
 

 

 

ז כ ר ג מ ר ב ל ג נ ם א י ד ל י ר ל ע ו נ ל  ו

 

 

 

לעבודה אתגר: כלי שטח ובאמצעות  התערבות

 סקירת ספרות - עם בני נוער בסיכון

 

 סטרבצ'ינסקי-פאולה כאהן              ברכי בן סימון

 

 

 

 

 

 נערכה ביוזמת עמותת אשלים ומומנה בסיועהזו סקירה 

 

 

 

 ירושלים                                                                                                             3102, אוקטובר



 

 

 תוכן עניינים

 0 הקדמה

 0 היסטורי ורקע הגדרה .0

 2היעד ואוכלוסיית ואתגר שטח באמצעות ההתערבות מטרות .3

 6 ואתגר שטח באמצעות ההתערבות עקרונות .2

 04 ההצלחה גורמי .4

 06 ומגבלות קשיים .5

 01 המשתתפים בקרב ההתערבות תוצאות .6

 31 ואתגר שטח באמצעות בהתערבות העוסקים בישראל ולארגונים לתכניות דוגמאות .1

 32 אבחוני ככלי ואתגר שטח באמצעות ההתערבות .8

 34 סיכום .9

 36 ביבליוגרפיה

 

 



0 

 

 הקדמה

 Experiential)בין טיפול להתנסות המשלבות התערבויות של  הפופולריות עולה בעשורים האחרונים

Therapyאתגרשטח ו ת באמצעותיוהתערבו כןפסיכודרמה וטיפול במשחק, באמנות,  (, כגון טיפול 

(Adventure-based Therapy);1 (Hans, 2000בישראל .),  אתגר ככלי לטיפול שטח והתערבות באמצעות

)אלטמן,  מתועדת גם היא 31-של המאה ה 91-בנוער בסיכון קיימת זה זמן רב, ומאז תחילת שנות ה

במשרד הרווחה ושירות המבחן לנוער חסות הנוער רשות נוער במשרד החינוך,  קידוםלהאגף (. 3102

משלבים בעבודתם התערבויות מצילה במשרד לביטחון פנים וגופים אחרים אגף והשירותים החברתיים, 

על התערבות באמצעות שטח הקיים  מידענועדה לרכז ולארגן את ה ןלשלה ספרותה. סקירת מסוג זה

  .  אותהמפעילים ההתנסות של אנשי מקצוע מבארץ ובעולם ושנערכו ם מחקרימתוך ואתגר, 

 ורקע היסטורי הגדרה .1

או  Experiential Educationהתנסותית )הלמידה ת הגישקשורה ל "התערבות באמצעות שטח ואתגר"

Outdoor Education); והתבוננות )רפלקציה(; מידה באמצעות עשייה כלומר ל(Hans, 2000; Newes, 

באופן בלתי  המיטביתאדם לומד בצורה התאוריית הלמידה המעשית )או ההתנסותית( על פי . (2004

האחריות נובעת מ למידה המעשיתשל ה כל חושיו פעילים ומעורבים בלמידה. יעילותהאשר כאמצעי, 

היא נשענת על התפיסה שהפרט לומד , נוסף על כך. מסוג זה תהליךבהמשתתף שנדרשת מ הישירה

 גיהשכדי ל לתנאים שאינם מוכרים לו להסתגל נדרשו שלו "תחום הבטוח"מחוץ לנמצא כאשר הוא 

עולה  AEE  (  Association for Experiential Education)-ה מאתר האינטרנט של (.Newes, 2004) "איזון"

כדי להם את החוויה  "משקפים"ו תלמידיהםל חוברים מוריםההתנסות מלמידה ת השיטבכי 

 ערכים. להם להבהירכדי מיומנויות ו וכשרשהתלמידים י

בבית הספר סאלם . (Kurt Hahnהוא קורט האן ) הראשון ששילב למידה התנסותית עם חוץ וטבע

(Salem שייסד בגרמניה ,) באמצעות  הכוח הגלום בהםלימד את תלמידיו לגלות את הוא , 0931בשנת

 להתגבר עלימאים צעירים  בבריטניה הכשירהוא במלחמת העולם השנייה,  ,0943-. בהתנסות אישית

 ,קשים של מתח וחרדה מבוגרים מסוגלים לשרוד בתנאיםהימאים השהבחין קשיי ההפלגה בים. האן 

היבטים האלו תנאים בש אלו הוא הסיקתצפיות על פי . בהםמתים הצעירים והחזקים יותר שבעוד 

 ,ן הפילוסופיה שלו בתחום החינוךגופני. האן שילב ביהכושר המנטליים חשובים באותה מידה כמו ה

מכל אלה תכנית שנועדה להכין את הימאים וגיבש , צוותהעבודת עקרונות  ןביאימונים בשטח והבין 

 סניפה. Outward Boundהתכנית את מאוחר יותר  הוא ייסד על פי עקרונות אלו. ביםלהפלגה טוב יותר 

פועלת  11-. מאז שנות המוסדות רבים הבו כבר השתמש 11-ובשנות ה, 0961-הראשון נפתח בארה"ב ב

                                                 
אתגר". עם זאת, קיימים בספרות מונחים רבים לתיאור שטח ובמונח "התערבות באמצעות  השתמשנוסקירה זו ב 1

 Outdoor Programs, Adventure-based or Experiential מודלים או גישות טיפוליות המבוססות על עקרונות אלה, כגון:

Interventional Programs, Outdoor Recreation, Wilderness Therapy, Outdoor Bound, Recreation Programs, 

Outdoor Adventure Programs, Challenge Activities, Outdoor Pursuit Stress, Challenge and Risk Recreation, 

Challenge Therapy, Camping Therapy, Experimental Challenge Program, Adventure based Counseling . 
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Outward Bound גדול, ובהן נוער בסיכון, אוכלוסיות מגוון משרתת לאומי נרחב ו-בשיתוף פעולה בין

  (.Newes, 2004הפרעות אכילה ועוד )מ הסובליםחולי סרטן, קורבנות פגיעה מינית, 

בספרות המכונים  ,(יאה אל הישימון""יצ) קורסי הישרדותערכו סקירה על  (0992) וגרינבוים ברנס

Outward bound wilderness training coursesבתי ספר תיכונייםתלמידי ל אלותכניות  , וציינו כי 

 :שלהלןההנחות מושתתות על 

 על קשיים. להתגברלהיות מנוף  עשוייםתנאי מחסור ומצוקה  (0)

 .חיי התלמידיםממצבי השגרה עשויים לחולל שינוי של ממש ב שוניםהמצבי חיים  (3)

 .)ידע בעקבות התנסות ועשייה( םאות דוללמד, אך ניתן ללמ אי אפשריש דברים ש (2)

 ההעדפהויכולת ההמציאות, הערכת  תחומי התפיסה העצמית ותפיסתת גילוי העצמי, הרחבה (4)

 .כל אלה חשובים במיוחד – לאחריםדאגה והאישית ה

התערבות השיטת פותחה  ,Outward Bound-תכניות השל  עקרונות הלמידה המעשיתעל בסיס 

, המפעילה טכניקות טיפוליות בתחום הרווחה לנוער ת טיפולשיטמדובר באתגר. שטח ובאמצעות 

השכלה, לבילוי, הקשורות למטרות  שואפים להשיג האתגר בטבע באמצעות. אתגר בטבעבשילוב 

מנוף משמשת  גרים בטבעחוויית ההתגברות על את(. Hans, 2000מניעה או לצורכי טיפול )להעשרה ול

בני את את גיל ההתבגרות בכלל והמאפיין , המתאים לחיפוש הריגושים והסכנותחינוכי ייחודי -טיפולי

רכיבים  הכוללחלופה חיובית באמצעות תחום עניין חדש מוצעת נוער בסיכון בפרט. לבני נוער אלה ה

, רובעל פי (. 3110; מילר, 06.5.3102רבים המתחברים לעולמם )ריאיון עם צוות בכיר "חוות אורי", 

 .התערבות באמצעות שטח ואתגר משלימה התערבויות בתחומים שונים

תהליכי כרוכות ב ת באמצעות שטח ואתגריוהתערבו ,(Hans, 2000אצל  Ringer, 1994רינגר )על פי 

. מערכת יחסים מקצועיתתוך מתרחשים בהם ש, וחלק מקבוצההוא הפרט בהם ש למידה חווייתיים

עיקר במילים אחרות,  הסיכון.רכיב ( את Gillis & Thomsen, 1996להגדרה זו הוסיפו גיליס ותומסן )

 עם הקבוצ בחיי תוך כדי שיתופם, להם מוכרת שאינה בסביבה הנוער בני ם שלהצבת הוא ההתערבות

ישית אהאחריות ס הוסיבמטרת ההתערבות היא . בשטח הישרדות כישורי ותוך כדי הקניית םהעמיתי

מחקרים בתחום  (.0999רומי וכהן,  ;Russell, 2003רגשית )ה תםצמיחחיזוק של בני הנוער וחברתית הו

הזיכרון. כשהלמידה  ומחזקת אתהפעילות הקוגניטיבית  גבירה אתחושית מ-רבהחוויה המעידים כי 

 עה אותומטמיו בהווה )דהיינו, בזמן ההתערבות( שינוי מחוללת נעשית בהקשר טיפולי, הפעילות

זרז לעיבוד  היא מעיןאתגר שטח והתערבות באמצעות ה. כלומר, בדפוסי התנהגותם של בני הנוער

  (.Newes & Bandoroff, 2004) הואחרי במהלכה, הפעילות התהליך שחווה האדם לפני

תחומי ספורט  מגווןכולל  ואההספורט האתגרי.  בפרטהספורט לסוגיו הוא פעילות אתגרית מוכרת, ו

(. 3119, וגבור דיאלוסק) עם אתגרים בטבע מוחשית והתמודדות ריגוש, סיכוןולבים בהם משש

מספקת חוויה אישית וקבוצתית ומאפשרת לבני הנוער לרכוש מיומנויות  יביתספורטה פעילותה

 לחץ צביומ גבולות עם דדותהתמו, הדדיתה עזרההו צוותהת עבוד, במשימה עמידהחשובות, למשל, 

