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ואפשרו  לחלוק עימי את חוויתם ברצוני להודות לכל משתתפי המחקר על שהסכימו
 .גינת עדןעם  םבמפגשלי הצצה לעולמם הפנימי 

להוריי ולחבריי היקרים אשר תמכו בי ועודדו אותי לאורך כל , למשפחתי האהובה

ביחד את  איתיחווה התלווה אליי למסע הזה וש ,נפתלי, היקר לאישיהדרך ובראשם 

 .הולדת המחקר הזה על כל שלביו

על שבכל . אשר הנחה אותי בכתיבת העבודה באדיבות ובסבלנות, ר בני פלדמן"לד

 .מפגש פתח בפניי זוויות חדשות שאפשרו התבוננות מעמיקה

 .לך המחקרתרומתה הנדיבה אשר סייעה לי במה עלגרטיוט לנדא לקרן 

 .אשר זיכה אותי להגיע לרגע הזה, יתברך' להגדולה תודה , ולבסוף
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 1גיטרה מרחוק פורטת
 
 
 .נופלות עליה דמעות, גיטרה מרחוק פורטת

 
 .עיניים בוערות, נשרפתאמונה ישנה 

 
 .בוכה את חייו הנובלים, בוכה קטןילד 

 
 .אפשר להציל ולקלף מהימים השחוריםעוד מה 

 
 העדר נעלם, בדרך אבדטלה קטן 

 
 .נדם, וצליל חליל מוכר עד מוות שבק חיים

 
 הכוכבים מייבבים, ים בוכה בשמיםהאלו

 
 .ומלאכים שומרים על יתומים שימיהם גדועים

 
 דממה בכל תבל, שקט בעולם עכשיו
 

 .ונערה אחת מאמינה שיתגלה לה הגואל
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 תקציר

וקהילות טיפוליות רבות ומגוונות המיועדות לטיפול בארץ ובעולם קיימות מסגרות 

המהווה מסגרת לנערות " גינת עדן"חוות ב המרחב הטיפולילבחון את  מחקר זה נועד. בנוער

חסות  -המוכרת על ידי משרד הרווחה טיפולית גינת עדן הינה פנימייה . בסיכון מהמגזר הדתי

ת בכך שהדגש הינו על עשייה מסגרת זו ייחודי, בשונה מהמסגרות הרגילות לגילאי תיכון. הנוער

כל אחת כפי יכולתה , בתפעול החווה חלקהמחויבות העיקרית של כל נערה היא נטילת  .ויצירה

אך הם לימודים למבחני בגרות במהלך היום מתקיימים . מקיימות משק ביתי וחוואיהן וביחד 

  .נתונים לרצונה ובחירתה של הנערה

 ,בסיכון בפרטלנוער זו שונה מהמסגרות הזמינות לנוער בכלל ומתוך הבנה כי מסגרת 

 בגינת עדן הבוגרות ואנשי הצוות את שהותם, מטרת המחקר הינה לבחון כיצד חווים הנערות

לבדוק את הממצאים לאור  ביקשהמחקר , כמו כן .וכיצד הם מתארים את המרחב הטיפולי

גישה הנשענת על עקרונות . ודית דיאלוגיתגישה היהולהשוותן לתיאוריות פסיכולוגיות שונות 

השאלות  נבדקובמחקר . הלקוחים מתוך החשיבה המדרשית קבלית ובמרכזם עיקרון הצמצום

חווית הטיפול  מהי, ב הטיפולי בגינת עדן על פי הגדרת המשתתפיםהמרח אפיינימהם מ: הבאות

 הביקורת על התוכניתמהי וכן . ומהם הדברים העולים כמשמעותיים בטיפול שלהם במרחב זה

 . ומה ניתן לשנות ולקדם

, כיוון שמטרתו היא לתעד את תפיסותיהם( חקר מקרה)איכותנית  המחקר נערך בשיטה

נערות ובוגרות גינת , ה צוותאוכלוסיית המחקר הינ .המשתתפיםשל  חוויותיהם והתנסויותיהם

 מבוסס המחקר מערך. רותושבע בוג נערות שש, כלל שמונה אנשי צוותהמדגם במחקר עדן כאשר 

שירים , לים של ישיבות צוותפרוטוקוכגון )גישה לחומרים נלווים ומובנים  חצי עומק ראיונות על

 (.ועוד שנכתבו על ידי הנערות

בפרק הראשון תוארו . ממצאי המחקר הוצגו בשלושה פרקים על פי שאלות המחקר

ייחודיות , מאפייני המסגרת אשר המשותף לכולם היה ההתייחסות לייחודיות המסגרת

את השוני בין גינת עדן לשאר מסגרות הטיפול  שיקפושהתבטאה במספר תחומים אשר 

מעניין היה לראות כי מעבר לרקע . ייני הנערותבנוסף תוארו מטרות התוכנית ומאפ. הפנימייתיות

מעמיקה לכוחותיהן של הנערות ולמשאבים ולקשיים איתם מגיעות הנערות הייתה התייחסות 

 התייחסחלקו הראשון . בפרק השני תוארה חווית הטיפול בגינת עדן. הפנימיים הקיימים בהן

ניין היה התייחסותם של ממצא מע. לגורמים המשמעותיים בטיפול אשר אפשרו את השינוי

מלבד זאת ציינו עוד גורמים משמעותיים . השהות במקום כגורם מחולל שינויהמרואיינים לעצם 
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כלומר העבודה בחווה על כל המשתמע , בגינת עדן והיצירה העשייה היהאשר הבולט שבהם 

ישי שחוו פנים שונים בשינוי הא תוארולשינוי עצמו בו  התייחסהחלק השני של פרק זה . ממנה

בגינת עדן והביקורת  בפרק השלישי הובאה הערכת התוכנית. הנערות כמו גם ביחסם עם הסביבה

הראשון הסתייגות  –פרק זה התחלק אף הוא לשני נושאים מרכזיים . שעלתה מן המרואיינים

ורעיונות לשינוי והשני הצעות לקידום התוכנית לשם הגעה מדויקת יותר למימוש החזון של גינת 

 .עדן כפי שרואים אותו המשתתפים

ואנשי הצוות השותפים לתהליך הטיפולי בגינת עדן  בוגרות, מהווה במה לנערות זה מחקר

הממצאים שעלו הינם . ע למסגרת הטיפולומאפשר להם להשמיע את חוויותיהם ותפיסותיהם בנוג

 במצוקהבעלי חשיבות והשלכות קליניות בפרקטיקה של מסגרות טיפוליות המסייעות לנערות 

תרומת המחקר להכרת אוכלוסיית הנוער הדתי כמו גם להבנת . ובפרט לנערות מהמגזר הדתי

טיפולי מוכנים מאפשרים למטפלים להגיע למפגש ה, המאפיינים הטיפוליים המשמעותיים לה

 הממצאים אף יכולים לתרום בהמשך להוראה והכשרת אנשי מקצוע העובדים עם הנערות. יותר

המחקר משליך אור על מסגרת טיפולית שלא נחקרה , בנוסף לכך .בלימוד האוכלוסייה והטיפול בה

ף מוסי, תוך המשגה תיאורטית של הטיפול הנעשה בה, חקר המסגרת הטיפולית הייחודית .בעבר

בסיס להשערות  להוות יכול אף המחקר. לתיאוריה בכך שיכול להוות מודל לטיפול קהילתי

 ומודלים הממשיגיםתיאוריות  תלבניי גםומחקרים נוספים על שיטת הטיפול הנחקרת ובהמשך 

חקר הפרקטיקה הטיפולית בגינת עדן לאור הגישה היהודית דיאלוגית מאפשר , לבסוף .שיטה זו

בהקשר , תחום שעד כה. בתחום הספציפי של העבודה הקהילתיתהמשגה של גישה פסיכולוגית זו 

  .לא נחקר דיו, גישה זו
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 מבוא

תקופה מרגשת ומבלבלת של , מילדות לבגרות, גיל ההתבגרות הוא שלב מעבר בחיים

בתקופה זו מתחוללת שורה ארוכה של שינויים הנותנים את אותותיהם . התפתחות וגדילה, שינוי

לחלק מהמתבגרים תקופה זו טומנת בחובה . כולל שינויים נפשיים רבים, בכל תחומי החיים

בשנים  .(0991, סולברג)תם עם המשימות ההתפתחותיות של גיל זה לא מעטים בהתמודדוקשיים 

ובמושגים , (youth at risk" )נוער בסיכון"האחרונות נתקלים אנו בשימוש גובר והולך במונח 

נפשיים או , נרדפים המתארים אוכלוסיות נוער הנמצאות או עלולות להימצא במצבי סיכון פיזיים

הספרות המחקרית בנושא מציינת כי מספר לא מבוטל של מתבגרים סובל . (4111, להב)רוחניים 

ת שונות לטיפול באותם מתבגרים אשר קיימות גישו. (Kazdin, 2004)ממצוקה המצריכה טיפול 

 .  (0990, דויטש)אחת מהן היא טיפול כוללני הבא לידי ביטוי בקהילה הטיפולית 

. מדבר על המאפיינים של הקהילה הטיפולית במסגרות חברתיות שונות (0990)דויטש 

מתייחס דויטש , במאמרו המאוחר יותר. תבעולם הרחב קיים מגוון של קהילות טיפוליו, לדבריו

הבעיה המרכזית של אוכלוסיית הוא טוען כי . לפנימייה כמרחב טיפולי למתבגרים( 4111)

עצמם קשורה ביכולתם ליצור ולשמר גבול בתוך , המתבגרים המאכלסת את הפנימיות הטיפוליות

 קהילהה, ועל כן. יהחברתובוחן מציאות ביחסים בינאישיים ובמשימות נורמטיביות בעולם 

בכך שמהווה מסגרת המשלבת הזדמנויות , מהווה מענה עבור אותם נערים בפנימייה הטיפולית

חשוב , גם למתבגרים בפנימיות חינוכיות שונות דויטש מציין כי .טיפוליות בכל מישורי החיים

 האישיתלספק מרחבי למידה וטיפול שונים וברוב המקרים הם ישתמשו בהם לחיזוק התפתחותם 

יש לשלב את , המטפלות במתבגרים עם בעיות מורכבות וקשותבפנימיות  אולם .ללא ליווי טיפולי

במפגשים השונים שלהם המרחבים השונים בתוך תוכנית טיפולית כוללנית וללוות את המתבגרים 

 .עם המציאות

ל בארץ ובעולם קיימות מסגרות וקהילות טיפוליות רבות ומגוונות המיועדות לטיפו

המהווה מסגרת לנערות " גינת עדן"חוות ב המרחב הטיפולילבחון את  מחקר זה נועד. בנוער

חסות  -משרד הרווחה המוכרת על ידי טיפולית גינת עדן הינה פנימייה . בסיכון מהמגזר הדתי

ת בכך שהדגש הינו על עשייה מסגרת זו ייחודי, בשונה מהמסגרות הרגילות לגילאי תיכון. הנוער

משובצות  הנערות)בתפעול החווה  חלקהמחויבות העיקרית של כל נערה היא נטילת . ויצירה

לוקחות חלק בעשייה  הנערות, בדומה למודל של משפחה(. בענפים על פי תחומי עניין וצורך

האחריות , האמון, היצירה .במקום כל אחת כפי יכולתה וביחד מקיימות משק ביתי וחוואי
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במהלך היום . טחונן העצמי של הנערות ולהפגיש אותן עם עצמןיאת בוחוויית הצלחה נועדו לחזק 

  .אך הם נתונים לרצונה ובחירתה של הנערה בגרותמבחני לימודים למתקיימים 

מטרת  ,מתוך הבנה כי מסגרת זו שונה מהמסגרות הזמינות לנוער בכלל ובסיכון בפרט

וכיצד הם  בגינת עדן הצוות את שהותםנשי וא הבוגרות, המחקר הינה לבחון כיצד חווים הנערות

בגינת עדן  הטיפולילבחון את המרחב המחקר נועד  ,בנוסף .הטיפוליהמרחב מאפייני מתארים את 

 . ולהעלות אתגרים והמלצות לשינוי וקידום

המחקר . מחקר זה הינו מחקר גישוש המשליך אור על מסגרת טיפולית שלא נחקרה בעבר

ואנשי הצוות השותפים לתהליך הטיפולי בגינת עדן ומאפשר להם  בוגרות, מהווה במה לנערות

בעלי חשיבות  שעלו הינםהממצאים . להשמיע את חוויותיהם ותפיסותיהם בנוגע למסגרת הטיפול

ובפרט לנערות  במצוקהוהשלכות קליניות בפרקטיקה של מסגרות טיפוליות המסייעות לנערות 

 . מהמגזר הדתי

 

  



9 

 

 סקירת ספרות

 גיל ההתבגרותמאפייני 

השינויים . הגדרה ביולוגית לתחילתו והגדרה חברתית לסיומו, לגיל ההתבגרות

, תחולת זכויות האזרח, ההורמונאליים והגופניים מגדירים את תחילתו ואילו אי התלות בהורים

 מוניץ, טיאנו, אליצור) לבגרותהאחריות והעצמאות בחברה מגדירים את סיומו ואת המעבר 

, המעבר מילדות לבגרות כולל שורה ארוכה של שינויים התפתחותיים דרמטיים .(4114, נוימןו

 ,Schonert-Reichl & Muller); 0991, סולברג)חיים אשר נותנים את אותותיהם בכל תחומי ה

השינויים משפיעים הן על בריאותו של המתבגר והן על תחושת הרווחה הנפשית שלו . 1996

-Larson & Ham, 2000 ; Offer & Schonert)ומגבירים את הרגישות שלו ללחצים סביבתיים 

Reichl, 1992).  (0991, סולברג)כתוצאה מכך נוצרת לעיתים מידה רבה של חוסר יציבות. 

 גיל ההתבגרות מנקודת מבטן של תיאוריות פסיכואנליטיות

חלים בגיל תיאוריות שונות התייחסו מזוויות שונות לשינויים ההתפתחותיים ה

אודות המשימות ההתפתחותיות המרכזיות בגיל , זווית הראיה הפסיכואנליטיתעל פי . ההתבגרות

מאבק ליצירת זהות עצמית , עם עליית הדחפים ומאבק השליטה בהם המתבגר מתמודד, זה

המחקר יציג שלושה  .עצמאות ואוטונומיה בקשר עם ההורים, מגובשת ומאבק לאינדיווידואציה

 .צגים רעיונות אלהיהמי, ים בולטיםתאורטיקנ

 .התיאוריה הפסיכואנליטית של פרויד

הוא העלייה המהירה של  ההתבגרותהמאפיין העיקרי של , של פרוידעל פי התיאוריה 

לצד הצורך הגובר להפגת המתח המיני ניצבות דרישות . מתחים מיניים הדורשים פורקן מיידי

במצב זה היא בכך שהבגרות המינית דורשת התאמה  תהבעייתיו. החברה לרסן את הנטיות הללו

במונחים . שיתשעדיין מתפתח מבחינה נפ, של דחף ביולוגי לתוך מבנה האישיות של הצעיר

פירושו של דבר שדחפים של האיד מבקשים לעצמם סיפוק בדחיפות חדשה אך , פסיכואנליטיים

כך מתחילים להיווצר . אגו שהתפתח לא מזמן ועדיין שרוי בתהליך עיצובו-מתנגשים בסופר

שאינו מסוגל , האגו .רגשות אשם אצל המתבגר היות והסופר אגו דוחה את דרישותיו של האיד

שקל אותו שיווי מ, וכך. חש עצמו לחוץ בין שני יריבים רבי עוצמה, יע את דרישות השנייםלהשב

שב ומופר לפתע בתקופת , והסופר אגו במשך תקופת החביון האגו, שזה עתה הושג בין האיד

קונפליקטים . סערה נפשית וערעור האיזון הפסיכולוגי, ההבשלה המינית ונוצרים קונפליקטים
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במאבק בין פיתוי למצפון אך גם יכולים להופיע בזירה , חולל בזירה הפנימיתאלו יכולים להת

 . (0992, מוס)כקונפליקטים בין ההורים למתבגר , חיצונית

 אל פרויד מדבר על תחיית המצב האדיפלי כאשר מתעוררת המשיכה המינית, בנוסף לכך

למצב זה מתקשרת גם המשימה העומדת בפני . ההורה בן המין השני ואיתה חרדת הסירוס

המשיכה של הבן לאימו חייבת להינתק ועליו . הוריםבלשחרר עצמו מהתלות הרגשית , המתבגר

תהליך זה של התנתקות רגשית ממושא האהבה האסור מביא . גם להשתחרר משליטתו של אביו

המשימה היסודית . ידה ועוינות כלפי הורים ודמויות סמכות אחרותסל, עמו תחושות של דחייה

והשלמת התהליך על ידי " השגת העליונות הגניטלית"של המתבגר לפי השקפתו של פרויד היא 

רק על ידי התנתקות מן ההורים מתאפשרת , במילים אחרות. מציאת אובייקט מותר ומקובל יותר

 (./41146094, פרויד) המשיכה אל שותף אפשרי בין המין השני

 .התיאוריה הפסיכוסוציאלית –אריקסון . אריק ה

התמקד בדרך שבה המתבגר מתמודד עם המשבר , (Erikson, 1968)סון קארי

למעשה הוא ראה בגיבוש הזהות את המשימה המרכזית . ההתפתחותי של חיפוש הזהות העצמית

ילק את תהליך ההתפתחות האנושית שח ,התבגרות אופיינה על ידי אריקסוןה. של גיל ההתבגרות

שבה הוא חייב לגבש לעצמו תחושה של זהות , כתקופה במהלך חייו של האדם, לשמונה שלבים

 הזהות האישית כוללת. (0992, מוס)ובלבול זהות  הזהותאישית ולהימנע מסכנות של חוסר גיבוש 

זהות משמעה שהפרט מסוגל להעריך את . ועוד אמונות, בחירת מקצוע, זהות מינית, זהות עצמית

תחושת הזהות האישית בגיל ההתבגרות מתפתחת . כוחותיו וחולשותיו ולהחליט כיצד לטפל בהם

כך שבגיל ההתבגרות , באורח הדרגתי על רקע זהויותיו השונות של הילד במהלך ההתפתחות

בתוך  Erikson)ד היכולת לשלב זהויות שונות בתוך זהות ייחודית ומגובשת משלו נוצרת אצל היל

תתאפשר האינטימיות של , רק בעקבות התפתחות היבטים אלה של זהות אני(. 0991, סולברג

ללא הפחד מאובדן , אהבה מינית ורגשית וכן יתאפשרו יחסי רעות עמוקים וחרות הביטוי העצמי

אינטימיות לעומת  -ך להתקדמות לקראת השלב הבא במעגל החייםכך תיסלל הדר. זהות האני

 .(0992, מוס)בידוד 

אי הרצון לפעול למען יצירת זהות מסכן את ההתפתחות הבאה של האני ומכיל בחובו 

שעלול להסתיים בתחושה מתמדת של בדידות ובלבול , סכנה של חוסר בגיבוש של התפקיד בחיים

יבוש תפקידו יקלע לספק עצמי ולחוסר ג, מתבגר שנכשל בחיפוש אחר זהותו, כלומר. (0992, מוס)

הוא . אדם כזה עלול לפתח התעסקות יתר בפעילות חד צדדית צרה והרסנית לגבי עצמו. בחיים

או שיעבור לקיצוניות שנייה של אדישות , ימשיך לחטט באופן מוגזם בדעתם של אחרים עליו
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בריחה לסמים או אלכוהול על מנת לשכך את , לדעת הזולת עליו תוך התכנסות אל תוך עצמו

במקרים קשים יותר עלולה התמונה הקלינית להוביל לקראת . ה שיוצר בו חוסר הגיבוש שלוהחרד

 .(Erikson, 1959) ניסיונות אובדניים

נובע מכך שהדור , אחד המרכיבים החשובים בתהליך גיבוש הזהות על פי אריקסון

יקסון הדגיש אר. המבוגר יותר איבד מיכולתו לספק מודלים הולמים לתפקידים עבור הדור הצעיר

שמסייעת ליחיד בחיפושיו אחר , (peers)בשל כך בתקופה זו את חשיבותה של קבוצת השווים 

התשובה שתימצא לשאלה תלויה . זהותו על ידי כך שהיא מספקת לו גם מודל וגם משוב חברתי

במהלך . המספקים את התרשמותם מהיחיד והערכותיהם לגביו, במשוב החברתי מאחרים

על מנת לגבש , שהחליפה את התלות בהורים, תבגר לנתק עצמו מתלות זו בבני גילוהתקופה על המ

תיתן למבוגר הצעיר תחושה של ידיעה לאן הוא , לכשתמצא, זהות כזו. זהות בוגרת משל עצמו

 .(Erikson, 1959)הולך ובטחון פנימי בהערכה המצופה מאלה החשובים בעיניו 

 .תיאורית יחסי אובייקט, פיטר בלוס   

רואה את , המזוהה עם זרם יחסי האובייקט, (0992, בתוך מוס Blos)פיטר בלוס 

בשל התעוררות הדחפים והחלשות . ההתבגרות כהסתגלות פסיכולוגית להבשלה פיזית ומינית

ההנחה היא שרק באמצעות . בסערה רגשית מסוימת, לטענתו, תקופה זו מלווה בהכרח, האגו

חזרה על  –" תהליך האינדיווידואציה השני"מדבר על  (Blos, 1967)בלוס . קונפליקט תושג בגרות

אלא שהפעם המטרה היא , (Mahler, 1963)אינדיווידואציה של מרגרט מהלר -שלבי הספרציה

. חווית הניתוק מהתלות בהורים ובמושאי אהבה אחרים –פרידה מייצוגים פנימיים של ההורים 

את , במטרה לגבש עצמי נפרד, בהתנתקות מהאובייקטים האינפנטיליים המופניםהוא רואה 

 . המשימה המכרעת בהתפתחות נורמאלית בגיל ההתבגרות

בתקופת ההתבגרות נחלש . תהליך זה תובע בניה מחדש של ארגון הדחפים ותפקוד האגו

אז סייעו לאגו שעד )האגו כתוצאה מהתעצמות חדשה של הדחף המיני ומדחיית תמיכת ההורים 

המתבגר בתהליך זה נפרד מההשפעה הכל יכולה של הדמויות (. של ילדם בויסות מפגשו עם העולם

בצורה , בה מעריך המתבגר מחדש, זוהי גמילה פסיכולוגית. הראשוניות שהוא נושא בתוכו

ית חברת, מה שעוזר לו בתהליך של הגדרה עצמית ובניית זהות אישית, מציאותית יותר את הוריו

על ידי , בתהליך של ניתוק קשר התלות עם ההורים מסייעת ההתחברות לקבוצת השווים. ומינית

מספקת הדרכה אישית במצבים , להפחית חרדה, כך שהיא עוזרת לפתור קונפליקטים פנימיים

כדי  ,למעשה .מכבדת כישורים ומספקת משוב והערכה כנה להתנהגות האדם, חברתיים
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צריכה ההתארגנות הפסיכולוגית הישנה להתרופף ולגרום , להתבצעשהתארגנות מחדש תוכל 

על מנת לגבש . כור ותהייה עצמיתינ, לתחושת חסר, לאי יציבות, לחוסר ארגון, להתפרקות זמנית

 התנהגות מרדנית, עמדות מתנגדות, יש צורך בהליכה לקיצוניות, רגונימחדש את המבנה הא

. קב כך ייהפך בהמשך הזמן לתכונת אישיות קבועההשינוי המבני שחל ע. ושאיפות של מחאה

. מאורגן ומאוזן יותר, האני מחוזק, לאחר תקופת ההתבגרות ישנה תקופה של רגיעה בדחפים

האופי והזהות המינית מתבססים ומתהווה מבנה אישיות הרמוני ונכון יותר לשיתוף פעולה בין 

ית מפריע למשימה של מציאת קשר כשלון בתהליך ההתנתקות הרגש. האגו והסופר אגו, האיד

 תלות ועלול לתרום-מעכב את התנועה לקראת אוטונומיה ואי, אהבה מחוץ למשפחה בעתיד

קשיים בהשלמה המוצלחת של תהליך האינדיווידואציה  .להתפתחות סוטה ולפסיכופתולוגיה

רעות בהפ, בתחושה של חוסר תכלית, (acting out)השני עלולים להתגלות בהתנהגות פרועה 

 .(0992, מוס)מצבי רוח ואפתיה , נוקשות, למידה

  תיאוריות משפחתיותגיל ההתבגרות מנקודת מבט של 

אלא , היחיד במשפחה אינו עומד בפני עצמו, על פי התיאוריה המשפחתית מערכתית

, משפחתית שלוהיחיד נמצא בקשרי גומלין עם המערכת ה. מהווה חלק ממערכת משפחתית

. (099160912, מינושין)באופן שיוצר היזון חוזר של היחסים במערכת , מושפע על ידה ומשפיע עליה

 .לאור זאת לא ניתן להבין את התפתחותו של המתבגר ללא המערכת המשפחתית בה גדל

המערכת המשפחתית את , עלינו לבחון כאמור, כאשר בוחנים את מצבו של המתבגר

המערכת המשפחתית נתונה . הגבולות והדינאמיקה הרגשית המאפיינת אותה, את המבנה, כולה

בתהליכי . התובעים ממנה לבצע שינויים ולהסתגל למצבים חדשים, ללחצים חיצוניים ופנימיים

הנעים בין )ההסתגלות לשינויים ובתקופות מעבר בולטים דפוסי ההתמודדות של המשפחה 

יתקשו להסתגל , אשר נמצאות בשני צידי הרצף, משפחות(. וזיות להקשחה של גבולותדיפ

 .(099160912, מינושין)בהצלחה למצב החדש 

עם כניסתו של ילד לגיל ההתבגרות חלים שינויים רבים המצריכים מכל בני המשפחה 

, יותר לשלב ההתפתחותי בו נמצא המתבגרלהסתגל אליהם ולפתח מערכות יחסים המתאימות 

ההסתגלות . (0991, שולמן)מו ועל השתייכותו למשפחתו וך שמירה על המשכיות של היחסים עת

היא , הנדרשת על מנת להתמודד עם המשימות של גיל ההתבגרות, במבנה המשפחה ובארגונה

עוברת שינוי מיחידה שמגינה ומזינה את ילדיה המשפחה עצמה , למעשה. בסיסית ביותר

ליחידה שהיא מרכז ההכנה לכניסת המתבגרים לעולם האחריות והחובות של , הצעירים
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המתבגר חייב לפרק את תפקידו במשפחה ולהרכיבו מחדש עם טביעת . (Preto, 1999)המבוגרים 

תפקידים משפחתיים . הרכבה  נעשים על ידי המתבגר לבדואצבעותיו אלא שכאן אין הפירוק וה

פרקים גם התפקידים של ההורים מת. נוצרו ביחד ואינם מתפרקים כי אם מתוך פירוק משותף

המעבר הינו מסמכות בלתי ניתנת לערעור ליצירה גמישה . בקשר לבנם המתבגרומשתנים 

 . שכנוע וסבלנות, כוח, ומתמשכת של כבוד

אשר יכולים ליצור יצירה מהותית ( dyads)' צמדים'ך שבמשפחה ישנם כבואן מדבר על 

בכדי . ואינטימית האוספת יחד את כל נימי האישיות של השניים ללא ויתור על אחד החברים

' עמידת מוצא של האני'כל אחד בצמד צריך לבוא אל עבר בן זוגו מתוך , לאפשר יצירה משותפת זו

(I position )מתוך המפגש בין שתי עמידות האני . המתאימה לעצמו ומביאה את עולמו הפנימי

כדי שהמפגש . נוצרת בין השניים יצירה חדשה אשר יש בידה להרחיב את עמידת האני של כל אחד

, פלשמן)יש צורך תחילה בהכרה הדדית בעמידות האני של השניים , יוכל לקדם התפתחות הדדית

 את במשפחה המשקפת את היכולת של חבריה ליצור' מובחנות'רמת בואן מדבר על . (4111

מאחר והיא , רמת המובחנות של כל המשפחה חייבת לעלותבגיל ההתבגרות  .משותפתהיצירה ה

אם המשפחה לא תצליח להשתנות היא תהפוך מאדקווטית . נחוצה להתפתחותו של המתבגר

לפיכך יש . והי ירידה ברמת המובחנותז, לצרכי גדילת ילדיה ללא אדקווטית לצרכיה החדשים

המושכת את רמת המובחנות למעלה או דוחפת אותה , לראות בהתבגרות פרשת דרכים משפחתית

 .(0992, פלשמן)למטה 

 התיאוריה האקולוגית

התיאוריה האקולוגית להבנת התפתחות האדם מבוססת על ההכרה כי האדם חי בסביבה 

. ר של יחסי גומלין שבין האדם המתפתח וסביבתוחברתית וכי התפתחות אנושית היא תוצ

מערכות . הסביבה של הפרט נתפסת כמורכבת מסדרה של מערכות הנמצאות האחת בתוך השנייה

. (Bronfenbrenner, 1979)אלו נבדלות במידת קרבתן אל הפרט ויוצרות רמות שונות של קרבה 

המעצבים בדרך זו את , אורך זמןבתוך כל אחת מהרמות הללו ובניהן מתקיימים יחסי גומלין ל

 .(Luther, Cicchetti & Becker, 2000)התפתחות האדם והסתגלותו לסביבה בה הוא חי 

 ,Moen) בני נוער ומבוגרים, תיאוריה זו ממלאת תפקיד חשוב בהבנת התפתחותם של ילדים

1995 ; Luther et al., 2000 .) פאלרטי וברטי(Palareti & Berti, 2009)  הצביעו על כך
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מפני שהיא מאפשרת לבחון , שתיאוריה זו מתאימה במיוחד כשמדובר בהערכת ילדים בפנימיות

   .מכלול של גורמים אצל הילד ובסביבתו

התיאוריה האקולוגית טוענת כי האדם המתפתח איננו נתפס כלוח חלק , בנוסף לכך

כישות דינמית וגדלה המשפיעה גם על סביבתה כך שהקשר בין אלא , שהסביבה משפיעה עליו

הגדרת הסביבה איננה , כמו כן. הפרט והסביבה הוא רב מימדי המאופיין בהשפעה הדדית

אלא מכילה את הקשרים שבין סביבות שונות ואת ההשפעה , מצטמצמת לסביבה אחת מיידית

נסה לבחון את האופן שבה התפתחות שתיאוריה זו מ, מכאן. החיצונית של הסביבה הרחוקה יותר

הפרט מושפעת מהיחסים שבינו ובין סביבתו המיידית ואת הדרכים שבהן כוחות מהסביבה 

, לכן. (Bronfenbrenner, 1979)הפיזית והחברתית הרחוקה יותר מתווכים בין המערכות השונות 

אך גם , אמנם המשפחה היא הסביבה העיקרית שבה מתרחשת עיקר ההתפתחות של הילד

 .(Bronfenbrenner , 1986)לסביבות אחרות יש השפעה על התפתחות זו 

 :זיהה ארבע מערכות הקיימות בסביבה של הפרט (Bronfenbrenner , 1979)ברונפברנר 

  .המיקרו רמת

רמה זו . הפעילות והקשרים הבינאישיים הנחווים על ידי הפרט המתפתח בסביבה נתונה

בהקשר של אוכלוסיית . ש לפרט עם גורמים בסביבתו הקרובהשימכילה את הקשרים הישירים 

נערות עצמן ובקשרים שהן מקיימות עם גורמים בסביבתן כגון הוריהן ב לדוגמא מדובר ,המחקר

 .או צוות הפנימייה

 .רמת המזו

שהפרט אינו שותף להן , קשרים שבין הסביבות השונות הקשורות ישירות לפרטהמערכת 

שיש לכל פרט עם , הסביבה על הפרט אינה מצטמצמת לקשרים המידייםהשפעת . באופן ישיר

. אלא ישנה חשיבות לא פחותה לקשרים ולאינטראקציות שבין גורמים אלו, גורמים בסביבתו

 .הקשרים שבין צוות הפנימייה להורי הנערה, לדוגמא

 .רמת האקסו

שקורים אירועים על  משפיעהאך היא  ת שבה הפרט איננו לוקח חלק פעילמערכ

גורמים אחרים , היבקרב נערות השוהות בפנימי, למשל. בהקשרים שבהם הפרט לוקח חלק פעיל

 .המטפלות במשפחת הנערה הנוספות בסביבה יכולים להיות המסגרות
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  .רמת המקרו

ערכים , אמונות, הכוונה היא לדפוסים של אידיאולוגיה. הרחוקה ביותר מהפרט הרמה

ילדים מתייחסים לכאשר . וארגונים של המבנים החברתיים המאפיינים חברה או תרבות מסוימת

יחס החברה בכללותה לאנשים לדוגמא . תומשפחילד והרחב המשפיע על ה בהקשרמדובר 

 .ממוצא או תרבות זונערות היכולים להשפיע על  או מתרבות מסוימת מקבוצות מוצא שונות

ממנו  דתיהקע באה לידי ביטוי בין השאר בר נערותשל הרמת המקרו  ות כיזה ניתן לראבמחקר 

 הזהות הדתית היא מרכיב חשוב ביותר בזהות האני של מתבגרים ישראלים רבים. מגיעות

שה הדתית לחמי זהותמחלקים את ה (Glock  & Stark, 1965)גלוק וסטארק . (0991, פישרמן)

. מימד ריטואלי ומימד תוצאתי, מימד אידיאולוגי, מימד אינטלקטואלי, מימד חוויתי: מימדים

המימד : מתייחס לשני מימדיםבמתבגרים שבאו מרקע דתי ו( 0991)פישרמן בספרו מתמקד 

המתמקד בגיבוש , בספרו המאוחר יותר. אמונות -קיום המצוות והמימד האידיאלוגי -הריטואלי

מימד : תווספים עוד שני מימדיםבזהות הדתית שלהן מ הוא מתאר כי בקרב בנותהזהות הדתית 

של זהות  םוהחווייתייהמרכיבים החברתיים  מחקרים מצאו כי ,לדבריו. חוויתי ומימד חברתי

הוא מתאר כי מרואיינות רבות  .התפתחותןומשפיעים על  הבנותשל  מרכזיים מאוד בעולמן ,האני

 כחלק מדתיותן והדגישו אותם כבעלי משמעות בגיבוש זהותן הדתיתנגעו בנושאים החברתיים 

  .(4111, פישרמן)

בים להתפתחות ללמימדים השונים ומתאר שלושה שפישרמן במודל שמציג מתייחס 

את השלבים . חות שאינה בריאה והתפתחות מסוכנתהתפת, התפתחות בריאה: הזהות הדתית

ל מתבגרים המבטאים התלבטויות ומאמצים לגיבוש מדגים בעזרת נרטיביים שמסביר ו הללו הוא

 .(0991 ; 4111, פישרמן) זהותם האמונית

  גיל ההתבגרות מנקודת מבט של הגישה היהודית דיאלוגית

מציגה יסודות של משנה  ,חסידיתהגזורה מהאתיקה היהודית  ,הגישה היהודית דיאלוגית

עיקרון המובע בתורת  -הוא יסוד הצמצום  אחד ממושגי היסוד בה. חברתית סדורה-פסיכו

האל את אינסופיותו כדי  צמצם, על פי עיקרון זה. (4112, פכלר) י"האר הצמצום והתיקון של

לפנות מקום לבריאת האדם והעולם ובכך נתן לאדם כוח והטיל עליו את האחריות לקביעת גורלו 

כך נוצרים יחסים דו סטריים בין הבורא . (0991, רוטנברג) שלו ואף להשפעה על מערך האלוהות

לצמצום ברמה  מודל זה משמש בסיס. אשר מצטמצמים ומשלימים זה את יצירתו של זה, לנברא

עצם תהליך ההתכווצות , צמצום והתפשטות: מצום כולל שני תהליכים עיקרייםהצ. האנושית
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ונוצר קשר בין , אלא מחזק, הצמצום אינו מחליש. מפנה מקום בהכרח להתפשטות של חלק אחר

  .(4112, פכלר) שהוא חזק יותר מכוחו האינדיווידואלי של כל צד, הצדדים המצטמצמים

ובדפוסי החשיבה המנחים את הגישות  עיקרון הצמצום בא לידי ביטוי במדעי החברה

הבחנה בין דפוס חשיבה  עורך רוטנברג. הדומיננטיות בתרבות המערבית ובפסיכולוגיה המודרנית

הינו  פירוש העיקרון הדיאלקטי. דיאלקטי לזה הדיאלוגי ובמילים אחרות בין קונפליקט לפרדוקס

אשר נלחמות אחת בשנייה על מנת , מאבק בין ישויות, קונפליקטתיאור המציאות כמצב של 

ההנחה (. סינתזהאנטי תזה או , תזה)שישות אחת תנצח או שתבוא ישות שלישית אחרת במקומן 

, ויהא זה אדם, ישרוד מתמודד אחד בלבד, בכל תחום שהוא, היא שתמיד, בדפוס חשיבה זה

ישנה הנחה שאותם יסודות עשויים למצוא דרך בעיקרון הדיאלוגי , לעומת זאת. מעמד או רעיון

התפתחותה של מערכת כזו אינה נעשית על ידי מאבק . לחיים זה בצד זה תוך צמצום הדדי

, במצב זה. דיאלקטי אלא על ידי נכונותן של הישויות שבה לקבל זו מזו בלי לשאוף לשליטה

 שני הצדדים ממשיכים להתקייםלהצטמצם ולפנות מקום זו לזו והישויות במערכת מוכנות 

 .(4101, רוטנברג;  4112, כהנא)

הגישות הדומיננטיות בתרבות המערבית ובפסיכולוגיה מראה כיצד  (0992;0991)רוטנברג 

אל מול תפיסה זו  .המבליטה את הקונפליקט המודרנית בנויות על דפוסים של חשיבה דיאלקטית

שעל פי עיקרון הצמצום נותנת מקום לתהליך של שילוב בין , הגישה הדיאלוגיתהוא מציג את 

מציאות שבה היחסים עם על  (410260942)משתלבת עם התפיסה של מרטין בובר  גישתו. הישויות

-אני' שלתית אותנטית יעם ראייה חווייחד " לז-אני" שלפרשנות ניתוחית האחר מתקיימים דרך 

משמעותי כשלעצמו ולא , נוכח בהווה, האחר הוא סובייקט בפני עצמו ',אתה-אני' ביחסי .'אתה

האדם . ואיננו סובייקט בפני עצמו( 'לז')האחר הוא אובייקט  ,'לז-אני' ביחסי. רק כהנגדה לאני

של זו תפיסה  .מתוך רצון להשתמש בו לצרכיו האישיים, פונה לזולתו מתוך יחס של תועלתנות

 ,ברגמן) לידי ביטוי בגישתו של האדם אל עצמו אל זולתו ואל העולם היחסים הללו יכולה לבוא

0912). 

כעת בפירוט על פי  ויובא, המובאים בשתי הגישות הללו, של הצמצום והדיאלוג יםהביטוי

יעשה כל מימד באופן כללי  לאחר הצגת(. 4101)שהוצגו אצל רוטנברג שונים  ארבעה מימדים

 .ל ההתבגרותגיבשלו מימוש העקרונות ב מיקוד

  .מימד בין דורי

מציע דגם להתפתחות בין דורית שייבנה על בסיס הצמצום ( 4101)במימד זה רוטנברג 

הבנוי על התפתחות דיאלקטית  ידגם זה עומד כאלטרנטיבה לתסביך האדיפאל. ההדדי הדיאלוגי
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 (099160910)ויניקוט כמו למשל בתפיסתו של . בוגרנובעת מתחרות בין הצעיר למ בהשההתקדמות 

לגדול פירושו לתפוס את . 'לחיים ולמוות'כתקופה הכוללת מאבק  המתאר את גיל ההתבגרות

בגישה . חייב להתקיים מאבק ללא הימנעות על מנת לאפשר את התבגרותו של הילד, מקום ההורה

כל אחד מן הצדדים מצמצם עצמו  .דיאלוג בין האב והבןמתחלף ב ין דוריהמתח הב, הדיאלוגית

במצב זה נוצרת נפרדות והצדדים יכולים להתפתח כל אחד במקום . אפשר לצד השני להתפשטומ

 ידי על דווקא אלא אישיותו התפשטות על בנויה איננה לבנו של האב הנתינה, כך למשל. הניתן לו

 חד אינם היחסים .'גובה העיניים'בהבן ולדבר  של לרמתו הדורשת ממנו לרדת פעולה ,צמצומה

 הוא ובהתבגרו אביו לקראת להתקדם לבן מאפשר בנו אל להתקרב לאב שאפשר הליךהת, סטריים

 לעשות אותו מכריח שהאב מבלי האב אל מגיע הבן. האב בקול לשמוע מנת על עצמו את מצמצם

 .בה לעמוד מתקשה שהבן גדולה נוכחות עליו כופה שהוא מבלי, זאת

מאפשר לנו , הנער בגיל ההתבגרותבבואנו להבין את המתרחש על , הז דגם אלטרנטיבי

 .להסתכל בזווית ראייה אחרת על הקשר של המתבגר עם הוריו ועל התהליך אותו עובר בתקופה זו

 ,הצד השני וכך גם. או להתעמת איתו את הצד השני רוצה לבטל אינו צד בקשר אשרהינו  מתבגרה

המשימה ההתפתחותית בגיל זה , כלומר. שמח במקום של ילדו ואינו חש מאוים ממנו ,ההורה

התנתקות רגשית של הנער מההורים אלא שמה דגש על התפתחות מאבק ואינה כוללת בהכרח 

של כל  ההתפתחותהדגש הינו על תהליך . הדדית ממקום של נפרדות כאשר לכל צד יש מקום בקשר

 .צד כמתאפשר לאחר צמצום הצד השני

  .ימד תוך אישימ

אל דחפיו ואל , שרות העומדת בפני האדם ביחס לעצמוכאפ מובא הצמצוםבמימד זה 

( 0991)רוטנברג  .(4101, רוטנברג) עיקרון הצמצום לתהליך טיפולי או אישישל אימוץ ישנו . עברו

מבלי לבטל את  לאדם שינוי ביחסו הפרשני לעברומתייחס למדרש כדרך פרשנית היכולה לאפשר 

על פיו האדם שב ומלחין את מנגינת חייו  ,מחדש הלחנה -"לחוןש"הוא מתאר את עיקרון ה. העבר

הגישה  מהתפיסה שלעיקרון זה שונה . חודשת של אירועים וחוויות בחייועל ידי קריאה מ

במהלך הטיפול נוצר מתוך השיח סיפור חדש המארגן את העובדות הידועות בדרך  בה הנרטיבית

בתפיסה זו אין כל יסוד ערכי למשל שסיפור . (0991, עומר) דרך שהמטופל יכול לחיות עמה, אחרת

וכן אין דרישה לכך שהסיפור  הוא אדם טובמשמעותי הוא גם סיפור טוב במובן זה שגיבורו חדש 

הקריאה המחודשת של הטקסט בונה יצירה חדשה , בעיקרון השלחון. (4101, כהנא) יהיה אמיתי

הפירוש המחודש לא . המנוגדות באמצעות תהליך הצמצום המכילה בתוכה את שתי האפשרויות



08 

 

, רוטנברג) המאפשר צוהר לתקווה, חדש, ימחק או ימיר את הקודם אלא רק יוסיף לו מימד אחר

0991). 

