המפגש של מטפלים עם אנשים

עורר וסבל  רוויי מצוקה  סיפורים  ופחד ממעורבות.  היעדר אמפתיה  את   וכעס, תסכול, 
  תיארוממשתתפי המחקר    כמה הרצון "להעביר את תפוח האדמה הלוהט" למטפל אחר.  

וגז כלפי מי שניסה לפגוע בעצמו. גם בתחום מקצועות הבריאות נמצא כי תחושות כעס ור
מטופל שנתפס אחראי למצבו ונזקק לטיפול עורר במטפליו כעס ועצבנות, יותר ממטופלים  

(. עוד נמצא כי הטיפול במטופלים שניסו Gulfi et al., 2010טתם )יתה בשליימחלתם לא הש
ומיכולתם להעניק טיפול יעיל לשאר המטופלים.  בעצמם גוזל זמן נוסף מהמטפלים    לפגוע

לכך  ההשלכות(. Pompili et al., 2003, 2005מוסרי )מטופל אובדני נתפס חלש, אנוכי ולא 

עם   רגשי  מקשר  הימנעות  )הן   ;Awenat et al., 2017; Bowers et al., 2006המטופלים 

Windfuhr et al., 2010עצים החינוכיים הוא כי שות של היו(. הסבר נוסף לתחושותיהם הק
תחושות דאגה שהם מנסים ידי  אותם ל  אמגע ייעוצי עם מי שניסה לפגוע בעצמו עשוי להבי

יום. ייתכן אף כי אירועים אלו מזכירים להם מצבים שאירעו בחייהם ־להדחיק בחיי היום
את   מעמתת  אקטיבית  פעולה  שנקט  מי  עם  המעורבות  המקצועיים.  או  האישיים 

  ולדכאעם משאלת המוות  בו לא יוכלו להתמודד  שאפשרות להגיע למצב  המשתתפים עם ה
מעלה את רמת החרדה ואת הרצון להימנע מטיפול  היא  איום ממשי ו  היא  שאלה זו.  אותה

 במתבגרים.

בהתערבות   יש משמעותקשר עם ההורים  להיועצים החינוכיים במחקר הנוכחי העידו כי  
עצמית. בפגיעה  שהתנסו  המתבגרים  כישלון   תיארוים  ההור  עם  כאב,  הלם,  תחושות 

בהם נמצא כי גילוי הפגיעה העצמית  שואשמה. ממצאים אלו נתמכים במחקרים קודמים  
הליך אובדן להקבילו לת  אפשר העלה תגובות רגשיות שליליות בקרב ההורים, באופן ש

(Kelada et al., 2016.)  זהו תהליך מטלטל לאובדן,  החיים   בדומה  שמערער את מסלול 

והמ ברגשות    הואוכר  )כרוך   & ,Levkovich & Duvshan, 2020; Levkovichכואבים 

Elyoseph, 2021להבנת תהליך האבל  של בולבי  תאוריית השלבים    (. על פי(Bowlby, 1969–

  בו נאבק המתאבל בעובדת האובדןשהקבלה    חוסרשלב ההלם ו   אראשון הוההשלב    ,( 1980
השני, שלב החיפוש, מתאפיין בחיפוש אחר הקשר עם . השלב  רגשית  מצוקהוכעס    וחש

השלישי השלב  אותו.  המזכירים  בדברים  והתעסקות  הייאוש  הנפטר  שלב  הוא ו  הוא 
ארגון  מאופיין התוך  בחוסר  באינטראקציות  והבין־וכשלים  בשלב אישיות.  ־אישיות 

רים  והסתגלות למצב החדש. גם במחקר הנוכחי ניכר כי חלק מההוארגון    כוהאחרון נער
הגיבו בתגובות ראשוניות האופייניות לתהליך האובדן. חשוב כי יועצים חינוכיים יכירו  

תהליך מתמשך   אכי מסירת הבשורה היידעו  תהליכי אובדן וומודלים לבישור בשורה מרה  
 ובו תגובות רגשיות והתנהגותיות מגוונות.

