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 היחידה להדרכת הורים    

 

 דף הסבר לתומכים

 

 ,ת שלום רב/לתומכ

. _________אנחנו שמחים על כך שהסכמת לתמוך במאמץ לשנות את האווירה במשפחת 

נוכחותך יכולה להוות גורם משמעותי ביותר בצמצום התנהגויות קיצוניות במשפחה ויצירה של 

הוא . טיפוליתדף זה נועד להסביר לך בקצרה את עיקרי התוכנית ה. מערכת יחסים טובה יותר

שבה ייפגשו הצוות הטיפולי וההורים עם קבוצה , נועד גם להכין אותך לפגישת תומכים אפשרית

 . של תומכים

 

 מטרות התמיכה

, לא פעם. ההתמודדות עם ילד המתנהג בקיצוניות דורשת משאבים נפשיים עצומים מההורה

כולת של ההורה לפתח הי, מנסיוננו. חסר אנרגיות ומיואש, מוצא ההורה את עצמו מותש

משפר את כוח העמידה של ההורה , ולהשתמש במערך תמיכה המורכב מחברים ובני משפחה

עצם הידיעה של הילד שגורמים נוספים נוכחים . ומאפשר פעילויות שונות ומגוונות למען הילד

 .בחייו יוצר לעיתים שינוי דרמטי בהתנהגותו

 

לעיתים חשים ההורים שעצם .  במתרחש בבית הורים רבים חוששים משיתוף קבוצת תומכים

במצבים אחרים חוששים ההורים שלא יצליחו . הצורך בתמיכה מעיד על כך שהם נכשלו כהורים

להורים אחרים הקושי העיקרי . ושגם קרוביהם לא ירתמו למשימה, לגייס אנשים שיעזרו להם

לה להזיק לילד בכך שתפגע הורים אלה פוחדים שהחשיפה עלו. נעוץ בעצם חשיפת התנהגות הילד

מנסיוננו חששות אלה אינם . או שתוביל אותו להתנהגות יותר קיצונית, בדימוי שלו בעיני סביבתו

לתגובתך כתומך השפעה רבה על יכולתו של ההורה להרגיש , עם זאת. עומדים במבחן המציאות

 . בנוח בשימוש בעזרה מצדך

 

 תפקיד התומכים

 

התומכים . ל זמן רב וכל אחד יכול לסייע לפי כמות הזמן שיש לותפקיד התומך לא צריך לגזו

סיוע פעולות , מקור תמיכה וגיבוי להורים: יכולים למלא אחד או יותר מהתפקידים הבאים

וכן , מקור השפעה חיובי על הילד, תיווך והעברת הצעות פשרה בין ההורים לילד, השגחה על הילד

 : פעולה שנמצאו כיעילות ושאנו ממליצים עליהןקיימות מספר דרכי. מקור תמיכה לילד

 

הפעולה המינימלית שנדרשת מכל תומך היא ליצור קשר עם הילד וליידעו על כך  •

על התומך להבהיר לילד כי הוא חשוב ויקר בעיניו . שהוא יודע מה מתרחש בבית

, עליו להבהיר.  ושהוא משוכנע שהילד מסוגל להתגבר על ההתנהגויות הקשות

התומך יתן תמיכה להורים,  ההתנהגויות האלימות או התנהגויות של סיכוןשבנושא



 

יפסיקו )  מעשי סיכון של הילד\ התנהגות הרסנית\אלימות(כדי שהתופעות השליליות 

חשוב להסביר לילד את העובדה . ויתן תמיכה לילד כדי לעזור לו להתגבר עליהן

בכל פנייה של תומך . שהתומך מרגיש מחויב להיות בתמונה בשל ידיעתו על האירועים

יש להבהיר שהחובה ההורית היא להתנגד . יש להימנע מהטפות והאשמות, אל הילד

. ים ושחובת התומך היא לעזור להורים ולילד להשיג מטרה זולמעשים השלילי

מי מהתומכים שנמצא בקשר עם הילד יכול להגיד לילד שהוא מעונין לשוחח איתו על  •

אזי אותו תומך יכול לשמש מתווך ומפשר בין , אם הילד יסכים לכך. האירועים בבית

 .ש פחות מבודדלתפקיד זה חשיבות רבה שכן בזכותו הילד מרגי. ההורים לילד

השגחה הורית היא .  אחד התפקידים המרכזיים הוא לסייע להורים לפעולות השגחה •

התומך מגבה את ההורה בפעולות .  הדרך המוכחת להקטין סיכון אצל ילדים ומתבגרים

שבמצב הנוכחי אין להורה כל ברירה אלא להדק את , בכך שהוא מודיע לילד, השגחה

התומכים לפעולת ההשגחה תפורטנה במפגש התומכים תרומות מעשיות של . ההשגחה

 .עם הצוות הטיפולי

על התומך להתקשר לילד , לאחר פנייה של ההורים לתומכים בעקבות אירוע חריג •

דרך , התומך יכול ליצור קשר עם הילד במפגש פנים אל פנים. ולספר לו ששמע על כך

הדרכים תורמת להצלחת כל אחת מ. על ידי משלוח פקס או דואר אלקטרוני, הטלפון

במידה ואחות או אח נפגעו במהלך אותו אירוע יש ליצור איתם קשר ולהציע . התכנית

התומך נמנע מלבקר או מלהאשים את הילד ומציע את עזרתו כדי . להם עזרה

 .שאירועים מסוג זה לא יישנו

כל ביקור מחזק את . חשיבות רבה במיוחד ניתנת לביקור התומך בבית המשפחה •

רים בכך שהוא מראה לילד את חיבור ההורים לקבוצת אנשים שמאמינים בדרכם ההו

 .ומוכנים לסייע להם

כפי שנהג התומך . רצוי שהתומך יהיה מעורב בחיי הילד גם בעקבות אירועים חיובים •

כך יכול התומך לידע את הילד שהוא יודע על התנהגותו , בסיטואציות שליליות

 . החיובית ושמח על כך
 

 תומכיםמפגש 

הצוות , מפגש קבוצת התומכים הינו מפגש קבוצתי בן שעה וחצי שייערך בנוכחות ההורים

מטרת המפגש היא לבנות מערך תמיכה להורים שיסייע להם . הטיפולי וכמובן התומכים עצמם

להגיע לרמות השגחה נאותות לאור התנהגויות הסיכון של , להשיב את האווירה הטובה בבית

במהלך פגישה זו אנו נבנה ביחד תוכנית טיפולית שתשאף . תנהגויות קיצוניותולצמצם ה, הילד

 .להשיג מטרות אלה

 

 

 , בברכה

. הצוות הטיפולי
 


