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 מאיה:    אנחנו   עובדים   על   התרה.   אתם   יודעים,   הפעולה   ההפוכה   להסלמה,   להרגיע   את   המצב 
 ולהשתמש   בטכניקות   של   שותף.   שינוי   גישה,   תקשורת   חיובית   ופתרון   בעיות. 

 בואו   נראה   את   זה   בזמן   אמת! 
 

 קבוצת   חניכים   שיחקה   כדורגל.   דוד   בן   השבע   התחיל   להרביץ   לילד   אחר.   המדריך   התערב 
 וההתנהגות   של   דוד   התחילה   להסלים;   בעיטות,   צרחות,   קללות   ובכי.   זה   הפך   להיות   התקף   זעם 

 רציני. 
 

 צריך   לעשות   התרה,   להרגיע   את   הרוחות. 
 

 אביטל   המדריכה:    אמרתי   למדריכים   לקחת   את   שאר   החניכים   למקום   אחר   כדי   לתת   לדוד 
 להוציא   את   התסכול   שלו   מבלי   לפגוע   באף   אחד.   זה   גם   נתן   לדוד   פרטיות. 

 
 באותו   רגע   הייתי   ממש   מתוסכלת.   דוד   היה   ילד   ממש   מעצבן,   הוא   הרס   את   המשחק   ואת   הכיף 
 של   כולנו.   ברגע   ששיניתי   את   הגישה   שלי,   יכולתי   לראות   את   דוד   באור   קצת   אחר-   הוא   רק   ילד 

 במצוקה   שצריך   את   התמיכה,   תשומת   הלב,   הסבלנות   והזמן   שלי. 
 

 מזל   שיש   איתי   צוות   מדריכים   שיכולים   לאפשר   לי   להתמקד   בצרכים   של   דוד   בזמן   שהם   עובדים 
 עם   שאר   הקבוצה-   זוהי   עבודת   צוות! 

 
 מאיה:    אז   מה   קרה   שם?   המדריך   נתן   לדוד   את   המקום   שהיה   צריך   כדי   להוציא   את   התסכולים 

 שלו. 
 

 אביטל   המדריכה:    ברגע   שהוא   הוציא   את   כל   התסכולים   שלו   החוצה   הצלחתי   לדבר   איתו! 
 השתמשתי   בכל   מיני   טיפים   שאמא   שלו   נתנה   לנו   כשפגשנו   אותה   ואת   דוד   לפני   שהוא   הצטרף 

 לתכנית. 
 

 מאיה:    וזה   עבד? 
 

 אביטל   המדריכה:    למען   האמת,   המצב   החמיר   לפני   שזה   השתפר. 
 הלכתי   אחרי   דוד   לתוך   המבנה   ווידאתי   שאנחנו   במקום   בטוח.   דוד   התחיל   לזרוק   כיסאות.   במשך 

 יותר   מחצי   שעה,   ישבתי   בשקט   וחיכיתי   בסבלנות   לדוד   שירגע. 
 אחרי   מה   שהרגיש   כמו   נצח,   דוד   ניגש   אלי   ואמר   בקול   רגוע   שהוא   צריך   לדבר   עם   אמא   שלו. 

 
   כשהתקשרנו   לאמא   שלו,   דוד   אמר   לה   שהוא   רק   היה   צריך   לשמוע   את   הקול   שלה.   כשהשיחה 

 נותקה,   דוד   היה   מוכן   לחזור   לקבוצה. 
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 מאיה:    המדריכים   למדו   לזהות   סימנים   מקדימים   של   תסכול   אצל   דוד.   בכך   שהם   הצליחו 

 להתערב   בתחילת   התסכול   של   דוד,   הם   הצליחו   לעזור   לדוד   להירגע   לפני   שזה   הגיע   למצב   של 
 התקף   זעם   ואיבוד   שליטה.   ברגע   שהצוות   מצא   איך   לעבוד   יחד   עם   דוד,   הם   הצליחו   לראות   מה 

 החוזקות   שלו   ולהינות   איתו. 
 

 רוצים   ללמוד   עוד   על   התרה   וטיפים   לאינטייק   של   שותף?   חפשו   את   הלינקים   לעוד   מידע 
 מתכניות   שילוב   של   שותף. 

  ©  2020   כל   הזכויות   שמורות   לעמותת   שותף   –   תוכניות   שילוב   בירושלים 
  www.shutafinclusionprograms.org  