סכימו להמשך בירור מההורים שיתפו פעולה עם היועצים וה  כמהעוד נמצא במחקר זה כי  
־הכחישו את האירוע והפנו כעס כלפי הצוות החינוכי. במחקר  אחרים  וטיפול. מנגד, הורים

סיונות אובדניים או פגיעה עצמית בקרב  יבני המשפחה נחוו בהם שמחקרים  44על שבחן 
דחייה  וכישלון,  אובדן  תקווה,  חוסר  אשמה,  תחושות  חשו  ההורים  כי  נמצא  ילדיהם, 
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( על כך שהורים רבים חסרי    עומדיםים  אחר  (. מחקריםörnblom et al., 2013Tובדידות 

 Fu et al., 2020; Victor etבילדיהם ) התופעה ולכן ממעיטים בחשיבותה ובטיפול  על  ידע  

al., 2019מההורים יש סטיגמות שליליות על בריאות הנפש, מה שעשוי   כמה(. כמו כן ל

מקצועית   לעזרה  פנייה  כלפי  חסמים  אלו   ממצאים . (Simone & Hamza, 2020)לעורר 
)ביטול   היו מאופקות  כי תגובות הוריהם  מדאיגים, שכן מתבגרים במחקריהם מעידים 

על   )האשמה, כעס(, באופן שהשפיע  המתבגרים לחשוף הבעיה או מזעורה( או מוגזמות 

 (. Muehlenkamp et al., 2013; Rissanen et al., 2009נפשית )בהמשך מצוקה 

 נתנו רו. אירועים שלא  שאבתקופה שלאחר האירוע ההורים מנסים לתת מענה לשאלות שנ
ידי ל  ביאלאחר הפגיעה העצמית. מבט זה עשוי לה  מקבלים משמעות יתרה  הם מחשבהילע

תבגר בשאלת מצבו הרגשי. הדינמיקה המשפחתית עשויה  נרטיב חדש ולדיאלוג עם המ
ים. האירוע עשוי לייצר הזדמנות לשיח בין כאב אחרלהשתנות גם ביחסים עם בני משפחה  

 (. Steggals et al., 2020)עתיד ללמתן מענה בין הזדמנות והעבר וההווה 

 מגבלות המחקר 

־שמונהנערך בקרב  איכותני שמחקר    זהושום שות ההכללה, מיכולמגבלות המחקר הן ב
מאפייני הרקע של המשתתפים. רוב משתתפי   אינוכיים. מגבלה נוספת הייועצים ח  עשר

השתתפו במחקר רק שני יועצים גברים  שום שיועצות נשים, רובן נשואות. מ  םהמחקר ה
הבדלי מגדר.   הנושא מבחינת  עם  על מאפייני ההתמודדות  עמדנו  כן לא  נבחנו    כמו  לא 

חברה הערבית וקיימת חשיבות להרחבת ההבנה על הנושא בקרב מגוון אנשי יועצים מה
ונות ואת מגוחינוך וטיפול. כמו כן מומלץ לבחון את רמת הדתיות של היועצים מחברות  

תפיסותיהם כלפי הנושא. בשל רגישות הנושא, לא בחנו האם היועצים החינוכיים התנסו  
 אדם הקרוב להם. בבעצמם בפגיעה עצמית או 

 מלצות יישומיות ה

וחוויות היועצים בליווי מתבגרים  המחקר הנוכחי מאפשר להכיר את מכלול התפיסות 
ב הרגשי  עולמם  את  ולבחון  עצמית  בפגיעה  יועצים    נושאשהתנסו  להכשיר  מומלץ  זה. 

נושא האובדנות ולספק להם תמיכה מתמשכת בנושא.    לעבנושא הפגיעה העצמית נוסף  
ליועצ תמיכה  הבניית  הביתדרושה  במסגרת  חינוכיים  ורגשותיהם   ים  קשייהם  ספרית, 

המורכבים של היועצים במהלך ליווי המתבגרים מעלים את החשיבות לספק להם מקום  
משמעות  בעל  בטוח ומקצועי לאוורור הרגשות וקבלת כלים להתמודדות. נמצא כי קשר  

ם ההורים, עם ההורים מקדם את הטיפול במתבגר, על כן יש לפעול להידוק הקשרים ע
י הפגיעה העצמית  אירועשכיחות    בשלמשלב איתור המצוקה הרגשית של המתבגרים.  החל  

הרצאות   ייערכו  כי  ותלמידי  למומלץ  הורים  הספרפני  תבית  וייכתבו  ייעודיות ו,  כניות 
לתופעת הפגיעה העצמית הכוללות מערך תמיכה מובנה בתלמיד הפוגע בעצמו, בהורים  

  עשותים מסוג זה. מומלץ לאירוענו נהלים מובנים להתמודדות עם  וביועצים. מומלץ כי ייב
ליעילותן    אשראשר יבססו ידע אמפירי ב  ,כניות התערבות ומניעהומחקרי אורך לבחינת ת

   כניות הטיפול.ושל ת
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