גורם  הבהיות. גם יחד בלתי שגרתית התנסותוריגוש לבני הנוער עשוי לספק  הספורטסמכות.  תוקבל

שיפור של הישג, של חירות ואוטונומיה,  של תותחושעשויה להוליד היא ו ,מהנה פעילות הספורט ,בילוי
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, וגבור דיאלוסקעצמי )הדימוי החיזוק של פיתוח אישי וושל  אישיים וחברתיים קשייםפיצוי על של או 

   (.3114, וקידר גבאי; 3119

 יעדהואוכלוסיית  אתגרשטח וההתערבות באמצעות  מטרות .2

אוכלוסיית מטרותיהן תלויות באתגר שטח ותערבות באמצעות ההמחקרים על תכניות מהכפי שעולה 

תהליך  אולם כולן מכוונות ליצירת שינוי.; רכיבים אחריםבו משך התכניתב, התכניתבסוג היעד, 

 דפוסי החשיבה וההתנהגות הוא כרוך בשינוי וובהצלחתו מתמקד בכוחו של המטופל  יצירת השינוי

  .(Bruyere, 2002 ;3114)גבאי וקידר, רגשית ה ווהתפתחותצמיחתו לצד  ושל

( Gillis et al., 2008) גיליס ואחריםמצטטים  בסקירת יעילותן של תכניות האתגר לבני נוער עוברי חוק

 : מטרותיהן, על פי הגדירו ארבעה סוגי תכניות: הם (Priest et al., 2000/2003) ואחרים פרייסטאת 

 לבני תכניות המציעות כך, למשל, . המשתתף הכללית שלהרגשתו ממוקדות בשינוי ה פנאי תכניות

האישית, להקנות להם כישורי רווחתם שנועדה לשפר את  הנוער פעילות מהנה, מעניינת ומאתגרת

קהילה. רכישת מיומנויות פנאי וכישורי חיים בגיל ההתבגרות עשויה ב חייהםחיים ולהעשיר את 

  .(Smith, 1991)של בני הנוער  עצמיתהלתרום לפיתוח היכולת להגשמה 

 עם יצירת בד בבד  ,של תלמידים בבית הספרהחשיבה  יבשינוי דפוסממוקדות ה חינוכיות תכניות

   .הרגשתםבשינוי 

 שינוי דרך וב, של המשתתףהחברתית נוי ההתנהגות בשית המתמקדו התפתחותיות תכניות

 .שה שלוהרגהחשיבה וה

 אך גם של המשתתף השהרג, החשיבה והההתנהגותדפוסי בשינוי קדות תממה טיפוליות תכניות ,

לדוגמה,  .יומי-תפקודם היוםולשפר את  של בני הנוער סיכוןההתנהגויות את להפחית  שואפות 

 אתגר בתחום התנהגות חיים בריאהשטח ורבות באמצעות מסוג התעתכניות פועלות בארה"ב 

(The Outdoor Behavioral Healthcare)מתבגרים  ם שלהתנהגותשינוי ב . הן שואפות לחולל

 (.Russell, 2003) יומי נחשב לקוי-שתפקודם היום

 כדיאתגר מההיבט התאורטי והקליני, שטח וההתערבות באמצעות נושא בחנה את ( Newes, 2004ניוז )

סקירת ניוז ה רכע ,כךשם לירי שיאפשר לפתח מסגרת טיפולית. להניח את היסודות ליישום אמּפ

 :, להלן פירוטןאתגרשטח וההתערבות באמצעות על של ה-מטרותו ממנה עלו מקיפהספרות 

  ל הפרטש מעשיו ובחירתותוצאות בנוגע ל עצמית מודעותפיתוח. 

  כלפי עצמו וכלפי אחריםהפרט פיתוח מידה גבוהה יותר של אחריות. 

 העצמית של הפרט. שליטהמעלות את מידת האסטרטגיות התמודדות בריאות יותר ש רכישת 

  תפיסה עצמית חיובית יותרהמגבשות מתן חוויות הצלחה. 

 מיומנויות תקשורת ושיתוף פעולהרכישת ללימוד שיטות יצירתיות לפתרון בעיות ו. 

  מודעות מוגברת עצמולהציב ליכול  פרטשה ח והיכולתהכושל סיוע לפתח נקודת מבט מציאותית .

  .(Newes & Bandoroff, 2004)זו תסייע לתהליך קבלת החלטות טוב יותר 
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 ניוזדומות לאלה שציינו אתגר מעלה מטרות שטח ותכניות המשלבות התערבות באמצעות  תבחינ

דיאלוסק וגבור, ; 3103)גוטל, לכמה תחומים  ואלמטרות ניתן לחלק . (3114) ובנדורוף וניוז (3114)

3119 ;3119 ;Bruyere, 2002 ; 0992ברנס וגרינבוים): 

 שיפור התפקוד ההתנהגותי 

o זיהוי תוצאות התנהגות ובחירות 

o הקניית כלים כדי לחולל שינויים התנהגותיים בזמן קצר 

o פיתוח מסוגלות לעמידה בגבולות ומשמעת עצמית 

  כישורי חיים לימוד 

o קונפליקטים לפתרון נויותמיומ שיפור/לימוד 

o יהם של המשתתפיםפיתוח יכולת לבחור בדרכים הנכונות להשגת מטרות 

o ותסכול לחץ מצבי עם להתמודדות כלים מתן 

o מיומנויות סדר וארגון הקניית 

 רכישת מיומנויות חברתיות 

o הקניית מיומנויות תקשורת ושיתוף פעולה 

o נכונה גוף ולשפת מילולית לתקשורת יסודות בניית 

o התנסות בחוויה משותפת המצריכה אמון והסתמכות על האחר 

o אישיות-הבנת אינטראקציות בין 

o  תִחברּומתן מסגרת תומכת שתאפשר תהליך של 

  בני הנוערשיפור הדימוי העצמי והעצמת 

 תוך כדי פיקוחסיפוק הצורך לרמת ריגוש גבוהה בסביבה בטוחה , 

נוער בסיכון הוא הניכור ה. המשותף לבני עדאוכלוסיית הינגזרו ממאפייני שצוינו מטרות עוד 

-סימפטומים התנהגותיים אנטי ; ניכור שעלול להולידממערכות החיים הנורמטיביות של בני גילם

, תכניות לפיכך(. 3111; מיכאלי, 3100קסלר, עבריינות ושימוש בסמים ) אלימות,כדוגמת חברתיים 

ומבחינת  נוערמשפט להבתי  חינתם שלהן בעלות חשיבות מבאתגר שטח והתערבות באמצעות ה

יותר  חוקהעוברי  נוערהבני  להיות אטרקטיביות בעיניהן עשויות שיקום. המניעה והשירותי 

 ם.התפתחותרמת את ו צורכיהםהולם את המענה שהם מקבלים , כל עוד מסורתיותההתערבויות מה

ובמיוחד  ,פעילות פיזיתמנלהבים וש להסתכןבני נוער שאוהבים כך, למשל, ההתערבות מתאימה ל

התערבות , נטען כי נוסף על כך .(Bruyere, 2002) מתקשים להתבטא ולהביע את רגשותיהםשלאלה 

מאחר שבדרך  ;במיוחד לבני נוער בסיכון מתאימות חוץ בכללותההופעילות  אתגרשטח ובאמצעות 

רים בפעילות בשטח הנוצ"אין ברירה",  , המצבים הרבים שלהמוטיבציה שלהם לעשייה נמוכהכלל 

מטרות שנועדו להתמודד הלהלן מוצגות (. 06.5.3102)צוות בכיר "חוות אורי", אותם לפעול חייבים מ

 :חוקה יעובר נוערשל בני הנוער בסיכון והבני  הם שלעם מאפייני

 נוער מנותק  

o רבה וקשהאך נטען כי בקרב בני נוער מנותק היא  ,האוכלוסיות בכל קיימת האלימות תופעת 

, מנותק לנוער ואתגרתכניות ספורט  פותחו בקרב בני נוער אלו האלימות את לצמצם כדי. יותר
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ביטוי ליכולת  לתתו וחברתי אישי מתח של ונפשי גופני שחרורלאפשר  ביכולתןש נחההה מתוך

 (.3111, בורגנסקיבסערת גיל הנעורים ) יםנוער שנמצאיכולתם של בני האישית, בפרט לה

o  תכנית  דוגמתכאתגר, שטח ובאמצעות  התערבותלימודיות המשלבות ה יותתכנהמטרתן של

המוטיבציה ללמידה והקניית  הגברתהיא  ,במשרד החינוך קידום נוערלהאגף "ה של היל

 .(3103, גוטל) מיומנויות והרגלי למידה בדרכים יצירתיות

o עוצמה ורב יליע כלי גם נחשבת מנותקנוער ו בסיכון נוער בני בקרב הקבוצתית ההתערבות 

 מהאווירה המושפעים והתנהגויות ערכים, עמדות, נורמות לשנות או להקנות בניסיון

 (.3114, וקידר)גבאי  הנוער בני חיים בה אשר והקהילתית, המשפחתית, הקבוצתית

  יםמכרמ בחומרים המשתמשים  או עוברי חוק נוערבני .( נטעןBruyere, 2002 כי ) נוער הבני

 תחושת את תיהמפח דבר ; םעקב קשרים חלשים ביניהם ובין הקהילה שלה עוברים על החוק

תחושה של הזדמנויות אשר מעורר ו להתנהג על פי אמות המידה של הקהילהשלהם  המחויבות

, הפנייה לעבריינות היא דרך חלופית להשיג נורמות ומטרות קהילתיות שליטות, כלומר. חסומות

 שטחבאמצעות  התערבותלפחות נתפסים ככאלה.  כאשר המסלולים המקובלים חסומים או

 הפעילות קיום ידי על, אליה חיבור של ערכים לספקו הקהילה עם הקשר את לחזק נועדה אתגרו

מנהיגיה. דבר זה מחייב לשקול את מי כדאי לערב בפעילות כדי להקל את  שיתוףוב בקהילה

כלים לפתרון  לספקמטרתה  ,זאת מלבדהחיבור לאחרים בקהילה: הורים, מורים, מדריכים. 