 רלוונטי לתהליךהוא ומימד זה מתייחס לתהליך האישי אותו האדם עושה עם עצמו 

עסוק  בגיל זה הנער, ברקע של התיאוריות הפסיכואנליטיותכפי שתואר . בגיל ההתבגרות האישי

על פי הגישה  .במטרה להגיע לזהות עצמי מגובשת עברודחפיו ו, ומתבונן בעצמובגיבוש זהותו 

האישי כדי להגיע  סיפורוניתן להסתכל על תהליך זה כתהליך בו הנער משלחן את , הדיאלוגית

מחיקה או ביטול זהויות מתקופת הילדות ובתוך כך  תהליך של מדובר עללא .  לזהות עצמי נפרדת

ת ובוגרת כי אם דגש על שלחון אותם חלקי אישיות ויצירה של זהות רהגעה לגיבוש זהות אח

 .בוגרת בעלת מימד חדש המוסיף על הקודם

  .מימד בין אישי

מערכת ישנה התייחסות ל. מתייחס להשפעתה של תורת הצמצום על החברה מימד זה

אישית הנוצרת במצב שבו אנשים שונים המממשים את עצמם בצורות שונות זה -ביןהיחסים ה

מתואר דגם של חברת . במקום להתחרות זה בזה רביםמפנים מקום לאידיאלים חברתיים , מזה

החברה יכולה להכיל בתוכה את מי שאיננו הולך בדרך הנורמטיבית באמצעות  ומצטמצמים על פי

 . צמצום ופינוי מקום

כך . בגיל ההתבגרות קבוצת השווים טיקנים רבים התייחסו למקום המרכזי שלתיאור

את חשיבותה של קבוצת השווים  והדגיש (Blos, 1967)ובלוס  (Erikson, 1968) אריקסון, למשל

ליחיד  קבוצת השווים עוזרת, לתפיסתם. ת של המתבגרכגורם משמעותי בתהליך גיבוש הזהו

המתבגר . לו גם את המודל וגם את המשוב החברתי המיוחד בספקה, תבחיפושיו אחר זהות אישי

הוא זקוק לחיזוקים ולתמיכה של . כמעט באופן כפייתי בפעילות של בני גילו, בתקופה זו מעורב

התלות הזו על מנת לגבש זהות חבריו כמו גם לחוות דעתם ורק בהמשך יהיה עליו לשחרר עצמו מ

ניתן להתייחס המתח בקשר של המתבגר עם קבוצת השווים לעומת גישה זו המדגישה את . בוגרת

דווקא הצורך של המתבגר להזדהות ולהתחבר קבוצת השווים ולראות כיצד לדיאלוג הקיים עם 

כהמשך לדיאלוג בקשר בין  .ליצור עבור עצמו זהות נפרדת ובוגרת לקבוצת השווים מאפשר לו

ובדיאלוג  עם חבריו המתבגר של בקשר מימדי הצמצום באים לידי ביטוי גם, המתבגר להוריו

לומד ומקבל ממנה אך מצד שני יש באותה , המתבגר מתחבר עם קבוצת השווים. הנוצר בניהם

מאפשר לו לבנות את עצמו עם נדבך נוסף של הקשר עם  הזההדיאלוג . וקבוצה גם מקום עבור

מקום לו המפנה , צהמשפיע על הקבו המתבגר עצמו גם, היחסים הללו הינם דו סטריים. חבריו

 .להיות חלק ממנהלהביא את עצמו ו
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  .מימד על אישי

. יםלא רציונאליחלקים האל השל האדם והחברה הצמצום מתבטא ביחס  מימד זהב

שיש  געוןיליכולת לפנות מקום לחוויות דתיות ומיסטיות ולא לראות אותן כש ישנה התייחסות

, דרש, רמז, פשט) ס"משתמש במושג פרד (0991) רוטנברג. להתגבר עליו כדי להגיע לאישיות בריאה

שאינם , שונים בכל טקסט קיימים רבדים כי מקובללפיה החשיבה היהודית  מבטא אתאשר  (סוד

למציאות ( הפשט)בין המציאות האמפירית מושג זה מאפשר יצירת גשר  .סותרים אלו את אלו

ובין היצירה ( בעיקר היצר המיני)מופיע גם ביחס שבין עולם היצר ביטוי לכך .  (הסוד)ית המיסט

שבו , דיאלוגי-היצר והיצירה נמצאים ביחס של צמצום הדדי, על פי החשיבה הדיאלוגית. הרוחנית

 .ייםלה הצורך לבחור אחד מהשנבלי שיע, המיני והן ליצירה הרוחנית יש מקום הן ליצר

 בגיל ההתבגרותתיאוריות פסיכואנליטיות מדברות על כך כי , כפי שתואר לעיל

 תובע בנייה מחדש של ארגון הדחפיםזה  תהליך .האגו המאיימים על ארגון דחפיםמתעוררים 

 ,Blos) לא עקבית ובלתי צפויה מראש בהתנהגות המתבטאת בין השארמלווה בסערה פנימית ו

נלחם  המתבגר. מדברת על הניגודים הקיימים בגיל זה (4114, פרץבתוך ) אנה פרויד. (1967

מבטא שאיפות אומנותיות ורצון לחוויות , אוהב את הוריו ושונא אותם, בדחפים ומשלים איתם

כך למשל ניתן . אקסטטיות אך גם מחשב את דרכיו ומפתח יכולות חשיבה מדעיות ופילוסופיות

אלמנטים לא השני צורך בטרנסנדנטיות ורצון ל לפגוש בתביעה לשכל ולרציונאליות אך מן הצד

במושגי הצמצום ניתן . עישון סמים וכדומה, התאהבות ,היסחפותרציונאליים כגון תחושות 

היצר העולם הרציונאלי לאי רציונאלי ובין הדיאלוג שבין את המתבגר  זאת כחוויה של לראות 

 היא לשלב בין הדברים ובעצם ליצורמימד העל אישי בתהליך ההתבגרות על פי המטרה ה. יצירהל

להמיר את אלא  על פי גישה זו אין צורך לדכא את הדחפים .הניגודים המתואריםבין  גשר

, פכלר) ישנה הכרה בדחפים והבנה כי הם מאפשרים בנייה והתפתחות ,יצירהאנרגיה היצרית לה

' לא מודע'ומאפשר לו לצאת מהגדרה של  ם הדמיוןאותו גשר מאפשר דיאלוג עם עול. (4112

 .(4101, רוטנברג)ולהפוך אותו למושא התבוננות מודעת ואף לכלי יצירתי בתהליך הטיפול 

 סיכוןמצבי נוער ב

. בשנים האחרונות גיל ההתבגרות איננו נתפס בהכרח כתקופה בעייתית עבור כל מתבגר

מתבגרים שונים חווים את התהליכים המתחוללים בהתבגרות ומתמודדים עמם באופן שונה 

ישנו אחוז לא מבוטל של בעיות נפשיות ורגשיות בקרב מתבגרים היות , יחד עם זאת. (0991, פלום)

רשים סיוע והדרכה אשר במהלכה מתרחשים אירועי חיים מלחיצים הדו, וזו תקופה אינטנסיבית
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(Sheffield, Fiorenza, & Sofronoff, 2004) .נוער "גובר והולך במונח ניתן לראות שימוש , וכך

המתאר אוכלוסיות נוער הנמצאות או עלולות להימצא במצבי סיכון , (youth at risk" )בסיכון

שקפת גישות שונות לבחינת משתנה מארגון לארגון ומהגדרת המונח . נפשיים או רוחניים, פיזיים

עדר הגדרה ימתארת כי ה (4102) עציון  .(4102, רומיסלקובסקי ו, גרופר;  4111, להב)התופעה 

כנית קשה לגבש ת ההטרוגניות אשר בגלל, אחידה נובעת מההטרוגניות הרבה של אוכלוסיות אלו

 .התערבות יעילה עבור אותם בני נוער

מצאו כי , בקרב מתבגרים אשר בדקו את הנושאים המרכזיים הגורמים למצוקהמחקרים 

, (פיזי נפשי או רוחני)מצבים של סיכון אישי , לימודיים מצבי סיכון: תחומיםארבעה הם קשורים ל

 ,Petersen, et al., 1993 ;Boldero & Fallon)ם ומצבי סיכון משפחתיים מצבי סיכון חברתיי

מחקרים מראים כי קיימים הבדלים בין הרמות השונות בהן  (.4102, עציון ;4112, אורפז; 1995

 ,Boldero & Fallon)לדוגמא במחקרם של בולדרו ופאלון . מציקות הבעיות השונות למתבגרים

אישיים -על יחסים בין ודיווח 09%, מהנושאים 41%-נמצא כי בעיות המשפחה היוו כ (1995

על בעיות הקשורות  %/0דיכאון ומחשבות אובדניות ו, יאותדיווחו על בעיות בר 01%, ומיניות

אשר ערכו מחקר מקיף על בעיות  (Fallon & Bowles, 2001)גם פאלון ובולס . ללימודים וחינוך

מצאו כי רוב המתבגרים במדגם מוטרדים מבעיות הקשורות בהורים ובמשפחה , של מתבגרים

אשר בחן , מחקר נוסף. בעיות בריאות ובעיות הקשורות ללימודים, ים עם חבריםולאחר מכן ביחס

מחזק את הממצאים שהבעיות , את המצוקות ודפוסי הפניה לעזרה של מתבגרים באינטרנט

 ,Gould, Munfakh, Lubell, Klienman)אישיים -העיקריות הן בתחום המשפחה והיחסים הבין

& Parker, 2002).  מדגישים יותר ( /411)ועדת שמיד דוח  גורמי הסיכון לפי, מחקרים אלולעומת

נוי ומעבר בין תרבותי ומערכת הערכים יש, השתייכות לקבוצת מיעוט תרבותית)פן התרבותי את ה

יחס מפלה של החברה )השתלבות החברתית של המתבגר כתוצאה מכך ואת ה (החדשה שנוצרת

 (. שי למדינה ולהוויה הישראליתוהיעדר קשר רג

לפי . מאז שנות התשעים גדל מאוד שיעור הבנות בקרב המטופלים ביחידות לקידום נוער

. (4102, להב)מכלל המטופלים ביחידות לקידום נוער הם נערות בסיכון  41%כ, נתונים עדכניים

. כי אלה אינן מבטאות את מצוקותיהן בצורה גלויה לעין הבמחקרים שנערכו על נערות בישראל על

זאת בניגוד . נערות רבות מפנימות את מצוקתן וכעסיהן ומפנות אותם פעמים רבות כלפי עצמן

. אשר מצוקתם באה לידי ביטוי פעמים רבות בצורה של אלימות וגרימת נזק לסביבתם, לנערים

הנערות מושכות את תשומת . (/411, שמיד;  /411, יורוביץקונסטנטינוב ו, ייסנק'סטרבצ-כאהן)
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-כאהן) מה שמקשה מאוד על שיקומן, הלב הציבורית רק כאשר הן כבר במצב אקוטי

-כאהןמניתוח ממצאי המחקר של . (4111, אפרתיקונסטנטינוב ו, יורוביץ, ינסקי'סטרבצ

פניה , ות יחסיםכגון מערכ)עולה כי ישנם תחומי חוזק של הנערות  (/411)' יסנקי ואח'סטרבצ

כגון תחושת רווחה )בהשוואה לנערים ותחומים בהם יש להם צרכים רבים יותר ( לעזרה ועוד

כי ישנם תחומים בהם יש הבדלים בין  נמצא, כמו כן(. ועודמזדמנים  קיום יחסי מין, ירודה כללית

 .נערות בקבוצות גיל שונות ומקבוצות אוכלוסייה שונות

מחקרים על נוער במצבי סיכון בהדנה בתיאוריות והמקצועית למרות העושר בספרות 

גם במחקרים  .בפרטולנערות בכלל  ישנה התייחסות מועטה מאוד לנוער מהציבור הדתי לאומי

מאמרו של להב עדכניים הבאים לתאר תמונת מצב של מתבגרים במצבי סיכון בישראל לדוגמא 

הדן בנערות המטופלות  (4101)חקרה של מרסל הדן בפרופיל הנוער המנותק בישראל וכן מ (4102)

, לעומת המגזר החרדי)למגזר הדתי ספציפית אין התייחסות  ,ביחידות לקידום נוער בישראל

( הציונות הדתית)במאמרים הדנים במגזר הדתי לאומי , יתרה מכך (.ועוד הבדואי, הדרוזי, הערבי

 ינה באהנוער כמעט שאתייחסות לוהתרבות אך הה הקהילהמאפייני ל ימתמסו התייחסותישנה 

לא פורסם , 2כי פרט לשני מחקרים וטוען התרשמותיבמאמרו מחזק את  (4102)פרידמן . לידי ביטוי

במחקרו האנתרופולוגי על חבורות נוער שבחוות דרום הר . 'נוער הגבעות'שום מחקר מדעי אודות 

כמשקפת ' נוער הגבעות'ודן בתרבות " המתנחל החדש"מנסה לאפיין את דמותו של חברון הוא 

 .של הדור מייסד ההתנחלויותהדתית טיפוס של נוער שוליים בחברה 

בעולמו של  לנסות ולהתבונןהדנה בחברה הדתית ניתן הקיימת לאור הספרות , ובכל זאת

דתית הוא בין קבלת המודרנה לבין -אחד המאבקים הפנימיים בחברה הציונית. המתבגר בחברה זו

ה של חיבור בין הקודש מראשית ימיה דגלה הציונות הדתית בגיש. גילוי דבקות באורח חיים דתי

החברה , י התרבותהיא חלק בלתי נפרד מחי' חילוניות'עבור הצעיר הדתי . (4111, שגיא)לבין החול 

חשיפתם של הצעירים האלה לחיי תרבות מגוונים כל כך מביאה אותם . (4111, שלג) והפנאי

ל בהקשר הזה התנהגויות שאינן נורמטיביות היו למעשה ש. (4102, פרידמן)לחיפוש ולהתנסות 

 להגיע לגיבוש זהותם וזאתהללו היא מטרת הניסיונות של הצעירים . 'צעירי הגבעות'שגרה עבור 

חיובית גם המרידה יכולה להיות  .חברתי המתחולל בחברה שלהם-רבותיעל רקע המאבק הת

מתייחס , במחקרופרידמן  .(0991, פישרמן)הצורך באוטונומיה והצורך במשמעות ומעורבים בה 

 והם יצאנוער הגבעות כצעירים בעלי אמירה חברתית ובעלי נקודת מבט ביקורתית על החברה של

                                                 
2

עידן : הציונות הדתית, (עורכים)הראל ' כהן וי' בתוך א? כי"האם צבר תנ –מתיישבי הגבעות (. 4002)' ש, קניאל. 1 

 . מוסד ביאליק: ירושלים(. 555-555) התמורות

4 .Feige, M. (2009). Settling in the hearts: Jewish fundamentalism in the occupied territories. Detroit, 

MI: Wayne State University Press. 
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הוא מתייחס , כמו כן. המסע שלהם אל הגבעות מהווה אקט של מרידה בדור ההורים. ממנה

בלתי פורמאלית המאפשרת כמסגרת  ,המשמשות כמקום אירוח לצעירים ,'חוות הבודדים'ל

 .שיקומי-מוסד חינוכיאף משמשת כולעיתים ( סוציאליזציה)תהליך חברות 

 לאומי הוא מחקרו של פישרמן-במגזר הדתי קצהמחקר חלוץ נוסף המתייחס לנוער 

ממצאי המחקר עולה  ".הזולה של חצרוני"שנועד להעריך את הפעילות המתבצעת במסגרת  (4102)

 מרד שחלקו לזולה לקהל היעד המגיעמשמעותי מאוד ' יחסים עם המשפחה'עולם התוכן כי 

יעד בקרב קהל . כסוך עמםועל רקע זה נמצאים בהדרה או בס ובאמונות של בני משפחתו בערכים

הריחוק מדרך החיים האמונית בה חיו וגדלו והשני , האחד: מתקיימת חבירה של שני קרעים זה

עוד עולה כי הזולה  .חילוקי הדעות והקרעים שנוצרו לאחר הקרע האמוני ולעיתים ללא קשר אליו

כגון )י הצוות מציגה מימד אנטי ממסדי המאפשר חשיפה רבה יותר של התנהגויות סיכון בפנ

 (.צריכת סמים ועוד, התנהגות מינית שאינה הולמת, אלכוהול, עישון

 קהילות טיפוליות 

ביתי המקובל עבור אותם ילדים שלגביהם -פנימיות מהוות את הסידור החוץ, בישראל

ילדים ובני נוער אשר הורחקו מההורים  01.111-כ ישנםכיום . עולה צורך להוציאם מהבית

 .(4102, המועצה לילד החוסה) פנימיות ברחבי הארץ 91-ומהבית וחוסים בכ

הפנימיות הן מוסדות מורכבים המכילים הנחות ניגודיות , (0991) וחכימי כהנאעל פי 

צרופיהן השונים נותנים לפנימייה משמעות וקובעים ודילמות כמו גם תת מערכות שונות אשר 

הן מוסברת בדרך כלל על יהשפעת הפנימיות על תלמיד. ואופן השפעתה הבמידה רבה את עוצמת

תהליכי חיברות , תכנית לימודים: ידי כמה מאפיינים שנחשבו כבסיסיים למוסדות אלו כגון

מאז ומתמיד היו  (4111) קשתיל לדבריו ש. בידוד חברתי מהשפעות שליליות ועוד, נמרצים

. למוסדות החינוך הפנימייתיים קווי אופי מיוחדים שהבדילו אותם ממסגרות החינוך הרגילות

אשר יועדו בעיקר לאוכלוסיות מצוקה פנימיות הדתיות כפרי הנוער והמעבר ל, בחינוך הדתי

ישנו מגוון של ישיבות תיכוניות ואולפנות אשר ברובן נועדו להעניק לנערים חינוך  (0991, מאור)

 . (0991, אופן) תורני מעמיק מבלי לוותר על השכלה כללית

של הקהילה הטיפולית במסגרות חברתיות  מדבר על המאפיינים (0990) במאמרו דויטש

ישנן קהילות שמתבססות על . קיים מגוון של קהילות טיפוליות בעולם הרחב, לדבריו. שונות

ישנן קהילות טיפוליות שמשלבות גם טיפול אישי למידה חברתית בתוך מסגרת שיקומית ו

יחד עם סוציותרפיה  –ומתנהלות כמסגרת המשלבת למידה חברתית עם מוקד טיפולי ומעשי 

החינוכיים  ,החברתיים מרחביםל שמתייחסתסוציותרפיה כתפיסה  מתאר הוא. פסיכותרפיה
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כל אירוע ל ,לדבריו (.ועודים חוג, שעות פנאי)והמעשיים השונים בפנימייה כהזדמנויות טיפוליות 

 .וחשוב להשתמש בו כחלק מהתהליך הטיפולי יש פוטנציאל טיפולי התפתחותי

וא ה. לפנימייה כמרחב טיפולי למתבגרים( 4111)מתייחס דויטש , במאמרו המאוחר יותר

קשורה , הבעיה המרכזית של אוכלוסיית המתבגרים המאכלסת את הפנימיות הטיפוליותטוען כי 

עצמם ובוחן מציאות ביחסים בינאישיים ובמשימות ביכולתם ליצור ולשמר גבול בתוך 

כך נדרשת התערבות כוללנית , ככל שהפגיעה באישיות קשה יותר .נורמטיביות בעולם החברתי

, מהווה מענה עבור אותם נערים בפנימייה הטיפולית קהילהה, ועל כן. ת יותראינטנסיבית ויצירתי

גם  דויטש מציין כי .בכך שמהווה מסגרת המשלבת הזדמנויות טיפוליות בכל מישורי החיים

חשוב לספק מרחבי למידה וטיפול שונים וברוב המקרים , למתבגרים בפנימיות חינוכיות שונות

המטפלות בפנימיות  אולם .ללא ליווי טיפולי ותם האישיתהם ישתמשו בהם לחיזוק התפתח

יש לשלב את המרחבים השונים בתוך תוכנית טיפולית , במתבגרים עם בעיות מורכבות וקשות

 .במפגשים השונים שלהם עם המציאותכוללנית וללוות את המתבגרים 

 המחקר הנוכחי

טיפול גרות ובניהם ם מענים שונים לנוער בגיל ההתבכי ישנמסקירת הספרות עולה 

אשר  מסגרות טיפוליותישנם מחקרים רבים על . בקהילה טיפוליתכוללני הבא לידי ביטוי 

נראה כי , יחד עם זאת. טיפוליותההפנימיות ובתוכן גם מבוססות על גישות שונות לטיפול בנוער 

 ן כחלקאלא מכלילה אותלאומי  מהציבור הדתי בנערות אינה מתמקדת המחקרית ספרותה

נותנת שונה מרוב המסגרות בכך ש הקהילה הטיפולית בגינת עדן. קבוצת המתבגרים הכלליתמ

ת ייחודיגינת עדן , בשונה מהמסגרות הרגילות לגילאי תיכון, כמו כן. מענה לסוג אוכלוסייה זה

בתפעול  חלקהמחויבות העיקרית של כל נערה היא נטילת . הינו על עשייה ויצירהבה בכך שהדגש 

מסגרת מתוך הבנה כי . חד עם חברותיה כאשר הלימודים לבגרות נתונים לבחירת הנערהיהחווה 

את מאפייני  להכיר וללמודהינה מטרת המחקר הנוכחי , זו שונה מהמסגרות הזמינות לנוער

את הממצאים  לבחון מבקשהמחקר , לכך בנוסף. שותפים להידי ה עלהמסגרת הזו כפי שנחווים 

היהודית דיאלוגית וזאת הגישה  ובפרט לאור שהוצגו בסקירהפסיכולוגיות התיאוריות הלאור 

 .להמשיג את הנעשה בגינת עדןלהבין ובמטרה 
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 שאלות המחקר

ואנשי  הבוגרות, על פי הגדרת הנערות של המרחב הטיפולי בגינת עדן המאפייניםמהם  .0

 ? הצוות

ים העיקריים שעולים ומהם הדבר? כיצד הטיפול נחווה על ידי המטופלות ואנשי הצוות .4

 ?כמשמעותיים בטיפול

 ?לקדםמה ניתן לשנות ו?  מהי הביקורת על התוכנית .2

 

 פרק השיטה 

 סוגת המחקר

לתעד את  הייתהכיוון שמטרתו ( חקר מקרה)נערך בשיטה איכותנית  זה מחקר

למחקר  .ואנשי צוות בגינת עדן בוגרות, חוויותיהם והתנסויותיהם של נערות, תפיסותיהם

אותן האנשים אשר חווים  שמתאריםשל תופעות כפי  כותני יש פן תגליתי שמאפשר בחינתןאי

בניגוד למחקרים . (Bryman, 1998)בדרך בלתי אמצעית ומנקודת מבט סובייקטיבית , אותן

חקר . ך זמןחקר מקר עוסק במקרה בודד אותו חוקרים לעומק ולאור, הנשענים על דוגמאות רבות

כלומר הוא משמש להכרות ראשונית עם תופעה  -מקרה משמש פעמים רבות כתצפית גישוש 

. (Yin, 2009)שיוכלו להיבדק במחקרים מאוחרים יותר  השערות, ולחיפוש השערות אודותיה

לתת פתח ומקום , תבאמצעות השימוש בשיטה איכותני, חשוב היה, מאחר ונושא זה טרם נחקר

 הטיפולי נרחב למחשבות חופשיות יותר של הנבדקים על מנת להכיר כמה שיותר את המרחב

 .בגינת עדן

 הטיפולי ההקשר

גינת עדן הינה חווה ייחודית לנערות  ".גינת עדן"המרחב הטיפולי ב על נערךהמחקר 

בפיקוח משרד , פועלת בהנחיית אנשי מקצוע המסגרת. מהמגזר הדתי על כל גווניו 02-01בגילאי 

 . ובשיתוף עם אגפי הרווחה והחינוך האזוריים חסות הנוער -הרווחה 

נערות אשר כבית עבור , ניר ונאווה אפרתיעל ידי הרב  4112גינת עדן הוקמה בשנת 

ם קשיי רקע של עם נערות רבות הגיעו. מסגרות הלימוד הרגילות לא התאימו להן מסיבות שונות
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חשיפה  ,טראומה, שוטטות וחשיפה למצבי סיכון ,קשיים במשפחה, קשיים חברתיים, רגשיים

 . ועוד לטרור

הופכות הנערות מנזקקות במהלכו  מטרת התוכנית בגינת עדן הינה ליצור תהליך

במרחב עבודה בריא ומאוזן בו כל אחת נוטלת  יוצרות ונותנות, ומקבלות שירותים לעצמאיות

בישול  ,נקודות בהן היא טובה כמו אמנות לגלות ולבטא נערהלכל  ועדה לאפשרנהעשייה . חלק

המחזקות את הנערה ואת  מכלול הצלחות נועד ליצורועצם העיסוק בתחומים אלו  ומהכדו

להתגבר על הפחד  יכולים לסייע לנערהחווית ההצלחה והפידבק החיובי . בטחונה ביכולותיה

  .לעשייה חיובית בתחומים נוספים ולהוביל אותהכשל ימלה

, אחזקה שוטפת של משק הבית: בתחומי עשייה מגווניםלבות תהנערות משבמהלך היום 

עבודה  ,בבוץ נייה אקולוגיתב, טיפול בסוסים, אחזקת דיר עיזים והכנת גבינות, עבודה חקלאית

לשם קבלת , י בחירתןעל פ, משולבות הנערות בתכנית לימודים אישית, בנוסף לכך. באומנות ועוד

הנערות , בנוסף לכך. שונים העשרהכמו כן הנערות משתתפות בשיעורי תורה וחוגי . תעודת בגרות

נבנית להן תוכנית טיפול אישית בה נפגשות עם וכן ס במקום "נפגשות אחת לשבוע לשיחה עם העו

 .רכיבה טיפולית ועוד, טיפול במגע, יקהטיפול במוזמטפלים שונים כגון 

 לוסיית המחקר והמדגםאוכ

, שמונה אנשי צוות  כללהמדגם במחקר  .גינת עדןנערות ובוגרות , אוכלוסיית המחקר הינה צוות

אנשי צוות בתפקידים שונים  וכלל תבסס על דגימה מכוונתההמדגם . ושבע בוגרות נערות שש

ששהו בזמן  02-01נערות בגילאי , והיו מוכנים להשתתף במחקר בגינת עדן שעבדו באותו זמן

סיימו את אשר  ,01-44בגילאי  ובוגרות גינת עדן להשתתף במחקר והיו מוכנות בגינת עדן המחקר

למשתתפים הובטחה סודיות  .והיו מוכנות להשתתף במחקר השנים האחרונות בחמשלימודיהן 

במהלך המחקר  (.2נספח )ואנונימיות מלאה והם חתמו על טפסי הסכמה להשתתף במחקר 

מות נוספים של נערות או אנשי צוות שלא רואיינו אך הוזכרו בדבריהם של מופיעים ש

 בטבלאות הבאות. גם פה נשמרה אנונימיות והשמות המובאים הינם בדויים. המרואיינים

 .הקבוצות שנקבעושלושת  לפי מחקרהמרואיינים במתוארים נתוניהם הדמוגרפיים של 
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 הנערות -נתוני משתתפי המחקר : 1' טבלה מס

 זמן שהות בגינת עדן השכלה גיל בזמן הריאיון (בדוי)שם 

 שנה לימודים לקראת בגרות 01.1 ליהי

 שנה וחצי לימודים לקראת בגרות 01 טניה

 שנה וחצי שנות לימוד 01לימודים לתעודת  01 ענהאל

 שנה וחצי שנות לימוד 04לימודים לתעודת  /0 אורה

 שנתיים בגרותלימודים לקראת  01.1 רינה

 
 הבוגרות -נתוני משתתפי המחקר  : 2' טבלה מס

גיל בזמן  (בדוי)שם 

 הריאיון

 עיסוק זמן שהות בגינת עדן השכלה

 שירות לאומי שנתיים וחצי תעודת בגרות 01 פלו

 לימודי תיאטרון ומשחק שנתיים תעודת בגרות 41 נעם

 עובדת שלוש שנים שנות לימוד 04 41 נעה

 הנהלת חשבונותלימודי  שנה שנות לימוד 04 09 מלכה

 שירות לאומי שנתיים תבגרותעודת  01 מרב

תעודת +בגרות 44 ליאור

 הידרותרפיסטית

 מטפלת שלוש שנים

 
 אנשי הצוות –נתוני משתתפי המחקר : 3' טבלה מס

 בזמן הריאיון ותק בגינת עדן תפקיד (בדוי)שם 

 שמונה חודשים מדריכה שיר

 שנים 2 למוזיקהמורה  צביה

 שנים 9 ממקימי המקום, יועצת בכירה נעמי

 שנים 2 מורה יעל

 חצי שנה מדריכה שרית

 שנים 9 ממקימי המקום, ל"מנכ רונן

 שנה מנהלת חינוכית רעות
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 כלי המחקר

. איון החצי מובנהיהינו הרבמחקר זה הכלי העיקרי  -( 0נספח )ריאיון חצי מובנה . 0

בשורש הריאיון עומד הרצון להבין את החוויה של אנשים אחרים ואת המשמעות שהם מייחסים 

, איון אינה לקבלת תשובות לשאלות או לבחון השערותימטרת הר .(Seidman, 1991)לחוויה זו 

, שקדי)סים לה אלא לנסות להבין את החוויה של אוכלוסיית המחקר ואת המשמעות שהם מייח

מקום , בגינת עדןמשרדי ב התקיימו רובםחצי מובנים אשר ראיונות  ערכתיבמהלך המחקר  (.4112

איונות עם הבוגרות התקיימו במקומות הר. זאת מטעמי נגישות ונוחות, המוכר לצוות ולנערות

שעה עד חצי ערכו במשוער כנהראיונות (. כגון בית קפה)שונים שהיוו נקודת מפגש נוחה לשתינו 

, אשכללו שאלות מוכנות מרהם . שוקלטובהסכמת המרואיינים ולאחר מכן  וקלטוה ,שעתיים

. איוןיבהתאם להתפתחות הר סדר השאלות ושיניתי את שאלות הבהרה הוספתיאיון יבמהלך הר

ם בגינת תפיסותיהם וחוויותיה תבקשו לתאר אתה שאלה מקיפה בה המשתתפים נשאלהבתחילה 

מטרות  לגבי םתבקשו לחוות את דעתה ענו על מספר שאלות בהןמכן המשתתפים לאחר . עדן

, בגינת עדן עשייתםארו את ית בנוסף. התוכנית ולתאר את התהליך שעברו מאז כניסתם לגינת עדן

לשינויים תבקשו להשיא המלצות ההם , לבסוף. ציפיותיהם ואת הדברים המשמעותיים עבורם

הנערות והבוגרות , עלות תוכן זהה עבור הצוותהיו ברוב השאלות  .לתוכנית בגינת עדן ותוספות

המתייחסות לקשר שלהן עם החברות והצוות בגינת  והבוגרות שאלו רק הנערותלמעט שאלות שנ

 . הקשר שלהם עם הנערות אתתבקשו לתאר אנשי הצוות ה. וכן הקשר עם משפחתןעדן 

 בחומרים אלה עשה שימושבמידת הצורך נ - חומרים נלווים במציאות הקהילתית. 4

היוו כלים כלי מחקר אלו .  שירים שנכתבו על ידי הבנותו פרוטוקולים של ישיבות צוותכדוגמת 

 .בראיונות שעלואת התמות  תמכו והרחיבו, משניים לראיונות

 דמוגרפי אשר סיפק מידעזה המשתתפים מילאו שאלון  -( 4נספח )שאלון דמוגרפי . 2

 .איוןיעל הרשלהם משוב את ה לגביהם וכן

 החוקרת

, משתתף–כצופה מעורב והוא מהחקירה נפרד בלתי חלק מהווה החוקר ,איכותני במחקר

על החוקר  אך באותו זמן. (4112, שקדי אצל Patton)המיקוד  קבוצת של וכמוביל כמראיין עומק

לעבד את מה שקרה ולהיות מסוגל , לקיים שיח עם עצמו, לחשוב, לעצור -להיות רפלקטיבי 

 תכנית בוגרתהנני  (. 4112, שקדי אצל Wood)לעמוד מהצד ולבחון מחדש את ההבנות שנלמדו 

 הבוגר לימודי במסגרת איכותניים קורסים במספר השתתפתי, עבודה סוציאלית של המוסמך
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מקושרת עם קהילת  כמו כן אני. סוציאלית לעבודה המוסמך איכותני בתכנית חקרמ ובסמינר

 משמשת אני השנים האחרונות בשש. 4110ועובדת עם נוער בסיכון משנת  היעד של מחקר זה

, להתעלות על הרמה הסובייקטיבית היהבמחקר זה  עבוריהאתגר  .סוציאלית בגינת עדן כעובדת

הצלבת מידע , הצלבת חוקריםב נעזרתיהגברת אמינות המחקר לשם  .בעניין יודעותי יעל הנחותי

   . והצלבת תיאוריות כפי שיפורט בפרק אמינות המחקר

 ניתוח נתונים

מות וקטגוריות תבסס על זיהוי תההניתוח  .ידיעל  ושוקלטות המוקלטים הראיונ

מות והקטגוריות הת ובאות מדברי המרואיינים על פידפי קידוד על מנת לכלול מ פותחו. מרכזיות

על מנת  (השותפה בסמינר התזה)סטודנטית נוספת ב נעזרתיבשלבי הניתוח השונים . אותרוש

  .(Creswell, 1998) ת אמינות הניתוח והסקת המסקנותלהגביר א

 אמינות המחקר

המחקר הינה הנחת דעתו של הקורא שלא הטענו  אמינות (4111)ושלסקי  אלפרטעל פי 

ישנן דרכים שונות . אותו על פי כלי השיפוט של הגיונו או של אלה הרווחים בסביבתו התרבותית

מספר דרכים על מנת להבטיח את  ננקטובמחקר זה . היכולות להצביע על אמינות המחקר

, ראשית. מהמסגרת הנחקרתאמינותו במיוחד לאור העבודה כי אני בתור חוקרת מהווה חלק 

 נערכה ,בנוסף לכך. כפי שציינתי לעיל, בשלבים השונים של המחקר חוקריםהצלבת  נעשתה

שיטות שונות לאיסוף הנתונים ובדיקה האם יש הלימה בין  ננקטומתודולוגית בה  הצלבה

הטריאנגולציה מטרת . גביר את התוקף של הממצאיםמשימוש במגוון של מקורות מידע . הנתונים

ללא קשר לשאלה איזו שיטה היא האמצעי העיקרי , לחזק את הפרויקט המחקרי בכללותו היא

גם הצלבה זו באה לידי ביטוי . Morgan, 2000);  (Denzin & Lincoln, 2000)לאיסוף המידע 

וחומרים  ראיונות)מקביל לאיסוף הפורמאלי ב. איסוף מידע פורמאלי ולא פורמאלי שנעשהבכך 

לאחר . הערות מהשדה רשמהשבו " יומן שדה" ניהלההחוקרת ( לווים אחרים כפי שפירטתי לעילנ

לגבי , לדברים שעלו באופן לא פורמאלי, בצורה שיטתית, הערות רשמההחוקרת  שקלוטכל 

במחקר זה , לבסוף (.4112, שקדי)שיחות או אירועים שקרו ללא קשר לאיסוף הנתונים הפורמאלי 

 הנאמנ על מנת לאפשר לי לבחון עד כמה הייתימכים של כל שלב בניתוח המס עשה תיעודנ

&  Corbin) רבה יותר מקורות לטעויות לנתונים שהתקבלו מהאינפורמנטים ולאתר בקלות

Strauss 4112, בתוך שקדי) 
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 סוגיות אתיות

מספר קריטריונים להערכת האתיות  מונים (Denzin & Lincoln, 2000)דנזין ולינקולן 

המידה בה המחקר מעצים את , מם הרגשי של הנחקריםושל תהליך המחקר ובהם שמירה על של

נקטו ונהדעת על מספר היבטים אתיים  ניתנהבמחקר הנוכחי . הנחקרים ושמירה על שלום החוקר

 .מספר אמצעים על מנת להבטיח את מימוש הקריטריונים

להשתתפות  ההוריםהסכמת  ביקשתי את, 01מאחר וחלק מהנבדקים הם מתחת גיל 

ביעו ההורים את ה, בחתימתם על דף ההסברעל המחקר ודף הסבר  להורים חולק. במחקר

על הסבר  קיבלולפני עריכת הריאיון המשתתפים , כמו כן. הסכמתם להשתתפות ילדם במחקר

התחייבות על שמירת  להם ניתנהמהלך ההסבר ב. וחתמו כי הם מוכנים להשתתף בוהמחקר 

 להליכים הננקטים לשמור על סודיותיודעו בקשר הנבדקים  .אנונימיות ואי העברת מידע, סודיות

 . וסבר להם כי יוכלו לפרוש מהמחקר בכל עתה, כמו כן

. חסות הנוער –גינת עדן הינה חווה הפועלת תחת פיקוחו של משרד הרווחה , בנוסף לכך

 .חסות הנוער לעריכת המחקראגף -אישור ממשרד הרווחה קיבלתי ,על כן

מחקר איכותני מבוסס על קשר חם ויחס אישי עם המשתתפים שמצריך אמון , לבסוף

שצריכים לחוות חוויה חיובית , החוקר האיכותני צריך להיות נאמן למשתתפים. ושיתוף פעולה

נדרשת קרבה רבה בין החוקר לאינפורמנט ואין לצפות . (May, 1980)ומעצימה במהלך המחקר 

שלנו קשר והאת הנבדקים  הכרתי, במחקר זה. (Krefting, 1991) אפוא לניטראליות של החוקר 

לפגוע  יכלהההיכרות , עם זאת. חם שבבסיסו אמון ושיתוף פעולה ,אישיהיה קשר 

מול הנבדקים ואף להוות קשר שאינו מספיק אמין ובטוח עבור  שליביות והניטראליות באובייקטי

מקבלת ותומכת ויחד עם זאת , תתיאמפתוך התייחסות  עשהנ איסוף המידע, על כן. הנבדקים

הקשבה ורגישות למקום  הייתה. מאתגרת ומכבדת את דבריהם של הנבדקים וזווית ראייתם

עלה , בנוסף לכך. הראיונות יערכו על ידי חוקר אחרשידת הצורך מבחינת עם הנבדק והקשר שלי 

. רשות לא לענות על כל השאלות ניתנהו כפגיעה בפרטיות לפיכך סשאלות ייתפהחשש שה

ההתייחסות הרצינית לחווייתם והאפשרות לחשיבה ממבט לאחור , כי ההקשבה מהמשובים עלה

 .שתתפו במחקרמשמעות רבה עבור הנבדקים שההייתה בעלת , על עצמם ועל הטיפול בגינת עדן
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 מצאיםמ

מאפייני : הממצאים לפי שלושה פרקים ובהתאם לשאלות המחקר מוצגיםזה  בחלק

בכל פרק יוצגו התמות . התוכנית בגינת עדן וביקורתחווית הטיפול , המרחב הטיפולי בגינת עדן

: ת ועל פי הקבוצות השונותפים במחקר לפי קטגוריוהשונות בהן יפורטו תשובותיהם של המשתת

 .(צ)וקבוצת הצוות ( ב)קבוצת הבוגרות , (נ)בוצת הנערות ק

 מאפייני המרחב הטיפולי בגינת עדן - 1פרק 

כפי שעלו על ידי  המאפיינים של המרחב הטיפולי בגינת עדן פרק זה נועד להציג את

אפייני המרחב במהלך הראיונות עלו שלוש תמות עיקריות המתייחסות למ. משתתפי המחקר

 . מאפייני הנערות ומטרות התוכנית, מאפיינים ייחודיים למסגרת: הטיפולי
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  .מאפיינים ייחודיים למסגרת

 

כאשר נתבקשו המרואיינים לתאר במילים שלהם מהי גינת עדן עלו הגדרות שונות שרובן 

אולפנא , בית ספר, פנימייה, חווה לנערות: התייחסו לגינת עדן כמסגרת כלשהי לנערות לדוגמא

דבר אחד : "כולם ציינו כי זו מסגרת לא רגילה השונה מהמסגרות המוכרות, עם זאת. וכדומה

לא יודעת , זה בטוח לא מסגרת רגילה" ; (ב)פלו " זה בטח לא רגיל, בטוח שזה בטח לא בית ספר

עולם קטן בתוך ... ביליגינת עדן בש"; (ב)מלכה " פשוט מקום שונה, אם הייתי קוראת לזה טיפולי

כאשר ניסו להסביר ולתאר את (. צ)רונן " העולם הגדול שהוא שונה קצת מהעולם הגדול

  :העלו המרואיינים מספר דברים, הייחודיות כפי שהם רואים אותה

 מרכזי הוא בכךהשוני ההתייחסו לכך כי ( 00)רוב המרואיינים  .רק לא בית ספר

שלימודי התיכון הם על פי הבחירה של הנערה ואילו הדגש העיקרי והמחויבות של הנערה הוא 

במקום להכריח את הבן אדם ללמוד מלמדים אותו . "דווקא לקיחת חלק בצוותי העבודה בחווה

כל בת משתתפת (. "ב)מרב " ודרך זה בעצם הבן אדם בונה את עצמו ובונה את האחריות, לעבוד

לא , מי שלא עובדת בצוותים היא עפה... ידי העבודה היא עוברת איזה תהליך ריפויבצוותים ועל 

אני "; (צ)יעל " הלימודים הם אחר הצהריים, לא חייבים ללמוד, בסדר, נשארת ומי שלא לומדת

הבת .. אבל, ספיק מכירהאני לא מ, שכאילו בכל מקום אחר. חושבת שהעשייה זה מה שמייחד

 (. צ)שרית " חיות את העבודה, כאילופה הבנות , באה לומדת

היו שתיארו כי העובדה שהלימודים הם רשות עזרה להם ואף אפשרה להם להצליח 

אתה , לא בבית ספר.. שאתה בא ואתה לא, זה גם מה שאהבתי במקום, זה שונה: "בלימודים

ה הראשונה בשנ"; (נ)ליהי " זה גם עוזר מאוד לריכוז, כאילו עושה את הדבר שלך ואז אתה לומד

הייתי , לא למדתי, שפשוט נתנו לי לא ללמוד, זה היה השחרור הזה שהרגשתי, לא למדתי בכלל
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נעה את נכנסת לשיעור , ובשנה השנייה נעמי הציבה לי פשוט אולטימאטום.. לגמרי אפרוח

 (. ב)נעה " השיעור הראשון ההוא, וזה היה השיעור הכי כיפי בימי חיי נראה לי.. מתמטיקה

מאפיין נוסף שעלה אצל  ."בשנה השנייה הם החליטו שהם משנים הכל ואז"

הדבר , זה מקום, מה זה גינת עדן. "הוא היות המסגרת דינאמית ומשתנה( 01)מרואיינים רבים 

אני מנסה לענות לך על תשובה , מאוד מאוד דינמי, הראשון שעולה לי זה שזה מקום מאוד משתנה

" בארבע שנים שאני פה, זה כל כך השתנה מאז שהייתי פה, כאילו. ובעצם אין לי תשובה אחת

כיאה , נהלים חדשים, עם בנות חדשות וכאילו, ואז בשנה השלישית הגעתי והכל היה(. "צ)צביה 

 (.ב)פלו , "למסגרת שכל כך דינמית ומשתנה

מספר אנשי צוות התייחסו לחיוביות בדינאמיות כיוון שלדעתם היא מהווה איזשהו 

כאשר אני חש . זה בעצם החוויה שלי כלפי המקום. "די של בדיקה עצמית והתקדמותתהליך תמי

קולטות , בהחלט בהרבה מובנים כן, תלוי בשנים אבל, גם אנשי הצוות וגם הבנות בעקבותיהםש

 (. צ)רונן " את האנרגיה הזאת של הרצון לשנות ולהתחדש באופן מתמיד.. את ה

וא מאוד מאוד חזק ומאוד מאוד משמח אותי כל אולי הדבר העיקרי שאני חווה פה שה

זאת . גם המקום עובר כל הזמן, מהבת לעבור תהליך, ה אם אפשר לומריאותה ציפיש, פעם

היא , היא הטובה, זה לא המסגרת היא היא המסגרת, אומרת אין פה משהו מנותק

. לא, לעשותהיא כבר בנויה ועכשיו אנחנו נגיד לכם איך צריך להתנהג ומה צריך , היודעת

לא מפחדים מלהגיד .. כל הזמן בוחנים את עצמנו, אלא אנחנו כמסגרת כל הזמן לומדים

. ואז ממילא זה קורה גם בשטח, או בא נשנה, או בא נבדוק את עצמנו, גם אנחנו טועים

 (צ)רעות 

רופא ויועץ בכיר  ,של אחד מאנשי הצוותחיזוק להבנה הזאת ניתן לראות בדבריו  

 :3אשר דיבר על כך בישיבת צוות, ממקימי המסגרת, בגינת עדן

. הוא משתנה, הוא מתאים את עצמו לצרכי בנות כל רגע ורגע נתון, המקום מאוד גמיש

אז אנחנו נחשוב איך להתאים את המקום שיהיה , "אני אוהבת לתפור"ו, נגיד מגיעה בת

שמירה  יאיזושההיו בעיות עם הבנות שדרשו , משהוקורה , או לדוגמא. וג תפירהפה ח

. אז מיד שקורה דבר כזה המקום מתאים את עצמו לצרכים האלה. יתר שמירה, מיוחדת

, גם אנחנו משתנים, כביכול משתנהשמסגרת  יזה לא רק איזושה, תנהגות שלנוהוגם ה

 .משתדלים להתאים את עצמנו לשינוי

                                                 
3

 15.11.4012ישיבה שהתקיימה ב  
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רות שהתייחסו לקושי שלהם לקבל את השינויים בשונה מאנשי הצוות ישנן מספר בוג 

בהתחלת השנה השנייה היה לי ממש קשה לקבל את זה שהשתנה : "שהיו במסגרת במהלך שהותן

היה רגעים שהרגשתי שלאט לאט (. "ב)נעם .." לא קיבלתי את זה שמלא דברים השתנו.. המון

כאילו מאוד כעסתי , בי זההמקום משתנה ורונן ונעמי נאבדו לי והיה לי תחושה ממש קשה לג

השנייה הם החליטו שהם ואז בשנה .. הבית שלי, בשנה הראשונה הם היו החיים שלי.. עליהם

 (.ב)נעה ". כמו כל שנה [צוחקת]משנים הכל 

כלל המרואיינים העלו את נושא האחריות והשלכותיה  ."בתוך האחריות יש חירות" 

ציינו המרואיינים כי החופש , אפייני המסגרתבהתייחסם למ. לאורך הריאיון בהקשרים שונים

. הניתן לנערות ובד בבד הטלת האחריות עליהן הינם מאפיינים משמעותיים וייחודיים של המסגרת

מהמטבח ומה .. אה, כאילו. שבעצם הכל נעשה על ידי הבנות, מה שמאוד מייחד את המקום הזה"

זה , ובעצם הבנות כאן יוצרות את הכל ,שיש כאילו חקלאות ויש סוסים ויש עיזים, שמעבר לזה

(. צ)שרית , "שזה המון אחריות, מה שהם עושות זה מה שיהיה, הכל, כאילו, שלהם ואין מישהו

, אז אתה רוצה יותר לעשות את זה. ברגע שזה לא רגיל זה יותר מושך, זה לא רגיל.. גם הלימודים"