. הבעיה פתרוןעבודת צוות ויצירתיות ב ,צורך בתקשורת ,מכשולים עם התמודדותבעיות באמצעות 

 נעריםללסייע  עשוי, ולהסתכנות תחרותלבטוחות ומסייעות לפעילות פיזית,  הזדמנויות מתן

 .למימוש צורכיהם אלה הנכון במסלול לבחור

 

 שלהן להתמודד עם מבחינת הצורך  נערים בסיכוןאינן שונות מ נערות בסיכון. נערות בסיכון

אולם נטען כי יש תופעות התבגרות גיל ההתבגרות. באחרות שאלות של זהות ועם שאלות 

מנותקת הזהות עצמית שבהן הן "מאבדות את קולן" ומפתחות שמאפיינות נערות בלבד, 

לחולל שני. כדי לשנות מנגנונים אלה ומצורכיהן כדי להסתגל לחברה ולמצוא חן בעיני בני המין ה

. ההשתתפות בפעילות , ללא הלחץ של קבוצה מעורבתלץ לבנות להן קבוצות נפרדותמומ ,שינוי

המפגינה ספורטיבית או אתגרית המתקיימת בחוץ, האופיינית יותר לנערים, בהובלתה של אישה 

הדימויים המופנמים בהן את  ות, מאלצת את המשתתפות לבחון מחדשלובעלת יכוביטחון עצמי 

  (.3102באשר לתפקידים נשיים, יכולותיהן וכוחותיהן )לוי, 

 אתגר מיועדות להן הן: שטח ושתי אוכלוסיות נוספות שתכניות התערבות באמצעות 

 להוביל לחוויה חוזרת ונשנית עשויה מסוג זה  ההפרע .בני נוער וצעירים עם הפרעת קשב וריכוז

תערבות באמצעות הולפגיעה בערך העצמי. ה תהעצמיושת המסוגלות תחשל כישלונות, לאובדן 

 . (3111)מיכאלי,  החוללות והערך העצמי בחיזוקסייע לעשויה אתגר שטח ו

 לסטודנטים מטרת ההתערבות היא לסייע  .מכללהאו ל סטודנטים לקראת כניסתם לאוניברסיטה

בפיתוח קריירה ובלימודים; : לפתח קשרים חברתיים משמעותיים; להתמקד לימודיםלהסתגל ל

לייצר תיאום ; למכללה/אוניברסיטה םבלימודים; לחזק את רמת מוכנותאת התעניינותם להגביר 
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. ההתערבות ניתנת לרוב בימים או בשבועות הראשונים י בקמפוסיםצּומ  בין ציפיות הסטודנטים ל  

    .(AEE, 2011) הראשון של הסמסטר

 .גם ברמה הקהילתית ממוקדות להיותעשויות אתגר שטח ות מטרות ההתערבות באמצעונציין כי 

, אך הוא גם (Bruyere, 2002קשר חזק לקהילה חיוני להשגת הצלחה וחיים בריאים עבור בני הנוער )

, הקטנת מעגל הנוער בסיכון בקהילהב ,בנוער מוביל, תורם, יוזם ומקדםעשוי להעשיר את הקהילה 

 .(3103גוטל, ) הילה ובין משתתפי התכניתבניית יחסי אמון בין מנהיגי הקבו

 אתגרשטח והתערבות באמצעות העקרונות  .3

 שלבים בפיתוח ההתערבות .א

)גבאי בפעילות בטבע ובשטחים פתוחים מקדת תאתגר משטח ובאמצעות שיטת הטיפול כאמור, 

להתנסות מדרבן אותו  המשתתף של "אזור הנוחות"מחוץ ל החדש צמיחההמרחב . (3114וקידר, 

תערבות באמצעות אתגר המאחר שמטרתה של ה .הצלחהבהישגיות וב ולא בהכרחויות חדשות, בחו

 .(Bruyere, 2002חייב להיות שקול ומחושב ) ה, פיתוחההתנהגותהחשיבה ודפוסי היא שינוי 

בחשבון כמה להביא אתגר עולה כי בתהליך בנייתן יש שטח והתערבות באמצעות התכניות מתיאור 

ייחודיים לתכניות ומקצתם רלוונטיים לכל תכנית  , מקצתםלכלול בו כמה שלביםהיבטים חשובים ו

 :(0992ברנס וגרינבוים ; 0999רומי וכהן, ; 3111בורגנסקי, ; 3114גבאי וקידר, ) המסוג ז

  תלווה את הפרויקט לכל אורכו )כולל ובפיתוחה ושהקמת ועדת היגוי שתסייע בגיבוש התכנית

 .וגיוס תקציב מעקב והפקת לקחים לעתיד(

 ,נורמות פורמליות ובלתי  מומלץ להגדיר ודמי השתתפות. מועדים קביעת מקום הפעילות

ארוחת צהריים משותפת  ,שעת התכנסות, שיחה קבוצתית בסיום היום ,כגון ,פורמליות לקבוצה

שהם , זאת כדי ליצור הווי חברתי וגיבוש קבוצתי .או בילוי לא פורמלי מחוץ לשעות הפעילות

 .בני היסוד של ההתערבות באמצעות שטח ואתגרמא

 המדריך או מנחה ההתערבות הוא בעל תפקיד משמעותי מאוד בתהליך. . השתלמות להכשרת מנחים

, לוודא בטיחות פיזית ונפשית במשתתפים לאפשר חוויות משמעותיות, לקבוע גבולות, לתמוךעליו 

קנות להו עודד הזדמנויות למידה ספונטניות, הוא אמור לכמו כן. בעיבוד החוויהלמשתתפים לסייע ו

ההכשרה חיים בוגרים. ל להתכונןכדי  ,הםלבלתי פורמלי הדרוש הפורמלי והידע ה את למשתתפים

ידע תאורטי על מאפייני בני הנוער ועל עבודה קבוצתית ופרקטיקום בתחום העבודה  צריכה לכלול

 חשיבותיש הטוענים כי יש ני מדריכים. לרוב ינחו את הקבוצה ש. הקבוצתית )כולל ליווי שוטף(

לסייע להם זה עשוי מכירים מהבית ובני הנוער מזה שהיא מספקת מודל הורי אחר  כי co-ב להנחיה

 ני מין שונה.במנחים בלעתים בוחרות לפיכך, תכניות עצמית. פיתוח הזהות הב

 שיחה לכלול שוי ע נהמיוואוכלוסיית היעד איתור תהליך  .בני הנוער גיוסשיווק התכנית ו

ביקשו להציע את התכנית לגרעין הקשה  באחת התכניות צוין כי .או שניהם איון אישייר ,קבוצתית

 אך ,לתפקד במסגרותאו מנותקים, בעלי רקע פלילי והמתקשים לקבל סמכות ה הנוערשל בני 

ייתכן מפעילי התכנית ציינו כי . םויתרו על השתתפות אלהבני נוער של תהליך המיון  בסופו
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לפיכך, בתהליך קביעת  כישלון.המאו שחששו מהתמודדות עם התנסויות חדשות, מהמחויבות 

בחשבון חסמים שיכולים להתעורר ולחשוב מראש להביא מטרות ההתערבות ואוכלוסיית היעד יש 

 .לכךכיצד ניתן להיערך 

 המשתתפים הכנת:  

o בני נוער עם בעיות אלימות, אתגר מיועדת לעתים קרובות לשטח ושהתערבות באמצעות  מאחר

 פיקוח מנגנונישל  קיומםל חשיבות יש, כך בשל. לאלימות להיגרר לעתיםהפעילות עשויה 

ט ולשיחייבו את בני הנוער לש רצוי להקפיד על נהלים ברורים ,יעיל יהיה זה שכלי כדי. ובקרה

יכת חוזה . ההכנה לקראת הפעילות צריכה לכלול תגובות בולמות אלימות וערבהתנהגותם

 .הפעילות ולביצוע למדריכים קשבהלההכללים לשמירת החוקים, ייכללו קבוצתי שבו 

o אתגר. סביבה לא מוכרת שטח והכנה קשור במאפייני ההתערבות באמצעות האחר של  היבט

בהמשך(, לכן ההכנה תכלול ר' על כך היא אחד המאפיינים הבולטים של התערבות מסוג זה )

תתרחש  שבהסביבה חדשה,  לקראתם מסביבתם המוכרת והכנתם צעדים לניתוק המשתתפי

, המצופות והתוצאות הפעילותהצגת מטרות  תכלול זו הכנה. חדש דימוי של ובנייה למידה

מסע הנמשכים יותר  של )במקרים של קורס או בפעילות עד סופה ףלהשתת מחויבותה הבהרת

 ציוד. תרשימו מיום(

 העיקריים מאפיינים האתגר וושטח ייחודיות ההתערבות באמצעות  .ב

על דיבור רהוטה פרטנית מחייבת יכולת הבעה גבוהה ויכולת ההתערבות ההגישה המסורתית של 

אתגר מבקשת להציע לכך שטח ומתמקדת בבעיה. התערבות באמצעות  היא כמו כן, לרוברגשות. 

להיפגש ו (Bruyere, 2002 ;3118; סורוקה, 3100)קסלר,  של בני הנוער ם וביכולתםלהתמקד בכוחחלופה: 

. בהתחשב בצרכים אלה, ביניהםואת ההבדלים  העדפתםבחשבון את  שמביאהם בסביבה נוחה להם, מע

באמצעות תערבות הה .(Bruyere, 2002) "יצירתיות"צריכות להיות מגוונות ולכלול חלופות  תכניותה

של המשתתף אלא  וקת בעבר. היא אינה עוסקיימיםה דפוסיםהפריצה מתוך בנויה על האתגר שטח ו

החלטה החיובית והנכונה ביסוס העצמאות והעדר שיפוט מסייעים לש תפיסהה, מתוך בפעולה ובבחירה

  (.3111בטבעיות, וכך המשתתף צובר ניסיון של בחירות "חיוביות" )מיכאלי, 

 ים:אופנבכמה מתבטאת שיטות התערבות אחרות לעומת  אתגרשטח והתערבות באמצעות ייחודיות ה

  כמקובל בשיטה המסורתית. כך ההתערבות מפיקה תועלת  ,מתקיימת בחוץ ולא בחדרהפעילות

מרצונו הטבעי של האדם להתגבר על אתגר המתעורר בסביבה לא מוכרת. הסביבה החדשה כוללת 

 חברתי. הרגשי והפיזי, הפעילויות המדמות סיטואציות מהמציאות בתחום 

 רחיים בהתערבות.גורם הסיכון ותחושת האתגר הם הכ 

 עשוי לשנות את התנהגותו  שהמשתתף באמצעות שטח ואתגר מתבססת על ההנחההתערבות ה

. באמצעות שתאלץ אותו לסגל דרכי התמודדות חדשותו שלו איזוןה תערער אתחוויה ש בעקבות

ליווי ותמיכה במהלך ההתערבות המשתתף לומד דרכי התמודדות ומיומנויות שיכולות לסייע לו 

 .יום שלו-חיי היוםתסכול גם בעם ודדות עם חוסר איזון ובהתמ

 יםייחודי םאתגר, חלקשטח ומאפיינים של התערבות באמצעות  03( זיהתה Newes, 2004ניוז )

 :האות הוא שמייחד ניהםביאך השילוב  ,שיטות טיפול מקובלות יםמאפיינ םוחלק תערבות זולה
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אתגר שטח ותכניות התערבות באמצעות  – (Multiple treatment Formats) התערבותצורות  ריבוי .א

לצד  ,אתגרעל מבוססות ה טכניקותבפעילותן תכניות המשלבות החל ברחב: טווח נעות על פני 

. ןשלהי עיקרה כאמצעי הטיפולממושך במסע הנעזרות תכניות וכלה ב צורות טיפול מסורתיות

 תכניםבאו  הפעילויות סוגוב תפותההשת במשך שבו הן נערכות, במקוםהתכניות נבדלות זו מזו 

סוגי שלושה אתגר כולל שטח ושדה ההתערבות באמצעות  ,(Gass, 1993גאס )על פי  .הנכללים בהן

  מרכזיים: התערבות

 סיכון גבוה כמו בבדרך כלל לאוכלוסיות מקבוצות  ת: מיועדפסיכותרפיה על מבוססתה פעילות

והיא ת במקום הטיפול או בקרבת מקום אנשים עם רקע פסיכיאטרי. הפעילות מתרחשלמשל 

  תוצאה מסוימת. גילהשוהוא נועד  טיפול רחב יותרמשמש תוספת לרכיב האתגר בה פעמית. -חד

 הישרדות מסעות/רמדבב טיפול (wilderness therapy) : על פי רוב לתכניות מסוג זה

כלי להיות ה יכולות בקלות הןאתגר. שטח וכאשר מדברים על התערבות באמצעות מתכוונים 

משתמשות לרוב בעקרונות המודל הן  ימים. 20-ל 1עשויות להימשך בין הן והעיקרי טיפולי ה

  של תכניות "יציאה אל הישימון", שהוזכר לעיל.

 בעיקר לעבודה עם בני נוער בסיכון ועם בני  ותסוג זה משמשתכניות מ :טווח ארוכת מחנאות

מלבד מטרות בתחום שנה ויותר. עד חודשים ה כמ משךלהי ה. התכנית עשויעוברי חוקנוער 

במקצועות ידע  מקנות גםתכניות אלה , 3ומה לאלה שצוינו בפרק דההתנהגותי והחברתי, ב

   היסוד הנלמדים בבית הספר.

איון י)עלה גם בר היא תהליך קבוצתיאתגר שטח והתערבות באמצעות על פי רוב,  – הקבוצב מיקוד .ב

רבה הטרוגניות ויש  04-6הוא . מספר המשתתפים (06.5.3102", עם הצוות הבכיר ב"חוות אורי

הקבוצה משמשת פורום, מסגרת ובמה ללמידה  אבחון.הטיפול והצורכי ביניהם מבחינת 

המשקף ומשווה  "ראי" :חיוניים למתבגר, ובהםה היא יכולה למלא את הצרכיםולהתפתחות. 

גבאי מלחצים )מקום מפלט על מנהיגים ודפוסי חברות; הישענות מגוון לאחרים; חברים שונים ו

נוער הלתחושות הניכור והזרות שחווים בני  היא חלופההפעילות בקבוצה קטנה  .(3114וקידר, 

אמנם  (.0999בית הספר הגדול והממוסד )רומי וכהן, כלפי חברה העירונית ובסיכון כלפי ה

חזק מאפיינת תכניות הישי א-ביןהקשר הבניית על משוב והקבלת על תבססות על מתן תמיכה, הה

אתגר מתייחדת בכך שפעילויות מסוימות מוצגות לקבוצה שטח והתערבות באמצעות הרבות, אך 

מילוי המשימה תלויה בהשלמתה על ידי כל אחד ב ההצלחכאשר ה ,עליוכאתגר שיש להתגבר 

לשתף  . לצורך כך עליהם)למשל, עמידה על פלטפורמה, טיפוס על מצוק או ניווט( מהמשתתפים

 יש חשיבותפעולה, לשלב מיומנויות, להשתמש בשיטות יצירתיות לפתרון בעיות ולסמוך זה על זה. 

תהיה שהמשימה  ככל, מאחר שהתחלה וסוף ברורים תובעל ,תוקונקרטיה תיופעילוהבחירת ל רבה

 כולל . תהליך ההתמודדות עם המשימהשתתפו בהכך יותר משתתפים י ,יותרקונקרטית וטבעית 

כיצד הקבוצה בוחרת אסטרטגיה, מי המנהיג, לבחון מעניין  :קבוצתיתבים רבים של דינמיקה רכי

זו התפתחות חדשה או רגילה, כיצד עבורו האם יש מי שמשתתף בדיון יותר מאחרים, האם 

יותר מעמיק ם להוביל לתהליך טיפולי עשויים מרגישים כלפי זה? כל הרכיבים האלה משתתפיה

של רבה מעורבות שמראים המחקרים יש יש לציין כי ד התהליך. ובינות לעהזדמלמשתתף ולספק 
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מדיווחים של מדריכי הישרדות  .מנבא משמעותי של תוצאות הטיפולגם  היאהמשתתף בפעילות 

    (.0999במיוחד בזיכרונם של המשתתפים )רומי וכהן, נחרתים עולה כי הצלחה או כישלון בקבוצה 

 זמן ניכר לעיבוד החוויהמיוחד אתגר שטח ובהתערבות באמצעות  – המשתתף של החוויה עיבוד .ג

. אמצעים לעיבוד התהליך הם טיפול פרטני, ויום של-םהיו למידה לחייה תרגוםהמשתתף ול עם

, מודלינג, חשיפה עצמית, עיבוד להתבוננות )רפלקציה(טיפול קבוצתי, כתיבת החוויה, זמן אישי 

 מטפורות אתגר.שטח והתערבות באמצעות ורי הוא ייחודי ל. העיבוד המטפ(Gass, 1993) מטפורי

למצבים שהמשתתף מכיר  החוויה האתגרית ספקתהלמידה והצמיחה שמ בין רולקשמסייעות 

שמירה על התוצאות שביקשה ל , ובכך לספק את ההכללה ההכרחיתשלויום -היוםמחיי 

כרונות המשמש יז "בנק"ניית עיבוד מוצלח מאפשר ִשחזור מוצלח והוא כלי לב ג.יהשההתערבות ל

מקצוע טוענים כי המטפורה מסייעת האנשי . יומי-יוםבאופן בהתנסות הבאה ואת המטופל 

כלים להם היא מספקת , וכי למשתתף להמשיך להשתמש בלמידה לאורך זמן ובאופן פרודוקטיבי

בכיר הצוות ה איון עםי; עלה גם ברNewes, 2004 ;Bacon, 1987להתמודדות עם אתגרים ) ממשיים

בני מ הנדרשתהאחריות וקבלת  ,חייםלתהליך המסע משמש מטפורה  (.06.5.3102"חוות אורי", 

, בשובם לסביבתם הטבעית קבל עליהם אחריות בנוגע לחייהםשהם מסוגלים למראה להם הנוער 

 (.0999)רומי וכהן, 

ן פעיל למשתתף שמסייע באופ "צינור"אופן עיבוד ההתערבות חשוב. תפקיד המדריך להיות ה

להגדיר ולפרש מחדש את תפיסת המציאות שלו  משתתףהמדריך מסייע ללבנות את המטפורות. 

לסייע  כדיבאמצעות ייחוס ניסיון העבר להתנסויות בהווה. הוא משתמש במגוון של טכניקות 

החל בתמיכה מילולית, דרך גיוס תמיכה קבוצתית וכלה בהגדרה  -להתגבר על משברים  משתתףל

 - על המדריך להכין את השיחה ולנתב אותה .(0992 ,ברנס וגרינבוים) ארגון מחדש של המציאותוב

את הערכים ואת להציב לבני הנוער שאלות שדורשות מהם לבחון לעומק את המטרות שלהם, 

על . לצד זאת, (3102אלטמן,  ; ר' גםBruyere, 2002השינויים שהיו מעוניינים לבצע בחייהם )

 המסגרת שבהן ייעשה העיבודקשוב לצורכי המשתתפים ולבחור את הדרך ואת גם ת להיוהמדריך 

 ים, ותלויחשוביםרכיבים הם ועיתויו . משך העיבוד )לספק זמן ותמיכה לתהליך הרפלקציה(

שיחת סיכום ולא לעצור את הפעילות בקבוצה ובסביבה שבה נמצאים. לעתים יתאים יותר לעשות 

העיבוד והתיווך מי שטוען כי גם יש , אך (3111; מיכאלי, 3119וגבור, דיאלוסק )התבוננות לצורך 

   .כל הזמן ותוך כדי הפעילות ועל כן מדובר בתהליך דינמי שמתרחשנים בסיטואציה מוב  

כוללת כמה אתגר שטח ו באמצעות התערבות – (התנסויות של)רצף הדרגתיות  פעילויות .ד

ת ומאפשרהן כך  ;לפי קצב רכישת הידע ותתחהתנסויות )משימות, תרגילים, מפגשים( שמתפ

מאפשרת למשתתף לוותר על  הדרגתיתרמת מאמץ  (.Locus of control) שליטהלמקד את ה

לפתח למשתתפים מאפשרת היא אף  (.3111ההיצמדות להרגליו ולהיות חלק מהפעילות )מיכאלי, 

הצלחה חוויות ת מספקו משימהב הצלחההכרחיים לה הקבוצתית ואת הלכידות את הכישורים

תחושת תוך נטרול ההערכה העצמית השלילית,  ,מסוגלותהתחושת את ת ומעודדש תוראשוני

 יאהחוויות הצלחה  הענקת. (06.5.3102מדריכים "חוות אורי", צוות ) תלותאת האונים והחוסר 