, (צ) בשיחה עם נעמי(. ב)מרב , "לשיעורבמיוחד אם זה בידיים שלך אם לבוא לשיעור או לא לבוא 

היא קשרה את החופש עם האחריות והסבירה כי דווקא בעזרת לקיחת האחריות הנערה יכולה 

 :להרגיש את החופש

מי שחווה את החוויה הזאת של לעבור מזה שאומרים לך כל היום מה לעשות לבין זה 

אז זה נותן .. ו, ויש לך, שאתה בעצם קם בבוקר ואתה תחליט איך יראה היום שלך

דווקא , וזה ביחד. בתוך האחריות יש חירות, תחושה של חירות אבל בתוך המסגרת

כזה  יושבת( נ) לומיתש, אתן דוגמא. ..שאתה אחראי לחיים שלך יש לך גם חירות שם

אני " ואומרתבמרכז הדשא במין אנחת רווחה אחרי חודשיים שהיא נמצאת במקום 

זה אני , ואתה שומע שהחופש שהיא אומרת זה לא חופש שלילי זה חופש חיובי" בחופש

זה לא , ואני יודעת שהיא מתכוונת לכל מילה שהיא אומרת.. זה, אחראית לחיים שלי

 .חיצונימשהו 

 : תיארה כי עבורה החופש ולקיחת האחריות מהווים מפגש קרוב לחיים הבוגרים( נ)טניה 

אתה חייב לעשות את ...אתה עובד, כאילו אתה קם בבוקר, אתה נכנס לתוך החיים

אם אני לא יעשה , כמו בחיים, אז זה ישפיע על משהו, העבודה שלך כי אם לא תעשה

זה אחד המקומות הקשים .. כאב להן והן באחריותיהאכלות לעיזים אז הן יבכו וי
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 יהריאליטזה קשה כי אתה מתמודד עם , זה לא קשה בקטע של סיפורים וכאלה, אמת'ת

 ".של החיים

הניתן לנערות ובו של השילוב בין מרחב הבחירה  את המורכבות הדגישומרואיינים אחרים 

את המורכבות של ההתמודדות עם תיארה ( ב)ליאור , כך למשל. העברת האחריות אליהן בעת

שגם היא וגם נערות אחרות לא תמיד עמדו בדרישות התפקודיות וסיפרה  חופש הבחירה שניתן

 : כאשר שאלתי איך זה הסתדר ענתה. במקום אך כולן רצו שינוי

הם עשו  ,התקדמות בכלים שנתנו פה ,כאילו ,וגם אם לא עשו, רצו, בל לפחות ניסוא

, אז מי שבא לחפש דבר טוב, כי זה מקום שיש בו המון המון חופש, התקדמות עם עצמם

ומי שבא . כי זה בא מעצמו ולא לפי חוקים, בחופש הזה הוא יגיע ליותר טוב, הוא ימצא

 . ון חופשכי יש פה המ, יפה ימצא אותה'לחפש ג

 :במסגרות אחרות הלעומת ניסיונליאור אף חיזקה את הצורך שלה בחופש שהתאפשר בגינת עדן 

כל מה , הרגשתי.. וזה על דברים וזההתעקשו איתי , בכל המקומות שהייתי לפני כן נכנסו בי"

, כאילו. שאני רק צריכה זה שיתנו לי את המקום שלי להירגע ואני כבר אמצא את הכוחות בעצמי

ות מזווית אחרת שמשקפת תיארה את המורכב( צ)שיר  ."אם היו נכנסים בי זה לא היה עוזר לי

 :את נקודת מבטה של מדריכה שאחראית על תפקוד הנערות במשמרת

, אז תמיד יהיה לך את השאלות האלו, בגלל שיש להן כל כך אחריות וכוח וחופש ומרחב

תמיד זה יגע , תמיד זה לא יהיה לגמרי ברור, תמיד הדברים יהיו לא לגמרי מוגדרים

הוא יקלע למטרה כזה .. תמיד אה לשהכו, פשר לחשובאז אי א, בשטחים אפורים כאלו

אי אפשר לחשוב שהחיות פה יהיו לגמרי ... גם לא בטוח שמוסד סגור קולע למטרה אז.. ו

... או משהו כזה [צוחקת]שלגמרי יהיו מטופחות , לקרוא לזהלא יודעת איך , אה, מעולות

  .אז כך את זה בחשבון, זה לא יהיה כי אתה נתת מרחב לבנות

( 1)מספר מרואיינים  ."הזמן פה נראה כל שבוע כמו חודש בגלל כל הדרמה" 

תיארה כי התהליכים בגינת עדן ( צ)רעות . התייחסו לחוויה של אינטנסיביות בשהותם בגינת עדן

לפעמים מהירים מידי ועל כן עליה להיות קשובה למה שקורה על מנת להצליח  ,מהירים עבורה

 . להתמודד ולהתקדם

מאוד מאוד משמעותי בטווח , מאוד מאוד גדול.. עברנו איזשהו תהליך שהוא מאוד אה

 התחושה שלי שהתהליכים ,זאת אומרת. זה היה לי מהר מידי, וזה. זמן מאוד קצר

יש ... באמת לפעמים מהירים לי מידי.. ו, שקורים כאן הם מאוד מאוד מאוד מהירים

כאילו , ל לעמוד על מדרגה יותר מידי זמןאיזה אמירה של רבי נחמן שבן אדם לא יכו
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כי אם אתה , ברגע שאתה עולה איזה מדרגה אתה מיד חייב לעבור לעלות עוד מדרגה

אני חושבת שפה בגינת עדן אני מרגישה את זה , אז. פולישאר על אותה מדרגה אתה תית

 אתה, נקודה ילאיזושהשכל פעם שמגיעים . שהייתי בו, יותר מכל מקום אחר בחיים שלי

... פולידם עוד כי אחרת אתה פשוט תמרגיש שאתה מגיע למשהו ואתה מיד חייב להתק

 .מטלטלים.. הם כל כך אה, הם כל כך חזקים, התהליכים הם כל כך מהירים

כאשר מתארת את ההשלכות  מביעה פן אחר של אינטנסיביותגם ( צ)רעות , בנוסף לכך 

, כל דבר שקורה הוא תמיד נמצא במקום קיצוני" הקיצוניות שיש לתהליכים שקורים בגינת עדן

אז כל פעם שבת מחליטה , כיוון שיש לבנות אחריות כל כך גדולה ובאמת כל דבר הוא עליהם

ת גם ניתן לחוות את הקיצוניו". ההשלכות שלה הן מאוד קריטיות, תהחלטה כזו או אחר

המתארת כי בגינת עדן נפגשה לראשונה עם מוות של יצור חי ובהמשך כבר ( ב)בתיאורה של מרב 

 :התייחסה לכך כחוויה רגילה

.. ו, זה השפיע עליי מאוד, זה היה פעם ראשונה שראיתי יצור מת, שהעיזה הזאת מתה

 תה והיאישבתי לידה וליטפתי או.. ראיתי את אחת העיזות גוססת... זה היה ממש חזק

אחרי . לא ידעתי מה לעשות, הייתי נסערת שבוע שלם, אז התקשרתי לנעמי בוכה.. מתה

ואני מחזיקה , חצי שנה פתאום אני מוצאת תמונות שלי יושבת עם גדיה גוססת כאן

אז . שנקבור אותה, ת כדי שכשנחפור את הבור היא לא תהיה מתוחה'צ'אותה מכווצ

אני אוכלת  ,היומלון ביד השני המתוח ,לא תתקשהת ש'צ'מכוצביד אחת החזקתי אותה 

 (.מחייכת)

בבית ! אתה חי עם אנשים: " התייחסה לאינטנסיביות בגינת עדן בפן החברתי( נ)טניה    

יום , זהו שוכח, אתה הולך הביתה, נמאס לך מהם, אתה נמצא עם אנשים, ספר רגיל זה לא קורה

היא השוותה  ".עושה הכל איתם, אוכל איתם, םנושם אות! פה את חי איתם. אחר כך אתה חוזר

אפשר לעשות עלינו , הזמן פה נראה כל שבוע כמו חודש בגלל כל הדרמה. "זאת לטלנובלה

ניתן לראות השוואה דומה כאשר מדברת על כך שחוותה ( ב)גם בתיאורה של נעה ". טלנובלה

 :הרבה סיטואציות משמעותיות בגינת עדן

 4'האח הגדול'כמו שאומרים נגיד בבית . סיטואציות הזויותזה , הכל שם ממש משמעותי

, באופן קיצוני כזה, הכל, רבים, כל היום בוכים, שהם שלושה חודשים בבית אחד מסוגר

כל סיטואציה שם היא , אז אני חושבת ככה. כי זה סיטואציה שהיא פשוט לא מן החיים

 ".אז כל סיטואציה פה הייתה מהפך אדיר. הכל שם באופן קיצוני, תהפוכה כזאת
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 .4005החל מ 4תוכנית ריאליטי המשודרת בשידורי ערוץ  
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ארו בדבריהם רגשות חמים ואוהבים כלפי גינת ית( 01)רוב המרואיינים  ."זה היה כמו בית"

מאוד , אהבתי את המקום: "סיפרה( ב)לדוגמא מלכה ". בית"עדן וחלקם אף תארו את המסגרת כ

 הרגשתי, כאילו. היה קשה לעזוב. זה היה כמו בית.. אמ. מאוד נכנס לי לב, התחברתי אליו

, לא יודעת, בית, וואי.. זה 5שבת על מבואותכשאני חו( "ב)וכן נעה ". שהייתי שם כל החיים שלי

האווירה הרגשית הביתית שעלתה ". פשוט בית. זה בית, בית זה הכל זה מכיל כל כך הרבה דברים

 :כאשר תיארו את המסגרת באה לידי ביטוי במספר אופנים שונים

, שמונה מרואיינים התייחסו לכך כי בשונה ממסגרות רגילות .אווירה חמה ומשפחתית

יש , אני חושבת שאהבה: "האווירה בגינת עדן היא לא של מוסד אלא אווירה משפחתית וחמה

מהצוות וגם .. מאוד ביחד, מאוד משפחה, וכאילו, אהבה כזאתי מחבקתכאן מלא רצון לטוב ו

אני (. "צ)שרית ,  "כל אחת, הבנות כאן חשובותשבאמת .. אנחנו צוות מאוד מפרגן ומאוד. מהבנות

, מכירים את כולםכולם , אוירה כזאת חמה, הרגשה טובה, לא יודעת איך להסביר את זה אבל

נעם " הכל, בוכים ,צוחקים, רבים, משפחה, חיים אחד בתוך התחת של השני אז זה ממש כאילו

 (: ב)של נעה לאווירה המתוארת ניתן לראות מסיפורה  נוספת דוגמא(. ב)

ואני ונעמי ניסינו לחשוב הרבה איך אני יכולה להתעורר , היה לי קשה לקום בבוקר

, והיא הייתה מכינה לי דייסות על הבוקר, ומה יגרום לי להצליח להתעורר, בבוקר

, אז היא באה אליי בוקר אחד..את לא מבינה בכלל מה, מביאה לי שוקו חם למיטה

רונן אה יארגן את הילדים , מה שנעשה מעכשיו, נו על זהאני ורונן חשב, תקשיבי נעה

, היום אני יכולה להתחיל לבכות ממחשבה כזו.. בבוקר ואני באה להיות איתך בבוקר

, שאת ורונן החלטתם, איך יש מצב בכלל ?איך? כאילו מה, איך נעמי חשבה על דבר

מה זה ? לפנות מקום לנעה, בניהול המשפחה שלכם, ברובד הכי אישי של החיים שלכם

 .להזיז את כל מה שצריך כדי שלנעה יהיה מקום? לפנות

בשיחה עם חיזוק לדברי המרואיינים על האווירה המשפחתית בגינת עדן ניתן לראות 

תיאר מהי מסגרת מוצלחת והדגיש אשר בהדרכתו את הצוות , תהמלווה את המסגר 6פסיכיאטר

, המטפלים חיים עם המטופלים, במסגרות המוצלחות: "את חשיבות ההדדיות בין הצוות לנערות

מחזירים את האמון , אדם הוא לא אבחנה הוא אדם. נוכחות, אהבה, יש חברה, אין מטפל מטופל

אדם  ,וגרות את האדם בתוך מסגרת מצומצמתשס, לא מאמינים בעין רעה של האבחנות, באדם

 ". הוא ענק

                                                 
5

 .בו שוכנת גינת עדן' מבואות יריחו'קיצור של שם היישוב . 'גינת עדן'כינוי ל' 
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שייכות המשפחתיות ותחושת המרואיינים דיברו על כך כי  מספר .נטילת חלק הדדית 

הייתי מציגה את . "לידי ביטוי בנטילת חלק הדדית של כלל האנשים הנמצאים בחווה באות

זה מקום שאתה , שמי שרוצה להצטרף אליו מוזמן ליטול חלק, משפחה.. המקום כמקום שהוא

 ך את מה שאתה יכול לתת ואוהב לתתמקום שאתה נותן מעצמ, מקבל בו את השייכות לכולם

דיבורים באוויר ויום בשבוע נוסעים .. זה לא אה(. "צ)נעמי " ואנחנו ביחד מקדמים את המקום

את חלק , זהו נכנסת לעניינים, לכאן האת מגיע, הבנות, המקום חייב להתנהל... לאיזה משהו

שרית " מה אפילו אבל תאכילי את התרנגולות'תבואי עם פיג ,את צריכה לקום בבוקר. מהחווה

 (.צ)

מאין , ו על כך כי גינת עדן עבורם הייתה מקום בטוחמרואיינים דיבר מספר .מקום בטוח 

קיבלו ש, גינת עדן בשבילי היה לי כזה מקום מפלט. "מפלט משאר המקומות שהיו בהם עד כה

משפחה , שהוא בית, שהרגשתי שמקבל אותי כמו שאני, לא יודעת, מקום.. ו. נפלטתישאותי אחרי 

ם בטחון ועם יציבות ועם הרבה אהבה ויכולת ע, זה היה בשבילי מקום מבטחים(.  "ב)נעם " כזה

זה היה פשוט , מפלט, לא עזבתי את המקום, בחופש הגדולאני גרתי שם ... קבלה והכלה בכל מצב

.. הכוח הזה ניתן דרך ההכלה של הבנות בשקט וברוגע וב(.  "ב)נעה " מפלט בשבילי מהחיים האלה

רונן " מלחמה מתמדת שקוראת בחוץ יהבתנועה שנמצאת במקום שהן בעצם קצת נרגעות מאיזוש

 (.צ)

 חלקעצם היות המסגרת קטנה המאפשרת יחס אישי היוותה עבור  .יחס אישי 

אז יש ביטוי לכל , שזה קטן. "מהמרואיינים גורם משמעותי המשפיע על האווירה הרגשית במקום

אבל גם אם לא ידעו  ,פחות ידעו, פעם נכון. יש מעקב אחרי בנות יודעים מה קורה עם כל בת. ..בת

זה יותר מעקב מבית ספר , שהיא מעשנת עכשיו בחדר שלה חשיש אבל היה איזשהו מעקב מסוים

 (. צ)יעל " בנות בשכבה 041של 

. קודם כל, פשוט אוהבים אותנו. עתי זה אהבההתכונה הכי חזקה של המקום לפי ד

מה , זאת נעההיא בכלל לא ידעה מי ? נראה לך שהמנהלת שלי בחטיבה אהבה אותי

מאז , אף פעם לא קמתי? והמנהלת שלי ביסודי התעניינה בכלל בנפשה של נעה. פתאום

 (ב)נעה . תגיעי וזהו? את מי זה מעניין. ומתמיד

מוסיפה כי היחס האישי מאפשר לאנשים להתבונן פנימה ולצעוד קדימה על פי תוכנית ( צ)רעות 

 : המותאמת להם

כאילו מאוד , דידקטי ומאוד מכוון למקום מסויםכל מקום שמחנך הוא תמיד מאוד 

ואז זה איכשהו מכניס . מאוד ברור מה טוב ומה רע ומה מותר ומה אסור ולאן הולכים
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ומי שלא צועד בשביל אז הוא .. את כל האנשים הנמצאים בתוך המוסד לשביל אחד

אפשרת מציאות שמ יאיזושהיש פה , ופה אני לא מרגישה את החוויה הזאת בכלל. יפלט

לכל בן אדם לייצר את השביל של עצמו ולצעוד בו תוך התבוננות פנימית שקוראת כל 

 .הזמן

 היווההקשר בין הנערות לבין המשפחות המתגוררות ביישוב  .קשר עם משפחות ביישוב 

בתיאורה את ( נ)כך למשל רינה . עבור חלק מהנערות כגורם המשפיע על תחושת הביתיות במקום

שרים שירי , םאוכלים אצל... בערב עולים למשפחהבשבת : " האירוח אצל המשפחות בשבתות

בשבת האחרונה שהייתה פה התקשרתי לרעות וביקשתי ממנה ... מברכים ברכת המזון, שבת

ככה יהיה לי יותר  ,ככה אני. י יכולה ללכת גם בשבת בבוקר למשפחותוהתחננתי אליה אם אנ

אחד הדברים שהיא אוהבת הוא עולה כי הקשר עם משפחות היישוב ( נ)בתיאורה של ענהאל ". טוב

יש לך משפחות , אין לך פה זה, למהכוכי וואלה זה הרחק . אני מתה על המקום הזה: "במקום

מוסיפה את הצד שלה בתור משפחה ( צ)יעל ". משפחות טובות..אני מתה על משפחת קורץ, נהדרות

... כזה לראות התנהלות נורמאלית של חיים..הן היו באות אליי הרבה הביתה: "המתגוררת ביישוב

היה לי מלא שיחות ( ב)עם דינה , אז כזה לראות שאולי זה כיף להתחתן, בבלבול כזה של החיים

 ".הדברים האלה, זה כיף לחנך אותם, ילדים זה כיף להביא, שזה כיף להתחתן, כאלה

 . מאפייני הנערות

 
  

תיארו כי הנערות מגיעות לגינת עדן בעקבות (  01)כמעט כל המרואיינים  .הצל שלי ואני

גינת . "וכדומה"  נערות קצה", "נערות בסיכון"קשיים שונים ובאופן כללי חזרו על עצמן ההגדרות 

 לבנות את החיים שלהן, לעזור להן יענו להתחיל.. סיכון ששעוזר לבנות ב, עדן זה מקום טיפולי

שהקטע שלה זה בעיקר לעזור לבנות על ידי , זה חווה לנערות בסיכון(. "נ)אל ענה, "בצורה טובה

פעם זה היה אני לא יודעת אם , טראומות וכל מיני התמכרויות, יש פה בנות עם בעיות... עבודה
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ניתן לראות את יחסה ( נ)בדבריה של טניה (. צ)יעל " כעס, אלימות, ובעיות התנהגותיות, עכשיו

מוגדרת כחווה .. אמ, שלפעמים הן קצת מופרעות, עם בנות, ינת עדן זו חווהג"להגדרות הללו 

חווה , ואז הוא אומר להם... ככה רונן מציג אותנו לפעמים. לנערות בסיכון וכולם שונאים את זה

". אני יותר מסוכנת מאשר בסיכון אבל בסדר? אני נראית לך נוער בסיכון.. לנוער בסיכון וזה

נים להגדיר את מקור הקושי המוביל לסיכון אליו חשופות הנערות עלו מספר כאשר ניסו המרואיי

 . גורמים

הגורם העיקרי אליו התייחסו רוב המרואיינים היה  .קושי להסתדר במציאות הרגילה

ספר -בבית. "הקושי של הנערות להסתדר במציאות הרגילה ובפרט במסגרות החינוך הנורמטיביות

היה לי הרגשה שאני לא אצליח , פחדתי, והיה לי, חתי להתרכזלא הצל, הקודם היה לי מאוד

הסתדרתי  באתי בגלל שלא.. אני, אתה לא מסתדר עם הלימודים(. "נ)ליהי " לעבור את הבגרויות

ניתן לראות תיאור של קשיי ( ב)אצל נעה (. ב)מרב " באולפנא ולא רציתי ללכת לעוד אולפנא

 .רת למה גינת עדן נועדה בעיניההסתדרות עם המציאות בכללותה כאשר מתא

לא רק שהן לא ..בעצם מקום לבנות ש.. ללא הריבוע המקוב שהן.. שיהיה מענה לבנות

אני לא הייתי מסוגלת ... לא מסוגלות להיכנס לתוך המשבצת הזאת הריבוע אלא הן

אף אחד לא הכיל אותי שם ואף אחד לא קיבל אותי שם והנפש שלי נרקבה , להיות שם

זה הכי בא לידי ביטוי . מאז ומתמיד לא הסתדרתי בשום מסגרת... ערכת הזובתוך המ

   .ממש לא מצאתי את עצמי, בבית ספר שם הכי לא

שהתקשו להסתדר עם , צוות ונערות, מרחיב ומתאר כי מטרת המקום היא לסייע לאנשים( צ)רונן 

 : המציאות הכללית

הייתי אומר לא רק עם , כל כךלא מסתדרות , לסייע לבנות שבעצם לא הסתדר כל כך

 עם המציאות. המוסדות הרגילים אלא לא הסתדרו עם המציאות באיזשהו מקום

כלומר למציאות הזאת יש לה איזה שהם כללים . מסגרת יכממסד ולא עם איזושה

לא , גם אנחנו במובנים מסוימים, מסוימים והבנות האלו ובאיזשהו מובן הייתי אומר

 .הסתדרנו איתה

גורם נוסף שעלה אצל מחצית מהמרואיינים הינו הרקע  .משפחתיה רקעמורכבות ב 

ישנו , מבתים דתיים אך מעבר לכך כל הנערות באות. המשפחתי המורכב איתו מגיעות הנערות

חמישה מרואיינים דיברו על כך כי . תמגיעוהן מגוון רחב ושונה של התמודדות וניסיון חיים איתם 

על המריבות בין ( נ)כך למשל מספרת טניה . במריבות ואווירה לחוצה שרר מתח בבית המלווה
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אני , זה מכביד עליי נורא... משפחה זה לא דבר מושלם וההורים שלי לפעמים רבים וזה: "הוריה

 :מרחיבה דווקא על המריבות אליהן הייתה שותפה( נ)רינה ". לא יכולה לשמוע את זה

אני ממש לא .. היה הרבצות אמ, בשנים הקודמות היה לי מריבות עם המשפחה שלי

פעם אחת באמת ברחתי והלכתי , רציתי לברוח כמה פעמים מהבית, הרגשתי בנוח מזה

שלי  אאימ... את המשפחה הזאתי, לאחותי כי כבר לא יכולתי לסבול את הבית הזה

 ".ה תעזוריגם היא חשבה שפנימי, הייתה מאוד עצבנית עליי

בעיקר מקצר  כנובעהתייחסו באופן ספציפי יותר למתח בבית  (1)אחרים  מרואיינים 

.. אה, הגעתי עם נתק מוחלט. "לעיתים עד כדי ניתוק הקשר, בתקשורת של הנערות עם הוריהם

 (.ב)ליאור " עם השנים טיפה יותר קשר

אני , מה אכפת לי, האז כאילו הייתי יאלל, שלי באותה תקופה אאימכעסתי נורא על 

אני חושבת שיש בנינו קצר בתקשורת נורא ... אני לא רוצה להישאר בבית, הולכת מפה

ואני הלכתי בדרך והם חיים בדרך אחרת , כי אנחנו לא מבינים אחד את השני כבר, רציני

 (. נ)טניה . ואני ואבא שלי רבים מלא

ר מורכב של נערה עם הוריה ובהמשך תיארה אף היא את החוויה שלה כאשר נחשפה לקש( צ)צביה 

  :להתקרבות מרגשת

זה היה . פסיכי, משהו פסיכי, עם ההורים שלה, משהו מטורף, היה לה פשוט מריבות

שומעים אותה מקללת את ההורים , כל היישוב שקט, בלילה.. אחת הסצנות הכי חזקות

אני .. הזהפתאום השיר . את הבחורה הזאת, שלה בטלפון קללות שקשה לשמוע אותם

 .אז קלטתי איזה נס שזה קורה, ממש, פשוט בכיתי, לא משנה מה יקרה, אוהבת אותך

החיים . "גורם נוסף שעלה הוא הקשיים להסתדר בחברה בה חיו .קשיים חברתיים 

הקשרים , הקשר שכן היה לי, לא היה לי שום קשר עם אנשים, החברתיים שלי היו בשפל המדרגה

בבתי (. "ב)פלו , "רק פגעתי באחרים שהייתי בהם, רק פגעו בי, בריאים שכן היו לי היו ממש לא

אף אחד לא היה ממש מדבר איתי חוץ מכמה , ס"בקושי הייתי נראית בבי, ספר הקודמים שלי

 (.נ)טניה " הייתי יושבת בבית ולא עושה כלום, ובקיץ בכלל. בנות

ת הנערות כחסרות איזון ומשם מספר אנשי צוות ציינו כי הם חוו א, לבסוף. חוסר איזון 

הרבה חוסר , עם הרבה קצוות" את הנערות בגינת עדן ( צ)כך מתארת בדבריה שיר . מקור קשיהם

". לא מעובדים עדיין, שדברים עדיין לא בשלים, שקצת לא.. אמ, יכול להיות שזה המילה, איזון

גם רעות , בדומה לה". בנות שהן לא יציבות נפשית"במקום אחר היא אף הגדירה את הנערות  כ

ניתן ". הבנות נמצאות במקום נפשי מאוד מאוד קיצוני"התייחסה למקומן הנפשי של הנערות ( צ)
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לא , היה לי איזה שריטה בראש. "לראות דוגמא לתיאורים הללו בדבריהן של הנערות והבוגרות

הייתי (. "ב)מלכה , "וסתם בסופו של דבר זה רק הזיק לי, ספרתי קלוריות, אהבתי לאכול

, "היה מצב שפשוט נכנסתי לפה עם דיכאון מטורף, המקום הרגשי שלי רק התדרדר, מפוחדת

 (.  נ)טניה 

דיברו על כי הנערות בגינת עדן , בעיקר אנשי צוות, מרואיינים מספר .'עוצמות בנפש' 

ני רואה ככה א, בנות עם הרבה עוצמות בנפש, מאוד מיוחדות, זה מפגש עם נשמות. "הינן מיוחדות

 :כאשר ניסו לתאר במה הנערות מיוחדות עלו מספר דברים(. צ)שיר " את זה

אני מאוד .. זה בנות שממש אה, הבנות מיוחדות.. מה שמיוחד זה ש" .דרישה לאמת

בוגרת משיר שכתבה  בקטעניתן לראות  לחיפוש הזהביטוי (. צ)יעל " מתחברת לחיפוש הזה

 :בגינת עדן בהיותה

 אוכלים בכפיתלמה רק ילדים 

 מתי ואיך זה למדנו לבלוס

 את העולם והתאוות

 להשביע את היצר

 

 למה רק ילדים צוחקים מפרצופים

 מתי ואיך זה למדנו להדחיק

 באיזו כיתה לימדו אותנו  ציניות

 ולמה אותה כולנו מפנימים

 

 שלא יתבלבל כלל –שקר גס מאוד והעיקר , שקר גס מאוד, כל העולם כולו

 

 ילדים מבקשים חיבוקלמה רק 

 מתי ואיך זה למדנו להדחיק

 למה כאב היעדרה של אהבה

 'חבקו אותי'לא עומד על שלו וזועק 

 

 בתוכנו לשהכוומתי כבר נבין 

 שסוד התשובות טמון בפשטות
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 מתי נזכך את כל הטוב שבתוכנו

 ומתי נשפיע ממנו לאחרים

 

 .שלא יתפחד כלל -והעיקר, אור קדוש מאוד, אור גדול מאוד, כל העולם כולו

 

מציין אף הוא את החיפוש אחר האמת ומוסיף כי הגורם לכך הוא ( צ)רונן . רגישות

 : הגבוהה שיש לנערות ובכלל לאנשים הנמצאים בגינת עדן הרגישות

יש סוג של רגישות , היום אני יודע להגיד שבעצם יש אצל חלק מהאנשים או מהבנות

לקרוא לזה שממילא כל המציאות הסובבת מתורגמת גבוהה אפשר , הייתי אומר

דרישה לאמת  יאיזושה, מרוכבות והן, דווקא נערות שאפשר להגיד שהן קצה... תאחר

... דרישה מהמציאות יאיזושהאז יש , דווקא מתוך רגישות גבוהה והבנה, לא מתפשרת

לא , שלפעמים אפילו מרוב שהיא אמיתית היא באמת לא, מן אמת מאוד חזקה כזאת

 "מצליחה לשרוד בעולם שהוא דורש איזשהו שקר מסוים

נדירים אותם הוא  תכישרונולממשיך ומתאר כי אותה רגישות מביאה ( צ)רונן . כישרונות

וזה מפתיע שבקבוצה קטנה  תכישרונוון המון ממילא לכן אנחנו גם מוצאים המ: "פוגש בנערות

וזה קשור באמת לאותה .. מאוד נדירים תכישרונואנחנו יכולים למצוא כמות גדולה מאוד של 

מתייחסת אף היא לכישרון כמאפיין בתיאורה ( צ)נעמי ". רגישות או לאותו שוני של הבנות הללו

 :את הנערות המגיעות לגינת עדן

וחוסר  ,סליחה על המילה, קקי, בוץ  -רואות , מוצאות כלוםולא יש בנות שמגיעות לכאן 

יש בנות שמגיעות לכאן ובורחות מכאן ומעדיפות ללכת למקום יותר קרוב , היגיינה

ומנסים  ,ואנחנו מכבדים את זה, ששם כל יום המיטה מסודרת והרצפה שטופה ,אליהן

, שרוןיהדגשים שלנו זה על הכ, המקום שלנו, הדגשים שלנו, אבל אנחנו. להיות גם כאלה

 . באה, ומי שמריחה את זה ומי שמרגישה שפה היא יכולה לפגוש את עצמה

 תלכישרונוניתן לראות דוגמא  בגינת עדן את עבודתה עם הנערות( צ)בתיאורה של צביה 

 : המתוארים

, 'פלייבק'לימדתי תיאטרון , שרונותיתי מוגדרת בתפקיד כציידת כשנה שלישית כבר היי

סוג של תיאטרון ואת המוזיקה והתחלתי לעלות את המופעים שהתחילו כבר להיות 

, כעוצמת הסיכון.. בגלל ש, אני מאוד אוהבת לעבוד דווקא עם הסוג הזה.. לקהל הרחב
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תיים מאוד מעניינים החומרים היציר, כך בדרך כלל החומרים הם יותר מעניינים

 . ומרגשים

מייחסת את הרגישות המיוחדת של הנערות לרקע המורכב ממנו הן ( צ)בדומה לצביה גם נעמי 

 : מגיעות

שצריך לטפל בי ואני , במקום הקודם אמרו לי שאני מסכנה, רגע שניה", אז היא אומרת

 !לא" ?ליםרגע הם מבולב? ועכשיו אומרים לי קחי את הדיר, צריכה להיות מטופלת

יותר , יש בך משהו שהוא יותר בוגר, בגלל דברים שעברת או משהו כזה, יודעים שיש בך

זה לא הסתדר במסגרות הרגילות אבל . יותר אחראי מהרבה אנשים אחרים, רגיש

 .כשניתן לך אוטונומיה ועוצמה פתאום יצא הצד הטוב של הקשיים שלך

באותה ישיבה דובר על הכישרון היצירתי של  .7חיזוק להסתכלות זו עלה בישיבת צוות

איתו נפגש הצוות פעמים רבות ועל הביטוי שלו כמקשה על ההשתלבות במסגרת  ,הנערות

  .הרגילה

כישרון שהוא . יש קשר בין הקושי של הבנות בעולם לבין הכישרון של הבנות(: צ)נעמי 

 .זה חלק מהענייןיסורים הי. אנחנו פוגשים את זה כל הזמן, בכל תחום, יוצא דופן פשוט

]...[ 

מחוברת , יכולת יצירה שמחוברת, יש עוצמות אדירות שקיימות בדור הזה(: צ)רעות 

הוא  .זה משהו שקורה עכשיו. ה"מחוברת לקשר ישיר עם הקב, מחוברת למהות, לטוב

לא היה שום קשר בין הדברים , היה להיות דתי והיה להיות יוצר !לא היה, לא היה פעם

 ??מה היה? מה היה, כאילו חופשי, כל המוזיקה הזאת שהן שרות ומנגנות היום .האלה

היום יוקדת פשוט את השיר הזה  (נ)לראות את הדס [...] לבחור בין שתי עולמותזה היה 

לקחת את כל האנרגיות לאן יש לה , יש לה לאן ללכת, כאילו יש לה, פשוט יוקדת, שניגנה

זה דבר ענק . להוציא אותם במוזיקה, אותם ביצירהשהיא מרגישה עכשיו ולהוציא 

כל מה , כתיבה. הכל, לא רק מוזיקה. פעם זה לא היה, בכלל לא מובן מאליו. בעיני

שייכים לעם שלם שעובר , זה דברים שהם נפלאים והם שייכים שוב לכלל, שקורה כאן

 .תהליך

דן התקבלו תשובות כאשר נשאלו המרואיינים למה ציפו כאשר הגיעו לגינת ע .תקווה 

דיברו על כך כי לא הגיעו כלל עם ציפיות  מעניין היה לראות שחצי מהמרואיינים. מגוונות

, לא ציפיות שליליות ולא חיוביות, באתי, כלום, פשוט חוסר, שום ציפיות לא היה לי: "מוגדרות

                                                 
7

 50.10.4012ישיבה שהתקיימה ב  
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טוב וכן את  מרואיינים אחרים ביטאו את התקווה שיהיה להם יותר(. צ)צביה " אפס, פשוט כלום

 .להלן אפרט את הסיבות שעלו לחוסר הציפיות וכן את התקוות שעלו. שינוי אישיבהרצון בקבלה ו

חמש נערות ובוגרות דיברו על כך כי הבחירה במקום הייתה מעין ברירת  .חוסר ברירה 

, באתי עם הרבה קשיים"מספרת ( ב)למשל מלכה . מחדל וכי לא הגיעו למסגרת מרצונן החופשי

ס אמרה לי שזה או לבוא לשם או שישלחו "העו. לא כל כך רציתי לבוא, באתי עם שום רצון לא

הציפיות שלי היו (: "נ)דוגמא נוספת בדבריהן של טניה ". לגינת עדן, אז הגעתי לשם, אותי לאשפוז

להמשיך (: "ב)ושל נעה ". בשיא הכנות! לא רציתי להיות פה.. לא התממש [צוחקת]לברוח מכאן 

, הגעתי בחוסר ברירה... אולפנות אחרות שניסיתי לא קיבלו אותי, פנא שהייתי אני לא יכולהבאול

 :ניתן למצוא הסבר לחוסר הברירה המתואר( צ)בדבריה של רעות ". נשרוד פה כזה, טוב נו

נוצר איזשהו היפוך .. לוקח איזשהו פרק זמן ש, אני חושבת שכל בת שמגיעה לכאן

.. בוודאי בבית ובכל מסגרת שהיא, מקום שהיא הייתה בדרך כללבכל , שבחוץ. מחשבתי

את צריכה לספק את הסחורה 'ו 'את צריכה להתנהג בצורה מסוימת'ה של יהייתה ציפי

שיש ממנו ציפיות מאוד ברורות ומאוד , זה מאוד נוח לילד שיש לו. מאוד נוח, 'וללכת

על החיים שלו נמצא אצל ובעצם עיקר כובד האחריות .. ברור לו מה טוב ומה אסור

זה מאוד , זה מה שבדרך כלל ילדות רגילות שמגיעות לכאן, האחראים עליו ולא אצלו

מסיר ממך חלק מאוד מאוד גדול על אחריות על החיים , כי זה מוריד ממך.. מאוד נוח

 .המבוגר בחיים שלך יפתור לך את הבעיות, ה שהמבוגריםיואז יש כל הזמן ציפי, שלך

ארבעה מרואיינים תיארו שכאשר הגיעו לגינת עדן לא חשבו לעומק על  .החוסר מחשב 

לא , לא חשבתי.. רק מבחינה לימודית אבל גם, לא ציפיתי. "מה היו רוצים שיקרה כתוצאה מכך

אני ממש נכנסתי לזה , האמת שאני ממש לא חשבתי על זה(. "נ)ליהי , "כל כך תכננתי מה המטרות

יעל , "נכנסתי מקטעים אישיים שפשוט בנו לגור פה ורציתי עבודה. בתור ממלאת מקום של הדס

 (.צ)

 התקווהאת  שהיו להם העלו לציפיותשהתייחסו  אחרים מרואיינים. שיהיה לי טוב 

בלי צעקות , יותר כיף(. "נ)טניה " אמרתי אולי משהו ישתנה:"הכללית שיהיה להם יותר טוב

 (. נ)רינה " ותר נוחי, כמה שיותר שיהיה לי יותר נעים.. וקללות

בו היא , בגינת עדן בהיותה, שכתבה בוגרתעולה בשיר  לחיים טובים יותרביטוי נוסף לרצון 

 :הרצון לחיים חדשים מבטאת את

 הייתי צריכה לדעת טוב יותר

 הייתי צריכה לדעת
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 אבל עכשיו אני לבדי

 בטוח לא בשביל הנכון

 מנסה למצוא את דרכי הביתה

 מאוד לחוצה

 יודעת שאני בצרותאני 

 אז אל תשפוט אותי

 רק תנסה להפחית את הכאב

 רק להפחית את הכאב

 

 אולי אברח מהעיר הזאת

 אמצא חיים חדשים

 מתחת לשמים הבהירים הצלולים

 מאחורה הבלגןלהשאיר את כל 

 אולי אסע במרצדס

 שכל הזמן חלמתי

 ואשיר בלילות מאוחרים

 רק חושבת עליך

 כי עכשיו תצטרך לדעת

 מוצאת בשבילי שאני

 חיים חדשים

ללא , מקום שיקבל אותם ללא תנאים קיוו למצואמרואיינים תיארו כי  מספר. קבלה 

 :מדגים זאת( ב)תיאורה של נעם . כפי שהם, גבולות

לא יותר . לא יתפסו אותי קצר שפה, שלא יזיינו לי את המוח, היו לי ציפיות שיעזבו אותי

אני קמה לדיר ואני ש. שיהיה משהו שאני אוהבת לקום אליו בבוקר, מידי חוקים כללים

בריחה יודעת שאני קמה לדיר ולא לעוד איזה שיעור שיעיפו אותי ממנו או לעוד איזה 

לוקחת עליי את , אני עושה, ציפיות כאלה של תשחררו ממני.. למעין או לא יודעת מה

אל , אל תכריחו אותי ללמוד, רק תעזבו אותי, עומדת בה, אחריות שלי של הבעלי חייםה

  .אל תכריחו אותי מה אני עושה בחוץ, תכריחו אותי להגיע בשעות מסוימות

 : בלי ריטלין, רואים כי רצתה שיקבלו אותה כמו שהיא( ב)גם בדבריה של מרב 



46 

 

, יחו אותי לשבת וללמוד כי זה קשה לישלא יכר, באתי עם רצון שזה יהיה שונה מאולפנא

והפסקתי בשנה האחרונה . לפני זה הייתי חייבת לקחת ריטלין, כאילו, באתי עם ציפיות

רציתי , אז לא. כי לא יכולתי לשבת, (מהאולפנא)וזה אחת הסיבות שהעיפו אותי 

 .  עד עכשיו אני בלי כדורים, זה עשה לי לא טוב הכדורים האלה, להפסיק עם זה

מדברת על קבלה בסיסית יותר כאשר מתארת את הציפייה שלה למצוא מקום קבוע ( ב)יאור ל

וכל היום מסטולה , פשוט באתי במצב שהייתי חודשים ישנה כל היום במקום אחר: "לישון בו

רציתי שיהיה לי מקום קבוע שאני יודעת שיש לי , ובאתי כי רציתי להתאפס על החיים, בטירוף

 ".ולשנות ולהתקדם, ני יכולה להתעסק בעצמיאיפה לישון ואז א

היא ביטאה רצון לקבלה של אנשים על ידי כך , בהיותה בגינת עדן ,בוגרת בשיר שכתבה 

ביצעה אותו , חברתה, השיר אף הולחן ונערה אחרת. שיראו אותה מבפנים, שיבינו, שיסתכלו

 .בהופעה שהעלו נערות גינת עדן בפני הקהל הרחב

 לאנשיםאני רוצה לגרום 

 לבלבל את החושים ,לשמוע ,להרים, להסתכל

 זה לא רק אני ,להבין שאני

 .משהו מבפנים ,יש עוד משהו

 

 מבחוץ לשהכולמרות 

 נראה טוב ושמח

 יש גם את הבפנים

 שמבין ויודע ,ששומע ,שמרגיש

 גם אם מבחוץ הכל אפוף הילה של אור

 לבפנים היא לא נכנסת והכל מבפנים חשוך שחור

 

 להכניס אור הוא רוצה

 לפחות טיפ טיפה של אור

 אבל אינו מצליח

 קשה לו אינו יכול

 

 ואנשים שמסתכלים ואינם מבינים

 אינם מרגישים אותך

 מאושרים, הם שמחים
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 אבל אינם יודעים

 ואתה כל כך רוצה שיבינו

 שיסתכלו מבפנים ירגישו

 אבל אינם יודעים

 .ואינם רואים

 

ניתן לראות  ,על קבלה בסיסית של מקום לישון בו( ב) בדבריה אלו של ליאור. שינוי אישי 

כוחות בעצמה  למצוא בהמשך היא מפרטת כי רצתה. גם רצון חזק לשינוי בחיים ולהתקדמות

( נ)בדומה לה טניה ". למצוא כיוון.. ו, למצוא בעצמי כוחות.. אמ, הציפיות שלי היו להשתנות"

שיפסיק להיות אכפת לי לגבי כל , בטחון עצמי רציתי לקבל יותר: "דיברה על רצון לקבלת בטחון

: לאלוקיםלות וקרבה תארת רצון פנימי רחב יותר של התגדמ( צ)שיר  ".מה שאנשים אומרים

יותר .. יותר אמ, יותר בן אדם, טובה יותר, הרצון שלי זה שאני אצא מפה גדולה יותר כאילו"

זה לא יהיה לצד , פרנסה, עבודה שאם זה, ה שיש לייזה כן תמיד ציפי. מתוך זה' קרובה לה

 מתארת שינוי ממוקד של רצון לחזור לעצמה( נ) ענהאללעומתה ". זה יהיה באמת פנימה, החיצוני

להפסיק , לחזור לעצמי.. מי שאני רוצה להיות אה: "ובעצם להקשיב לחוקים המוכתבים לה

וזה , להקשיב לחוקים, מןלחזור בז, לעשות שינוי, לא יודעת.. ללמוד וזה.. להשתנות וזה, לקלל

לגינת  הגעתהתיארה את קשייה החברתיים לפני ( ב)פלו , ולבסוף. "לחזור הביתה כל הזמן... וזה

. לפגוש חברה אחרת שאולי תהווה עבורה מעין התחלה חדשה עדן וסיפרה כי ציפיותיה היו

אחר לאנשים לאזור .. הרצון שלי לשינוי היה אני חושבת קצת פשוט להיפתח לחברה אחרת ל"

 ".אחרים

  .מטרות המסגרת 

 



48 

 

 : את המטרות של המסגרת בעיניהם משקפותשנקודות שונות  שלושהמרואיינים העלו  

( 02)מרבית המרואיינים  ."שהיא תדע איך ללכת בה, שהיא מגיעה לצומת הזאת" 

אתה עומד בתכלס . "דיברו על קבלת כלים והכנה לחיים כמטרה מרכזית לשמה הוקמה גינת עדן

, שהבת שהיא מגיעה לצומת הזאת, זה מבחינתי ההצלחה... תחליט מה לעשות שם, מול עצמך

איתם  זה מבחינתי הכלים שאנחנו מאוד היינו רוצים שהבנות יצאו. שהיא תדע איך ללכת בה

 :עלו ארבעה תחומים שאותם הגדירו המרואיינים כהכנה לחיים(. צ)נעמי , "ממבואות

מרואיינים תיארו את פיתוח האחריות האישית של הנערות ה .פיתוח אחריות אישית 

ות ואנחנו רוצים לל. "כמטרה עיקרית אשר תהווה עבור הנערות כלי להתמודדות בהמשך החיים

להצליח לעבור תהליך פנימי עם , להנחות ולתת את הכוחות לכל בת שנמצאת כאן, להדריך.. אה

להצליח לצאת ממעגל של תלות ... אחראי על החיים שלו, עצמה שיהפוך אותה להיות בן אדם בוגר

 : מתארת כיצד לדעתה משיגים מטרה זו( ב)ליאור (. צ)רעות , "למעגל של עמידה בזכות עצמה

, להשיש עבודה שמחכה .. ש, אחריות על עצמה. נראה לי להקנות לילדה אחריות בעיקר

אם , דברים צריכים להיעשות, שאם את לא תבואי להאכיל אותן, בעיקר עם החיות נגיד

, על החיים שלהן לגרום לבנות לאחריות. את לא תבשלי לא יהיה לילדות מה לאכול

 .ו משהו עם עצמןיעש, שיתפסו אחריות על החיים ויעשו דברים

 : מביאה דוגמא אחרת שלדעתה מאפשרת את השגת המטרה( נ)ליהי 

.. ל, לדעת איפה אתה הולך, אז תמיד מלמדים את כל השליטה בסוס.. יש בסוסים הרבה

נגיד במובן . אתה צריך להוביל אותו, להגיד שאתה שולט ולא לתת לסוס להוביל אותך

לתת את , לדעת מתי לעצור.. תמיד אה זה כאילו לא, מסוים לגלות עדינות כלפיו

 זה קשור מאוד לחיים שצריך את.. הפקודות שלך כדי שינוע אבל גם לדעת לעצור אותו

, לדעת להוביל את עצמך בדרך שאתה חושב שנכון ולא לתת לאנשים להוביל אותך.. ה

 .אני חושבת שזה מאוד מתבטא בזה. ולתת להציב גבולות לעצמך ואחרים

ההתמודדות שלה כמדריכה מול המשימה של השגת לראות את ניתן ( צ)ל שיר בדבריה ש 

 : מטרה זו

הוא לא במקום המגונן והכל הזמן , אני מרגישה, פה המדריך, זה נותן לה מראה לעצמה

אז בואי אני , אני מוצאת את עצמי מלא מלא פעמים אומרת. הוא כן מחבק, רק מגונן

אני ממש ממש לא אסדר , פעם לא יסדר דבריםאבל אני אף , אלך איתך לדבר איתה

, ולהגיד לו. כי זה לראות כאילו ילד בוכה, למרות שלי זה כואב כמדריכה... דברים לבד

  .אתה תרים את עצמך, אבל אני לא זה שירים אותך, אני אחזיק לך את היד, אני איתך
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ספציפית יותר בה שישה מרואיינים התייחסו למטרה  .יכולת התמודדות עם קשיים 

היא מתייחסת ( נ)בדבריה של טניה . הנערה תקבל כלים להחזיק את עצמה ולהתמודד עם קשיים

מה שהופך , אנחנו אנשים טובים שעברו עלינו דברים רעים: "להתמודדות והשלמה עם קשיי העבר

ונראה לי  ,להכין לחיים, לפי דעתי זה יותר בקטע של כמו שאמרתי קודם. אותנו לאנשים נוראיים

מתייחסת להצלחה בהתמודדות עם הקשיים ( צ)שיר ". גם ללמוד להתמודד עם כל השיט שעברת

 : בחיים הבוגרים

זאת אומרת . טכנית.. מבחינה נפשית ו, להביא בת למצב שהיא יכולה להחזיק את עצמה

זו שאיפה שלי כמדריכה שאני אוכל נגיד מתישהו להסתובב בירושלים ולפגוש .. שכאילו

שהיא מחזיקה את עצמה במובן .. ולראות אותה נגיד שהיא עובדת ולומדת ו.. מישהי

שיש לו כושר התמודדות .. שהבן אדם, וגם מבחינה נפשית.. המאוד בסיסי של בן אדם

 . שהוא לא נופל, שיש לו כושר התמודדות, עם העליות הירידות, עם הכאבים, עם החיים

לכך שגינת עדן מעצימה את הנערות ובכך מחזקת חמישה מרואיינים התייחסו  .העצמה 

המטרה של המקום זה לתת לבנות כוח " .תן לקראת היציאה לחיים הבוגריםמכינה אוואותן 

באופן כזה שהוא נותן להם כלים לצעוד עם הקושי הזה שלהם והמורכבות שלהם . ואמון בעצמן

דיברה על העצמה ספציפית ( צ)צביה . (צ)רונן , "יאות הסובבת וגם בכללגם בתקשור עם המצ

לתת : "כשסיפרה שמטרתה לעזור לנערות במימוש הפוטנציאל המוזיקלי שלהן ולמקצע אותן

להכשיר אותן , פשוט מקצועי, למקצע אותם...בעיקר במוזיקה, מקום לביטוי היצירתי שלהם

, צר אפילולהפוך את זה למו, ללמוד אחר כך, לעשות מזה דברים הלאה.. להיות מקצועיות כאילו

 : היא נתנה דוגמא לכך". מוצר שאפשר לשווק אותו, את היצירה שלהם

מאוד , שהשירים שלה מאוד.. ו. עברתי איתה דרך ארוכה להבין שהיא שווה הרבה

היא גם , זה הדבר שתופס, הרגשתי שממש היא יודעת מה היא רוצה להגיד... בוגרים

אין , זה העבודה, לה שיש לה את זהאז עבדתי איתה כל הזמן להראות . מבצעת מדהים

 .להזכיר לה, להראות לה. שם יותר מידי מה ללמד

היא היחידה שהתייחסה במפורש לנושא של העמקת ( צ)רעות  .העמקת הרוחניות 

בוודאי ובוודאי ' בשלב ב. "הרוחניות על מנת להצליח להביא אותה לידי ביטוי בהמשך החיים

של יכולת להביא לידי ביטוי , חיים אה.. של עומק רוחני אה, יתנכנסת פה גם שאיפה של בניה רוחנ

 ".חיים שיש בהם חיבור לעם ישראל ולבורא עולם. גם אמונה בקדוש ברוך הוא, בחיים

ניתן לראות כי נושא  (בעיקר בישיבות הצוות ובתצפית על מפגשי הקבוצה) מבין הדברים, עם זאת

 בדבריםכך למשל . ם ומלווים את העשייה במסגרתשזורי, הרוחניות והאמונה בקדוש ברוך הוא
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כי היצירה  מתואר, ממקימי המסגרת, רופא ויועץ בכיר בגינת עדןעל ידי  8בישיבת צוות שנאמרו

 . ה ומעבר לכך ישנו דגש על עשייה למען הכלל"המשותפת צריכה להיות מכוונת לאמונה בקב

אחד כלפי   .יצירה משותפת זה ודאי כשמצליחים לדבר בשפה אחת ,צירה אמיתיתי

זהר לא ילהאך  .יצירהלשותפים  ולהיותלבנות חברים ושפה  ,להבין אחד את השני ,השני

תהיה קשורה לאמונה אמיתית  ,שכל יצירה שתהיה במקום הזה -לבנות מגדל בבל 

קשה לתת , בכל דבר ,אפילו כשעושים דברים בקדרות ...ה הכל למען עם ישראל"בקב

  .אחדות מבורכת למען הכלל ,יצירה ,בעיקר אמפתיה ,הסבר מה אנחנו עושים פה

התייחסו לכך כי גינת עדן נועדה ( 04)מרואיינים רבים  ."לקדם אותנו כמה שיותר" 

, המוזיקה, לעזור לבנות עם קשיים דרך העבודה: "לקדם אותן ולשקם אותן, לעזור לנערות

כל אחת מגיעה עם השריטה שלה , יש מגדירים אותה טיפולית, חווה"; ( נ)אורה , .".חיות, אומנות

אבל יותר טיפולי ויותר משהו , לא יודעת חוויתי בדיוק, זה יותר על החלק החוויתי(... מחייכת)

המטרה בעיני זה לקדם אותנו כמה שיותר טוב "; ( ב)מלכה , "שעוזר לי עצמי ולא לימודים נטו

 (. נ)רינה , "להתקדם מאיפה שהם עכשיו בחיים שלהם, להתקדם בלימודים ,ם בחייםלהתקד... פה

ניתן היה לראות כי עלו שני , חלק מן המרואיינים התייחסו למטרות טיפוליות ספציפיות 

 :תחומים עיקריים

המרואיינים תיארו כי חלק מהותי מהטיפול הינו השמירה  .הגנה על נערות בסיכון 

נגיד עושים דברים : "מסבירה( נ)כך למשל ענהאל . וההגנה על הנערות העלולות לסכן את עצמן

 (:ב)וכן נעם ". שאולי אתה לא רוצה וזה אבל כדי לשמור עליך ולהגן עליך

לעזור בתחום ... לקדם אותם הלאה, לשמור עליהם, לעזור לנערות בסיכון, לשמור

גם מבחינת , להתקדם גם מבחינת לשמור על הנערה... שיקומי, טיפולי אפשר לקרוא לזה

נגיד שלא תסתובב .. אה אם היא בסיכון מסוים לעזור לה לצאת ממנו לדבר עליו ל

 .אנסינגיד שלא ת' תעשן וכו, נגיד שלא תשתה. בלילות בקיבינימט

ארו כי הטיפול מתבטא ביכולת של הנערה לקבל שלושה מרואיינים תי .קבלת המציאות 

ן ואת את העבר שלה לי המטרה העיקרית זה לא שיפסיקונראה . "את המציאות אליה היא שייכת

 (. נ)ליהי , "לעבור הלאהולהשלים עם זה , גם אפילו, מה שהן עושות או חושבות

. עצמן בעיקר היכולת הזאת לצעוד עם והוא, מה שאנחנו מנסים ללמד את הבנות

, ומצד שני דווקא מכוח החלקים האלה ד אחד למרות החלקים המורכבים שבהןמצ

                                                 
8

 15.2.4012ישיבה שהתקיימה ב  
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' לא ישתנה ב' א ת המקום הזה שבתוכן ולהבין שהוא כנראההיכולת הזאת לקבל א

 (.צ)רונן . גם מיוחד ולדעת לצמוח איתו

חמישה מרואיינים התייחסו לכך  ."עצם זה שזה לא חובה,זה גרם לי לרצות ללמוד" 

התייחסו ניתן היה לראות כי חלקם . לנערותי מטרת המסגרת הינה להקנות ידע עיוני ומקצועי כ

התייחסו גם לידע כללי לאו  ואילו אחרים למטרה ספציפית של מעבר בחינות הבגרות בהצלחה

המשותף לכולם היה התיאור הכללי של אפשרות בחירה וגילוי  .דווקא עבור בחינות הבגרות

תואר כי אין כפייה ללמידה כלשהי אלא עידוד על מנת לעזור לנערה . הלמידהעצמאות בתהליך 

עצם זה , אני ראיתי על עצמי שזה גרם לי לרצות ללמוד" .להתקדם וללמוד דברים חדשים בחייה

 (ב)מרב " שזה לא חובה ורשימת שמות וזה זה גורם לך יותר ללמוד

שבנות "שנשאלה על מטרת המסגרת ענתה בפשטות ( נ)אורה  .קבלת תעודת בגרות 

, עושים גם בגרויות וכאלה... להתקדם גם מבחינת לימודים"פירטה יותר ( ב)נעם ". יוציאו בגרויות

 דברים שהןבלי חובה אבל דוחפים לזה מאוד ואז הרבה משלימות , דוחפים לזה מאוד, מי שרוצה

יות אני עשיתי הרבה בגרו, לא יודעת, דמות בלימודיםאו לא למדו שנים קודמות או פשוט מתק

 ."פה

מקצועי  לא כמו בית ספר זהסיפרה כי אמנם המטרה ( ב)מרב  .למידת דברים חדשים 

לא מלמדים אותך . "שיוצאים עם מקצוע אך ישנה חשיפה לתחומי ידע אחרים מלימודי הבגרות

אבל מלמדים אותך , לא מלמדים מקצוע, איך קונים אותו, איך לעבוד עם חימר, מההתחלה איך

 ". להסתדר עם דברים שהם לאו דווקא לימודיים

 :ידע המדובריםניתן לראות את שני סוגי ה( נ)בדבריה של ענהאל  

ללמוד דברים , להתקדם, לעשות בגרויות, ללמוד, לקדם אותך, לעזור לך לא יודעת

, מלא דברים לא ידעתי ועדיין לא יודעת עכשיו, גם לבשל. עיזים, לדוגמא. חדשים בחיים

מלא דברים , לא יודעת מה, להפעיל כביסה, לעשות דברים בעצמך, להתמודד עם דברים

 .מא צריכה לעשות לך את זהילעשות בעצמך ולא א
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 בגינת עדן חווית הטיפול – 4פרק 

במהלך . חווית הטיפול בגינת עדן כפי שעלתה ממשתפי המחקר פרק זה נועד להציג את

. הראיונות העלו המרואיינים נושאים רבים אשר עבורם מהווים חלק מרכזי מחווייתם בגינת עדן

 .מחוללי השינוי והשינוי עצמו: עיקריותניתן לחלק את אותם נושאים לשתי תמות 
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 .מחוללי השינוי

שהביאו אותם משתתפי המחקר העלו מספר נושאים . סוף העולם התחלה חדשה

עצם , פעולה כלשהי שנקטוציינו כי עוד לפני ( 02)מרבית המשתתפים , אולם לפני כן. שינוי שעברול

כאשר ניסיתי להבין למה הם . מהווה גורם משמעותי אשר משפיע על השינוי במקוםהשהות 

 :עלו שלושה מאפיינים, הזה" מקום"התכוונו כאשר התייחסו ל

תשעה מרואיינים דיברו על כך שגינת עדן נמצאת במקום מנותק וכי עצם הניתוק . מנותק

כדי להשתקם צריך , לתת להם הזדמנות למשהו חדש: "הזה מאפשר את השינוי במקרים רבים

( נ)ליהי (. צ)יעל " גם אולי עושה טוב, הניתוק, גם הריחוק הזה... מבודד, הרבה פעמים מקום חדש

 : שר לה להתרכז בעצמהתיארה כי הניתוק אפ

אז אין את כל הקטע , גם במיוחד שזה לא בעיר, יש לך הרבה יותר זמן כזה עם עצמך

אתה מאוד ..תה יכול לצאת וזהא, שאתה יכול לנסוע לכל מיני מקומות, הזה נגיד אה

זה מובן שאתה תתחיל לחשוב יותר , כי אתה במקום פחות עירוני אז אתה, לחשוב יכול

 .שהו אחר מסביבלעצמך שאין מ

: חמישה מרואיינים התייחסו באופן ספציפי לשקט ולאווירה שנוצרת כתוצאה מהניתוק

ואז פשוט חשבתי עם עצמי ובסופו של , עם כל השקט מסביב, המקום הזה נותן הרבה זמן לחשוב"

משהו כנראה . פשוט טוב להן וזה מפתיע אותי כל פעם מחדש(. "ב)מלכה " דבר עשיתי את השינוי

עוד לפני , בעצם הבסיס... ביכולת של בת להיות עם עצמה, בשקט, באווירה, דווקא בניתוק

, הרים ושקט זה עושה לבן אדם טוב... השקט עושה הרבה(. "צ)רעות , "שהתחלנו לעשות משהו

 (.נ)אורה , !"לא משנה מה, לא משנה
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מהווה , ב לטבעקרו, תיארו כי המיקום של גינת עדן במדבר( 9)המשתתפים . קרבה לטבע

המדבר גורם לך . אין מצב להיות במקום הזה ולא לעבור שינוי. "גורם המשפיע על השינויגם הוא 

נותנת דוגמא כיצד החיבור לבעלי ( ב)מלכה (. נ)אורה " לחפור פנימה בעצמך גם אם אתה לא רוצה

, תי פשוט עולה לדירהיי, הרבה פעמים שהייתי במצב רוח רע... חוזה נתן לי כ: "חוהחיים נתן לה כ

לא , זה היה מרגיע אותי כן.. הייתי מקשיבה למוזיקה שלי ומסתכלת על העיזים, הייתי מתנתקת

( צ)שיר . מספר מרואיינים ניסו להסביר מה בקרבה לטבע מהווה גורם המחולל שינוי". יודעת למה

.. זה מאוד חזקאני מרגישה שהמקום ה: "מתארת כי המקום ללא גירויים ועל כן השפעתו חזקה

אתה לא ממש יכול , הוא בלי איזה גירויים ואיזה, נורא חשוף כזה, במדבריות, משהו במדבר

 :מדבר על הקרבה של גינת עדן למציאות אמיתית יותר( צ)רונן ". לברוח מפה לאיזשהו מקום

הם קרובים אל איך ' הם קרובים אל הטבע וב' ניסינו להתקרב כל הזמן לחיים שא

 רצינו תמיד לחוש שבעצם בשביל לאכול, כלומר. מתנהלת באמת שבהשהמציאות 

או בשביל לשתות חלב צריך לעבור תהליך של , צריך לעבור תהליך של גידול העגבניי

גם של , רצינו לחוש את המקום הזה בטבע. 'טיפול בעז ושל הבאתה להמלטה וכו

להיות קרובים אליו מתוך הבנה שבעצם אנחנו , את המקום הזה, הצמיחה וגם של החי

 . חלק מזה

לעולם הכללי וההשפעה של הייחודיות הזו על  הוא ממשיך ומתאר את השוני בין גינת עדן

 :הנערות

כלומר . מנוכר אליו, אלא גם שהוא בטבע, לא רק מהטבע, העולם הכללי חי בניתוק גמור

והוא יוצא אל נקודות , ביטן את עצמו ברצפה ושם לעצמו תקרה, באיזשהו מקום

מו איזשהו אבל הוא לא מאפשר לעצ, קצת מתמונות נוף תליהנומסוימות כדי בעצם 

אבל אחרי זה ראינו . באופן אינטואיטיבי זה עשה לנו טוב... נתיב של נוכחות במקום הזה

, בגלל שהוא נקי יותר. ןהמקום הזה יותר מבין אות, יותר במנוחה שם הןבנות שפשוט 

הוא פחות מעורבב עם כל מיני תפיסות והגדרות והוא פשוט , הוא ראשוני יותר

 . מה שנקרא' בציור של ה, המציאות

משווה גם היא בין גינת עדן לעולם הכללי ומתארת כי הקרבה אל הטבע מהווה חיבור ( צ)צביה 

 :חיבור שהוא בעיניה נדיר בעולם שלנו כיום, נוגע לחיים

, חיים הוא מטורףהקצב היא מציאות ש, לפחות בישראל, יוםהמציאות של העולם כ

, אנחנו חיים בטלפון ובמייל, בטלפון ,ברמה שאנחנו כל הזמן צריכים להיות זמינים

אם , בקרוב יש הרבה פחות זמן להשקיע, בקרוב.. ו. משוגעת, זמינות כאילו, באינטרנט
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אנחנו חיים בעולם , הכל נהיה כאילו ,בילדים ובחינוך, אם זה בשכנים, זה במשפחה

 כל הכוחות האלה. פחות מגע, פחות קרבה, פחות אינטימיות, מאוד וירטואלי כזה

בקקי של , וךמקום שמנסה עדיין לגעת בלכל, איןעדיין , ופה. הולכים לפלאפון והמחשב

 . זה משהו שהוא מאוד נדיר.. הסוסים ו, העיזים

לראות גם בדבריה של המפקחת על לדברים הללו על הייחודיות בקרבה אל הטבע ניתן חיזוק 

 : 9צוות אשר דיברה בישיבת, "הילה'הלימודים בגינת עדן מטעם תוכנית 

יש בו משהו לא , יש בו משהו פשוט, המדבר]...[  המקום הזה עושה השראה אחרת

כשאתה במדבר הרבה יותר קל לך להגיע לשורשים כי , יש בו משהו מאוד עמוק, מתחכם

יש פה משחק  ..זה העומק, ודווקא המדבר זה הפשטות, אין את כל הצמחייה שמפריעה

אז . והיא עדיין הלטאה הייחודית, כמו שהלטאה מסווה את עצמה בטבע, עם הטבע

 . אבל בכללים שהטבע הזה מאפשר ,משחקת איתכם פה ואתם משחקים איתה פה הנערה

שלושה מרואיינים דיברו על כך כי המראה החיצוני היפה של , לבסוף. היופי של המקום 

זה הרגשה , זה כיף, נעים לבוא, זה נראה פה מאוד יפה: "נערותהמקום משפיע על התחושות של ה

זה מה שטוב , הטבע, כאילו האדמה, כאילו טוב לא יודעת, תכלס המקום יפה(. "צ)יעל " נעימה

 (.נ)אורה , "כאן

 והיצירה פי המחקר הוא נושא העשייההנושא העיקרי שעלה מכל משתת. ויצירה עשייה 

 :בחווה בגינת עדןעבודה שבא לידי ביטוי ב

אפילו נגיד דינה , אני זוכרת. בנות שעבדו והיו בעבודה באיזשהו צוות זה עשה להן טוב

אבל היה .. שהיה מצב שהיא לא הייתה בצוות והיא לא הסתדרה פה עם הבנות וזה( ב)

נשאר לה משהו לעשות , זה עשה לה טוב, והנגרות לאיזה זמן קצר, לה את התפירה נגיד

 (צ)יעל  "במשך היום

את מגיעה , בעצם זה שיש לך עבודה ויש לך חברות ויש לך ניתוק מהתא המשפחתי" 

, היה ימים כיפים, היה די נחמד 10הבוץ... את יכולה משם להתקדם, למקומות יותר רגועים בנפש

 (ב)ליאור " אם כיף לך בעבודה אז כיף לך, שזה כיף

 .בפסקאות הבאות אציג היבטים אלו, שוניםהמשתתפים התייחסו לנושא זה בשישה היבטים 

                                                 
9

 15.11.4012ישיבה שהתקיימה ב  
10

 בניה אקולוגית בבוץ 
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היכול , מרואיינים דיברו על כך כי הפידבק לעשייה של הנערה 04. מהסביבה משוב 

מהווה גורם משמעותי המשפיע , להתקבל מהאנשים בגינת עדן או גם מהסביבה הטבעית בחווה

 . על הטיפול

שים היה כל ערב אחרי שהוא חוד, אבל שבן אדם מכין אורז, קשה להסביר את זה

כשהוא מכין אורז לבנות והבנות אומרות , משוטט בלילות ובמשך הימים הוא היה ישן

זה פשוט .. צורה מוקירות תודה זה יאו באיזושה" איזה מעולה את, היה לי טעים, וואו"

וגם אם לא . שהיא חיובית ושהיא טובה, פשוט להכיר עוד זווית בעצמן.. גורם להן אה

יש , זה כאילו יש משהו, שגדלה הרות אבל מול הפרח או מול העגבניימול הבנות האח

כשיש פידבק שהוא טוב אז אתה פתאום מכיר את עצמך גם ... פידבק בגינת עדן הזה

 (צ)נעמי . אתה לא כזה גרוע כמו שחשבת, בצורה שאתה בסדר

: גינת עדןשענתה לשאלה מה עושה לה טוב ב( נ)ניתן לראות דוגמא לכך בדבריה של  טניה  

אני אוהבת לראות ... שאני רואה שאני מכינה גבינות ויוצא לי טוב ואנשים אוהבים את זה"

 םאם אני יושבת ועושה משהו בחימר ואנשי, נגיד באומנות. אנשים שהם נהנים ממה שעשיתי

נגיד : "בהמשך היא אף סיפרה". אני נורא מבסוטה על זה, מתלהבים מזה ורוצים לקנות את זה

זה . ת לידה בריאה של עז שהתינוק יוצא בריא ויונק ועושה הכל לבד כמו האחרון שנולד לנולראו

 ".כי אתה יודע שבגלל שטיפלת טוב בעז אז התינוק הזה יהיה בריא, עושה לך טוב

 : המתקבל מהסביבה כתוצאה מחוסר עשייה, מתארת זווית אחרת של פידבק( צ)רעות 

אם בת . משמעות קריטית בחיי היום יום של החווהבעצם היא נדרשת לאחריות שיש לה 

קח אחריות עליה יברגע שהיא לא ת, היא לא תוכל, אחראית על המטבח ..אה, מחליטה

יש פה .. וזה כמובן מיד יחזור אליה בבומרנג, זה משהו שבעצם יפגע בכל מי שנמצא כאן

השלכות הרבה יותר קריטיות מאשר כשהיא החליטה לא לקום בבוקר שהיא הייתה 

מחייבת אותה להרים את עצמה מקבלת רפלקציה חזקה מהמציאות שהיא ... בבית שלה

 .גם כשקשה לה

אנו רואים היבט נוסף והוא לקיחת אחריות באופן , בריה אלו של רעותבד. אחריות 

קודם כל כשבת מצליחה : "בהמשך הריאיון היא אף הוסיפה. משמעותי על תחום מסוים בחווה

ברגע שבת .. ולא משנה באיזה תחום זה יהיה אה, לקחת על עצמה אחריות ולעמוד בה, לקחת

מתייחסות לאחריות  אשרבתיאורן של הנערות ת זאניתן לראות ". חומצליחה היא מקבלת כ

נכון זה אחריות גדולה , בסוסים זה נותן לי... גם בזכות הסוסים מחזק אותי פה: "המוטלת עליהן

הבנות (. "נ)רינה , "אבל זה מראה לי כמה אני אחראית מספיק בשביל כל מיני דברים. י וזהימיד



57 

 

ר ואם זה אם זה לקום בבוק, אחריות ןשיש להמרגישות  את החופשיות גם הן רגישות שיש להןמ

יש סיבה שאת קמה , זה נתן לך הרגשה שכאילו.. או להכין את האוכל שהחיות תלויות בהן, לדיר

 (.ב)מלכה " שיש לך מה לעשות, בבוקר

לדאוג שאתה קם , להכין אוכל לבנות, לנקות, זה לעבוד, לעבוד במטבח זה להיות צוות

הייתי מאוד , זה כמו שאתמול לא קמתי, ן אין ארוחת בוקראם אתה לא קם בזמ, בזמן

פשוט אז . זה לא טוב, לא היה ארוחת בוקר והן נדפקו וגם אני נדפקתי, לא קמתי, עייפה

, אני באמת מבינה את זה... לעשות את החובות שלך, לדאוג לקום בזמן, צריכים לדאוג

קמתי והכנתי אחלה , קמתיבסוף , היום לא קמתי, בגלל זה אני משתדלת לקום בזמן

 (נ)ענהאל . כולם היו שמחים, ארוחה

תשעה מרואיינים דיברו על כך כי החוויה החיובית של הצלחתם להשתלב . חווית הצלחה 

ההבראה האמיתית זה : "בעבודה בחווה הינה משמעותית מאוד ומשפיעה על הבראתם הנפשית

בהתחלה זה ... זה ההבראה, להיות יציב, להצליח לקום כל יום. ללכת לעבוד ולהצליח בעבודה

את אכלת , את קטפת אותה, יהיאת גידלת את העגבנ, זה עושה לך טוב, יהיעצם זה שגידלת עגבנ

 (.צ)נעמי ". וואו. אותה בארוחת בוקר

זה , כאילו אז אתה רואה את התוצאה, אתה מתאמץ על משהו ואז אתה מפיק ממנו

, ואני חושבת שהמטרה כאן זה להיות חווה יוצרת ..יותר מאלף, יותר מהכל, שווה כאילו

גם מול עצמך . יש לך קרדיט לטובה...שהבנות באמת רואות את התוצאות.. וחווה ש

. זה לא הר, אתה יכול, אתה מסוגל אתה רואה שעמדת בהישגים, לא מול החברה, אפילו

 (צ)שרית 

ההתאמה האישית  שישה מרואיינים התייחסו לכך כי. התאמה אישית לתחום העבודה 

 :נותן להן טעם לחיים ובכך מחזק ומקדם אותן, של תחום העבודה לנערות

זה , פיסלנו ובנינו עם פסיפס וזה (ב) כאילו אני ודיצה, ושם מצאתי את מקומי לגמרי" 

לא רק עשיתי אלא , שמצאתי, הגדול הזה במבואות, זה הסוף כאילו, וזהו... אושר גדול, היה אושר

זה שיש , מה נתן לי כוח(. "ב)נעה , "הוא יצא טוב, בדבר שעשיתי, עשיתי מה שאני אוהבת וגדלתי

מספרת על ( צ)שיר (. ב)נעם " יו בבוקרמשהו שאני אוהבת לקום אל, זה שיש לי תחום, לי אחריות

ויש ... ממש, זה נתן לה טעם לחיים.. היא, זה נורא. שעבדה בחממות: "שעבדה בחממות( נ)אורה 

ראיתי איך , משהו שהיא עושה בעולם הזה, ויש לה משהו שהיא יודעת, לה כאילו את התחום שלה

מסבירה כיצד ההתאמה האישית  היא( צ)בדבריה של יעל ". הקשר שלה עם האדמה ועם העשייה

 :מאפשרת לנערה למצוא את מקומה כאשר בשאר המקומות נכשלה בכך
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ס אז הלקות "נגיד אם אתה בבי. בכל  מקום שאתה נמצא הלקות שלך זה לפי החברה

אבל אם אתה . כאילו דפוק, אז אתה לא מסתדר, אם אתה לא יודע לקרוא ולכתוב, שלך

. אם אתה לא מסתדר עם הפרות ועם השדה אז אתה דפוקאז .. ס וזה"ואין בי, בקיבוץ

שיש להן כמה , אז מה שאהבתי פה. אבל זה לא משנה אם אתה יודע לקרוא מעולה

אבל היא , דפוקה בחברות, גם אם היא דפוקה בלימודים, אפשרויות לנתב את עצמן

 .אז יש לה משהו, טובה בלתפור נגיד

את המרחב האישי שיש לנערה ( /)העלו המשתתפים , במהלך הראיונות. מרחב אישי 

הן תיארו כי לאחר שניתנה לנערה אחריות ספציפית עם מסגרת דרישות . בזמן עבודתה בחווה

 : יש לה מרחב בו היא יכולה להביא את עצמה ואף לקבל שייכות מכך, מסוימות

נניח יום אחד .. ל למצוא את הזהאתה בתוכו תמיד יכו, יש לך מסגרת של זמנים כלשהי

להכין פסל , אני הולכת להכין צלחת. המרחב האישי שלי, נה ולא יוגורטהיה בא לי לּב

יש את המרחב האישי שלך בתוך . היום אני הולכת להכין להם סלט מטורף, לצבוע.. ולא

אתה מוסיף לזה , וגם לאט לאט זה הופך להיות שלך. זה מקדם מאוד, זה כיף...זה

 (ב)מרב . שלךמ

כאילו , אפילו שלא הייתי צריכה, והכנתי אותו, כולם היו שמחים לראות שהכנתי אוכל

.. נחתוך זה, יש לי עוד זמן? למה לא, אז אני מוסיפה פשוט, כתוב לי בדף כמה אני מכינה

 אני.. זה כיף כאילו לראות שנכנסתי לזה ו. למה לא לפנק עם זה וזה, נשאר לי עוד זמן

 (נ)ענהאל " זה פשוט כיף, ואני נהנית מזה, אני לא עושה בדיוק מה כתוב, דבריםמוסיפה 

 :היא מביאה גם את המקום של המדריכה שמאפשר את המרחב הזה( צ)בתיאורה של שיר 

אנחנו מאמינות , הן לוקחות, זה כאילו בבועה למבפנים.. יש פה מרחבים לא רק בטבע זה

, אנחנו נשאיר דברים לקבוצה, נעשה מזה ביג דילאם לא יקומו אנחנו לא , שהן יקומו

 .ואם הן מאכזבות אז הן מאכזבות, יש הרבה לסמוך עליהן, יש

חמישה מרואיינים דיברו על כך כי ישנה ראיה תהליכית על עבודתן של . ראיה תהליכית 

מתאר זאת כאשר מתייחס לסרט ( צ)רונן . העבודה המעשית בחווה והעבודה הנפשית, הנערות

 : סרט אשר משקף לדעתו את הראיה התהליכית בגינת עדן, 4בערוץ  נעשה על גינת עדןש

וגם התוצאות שלו הם . את רואה תהליך של צמיחה עם כל המורכבות והקושי שבו

כלומר עם כל החבטות והקשיים ... תוצאות של שלב קדימה ולא עשרים שלבים קדימה

, היא הסריטה, יא צמיחה מציאותיתרואה צמיחה שגם אותה צמיחה ה( הבמאית)היא 



59 

 

נקודה שהיא קשורה  יבאיזושהבשביל להבין את הסרט צריך להיות ..שום דבר לא מבוים

 .וכל מקום פנימי חזק יותר, והמעריכה כל צעד, ההדרגתית, אל הראיה הזאת

ביטוי בעבודה  מרואיינים נוספים התייחסו לכך כאשר תיארו כיצד התהליכיות באה לידי 

מלא מלא , זה נגיד עבודה שהיא נורא תהליכית ונורא, בצמיחה, מישהי שעוסקת באדמה: "והבחו

רואים שזה , זה מאוד מוציא ממך משהו.. ומלא כאילו, (מחייכת)ומלא דפקטים בדרך .. סבלנות ו

אתה . זה לא נגמר, כי זה מחזוריות, היא מקדמת בטירוף.. העבודה היא נותנת(. "צ)שיר " מוציא

יש לך . זה לא שיש לך מטרה סופית, זה לא עבודה שנגמרת מתישהו, מכין ארוחת בוקר, קרכל בו

אתה , וכל בוקר אתה עושה להם הפתעה חדשה, מטרה כל בוקר שהבנות יאכלו את האוכל

מוסיפה את הפן האישי שלה ומתארת כיצד השהות בגינת עדן ( צ)צביה (. ב)מרב " מתקדם

גם , הרבה דברים בחיים אני כאילו: "ו ביחס לחייה האישייםמאפשרת לה לקדם את הראיה הז

צריך  ,קח לו זמןיי, בלי יכולת לחכות לפרח הזה שיגדל, ריגוש מהיר, רוצה שיהיה פרי מהר

פשוט קורה . דרך החיבור עם הטבע זה מלמד בלי דיבור בכלל. שלנכ, להשקות אותו ולטפח אותו

 ".מעצמו

ך שהקשר של דיברו על כ( 01)רוב המרואיינים  ."אואימזה לא אנשי צוות זה אבא " 

דיברו על כך כי ( 1)חלקם . משמעותי והשפיע על התהליכים שעברו במקוםהצוות היה הנערות עם 

עם הרוב היה לי קשר , עם אנשי הצוות". הקשר היה קרוב מאוד ואף הגדירו אותו כקשר משפחתי

היה לי , לא יודעת, וסבבה ומשפחה כזה כאילוממש הייתי כאילו כזה פתוחה איתם כזה ..ממש טוב

סמכתי עליהם , לא יודעת..גם הבנות שירות וזה. בערך, הייתי מדברת איתם כזה חופשי. טוב כזה

 (.ב)נעם ". כזה

, זו תרצה( מורה)תרצה . ואמאזה לא אנשי צוות זה אבא , רונן ונעמי בראש ובראשונה

רבקה ..  המדריכות שלי.. אה. רמות עלאין לי איך לתאר כמה נשמתי קשורה בנפשה ב

לא , נראה לי שהיא הייתה. גם היה לנו קשר טוב מאוד, הייתה רק בשנה השנייה שלי

 נעה .גורם לי להחזיק את עצמי חזק לבדש.. היא הייתה חלק מהתהליך הזה ש, נראה לי

 (.ב)

 :הזההעלו המרואיינים שלושה אספקטים לקשר , כאשר תיארו את הקשר כמשמעותי

האכפתיות , אחד עשר מרואיינים דיברו על כך כי היחס האוהב של הצוות .אהבה והכלה 

שיש מי , אולי בפעם הראשונה, חיזקו את הנערות וגרמו להן להרגיש, והקבלה של כל נערה

מי שאני ולא .. א, הרגשתי שיותר מקבלים אותי בזרועות פתוחות יותר": שמקבל ואוהב אותן

מקום לא (. "ב)ליאור " שלא מנסים להתנגח בי, שמבינים אותי, מקבלים אותי באמת...כאילו
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( צ)לדבריה של צביה (. ב)נעם " משפחה כזה, שהוא בית ,שהרגשתי שמקבל אותי כמו שאני, יודעת

פשוט אהבה שזה בכלל לא . אני מרגישה שזה פשוט אהבה, ת וזהמהמורות והמדריכו, כל הצוות"

היא אף הוסיפה שדרך החשיבה והטיפול במקום היא לקבל כל ". זה הדבר שהכי צריך אותו, פשוט

גם אם מישהי לא תעבור בגרות והיא תהיה רועת צאן ממש טובה אז היא : "אחת באשר היא

 ".וט בריאהיא תהיה אלופה פה וזה נראה לי פש, תחשב פה

 :מתארת איך הצליחה להירגע כאשר קיבלו אותה( ב)נעה 

, את תגיעי, את תראי, לאט לאט, הרפיה כזו, כאילו.. קבלה כזו מצידם איזוהיהרגשתי 

בגלל שאנחנו מאמינים בך אנחנו , אבל, את תגיעי רחוק, זה לא שאנחנו מפקפקים בך

אנחנו מאה אחוז , מתי זה יגיעולכן אנחנו לא לחוצים מהדרך או מ, יודעים שתגיעי

 . תרגישי בנוח להיות את, איתך

גם את שימת הגבולות הנדרשים , מעבר לאהבה והקבלה, היא מוסיפה( צ)בדבריה של רעות 

 : ומתארת כי דווקא מתוך הקשר הקרוב הנערה מצליחה לקבל את הגבולות

וודאי בצורה מאוד אני חושבת שהיא אולי נפגשה לראשונה או לא לראשונה אבל בוודאי 

ומאוד מאוד , עם דמות שאוהבת אותה ואכפת לה ממנה מאוד ,משמעותית בחיים שלה

היה לנו שיחות שבהן .. שמה לה גבולות, ודווקא בגלל זה, רוצה בטובתה ובתהליך שלה

ולהגיד לה אוקי את  טובה או איזשהו כיף שנמצא כאן יאיזושהנאלצתי להוריד ממנה 

 .כי היא הבינה שזה לטובתה, שיתפה פעולה עם זהוהיא  זה את תפסידי

הצוות מאמין , תשעה מרואיינים תיארו כי בנוסף לקבלה של כל נערה .אמונה בנערה 

זה : "מסתכל על כוחותיה ומנסה להעצימה ובעצם מאפשר לנערה לפתוח דף חדש בחייה, בנערה

התחיל כאילו לבנות את החיים לעזור להן יענו ל.. ש, לבנות בסיכון.. שעוזר אה, מקום טיפולי

, לא מסתכלים על כל הדברים שעשית, אפילו שעשית בלגן וזה, שזה אומר. שלהן בצורה טובה

 (.נ)ענהאל  "מתחילים איתך דף חדש

הם מעצימים בעצם את חווית ההצלחה , החיזוקים שלנו כצוות הם מאוד מאוד עוזרים

זה גם נותן לבת , ומעצימים את זהקטור ומגדילים 'שאנחנו שמים פרוז. היום יומית

זה , הדבר השני. זה הדבר העיקרי שלדעתי נותן את הכוח. מאוד מאוד להתחזק מזה

. השדר שלנו שאנחנו באמת באמת מאמינים וסומכים. התחושה שמאמינים בה באמת

אבל אז כל פעם שהיא מצליחה מחדש לבנות , יש רגעים שבת שוברת אמון ואז יש נפילה

 (צ)רעות  .חוהיא מקבלת המון המון כאת האמון 
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, בגדול האמון שלהם.. אפשר להגיד רונן ונעמי(: "ב)ענתה נעה , ח בגינת עדןולשאלה מה נתן לה כ

ולהסיר ממני קליפות בלי . היכולת שלהם לזהות את הטוב שבי ולהעצים אותו.. האהבה שלהם ה

". להאמין בי בקיצור. חזק כאילו להאמין בי שאני אחזיק, בלי לפחד ממני, עם התגובה, לפחד

דיברה על כך כי האמון שנותנים בנערות מתבטא בהסתכלות עליהן כבעלות כוחות אשר ( צ)נעמי 

 :יכולות לטפל באחרים

זה כאילו מביאים לה עוצמה . זה לא את באה לפה כי את מסכנה ועכשיו צריך לטפל בך

לבנות שהן מסכנות וצריכות במקום להגיד ... אומרים לה קחי את הדיר.. ש, שהיא

הבנות באות ואומרים להן בואו תטפלו , במקום שהבנות יבואו ויקבלו טיפול, לא, טיפול

 .הטיפול שלכם זה הטיפול באחרים, בחיים

השיחות של הנערות עם אנשי הצוות מהוות נקודה נוספת אליה  .שיחות עם הצוות 

 לשיחות אישיות עם צוות שהיה קרובחלקם התייחסו  .כמשמעותית( 1)המשתתפים  התייחסו

מתארת כי הדיבור הוא הכלי ( צ)רעות . לשיחות עם אנשי טיפול ומקצוע לנערות ואחרים התייחסו

 :הראשוני לעבודה עם הנערות וכי באותן שיחות הצוות מכוון ומשקף לנערות את מצבן

ם העובדת מתקיימות כמובן השיחות האישיות ע.. זה מתחיל קודם כל בדיבור עם הבת

סוציאלית אחת לשבוע וגם שיחות שמתרחשות עם מדריכות תוך כדי העבודה לפי הצורך 

בעצם אנחנו גם מאוד קשובים לבת וגם מנסים לשקף לה את . וכשצריך גם שיחות איתי

 . איפה שהיא נמצאת

נגיד יש לי קשר עם : "אנו רואים דוגמא לקשר קרוב עם מדריכה( נ)בתיאורה של טניה  

יש מלא דברים רגשיים וכאלה של , לא הכל, לא, שאני מספרת לה הכל, המדריכות פהאחת 

ניכרת ( ב)גם בתיאורה של מלכה ". איתה על זה כל הזמן שאני מדברת, נעורים בוא נגיד ככה

 :במקום הקרבה כאשר מתארת את הקשר שלה עם מטפלת

יה והייתי מספרת לה מיד כזה היא הייתה שואלת איך ה, הייתי חוזרת אחרי סוף שבוע

לא הרגשתי בנוח לדבר , שלי אאימכאילו היה הרבה דברים שלא דיברתי איתם עם .. ו

.. ואיתה הייתי מדברת הכי פתוח שבעולם ובאמת היא עזרה ודיברה ו. איתה עליהם

 .נתנה עצות

אחד עשר ממשתפי המחקר . "הקשר איתה זה הדבר הכי אמיתי שהיה לי בחיים" 

כך קידם  לא כל? מה קידם אותי. "חולל שינויבין הנערות בגינת עדן כגורם המ תיארו את הקשר

, בתכלס כאילו שהכרתי פה את הבנות. שהבנות.. אני חושבת ש. די נתקעתי באותו מקום, אותי פה
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כאשר ניסו (. ב)פלו " זה מה שגרם לי להמשיך הלאה ,שהיו בסופו של דבר הכי קרובות אליי

 :ה בקשר היווה גורם משמעותי הם התייחסו לשלושה היבטים של הקשרהמרואיינים להסביר מ

כמו הקשר עם אנשי הצוות גם הקשר של הנערות בינן לבין עצמן תואר על  .קשר קרוב 

הקשר : "מתארת קשר שלה עם אחת הנערות( נ)לדוגמא טניה . כקשר קרוב (1) מרואייניםהידי 

אנחנו נורא אמיתיות אחת עם ... בחברה, בכללי, לא. איתה זה הדבר הכי אמיתי שהיה לי בחיים

בהמשך מתארת את הקשרים בגינת עדן באופן כללי ומנסה להגדיר עד ". כמו זוג נשוי, ההשניי

 : כמה הם אמיתיים

בגלל ... אני חושבת שהקשר פה עם אנשים ועם חברות הוא נהיה קשר יותר עמוק לחיים

שיהיה לך חבר פה לא תצא מפה עם קשר שחיים אחד בתוך השני אין מצב שאם תצליח 

ברור שיש פה את , אז זה קשר הכי, אם חברים פה אמיתיים, כאילו אם אתה חבר. קבוע

 . החברויות האלה שהן הכל אינטרסים וכאלה

 : תיארה קשר משמעותי שחוותה( ב)גם ליאור 

אני הייתי .. ו. שאני כבר הייתי פה ותיקה יותר, כמה חודשים אחריי, היא הגיעה אחריי

כולם היו נוסעים הביתה . היחידה באותה תקופה שלא היה לה לאן ללכת בשבתות וזה

כבר ...שלא היה לה שום מקום ללכת, ואז היא הגיעה גם.. ואני תמיד הייתי נשארת לבד

מציגה אותי , קוראת לי אחות, יום היא מתקשרת אלייעד הומאז ו, אז נוצר קשר טוב

 . ברחוב בתור אחותה הגדולה

, בגלל שזה קצת בנות אז כולם יותר ביחד: "מוסיפה את הגורם לדעתה לקשר הקרוב( נ)ליהי 

באופן הרבה ... שאתה עם אנשים הרבה זמן אז אתה מכיר אותם הרבה יותר טוב, מאוד מכירים

 ".תי בבית ספר איתםיותר עמוק מאשר אם היי

סיפרו כי מה ( /)בנוסף לקשר הטוב והמשמעותי שתיארו הנערות הן  .קהילה מגובשת 

שהייתה קבוצה מלוכדת , שנתן להן פעמים רבות כוח והשפיע עליהן הייתה קבוצת החברות

, מה שהיה לנו שם, התקופה הזאת, גם שעכשיו אנחנו חברות הכי טובות זה עדיין" :ומגובשת

היא  אם. או אפילו שמישהי הייתה חוזרת אחרי תקופה קשה. ות שהיינו עושות ביחדהשטוי

 (ב)מלכה " כולן היו שם בשבילה, הייתה יוצאת והייתה חוזרת

, היינו אז באמת קבוצה של בנות, זה היה באמת החבורה, בזמן שלנו, מה שלנו נתן כוח

שבאמת כולם רצו שמה שבאמת כן חיבר את כולם , יחסית בוגרות גם בגילאים

ח חזק ווזה היה מאוד כ. להתקדם, כולם הרגישו שהם רוצים לעבור שלב, להתקדם

 (ב)ליאור . ומלכד של בריאות
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מתארת כי השפעת הקבוצה לא הייתה תמיד חיובית אך היוותה עבורן כוח מלכד ששומר ( ב)מרב 