ונטען כי אתגר, שטח והתערבות באמצעות ה, המזוהה עם החשיבה יבשינוי דפוסרכיב חשוב 
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להצלחות גדולות יותר בשלבים הבאים  הן הבסיסחות קטנות בשלבים מוקדמים של התכנית הצל

בשורה של מכשולים ומשימות בדרגות  להוביל את המשתתפים מדריךתפקיד ה(. 0999)רומי וכהן, 

ובין השלמת המשימות  הפעילותדגיש בפניהם את הקשר שבין מטרות , ולהך וגדלקושי הול

על קשיים ועל כאתגר את הצורך בהתגברות על מכשולים,  המשתתף בפני המדריך מציב .בהצלחה

 .(0992 ,ברנס וגרינבוים) העברת ידע שיש לו באמצעותפחד 

תוצאה ההפוכה הוליד את הת בהדרגה, כמתבקש, עשויה לינעש איננהשחשוב לציין כי פעילות 

מהמשתתפים.  בקרב חלקחוסר האונים תחושת את שלילית והעצמית התפיסה את הולחזק 

להשפיע על בניית זהות הקבוצה כולה. לפיכך, המדריך צריך למנוע  עשויותתפיסות שליליות אלה 

יש לבחור את הפעילויות בחוכמה ולהפעיל מצבים של כישלון חוזר ונשנה בביצוע הפעילויות. 

 (.  Newes, 2004שיקול דעת בבחירתן )

ים אלה מעצימהם שאר מאפייני ההתערבות ותפיסת הסיכון עומדת בממשק עם  – מחושב סיכון .ה

, כגון המשתתפיםל הוודאות ש-מנצלת את מצבי איאתגר שטח ובאמצעות התערבות ה. את אלה

 פעילותה .ועם תוצאות לא ידועות, עם קשיים חדשים בחירת פעולות לא מוכרותהתמודדות עם 

להיות צנוע: עשוי הממשי  , אולם האתגרלקבוצה נתאו מסוכ תבלתי אפשרי יתא נראישה ה כךבנוי

)צוות בכיר "חוות  לחוף לבדלחזור  היאכשהמשימה , גרירת סירה למרחק קטן מהחוףלמשל, 

בין הסיכון כפי שהוא נתפס על ידי המשתתף שבמתח  משתמשיםהתערבות ב. (06.5.3102אורי", 

אנשי  צועיות)סיכון ממשי, מעורר ואף מאיים( לעומת הסיכון האובייקטיבי שהוא נמוך )בשל מק

הדיסוננס  .מתח זה מוביל את המשתתף לחוסר איזון ולנקיטת עמדה .ציוד(האיכות ו הצוות

הסיכון שמוצב . ולביצוע התאמות חשיבה חדשהל ,שמתפתח אצל המשתתף דוחף אותו לעשייה

אישי -במובן זה שהוא אינו מציב רק אתגר פיזי אלא גם סיכון תוךגם לקבוצה נתפס כסיכון גבוה 

אישי. לדוגמה, משימה שבה עומדים על פלטפורמה וצריכים ליפול אחורה לזרועות החבר. -יןוב

בהתערבות באמצעות משימה מסוג זה מחייבת אמון בחבר יותר מאשר אומץ פיזי. מה שחשוב 

וה בסיוע המדריך תהליך ההתמודדות שמלּוהוא להתגבר על המכשול ועל הפחד. אתגר שטח ו

 הבחירהו ,ים להיות הרסנייםלולע בעבר שלהם ההתנהגותשדפוסי  מאפשר למשתתפים לגלות

 אינןפעילויות ה מצד אחד; שהרי יותר נתיב מועיללהוביל אותם לבדפוסי התנהגות חדשים עשויה 

(. Newes, 2004תעוזה ) כדי לבצען יש להתגבר על חוסר ביטחון אישי ולגלות אחראך מצד  ות,זיקמ

חרדות וה בה להיות מלּועשוירך להשגת תוצאות חיוביות דהכי  יביןעוד חשוב שהמשתתף 

 (.3119חששות )דיאלוסק וגבור, בו

להמשך  החשובהיא המשתתף ו ביטחונו של את תחדשה מערערהסביבה ה  – רתמוּכ לא סביבה .ו

אינו יכול להישען על דפוסי  , הואמשתתףל התהליך. מאחר שהסיטואציה והסביבה חדשות

זה כר נוח לפיתוח דפוסים חדשים ודרכי התנהגות בריאות יותר. דבר ו שלו קודמיםההתנהגות ה

בעונות העבר. על פי התאוריה של המיקרוקוסמוס ימק שחרורלהיתפס כמתן הזדמנות לעשוי זה 

נוטה החברתי של הפסיכותרפיה הקבוצתית, לפני רכישת דרכי התנהגות חדשות, המשתתף 

לו. הצבתו  , המוכרבדפוס ההתנהגות הקודם שלולהשתמש בידע הקודם שלו ולפיכך אף להתמיד 

תנהגות השל המשתתף בסביבה לא מוכרת חושפת אותו לסיטואציות חדשות, שבהן דפוסי ה
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. סביר להניח שבסיטואציות אלה הוא יגלה את חוסר ההצלחה שלו אינם מתאימים קודמיםה

. באופן והתנהגות אתבשימוש בדפוסים קודמים ויקבל הוכחות מוחשיות לכך שמשתלם לשנות 

דומה, ההתנסות בפעילות בסביבה לא מוכרת עשויה להפחית את תחושת האיום על המשתתף 

נכשל כהסיכון של החשיפה כחלש ולהפחית את השימוש במערכת הציפיות והמגננות הטבועה בו. 

המשתתפים נחשפים  .(3102)אלטמן,  מגוחך בסביבה זרה וחדשה הוא למעשה האתגרכו

את התכונות ות לא מוכרות, שאינן מאפשרות להם להסתיר את החשש, את הקושי להתמודדויו

היציאה לשטח מעמתת  (.0999; רומי וכהן, 06.5.3102תיות שלהם )צוות בכיר "חוות אורי", האִמ 

את בני הנוער עם קשיים ועם החשש הטבוע בהם מכישלונות ומאפשרת להם ליישם מודל חדש של 

היענות לדפוס ה. הוא חש חוסר אוניםשבכל פעם שעומד בפניו מכשול התמודדות. לדוגמה, נער 

 הוא יכולאך  עזיבת הפעילות;פירושה יהיה  –כלומר, ויתור  – באמצע פעילות שטח המוכר לו

ברנס ) מכשולההתגבר על ובכך למעשה לבחור ל ,להחליט שהוא מעוניין להמשיך עם הקבוצה

 .(0992 ,וגרינבוים

ם לשילוב בין סביבה לא מוכרת ותפיסת סיכון. נטען כי הדיסוננס שנגרם החוקרים מתייחסים ג

באמצעות הסביבה הלא מוכרת בשילוב של רמה גבוהה של תפיסת סיכון, מתבטא בעלייה בעוצמה 

אישיים. לדבר זה יש פוטנציאל לשנות את דפוסי החשיבה -אישיים ותוך-של הפעלת תהליכים בין

שבוחר בדפוס התנהגות חדש כדי להשלים משימה שלדעתו היא וההתנהגות של המשתתף. משתתף 

בעלת סיכון גבוה, במיוחד אם זו משימה שבעיניו הוא לא היה מסוגל לבצע, מתחיל לראות עצמו 

אחרת. הוא לומד להכיר במגבלות שהטיל על עצמו ורוכש הערכה עצמית; דבר המפחית תחושות 

ים יותר בקרב משתתפים עם תפיסה מציאותית של חרדה ודיכאון. נטען כי סיכויי ההצלחה גבוה

 (. Newes, 2004הסיכון הכרוך בבחירות שהם עושים ועם תחושה מציאותית של היכולות שלהם )

המאפיינים הבולטים של שיטת ההתערבות באמצעות שטח ואתגר הוא אחד  – בחירה לפי אתגר .ז

 בלמידה מהתנסות. נות החשובים. מדובר באחד העקרו(challenge by choiceאתגר לפי בחירה )

בחירה היא מתן האפשרות לאדם להחליט מה טוב לו ומה לא, מה נכון לו ומה לא, מה הוא מוכן או 

והמשתתף  ,קבוצה לבין המשימה שאותה בחרוהמשתתף וה הו דיאלוג מתמיד ביןזלא מוכן לעשות. 

עמדה מנוגדת לשאר  רשאי לבחור שלא להשתתף בפעילות שהוא אינו חש בה בנוח או להביע

 אתגר מבחירה נקשר בתחושות של חוסר אונים. כאשר .(Newes & Bandoroff, 2004הקבוצה )

לתחומי חיים שחש בעבר בעקבות התנסות כלשהי אונים הרגשות חוסר  אתייחס מהמשתתף 

(. Newes, 2004)אינה בטוחה ֵתרד תוצאה שלהן השבפעילויות המוטיבציה שלו להשתתף אחרים, 

ן אפשרות בחירה יכולה לשקף תהליכים חיוביים למשתתפים, שמצביעים על הגבולות האישיים מת

שלהם באמצעות זיהוי חוסר הנוחות האישי שלהם ופעולה על פיו. במצבים כאלה המדריך צריך 

לעשות מאמץ לשלב את המשתתף בדרך כלשהי, גם אם כצופה למשל, אך יש לאפשר למשתתף 

יו ולא לאלצו לעשות זאת. בחירה זו מאפשרת לו להתחיל לקחת שליטה על לבחור להתמודד עם פחד

  חייו.