 : עליהן מפני דברים חיצוניים

זה לא  ,בגלל זה, גם לטוב וגם לרע, לכל דבר, כן ,חוזה חתיכת כ, מה נתן כוח זה הבנות

אני לא היה לי שום בעיה , (צ)כולם היו נגד יפית , אני זוכרת שפעם אחת.. דווקא קידם

זה , זה לא לחץ חברתי זה פשוט..אני, אבל ידעתי שאם אני לא אעמוד מאחוריהם, איתה

אז . י צריכה לעמוד לידהאנ, היא פגעה בחברה שלי, אז מה אם היא לא פגעה בי, לא יפה

והלן , היינו הולכות לעיר ופתאום, כאילו..כי בדיוק אותו דבר עושים גם בשבילי, חוזה כ

פשוט העיפו לה , מישהו ראה אותה מתקרבת לעיר.. היה אסור לה להתקרב לעיר, נגיד( נ)

הולכת עם בן אדם שיודעים ( נ)או מישהו ראה את תלמה , כאפה והעיפו אותה משם

 .ח כזה ששומר עליךוזה היה מן כ, ישר מעיפים אותה משם, א לא טובשהו

מתייחסת לכוח של הקבוצה גם העבודה הקבוצתית במקום היא  את( צ)גם בתיאורה של רעות 

 :ללא התערבות של הצוות

, לפעמים זה בכלל בלי התערבות שלנו, העבודה הקבוצתית היא מאוד מאוד משמעותית

. לויות שלהן בתוך הקבוצה עם עצמן ואנחנו רק מקשיביםלפעמים פשוט קורים התנה

אני חושבת שהעבודה שלנו הטיפולית היא בעצם ההקשבה כל הזמן לפעימות בשטח 

 .והליבון שלהן והחשיבה איך אנחנו מכוונים את מה שקורה בשטח לטיפול

ת התייחסו לכך כי ההכרות עם נערות חדשות שתי נערות ובוגר .הכרות עם חברה אחרת 

טענה כי כל הכרות עם אדם חדש משפיעה ועל כן ( נ)ליהי . היוותה גורם המשפיע על השינוי שלהן

יש פה בנות שהכירו בנות . עצם זה שהוא מכיר אנשים חדשים זה מעביר בו שינוי": נוצר שינוי

ארה באופן ספציפי יותר שההתמודדות עם תי( נ)טניה ". חדשות ועכשיו הם חברות אז הם שונות

, יכול לבוא לך, אתה יכול להיתקל בכל טיפוס שהוא: "החברה החדשה היא זו המביאה לשינוי

אם תצטרך לחיות עם אנשים , ללכת ללמוד להתמודד עם זה, ואתה צריך לעשות עם זה עבודה

 ."שאתה לא אוהב

ים התייחסו לעצם היותה של מחצית מהמרואיינ. "המטרה היא שהן יקומו בבוקר" 

התייחסו באופן כללי לכך שיש סדר יום במסגרת ( 2)חלקם . גינת עדן מסגרת כגורם המחולל שינוי

.. המטרה היא שהן יקומו בבוקר: "התייחסו לחוגים והוואי הנכללים בסדר היום( 1)ואילו אחרים 

אם לא , ייבות לעמוד בוסדר יום שהן ח ןיש לה, שהן יודעות מה הן עושות, שיש להן עבודה

אני , יש להן כאן את הסוסים(. "צ)יעל " שרואים את התוצאות מיד בשטח, הגדיים יהיו רעבים

על ציפיותיה ענתה כי ( נ)כאשר נשאלה אורה (. צ)שרית " רואה שזה עושה להן אור בעיניים ממש
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במה זה טוב ענתה שהתבקשה להסביר " מסגרת, עושה לך משהו"זה טוב לעבוד בבוקר כיוון שזה 

ניתן לראות איך היא אוהבת את ההוואי ( נ)בתיאורה של ענהאל ..". לא יודעת, נותן לך כוח"

 :במקום וכיצד זה משפיע עליה ועל הקשר עם הוריה

שיש סוסים וכשההורים שלי הגיעו לפה לראות את , דברים שאני אוהבת זה שיש אומנות

ך אני רוכבת והם שמחו לראות אותי רוכבת תי להם אייאז הרא, שהיה יום הורים.. אה

יש לי עוד מעט הופעה ואני , עכשיו.. נהנית כאן מהדברים, והיה להם כיף לראות אותי

אורי צבי , גרינברג.. שיר שאני הלחנתי אבל המילים הם של אה.. הולכת לשיר שני שירים

זה עושה לי , שרה אני משתחררת שאני, אני מרגישה, עושה לי מה זה טוב לשיר.. גרינברג

בחיים לא ידעתי שאני אתעסק .. שנתיים בפנימיות, י כבר מלא זמןאנ... מאוד מאוד טוב

  .פתאום אני נקשרת לדברים שבחיים לא ציירתי לעצמי שאני יאהב.. עם עיזים

 :תה בעקבות לימוד המוזיקה בגינת עדןיבדומה לענהאל מתארת את חווי( נ)גם רינה 

כמו למשל , שאי אפשר לתאר בכלל, במוזיקה, של איןבזכותה הגעתי לרמה 

, כולם עושים לי, אני שרתי, אני הופעתי. מי שעלה להופיע זאת הייתה אני, 11'פסטינוער'ב

, ועכשיו יש לנו עוד מופע..אמ. 'מאוד ריגשת אותי', 'וואי מאוד תודה שעלית לבמה ושרת'

מאוד רוצה להראות לכולם שאני  ובו אני גם עולה לשיר כי אני, של אורי צבי גרינברג

 (נ)רינה . יכולה להצליח יותר בשירה

שלושה אנשי . "הבת פשוט רואה שההורים שלנו ואנחנו מדברים באותה שפה" 

צוות הזכירו את שיתוף הפעולה בגינת עדן בין ההורים לצוות וטענו כי הינו הכרחי לעבודה 

 .ולהבאתן לתהליך מקדםמוצלחת עם הנערות 

יש את הבנות , וגם הבנות, דעת כאילו שההורים כן חשוב להם הקשר עם המקוםאני יו"

גם קשר עם ההורים אני יודעת (. "צ)שרית " הן יודעות שזה לטובתן.. זה וגם ש אתשמרגישות 

אני כן , אז פה זה כן חשוב? יש מקומות שמנתקים אותם, לא בכל המקומות ,שזה גם, שיש פה

 (.צ)יעל .." ואת רעות וזה, םרואה אותך מדברת עם ההורי

אז , מא מאמינה בנו וסומכת עלינו ומשתפת איתנו פעולהיברגע שהילדה הרגישה שהא

בעצם אנחנו נותנים כלים .. העשייה היא מקבילה.. גם הבת הרבה יותר חזרה להורים

... מה שבדרך כלל לא ידעה לעשות לפני זה, יותר נכון עם ההורים, לבת לדבר יותר טוב

יפה שאנחנו מכוונים זה בעצם מצד אחד שההורה ישחרר זאת אומרת אנחנו השא

עובדים עם הבת אבל מצד שני לתת כלים להורה איך הוא ידבר עם הבת שלו באותה 

                                                 
11

 .תחרות שירים שנתית של כלל מסגרות חסות הנוער בארץ 
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וכשזה מצליח לקרות זה מאוד מאוד משפיע וזה גם מאוד מאוד משפר את . שפה שלנו

שוט רואה שההורים שלה כי הבת פ. היכולת שלנו להשפיע על התהליך שהבת עוברת

 (צ)רעות . ואנחנו מדברים באותה שפה

  .השינוי

 

ם נושאים רבים המבטאים את תהליך השינוי שחוו במהלך הראיונות העלו המשתתפי

 .אישי-רובם דיברו על שינוי בתחום האישי ואחרים התייחסו גם לשינוי בפן הבין. בגינת עדן

אנשי גם , שהעידו עליו כלל המרואיינים, עצמן הנערותמעניין היה לראות כי מעבר לשינוי של 

חלקם אף ציינו כי חשו תהליכים . הצוות התייחסו לתהליך שינוי אישי שעברו הם בגינת עדן

אני חושבת שהתחושה שאני : "מקבילים בין העובר עליהם לבין החוויה של הנערות במקום

זאת אומרת שהמקום בקושי אז . דמרגישה על המקום והתחושה האישית שלי זה תמיד בא ביח

זה מקום , גינת עדן בשבילי זה(. "צ)רעות " גם אני בקושי שהמקום בעליה אז גם אני בעליה

אז רציתי , מקום שפגשתי את עצמי ומתוך זה שאני הבראתי מתוך המפגש עם המקום, שהבראתי

 (צ)נעמי " לשתף בזה גם את הבנות וגם את מי שמגיע לשם

במובנים מסוימים  ,גינת עדן באיזשהו מובן משקף את המציאות שלימרחב שנקרא ה

כל דבר שקורה שם הוא בעצם , והיום גם בחוויה האישית שלי. ..כמובן ושל הצוות

. ..כמו שאני פוגש את המשפחה הקרובה אליי ,כמו בהרבה מובנים ,מדבר אליי..אה

עבודה אישית פנימית כדי  יהחוויה שלי היא בעצם לעשות איזושה, ממילא אני כל הזמן

 (צ)רונן . ככל שהמקום הזה ישתכלל ממילא גם המקום האחר ישתכלל, שבעצם

בפסקאות הבאות אתאר חמישה היבטים של שינוי בתחום האישי כפי שעלו מפי 

 :םהמרואייני
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התייחסו לכך כי בגינת עדן התאפשר להם  (01) מרואייניםה רוב. מפגש עם עצמי

ביטוי עמוק לכך ניתן לראות . להתבונן באופן עמוק בעצמם ולהכיר את עצמם בצדדים שלא הכירו

 :המבטא את חווית החיפוש והמפגש שלה עם עצמה בגינת עדן, בקטע שכתבה אחת הנערות

 ומפחיד היפיפ, המדבר הזה שאני נמצאת בו

 זה מדבר של גילוי עצמי

 ואני לא אפסיק לרצות להכיר אותי

 אני לא אפסיק לרצות לדעת מי אני

 ואני לא אכנע לרעיון הזה לברוח

 לא אכנע למקום הזה שאי אפשר

 כי אי אפשר

 זה עניין של הישרדות

 גם אם תגידי לי שדי כבר ונגמר

 אני לא אפסיק לרצות את האפשר

 ה לא יכול להיותזואת תאמרי לי ש

 לעשותותנסי להגיד לי מה 

 ?ותשאלי אותי למה שוב

 למה את מנסה פעם נוספת

 ?לא נמאס לך

 קצת מעצמך

 ואני אגיד לך

 ואני רוצה להכיר אותי, שזה לא ישתנה

 להרגיש חשופה במדבר הזה

 !ולאהוב אותי

 

 :לשינוי פנימי שניתן לתארו בארבע נקודות שונות את הנערות המפגש המתואר הביא

כי הצליחו להתכנס יותר ( 01)כחלק מהמפגש עם עצמם תיארו המרואיינים  .הקשבה

גם להציב מטרות אישיות , כתוצאה מכך, להתמקד יותר בעצמם ולעיתים, להקשיב, פנימה

היא הייתה כותבת דברים על עצמה ועל התהליך של המודעות שהיא עברה ואיפה היא " .לשינוי

מאוד , חה גם שזה היה מאוד חזק לה בסופו של דבראני בטו, והמפגש שלה עם עצמה, נמצאת
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גם בקטע של העבודה וגם בקטע , זה שהציבו לי מטרות והצבתי לעצמי(. "צ)שיר " מאוד חזק

רמו לי שגזה דברים .. אה.. 'מטרות וכו, מטלות, רגשי.. גם בקטע ה, אחרי זה של הלימודים

 (ב)נעם " ולהחזיק את עצמי ביום יום, להסתכל קדימה

כל הזמן בתהליך של , ני חושבת שאני נמצאת כל הזמן בתהליך של למידה של עצמיא

דברים שתמיד עבדתי עליהם ותמיד רציתי להיות ... למה שקורה עם עצמי, הקשבה.. אה

ביכולת , לדוגמא כמובן, ביכולת, נכנסו לתהליכי עומק, בתוכם בתהליך הם קיבלו

להישאר רגועה ולהכיל דברים כולת בי, ביכולת להקשיב לאחרים, להקשיב לעצמי

 (צ)רעות . ת להתבוננות פנימית גם כשהיא קשהביכולו

שישה מרואיינים תיארו כי עברו תהליך בו החלו להאמין בעצמם ולהרגיש  .בטחון עצמי 

היה משבר גדול מאוד "מתארת ( ב)כך למשל נעה : יותר בטוחים וחזקים מול עצמם ומול אחרים

אני לא אוכל להגיע לשום מקום ואני לא אוכל להתקדם בשום דרך כי , וםכי הרגשתי שבשום מק

בזכות מבואות .. או כל דבר אחר ש, מבחינה לימודית או, להצליח, אין לי יכולת כזו, פשוט אין לי

 : בהמשך הוסיפה". התחדשו לי התובנות לגבי עצמי

שזה היה אדיר  ,מה שקיבלתי בשנה השנייה זה קודם כל אמונה בעצמי שאני מסוגלת

עכשיו זה , אני לא יכולה לתאר במילים בכלל מה זה שאני אגיד שאני מסוגלת, אדיר

אבל אז זה היה בשבילי רק להוציא את המשפט " אני מסוגלת" ,רגיל, נראה לי נורמאלי

 . הזה וכולי רועדת

יר שאתה מכ: "סביר ענתהשביקשתי שת, "השראה"תיארה שמה שנותן לה כוח זה ה( נ)ליהי 

אתה . מקבל השראה.. אז אתה מתחיל לחשוב עליו יותר ויותר ואז אתה יותר... םמקום מסוי

 :ענתה לשאלה האם רואה בעצמה תהליכי שינוי( צ)שרית ". כאילו מרגיש יותר אומץ עם עצמך

 : וכשהתבקשה לפרט סיפרה!" ממש, ברור"

כאילו פתאום .. פעם הייתי בן אדם שממש כאילו לוקח הכל מאוד קשה, חסינות רגשית

גם מבחינת , עם מלא, באתי עם הרבה פחדים, בא נגיד... מסננת כזאתי.. כזה מן אה

להגיד  ,לא מפחדת להגיד, בא נגיד יותר יודעת להעמיד.. גיליתי שאניהעמדת גבולות ו

 .אני עומדת מולם, כשנראה לי שזה נכון.. את הגבולות

זה עשה לה טוב : "אחת הנערות שעבדה איתה שלתיארה תהליך התחזקות ( צ)גם יעל , ולבסוף

, וגם נראה לי המסגרת הקטנה. אהבו אותה פה מאוד וזה עשה לה טוב.. בקטע של בטחון עצמי

 . "זה עשה לה טובנראה לי מ ,הלא קונבנציונאלי הזה, העבודה
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. לראות ביטוי מרגש לתהליך המדובר ניתן, נערה בגינת עדן כיום בשיר שכתבה על עצמה 

החלק הראשון בשנתה הראשונה בגינת עדן והשני בתחילת השנה , השיר נכתב בשני חלקים

 .השנייה לשהותה שם

 היא ידעה? !אז מה -חלק א

 כולם הימרו על כוחה

 ...יש אמרו חלשה היא חלשה

 ואולי מעט האמינו אולי

 אפילו היא בעצמה

 היא רצתה לצעוק

 היא חזקה –החלשה 

 אבל נפלה החזקה וחלשה

 היא חלשה

 

 והתחזקה החלשה  -חלק ב

 וידעו את צערה

 ובמשחקים של אור וצל 

 תמיד היא נשאבה

 והתחזקה החזקה 

 -כי עכשיו ידעה

 אלוקים , אהבוה אנשים

 אהבה היא את עצמה

, שבעה מרואיינים סיפרו שהשהות בגינת עדן גרמה להם למצוא את עצמם .חיבור 

לא לפחד ולנגוע במקומות הכי , זכיתי להתקרב לעצמי: "להתחבר ולהכיר את עצמם יותר מבעבר

, כאילו אני זוכרת, מאוד, הייתי די אדישה למה שקורה סביבי(. "ב)נעה " כואבים והכי מפחידים

פשוט לא הזיז לי , וכולם בסרטים אני זוכרת שכולם נפגעו. רויותחבלא היה אכפת לי שאין פה 

 (ב)מרב " ואני מבסוטה על זה, ומבואות הוציא ממני את האדישות! כלום

אני לא ידעתי ..מצאתי את עצמי קצת יותר טוב.. לא יודעת, אני קמה בזמן הולכת ללמוד

? ואיך אני יכולה להיות אני ואיך אני יכולה להיות מישהי אחרת סבבה, מי אני ואיזה
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אם אני רוצה להשתנות אני יודעת במה אני צריכה , אני יודעת איך אני רוצה להשתנות

 (נ)ענהאל . להשתנות

טיפלתי ...ללמוד על העבר, להבין מה היה שם, לשחרר את הכעס שלי לאט לאטלמדתי 

את העבר שלי ולומדת מקבלת אני , לרגש, אני לא מפחדת להתחבר לנפש, בנפש כאילו

מסתכלת כזה על הטעויות שלי ועוצרת , הרבה יותר מודעת, מודעת. בשביל העתיד שלי

 (ב)נעם . אותם הרבה יותר בזמן

דיווחו כי כחלק מהמפגש עם עצמם הם למדו להשלים עם עצמם ( 1)ים המשתתפ .קבלה 

 .ולקבל את עצמם כמו שהם וחלקם אף תיארו כי בעצם חזרו לעצמם

לא בקטע , בקטע שאני מאמינה שאני יפה, לא יכולתי לדמיין שאני אדאג לחיצוניות שלי

הן , ים שלךתראי את העיני, ה במראהיסתכלי שנית, בקטע כאילו. לא, מהממת, וואו

תסתכלי על , וברובד הכי פנימי.. לא יודעת, לא מפלצת הן, הן לא מפחידות, בסדר

. היא מלאה טוב, אור האבל באנה היא מלא, היא קצת זה, הנשמה שלך היא קצת פחודה

 (ב)נעה 

אחר כך , פעם זה היה מעליב אותי והייתי הולכת לבכות, 'את מכוערת'נגיד אם יגידו לי 

אני חושבת , שיגיד מה בא לו אני יודעת מי אני, מעצבן אותי ועכשיוזה היה סתם 

 שאתה שלם עם עצמך כבר לא. אז כבר לא אכפת, שהגעתי למצב שאני שלמה עם עצמי

, זה מה שאני.. זהו, לא טוב לכם קפצו לי, זה מי שאני... אכפת לך מה אנשים אומרים

אני חושבת שאני בן אדם נורא אני חושבת שאני אישה חזקה ו, אני חושבת שאני יפה

 (נ)טניה . כשבא לי. נורא טוב

איפה למצוא נקודת , איפה לעקוץ, נורא לחפש פאקים, מקנטרתהגישה שלי הייתה נורא 

וזה כל כך דחה אנשים ממני ואף פעם לא ראיתי את זה כי לא היה .. חולשה של משהו

זה הבן , אבל עוד פעםאני ממש לא מתחברת לתקופה הזאת .. כנראה, אכפת לי בכלל

והיום אני כן . זה הדרך שהייתי צריכה לעבור בשביל להפוך למה שאני היום, אדם

יש תמיד מה לשפר אבל אני שלמה עם התהליכים שאני , אוהבת את עצמי וכן אני שלמה

 (.ב)פלו . עם הדרך שאני הולכת בה 'עוברת

, סיפרו כי עברו בגינת עדן תהליך של גדילה( 02)משתתפי המחקר . התקדמותצמיחה ו 

שהביא  גינת עדןחלקם תיארו באופן כללי את המפגש עם . צמיחה ומימוש הפוטנציאל שלהם

בהתייחסו לתהליכי השינוי ( צ)רונן . לצמיחה ואחרים פירטו מה בגינת עדן הביא לתהליך זה

גם בחלקים הקשים  (גינת עדן) במקוםאין לי ספק שכל בת שהייתה : "שהנערות עוברות תיאר זאת



71 

 

קומות למ, למקומות של תקווה בתוכה, והתקרבה למקומות של צמיחה בתוכה נגעה, שבו

מתארת תהליך כזה שעברה ( ב)נעם ". וזה אפשר התפתחות שמקבלים אותה ומכילים אותה

כל מיני מיציתי ב... מיציתי מעצמי.. עבודה כאילול. התחברתי לדברים שאני אוהבת": בעצמה

, סתם ללמוד כזה על בעלי חיים יותר ולעבוד איתם ולקחת. דברים את הפוטנציאל הגלום בי

אני חושבת שגם אז הייתי חלק מהדברים שהפכתי (: "נ)וכן טניה (. ב)נעם , "לעמוד באחריות

אדם יותר כריזמטי לפי .. הפכתי לסוג של מנהיגה לפי דעתי ו. להיות פשוט הם לא ממש התבטאו

לא : "מספרת על תהליך דומה שעברה בעצמה( צ)בנוסף לנערות ניתן לראות שגם שיר ". תידע

מפגש עם , פשוט כזה מפגש, לא יודעת זה פשוט.. .חושבת שיש מקום שהוא ככה הוציא ממני

שזה משהו , גדל אותישזה מאוד מ, זה לא הסוף, אני גם עדיין מרגישה, והרגשתי שזה ממש. עצמך

היא מתארת סיטואציה ( צ)בסיפורה של צביה ". שזה שנה משמעותית בחיים שלי ,שאני לא אשכח

 :משמעותית שהביאה להכרה בתהליך הצמיחה שעוברת

ואני עדיין צריכה לעבוד , אני יודעת על עצמי את הנקודה הכי מרכזית שבגללה אני פה

נשארתי , אחדלילה ... לפנים משורת הדין קצת.. כאילו, פשוט לאהוב, וזה לאהוב, שם

. 12מפי'אני הייתי על הגשתי בנות השתכרו בירושלים ו. הסתם כי אני גרה פ, פה בחופש

סיפרה לי את זה ושאלה אם אני , אפילו שלא הייתי אמורה לעבוד, נעמי התקשרה אליי

לא היה  ,אז נסעתי בעייפות, א הייתה ברירהאבל ל. חוומזה לא היה לי כ, מוכנה לעזור

כאילו הלב , הרגשתי שאני עושה ממש כנגד יכולת ההכלהספתי אותם ווא, לי כוח לזה

, והן, נחמדה אליהן בכוחהייתי , כוח חייכתי אליהןב. עשיתי דברים בכוח, שלי היה קטן

היו  אם הן, אז לא היה אכפת להן איך אני, בכלל שיכורותהיו  הקטע המצחיק היה שהן

או שהיו משתתקות פשוט אבל הן  'אותנומה את מייבשת 'היו אומרות לי  ןה, רגילות

לא זוכרת בדיוק מה שהיה , בקיצור. עפו שם באוטו.. כאילו אז הן. בכלל לא שמו עליי

נעמי מתקשרת , ואז לא מספיק, לפה ואז הגעתי איתן. ה הזוי הזוי הזוימרוב שזה הי

, ף אחדכל זה אני כאילו לא חייבת כלום לא, אליי לראות אם הגעתי ואז היא גם רוצה

אין אני .. אם אתה מוכנה וזה, אז היא אומרת תקשיבי, לא משלמים לי על השעות האלה

 הן.. ן זהשה, להיות איתן. ןי מוכנה להרדים אותאם אנ. כאילו, לא יכולה להגיד לה לא

תסתדרו  היאלל.. נהיגה סיוטית, מתה ללכת לישון? מה לעזאזל. אכאימצריכות אותך 

זה היה פשוט . ושרתי להם כל מיני שירים כאלה של קריאת שמע אז הלכתי אליהן.. לבד

אז , רק שאני באמת מסכימה לצאת מעצמיש.. הבנתי ש. שוט לא מהעולם הזהפ, רגעים
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כל פעם הייתי צריכה לצאת . אני חושבת שאולי כן התרחבתי מאז.. קורה שם משהו

 .ואז לראות שזה טוב, להרחיב את זה, קצת

עבר לתיאור הכללי של תהליך הצמיחה התייחסו באופן ספציפי ישנם מרואיינים שמ 

תפקוד בחווה , התמקצעות: להלן שלושת ההיבטים שעלו. להיבטים של אותה התקדמות

 .ולימודים

חלקם . שישה אנשי צוות תיארו תהליך של התמקצעות שמתרחש בגינת עדן .התמקצעות 

וחלקם התייחסו לתהליך , כל אחד על פי תחום עיסוקו, התייחסו לתהליך שהם עצמם עברו

לדוגמא ( צ)צביה . בעבודה בחווה ובתחומי ההעשרה השונים, ההתמקצעות שהנערות עוברות

ואז , ואז הופענו ליישוב, ופענו פה בקטנה להוריםה(: "ב)סיפרה על עבודתה במוזיקה עם פלו 

יש . על הבמה, לקהל הרחב והיא עלתה לשיר, הלכנו להקליט את זה ואז היה המופע הגדול בקיץ

". מלחינה ושרה ומופיעה לקהל, וזה וזה עד שהיא כותבת" אני לא כותבת"מ, פה משהו מכלום

ממש ראיתי את : "עבדה בתחום החקלאותשסיפרה על נערה ש( צ)דוגמא נוספת בדבריה של שיר 

, כך סומכת עליה והיא כל, המדריכה של הצוותים, שיש מדריכה שבאה, לקוםזה שיש לה למה 

סיפרה על עצמה כיצד למדה הרבה וקיבלה כלים ( צ)שרית . "וממקצעת אותה בזהונותנת בה אמון 

כל הזמן אני , באמת למדתי.. עתלא יוד, למדתי מלא כאילו מול הבנות, וואי: "לעבודה עם הנערות

( צ)יעל  גם, לבסוף". וגם הרבה שאלות, נראה לי גם על עצמי וגם מקבלת הרבה כלים... לומדת

 :תיארה כיצד התמקצעה בתחום ההוראה

וגם סתם מבחינה .. אני שמחה שראיתי שיש לי יכולת ליצור קשר עם נוער במצב זה

אני יושבת ולומדת , להגיש לבגרויות, וריםלראות שאני יכולה ככה להעביר שיע, אישית

ואני רואה פה שאני יכולה לשבת .. בבית ספר לא הייתי כזאת מבריקה ואני.. חומר ש

 .זה גם הוציא ממני יצירתיות, וללמוד

. הנערות נדרשות לקחת חלק בתחומי העשייה בחווה, כפי שתואר כבר .בחווה תפקוד 

שישה מרואיינים . על עצמן וייקחתחום יעסקו וכמה אחריות ישנו דיאלוג בינן לבין הצוות באיזה 

. תיארו תהליך שינוי בו הצליחו הנערות לתפקד בצורה טובה יותר בעשייה היומיומית בחווה

התיאורים נעו על רצף שבין נערות שחוו מהפך מחוסר עשייה מוחלט לתחילת עשייה לבין נערות 

 : מתארת תהליך זה( צ)רעות . מבעברשהצליחו לקחת על עצמן אחריות גדולה יותר 

שיש בה המון חוסר הבנה של , שאני הכרתי אותה, את רואה בת שבעצם הגיעה

משהו , 'לא בא לי' 'כן בא לי'וכאילו , היזרקות כזאתי על החיים יאיזושה, המציאות

יום עסל , את הלתפוס לה את החיים.. שמשאיר למבוגר באופן מלא את ה, מאוד מאוד
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היא קלטה את גודל  ,פתאום בתהליך. כן עושה לא עושה, כן קמה לא קמה ,יום בסל

ופתאום היא . היא עובדת בסוסים ופתאום באמת באמת אכפת לה, האחריות שיש עליה

הרבה ולא לתת לסוס שיקרה לו שום דבר ו יכולה להישאר עד השעות הקטנות של הלילה

אותה נכנסת לאיזושהי שגרה את רואה .. פעמים לכעוס על חברות שלא עומדות בזה

 .של אכפתיות והתבגרות פנימית, בריאה של עשייה

 :מבטלה לעשייה, היאניתן לראות את תהליך השינוי שחוותה ( ב)בדבריה של פלו 

זה לא .. ו. כאילו פשוט הייתי מתבטלת לשם הבטלה ,עבדתי בכלל אהייתה תקופה של

פשוט לא  ,מקום שמתבטלים בו בדים בו זה לאזה מקום שעו, התאים למקום כמובן

אני , ניסו לבוא לקראתי... רציתי את האחריות וגם לא רציתי לעבוד בעבודה שהציעו לי

נראה לי זה היה כבר , עד שבאיזשהו שלב. 'עזבו אותי', 'לא'בשלי פחות או יותר אמרתי 

את  לקחתי, אני לוקחת את הסוסים עלייאמרתי .. אמ. 'או זה או כלום, טוב'במצב של 

וואלה נתתי את כל כולי וקמתי בשש ! נכנסתי לזה בראבק, 13וכמו בכביסה, הסוסים

בחיים לא  ?בבוקרמאיפה אני קמה בשש ? מי קם! אין מצב? מי היה מאמין! בבוקר

לא היה דבר , אין אין, לתיכון להכל, לבית ספר, תמיד איחרתי לגן! קמתי בשעות האלה

, י לסוסים והתחלתי לעבוד ונכנסתי בראבקפתאום הגעת. שהקים אותי ככה בבוקר

לא תגידי זה היה עבודה של לנוח על זרי דפנה אשכרה שפל המדרגה ? סבבה! ניקיתי חרא

טיפלתי בסוסים הכי טוב שיכולתי ושטפתי אותם והברשתי אותם ... לכאורה( בציניות)

איך , שתפרובאו ואמרו באנה איך הסוסים ה, ובאמת כולם היו בהלם... אהבתי אותם.. ו

 .פעם ראשונה, וסוף סוף אני עושה, הרגשתי שאני עושה, כן(... בהתרגשות)המצב מדהים 

 (: ב)דוגמא נוספת בריאיון עם נעה 

, וזה עברתי בין כמה תפקידים אני זוכרת שהתחלתי את השנה אחראית על התרנגולות

ית סוסים הייתי אחרא, שאני לא אפול מזה [צוחקת]רצו להביא לי תפקיד בקטנה 

נעה הסוסים לא ", היו באים להעיר אותי בבוקר. היו מוזנחים אש, מסכנים, תקופה

, כפת ליבאמת לא היה א" שיקפצו לי שמישהו אחר יאכיל אותם היאלל"אמרתי " אכלו

, כמעט ולא עשיתי שום דבר, ממש חיפפתי ברמות... [צוחקת]היה בקרים שהיה אכפת לי 

בבוקר , בשנה השלישית זה היה שנה וואו.. תחלתי להניעלאט לאט ה, הייתי ישנה מלא

והלחמניות של נעה היו . זה היה לי תקופה כיפית מאוד.. הייתי מכינה את הלחמניות

כי הייתי לשה אותם מלא ואז  [צוחקת]לחמניות טובות מאוד  זה היו, ועות בכל העירדי
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ואז בצהריים הייתי . ישההשקעתי בל, אני זוכרת, היו רכות אווריריות מאוד בפנים הן

זה היה היסטרי וכיף , לבנים לבנים, ממש בנינו.. וזה היה מהפך בשבילי ברמות 14בבוץ

 .ברמות

ארבע נערות ובוגרות תיארו כי חלק מההתקדמות שעשו בגינת עדן הייתה  .לימודים 

מאוד כללי שזה , בגדול מה שקיבלתי מהמקום קודם כל זה תעודת בגרות. "בתחום לימודי התיכון

סיפרה כי ( נ) רינה(. ב)נעה " זה כל כך עונה על כל הפחדים שהיו לי לפני.. אבל זה כל כך אה

התהליך העיקרי שעשתה היה ההתקדמות בלימודים והוא התאפשר כיוון שהלמידה הייתה 

 : אישית וכך הצליחה להתרכז

י בשנים כ. תהליך של הלימודים שהצלחתי יותר מאשר מהשנים הקודמות, עשיתי

הייתי מקבלת , שאי אפשר לתאר אותם, הקודמות הייתי מקבלת ציונים נמוכים שאין

ועכשיו כמעט יש לי שיעורים פרטיים יותר ואין לי הרבה בנות . ציונים נמוכים לגמרי

, להתקדם הלאה בלימודים ,אז אני מצליחה יותר להקשיב, האו בכלל בכית, בכיתה שלי

עברתי את , הצלחתי בכל המבחנים שלי... בלימודים ולהצליח, לעקוף בנות והכל

  .הממוצע שהייתי צריכה לעבור וקיבלתי ציונים מעולים

 : שלא הכריחו אותה זהסיפרה שהחלה ללמוד בזכות ( ב)נעם 

אני הגעתי מרצון , שזה היה משהו שממש לא רציתי שיהיה, נגיד ללימודים, לאט לאט

את 'לא כי אמרו לי , כי דחפו אותי לזה, בסופו של דבר התחלתי ללמוד מעצמי. שלי

זה משהו , עשיתי מלא בגרויות, למדתי שם... כן כדאי לי, כי הסבירו לי למה אני, 'חייבת

, היום אני הולכת לעשות נראה לי תואר, 'סיימתי ללמוד אני לחיים שלי ,באנה'שאמרתי 

 .עוד מעט

 העידו (02) מרואייניםרוב ה. "זה מה שהם עשו, כמו לאחות שבר שבר בנפש שלי" 

. על כך כי הנערות בגינת עדן עוברות תהליך טיפולי אשר מבריא ומקדם אותם מבחינה נפשית

הצליחו לנוח ולהירגע וכתוצאה מכך הגיעו להבראה ישנם מרואיינים שהתייחסו לכך שבגינת עדן 

אבל . לא יודעת אם הייתי מגיעה לסמים וכל הדברים האלה"בתיאורה ( ב)כך למשל נעה , נפשית

... זה מה שהם עשו, כמו לאחות שבר שבר בנפש שלי, ופשוט הם. הנפש שלי הייתה נרקבת בגדול

תיאור נוסף ". אני יכולה לשחרר תסכוליםשם , נראה לי הרגשתי ששם אני יכולה להטיל כעסים

 (:ב)של ליאור 

                                                 
14

 בניה אקולוגית בבוץ 
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ידעתי שיש לי .. לי המקום עזר בעיקר פשוט כי הגעתי למקום שהיה לי בו מיטה ואוכל ו

, פיתחתי את השלווה הנפשית הזאתי, אז ברגע שקיבלתי, תמיד איפה לישון ומה לאכול

, שלא, וח משום מקוםמהמקום שלא הייתי צריכה לבר...אז הכל התחיל להתקדם משם

איפה שלא תישן הלילה , אתה לא יודע איפה תישן הלילה? למה אתה שותה, את יודעת

אם אתה יודע , אם אתה לא צריך את זה [צוחקת]יהיה לך יותר טוב אם תהיה שיכור 

 . אז אתה במקום הרבה יותר יציב נפשית... שיש לך את המקום שלך

עבודה או הסתכלות שונה על  שאפשרהגיעה רשל תהליך התמקדות נוספת הייתה ב 

בעצם זה שיש לך עבודה ויש לך חברות ויש , זה פשוט מקום(: "ב)כך למשל תיארה ליאור : חייהם

". את יכולה משם להתקדם, את מגיעה למקומות יותר רגועים בנפש, לך ניתוק מהתא המשפחתי

חזרתי לשנטי  [צוחקת]ימי שלי חזרתי לטבע הפנ: "בעצמה תיארה תהליך רגיעה שעברה( צ)שיר 

, כאילו בצד אופטימי כזה ממש, שדברים יקרו והכל יהיה בסדר, למין כזה, לרוגע כזה, כן, שבי

כיוון שהצליחה לשחרר  בהמשך סיפרה גם על קשר עם נערה שהגיע לשקט נפשי". ושיהיה בסדר

 : אנרגיות שליליות

וכל מיני , מיני תסכולים כאלהוכל , בת שעברתי איתה כל מיני התפרצויות של כעס

היא כל כך , ועכשיו אנחנו נמצאות במקום כזה רגוע.. וכל מיני מעברים בנפש ו בלגנים

את הסערה .. זה היה לראות כאילו מין אה, כאילו בהרבה פחות סוער.. במקום רגוע

, כאילו יצא לה הכל, ממש ככה זה היה, כאילו. לא כמו הביטוי, ואחר כך את השקט

 .עכשיו היא במקום בהרבה יותר מתוק כזה.. רעלים ו, ו פלטה כזהכאיל

להלן שלוש דוגמאות  .מפורטות יותר לתהליכי הבראה נפשיתתנו דוגמאות חלק מן המשתתפים נ

 :בולטות

מאובחן ומטופל  ןדיכאוכמו גם עם  םדיכאונייהתמודדות עם מצבי רוח  .יציאה מדיכאון  

דוגמא לכך ניתן לראות . תרופתית עלתה כתהליך הבראה נפשית על ידי שמונה מהמרואיינים

 :את התהליך שעברה( ב)בתיאורה של מלכה 

עד אז , אני זוכרת את הפעם האחרונה שחתכתי את עצמי.. פשוט הייתי כל כך בדיכאון

הייתי על  ,(לגינת עדן) תי לשםנכנס... הייתי עושה את זה פה ושם, זה היה משהו בקטנה

בסוף שנה , באיזשהו שלב הפסקתי לקחת אותם על דעת עצמי, כאוןיתרופות נוגדי ד

שאני בן בכלל הרגשתי  ,כאילו זה, לתי לזכור את התקופה שהתחלתי איתםולא יכ אפילו

עד .. יותר, חוויות חדשות, חברות חדשות, הייתי במצב טוב.. יצאתי ב.. אמ. אדם אחר
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היא , אומרים מבואותשאתם , מא שלי היא תתחיל לבכות לכםיאם תשאלי את א, וםהי

  .[צוחקת]תתחיל לבכות 

 (:נ)דוגמא נוספת גם בסיפורה של טניה 

היה מצב שפשוט נכנסתי לפה , המקום הרגשי שלי רק התדרדר, בהתחלה הייתי מפוחדת

הייתי במצב שאני לא יכולה , גם אחרי השנה הראשונה שלי פה.. עם דיכאון מטורף

ואז זה .. אני לא יכולה להתמודד יותר עם המצב הזה, להתמודד יותר עם הבנות האלה

זה , זהו. במקום הכי גרוע מכאן אפשר רק לעלות הייתי, כאילו נגמר, כאילו עבר, סוג של

 . מה שקרה

בנוסף למצבי הרוח הדיכאוניים חלק מהנערות העידו על עצמן וכך גם  .מהזנחה לטיפוח 

תיארו אנשי הצוות כי היו במצב שלא היה אכפת להן מהמראה החיצוני שלהן לעיתים עד כדי 

חלה להכיר בעצמה וכתוצאה מכך לטפח את ארבעה מרואיינים תיארו תהליך בו הנערה ה. הזנחה

 :תיארה( צ)למשל יעל . עצמה

לא הייתה משקיעה , ממש הייתה לבושה כזה, כאילו דיכאונות כאלה ,היה לה מזה

זה פשוט היה , היה בה משהו מאוד מוזנח ובשנה השנייה שאני הייתי איתה פה.. בעצמה

, התקלחה, התלבשה, קמה בבוקר, תמיד היה לה קשה, היא התחילה לקום בבוקר, שינוי

 . מזה הייתה נראית יפה

באמצע השנה .. מתחילת שנה וזה, ייתי בהתחלה מבולגנת בטירוףה: על עצמה סיפרה( נ)רינה 

, להתקלח כמעט כל יום החלטתי, התחלתי לעשות שינוי אחד גדול, אולי לפני אפילו, בערך

 :  מתארת( ב)בדומה לה גם נעה  . לנקות את עצמי ,להסתרק

ך הזנחה כ כאילו כל, איך שאני, לא השקעתי בכלל במי שאני.. הייתי סוג של גבר כזה

, והמהפך שעברתי הוא היה שקמתי בשש. נבע בחיצוניות ברמותרגשית הייתה שזה ממש 

, הלכנו לעבוד. גם לנפש וגם לזה, זה נגע לכל המובנים האלה, התפללתי, עשיתי חלות

 ... הרגשתי שינוי.. הייתי באה עם קרם! אחרי העבודה התקלחתי כל יום

, ארו מצב בו הנערות משתחררות מתלות בהוריםשמונה מרואיינים תי .מתלות לעצמאות 

, לדוגמא. במבוגר אחר או בסביבה החברתית ועוברות ללקיחת אחריות על עצמן ופיתוח עצמאות

 : מתארת נערה שחוותה זאת( צ)נעמי 

והיא גם הייתה רגילה לאיזשהו , ממש כמה חודשים היא הייתה בדיכאון ושכבה במיטה

ואז כשהיא ראתה ששום דבר .. אבא שלה יעזור לה, מנגנון כזה שאבא שלה יציל אותה

שאם היא , אז היא פשוט קלטה שהכוחות האלה נמצאים בה, לא זז והיא במיטה עדיין
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היא מצאה בה את ! היא הצליחה, פתאוםו.. לא תעשה משהו אז שום דבר לא יקרה

 . הכוח להיות שייכת לחיים

 :מספרת על חוויה דומה של נערה אחרת( צ)רעות 

בחוסר יכולת לשתף , ילדה שהגיעה באווירה של דיכאון וחוסר יכולת לקום מהמיטה

 .באופן מוחלט, עם העשייה, העבודה בחוסר רצון לשתף פעולה עם, פעולה עם המערכת

נכון של עבודה ושחרור שלה קודם כל מהתלות בהורים שלה וביכולת בעצם ובתהליך 

אני עכשיו אדונית לעצמי ואני לא פועלת בגלל מה שישפיע על ההורים , להגיד לעצמה

ברגע שהצליחה להתנתק בתלות הזאת . שלי או מה יגרום להם אלא מה שטוב לי ונכון לי

 . בדת ועושה ולוקחת אחריותולעבוד מול עצמה פתאום ראינו ילדה שקמה ועו

היה לי קשר מאוד מאוד חזק עם : "מספרת על תהליך דומה שעברה בעצמה( ב)נעה  

הרסתי את הקשר כזה פחות או  ,בזכותי, ממש היינו וזה התפוצץ כזה הקשראחיות , מישהי

 מה שהיה לי אז הכי מאופיין זה התלותיות: "אם דווקא היא זאת שהרסה ענתה לשאלתי". יותר

ואף אחד לא יכול להתמודד עם . תחושת הביטחון הזאת שהייתי חייבת להחזיק אותה חזק, הזו

ובשנה השלישית העצמאות שלי הזאת זה היה , התלות הזאת, אני הרסתי, אז כן. תפקיד כזה

 ".חידוש אדיר

. חוו הנערות גם שינויים בפן הבין אישי, מעבר לשינויים בפן האישי, כפי שתיארתי לעיל 

הקשר עם המשפחה והקשר עם : יתן למקד את השינויים הללו לשני היבטים עיקריים שעלונ

 .הנערות האחרות

חמישה עשר מרואיינים דיווחו על כך כי רואים תהליכי  ."לחזור יותר נכון הביתה" 

לעומתם שני מרואיינים דיברו על כך כי . הוריהן או משפחותיהן, התקרבות של הנערות אל ביתן

 . ם ההורים או המשפחה לא השתנה ונשאר מורכב ובעייתיהקשר ע

כאשר תיארו המרואיינים את ההתקרבות שקרתה בקשר בין הנערות . התקרבות 

 הניתוק: עיקריים שלדעתם הביאו להטבה בקשרלמשפחותיהן הם התייחסו לשני גורמים 

  .שהנערות עברו והשינוי מהמשפחה

הפיזי הוא שהוביל לעיתים לניתוק רגשי ובסופו של תשעה מרואיינים תיארו כי הניתוק  

 :דבר להתקרבות

וזה , כי לא הייתי צריכה אותם בשום קטע טכני, לי יותר להתנתק דווקא המקום פה נתן

לפעמים הייתי מגיעה למצב שכן איכשהו הייתי מגיעה .. הניתוק הזההיה לי טוב דווקא 

, כן שיהיה לי שבת אחת איפה להיות אולי, שקל 11לשם מידי פעם כדי אולי כן לקבל 
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לא , וכשהגעתי לפה. בכל זאת הייתי תלויה בהם באיזשהו אופן.. כי, למרות שלא רציתי