 (:3102כמה הנחות יסוד העומדות בבסיס העיקרון "אתגר לפי בחירה" )אלטמן, 

  משתתףל נחשבמשתתף פסיבי גם 
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 בחירה. התעקשות כי כל המשימות יבוצעו על ידי כל המשתתפים, ללא  גם אמירת "לא" היא

 להחמיץ את הרעיון של "האתגר לפי בחירה" תנאי, עשויה

  יש לאפשר למשתתף לבחור את הדרך הנוחה לו להשתתף. על המדריך לעודד את המשתתף

 הפסיבי למצוא לעצמו דרך וזמן מתאימים להשתלב בפעילות

 דבר זה נכון גם בנוגע לקבוצה כולהחשוב לשתף את המשתתף בבחירת האתגר ובתכנון הפעילות ..  

שטח מספקות הזדמנות לתוצאות חיוביות או הפעילויות  – ממשיותתוצאות נות למתן הזדמ .ח

 .כישלוןהצלחה ו –תוצרים ה תאפשרות קבלבנויה סביב ת הלמידה יחווי. ממשיותשליליות 

ומאפשרת  ייחוסות נלבומכאן הופכת אותן  ,ההתנסות מעלה על פני השטח התנהגויות ועמדות

הקבוצה משפיעות על מצבה של של הפרט יו פעולות .(Russell, 2001לעתיד ) להפיק מהן לקחים

משפיע על  בכך אינו רוצהש וא לשתף פעולה עם הקבוצה . משתתף שאינו יכולעמהכולה ועל יחסיו 

לעומת הישגי הקבוצה. ל עשוי לחוש מאוים או לא להיות שותף הוא ,תפקוד הקבוצה כולה. לפיכך

בקבוצה. תוצאות אלה ברמת  שלו התנהגות חיוביתשל השפעתה המשתתף גם חווה מיד את  זאת,

על ידי מתן דוגמאות (. Newes, 2004הקבוצה עשויות לספק הזדמנות להתקדמות חשובה בלמידה )

מתן דוגמאות להתנהגויות  ובאמצעות להתנהגויות לא פונקציונליות הבאות לידי ביטוי בפעילות

או לחזק אותן. מאחר שההחלטות והמשוב חיוביות ומיטיבות, המשתתף יוכל ללמוד להכחיד 

בעת העיבוד הרגשי, השינוי יכול  ,מתקבלים הן בזמן אמת, בעת שכל החושים פעילים, והן בדיעבד

 (.Newes & Bandoroff, 2004להתרחש באופן מלא יותר ולאורך זמן )

יים על פי תחומי הקושי האישמטרה אישית המוגדרת לכל משתתף בקבוצה יש  – מטרות הגדרת .ט

, נבנות מטרות הקבוצה ולעתים קרובות גם נחתם חוזה כך לנוסף ע. אתולאחר התייעצות  ,שלו

ביטחון אישי וקבוצתי  בנותלההתנהגויות המקובלות בקבוצה. מטרת החוזה היא  המפרט את

(Newes, 2004.) חיזוק דפוסי את  ותשידגשמקיומן של ציפיות התנהגותיות ברורות, , מלבד זאת

עוד עולה כי  (.Garst et al., 2001שמפיקים תוצאות חיוביות, מגביר את השימוש בהן ) התנהגותה

לבחירת המטרה בפעילות. כאשר ברור לכולם מה רוצים להשיג, קל יותר יש להקצות לקבוצה זמן 

. המדריך ות להשתנות תוך כדי פעילות ביוזמת המשתתף, הקבוצה אועשוילבצע זאת. המטרות 

מהלך הפעילות מאפשר לחברי הקבוצה  יודעים מה הם עושים. שהמשתתפיםודא בכל מקרה יש לו

 סיכון מחושב. כדי להציב לעצמם יעדים גבוהים יותר ולנסות להגשימם תוך

שטח רכיב זה הוא חיוני לכל התערבות, ובכלל זה להתערבות באמצעות  – אמון יחסי בניית .י

(. Bettmann et al., 2012) התכנית צוות ועל זה על זה לסמוך הזדמנות ניתנת למשתתפיםאתגר. ו

 יחסי בניית(, הקבוצתית הפסיכותרפיה)תאוריית  בקבוצה הנעשות אחרות להתערבויות בדומה

לומדים משתתפים התהליך שבו ה; בקבוצה המתרחשיםאישיים -בין לתהליכים קשורה אמון

 בהתערבות האמון ייחס בניית את שמאפיין מה .חשוב טיפולי נושא הוא זה על זה לסמוך

 הכרוך ,(לעיל 4 מאפיין' רבאמצעות רצף התנסויות ) נעשה זה תהליךש הוא אתגרשטח ו באמצעות

 שתהליך התחושה מתקבלת כך. קבוצתית אינטראקציהשל ו פעולה שיתוף של והולכת גדלה ברמה

ין לעיל כפי שצו .מסורתי קבוצתי בטיפול הנעשה זה מאשר יותר טבעיבשטח  האמון יחסי בניית
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למשתתפים אמצעי חלופי לחלוק  לספקבהקשר של התמודדות עם הגנות, המיקוד בקבוצה עשוי 

 שככל היא נוספת הנחהשמים ללעג. עם אחרים את תחושותיהם בהדרגה, בלי לחשוש להיות מּו

 את יפקידו גם הם, הפיזי ביטחונם על שישמרו לקבוצה חבריהם על לסמוך ילמדו שהמשתתפים

 ולתקשר אוטונומיה של גבוהה רמה להשיג מצליחה הקבוצה כאשר. בידיהם רגשיה ביטחונם

     .  (Newes, 2004) שינוי בר קיימאשהשינוי שיושג יהיה גוברים הסיכויים  ,בפתיחות

הכללת  אתגר, ואף ייחודי לה.שטח וכיב מהותי בהתערבות באמצעות ר   נחשבתנאה הה – הנאה .יא

ה לספק את החיזוק החיובי הנדרש למטופל כדי להתמיד עשוי רכיבים של הנאה וכיף בהתערבות

תשומת הלב את בטיפול ולהרגיש מחויב לו. הגברת רמת ההנאה עשויה להגדיל את רמת הקשב ו

שכן  ,צעד זה עשוי להיות חיוביהעיסוק בנושאים מרתיעים. מכובד של המשתתף ולהפחית קצת 

ן בנושאים אלה ולהוביל בסופו של דבר לדיון המשתתפים לדו ם שלהתנגדותאת ביכולתו להקטין 

כדי ליצור אווירה נעימה ונינוחה, פעילויות רבות בשלבים הראשונים של ההתערבות פתוח יותר. 

לכידות קבוצתית באמצעות הצחוק. פעילויות אלה נועדו  נסות לבנותאתגר משטח ובאמצעות 

לשלבים הבאים של התפתחות לשבור את הקרח ולאפשר לקבוצה לעבור במהירות וביעילות 

מריץ תשעשוי אף הוא להיות  ,החידוש רכיב נוסף שנכלל בהנאה הוא .(Newes, 2004) הקבוצה

להשתתפות בהתערבות באמצעות שטח ואתגר. כך, למשל, בני נוער ממרכזי נוער שונים שהשתתפו 

אחר מזה שהם בתכנית מסוג זה ציינו כי המניע להשתתפותם היה הרצון לעשות בחופשתם משהו 

גם ארבעה חודשים בזיכרונם (. החוויה יוצאת הדופן נותרה חקוקה Garst et al., 2001) לורגילים 

 את לראות למשתתפים מאפשרחידוש הוא היבט חשוב בתכניות אלה מאחר שהוא האחרי סיומה. 

 .הטבעית תםלסביב םתהערכ את ומחזק מזה שהם מורגלים בו אחר באופן העולם

ברמת אתגר ביטוי ידי , שיכולה לבוא להחיבור של ההתנסויות מוביל לפעילות שיא – שיא פעילות .יב

; 3111,מיכאלי )או במשימה מורכבת שמאגדת את מרבית המיומנויות שנרכשו  יותר גבוהה

Newes, 2004 ; תכליתה של חוויית השיא היא לספק הזדמנות לתרגל את  .(0992ברנס וגרינבוים

בתכניות נרכשו במהלך ההתערבות ולהחיל אותם על אותו אתגר מיוחד. הידע ואת המיומנויות ש

תעודה שעליה "יציאה אל הישימון", למשל, נהוג להעניק בסוף פעילות השיא וסיום ההתערבות 

   .(0992 ,ברנס וגרינבוים) גאוות המשתתפים

קודות החוזק של התערבות באמצעות שטח ואתגר צוינו גם כנהכמה מהמאפיינים של נציין כי  ,לסיום

( Gillis & Gass, 2010( ומאוחר יותר גיליס וגאס )Gass,1993). כך, למשל, גאס מסוג זההתערבויות 

 ;סביבה לא מוכרת ;טיפול ממוקד בעשייהמציינים שיתרונות ההתערבות באמצעות שטח ואתגר הם: 

 אווירה תומכת;וב עבודה בקבוצה קטנה באמצעות שימוש חיובי במתח; אקלים של שינוייצירת 

שמאפשרת עיצוב ותחימה של  המנחהגמישות בתפקיד ובעקרונות ובטכניקות לפתרון בעיות  מיקוד

(, תכניות התערבות באמצעות שטח ואתגר הפכו לפופולריות Russell, 2003. לטענת ראסל )הפעילויות

ודל חלופי מאוד משום שהן משלבות גישות טיפול מסורתיות עם פעילות אתגר, ובכך מספקות מ

שמציע פתרון לחוסר הרצון הקבוע של מתבגרים להתחייב לטיפול בגלל הסטיגמה הנקשרת 

 בהתערבויות המסורתיות. זו נקודת החוזק שלהן. 
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 צלחההה גורמי .4

 של עקרונותמהכמה זוהו תוצאות של הפעלת קורסי חבלים בקרב בני נוער ההשפעה וה בחינתב

התערבות משמעותית: הכללת  כחיוניים להשגתלעיל,  שצוינואתגר, שטח והתערבות באמצעות 

לביצוע  לפחותת יואפשרושתי ; מתן חידוש והנאהשל סיכון, של ודאות, -אישל של אתגר, רכיבים 

ו; יצירת הפעלות כישוריאת ו ותאת יכול תותפיס על פי ,בתפקידשל המשתתף בחירתו המשימה; 

 & Haras, Bunting) תוף המשתתף בתוכני הפעילותרמות מעורבות הולכות וגדלות ושיבברמות אתגר ו

Witt, 2005) . בשיפור הצלחתה של התערבות באמצעות שטח ואתגר ממחקר שנערך בישראל עלה כי

. 3הישגים והצלחות בהתנסויות שנחוו;  .0משלושה היבטים:  הביטחון עצמי נבעהעצמית וההערכה ה

ל ידי עמית הדומה לי מגבירה את האמון האישי למידה דרך תצפית בחברי הקבוצה )ביצוע המשימה ע

ת הניתן על ידי חברי הקבוצה )דיאלוסק וגבור, גלּושכנוע מילולי במסּו .2ביכולת לבצע את המשימה(; 

יט קאנו קשורים במיוחד טיפוס צוקים, סנפלינג, קיאקים ושֵ מציין כי  (Bruyere, 2002) ברויאר (. 3119

 לשינוי חיובי בהערכה עצמית.