הניתוק היה הרבה .. היה לי זה, היה לי משפחה, היה לי מקום, היה לי את הצורך הטכני

 (ב)ור ליא. לחזור לקשר מינימלי.. בקצב שלי וזה, דווקא משם יכולתי .יותר מוחלט

אני נורא אוהבת , למרות שהייתי יכולה לשנוא את זה.. כאילו, הייתי תלויה בקשר הזה

הייתי בהתקפי . את המשפחה שלי אבל לפעמים אני מזה לא יכולה להתחבר אליהם

נגיד פתאום הבנתי את זה שכאילו אם אני לא חוזרת הביתה יש לי , עצבים כל הזמן

אבל אני לא יכולה להישאר שם  ,לראות אותם ,וראאני אוהבת נ ,כאילו( הקלה..)פוו

 (נ)טניה . הרבה זמן

 : תיארה בוגרת שתקופת ההתנתקות אפשרה לה לחזור הביתה( צ)נעמי  

הייתה ילדה . אבל פשוט ממש כדי לחזור, לפעמים איזושהי תקופת התנתקות מהמשפחה

אחרי כמה , שלב אני זוכרת שההורים שלה באיזשהו.. שהייתה איתנו שלוש שנים כמעט

פתאום גם יש ממנה משהו טוב , פתאום היא מחייכת? מה זה, אמרו, חודשים שהתחילה

לפעמים יש פשוט תקופות כאלו שצריך .. דין היום היא לומדת להיות עורכת.. יוביח, כזה

להכיר את עצמך ואז אתה יכול לחזור , למצוא את הכוחות שלך, להתנתק מהמשפחה

 .יותר נכון הביתה

( צ)רונן . העלו את השינוי כגורם שלדעתם השפיע על ההתקרבות( 01)מרואיינים אחרים  

תיאר כי כאשר הנערות מתחילות תהליך של שינוי וקבלה עצמית הן מצליחות גם לקבל גם את 

 :הוריהן

יש כאלה שלא תקשרו והתחיל , יש כאלה שתקשרו עם ההורים וזה חיזק את הקשר

בכל רובד שהוא , כלומר. והתחילה התקרבות כלשהי ויש כאלה שלא תקשרו, קשר

 בעצם, ההסבר לזה הוא מאוד פשוט כלומר. בדרך כלל ,תה התפתחות והתקדמותיהי

ברגע שהיא מקבלת את .. ברגע שהאישיות מתחזקת אז היא מתחזקת ומתקרבת לכל ה

התקרבות עצמית זה .. כלומר זה באופן טבעי, עצמה היא מקבלת גם את הוריה

 .םבות גם להוריהתקר

 : מספרת על השינוי בקשר כתוצאה מהשינוי שלה( ב)מרב 

אני לא מבין את .. דווקא אבא שלי אמר לי.. אני השתנתי אז ברור שהשתנה שם משהו

.. היה חודש שלא באת הביתה, כאילו במבואות לא היית באה הביתה המון זמן, זה

.. אז אה. זה מה שהוא אמר לי, ךפתאום עכשיו אחרי שבוע אני כבר כל כך מתגעגע אלי

 "תשמעי השתנתי, אני בטוחה שזה קשור
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 : בתיאור דומה( ב)גם נעה 

.. כי הבית שלי השתנה ברמות על, כי נעה השתנתה ברמות על ,הקשר השתנה ברמות על

. השנה, חמש שנים מחוץ לבית ואז חזרתי הביתה, עזבתי את הבית חמש עשרהאני מגיל 

אני , אני לא מכירה את הבית הזה, חמש שנים לא גרתי בבית, וואו, זה היה בשבילי הלם

יש קשיים , ואיכשהו בסוף חזרתי וזה הדבר הכי טוב שעשיתי.. מפחדת מהבית הזה

טוב לי .. אני, דתי לתקשרלמ, למדתי לדבר.. אבל אה ?כן,אדירים בבית שלא תחשבי

 .'בבית ברוך ה

 : מתייחסת להצלחה של נערה במוזיקה כשינוי שגרם להטבה בקשר עם ההורים( צ)צביה 

שהיא . זה כבר מספיק, מדת על הבמההיא רואה את הבת שלה עוימא באה לפה ושא

, מאוד אפילו בנות שלמדו מעט, ושהיא למדה משה, עם החברה ,מתחככת עם חברות

יכול , יכול להתבטא, איזשהו ביטחון מההורים שהילד עושה משהו עם עצמו, וכאיל

וזה היה פעם ראשונה , הייתה במופע הזה( ב)מא של דיצה ינגיד א. הנות עם עצמויל

 .שהיא קלטה מה עובר על הבת שלה

שהתייחסה לשאלתי האם היה שינוי בקשר עם המשפחה ענתה שהיה ( נ)רינה , לבסוף 

 : הניתוק עם ההצלחה וההתקדמות שלה, בין שני הגורמים שינוי ושילבה

כי הם , לא מרביצים לי, לא מקללים אותי, לא צועקים עליי. אהבת האחים אליי יותר

לפעמים , כל יום שישי שאני באה הביתה.. רק בשבתות, בקושי רואים אותי בבית

עכשיו היא יותר מא שלי יא.. זה משהו שלא ציפיתי אף פעם.. האחים רצים לחבק אותי

אבא , עם אבא שלי גם. לא עצבנית עליי כי היא בקושי גם רואה אותי בבית, אוהבת אותי

אחרי ששמע שקיבלתי כאלה ציונים טובים אז הוא גאה בי שחבל על , שלי יותר גאה בי

 .כי הוא גם בקושי רואה אותי, הוא יותר אוהב אותי, הזמן

ם דיברו על כך כי הקשר עם ההורים לא שני מרואייני, כאמור. הקשר לא השתנה 

תיארה כי ( ב)נעם . ענתה כי הקשר נשאר אותו דבר( נ)אורה . השתנה כתוצאה מהכניסה לגינת עדן

זה , זה נהיה יותר רע, מאז שנכנסתי לשיצאתי זה החמיר. "לא השתנה כלל ואפילו נהיה יותר רע

בהמשך הביעה מעט " התנגדתים יותר מעורבות שלהם ואני יותר אתם רצית, נהיה כאילו

 : הסתייגות

מהמודעות , אולי טיפה מהערנות שלהם, אני לא חושבת שבקטע הזה משהו השתנה שם

בהסתכלות לטווח .. שחשפתם אותם, את יודעת, קצת, דברים שהם לא ידעו, למצב שלי

 . טוב שהם יודעים, עכשיו זה הרבה יותר טוב, יותר ארוך בטח שהיה טוב
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לרוב . תשעה מרואיינים דיברו על שיפור בהקשר החברתי ."אמון בחברותלבנות " 

בדידות וסגירות ועברה תהליך של השתלבות , תואר מצב בו הנערה הגיעה עם רקע חברתי מורכב

חלקתי יותר מעצמי מאשר ... לפני זה הייתי פחות חברתית ועכשיו יותר חברתית. "וחיבור לחברה

 (.נ)ליהי , "בעבר

עם , נכנסתי במצב... הייתי מוכנה להתחבר לבנות ולא עניין אותי הבנות בהתחלה לא

לא , לא חיפשתי שום דבר, לא רציתי לדבר עם הבנות.. לא הייתי סגורה על עצמי ,עצמי

זה התחיל לאט לאט התחברתי יותר , אחרי זה. הגעתי באנטי ,מהצוות לא מהבנות

 (ב)מלכה . תר טוביםדברים נהיו יו, עשיתי קצת שינוי בעצמי, לבנות

יותר .. מישהי שיותר נפתחה במהלך השהות שלה פה: "תיארה תהליך שעברה חברתה( ב)נעם 

, אה. למדה לבנות אמון בחברות שלה לפחות, יותר קצת אם אפשר לקרוא לזה, התחברה לעולם

יר ש". קצת יותר חשוף לחברה, היא נהייתה בן אדם קצת יותר מחייך, היא השתנתה, לא יודעת

בן אדם שהוא כל כך הרגיש שוליים ופתאום הוא מרגיש : "תיארה את השינוי מנקודת מבטה( צ)

 !".זה לא היה כל כך חד אבל זה שינוי מאוד מאוד גדול, זה מעבר שהוא נורא! כל כך מרכז

היו שתיארו כי השינוי בהקשר החברתי היה היכולת של הנערה ליצור קשר עמוק  

יש לי דברים שאני , יש לי חברות טובות: "סיפרה( נ)לדוגמא טניה . תומשמעותי עם נערה אחר

". היה לי גם לפני כן אבל לא היה לי ממש חברות טובות. יש לי מטרות בחיים, רוצה לעשות

אני . יש גם נראה לי קשרים לכל החיים: "בהמשך הרחיבה כאשר תיארה את הקשרים בגינת עדן

ואני יודעת שאם מישהי פה . י הרבה שנים שהן עדיין בקשריםרואה את זה גם מבנות שהיו פה לפנ

את , כי אני נורא אוהבת אותן! תנסה להתחמק מקשר ממני אני ארדוף אותה עד קצה העולם

 ".חלקן

 ביקורת התוכנית – 0פרק 

משתתפי המחקר העלו מגוון .  בפרק זה אציג את הביקורת שעלתה בנוגע לתוכנית בגינת עדן

המרואיינים . את הסתייגותם מהתוכנית ואת הצעותיהם לשיפורה וקידומה נושאים המשקפים

שמו דגשים על נושאים שונים ועל כן מספר המרואיינים המתייחסים לכל נושא הינו קטן וכל 

 .נושא הינו מצומצם ביחס לפרקים הקודמים
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לבקר את התוכנית הם הסתייגו ממספר  כאשר התבקשו המרואיינים .הסתייגות 

, מוסדיות וסדר: שעלועיקריות בתמה זו אציג שלוש הסתייגויות . דברים המתרחשים בגינת עדן

 .קבלת נערות למסגרת והשפעה חברתית שלילית
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אחד עשר מרואיינים התייחסו לכך כי תחום הארגון והסדר בגינת עדן  .מוסדיות וסדר 

הנושא העיקרי שעלה . לתפקוד ולתחושה הטובה של הנערות והצוות במקוםלוקה בחסר ומפריע 

 .בתחום זה הינו נושא הגבולות

עשרה מרואיינים התדיינו עם נושא הגבולות בגינת עדן כמשקף את מידת החופש  .גבולות 

מעניין היה לראות כי המרואיינים  .צוות בגינת עדןערות ואת אופי הקשר בין הנערות להניתן לנ

 .היו חלוקים בדעתם בנוגע לצורך בהוספה או הפחתה של גבולות במקום

 :דיברה על החופש הניתן לנערות שלדבריה הינו מורכב ויוצר השלכות בעייתיות( צ)שיר  

והיא מאז שהיא , נגיד יש מישהי שהיא לא קמה כמה ימים להאכיל את התרנגולות

' וויקנד'כאילו היא כולה משדרת נופש כאילו היא ב, אה לפה על תקן נופשב.. הגיעה לפה

(weekend) ושילדה אומרת שכואב לה כל ... היא לא מרגישה בזה גם דבר רע, אין סופי

, כל המקומות האלו זה ההשלכות הבעייתיות, שוב, הגוף ואת יודעת שזה שקר

היא מכניסה את , יא כועסת עליהאז ה, הגיעה( צ)אז שרעות ... המורכבות הזו מהחופש

אבל משהו , ותפסיקי עם הנופש הזה.. ושאת חייבת וזה, החוקי הזה, כל הצד הכאילו

כי זה ! וואי היא צריכה ללכת הביתה, כי כאילו אמרתי, (מבוכה)לא האמין בזה , בפנים

. .זה לא מספיק, יעזורזה לא ? הרי כמה פעמים היא אומרת לה את הדבר הזה, לא יעזור

כי זה כאילו הבחינה , המורכבויות האלו, כל הצד הזה, נראה שזה יהיה כאילו נצחי כזה

 .של המקום

היא תיארה זאת כאשר התייחסה לסדרה , יש צורך בהוספת גבולות( ב)של נעה  להבנתהגם 

 :והשוותה בין המציאות המתוארת שם לבין גינת עדן" אליפים"

נעה לא קמה 'זה כאילו אין , זה אחריות כזו, מה שאני אוהבת בהם והלוואי והיה לנו

אם , יש גבולות יש חוקים ואם, נעה. אז נעה לא תהיה פה, אין מושג כזה, 'בבוקר

גם אוהב אבל גם לא מחבק תמיד אחרי כל דבר , מבואות היו יכולים להפוך למקום כזה

אבל עם שאר יפה ואינטימי וקטן ישי, קטן, משפחתי, סוג של מוסד.. רע שאתה עושה

אם היה לי אולטימאטום שקמים מחר ... חד וחלק, ממש, ואין משחקים. גבולות ברורים

הייתי עושה כל מה שצריך כדי לדאוג שאני , הייתי הולכת לישון מוקדם יותר, בבוקר

  .אקום למחרת

 : אמרה כי הייתה מעדיפה שיהיו פחות כללים ופחות גבולות( נ)אורה , לעומתן

כל כאילו את כל .. לא צריך לשים על הכללים אה, לא יודעת.. פחות..אולי קצת הכללים

לא , כי כאילו.. אני חושבת שחצאית זה דבר מטומטם.. הכללים זה לא מה שחשוב, הכוח
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, גם סיגריות, לא יודעת.. וגם אה. כאילו חיצוניות זה סתם.. לא חושבת שצריך ל, יודעת

 .לעשן איפה שבא.. בא לך ל, להליא, ילוכא, אני לא חושבת שצריך להיות פינת עישון

התייחסה לקושי שלה עם הגבולות בנוגע ליציאה מהמסגרת וטענה כי ( ב)מרב , בנוסף אליה

 : חסרה גמישותהייתה 

.. יש לך פה את הזה, מצד אחד יש לך פה חופש. העניין של השחרורים היה מאוד קשה

עד , עד שאתה מקבל שחרור, שנימצד ? שזה טוב כן, אבל זה המקום הכי מבודד בעולם

, אז לא היה לי חיים מעבר לזה וזה מבאס.. שאתה יכול לראות את העולם באמת כאילו

לא .. הויכוחים האלה על השחרורים, זה היה סיוט.. וכל הויכוחים האלה ו. זה קשה

 ..מאוד, היה חסר גמישות, יודעת

רות לצוות וסברה כי יש צורך העלתה את הקושי בעודף הגבולות בקשר בין הנע( ב)פלו 

, כשאתה רוצה באמת להשפיע על בן אדם: "בהפחתתם על מנת להשפיע בצורה יותר טובה

בלי .. מלב אל לב, בכנות, אני חושבת שאתה מדבר עם בן אדם.. אין עניין להישאר בדיסטנס

 . זה הכי הכי טוב, כאילו מניפולציות

ולא ראתה צורך  במקום טובים כפי שהם כי הגבולות סברה, בשונה מהאחרים( ב)מלכה 

נגיד שאתם אומרים לא . הגבולות שיש שם הם מאוד מובנים: "בהוספה או הפחתה שלהם

 ".זה מאוד מובן, כל הדברים האלה, או בנים או סמים, להביא שתייה

ארבעה מרואיינים העלו תחושה של חוסר יציבות כתוצאה  .תחושת אי יציבות 

 :ואמרו כי הדבר השפיע לרעה על תחושתם במקוםמהתנהלות לא מסודרת 

, נגיד בהכולזה דבר שקיים , מה הן, צוות, אני חושבת שהבלבול שהיה עם הבנות שירות

? אליה פונים, מה היא עושה, היה תקופה שלא היה ברור מה התפקיד של נעמי, כאילו

אם יפעת לא ? הואז אלי( צ)יפעת הולכים ל? ואז אליה( צ)הולכים לשרה ? אליה הולכים

, של מה הולך, הבהרה של התפקידים? בכלל (צ)או לרונן, מסכימה מותר ללכת אליה

הרבה פעמים היו מסתירים ממנו מה הולך מאחורי הקלעים ואנחנו היינו ממציאות 

את לא ! בטוחותבטוחים שהולכים לסגור את המקום  היה שבועיים שהיינו. רכילות

, והיא אמרה אין מצב שסוגרים( צ)ישבנו עם יעל אני זוכרת ש, מבינה מה הלך שם

הייתה כל הזמן הרגשה של אי יציבות , 'תשמעי בדוק סוגרים את המקום'אמרתי לה 

זה קשה להתחבר למקום אם אתה לא מרגיש קשור אליו כי אתה לא , זה קשה. כזאתי

 (ב)מרב . יודע מה הולך מאחורי הקלעים

 :תה היא בתור איש צוותשחוו הבלגןהעלתה את תחושת ( צ)יעל 
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כאילו רק במשכורות ! גןאיזה בל, כי אני רואה, על המסגרתנהיה לי הרבה ציניות , לצערי

רים אחרים גן בדבכאילו פי מיליון בל! כזה בלגן במשכורת, אני בן אדם אחד שעובד, ישל

, היא לא יודעת בכלל, הוא לא יודע מה היא עושה, גןפשוט בלגן בל, יותר מהותיים

( צ)רונן , בנס שזה הסתדר, כאילו. ככה לפחות זה היה בשנים הקודמות.. בנות כאילוה

אני חושבת שלאט , זהו ...כאילו לא מבין מאיפה זה בא, היה אומר וואי איזו השגחה

היה מתגמש לפי הגבול , פעם זה לא היה. לאט המקום נהיה יותר מסודר וזה יותר טוב

 .גן ממשהבנות והיה מזה בל

קבלת הנערות הליך על  הביעו ביקורתתשעה מרואיינים  .נערות למסגרת קבלת 

נערות  צורך בקבלת: העלו ארבעה היבטים שונים אשר להבנתם מצריכים שינויהם . למסגרת

קבלת צורך בחשיבה על האיזון הקבוצתי לפני , צורך בהקשחת תנאי הקבלה, אחרות למסגרת

 .תאימות למסגרתוכן הצורך בהוצאת נערות שאינן מהנערות 

שמונה מהמרואיינים הביעו רצון כי הנערות שיתקבלו למסגרת  .קבלת נערות אחרות 

דיברה על רצונה כי יהיו נערות ( נ)אורה . יהיו נערות בעלות מאפיינים שונים מאלו הנמצאות כיום

יותר יותר בוגרות ו [חושבת]יותר כזה .. אה.. תי מחליפה בנותהיי: "שאוהבות את תחום החווה

לא כי יש שעה , שיקומו מוקדם כי בא להן לקום מוקדם.. אחרות.. לטייל, כזה שאוהבות טבע

דיברה על כך כי צריכות להיות נערות יותר בוגרות ( ב)ליאור ". פשוט בא נקום לעבוד, לקום

 : ורציניות שמחפשות את השינוי בחייהן

י מתאימה לבנות יותר אני חושבת שהמסגרת הזאת, הייתי משנה שהייתי מביאה לפה

בסופו של דבר המקום מבוסס . בנות שמבינות כבר שהן רוצות להתקדם.. אמ, גדולות

לקחת אחריות אישית וצריך איזשהו רצון בסיסי זה לא משהו שאתה .. הרבה על זה ש

שכבר , מקום לילדים יותר גדולים. נוקשים, כללים, יש מקום לילדים קטנים, יכול

אני חושבת . תעשה, תעבוד, תקום, אתה לוקח על עצמך אחריות, אתה רוצה, רוצים

 .שלהביא לפה ילדות זה בזבוז של המקום ובזבוז להם

אסור שהוא יהיה מקום למשוגעות : "דיברה על כך כי הנערות צריכות להיות בעלות כוחות( ב)נעה 

צריך , לרציניות צריך להיות מקום.. את מבינה, צריך להיות מקום לכאלה שרוצות, או משהו כזה

 ".זה לא יכול להיות בנות שנזרקות, להיות איזה סיירת כזאתי

בשונה מהאחרים לא ביקש לשנות את אופיין של הנערות אלא להגדיל את הקבוצה וליצור ( צ)רונן 

 : שילוב בסגנון הנערות שיאפשר איזון והפריה הדדית
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בסגנון של , שילוב בסוגי הבנות.. הציפייה שהמקום יהיה עם קבוצת בנות גדולה יחסית

הנפשות האלה שאני מדבר עליהן הן יכולות להיות בהרבה , מה שאני מדבר.. בנות שהוא

כלומר לא חייב להיות שהבת הגיעה למצב שהיא מעשנת סמים או שהיא נאנסה , רבדים

יש עוד רצף של בנות שהוא חי . מאוד מאוד רגישה..כדי שהיא תהיה מסוג בנות כזה

הוא מבקש מאוד פנימית את מה שאנחנו , שהוא חסר מאוד, גבוה יחסית במקום

, זה דבר שיכול לתת לו. או לא נפגש עם זה שיש את זה, הוא לא מודע לזה, מציעים

הוא , הוא נשאר במה שהמסגרת הרגילה מציעה. להעיף אותו קדימה ולתת לו הרבה כוח

כי הוא לא קיבל שום הכרה ישרוד את החיים אבל הוא יסבול בהם בהרבה מובנים 

אני רוצה להאמין שנצליח באיזשהו שלב לאזן בין קבוצות כאלה .. ו. למקום הזה שלו

ואז יתנו זו לזו וגם המקום יקבל איזושהי יציבות , לא צריך שכולם, לקבוצות כאלה

 .חזקה יותר

היה ארבעה מרואיינים דיברו על כך כי היו רוצים שגינת עדן ת .הקשחת תנאי הקבלה 

 :מסגרת מבוקשת עלי ידי הנערות וכי הדרך להתקבל וללמוד במסגרת לא תהיה פשוטה וקלה

שהבנות , הייתי רוצה שהמקום הזה יהיה מקום.. שבנות ישתנו, הייתי רוצה שהבנות פה

, לא לפי ציוני בגרות, שקשה להתקבל אליו, שהבנות ממש. מבקשות אותו לא ההורים

כמו יחידה מובחרת , ושהם יהיו! כאילו ממש, את עצמו לקרוע, לפי מי שהולך להזיע

 (צ)צביה . שמתקבלים ממש מעט, בצבא

 :מוסד לשיקום וגמילה -'רטורנו'תיארה רצון דומה כאשר השוותה בין גינת עדן לבין ( ב)גם נעה 

הוא מקים אוהל בהר , בא לי שהמקום הזה יהיה כמו רטורנו בקטע שאם מעיפים מישהו

, הוא נשאר שם לא יודעת כמה זמן, ה להם רצינות שהוא רוצהממול והוא מרא

רק אם באמת הוא , הוא מראה להם רצינות ואז הם מחליטים אם להחזיר אותו..בגשם

.. שבנות יאמינו שזה הסיכוי האחרון שלהם, אז בא לי שמבואות יהיה בקטע כזה. רציני

, שבנות, יה קסום כזההייתי רוצה שמבואות יה.. לעורר בך אמונה כזו שאתה מסוגל

 .. 'הלוואי, הלוואי ותתנו לי לחזור'

הם העיפו אותי .. רונן ונעמי רק אוהבים באמת: "בהמשך סיפרה נעה חוויה שממחישה את דבריה

עשינו , נעה תקשיבי, השהו אותי שבוע ואז במהלך השבוע הם התקשרו אליי? פעם את יודעת

  ".[צוחקת]תשחררו , יש לי שבוע חופש, םאמרתי להם נראה לכ. הצבעה את יכולה לחזור

שלושה מרואיינים התייחסו לשיקולים בקבלת הנערות  .איזון קבוצתיהתחשבות ב 

 .והדגישו את חשיבות האיזון הקבוצתי במהלך ההחלטה האם לקבל נערה למסגרת
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להביע דעה יותר חזקה מבפנים עד כמה זה משפיע על , המדריכים הם יכולים להגיד

ועד כמה אתה יכול . כל מישהי שמגיעה לפה זה מאזן כוחות אחר לגמרי. הקבוצה

אז . אם אתה חושב ככה אבל היא יכולה להרוס המון כרגע, נגיד, לנשמה אחת מאוד

, אבל לפני כן שיבינו את המורכבויות של הדברים, לא חושבת שהמדריך יחליט, פשוט

 (צ)שיר . איפה הקבוצה כרגע נמצאת, כאילו

אני חושבת שהייתי משאירה את הבנות , סתם [צוחקת]ות הייתי מעיפה מפה את כל הבנ

נגיד , ולא לאפשר לכל אחת, אלה שיש להם באמת סיכוי להשתפר, היותר איכותיות

לפני כמה ימים והיא ( צ)דיברתי עם רעות , יש פה נגיד בנות שכן יפגעו בקבוצה, בנות

יהיה לה טוב אבל היא תפגע אמרה שלא קיבלו ילדה אחת כי הם ידעו שהמקום 

. אני חושבת שכן פגעו בדינמיקה של הקבוצה עם כמה בנות פה. בדינמיקה של הקבוצה

 (נ)טניה . חלקן עפו חלקן עדיין פה

חמישה מרואיינים התייחסו לכך כי ישנם מצבים בהם  .נערות שאינן מתאימותהוצאת  

 .אינו מתאים להן ואף יכול להזיק הנערות אינן פנויות לעבודה פנימית ובמצבים אלו המקום

פשוט צריך לדעת . גינת עדן זה מקום שאו יכול לעשות לך הכי טוב בעולם או ההפך

ויש אנשים שיודעים באמת לנצל את מה שהם מקבלים ולקחת את . לאיפה לקחת את זה

אז עוד מקום רק להעביר את הזמן , בסדר, זה למקום הכי טוב ויש אנשים שכאילו

לא , שלא ניצלו, כאילו שזה היה בשבילם עוד מקום.. לחזור לאיך שהם היו ואחרי זה

 (ב)מלכה . לקחו את כל מה שיכלו לקחת מהמקום

התייחסה ליכולת ההכלה של גינת עדן כאשר דיברה על מקרה ספציפי של נערה שהוציאו ( צ)שיר 

 : מגינת עדן

אם אתה לא מסוגל לשים .. צריך גם לדעת אם יש לך כלים באמת לעזור לבן אדם הזה

עד כמה .. 'לא' האז החסד שלך זה להגיד ל, פשוט המקום לא יכול להכיל.. גבול למישהי

זה להבין איפה היא , הדבר הכי טוב לאותה ילדה ספציפית, כאילו, שהבנת וחיבקת ונתת

אני לא יכול , 'אני לא יכול'ולדעת להגיד , והמקום, ואיפה היא חיה זה גבולות, חיה

 .ור לבן אדם הזה בתחום הזהלעז

שלושה מרואיינים התייחסו להשפעה החברתית השלילית  .השפעה חברתית שלילית 

 .שעלולה להיווצר בקשר בין הנערות במקום

ראיתי שזה הביא אותן . לא ראיתי, לא ראיתי באופן גורף שזה באמת ריפא את הבנות

בנות שזה כן עשה להן את יש .. מלחץ חברתי, למקומות של התמכרויות יותר חזקים
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הן היו .. יש גם הרבה שזה דרדר אותן, לא יודעת, מה שאני רואה לרוב. הדבר הטוב הזה

, שאתה לא רוצה שהילד שלך יהיה שם, ביחד שזה ממש מקום 'מצוקי דרגות'הולכות ל

אתה יותר , פה זה פשוט זמין.. אותו דבר( ב)וגם הלן ... ממש, התדרדרות, זה ממש ירידה

נכון שבמבנה אולי של הנפש הזה היא הייתה גם ככה .. אה. נחשף לדברים ממכרים

כאילו באותה , אחרהייתה מסתדרת במקום ( ב)אבל גם יכול להיות שנעה , מגיעה לשם

גם .. סיגריות, וגם הן היו מעשנות פה הרבה. גיע לזהאז פה היה לה הזדמנות לה. מידה

זה מאוד סביבך זה ממש , גם אם אתה לא מעשן, אם אתה לא כזה רוצה אבל סביבך

 (צ)יעל . קשה

 : מתארת דוגמא של חברה שלא היה לה טוב כי הושפעה לרעה( נ)טניה 

ו מגעיל התקלקלה להיות משה.. הייתה כזאת נחמדה כזאת, יש לי חברה שהייתה פה

אני חושבת שהמקום הזה , אמרה לי טניה, אמרה לי את זה בטלפון...שמושפע מכל דבר

אני לא אומרת שזה רע אבל כן היא , כל הבנות שהיא הסתובבה איתן... לא עשה לי טוב

ולהסתובב עם בנות שהיא עושה כל מה , אני מתה עליה אבל, בן אדם עם אופי קצת חלש

 .היא שפוטה שלהן, לה לעשות אמרו שהן עושות וצחוקים כי הן

  .הצעות לשיפור 

 

חלקם דיברו . בהםי להתקדם אתחומים שונים אשר בעיניהם כד העלומשתתפי המחקר  

בתמה זו מובאות חמש קטגוריות . על חזון רחוק ואחרים דיברו על מטרות פרקטיות כבר להווה

 .שעלו המשקפות את התחומים השונים
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לכך כי יש צורך להפוך את גינת עדן  שמונה מרואיינים התייחסו .קרבה לעולם האמיתי 

חיים ל ודומות יותרידיות בצורה יותר אמיתית והתוצאות הן מלמקום בו הדברים מתנהלים 

 :עולם שבחוץב

כי ברגע . לתחושה אמיתית, השלב הבא הוא באמת לקחת את כל המקום הזה למשהו

או , כינות גבינה ואין בדיוק מי שיקנהאו שהן מ, שהבנות האלה מרגישות שזה משחק

כאילו אנחנו , זה חלק מהמשחק. שהן מכינות אוכל וזה לא בדיוק משנה איך הוא יצא

טנה יקי, משחקכאילו עושים לנו , אז עדיין אתה מרגיש כאילו אתה מטופל, משחקים פה

 לא באמת, לא באמת משנה כמה חציר אתה מביא לעיזים, שהדברים. מבשלים, נחמדה

, אז עדיין לא הגענו להבראה האמיתית, משנה מה אתה מגדל בחממות ומה תעשה עם זה

 (צ)נעמי . שהמסביב יכול לרפא את האדם

חש בגינת עדן ותיארה הופעה מוזיקלית רבהמשך הביאה נעמי דוגמא למשהו אמיתי יותר שהת

רוצה שיהיו  היא אף המשיכה וסיפרה כיצד הייתה. לקהל הרחב בה השתתפו נערות ובוגרות

 :חיבורים נוספים בעתיד עם הבוגרות

, תהבנו. מאוד אמיתי, זה גם היה סוג של משהו מאוד תכליתי, (צ)בהופעה של צביה 

זה היה הן הלחינו או שהחברה ו, שירים שהן חיברו, כולל הבנות והבוגרות באות ושרות

ה אמיתית יש עכשיו הופע, בואו, ממש סוג של לידה שהיא כאילו חיים אמיתיים

זה נתן לי תחושה של חיבור כי זה היה גם בוגרות , זה ממש ריגש אותי, זה גם. ס"במתנ

שיהיה , בין החלומות, זה גם כן דרך אגב.. אז כאילו זה, כולם ביחד, וגם בנות עכשוויות

ים אז זה יהיה כשנדבר על דברים אמיתי, זה השלב הבא. סוגים של חיבורים כאלה

 .מתאים גם לבוגרות

העלו המרואיינים שלושה דברים , כאשר תיארו מה יגרום למקום להיות אמיתי יותר 

 :מרכזיים

חמישה מרואיינים התייחסו לכך כי הנערות  .הכשרה מקצועית לפני כניסה לעבודה 

והצוות שעובדים בתחומי החווה צריכים לעבור הכשרה מקצועית ולרכוש ידע מקצועי לפני 

 .ליצור עבודה רצינית ואפקטיבית יותרתחילת עבודתם על מנת 

צריך להבהיר שדיר זה צוות שלא . לפני כניסה לצוות, הרבה יותר טובה הרבה, הכנה

בנות ... אתה לא יכול לעזוב אותם באמצע, זה כמו לעבוד בגן ילדים, עוברים ממנו

תן לילד שלה ימא לא תיואף א, והן איתן, מא של החיות האלהיצריכות להבין שהן א

, תן לילד לחזור בלי שהעטינים שלה נקייםימא לא תיואף א, לאכול מבקבוק מלוכלך
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אולי , לא יודעת, צריך להבהיר את זה בצורה, לאכול ותן לילא ת, שהידיים שלו נקיות

 (ב)מרב . ללכת לסיור במלא דירים בארץ

 :היא ממחישה כמה הייתה חסרה לה ההכנה המקצועית (צ)בסיפורה של יעל 

את הסיפור עם  נגיד את זוכרת, ממש עבודה קשה וגם לא הבנתי בחקלאות כלום זה היה

בשביל להפוך את ש, אמר לי בטלפון( צ)אהרון , שאמרו להביא [צוחקת]? קילו 1הפטיש 

אז הוא ? 'איך זה נראה'אני אומרת לו , מאיפה אני, בקיצור. האדמה אז לקחת מקוש

אני רואה , אני נכנסת למחסן.. טוב. זה לאאומר לי בקצה אחד זה מחודד ובקצה השני 

אני רואה איזה , לא הייתי לבד ?איתי כן( ב)ומירי ( ב)עכשיו אורית , [צוחקת]איזה משהו 

יום , זה לא הופך את האדמה! זה כבד, מתחילות לעבוד, אנחנו לוקחות את זה, משהו

זה בכלל לא מקוש קילו  1זה פטיש בסוף הוא בא אליי אומר לי , שלם אני עובדת עם זה

למדתי קצת אבל . פשוט לא ידעתי מה אני עושה, שתביני כמה לא הבנתי בזה [צוחקת]

מירי ואורית ידעו יותר ממני והם לא שמו לב שזה .. לא ידעתי מה אני עושה תכלס

 ...פטיש

לדבריה רכשה את הידע תוך כדי עבודה בעזרת ניסוי , מדגימה זאת בעבודתה בדיר( נ)טניה 

ואז לאט . היה כואב לי לראות את העיזים גם לפני זה אבל לא ידעתי איך מטפלים בהן: "הותהיי

וזה דפק אותי כי היה לנו גדי מאוד חמוד , זה היה סוג של ניסוי ותהייה, לאט נכנסתי לעניינים

 "שקראו לו פרינס והוא מת

, צב זהלדעתם במ. חמישה מרואיינים חשבו כי יש להפוך את החווה לעסקית .עסקי 

להיות רציניות ולקחת  יהיו חייבותהנערות ידרשו לספק תוצאות ויבחנו על פי התוצאות הללו וכך 

 :אחריות רבה יותר על עבודתן

אני חושבת שהצעד הבא הוא להפוך את כל מה שהן עושות למשהו שהוא עובד על אמת 

 שהעשייה שלהןאני חושבת שככל  .לכיוון יצרני ומרוויח, הוא יוצא החוצה, מה שנקרא

ידרשו לתהליכים שבהם כל מה , ויצטרכ אומרת שהןזאת , תהיה יותר אמיתית ורווחית

לראות כל  זה יחייב אותן.. יניים גם רווחיותלהיבדק בתוך ע, עושות צריך להיכנס שהן

הרבה יותר ממה , ברמה יותר, תוצאות של עשייה או אי עשייה שלהןהזמן את ה

 (צ)רעות . שנמצאת היום

מילאת ארגז שלם ומישהו בא , קטפת אותה, העגבנייגידלת , ה יכול ללכת עוד שלבז

שקל האלו  411וה, אז עכשיו את תעבדי יומם ולילה בשביל זה. שקל 411ושילם לך על זה 

, שקל האלה יכנסו לך בכיס זה הפרזה 411-כי אם כל ה, לא מפורזת, גם, צורה יבאיזושה
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החיים האמיתיים זה שאת משלמת על ההוצאות ואת מרוויחה באמת את , זה לא אמיתי

לקחת את כל , להיות כמה שיותר קרובים לחיים האמיתיים, זאת אומרת. הרווחים

צריך להיפגש עם החיים האמיתיים , הבן אדם כמו שהוא, המקום הזה לכמה שיותר

  (צ)נעמי . ולהצליח

הרעיון העסקי אך חשבה כי יש להוציא אותו לפועל בעזרת משפחה העלתה גם היא את ( צ)שרית 

 : שבוחרת לקחת את המקום כעסק משפחתי והנערות עובדות אצלה

שיש משפחה והבנות באמת , הייתי רוצה שזה יהיה מקום שכן יש בו כמו חווה באמת

, צריםשיהיו תו, זה באמת צריך לדפוק תפוקה, זה הרבה יותר חזק, הן מחויבות, עובדות

כל עוד אתה .. אנשים מחכים לדברים שלנו, לא יהיה, לא יהיה ככה. זה מחויב לאנשים

 . לא באמת מחויב למוצר אז אתה הרבה יותר יכול לזלזל

שני מרואיינים טענו כי השינוי צריך להיות במודעות של  .מודעות לגודל האחריות 

מדגימה זו בהתייחסותה ( ב)מרב . הנערות ובלקיחת האחריות המוטלת עליהן יותר ברצינות

 :לעבודה עם בעלי החיים בחווה

, אני לא עשיתי את זה טוב, מודעות מאוד מאוד חזקה לבנות של הדיר שיש להן אחריות

נכון , נכון זה מלמד אותנו, זה חתיכת אחריות לטפל בבעלי חיים, זה קשה.. זה כואב לי

ל זה לא כמו להכין ארוחה מגעילה אב, זה חשוב ולא הייתי רוצה שיבטלו פה את הדיר

 .מא שלהםישאת כמו א! להיות יותר מודעות לזה שזה בעלי חיים תחייב, לבנות

כי מהממצאים שעלו בתמות הקודמות ות אניתן לר ."להצליח באמת לייצר קבוצה" 

שישה מרואיינים סברו כי יש להתקדם גם בתחום זה , עם זאת. בגינת עדן משמעותיפן החברתי ה

 : והעלו שלוש נקודות עיקריות

ארבעה מרואיינים העלו את הצורך בחיזוק ועיצוב הקבוצה באופן  .עבודה קבוצתית 

לדוגמא התייחסה לעבודה הקבוצתית כאחת ( צ)רעות . שיאפשר טיפול והשפעה חיובית על חבריה

 : המשמעותיות אותן הייתה רוצה לחזק בגינת עדןהנקודות 

יכולת להצליח לייצר שיח קבוצתי , מאוד מאוד הייתי מחזקת את הנושא הקבוצתי

... זה משהו שהייתי מאוד מחזקת אותו ומעצימה אותו, והשפעה קבוצתית על היחיד

לעזור לקבוצה , להבין איפה הקבוצה יכולה להיבנות, להבין תהליכים קבוצתיים

של יכולת , למערך של בניה שמתוך הדיבור הקבוצתי, להצליח להיכנס למערך של שיח

ולהשפיע , ולהצליח באמת לייצר קבוצה שמצליחה לעבוד כקבוצה. של חיבור בין הבנות

 . אחד על השני בצורה חיובית ולא שלילית



91 

 

 :התמקדה בעבודה הרגשית בתוך הקבוצה( ב)נעה 

זה לא , אפילו אפשר לקרוא לזה טיפולי עד מחר, םשיהיה מקו.. נגיד את הסבב רגש

זה אנושיות לעשות סבב , זה אנושיות לדבר על הרגשות? את מבינה. טיפולי זה אנושי

נגיד איך היה לי היום ... זה מוסד חינוכי, זה חובה, זה אנושיות. לבטא את הכעס, כעסים

אבל מאוד .. ול הקבוצהדברים טובים מ, לא יודעת בדיוק, או על אירוע שקרה או משהו

או דברים , זה לא הזמן להעביר ביקורת, אה לא, ומישהו מנחה ואומר, ממוקד כזה

 .כאלה

הייתה ( 2)נקודה נוספת אליה התייחסו המרואיינים  .חיזוק קשרי אמון בין הנערות 

העלתה את חוסר ( צ)שרית . האכפתיות והאמון של הנערות בינן לבין עצמן, חיזוק המעורבות

 : מעורבות אליה נחשפהה

להחדיר , צריך כל הזמן, אני מרגישה שאין את זה מספיק, הזו הקבוצתיות והמעורבות

תעשי זה אם את לא . אנחנו קבוצה.. שבסופו של דבר כל דבר כאן זה.. את זה וגם כאילו

הבעיה שלפעמים יש מישהי . חשיבות קבוצתית.. לא יהיה והכל כאן זה תלוי אחד בשני

 .[צוחקת]דבר איתה על זה לך ת, אז לך, א אכפת לה מהקבוצהשפשוט ל

 : תיארה זאת כנקודה עיקרית שכאשר תשתנה תשפיע על שאר הדברים בחווה( צ)צביה 

. פשוט מגעיל, מגעיל אהו, הוא קטנוני, הוא ילדותי, הוא נמוך, הלחץ החברתי הוא ירוד

, המשיח מגיע, ברגע שזה יקרה.. שהייתי, זה הנקודה שלי, אז זה הנקודה שלי.. אמ

. להכל, לבגרויות, לעיזים, לסוסים, ברגע שזה יקרה זה יעשה טוב להכל, סתם, כאילו

 .פשוט להכל, אחר כך ןלזוגיות שלה

רך לתת דגש רב יותר על שני מרואיינים ציינו כי יש צו, לבסוף .ותחברתי פעילויות 

כאילו , אני ממש חושבת על זה לאחרונה, הייתי מוסיפה רכזת חברתית. "הפעילויות החברתיות

ואז לפי הקריזה של ההסעה והקריזה של , זה.. הוא רציני הוא לא אה, יוצא טיול.. דברים.. ש

, אולי יותר לצאת"(. צ)שרית " אפשר הרבה יותר לעשות, ואז גם כסף לא נשפך ודברים, המדריכה

" לצאת יותר, בין שני לחמישי היינו מתחרפנות שם.. זה גם היה מעצבן אותי שהרבה היינו בפנים

 (.ב)מלכה 

ארבעה מרואיינים התייחסו לכך כי יש צורך  ."לדחוף יותר לטיפולים מקצועיים" 

ת דמויות סברה כי יש צורך בהוספ( צ)יעל , לדוגמא. לעשות שינוי בתהליך הטיפולי במקום

התייחסה ( ב)גם  ליאור , בדומה לה. לבנות מסוימות על מנת שיקבלו הכוונה 'פסיכולוגיות'
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לדמויות הטיפוליות במקום וטענה כי יש צורך להוסיף בתחום הזה כיוון שהמרחב בגינת עדן אינו 

 : מספק טיפולינותן מענה 

הראשונה אפילו לא היה לנו בשנה . יותר דמויות טיפוליות מוסמכות.. הייתי מוסיפה אה

יש פה בנות שעברו , עברנו, בכל זאת. לא היה כלום, הרי לא היה עובדת סוציאלית, אותך

אם היה לי , במבט לאחור, אני חושבת שהיום, צריך כאילו.. דברים מאוד מאוד קשים ו

, דעתאת יו, וגם אפילו לחייב בנות. זה היה מאוד יכול לעזור, ליווי פסיכולוגי או משהו

וכן לדחוף יותר לטיפולים מקצועיים , שיהיה כמה סוגים, יש מלא סוגי טיפול, יש טיפול

אבל , ועל מה שהעבודה עושה לנפש של הבן אדם זה יפה.. לסמוך על הטבע ועל ה.. יותר

 "אמיתי, טיפול.. אה, קצת יותר, וכאילו. הסיפורים פה לפעמים כבדים על זה

הנערות עוברות תהליכים טיפוליים משמעותיים , לדבריה, ן הטיפוליהתייחסה גם היא לפ( צ)רעות 

 :אך יש צורך להגדירם ולתת להם שמות

מאוד הייתי שמחה להגיע למצב שאנחנו , דיברנו על תהליכים אישיים של כל בת ובת

את התהליכים האלה ולדבר עליהם בצורה , לשיים מלשון שם, 'לשיים'יכולים ממש 

איפה היא נמצאת בתוך התהליך , שבת יכולה להגדיר לעצמה ממש. הרבה יותר נוקבת

מה קרה , מה קרה היום איתי, בסיכומי שבוע, אולי אפילו לכתוב לעצמה בסיכומי יום

בעצם אותם תהליכים שאנחנו עוברים בצוות וגם . מה קרה איתי החודש, איתי השבוע

, עם עצמה בצורה יותרשכל בת תוכל לעשות , אותם תהליכים שכל אחד עובר עם עצמו

 .יותר ברורה ונמצאת מול העיניים

ארבעה  ."בתחום הפיזי אנחנו רחוקים מאוד מלהיות איפה שאנחנו היינו רוצים" 

יתפתח ויהיה מטופח יותר מבחינת , דיברו על כך כי היו רוצים שהמקום ימשיך להבנות מרואיינים

 . אוכל יותר טוב וכדומה, הוספת ציוד למקום

פה זה , שיהיה פה יותר אווירה של בית.. אין פה כלום, אין פה ספות, יותר פהלהשקיע 

להביא איזה ספה , חאלס, לה כסאותליא, הכל פה עומד, הכל פה עץ, אווירה של כלא

לא , צבעים, יותר כזה כיף כזה, יותר כזה סבבה, להרגיש יותר, להביא איזה פופים, טובה

 (נ) ענהאל .לשים תמונות וזה, כולם לבן

אני חייבת , לא מספיק טוב לי, כאילו נגיד קורנפלקסים, להוסיף אוכל שאני ממש זקוקה

הדבר היחיד שאני  ...בבוקר אין לי משהו שאני אוכלת פה, משהו שאני הכי אוהבת פה

אוהבת זה ביצה קשה או טונה או קורנפלקסים וכמובן שהקורנפלקסים עולים יותר 
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אני לא אוהבת את הפנקייקים .. ביא את זה לפה יותרלה מוכנים מידי כסף אז הם לא

 (נ)רינה . מא שליימתגעגעת לפנקייקים של א, שהן מכינות

תיאר כי החווה עדיין בהתהוות ובנוסף להוספת מבנים התייחס גם לענפי עבודה שונים ( צ)רונן 

 : שהיה רוצה להוסיף

החווה , ו רוצים שזה יהיהבתחום הפיזי אנחנו רחוקים מאוד מלהיות איפה שאנחנו היינ

יש רצון , יהיו מבני קבע במקום.. יש רצון ש. עדיין בהתהוות של בניה מכל הבחינות

לא  התפתחות שענפים מסוימים שאפילו עוד.. שתהיה בריכה במקום יש רצון שיהיה

 .הצרכים שלהםעם כל , שיהיו במקום, קמו

. באנשי צוות נוספים למגוון צרכיםלצורך  שלושה אנשי צוות התייחסו .צוותתגבור ב 

הייתי , או. נראה לי. למקום, את העניין של משפחה, הייתי מוסיפה את מה שאמרתי בהתחלה"

 (.צ)שרית , "יום טיול אז עוד אנשי צוות ... אה במובן של, בכל המובנים, מוסיפה עוד אנשי צוות

מגיעה ( צ)אם רעות , שיותר מישהי.. נגיד אה. צריך יותר, בסופו של דבר, מבחינת הצוות

אבל שמגיעה .. אז יותר צריך מישהי על תקן איזשהו ניהול, צהריימים כאלה, בבקרים

אני ... אני חושבת שכן צריך עוד מדריכה, כי הערבים זה המצבים המורכבים. בערבים

ואנחנו .. שהיום יש אפשרויות לכל מיני טיפולים, חושבת שגם פסיכולוג זה לא מספיק

מה , תן לנו טיפיםישהיא ת, שיהיה לנו קשר איתה, יותר טוב, המדריכות, רגישגם נ

 (צ)שיר . עושים איתה שהיא ככה וככה

התייחסה לצורך בהעשרה למורות כאשר הביעה את התסכול שלה מחוסר בידע מקצועי ( צ)יעל 

 : בעבודה עם נערות המתקשות בלימודים

יש בנות ממש עם , ת זה גם בישיבת מוריםטוב אמרתי א, הייתי מוסיפה העשרה למורות

אני ! אני לא יכולה להעביר אותה בגרות, היא לא יודעת לכתוב כמעט, בעיות לימודיות

הייתי מוסיפה העשרה בקטע הזה . שלי ושלה, זה תסכול.. .לא יודעת איך לעזור לה

 .זה חסר ממש, ממש
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 דיון

הבוגרות ואנשי הצוות את שהותם בגינת עדן , ו הנערותמחקר זה בא לבדוק כיצד חו

מהממצאים עולה כי המסגרת הינה משמעותית עבור . וכיצד הם מתארים את המרחב הטיפולי

בפרק הראשון של הממצאים הובא ניסיונם . השותפים בה ובעלת מאפיינים רבים הייחודיים לה

ייחודיות . של המרואיינים להסביר ולהגדיר מהי גינת עדן ומהם המאפיינים הייחודיים לה

את השוני בין גינת עדן לשאר מסגרות הטיפול  שיקפוהתבטאה במספר תחומים אשר המסגרת 

היה לראות כי מעבר לרקע  מעניין. בנוסף תוארו מטרות התוכנית ומאפייני הנערות. הפנימייתיות

ולקשיים איתם מגיעות הנערות הייתה התייחסות מעמיקה לכוחותיהן של הנערות ולמשאבים 

בפרק השני הובאה התייחסות פרטית יותר בה העלו המרואיינים את . הפנימיים הקיימים בהן

רמים אותם הגו, הראשון -חולק לשני חלקים פרק זה. אישית במרחב הטיפולי בגינת עדןחוויתם ה

לעצם  תם של המרואייניםהתייחסו ממצא מעניין היה. השינוי שעברו חוו המרואיינים כמחוללי

מלבד זאת ציינו עוד גורמים משמעותיים אשר הבולט שבהם . השהות במקום כגורם מחולל שינוי

 השני החלק. כלומר העבודה בחווה על כל המשתמע ממנה, בגינת עדן והיצירה העשייה היה תחום

שונים בשינוי האישי שחוו הנערות כמו גם  היבטים תוארושל פרק זה התייחס לשינוי עצמו בו 

בפרק האחרון הובאה הערכת התוכנית בגינת עדן והביקורת שעלתה מן . ביחסם עם הסביבה

הראשון הסתייגות ורעיונות  –פרק זה התחלק אף הוא לשני נושאים מרכזיים . המרואיינים

למימוש החזון של גינת עדן כפי ות לקידום התוכנית לשם הגעה מדויקת יותר לשינוי והשני הצע

 .שרואים אותו המשתתפים

 תיאוריות שונותהממצאים ניתן לראות כי אפשר להסבירם בצורות רבות בעזרת  בבחינת

יחד עם . ובכך להמשיג באופן תיאורטי את הפרקטיקה המוצגת במרחב הטיפולי של גינת עדן

יותר ויותר למונחי הצמצום והדיאלוג כפי שתוארו  אותיזמינה הלדברים שעלו ההקשבה , זאת

בפסקאות הבאות ברצוני לקיים דיאלוג בין התיאוריות השונות תוך , לאור זאת. ברקע

בכל (. 4101, רוטנברג)גישה היהודית דיאלוגית העל פי  המימדיםארבעת הצטמצמות למסגרת של 

אשר משקפות  תיאוריות, המתייחסות לממצאים הרלוונטיים לו שונותתיאוריות  אביא מימד

לעומק אנסה להבין  ,בתוך כך. שהוצג ברקע כפי דיאלקטיאו  דיאלוגישל שיח מקומות שונים 

 .על הממצאים שעלו ועל הטיפול בקהילה שבגינת עדן ולשפוך אור חדש
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 דורי הבין המימד

 בחייו ההוריות והדמויות משפחתו לבין הפרט בין היחסים למערכת מתייחס זה מימד

 לראות ניתן ,של השיח הדיאלקטי בצד. שבחייו אחרות סמכות דמויות עם לקשר גם כמו

 רווית זירה היא המשפחה כי המתארות שונות משפחתיות ותיאוריות פסיכואנליטיות תיאוריות

;  Jeckson, 1957) הראשונות בשנותיו האדם של המרכזית ההתפתחות מתרחשת בה מתח

 (/41146094) פרויד .(4111, פלשמן;  4112, דאלוס ודרייפר;  0991, טיבי;  099160910, ויניקוט

 הבן. להתנגשות בהכרח המובילה אדיפלית יחסים מערכת, לבן אב בין פתור לא קונפליקט מתאר

 על מדברים פרויד של ממשיכיו. מקומו את שיירש מהבן חרד והאב אותו שיסרס האב מן חרד

 תלוי בלתי, חופשי אדם להיות מנת על מהוריו להתנתק צריך הנער בו מקובל התבגרות תהליך

 ביחסים הצמצום מימד ביטוי לידי בא הדיאלוגי בצד . (Blos, 1967) התבגרותו את ולהשלים

 על דווקא אלא אישיותו התפשטות על בנויה איננה לבנו של האב הנתינה ,שתואר ברקע כפי .הללו

 בגובה' פשוט דיבור, הבן של לרמתו מוחשית ירידה האב מן דורשת הצמצום פעולת. צמצומה ידי

 בנו אל להתקרב לאב שאפשר זה תהליך, סטריים חד אינם היחסים. ילדו עם ומשחק' העיניים

. האב בקול לשמוע מנת על עצמו את מצמצם הוא ובהתבגרו אביו לקראת להתקדם לבן מאפשר

 גדולה נוכחות עליו כופה שהוא מבלי, זאת לעשות אותו מכריח שהאב מבלי האב אל מגיע הבן

 .(0991, רוטנברג) בה לעמוד מתקשה שהבן

 בין היחסים במערכת אתמקד זה מימד של בהקשר עדן בגינת הקורה על בהסתכלי

 אדון ,כן כמו. האב תפקיד את והצוות הבן תפקיד את כמגלמות הנערות, לצוות הנערות

 .והנערות הצוות של סטריים הדו האישיים בתהליכים

 .מערכת היחסים בין הנערות לצוות

 הטיפול גישות בין במערכת היחסים בין המטפל למטופל משתנה המטפל של עמדתו

 הוא מציע שהמטפל השינוי שבה דיאלקטית מערכת מתארות פסיכואנליטיות תיאוריות. השונות

 את למטופל מציע שלו העליונות מעמדת מטפלה. המטפל של בזו המטופל של פרשנותו החלפת

 אם למטופל גאולה שתעניק פרשנות, לביוגרפיה או למציאות והיחידה האחת הנכונה הפרשנות

 תיאוריות לראות ניתן השני הצד מן . Nicols & Schwartz, 2005); 0992, רוטנברג) אותה יקבל

 המתארות ועוד הנרטיבית הגישה ,משפחתיות פוסט מודרניות תיאוריות ובניהן יותר מתקדמות

, לדוגמא בגישת מילאנו. הכול כיודע נתפס אינו כבר יותר בה המטפל דיאלוגית יחסים מערכת

שותף אשר עובד לצד המשפחה כדי ליצור דרכים חדשות ויעילות -המטפל מגלם תפקיד של חוקר
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לבחון את , המטפל מתבקש להיות רפלקטיבי כל העת. בעזרתן המשפחה תבין יותר טוב את מצבה

הוא מגלה עמדה ניטראלית ולא . השקפותיו ורגשותיו וכיצד הם עשויים להשפיע על המשפחה

שיפוטית אם כי הוא זה שמכתיב את ההתערבות ומשתמש בפירושים שלו והבנתו למימוש 

דוגמא נוספת . (4111, ואר סטריאר והברמן פרידמןר;  4112, דרייפרס ודאלו)הטכניקה הטיפולית 

היא הגישה הנרטיבית הסוברת כי יש אפשרויות שונות לגבי אופן הפירוש של סיפור חייו של 

בו סיפור החיים מתעצב תוך ( reframing)' מסגור מחדש'במהלך הטיפול ישנו תהליך של . המטופל

בגישה זו המטפל לא בא מעמדת בעל מקצוע היודע או מחפש . כדי השיחה בין המטפל למטופל

 Morgan, 2000)האמת שאינה ידועה למטופל אלא כמסייע למטופל להבין את סיפור חייו 

;(Ben-Ezra & Palgi,2010  .אינם והמטופל המטפל( 0991) רוטנברג פי על גם, בדומה לכך 

. המטופל של פרשנותו על לגבור כדי סמכותו את מנצל המטפל בו פרשני בקונפליקט נמצאים

 מקום למטופל ולהותיר להצטמצם כדי שלו העליונות בעמדת משתמש המטפל, לתפיסתו

בה חוויות ההווה של האדם מייצגות את האמת , בשונה מהגישה הנרטיבית .להתפתחות

בגישה הדיאלוגית ישנו פירוש מחדש של עבר ישן , הסובייקטיבית שלו אשר לעולם איננה סופית

. חדש, הפירוש המחודש לא מוחק או משנה את הקודם אלא מוסיף לו מימד אחר. מבלי לבטלו

המכילה בתוכה את , מורחבת ומתקדמת יותר, ונה יצירה חדשהסיפור חייו של המטופל ב' שלחון'

 . שתי האפשרויות המנוגדות באמצעות תהליך של צמצום

אחד . ניתן לראות כי עמדת הצוות ביחסים הטיפולים בגינת עדן משקפת עמדה דיאלוגית

ות מחוללי השינוי בגינת עדן היה הדרישה מהנערות ללקיחת אחריתיאור המאפיינים הבולטים ב

, כל אחת כפי יכולתה, הצוות פינה מקום לנערות. יחד עם החירות לבחור כיצד ובמה לקחת חלק

גם בלימודי התיכון בלט הצמצום בכך שהנערות יכלו , באופן דומה. ליטול חלק בנעשה בחווה

מכריחים אותן וכך אפשרו להן ולא הן דיווחו שהרגישו שלא כופים עליהן , לבחור האם ללמוד

 . ללמוד ולקבל, אופן עצמאילצעוד ב

מרבית המרואיינים התייחסו לכך כי בגינת עדן התאפשר , בתיאור השינוי שחוו, כמו כן

נראה כי מפגש זה הינו מאפיין בולט בחוויית הטיפול בגינת עדן . להם להעמיק ולפגוש את עצמם

. ראה נפשיתוהבאישית והוא משקף את ההכוונה להתבוננות פנימית המאפשרת המשך התקדמות 

עמדת הצוות אינה דומיננטית באופן של הכוונה כוללנית לדפוס מסוים של מימוש או חינוך לדגם 

אלא מדגישה את היחס האישי ואת עצם ההעמקה הפנימית כמאפשרת דיאלוג בבניית , מסוים

 . תהליך טיפולי אישי לכל אחת
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דובר על אמון הניתן , הקשר בין הנערות לצוות תואר כקשר אוהב וקרוב, בנוסף לכך

ההסתכלות . להסיר את הקליפות מעליה ולגלות את הטוב שבה, בנערה אשר מאפשר לה לצמוח

על הקושי כחלק ממכלול הנערה משקף עמדה דיאלוגית שאינה סותרת את המורכבות איתה 

 .הגיעה הנערה אלא מציעה פרשנות נוספת ומוקדי הסתכלות נוספים

לראות כי לעמדת הנערה במערכת היחסים ישנם מאפיינים  ניתן, לעומת עמדתו של הצוות

גם , כבכל מסגרת פנימייתית טיפולית. הדיאלקטי והדיאלוגי, לשני סוגי השיחשונים השייכים 

זו נדרשת להשתלב . הנערה –בגינת עדן מתוארת מערכת יחסים שהמוקד הוא אחד מתוך השניים 

נערה אשר אינה עומדת בדרישות . את הטיפול במסגרת על פי החוקים שהצוות קבע על מנת לקבל

עצם היות . אינה משתלבת ובסופו של דבר נפלטת מהמסגרת, בסיסיות אותן הגדיר הצוות

יוצרת הגבלה ביכולת שלה להתגמש , המסגרת מיועדת למספר נערות ולא רק לנערה אחת

ייתות לכל הכללים אינן מצ, ככל נערות בגיל ההתבגרות, הנערות. ולהתאים את עצמה לכל נערה

תיאור זה . והתמרדותן נכללת במערכת היחסים בינן לבין הצוות ומקבלת התייחסות כפי הנדרש

צד אחד מנסה להכתיב כללים  ,ישנו קונפליקט בין הצדדיםכאשר מבטא יחסים דיאלקטים בהם 

 . מסוימים והאחר מתנגד להם

המרואיינים תיארו . סים הזוניתן לראות מאפיינים דיאלוגים במערכת היח, יחד עם זאת

הכללים והמסגרת אינם נוקשים מידי ומאפשרים , כי אין נוכחות כפויה של הצוות על הנערות

הכוללת לימודי , דוגמא לכך ניתן לראות במערכת האישית הנבנית לכל נערה. לנערה להתקרב

ופש ואווירה תואר כי התחושות הן של ח, בנוסף לכך. תיכון ועבודות חווה המותאמות לנערה

 . רגועה המאפשרות לנערה להביא את עצמה לעשייה

כביטוי לחוצפה ' חוצפה כלפי שמיא מהני'מביא את המושג התלמודי ( 4101)רוטנברג 

כמי שיכול לפנות אליו בהתרסה , במצב זה האדם מופיע כבנו של האל. האנושית כלפי האלוקים

את ' מכריח'במשנה שבו חוני המעגל  ואף לשנות את עמדתו בדומה לסיפור הידוע המופיע

-מטרת החוצפה איננה רצח, יחסים אלו משקפים את היחסים בין אב לבן. האלוהים להוריד גשם

הבן רצה שהאב יצמצם את עצמו . אב אלא היא מכוונת למשיכת תשומת ליבו של האב אל הבן

פנות כלפי אביו איננו גם בן המגלה סימני תוק. וייתן לו מקום ולכן תובע ממנו את המרחב הזה

ניתן לפרש את , לאור זאת. רוצה לבטל את קיומו של האב אלא להפנות אליו את תשומת ליבו

ההתמרדות של הנערות כחלק מן המשא ומתן עם הצוות בנוגע להשתלבותן בגינת עדן ולאופי 

כאשר הנערה איננה מקפידה על הכללים ואף . התוכנית האישית הכוללת דרישות וזכויות

המרחב , היא איננה מבקשת להחריב את המסגרת כי אם את היחס האישי, מתמרדת בתוקפנות
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הוא יכול להכיל את , כאשר הקשר עם הצוות מאפשר. הפרטי שלה בתוך המציאות בגינת עדן

 . את הרצון למרחב ובעצם מאפשר את הדיאלוג בינה לבין הצוות, של הנערה' חוצפה'ה

 .תהליכים דו סטריים

וסף למימד זה הינו התהליכים האישיים שעוברים הצוות והנערות כנגזרת ביטוי נ

במערכת יחסים המשקפת שיח דיאלקטי המחנך משמש דגם לאדם . ממערכת היחסים בניהם

מחקה אותו וכך יכול להשתייך בהמשך לקהילת המבוגרים או , נורמטיבי אשר המתחנך מביט בו

ישנו ביטול עצמי . סטרי בו המתחנך מחקה את המחנך זהו תהליך חינוכי של חיקוי חד. המחונכים

המתחנך ואין לו יכולת להשפיע על השותף המחנך המשמש דגם סטטי -'השותף החלש'מוחלט של 

ישנן גישות טיפוליות שונות אשר מבטאות שיח זה בכך ששמות דגש על שימוש . ובלתי מצטמצם

סות על תפיסתו של פרויד לפיה ביחסים הן מתבס. מכוון וחד סטרי במראה ככלי פסיכו תרפויטי

המטפל מצידו אוטם את עצמו באמצעות , אלו המטופל שואב את תיקונו כשהוא משתקף במטפל

 .(4112, לרנר ;411460904, פרויד) ינו חושף את רגשותיו לפני המטופלמראה וא

' משפיע'המחנך אינו מופיע רק כ. הדיאלוגי התהליך הינו דו סטרי לשיחהמשתייך בדגם   

, כך גם בטיפול. אלא גם כמי שמשתנה במהלך התהליך החינוכי ואף כמי שמושפע מהמתחנך

אלא כמי שעובר תהליך ביחד , הנפשית שמולה נמדד המטופל' תקינות'המטפל אינו מופיע כנציג ה

הצדיק אינו מגיב לחטא . בין הצדיק לחוטא בחסידות תיאור דומה הוא של היחסים. עם המטופל

הוא מביט בעצמו כדי , להפך, באמצעות הבלטת עצמו כדגם התנהגות מנוגד לזה של החוטא

מצמצם את , למקומות של החוטא והוא מביא את עצמ, בכך. למצוא בתוכו את אותם החטאים

, ול הצדיק לתקשר עם החוטאממקום כזה יכ. הצדיקות שלו ועומד במקום קרוב לזה של החוטא

במקום החיקוי . תקשורת שאיננה מבליטה את עליונותו על החוטא אלא דווקא את הדמיון בניהם

וכך , המטפל והמטופל משקפים זה את זה באופן מתמיד', ראי כפול, 'החד סטרי ישנה התחקות

 .(0991,4101, רוטנברג)  שניהם לומדים על עצמם כשהם מושפעים זה מזה ומשפיעים זה על זה

גם הצוות עצמו עובר תהליכים פנימיים , יחד עם הנערות בגינת עדן, שעלה בממצאיםכפי 

ובעצם נראה כי מתרחשים תהליכים דו סטריים המראים כי במערכת היחסים בין הצוות לנערות 

דוגמא לכך היא בתחושות של הצוות אשר מזהים מקום רגשי משותף ודמיון . ישנו קשר דיאלוגי

וכן הודגשו ' לא הסתדרו עם המציאות הרגילה'למשל תואר כי גם הצוות עצמו . ינם לבין הנערותב

הרגישות והעומק אשר התגלה , החיבור וההזדהות של הצוות עם המקום של החיפוש אחר האמת

תואר תהליך של שינוי תמידי , מעבר למציאת הדמיון שאפשרה התקשרות קרובה יותר. בנערות
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במקביל לנערות גם הצוות והמסגרת בתהליך של למידה והתקדמות . לל המסגרתהמאפיין את כ

 . חיבור ומפגש עם עצמי, חווית מסע, המלווה בתחושות של אינטנסיביות

. 'ירידה צורך עליה'למושג של  (0991)תהליכים אלו משקפים את התייחסותו של רוטנברג 

. כל מצב קשה שאליו אדם מצטמצם מאפשר לו להגיע למדרגה גבוהה יותר בשלב העלייה, לדבריו

וכן את רבי יעקב " הירידה היא צורך עלייה כדי לבוא למדרגה גדולה"הוא מצטט את המגיד ש

לכן לפעמים . ינו תענוגכי תענוג תמידי א, הטעם שאין אדם עומד על מדרגה אחת: "יוסף מפולנאה

התנועה הזו חשובה לא רק כהתקדמות אלא גם ". כך יעלה יהיה יותר תענוג-כדי שאם אחר, יורד

תיאור ים המתרחשים ללא הפסקה בגינת עדן והשינוי תיאור. עצם התנועה היא תענוג בפני עצמו

, והנערותהצוות , בדיקה והתקדמות של כלל המסגרתתמידי של הדינאמיות כמשקפת תהליך 

תנועה של מעבר בין מדרגות לצורך הגעה . יכולים גם הם לשקף את התנועה הדיאלוגית המתוארת

 .למדרגה גבוהה יותר

 אישי התוך המימד

 רבות תיאוריות ישנן .עובר האדם אותו האישי הטיפולי לתהליך מתייחס זה מימד

ת שונים בשיח דיאלוגי המשקפות מקומו ההתבגרות בגיל הנער של האישי לתהליך המתייחסות

 תיאורטיקנים של פסיכואנליטיות תיאוריות בפירוט מובאות בסקירת הספרות. או דיאלקטי

 למשימה מתייחסותמייצגות את השיח הדיאלקטי ו אשר( ובלוס אריקסון ,דיורפ) בולטים

 זהות ליצירת והמאבק בהם השליטה מאבק, הדחפים עליית עם המתבגר התמודדות של המרכזית

 ומתוך מתמודד המתבגר איתו קונפליקט או במשבר מתמקדות תיאוריות אותן. מגובשת עצמית

, מוס;   Blos, 1967 ;  Erikson, 1968) המתבגר עובר אותו התהליך את ומתארות מסתכלות כך

 דרכים כפרשת להתבגרות מתייחסת מערכתית המשפחתית התיאוריה גם, להן בנוסף(. 0992

 מערכות ולפתח אליהם להסתגל המשפחה בני מכל המצריכים רבים שינויים חלים בה משפחתית

 מחדש ולהרכיבו במשפחה תפקידו את לפרק חייב המתבגר(. 0991, שולמן) יותר מתאימות יחסים

 מבטאות אשר תיאוריות ישנן, לעומתן(. 0992, פלשמן) המשפחה בני ושאר ההורים גם וכך

 היא לכך דוגמא. אישי תהליך העובר לאדם שיש וחוזקה בכוח המתמקדת יותר חיובית הסתכלות

חולשות ובפתולוגיות , במרכזה עומד רעיון החלפת ההתמקדות בבעיותאשר  הכוחות גישת

הנחת היסוד היא שבכל אדם יש . בהשקפת עולם המבוססת על הכוחות והיכולות של המטופל

כוחות מתמקדת בך ההתערבות לפיכו להתמודד ולבנות את החיים, כוחות אשר אפשרו לו לשרוד

הצמצום בה  (0991)גישתו של רוטנברג , גישה נוספת היא .(Early, 2001;  4111, כהן)המטופל של 
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המדרש מובא כדרך  .אל דחפיו ואל עברו, כאפשרות העומדת בפני האדם ביחס לעצמומובא 

פרשנית היכולה לאפשר לאדם שינוי ביחסו לעברו באמצעות תהליך התשובה מבלי לבטל את 

  .העבר

הביעו המשתתפים את יחסם , במהלך הראיונות, כמו התיאוריות כך גם בפרקטיקה

ניתן לראות כי עלו . כוחאו מיקוד ב מיקוד בבעיה בשיח המבטאלעצמם ולתהליך האישי שעברו 

 .ותהליך הטיפולדימוי עצמי : זה לשיחביטויים שונים שני 

 .דימוי עצמי

באה לידי ביטוי שפה רווית בעיות  ,כאשר התייחסו המרואיינים למאפייני הנערות

. קשיי תקשורת עם ההורים וכדומה ,מריבות במשפחה: הרקע המורכב של הנערות המתארת את

הנערות והשתמשו בהגדרות שונות המתייגות כמעט כל המרואיינים התייחסו לקושי איתו מגיעות 

עם . ואף מציגות אותן כלא נורמטיביות( נערות קצה ועוד, נערות בסיכון)את הנערות באופן שלילי 

אנשי הצוות ובוגרת אחת התייחסו בנוסף גם לכוחות , מעניין היה לראות כי בשונה מהנערות, זאת

דוגמא זו . איתם הגיעו הנערות( נות נדיריםכגון רגישות גבוהה או כישרו)ולמשאבים פנימיים 

" בעייתיות"מבטאת את היחס של הנערות המרואיינות אל עצמן ואת הדימוי שלהן בעיני עצמן כ

 . לעומת יחס יותר דיאלוגי של הצוות אליהן

בספרות המקצועית ניתן לראות גישות שונות הדנות ביחס של המתבגר לעצמו ויחסו אל 

העובדה שישנן גישות המקבלות את ניתן לראות , באופן דומה לפרקטיקה. הקשיים שלו ואל עברו

כי התמודדות עם דימוי עצמי שלילי ומשקעי העבר הינם משימה טבעית והכרחית איתה הנער 

כל אדם  גישות הסוברות כי, ןלעומת. צריך להתמודד עד אשר צולח את קשיי גיל ההתבגרות

להתמודד עם חוויות , ועליו להכיל את הדימוי השלילי שבו" לא נורמאליים"מתמודד עם חלקים 

כך לדוגמא בלוס מתאר את תהליך האינדיווידואציה השנייה אשר . העבר וללמוד לחיות איתם

 וסיבוכים האישיות ארגון של יותר גדולה פגיעות, פנימית סערה כמו שליליים גילויים מעורר

 התפתחותי כורח היא אלה שליליים לוואי יבתוצר ההתנסויות כי טוען הוא. (0992, מוס) רגשיים

, ההתפתחות של הכרחי כרע נתפסת ההתבגרות גיל סערת. האינדיווידואציה תהליך להשלמת

 תוכל מחדש שהתארגנות כדי, למעשה. בגרות תושג קונפליקט באמצעות שרק היא כשההנחה

 יציבות לאי, זמנית להתפרקות ולגרום להתרופף הישנה הפסיכולוגית ההתארגנות צריכה, להתבצע

ניתן להבין את היחס של , על פי דברים אלו .(Blos, 1970) עצמית ותהייה יכורנ, חסר לתחושתו

כלפי עצמן כנסיגה התפתחותית נצרכת אשר בסופו של דבר הן יארגנו עצמן בגינת עדן הנערות 

סובר כי מציאות חייו של כל אדם ( 4101)רוטנברג , לעומת זאת. מחדש ויצאו מחוזקות יותר
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הפרשנות , לדבריו. טומנת בתוכה משברים המאלצים אותו להתמודד עם מימד לא נורמאלי בתוכו

צב הלא נורמאלי שבתוכנו או של האדם הלא נורמאלי שאנחנו שאנחנו נותנים כדי לתאר את המ

, מאבקים על ידיבתרבות המאמינה בשינויים המתרחשים . קשורה לתרבות בה אנו חיים, פוגשים

בפרשנות . ואת היחס בין שתי הפרשנויות הללו כקונפליקט' רע'וה' טוב'האדם יסמן את ה

ה זמנית הניתנת לתיקון ואף לצמיחה ולא הסטייה מן הטוב יכולה להיחשב כהפרע, דיאלוגית

ניתן לראות כי הצוות מבטא פרשנות , על פי גישתו. להיות מתויגת כרעה או לא נורמאלית

ומסוגל להתייחס ' נערות בסיכון'הוא אינו מתייג אותן רק כ. יותר למצבן של הנערות דיאלוגית

אשר עתידות לצמוח ' ות גבוההרגיש'אליהן כנערות הנמצאות בשלב של חיפוש או נערות בעלות 

 .מתוך המשברים אותן חוות

 .הטיפולתהליך 

זה ניתן לראות כאשר המרואיינים תיארו את מאפייני המרחב בגינת  למימדביטוי נוסף 

אחד ראינו כי ישנם מרואיינים שמיקדו את תהליך צד מ. עדן ואת תהליך השינוי אותו חוו הנערות

שני מרואיינים צד לגינת עדן ובצורך להתמודד איתה ומ הטיפול בבעיה איתה מגיעה הנערה

 .שהתמקדו דווקא בפוטנציאל הגלום בנערה ובצורך לממשו

כאשר , לדוגמא. בבעיה בא לידי ביטוי בתמות שונות במהלך הראיונות מיקוד הטיפול

המרואיינים התייחסו למטרות התוכנית בגינת עדן הם תיארו כי השמירה על הנערות וההגנה 

כמו כן דובר על כך כי על הנערות לעבור . הינה אחת המטרות העיקריות, יהן מפני מצבי סיכוןעל

להתמודד עם העבר ולרכוש כלים , ללמוד להתמודד עם הקשיים איתם הגיעו, תהליך שיקומי

תואר כי השינוי , גם בהתייחסות לחוויית הטיפול בגינת עדן, בנוסף. להתמודדות בחיים הבוגרים

. חוו בא לידי ביטוי בהבראה נפשית וברוגע אותו חשו לאחר תקופה של לחץ ומצוקהשהנערות 

כלומר מוקד הטיפול הינו במשבר והקושי איתו הנערה הגיעה ובעקבות כך בצורך בהגנה עליה 

 .ובהבראה נפשית

ניתן לראות כי ישנם מרואיינים שתיארו את מטרות התוכנית כיצירה ופיתוח , שנימצד 

הנערות . סדר היום תואר כמאפשר זאת בעזרת תחושה של חירות עם אחריות, שיפוטנציאל אי

השינוי שהנערה , כמו כן. סדר יומןאת נדרשות לקחת חלק בעשייה בחווה אך בוחרות כיצד לנהל 

חווה תואר כמפגש שלה עם עצמה ועם מקומות שלא היו מוכרים לה עד כה וכן גיוס כוחות עבור 

בדגש על יצירת תהליך  כאן הינומיקוד הטיפול ניתן לראות כי . עצמה לצמיחה ולהתקדמות

 .פנימיות וכוחות בתוך עצמה, שיאפשר לנערה גילוי עומק
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הספרות המקצועית רוויה תיאוריות ושיטות טיפול שמדגישות מוקדים שונים בתהליך 

את גישתו ניתן לקחת כדוגמא קלאסית . הטיפול  הנדרש עבור השגת תוצאות שייטיבו עם המטופל

. המדגיש את הצורך בהתמודדות עם העבר הטראומתיהדיאלקטי של פרויד המייצגת את הצד 

תפיסת האדם האדיפאלית של פרויד מתארת כי לתינוק ישנה תאווה מינית אל האם המלווה 

המטופל , במהלך הטיפול. ורותבתוקפנות ומשאלת מוות כלפי האב ויוצרת מתח בלתי נמנע בין הד

אירוע שגזר את גורלו כמו החטא הקדמון , אל עברו כאירוע מכונן העומד ביסוד חייועורך מסע 

המטפל מעניק למטופל הסבר המאפשר לו להכיר בעצמו את אותו . שאין לאדם יכולת לשנותו

כשם שהמיסיונר המוודה מקבל את אשמתו של , גלעין אשם אדיפלי טראומטי שממנו עליו להיחלץ

של אירוע מכונן , תפיסה דיאלקטית זו .(/41146094, פרויד)לה וישועה המתוודה ומעניק לו מחי

באה לידי ביטוי גם בגישות , אשר אין לאדם יכולת לשנותו, מהעבר העומד ביסוד חייו של המטופל

 .וחרות יותר אצל תלמידיו של פרויד ואחריםמא

יחס אחר של האדם אל עברו  המציגהמציע תפיסת עולם אלטרנטיבית ( 0991)רוטנברג 

מוצע יחס הפותח לאדם אפשרות   .השינוי את האדם מן המונעת העבר בחטא לשקיעהומתנגדת 

 בו הכלולים האירועים את מחדש פירוש של בדרך העבר עם דיאלוג נוצר', תשובה'של , של שינוי

. העתיד על גם להשפיע ואפשרות יותר רבה חירות מאפשר זה דיאלוג. משמעותיהם של ובעיקר

את המושג ( 4101)המבטא חזרה לנקודה שקדמה לנפילה מציע רוטנברג ' שיקום'במקום המושג 

 בו תהליך. כפי שתואר לעיל 'ירידה לצורך עלייה'טא תהליך של המב( קידום+שיקום)' שקדום'

 קליפהו מניצוץ מורכב שלילי רגש כל, זו גישה פי על. גבוה יותרהירידה היא שלב בעלייה למקום 

מטרת הטיפול היא חיפוש הניצוץ הפנימי וניסיון להפריד .  שבו לשורשו הניצוץ את להעלות ועלינו

 ביכולתו רבה במידה תלויה התהליך של הצלחתו(. 4101, כהנא)בינו לבין הקליפה המכסה אותו 

 התייחסות מסגרת לו שתאפשר בפרשנות שלו האני של הפנימיים החלקים את לפרש האדם של

 לעובדות בסתירה עומד ינוא שינוי לאדם המאפשר המהלך .חייו ולמציאות לעצמו אופטימית

גם גישת , בנוסף אליו .הכתוב פשט של במקומו בא איננו שהמדרש כשם, חייו סיפור של היבשות

ממקדת את הטיפול דווקא במציאת כוחות באדם על מנת לאפשר לו , הכוחות שהוזכרה לעיל

 . להתגבר על קשיו

 אישי הבין המימד

כלומר למקום והתפקיד שהזולת , להקשר החברתי בתהליך הטיפולי מתייחס זה מימד

 באה לידי ביטוי ,בהסתכלות דיאלקטית על המציאות .פס בחיי האדם הפרטי ולקשר בניהםתו

חברה ה. מפגש בינו לבין החברהזמן הכלומר המיקוד הוא בפרט ב, במרכז' אני'ל ההשקפה ש
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מדגישה את ערך האני והמימוש העצמי על ידי התבלטות האני דוגמא לכך בהיותה  היאהמערבית 

התבטלות אל הזולת מתוך מטרה לממש עצמו על ידי -על חשבון הזולת או לחילופין האלטרואיזם

היא דוגמא  (Bronfenbrenner, 1979)הגישה האקולוגית של ברונפברנר . (4101, רוטנברג) הנתינה

מוצג מודל המתייחס , כפי שתואר בסקירת הספרות, בגישה זו. השקפהלתיאוריה המבטאת 

אמנם . לארבע רמות של מערכות הקיימות בסביבתו של האדם ומשפיעות עליו בדרכים שונות

אחרות כיוון שהיא אינה ממוקדת רק פסיכולוגיות רחבה יותר מתיאוריות  ראייהגישה זו משקפת 

המוקד הוא  ,ייןאך עד. לא ביחסים בין הפרט לסביבתובתהליכים האישיים העוברים על הפרט א

 . על האדם הפרטי והדיון הוא על העובר עליו בכל רמה ולא על הדיאלוג עם הזולת

הדגש הוא על , בין הפרט לזולת במפגשישנו מיקוד , הסתכלות דיאלוגית על המציאותב

, ברגמן;  0919, בובר)בובר , כפי שתואר ברקע. בניהם ועל הצמיחה המשותפת של שניהם הדיאלוג

במקום העיקרון . 'אני ואתה'יחסים הדיאלוגים של הגה את רעיון ה (410260942 ,בובר; 0912

במערכת היחסים הדיאלוגית שני בני , של יסוד אחר' בא במקומו'שבו יסוד אחד , הדיאלקטי

בתהליך דיאלקטי  נשארים על כנם ואינם נבלעים' האתה'ו' אני'ה, השיח אינם מבטלים זה את זה

בהתבססו על הרעיון הדיאלוגי של בובר יחד עם תורת הצמצום . 'אני או אתה'שחייב להסתיים ב

בה ישנה תביעה פרדוקסלית מן ' חברת מצטמצמים'דגם אלטרנטיבי של ( 4101) מעמיד רוטנברג

כל אחד התפיסה היא ש. הפרט לכוון את עצמו לגדילה רוחנית באמצעות הקטנת עצמו בפני הזולת

צריך לראות את עצמו כחלק מגוף שלם ובעצם הישועה היא איננה עניינו של היחיד אלא של 

בחברה זו יש יותר מדגם אחד למימוש עצמי וכך נוצר מצב המאפשר לחברה להכיל , ולכן. החברה

 .את כלל חבריה ולא ליצור הגדרות של נורמה וסטייה

על ( 0991)ניתן לראות בספרם של כהנא וחכימי  להשקפות המתוארות בשדהדוגמא 

את הקשר של מוסדות ' ניתוק לעומת מגע'הם מתארים במאמרם . פנימיות חינוכיות בישראל

מוסדות אלו כרוכים בניתוק מסוים , מעצם הגדרתם, לדבריהם. ים עם החוץיתייהחינוך הפנימ

מטרות הפנימייה ובמידת הפיקוח על רמת הניתוק תלויה ב.  מסביבתם אך צורותיו שונות ומגוונות

-לחולל רה, מוסדות השואפים לצמצם את השפעות הבית. החניכים שהפנימיות שואפות להשיג

סוציאליזציה ולהביא לשינוי מקסימאלי בתחום הערכים וההתנהגות מפתחים מנגנוני סגירות 

הדיון על רמת , אלוניתן לראות כי במוסדות . חזקים יחד עם ניסיון לרכך את הניתוק מהמשפחה

על פי צרכי החניך והמטרות שהפנימייה מציבה לקהל היעד , הניתוק ממוקד בצרכי הפרט כלומר

המיקוד הוא בפרט ובתהליך האידאלי עבורו ולא בקשר הדו סטרי בינו . נגזרת רמת הניתוק, שלה

במוסדות . יתהשקפה דיאלוגת גם דוגמאות המשקפות במעט מעניין לראות כי מובאו. לבין סביבתו
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ננקטה ,  שהוקמו מתוך שאיפה להמשכיות ולמגע עם המגזר הקיבוצי 'שומר הצעיר'החינוך של ה

מדיניות מסוימת של ניתוק מהקיבוץ אך בד בבד הייתה מגמה להתקרב אל הקיבוץ ולקיים מגע דו 

מתארים הם . סטרית גבוהה עם סביבתן-במעורבות דו ואופיינהפנימיות החקלאיות , כמו כן. סתרי

נטו , היישוביתכי עוד בימי הקמת המדינה היו החניכים מעורבים בחיי בטחונה והגנתה של החברה 

 .למעורבות פוליטית רבה והסתמלו כנושאי דגל ישוב הארץ

את החברה בגינת עדן על  להביןבהסתכלות על הקשר בין הפרט לזולת בגינת עדן והניסיון 

דחייה  –זולת והכלה  -מימוש עצמי: שני ביטויים עולים ניתן לראות כי ותהמתואר פי ההשקפות

 .של הסטייה מן הנורמה

 .זולת –מימוש עצמי 

כאשר אנו מסתכלים על המטרות של התוכנית בגינת עדן ניתן לראות כי רוב המרואיינים 

, קבלת כלים והכנה לחיים, טיפול ושיקום)התמקדו בקידום הנערה והצלחתה בתחומים שונים 

הדגש היה על השינויים האישיים אותם , גם כאשר תואר תהליך השינוי(. ימודיים ועודהישגים ל

התפיסה משקפת את , גינת עדן כרוב המוסדות הטיפוליים, בכך. הנערה עברה במישורים שונים

כנית טיפולית שנועדה לממש במרכז ועל בסיס תפיסה זו נבנית תאת הנערה  ההמדגיש הדיאלקטית

 .את קידומה האישי

תואר כי הנערה היא חלק ממכלול של מסגרת , בשונה מרוב המסגרות, יחד עם זאת

המרואיינים הסבירו זאת כביטוי לתהליך תמידי של . שעובר תהליך של שינוי והתחדשות תמידיים

הם דיברו על כך כי . בדיקה עצמית והתקדמות ובעצם רצון להתחדש ולהשתנות באופן מתמיד

לעבור תהליך אישי מופנית גם כלפי שאר הקשורים לגינת עדן ובכך נוצרים ציפייה מהנערה אותה 

גם אנשי הצוות כי בתיאור השינוי ניתן לראות  וכך .תהליכים דו סטריים המשפיעים אחד על השני

 . תהליכי שינוי הכוללים מפגש וחיבור לעצמם דיווחו על

עבודות החווה מחולקות  .נערה ליטול חלק בתפקוד החווהנקודה נוספת היא הדרישה מה

בין הנערות והמוקד הוא תפעול ונתינה כלומר ישנה מטרה קבוצתית אשר הנערה צריכה להיות 

הנערה יודעת שכאשר תמנע מלקיחת האחריות הדבר ישפיע על כלל . שותפה להוצאתה לפועל

ווי של הקבוצה והחווה במישורים שונים ועל כן נדרשת להקטין את רצונה ולהתמקד בצורך העכש

מתוך הצמצום של דיאלוגית הסוברת שתפיסה  משתקפתמאחורי דרישה זו . שותפות ונטילת חלק

 . הנערה והמיקוד שלה בנתינה היא תתרום לכלל וכן תצמח באופן אישי

אחת ההצעות לייעול שעלתה בביקורת על התוכנית ממספר מרואיינים הייתה , לבסוף

ר על כך כי השאיפה היא לדמות את המקום כמה שיותר דוב. 'אמיתי יותר'קידום המקום להיות 
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הפידבק שיתקבל מהסביבה יהיה דומיננטי יותר ובמקביל הנערה , במצב זה. לעולם החיצוני

אמנם המוקד הינו בנערה והשאיפה . תשפיע על הסביבה הזו ותיצור דברים אמיתיים שישתלבו בה

 .השפעה הדדיתיצירת ך הדרישה היא להיא לדמות לה את החיים האמיתיים ולהכינה לקראתם א

מתוך התיאור של הקורה בגינת עדן ניתן לראות כי לקהילה בגינת עדן ישנם מאפיינים השייכים 

קהילה המשלבת טיפול אישי עם למידה . במאמרו( 0990)לקהילה טיפולית כפי שמציין דויטש 

המוקד הוא , בקהילות אלו .סוציותרפיה יחד עם פסיכותרפיה, חברתית בעלת מוקד טיפולי מעשי

  .הפרט וכלל המשאבים הקיימים נועדו לטפל בו ולשקמו

דיאלוגית בה טיפולית בתיאור שהובא לעיל ניתן לראות גם מאפיינים השייכים לקהילה , אולם

ישנם יחסים דו סטריים בין הפרט לסביבה והתיקון העצמי של הפרט נוצר מתוך דיאלוג עם הזולת 

 הגדרתו של בובר את המושגניתן להבין יחסים אלו בעזרת . תהליך של תיקוןאשר גם הוא עובר 

שבה מתאפשרת הזדמנות , דיאלוג זו סיטואציה המתרחשת בין הפרט לבין העולם, לפיו. 'דיאלוג'

, לכאורה. להכיר את העצמי של הפרט מתוך התקרבות אל מהותו של הדבר שעמו הוא נפגש

פו של דבר אך בובר מסביר כי המפגש הדיאלוגי מוביל בסו ,דיאלוג מיועד לצורך הבנת האחר

המובא בחסידות מוסיף רובד ' התכללות'המושג . (410260942, בובר) ילהעמקה של ידיעת העצמ

אלא חלק ממני עוד לפני , האחר לא נכלל בתוכי רק על ידי דיאלוג, על פי מושג זה. נוסף לבובר

דווקא בנקודות בהן הוא , למפגש הבין אישי, וצאה מכךכת. כפי שאני חלק ממנו, שנוצר הדיאלוג

הזולת מסייע לאדם לתקן את עצמו כיוון שהוא נקרא . יש איכויות מיוחדות במינן, קשה במיוחד

האדם לומד על , על ידי התמודדות זו. תיות אצל זולתוילהתמודד עם אותן נקודות שרואה כבעי

, ואכן תיאור היחסים בין הצוות לנערות. (4101, אכהנ)עצמו ועל החלקים שעליו לתקן באישיותו 

האווירה הרגשית המשפחתית כמו גם התהליכים האישיים הדו סטריים משקפים את המושגים 

 .הללו ומאפשרים הסתכלות על גינת עדן כקהילה טיפולית המאפשרת דיאלוג

הקהילה  להסתכל עלהתייחסותו של בואן ליצירה משותפת במשפחה מאפשרת גם היא 

משותפת בין  יצירה אינטימיתבואן מדבר על , כפי שתואר ברקע. בגינת עדן כמאפשרת דיאלוג

אמנם המיקוד . (4111, פלשמן)ות האני של כל אחד עמיד חברי המשפחה הנוצרת מתוך מפגש בין

של בואן בתיאוריה זו הוא בהתפתחות של כל פרט במשפחה אך ניתן לראות גם הסתכלות כללית 

. במשפחה המשקפת את היכולת של חבריה ליצור יצירה משותפת' מובחנות'שלו על רמת  יותר

. בין השאר בתיאור הקשר בין הנערות לצוות כקשר קרוב ומכיל דוגמא לכך בגינת עדן ניתן לראות

לא מנסים להתנגח , 'השפה היא משותפת, דובר על כך כי ישנה נקודת מוצא של קבלה מאפשרת

 .למען הנערה ולמען הכלל' שותפים ליצירה'נוצרים על ידי כך . 'בי
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 .דחייה של הסטייה מן הנורמה -הכלה 

הדגמים למימוש , אופייה של החברה משפיע על הגדרת הנורמות, כפי שתיארתי לעיל

מתאר את החברה המערבית ( 4101)רוטנברג . עצמי של הפרט והכלת הפרט הסוטה מן הנורמה

ותיות בכך שמעמידה מערכת ערכים בה יש דגמים של מימוש עצמי וסובר כי היא מאופיינת בתחר

מי שאינו מצליח . יזכה להערכתה של החברה, בהתאם להצלחתו בכך. אליהם הפרט צריך לשאוף

עשוי לפתח מערך , לעמוד בסטנדרטים שמעמידה החברה לגבי הדגם הנהוג בחברתו למימוש עצמי