הבטחת הכרחיים לשורמי ליבה , יש כמה גבדומה לתכניות התערבות אחרות עם בני נוער, את ועודז

 מחויבות הכשרה והכנה של צוות מיומן; בטיחות; מיקום; יחסים תומכים; :תכניותהאיכות 

שימוש בכלי הערכה ואבחון למדידת יעילות התכנית  ;של התכנית (accountability) לאחריותיות

כגון המשפחה, בית הספר והקהילה, תוך איגום  ,פעולה בין גורמים שוניםשיתוף הבניית ; ותוצאותיה

מודלים לקבוע מראש את התוצאות הרצויות על סמך היכרות עם ב וחש, מלבד זאת משאבים.

הצלחה של ה, הצרכים של בני הנוער וזיהוי גורמי טיים רלוונטיים למטרות ההתערבותתאור

 & Berman) השגת היעדיםב סייעההתערבות. דבר זה מאפשר להבנות את הפעילויות ואת התכנית ול

Davis-Berman, 2013 ; ,3103גוטל; Sibthorp, 2010 ,3119; אהרוני;Cato, 2007 ;Bruyere, 2002 .) 

ל או סוג אחת השאלות המורכבות בנוגע להתערבויות טיפוליות היא שאלת זיהוי הקשר בין מוד

ומחקרים רבים מנסים לזהות את  ,התערבות לבין תוצאותיה. גישות ההתערבות הן רבות ושונותה

שזוהו במחקרים להלן מפורטים גורמי ההצלחה . של הגורמים השונים על השינוי המצופה השפעתם

 אתגר:שטח והתנסות בהפעלת תכניות התערבות באמצעות על 

 יותר מצליחות קבוע ומתמשך בין המשתתף למדריך המספקות קשר תכניות ארוכות טווח 

(Bruyere, 2002) .( 0999כך, למשל, לטענת רומי וכהן ,) מסעות הישרדות הזמן האופטימלי של

( עולה כי Garst et al., 2001גארסט ואחרים )מחקרם של מ יום. 30-02המשמשים כלי טיפולי הוא 

מספקות למשתתפים זמן "לברוח"  ,רימים ויות שלושההנמשכות  ,פעילויות שטח ואתגר

, את בעיותיהם, יומיים-היוםאפשרות להם להשאיר מאחור את חששותיהם מהאווירה בבית, מ  

כמו . להיות "פתוחים" רגשית, מנטלית ופיזית לחוויות של החוץום, הואת תפקידי יהםאת ציפיות

בשינוי התנהגות הפרט  תכנית התערבות מובנית ומתמשכת יש השפעה גדולה יותרנטען כי לכן, 

יש תכניות המשלבות פעילות שטח ואתגר בפעילויות אחרות, המספקות  .(3119)אהרוני,  והקבוצה

איון עם יברפעמיות בטבע מדי פעם. -בסיס קבוע עם אפשרות לצאת לסדנאות ולפעילויות חד
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הליך והקשר ת בנייה של התומאפשר מסוג זה תותכני( עלה כי 06.5.3102הצוות ב"חוות אורי" )

   והיצע רחב יותר של פעילויות. 

  חה ימחקרים זיהו בעיה שכ תכנית מתמשכת ומשמעותית. ייתהן אחת הדרכים לבנתכניות מעקב

קיימא דורש -. שינוי התנהגותי בר(Davis-Berman & Berman, 2012) בתכניות אלה של העדר מעקב

לא את עילה להתחלת תהליך שינוי, אך זמן. שבוע או חודש בפעילות חוץ יכולים לספק סביבה י

להפוך התנהגות חדשה להרגל. בהתבסס על מחקרים שונים, אנשי כדי עומק הנדרשים הזמן וה

הצוות צריכים לדאוג לכך שקיימת תכנית מעקב המתבססת על התוצאות והיעדים שנכללו 

 .(Bruyere, 2002), בסוף הפעילות בתכנית, ולא לשלוח את המשתתפים לדרכם בברכת "דרך צלחה"

 לסייע לאנשי הצוות לזהות את השפעות התכנית ה גםהכללת מעקב אחר משתתפי התכנית עשוי

  (.Garst et al., 2001) ולשפרה

 קבוצות קטנות ומובנות המשתתפים לת חלוקאת תכניות הכוללות  .עבודה בקבוצות קטנות

רתיות, עבודת צוות ופתרון בעיות. לקדם מיומנויות חבות עשוימשום שהן  ,עשויות להיות מועדפות

כל המשתתפים בתהליך  של יש סיכוי גבוה יותר למעורבות (משתתפים 5-4)בקבוצה קטנה 

 (.Garst et al., 2001ולרכישת מיומנויות קבוצתיות )

 זהו של הגישה ההוליסטית להתפתחות בני הנוער ה. המחקר תומך בחשיבותגישה הוליסטית .

, בגלל אופיין המשלב על עריכת תכניות במקומות אחרים עדיפותהאתגר שבו תכניות נוסף תחום 

 : חברתיות, התנהגותיות, לימודיות ועודבין גישות טיפול שונות והכולל הקניית מגוון מיומנויות

(Sibthorp, 2010 ;Jones, 2004.) 

  בורם מה מחליטים עמבוגרים הרגילים ש הםמאחר ש ,יוניח בני הנוערשיתוף  .בני הנוערשיתוף

, יתרה מזאת .קבוצהבנורמות הבקביעת ו לעשות. בני הנוער יכולים לסייע בתכנון הטיולעליהם 

. ת ההתערבותלהצלחחיוני  ואנמצא אף ה דרכי ההתערבותוהגדרת מטרות הטיפול פם בשיתו

; סורוקה, 3119טיפול )אהרוני, העשויים להפחית באופן משמעותי את הנשירה מהיבטים אלה 

 ,Bruyereהמשתתפים ) ם שלואת החלטת םאת העדפתבאופן מדויק יותר התכנית תשקף  .(3118

אחריותם לתהליך וכן את ההשקעה האישית שתוביל את דבר שיגביר את מחויבותם ו ;(2002

  .(3118לתוצאות המצופות )סורוקה, 

  תתף. מתן המשוב למשאופן הוא  טיפולהמשמעותי בנוגע לתוצאות  שנמצא גורם. חוזרהיזון

, עם סיום המשימה בהצלחה והתגברות על ידיימתקבל משוב מאתגר שטח ובהתערבות באמצעות 

יש בתהליך המשוב החשש. המשוב מתקבל גם מהחברים האחרים בקבוצה ולא רק מהמדריכים. 

שבו האופן (. מחקרים מראים כי 06.5.3102ת של כל משתתף )צוות מדריכים "חוות אורי", נראּו

. למשל, משוב אינטראקטיבי ושיתופי התקבל טוב נולהיות חשוב יותר מתוכעשוי  משובה יתןנ

ששיתפו אותם באופן  טפליםמציינו כי  משתתפים .ממשוב דידקטי המשתתפיםיותר על ידי 

 (. 3118אינטראקטיבי, הם מבינים, אמינים ואטרקטיביים יותר לעומת אחרים )סורוקה, 
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 באחריותו כוח רב בהובלת הקבוצה ובהכוונת הפעילות ישלמדריך כאמור,  .המדריך מאפייני :

לבנות את הפעילויות באופן שיבטיח את השגת התוצאות המצופות, ותפקידו לסייע למשתתפים 

 ישלפיכך,  בה והתנהגות(.ילכלל מעשה )שינוי דפוסי חשבעיבוד החוויות וההתנסויות ובתרגומן 

שפה משותפת בעלי יכולת לעשות שינוי חברתי ו בעלילבחור במדריכים עם אוריינטציה טיפולית, 

. לצד זאת, המדריך צריך להיות בעל יכולת ליצור שפה משותפת עם בני הנוער עם אנשי מקצוע

  . (06.5.3102)צוות בכיר "חוות אורי",  ולשמש להם מודל לחיקוי

מעורבות  בדומה לתכניות התערבות אחרות, גם בנוגע להתערבות באמצעות שטח ואתגר נמצא כי

 הורים ותמיכה חברתית רחבה עשויות להגביר את סיכויי ההצלחה של התכנית, כמוצג להלן:  

 תמריציםמעורבות משפחתית וקהילתית יוצרת תמיכה רחבה,  .מעורבות ההורים בתהליך 

(. כמו כן, 3119תכנית ההתערבות )אהרוני, מגבירה את סיכויי ההצלחה של משאבים ואיגום ו

, בגלל פחה בתהליך הטיפול עשויה לשמש דרך לשמר את תוצאות הטיפולמעורבות המש

. החשוב של ההורים בסיוע לילדם המתבגר לעשות את ההעברה ואת הלמידה םתפקיד

סמינרים בהשתתפות , יםקריאה מומלצחומרי קריאת יכולה לכלול בתכנית מעורבות הורים 

בתכניות  נמצא כי חות בטקס הסיום.להורים, פגישות עם המטפלים, היועצים ועם ילדם ונוכ

הורה או בהן שהורים, בעוד שבתכניות כללו מרכיב של עבודה עם  23%בצו בית משפט, רק 

  (.Russell, 2003הייתה תכנית להורים ) 12%-ל אפוטרופוס רשמו את הנער לתכנית

 חריםוא גמבוןגורם משמעותי נוסף בהשגת הצלחה ושינוי אצל היחיד.  היאחברתית  תמיכה 

(Gambone et al., 2000  אצלSibthorp, 2010 )שהתמקדו ומסגרות מחקרים מממצאי כמה ריכזו 

 לכלול יש כי נמצא. נוער בני בקרב התקדמות להשגת וההזדמנויות התמיכה בחשיבות

 משמעותיות והזדמנויות ועמיתים מבוגרים עם מרובות תומכות יחסים מערכות בהתערבות

 ןלפיכך, יש חשיבות לעבודה משותפת עם אנשי חינוך במסגרות שבה .ולהשתייכות למעורבות

לומדים בני הנוער, עם עובדים סוציאליים בשירותים המטפלים בבני נוער בסיכון ועם 

 . (06.5.3102המשפחות )צוות בכיר "חוות אורי", 

 מגבלות  קשיים ו .5

, המודלים השונים אתגרו שטחבאמצעות התערבות האקלקטיות של ה, לעיללצד היתרונות שהוזכרו 

  :, כמוצג להלןביקורת גם נגדההפנו  מספר תחומי ידע ומקצועיות מעולמות תוכן שוניםוהשילוב של 

 ועל כן בלבול ביניהםהעדר הגדרה עקבית ומקובלת של סוגי המודלים השונים , (Russell, 2001 .) 