מוסיף נדבך  (Laing, 1969) ליינג. הדגםשלם של תחושות נחיתות ביחס למי שמממש את 

ומתייחס למערכת האבחונית אותה החברה יצרה ומסתייג ממערכת זו המגדירה מהו מצב יציב 

האבחון הפסיכולוגי יוצר הבדלה של האדם , לדבריו. 'תקינות'ותקין ומהם הקריטריונים של ה

ולהעניק לו תווית שמוציאה אותו אל מחוץ " לא נורמאלי"מהחברה וגורם לנו לתפוס אותו כ

 . רהלחב

ניתן להסתכל על החברה בגינת עדן כמקיימת מערכת יחסים המשקפת את התרבות 

הנערות משתלבות בקבוצה של נערות בנות גילן המקיימות אורח חיים . המערבית בהקשר זה

מעצם היות המסגרת . משותף אשר לדבריהן מאוד אינטנסיבי ומלווה בנטילת חלק הדדית

החוויות אשר עוברות יחד . ייה תקופות זמן ממושכות ורצופותפנימייתית הן נמצאות אחת עם השנ

יוצרות סיטואציות רבות המשפיעות על כל אחת , במסגרת השהות הממושכת והעשייה המשותפת

אשר עוזרת ליחיד ' קבוצת השווים'תיאור זה משקף את הגדרתו של אריקסון ל. כחלק מן הקבוצה

בני גילו . התרשמות והערכה לגבי המתבגר, רתיבחיפוש אחר הזהות שלו כאשר מספקת משוב חב

של המתבגר הינן הדמויות המשמעותיות בתקופה זו ומטרת הקשר האינטנסיבי שלו איתם היא 

ניתן להניח כי , ועל כן .(0992, מוס)קבלת התמיכה וחוות הדעת לשם גיבוש זהותו הבוגרת 

למימוש עצמי של נערה  ההשפעה ההדדית של הנערות אחת על השנייה מתבטאת גם בדגמים

דוגמא לכך בממצאים היא בביקורת על קבלת נערות למסגרת . אידיאלית כפי שהקבוצה מגדירה

נערות שאוהבות את 'למשל , בעיניהן לחווה מדגמים מסוימים שמתאימיםוהרצון לקבלת נערות 

 .ועוד' נערות בעלות כוחות, 'נערות רציניות', 'תחום החווה

וארה כמסגרת שיקומית אשר אחת ממטרותיה היא לגרום לנערה המסגרת ת, בנוסף לכך

למצוא בעצמה כוחות ולקבל כלים שיעזרו לה להשתלב , לקבל תעודת בגרות -לחזור לתפקוד תקין 

מטרה זו משקפת את מטרת החברה הכללית אשר . חזרה בחיים הבוגרים ובקהילה ממנה הגיעה

נדרש לממש את עצמו על פי הדגמים המוגדרים הגדירה לעצמה דגמים למימוש עצמי ואשר הפרט 

 . תנורמטיבי להשתלב בחברה בצורהעל מנת 
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ניתן להסתכל על החברה בגינת עדן כמעלה סימני שאלה ביחס לאבחון של , יחד עם זאת

הנערות תוארו כפליטות המסגרות , כפי שפירטתי במימד התוך אישי. 'לא נורמטיביות'הנערות כ

נערות )הצליחו לממש את עצמן במסגרת הזו ועל כן הוגדרו כסוטות  אשר לא' נורמטיביות'ה

למשאבים גם גינת עדן משקפת הסתכלות דיאלוגית על הגדרה זו בכך שנותנת מקום (. בסיכון

מתוארת הסתכלות חיובית על הנערה ותפיסה שחוסר , יתרה מכך. הפנימיים של הנערה ולכוחותיה

יכולת , כשרון)דווקא במשאבים פנימיים ייחודיים ההסתגלות למסגרת הנורמטיבית מקורה 

כהמשך לכך דובר גם על מטרה של מימוש פוטנציאל . אשר מקשים על ההסתגלות( יצירתית ועוד

 .המיוחד של הנערה המשאב הפנימיאישי ואף על יצירה שתורמת לחברה מתוך 

. ואישייםניתן לראות כי מתאפשרת הכלה של דגמי מימוש עצמי נוספים , בנוסף לכך

לתת ביטוי למקום , הרצון להעצים את הנערה -הדבר בא לידי ביטוי בתיאור מטרות המסגרת 

מדגיש את מה שנכון ומותאם ואישי הוא המיקוד . היצירתי ולממש את הפוטנציאל הגלום בה

מתוארת גם העשייה בגינת עדן  ,כמו כן. מאפשר בניית דגם למימוש עצמי הנכון להכך לנערה ו

הרעיון שהוצג הוא שגם כאשר הנערה אינה מצליחה לתפקד . מת באופן אישי לכל נערהמותאכ

יש לה לאן לנתב את עצמה וניתן לה כיוון ( 'תפקודיים וכד, לימודיים)בחלק מן המדדים בגינת עדן 

יחס זה משקף הסתכלות פתוחה על כל נערה . אשר בו יכולה להתקדם ואליו היא יותר שייכת

 . פשר הכלה של כל אחת בחברה של גינת עדןבאופן אישי ומא

תוארה הסתכלות על הקשיים של הנערה כחלק ממנה ועל המטרה של נתינת כוח , לבסוף

דובר כל כך כי ישנה ראיה תהליכית . לנערה על מנת שתוכל לתת אמון בעצמה ולצעוד עם הקושי

כל מקום , ה כל צעדהדרגתית המעריכ, של צמיחה מציאותית. של התקדמות יחד עם המורכבות

פנימי חזק יותר וכתוצאה מכך יכולה לקבל ולהכיל נערות כחלק מהחברה על אף ביטויים 

ביטוי מעשי לכך הוא העובדה שהנערה . מסוימים של חוסר תפקוד או חוסר השתלבות בחברה

לכל . נדרשת לקחת אחריות על תחומים מסוימים על אף חוסר התפקוד שלה בתחומים אחרים

עברה המורכב של הנערה אינו . תפקיד שונה שעליה לבצע וביחד הן דואגות לתפקוד החווה אחת יש

ישנה . מונע את האמון והדרישה ממנה לדאוג לחווה ולהיות חלק מקידום המטרה המשותפת

ציפייה מהנערה לצמצם את עצמה ואת המקום שהקושי תופס בחייה על מנת להיות שותפה ובכך 

 .ק מן החברה בגינת עדןמועבר המסר כי היא חל

 העל אישי המימד

כפי  .רוחעולם הבין עולם החומר ל ודן בקשר מיסטי-מתייחס לפן הרוחני, המימד האחרון

ניתן לשייך באופן כללי את הפסיכולוגיה המערבית כמו גם גישות מזרחיות , שתואר ברקע
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הרוח או החומר , גישות אלו מבליטות פן אחד בקשר .כמשקפות דפוסי חשיבה דיאלקטים

המערב מתרכז בעולם החומר הרציונאלי ואילו המזרח בעולם הרוחניות . ומבטלות את האחר

, רוטנברג)גישה דיאלוגית תציע יחס מאוזן בין הגוף לנפש המשלב את הרוח עם החומר . הדתית

באה לידי ביטוי , המטפל בגינת עדן הרלוונטית למרחב, המשמעות הטיפולית של פן זה(. 4101

מו כ. תפיסתה של החברה את אותם חלקיםבו שבהאל החלקים הלא רציונאליים  הנערהביחס של 

 .כפי שבא לידי ביטוי במרחב בגינת עדן ליצירה הרוחנית יצרביחס שבין ה, כן

 .היחס אל הלא רציונאלי

הוא מתאר בספרו כי . וןערך מחקר על היחס של המערב אל השיגע (0914)מישל פוקו 

הפסיכולוגיה בעידן הרציונליזם מנהלת מונולוג בין התבונה לשיגעון ובעצם הניחה מחסום בינה 

בבואה לסייע לאנשים שחוו חוויות מיסטיות ולגרום להם לתפקד . לבין חוויות אירציונאליות

ן ייצוג לגיטימי היא מחנכת להדחיק את אותן חוויות מן המודע ומאפשרת לה, בעולם היומיומי

ממשי אלא כביטוי  ירציונאל איהחוויות אינן מוסברות כביטוי של גורם . בהפשטה לרגשות

הפסיכולוגיה הדיאלוגית מבקשת . לתסביכים רגשיים ובעצם נתפסות כדבר שיש להירפא ממנו

, רוטנברג)להכיל את הלא רציונאלי בתוכה ובעצם מצמצמת את עצמה על מנת לפנות לו מקום 

0991 ,4101). 

היחס אל החלקים הלא רציונאליים שבאדם לא עלה כנושא בפני עצמו במהלך הראיונות 

, עם זאת. נערות אשר מגיעות לגינת עדן כאשר בעברן רקע פסיכיאטרי כלשהו וזאת למרות שישנן

. ניתן לראות התייחסות לנושא זה בדיון על קבלת נערות למסגרת בפרק הביקורת על התוכנית

לדוגמא  ,יותר' טובות'גרות המבקשות נערות זה עולה ביקורת דווקא בקרב הנערות והבובפרק 

. 'משוגעות או משהו כזה'יחסה של אחת הבוגרות אשר הגדירה כי אסור שגינת עדן תהיה מקום ל

מעניין היה לראות כי דווקא הצוות הביע התייחסות דיאלוגית יותר למאפייני הנערות המתאימות 

אשר , גבוה, על כך שלנערות המגיעות לגינת עדן יש מקום פנימי הדיבורמא לכך היא דוג. למסגרת

ובעצם אותן נערות שרדו אבל סבלו במסגרת הרגילה כיוון . 'רגילות'מייחדן מנערות במסגרות ה

 . שלא קיבלו הכרה למקום הזה שלהן

לתה גישת לא ע, בהתייחס לטיפול בגינת עדן ובפרט לטיפול בחלקים הלא רציונאליים

דיאלוג  ישנו, כפי שתואר לעיל, עם זאת. טיפול כלשהי המאפיינת באופן מובהק את הטיפול

ניתן להסתכל על . ביחסים בין הצוות לנערות אשר מאפשר בניית תוכנית טיפול אישית לכל נערה

המכירה בריבוי אפשרויות ( 4101, 0991)ס של רוטנברג "הדיאלוג הזה בהקשר של תפיסת הפרד

על פי גישה זו למטפל ישנו מערך . שניות ובעצם יוצרת גשר בין הרציונאלי לאי רציונאלי באדםפר
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דרש וסוד המאפשר לו לשלב דרכים טיפוליות הנתפסות , רמז, פשט: זמין של ארבע דרכי פרשנות

בשיטות , מציאותי' פשט'מצד אחד הוא יכול לעסוק ב. כמנוגדות בעולם החשיבה התרפויטי

אך במקביל יש מקום גם לחקירת עברו של .  יקוגניטיבוהתנהגותיות כגון טיפול  רציונאליות

. סיפור חייו וכן יש מקום לקבל את המציאות הנפשית והמיסטית כפי שהיא' שלחון'המטופל ול

 . בכל מקרה הכיוון הטיפולי נקבע בדרך של דיאלוג בין המטפל למטופל

 .יצר ויצירה

למציאות המיסטית מופיע גם ביחס שבין עולם היצר הקשר שבין המציאות האמפירית 

בתפיסה הדיאלקטית ישנה הסתכלות על העולם . ובין היצירה הרוחנית( בעיקר היצר המיני)

היצר שואף להתבטא בלי גבול והתרבות , הנפשי כמבוסס על מאבק בין כוחות שונים ומנוגדים

של ( עידון הדחפים)סובלימציה דוגמא לכך היא תפיסת ה. חרדה מהתפרצותו ומתאמצת לדכאו

המניחה שכדי להגיע ליצירה יש צורך לבלום את המיניות ולהפנות את  (Freud, 1958)פרויד 

בחשיבה הדיאלוגית היצר . האנרגיה שנוצרת על ידי התסכול המיני לאפיקים הרצויים לתרבות

צירה הרוחנית כשתי והיצירה נמצאים ביחס של צמצום הדדי שבו יש מקום הן ליצר המיני והן לי

נוירוזה לא , על פי חשיבה זו. פנים של נפש האדם בלי שיעלה הצורך לבחור אחת מהשתיים כאמת

נתפסת כניסיון נואש של יסודות מדוכאים בנפש לבוא לידי ביטוי תוך מאבק ביסודות שמדחיקים 

באופן שבו אף  ,ולפעמים סותרים, אותם אלא כמאמץ יצירתי להביא לידי ביטוי יסודות מגוונים

 .(0999,רוטנברג)אחד לא יבוא על חשבון חברו 

שיבה דיאלוגית זו בפרקטיקה של המרחב המטפל בגינת עדן ניתן לראות ביטוי מסוים לח

כפי שבא לידי ביטוי בפרק על מחוללי השינוי במרחב המטפל בגינת  במאפיין העשייה והיצירה

הנערות . יננטי בהשפעתו על תהליך הטיפולהמרואיינים העלו כי מאפיין זה הינו דומ. עדן

ובכך , כל אחת לפי התחום המתאים לה, משתלבות במרחב עשייה אשר מאפשר להן ליצור

דובר על . צליחוהתקשו ולא המצליחות להביא את עצמן לידי ביטוי גם כאשר במקומות אחרים 

לה להתקדם  כך כי עצם האפשרות ליצור בתחום עשייה אשר אליו מתחברת הנערה מאפשר

נערות אשר במסגרת הקודמות נתפסו כנערות בסיכון ולעיתים שהו . 'להוציא מעצמה משהו'ו

מצליחות בגינת עדן לנתב את כוחותיהן  ,לא אפשרו להן חופש פעולה ועשייהשבמסגרות סגורות 

 עם ההתעסקות והעיבוד של עברן כמו גם הטיפול ביסודות. כמו גם את חוויות העבר לכדי עשייה

עדן גם את הצדדים היצירתיים והחזקים שלהן  הן מביאות לידי ביטוי בגינת, נפשןהמורכבים ב

 .ובכך מקיימות יחסים דיאלוגים בין הצדדים אשר לעיתים הינם סותרים
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הצוות תיאר כי לנערות ישנם משאבים פנימיים במקביל לקשיים שחוו בעבר , בנוסף לכך

י ביצירה רוחנית עמוקה אותה המסגרת בגינת עדן מאפשרת וכי השילוב של השניים בא לידי ביטו

תיאור זה משקף כיצד הגשר בין . לדוגמא פיתוח כשרון יצירתי במוזיקה ובכתיבה, ומעודדת ליצור

אשר , אותם קשיים וחוויות מהעבר. שני יסודות שלכאורה מנוגדים בא לידי ביטוי בגינת עדן

הפנימיים של הנערות מתוארים כמעצימים אותן יכולים היו להיתפס כסותרים את המשאבים 

אינה מבקשת להפריד בין הרוח לחומר , הזוהשקפה דיאלוגית . ומאפשרים להם ליצור ולהתפתח

של הרב קוק על ייסורי היצירה  דבריו.  אלא רואה בייסורי הגוף והנפש כקשורים ליצירה הרוחנית

 :מבטאים אף הם את הגשר המדובר

חות החיים החומריים שכו, הניתקת האדם מהעולם העכור, רההיציגדולים הם ייסורי 

ששם הנשמה האנושית היא , אל עולם האצילות והטוהר, כולם כל כך מושרשים בו

בזה  ,אמנם כמה גדול הוא גם כן עונג היצירה. אזרחית ופועלת בחופש כוחותיה

רוחו בקרבו  ולא ידאב... את תעופת חייה העצמיים, שהנשמה מוצאת היא את מנוחתה

ואין האור החי ... שלפי מדתם יגדל העונג והברכה, גם אם רבו יסוריו היצירתיים

מתגלה מהוד של מעלה כי אם דוקא על ידי אותו המירוק של ההסכמה הנפשית לשמח 

 (4112, קוק) "שהם הם מקורי העידונים, ביסורים

 מגבלות ותרומות המחקר

המחקר . זה הינו מחקר גישוש המשליך אור על מסגרת טיפולית שלא נחקרה בעברמחקר 

מהווה במה לנערות ואנשי הצוות השותפים לתהליך הטיפולי בגינת עדן ומאפשר להם להשמיע את 

בעלי חשיבות והשלכות  הינםעלו ממצאים שה. חוויותיהם ותפיסותיהם בנוגע למסגרת הטיפול

ות טיפוליות המסייעות לנערות במצוקה ובפרט לנערות מהמגזר קליניות בפרקטיקה של מסגר

 .  הדתי

חומר תיאורטי  מספיקכי אין  נוכחתי, לבנות את הבסיס התיאורטי למחקר זה יבניסיונ

 בחינה שלה אפשרה לאייחודיות המסגרת . לית הזובחקר המסגרת הטיפו שאפשר להסתמך עליו

אוכלוסיית , בנוסף לכך. אשר נחקרו במחקרים קודמים מסגרות, ביחס למסגרות אחרות לנוער

ועל כן הידע התיאורטי המתייחס לנוער  נחקרה מספיק לאגם היא , הציבור הדתי לאומי, המחקר

תורם מבחינה תיאורטית לחקר תופעת המחקר , לאור זאת. בציבור זה הינו דל ואינו מספק

חקר המסגרת הטיפולית , בנוסף לכך. תיהניתוק והחשיפה למצבי סיכון בקרב נערות מהמגזר הד

מוסיף גם הוא לתיאוריה בכך שיכול , תוך המשגה תיאורטית של הטיפול הנעשה בה, הייחודית

בסיס להשערות ומחקרים נוספים על שיטת הטיפול  לטיפול קהילתי ואף להוותלהוות מודל 
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חקר , יתרה מכך. ולאת שיטת הטיפ ומודלים הממשיגיםתיאוריות  תלבניי גםהנחקרת ובהמשך 

לאור הגישה היהודית דיאלוגית מאפשר המשגה של גישה  בגינת עדן הפרקטיקה הטיפולית

בעיקר  התמקדההספרות העוסקת בפרקטיקה של גישה זו , עד כה. זו בטיפול קהילתי פסיכולוגית

  .בטיפול פרטני ולא בטיפול קהילתי כפי שנידון במחקר הנוכחי

המגבלה . מתוך ההבנה שזהו מחקר ספציפי וייחודי המתמקד בשיטת הטיפול בגינת עדן

, של שימוש בשיטה איכותנית והתמקדות באוכלוסיית המחקר השותפה כיום לתכנית בגינת עדן

המדגם אינו מאפשר הסקת מסקנות בנוגע , כתוצאה מכך. גורמת לקושי בהרחבת גודל המדגם

כמו  .אך לא נכללו במדגםערות שהיו חלק מתכנית הטיפול בגינת עדן לנערות אחרות ובניהן אף נ

ועל ( כגון גורמי רווחה)קרובים ושותפים אחרים לעשייה בגינת עדן , המדגם אינו כולל הורים, כן

מחקר איכותני אינו , עם זאת .כן אינו מאפשר הסקת מסקנות רחבה יותר על המתרחש בגינת עדן

הוא מבקש לחשוף , כנגד זאת. אחר ית וברת החלה על כל מקרהשואף להציע תיאוריה כוללנ

מחקר זה אינו , וכך. (0999, שרמר)גורמים שאינם גלויים לעין  ולהביא לידי הכרה ומודעות

 .ולנסות ולבדוק אותן במחקרי המשך תקבלוהמתיימר להיות ייצוגי אך ניתן להשתמש בתובנות ש

ניתן להתייחס אל מחוללי השינוי שעלו בתיאור חווית הטיפול ולראות האם ניתן , כך למשל

 . ליישמם במסגרות אחרות וכיצד ישפיעו על הטיפול שם

ניתן . לאורך טווח וממדי השפעתהטיפול ואחת השאלות שעולה ממחקר זה היא בחינת 

ניתן . ן הטיפול ולאחריובזמלבחון שאלה זו במחקרי אורך שילוו את הנערות בנקודות זמן שונות 

יוכלו להעמיק את ההבנה של משמעות הטיפול בגינת עדן ואף למדוד את , לשער כי מחקרים כאלה

שאלה נוספת שעולה היא מידת התאמת הטיפול לכלל האוכלוסייה ובניהם נוער שאינו . הצלחתו

ן לעומק את שיבחבמחקר נראה כי יש צורך . ועוד אנשים בעלי צרכים מיוחדים, מבוגרים, מנותק

על  הטיפול בקרב אוכלוסיות שונות ינימאפישל יבחן יישום ובמקביל בגינת עדן מאפייני הנערות 

 .מנת לראות האם ניתן לבנות מודל טיפולי הניתן ליישמו באוכלוסיות שונות

 עובדים סוציאליים. מעבר להשלכות על תחום המחקר ניתן לראות כי ישנן השלכות בפרקטיקה

צריכים להיות רגישים לנושאים הייחודיים ו נתקלים במהלך עבודתם עם אותן נערות ומטפלים

כמו גם להבנת המחקר להכרת אוכלוסיית הנוער הדתי תרומת . איתן שעולים במפגש הטיפולי

הגיע למפגש הטיפולי מוכנים מאפשרים למטפלים ל, לה המשמעותיים המאפיינים הטיפוליים

קרבה , כגון עשייה)להם  כעוזריםהנערות  חווס למאפיינים אותם ניתן להתייחכך למשל . יותר

כגון אפשרות הבחירה בלימודי ) טיפולים להם בקבלת חשובכו ,(קשר קרוב עם הצוות ועוד, לטבע

הממצאים אף , לכך בנוסף .ים ואף לא מומלציםפחות רלוונטי כמו גם מאפיינים אשר( התיכון
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בלימוד האוכלוסייה  אנשי מקצוע העובדים עם הנערותיכולים לתרום בהמשך להוראה והכשרת 

 .והטיפול בה

 ישנה יכולת המשךאשר יעלו במחקרי במחקר זה ו שעלוממצאים והמסקנות ל, לבסוף

כלל הנוער המשולב של נערות במסגרות הטיפוליות אך גם בלהשפיע על מדיניות הטיפול והחינוך 

להוביל , כסוכני שינוי חברתיים, ים סוציאלייםבכוחם של עובד .כיום במסגרות החינוך הרגילות

שינויים במסגרות בהם הם נמצאים כמו גם בהקמה והובלה של תכניות ומסגרות טיפוליות 

הדבר יכול להביא לשינוי תפיסה אף בקרב מסגרות החינוך הרגילות ולאפשר לנוער . חדשות

 . יתלמסגרת טיפולוהגעה להישאר בהן ולקבל מענה ללא הצורך בנשירה 
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 רשימת מקורות

החינוך הפנימייתי (. עורכים)דגן . בר לב ומ. האולפנה בעיני חניכותיה בתוך מ(. 0991. )'מ, אופן

 .משרד החינוך התרבות והספורט: ירושלים. דתי בישראל-הממלכתי

תהליך הפנייה לעזרה בקרב מתבגרים והמחסומים : ?לפנות או לא לפנות(. 4112. )'ג, אורפז

 .האוניברסיטה העברית: ירושלים .עבודת מוסמך. שבתוכו

' מהד) פרקים נבחרים בפסיכיאטריה(. 4114. )'מ, נוימןו' ח, מוניץ', ש, טיאנו', א, וראליצ

 .פפירוס: תל אביב .(רביעית

מפירוק המציאות להבניתה  -דרכים בכתיבת מחקר איכותני (. 4111. )'ש, שלסקיו' ב, אלפרט

 .ת"פמכון מו: תל אביב .כטקסט

 .מוסד ביאליק: ירושלים .על האדם ועמידתו נוכח ההוויה -בסוד שיח (. 0919. )'מ' מ, בובר

 .מוסד ביאליק: ירושלים (.פלשמן מתרגם. א) אני ואתה(. 410260942. )'מ' מ, בובר

 .מוסד ביאליק: ירושלים .הפילוסופיה הדיאלוגית מקירקגור עד בובר(. 0912. )'ה' ש, ברגמן

התפתחויות , הגדרות:ילדים ומתבגרים במצבי סיכון(. 4102. )'ש, רומיו' מ, סלקובסקי ',ע, גרופר

ילדים ומתבגרים במצבי סיכון  (.עורכים)שלמה . גרופר ור. ע בתוך. ודרכי התערבות

 .ת"מכון מופ: תל אביב(. כרך א) .בישראל

קרית  .עבודה מערכתיות תיאוריה ושיטות, מבוא לטיפול משפחתי(. 4112. )'ר, דרייפרו' ר, דאלוס

 ".אח"הוצאת : ביאליק

אוחזר מתוך מכון  .קהילה טיפולית למתבגרים עם הפרעות אישיות קשות(. 0990. )'ח, דויטש

: 42.1.4102ב  סאמיט

http://www.summit.org.il/articles_rehab?field_term_rehabilitation_tid=All 

: מוצלח מהשמה חוץ ביתית לחיים עצמאיים גורמים המנבאים מעבר(. 4104. )'ת, דיניסמן

לשם קבלת תואר עבודה . רשת התמיכה החברתית והפנימייה, מאפיינים של הצעיר

 .האוניברסיטה העברית: ירושלים .דוקטור בפילוסופיה

-מתוך ילדים בסיכוי 9.04.4102באוחזר . פרופיל(. 4102פברואר  2. )'ב' י, המועצה לילד החוסה

 http://www.yeladim.org.il/he/page.asp?p=18: המועצה לילד החוסה

 .עם עובד: תל אביב(. מתרגם, מילוא. י) משחק ומציאות(. 099160910. )'ו' ד, ויניקוט
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מתוך ,  40.4.4104 -אוחזר ב .טיפול משפחתי במתבגרים לפי הגישה המבנית(. 0991 /. )'נ, טיבי

www.snunit.k12.il/sachlav/noar/main/upload/..../nituk88.doc 

מאפיינים וצרכים של (. 4111. )'ר, אפרתיו' ו, קונסטנטינוב', ל, יורוביץ ',פ, ינסקי'סטרבצ-כאהן

מרכז אנגלברג : ירושלים .משרד הרווחה -הנערות המטופלות בשירות לנערות וצעירות 

 .,אשלים ומשרד הרווחה, מכון ברוקדייל-וינט'ג-מאיירס, לילדים ולנוער

ניתוח מידע : נערות בישראל(. /411. )'ל, יורוביץו' צ, קונסטנטינוב', פ, יסנקי'בצסטר-כאהן

מרכז אנגלברג לילדים , מכון ברוקדייל-וינט’ג-מאיירס: ירושלים .ממחקרים נבחרים

 .ולנוער

 .רים לזכר זבולון המראסופת מחק. עידן התמורות: הציונות הדתית(. 4112. )'י, הראלו', א, כהן

 .מוסד ביאליק: ירושלים

 .490-211 ,(3)כ, חברה ורווחה. גישת הכוחות בעבודה סוציאלית(. 4111. )'ב, כהן

-החיים כמדרש (עורכים)כהנא . פכלר וב. מ, ארזי. בתוך שהצמצום כמפתח (. 4112. )'ב, כהנא

הוצאה  -משכל: תל אביב. עיונים בפסיכולוגיה יהודית לכבוד פרופסור מרדכי רוטנברג

 .לאור מיסודן של ידיעות אחרונות וספרי חמד

 .ראובן מס: ירושלים .מודל חסידי לפסיכולוגיה קלינית. שבירה ותיקון(. 4101. )'ב, כהנא

 (עורכים)כהנא . חכימי ור. פנימיות בחברה הישראלית בתוך ע(. 0991. )'ע, חכימיו' ר, כהנא

מרכז , האוניברסיטה העברית: ירושלים .של מקורות נתוח -פנימיות חנוכיות בישראל

 .שיין למחקרים במדעי החברה

יוזמות : מניתוק לשילוב(. תשקופת)התופעה בפרספקטיבה -נוער בסיכון(. 4111. )'ח, להב

 .מנהל חברה ונוער-משרד החינוך ./1-0, 01, במה לעובדי קידום נוער, ומחשבות

ילדים  .(עורכים)רומי . גרופר וש. פרופיל של הנוער המנותק בישראל בתוך ע(. 4102. )'ח, להב

 .ת"מכון מופ: תל אביב (.אכרך ) ומתבגרים במצבי סיכון בישראל

. מ, ארזי. ש החסידית בתוך-טיפול על פי האתיקה היהודית -השתקפות כפולה (. 4112. )'ק, לרנר

: תל אביב .ם בפסיכולוגיה יהודיתעיוני -החיים כמדרש   (םעורכי)כהנא . פכלר וב

 .ידיעות אחרונות וספרי חמד -משכל

 ,(עורכים)דגן . בר לב ומ. ציוני דרך בחינוך הפנימייתי הדתי בישראל בתוך מ(. 0991. )'א, מאור

 .משרד החינוך התרבות והספורט: ירושלים .דתי בישראל-החינוך הפנימייתי הממלכתי

 .ספריית פועלים: תל אביב .גיל ההתבגרות תאוריות על(. 0992. )'א' ר, מוס
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: תל אביב(. מתרגמים, זנדמן. ספן וד.ש) משפחות ותראפיה משפחתית(. 099160912. )'ס, מינושין

 .רשפים

מניתוק . משמעות היחידה לקידום נוער בחייהן של נערות" להתקדם -לחזור (. "4101. )'מ, מרסל

 .ה ונוערמנהל חבר-משרד החינוך .01-24, /0, לשילוב

: ירושלים .מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית: פסיכולוגיה של הילד והמתבגר (.0991. )'ש, סולברג

 .האוניברסיטה העברית, מאגנס

 .מודן: תל אביב .מעשה הסיפור הטיפולי(. 0991. )'ח, עומר

 (עורכים)רומי . גרופר וש. טיפולוגיה של נוער במצבי סיכון בישראל בתוך ע(. 4102. )'ד, עציון

 .ת"מכון מופ: תל אביב (.אכרך ) ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל

 .כתר הוצאה לאור: ירושלים .תולדות השגעון בעידן התבונה(. 0914. )'מ, פוקו

 .מכללת אורות ישראל: אלקנה .נוער הכיפות הזרוקות -שים "דתל (.0991. )'ש, פישרמן

 .מכללת אורות ישראל: האלקנ .עלמה אבדה(. 4111. )'ש, פישרמן

 .OU: ירושלים. מחקר הערכה, הזולה של חצרוני (.4102. )'ש, פישרמן

החיים  (םעורכי)כהנא . פכלר וב. מ, ארזי. טיפול בסוד הצמצום בתוך ש(. 4112. )'מ, פכלר

 -משכל: תל אביב .עיונים בפסיכולוגיה יהודית לכבוד פרופסור מרדכי רוטנברג-כמדרש

 .ודן של ידיעות אחרונות וספרי חמדהוצאה לאור מיס

: אבן יהודה .משפחתיים וחברתיים, היבטים אישיים: מתבגרים בישראל(. 0991. )')' ח, פלום

 .רכס

. בתוך ס". כי המוות יפריד: "סיכון אישי וסיכון משפחתי במשפחה המתבגרת(. 0992. )'א, פלשמן

מכון : ירושלים (.21-11' עמ) ההתבגרותנטילת סיכונים בגיל  ,(עורכים)דויטש . שניידר וח

 .סאמיט

תקשורת טיפולית עם סיכונים ומובחנות בתוך : המתבגר בתוך משפחתו(. 4111. )'א, פלשמן

 .משרד הרווחה: ירושלים( עורכים, אבנט .פלשמן וח. א) .1פרק , מתבגרים

( עורך, ברמן .ע) .השלוש מסות על התיאוריה של המיניות בתוך מיניות ואהב(. 4114. )'ז, פרויד

 .עם עובד: תל אביב

ברמן . וע( מתרגם)רולניק . בתוך ע עצות לרופא על הטיפול הפסיכואנליטי(. 411460904. )'ז, פרויד

 .עם עובד: תל אביב (.94-91' עמ) הטיפול הפסיכואנליטי( עורך)
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. וע( מתרגם)רולניק . לשאלת האנליזה בידי מי שאינם רופאים בתוך ע(. /41146094. )'ז, פרויד

 .עם עובד: תל אביב (.029-411' עמ) הטיפול הפסיכואנליטי( עורך)ברמן 

רומי . גרופר וש. בתוך ע. חבורות נוער בחוות שבגבעות דרום הר חברון(. 4102. )'ש, פרידמן

 ונת מצב של התחום ותוכני ליבהתמ:ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל (עורכים)

 .מכון מופת: תל אביב(. אכרך )

מתוך הספרייה הוירטואלית של , 19.04.4102 -אוחזר ב .בסבך הרגשות(. 4114מרץ . )'ת, פרץ

: המרכז לטכנולוגיה חינוכית -ח "מט

et.ac.il/Pages/item.asp?item=4700http://lib.c&author=923 

 המשפחה. ה"פסקה מ, קובץ ח .שמונה קבצים(. 4112)ה ',י',א, קוק

אריאלי . שלסקי ומ. ש, קשתי. מבנה הפנימייה ותכניתה החינוכית בתוך י(. 4111. )'י, קרליבך

-רמות: תל אביב .עיונים בחינוך הפנימייתי בישראל: קהילות של נוער(. עורכים)

 .אוניברסיטת תל אביב

 (.עורכים)אריאלי . שלסקי ומ. ש, קשתי. אספקטים בחינוך פנימייתי בתוך י(. 4111. )'י, קשתי

אוניברסיטת תל -רמות: תל אביב .עיונים בחינוך הפנימייתי בישראל: קהילות של נוער

 .אביב

ול משפחתי רגיש תרבות בקרב זוגות גישות לטיפ(. 4111. )'א, הברמן פרידמןו' ד, רואר סטריאר

 .01/-191, 2, כז, חברה ורווחה. שלוש מטפורות: חד מגדריים

 .מוסד ביאליק: ירושלים .קיום בסוד הצמצום(. 0991. )'מ, רוטנברג

 .מוסד ביאליק: ירושלים .שבעים פנים לחיים(. 0992. )'מ, רוטנברג

: ירושלים .יירפויטי בין הרציונלי למיסטת-הגשר הפסיכו -ס הנפש "פרד(. 0991. )'מ, רוטנברג

 .אקדמון

 .שוקן: תל אביב .הפסיכולוגיה הקבלית של מיניות ויצירתיות -היצר (. 0999. )'מ, רוטנברג

 .ראובן מס: ירושלים .מבוא לפסיכולוגיה של הצמצום(. 4101. )'מ, רוטנברג
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 שאלונים לראיונות חצי מובנים - 1נספח 

 בגינת עדן לנערותשאלון 

אני . במסגרת עבודת המחקר לתואר השני אני חוקרת את המרחב הטיפולי בגינת עדן  – פתיחה

בחרתי לראיין אותך כיוון שאת שוהה בגינת עדן ואני . ס"פונה אליך בכובע של חוקרת ולא של עו

, טובה או רעה, אין תשובה נכונה או שגויה. חווה את המרחב פה אתמעוניינת מאוד לשמוע כיצד 

 . את החוויה שלך, וע את הרושם האישי שלךחשוב לי לשמ

  –שאלה פותחת לשיח 

 ?איך את רואה את גינת עדן ,ספרי נא לי על גינת עדן ועל החוויה שלך בה

 .האחריות שלך6מה התפקיד, תתארי לי מה את עושה בגינת עדן .0

 ?כיצד הן מושגות? מהן מטרות התכנית של גינת עדן בעיניך .4

  ?הגעת לגינת עדן רצון לשינוי6אם איזו קושי .2

ואת , את ההתחלה שלך בגינת עדן. תארי לי את התהליך שעברת מאז כניסתך לגינת עדן .2

 .םהמקום שלך כיו

 ?האם ציפיותייך התממשו,מה היו הציפיות שלך כשהגעת לגינת עדן .1

 אם אפשר תני דוגמא?  האם יש תהליכי שינוי שאת רואה אצל החברות ./

 .עותית עבורך בתקופה שאת בגינת עדןספר לי על סיטואציה שהייתה משמ .1

 ?מה מקדם אותך פה בגינת עדן, מה נותן לך כוח, מה את אוהבת .1

 .תספרי לי על הקשר עם החברות בגינת עדן .9

 .תספרי לי על הקשר עם אנשי הצוות בגינת עדן .01

 ?בני המשפחה מאז כניסתך לגינת עדן6מה מצב הקשר שלך עם הוריך .00

 ?מה היית משנה או מוסיפה .04
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 שאלון לצוות בגינת עדן

אני . במסגרת עבודת המחקר לתואר השני אני חוקרת את המרחב הטיפולי בגינת עדן  – פתיחה

בחרתי לראיין אותך כיוון שאת שוהה בגינת עדן ואני . ס"פונה אליך בכובע של חוקרת ולא של עו

, טובה או רעה, אין תשובה נכונה או שגויה. חווה את המרחב פה אתמעוניינת מאוד לשמוע כיצד 

 . את החוויה שלך, חשוב לי לשמוע את הרושם האישי שלך

  –שאלה פותחת לשיח 

 ?איך את רואה את גינת עדן ,ספרי נא לי על גינת עדן ועל החוויה שלך בה

 .האחריות שלך6מה התפקיד, תתארי לי מה את עושה בגינת עדן .0

 ?כיצד הן מושגות? מטרות התכנית של גינת עדן בעיניךמהן  .4

 ?האם ציפיותייך התממשו?מה היו הציפיות שלך מהתוכנית בגינת עדן .2

 ?האם את רואה תהליכי שינוי בעצמך מאז כניסתך לגינת עדן .2

 אם אפשר תני דוגמא?  האם יש תהליכי שינוי שאת רואה אצל החברות .1

 ?של הבנות עם משפחותיהןהאם וכיצד התוכנית השפיעה על הקשר  ./

 ? מה מקדם אותן בגינת עדן, מה לדעתך נותן לבנות כוח .1

 ספרי לי על סיטואציה שהייתה משמעותית עבורך .1

 ?על קשר משמעותי במיוחד? תספרי לי על הקשר שלך עם הבנות .9

 ?מה היית משנה או מוסיפה לתוכנית .01
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 משוב+ שאלון דמוגרפי  – 4נספח 

 רית בירושליםהאוניברסיטה העב

 ש פאול ברוואלד"בית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית ע

 :שאלון דמוגרפי

 __/ __ / __ : תאריך מילוי השאלון

  

  :שם

  :מצב משפחתי

  :מין

  :גיל

  :מוצא

  :השכלה

  :מקצוע

  :מקום מגורים

  ?ת/האם עובד

 

 ____________________________ :הילדים איגיל______   :מספר הילדים במשפחה

 _____________________________________ ?ה את הזהות הדתית שלך/מגדירה /אתאיך 

 __________________________________?של משפחתך הכלכלי המצבה את /מגדיר ה/איך את

__________________________________________________ :על הריאיון משוב

_______ _______________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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 טופס הסכמה מדעת  -0נספח 

 

 חווה ייחודית לנערות -גינת עדן : שם המחקר

 batelicohen@gmail.com: כתובת  אימייל ליצירת קשר. אל קירש-בת -תשם החוקר

 

שנערך במסגרת עבודת גמר למוסמך בבית הספר לעבודה סוציאלית התבקשתי להשתתף במחקר 

חווה , "גינת עדן"המחקר עוסק ב. באוניברסיטה העברית בירושלים, ש ברואלד"ורווחה חברתית ע

מטרת , מתוך הבנה כי מסגרת זו שונה מהמסגרת הזמינות לנוער. ייחודית לנערות מהמגזר הדתי

ת ואנשי הצוות את שהותן בגינת עדן וכיצד הם מתארים המחקר הינה לבחון כיצד חווים הנערו

 .את המרחב המטפל

. בגינת עדן ישאלו אותי שאלות לגבי תפיסותיי וחוויותיי. הובא לידיעתי כי ארואיין במשך כשעה

ת לענות 6אני לא חייב, אם כך יקרה. ייתכן וחלק מהשאלות שישאלוני יגרמו לי להרגיש שלא בנוח

ידה ואחוש לא בנוח וארצה לדבר עם גורם נוסף בקשר להשפעת הריאיון במ. על השאלות האלו

 .פסיכולוג, ר בני פלדמן"ד: אוכל לפנות ל, עליי

המחקר מהווה . על מסגרת טיפולית שלא נחקרה בעברהשתתפותי במחקר זה תאפשר לקבל מידע 

מיע את במה לנערות ואנשי הצוות השותפים לתהליך הטיפולי בגינת עדן ומאפשר להם להש

הממצאים שיעלו יהיו בעלי חשיבות והשלכות . חוויותיהם ותפיסותיהם בנוגע למסגרת הטיפול

 .קליניות בפרקטיקה של מסגרות טיפוליות

החוקר יגן על סודיות , במהלך מחקר זה יישמר בסודיות ףת לכך שכל המידע שייאס6אני מודע

מדברי יופיע בשם בדוי  טציטו. ם קודמספר וש ןאיון יינתיבכך ששמי לא יופיע בשום מקום ולר

ההשתתפות . כל מידע העלול לזהות אותי  יוסווה  ,והמידע שאעביר ישמש למטרות מחקר  בלבד

 .ה לחזור בי בכל עת6במחקר זה היא התנדבותית ואני יכול

, אני אקבל עותק של טופס זה. איון זהיחתימתי להלן פרושה הסכמתי להשתתף בר: הסכמה

 .אצלישיישאר 

 שם המשתתף                                            חתימה                                          תאריך

___________                  ____________________               _____________________ 

 __________________ןהמראיישם 

 

mailto:batelicohen@gmail.com
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Abstract 

Various therapeutic settings and communities exist for treating youths 

throughout Israel and the entire world. This study examines the therapeutic 

community Ginat Eden Rehabilitation Farm, designed for teenage girls at-risk from 

the religious sector. Ginat Eden is a therapeutic boarding school recognized by the 

Youth Protection Authority of the Ministry of Welfare and Social Services out-of-

home Placements in Israel. This program differs from other programs for high-school 

youths in that its emphasis is on agricultural and farm-related work and creative work. 

Each girl is, required to take part in operating the farm according to her ability; 

together, these high-school girls maintain the entire household and farm. In the course 

of the day, courses are available to prepare them for Bagrut matriculation exams, 

contingent on the girls’ individual preferences 

This framework differs from other programs for adolescents in general, and 

for at-risk adolescents in specific. Thus, the objective of this study is to examine how 

the program is viewed and assessed by: the girls attending the program; the program’s 

alumni; and the staff members, and how the members of these three groupings 

describe the therapeutic space. Similarly, the study analyzes the findings in light of 

various psychological theories and in comparison to the Jewish dialogic approach. 

The latter approach is based on principles taken from Kabbalistic homiletic thinking, 

mainly the Kabbalistic principle of Tzimtzum (contraction). The following questions 

were addressed in the study: What are the characteristics of the therapeutic space in 

Ginat Eden, as determined by the participants; what is their therapeutic experience in 

this space, and what do they perceive are the significant elements of therapy. Finally, 

I ask what are the challenges still faced by the program and what can be changed and 

developed. 
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The research study is qualitative (case study) since its goal is to document the 

perspectives and experiences of the participants. The research population is the Ginat 

Eden staff, its current participants (female teenagers) and alumni. The research 

sample is comprised of 8 staff members, 6 girls and 7 alumni. The study is based on 

semi-structured in-depth interviews, with access to accompanying materials (minutes 

of staff meetings and poems written by the girls). 

The research findings are presented in 3 chapters, following the research 

questions. The first chapter describes the characteristics of the Ginat Eden setting: the 

study participants all addressed the uniqueness of the boarding school, a uniqueness 

expressed in several spheres that reflect the differences between Ginat Eden and other 

boarding school-settings. In addition, the study describes the objectives of the 

program and the characteristics of the girls. It is interesting that beyond the 

backgrounds of the girls and the difficulties they brought with them, I received 

extensive, in-depth descriptions of the girls’ strengths and inner resources. The second 

chapter describes the therapy experience in Ginat Eden. The first part of the chapter 

addresses the important therapy elements that facilitated the changes. It was 

interesting to reveal that most of the interviewees pointed to their very stay at the 

farm, as a change-generating factor. Additional factors were also cited, the most 

salient of which was the agricultural and farm-related work and creative work as well. 

The second part of the chapter addresses several aspects of the personal 

transformations experienced by the teenagers as well as their attitude toward their 

environs. The third chapter evaluates the program in Ginat Eden and notes the 

criticisms raised by the interviewees. This chapter is also sub-divided into two main 

topics: the first is devoted to certain reservations about the program and ideas for 
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change. The second includes suggestions for improving the program in order to more 

precisely realize the Ginat Eden vision, as viewed by the participants. 

This study constitutes a platform for Ginat Eden’s female adolescents, alumni 

and staff members (the latter are partner to the therapeutic process in Ginat Eden) and 

allows them to express their experiences and perspectives regarding the therapeutic 

framework. The findings have great importance with regard to clinical implications 

for therapeutic settings assisting at-risk teenage girls, especially girls from the 

religious sector. The research contributes to familiarizing therapists with the religious-

youth population as well as understanding its significant therapeutic aspects, allowing 

the therapists to prepare themselves appropriately for the therapeutic encounter. In the 

future, these findings can contribute toward the training of professionals who work 

with Jewish religious female adolescents. In addition, the study sheds light on a 

therapeutic framework that has not been investigated in the past. Inquiry into this 

unique therapeutic setting, with theoretical conceptualization of the therapy practiced 

in the setting, can perhaps lend it to adaption into a model for community-based 

therapy. The study can also be the basis for additional research questions and studies 

on the therapy-method, and in the future, for creating theories and models that 

conceptualize this method. Finally, the study of therapeutic practice in Ginat Eden 

according to the Jewish dialogic approach facilitates conceptualization of this 

psychological approach in the specific field of community work. This field has not 

been researched sufficiently in the context of the dialogic approach. 
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