 ( העדר תאוריה המעגנת את ההתערבות באמצעות שטח ואתגרBerman & Davis-Berman, 2013 ;

Williams, 2000) ראיות ברמה האוניברסליתעל מבוססות ההערכת תוצאות ופרקטיקות ומחסור ב 

(Sibthorp, 2010).  לבודד את המשתנים של  בעייתית בגלל הקושיהערכת תוצאות ההתערבות

פעילויות, רבה בין המודלים של ההתערבות מבחינת סוגי ההשונות , ובגלל ההתערבות הוליסטית

 המשתתפים, אופן ההנחיה ועודמאפייני רף האתגר, תנאי הסביבה שבה מתקיימת הפעילות, 

 .(0999; רומי וכהן, AEE, 2011 ;Gillis et al., 2008; 3102)אלטמן, 
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  וויליאמסהטיפול המסורתי לעומתשיווק בעייתי . (Williams, 2000)  כותב כי מחקרים מצביעים

תערבות באמצעות שטח ואתגר יעילה יותר לטיפול בבני נוער מהטיפול פעם אחר פעם על כך שה

יש מעט ספרות שקושרת בין בספרות, היטב שממצאים אלה מתועדים על אף המסורתי. אולם 

כלומר, העדר תאוריה תאוריות פסיכולוגיות מקובלות לפרקטיקה של התערבות באמצעות אתגר. 

  .של ההתערבויות מסוג זה וביכולת הפצתן בתחום, כפי שצוין לעיל, פוגע גם בשיווק

  שהיא . כך, למשל, נטעןאתגרשטח ובאמצעות התערבות חשש מפני ה מעלה אתהעדר מידע מספיק 

 נזקים רגשיים; הנובעים מבעיות בטיחות (מוותפציעות ואף ) נזקים פיזיים: יםעשויה לגרום לנזק

 .(3102)אלטמן,  ת מסוג זהמשילובם של בני נוער שאינם מתאימים להתערבוהנובעים 

  אתגר: התערבות באמצעות שטח ו, צוינו קשיים שונים בהפעלת תכניות מלבד זאת

 עוד. התנגדות של ביטוח וצורך בעלות גבוהה, לוגיסטיקה,  :מורכבות גבוהה בתכנון ובביצוע

כמו דרישה לליווי של חובש, גורמים שונים שאחראיים לכל אזור  ,הממסד והערמת קשיים

; צוות בכיר ב"חוות 3102אישור ללינה בשטח )אלטמן,  השגת אוגרפי; קשיים ביורוקרטיים כמוג

 (. 06.5.3102אורי", 

  ,(.3103מחסור במדריכים מקצועיים )גוטל 

  .למרות תחילתו של מפעילי תכניות חשים כי חוסר שיתוף פעולה מצד גורמים חינוכיים וטיפוליים

 אתגר.שטח וים את הטיפול המסורתי על פני התערבות באמצעות שינוי, עדיין גורמים אלה מעדיפ

דבר שעשוי לנבוע מהסיבות שהוזכרו לעיל בנוגע לצורך לפתח תיאוריה בתחום ולהציג פרקטיקה 

, אתגר אינה נתפסת ככלי טיפולי אלא ככלי העשרתישטח והתערבות באמצעות  מבוססת ראיות.

  (.06.5.3102לתחום זה )צוות בכיר "חוות אורי",  בשל כך לא מוקצים כספים ומשאביםו נלווה,

  חוויית בדומה להתערבויות אחרות, גם בהקשר של התערבות באמצעות שטח ואתגר דווח על

בעבודה עם בני נוער בסיכון: הפגנת דחייה מצד בני הנוער לאחר שכבר של מטפלים תסכול 

נוער שעברו תהליך )צוות בכיר התבססו יחסי אמון; חזרה לדפוסי התנהגות דומים בקרב בני 

 (.06.5.3102"חוות אורי", 

 ההתערבות בקרב המשתתפים תוצאות .6

אך מצביעים על יעילותה בעבודה עם בני נוער,  אתגרשטח ועל התערבות באמצעות מחקרים רבים 

התערבות סקירת המחקרים העוסקים ב. (Garst et al., 2001) משמעיות-התוצאות אינן תמיד חד

די אין כח, עדיין שהקשר בינה לבין מגוון תוצאות חיוביות הּואף על פי ה כי תעלה אתגרשטח ובאמצעות 

מחקרים הבוחנים כיצד התערבות מסוג זה משפיעה על בני הנוער ומהם הגורמים לשינוי בהתנהגותם 

(Bettmann et al., 2012 ,3100; קסלר .) לא את מחקרים מבקשים למ ותריבשנים האחרונות יש לציין כי

ראיות, על סמך על  יםמבוססהנעשים מאמצים לבנות מודל תאורטי ופרקטיקה החסר בתחום זה, ואף 

קבוצות ביקורת. שלהם מחקרים שמשלבים מתודות כמותיות ואיכותניות ואשר כוללים במערך המחקר 

על ת מבוססהשעומדים בסטנדרטים של גישה  מחקריםאך  ,בתחום יש מחקרים מצוינים אמנם נטען כי

  . (Berman & Davis-Berman, 2013) עדיין מעטיםהם ( evidence-based approachראיות )
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. אתגר הצביעו על מספר תרומות של תכניות אלה למשתתפיהןשטח ומחקרים על התערבות באמצעות 

משפרות את הדימוי העצמי ו מעלות אתשיפור הבריאות והרווחה הנפשית, הן מסייעות ב כיכך נמצא 

יש השפעה מכרעת על התנהגות  . לכל אלהרבה יותר ולת הפרט לפתור בעיות קוגניטיביות בהצלחהיכ

שטח תרומת ההתערבות באמצעות  .(3119)אהרוני,  מצבי סיכוןלהשתתף במ וועל הימנעותהמשתתף 

 להלן: אתגר למשתתפים מפורטתו

 שיפור ההערכה העצמית .( לפי הרטרHarter, 1988  אצלGarst et al., 2001 ,)עצמית התפיסה ה

כוללת שמונה תחומים: יכולת לימודית, יכולת ספורטיבית, מראה חיצוני, מקובלות חברתית, 

הערכה הגברת הניהול התנהגות, יכולת תעסוקתית, חברות קרובה ואטרקטיביות. נמצא כי 

שהזרז לשינוי בתפיסה  כך עלה. התערבות אתגר של עצמית היא אחת התוצאות השכיחותה

השתתפות בפעילות החדשה  – חידוש .0עצמית נקשר בשני גורמים המאפיינים את ההתערבות: ה

כלכלי -שוויון בין המשתתפים, לא משנה מה מקורם או הרקע החברתי תיוצרלכל משתתפיה 

השפעות הלהם לברוח לזמן מה מהלחץ המשפחתי ומ תאפשרמההשתתפות  –בריחה . 3 ;שלהם

בחנו את ההשפעה  (Garst et al., 2001)גארסט ואחרים (. Garst et al., 2001שליליות של חבריהם )ה

של מסעות על התפיסה העצמית של מתבגרים עירוניים מיד בתום הפעילות וארבעה חודשים 

מזרח ארה"ב שהשתתפו בתכנית -בני נוער מערים גדולות בדרום 61-לאחר מכן. המחקר כלל כ

הראיונות עם בני הנוער מטיול השתתפו בני נוער אחרים(. טיולים בני שלושה ימים )בכל  2שכללה 

נערך מחקר ש. בשלהם עצמיתהתפיסה העל ההשתתפות השפעה חיובית של כי הייתה  עלה

השתתפו במסע אשר  ,נוער קידוםהאגף ל לשהמטופלים ביחידות  ,בני נוער 26כלל בישראל ו

מן שבהן מולאו השאלונים על ידי בין שתי נקודות הז עלייה בהערכה העצמית המצאנ הישרדות,

 (. 0999)רומי וכהן,  לפני המסע ובתומו – בני הנוער

  עם היסטוריה של  בני נוער בסיכון 91מחקר שנערך בישראל וכלל . חברתיותהשיפור במיומנויות

של המשתתפים רצונם אקטיביים בדק את השפעת ההתערבות על שביעות -שימוש בחומרים פסיכו

דיווח עצמי שהועברו ל םבשאלוניוהשתמש ם. המחקר כלל קבוצת ביקורת קשרים חברתייהמ

בארבעה מועדים: שבוע לפני ההתערבות, סמוך להתערבות, בסוף ההתערבות ושבוע לאחריה. 

של המשתתפים מקשריהם החברתיים  רצונם עלייה משמעותית בשביעות הראוממצאי המחקר 

כי ממצאי המחקר תומכים במחקרים אחרים  קסלר מציינת .(3100)קסלר,  בעקבות ההשתתפות

 עם תערבות באמצעות שטח ואתגר מעודדת אינטראקציות חיוביות בין המשתתפים.השהראו כי ה

 , כלומר מיד בתום ההתערבותבלבד הקצר בטווח שיפור הראו המחקרים ממצאי כי לציין יש, זאת

ת השפעת הקבוצה על ילדים עם ( מדווחים על מחקרים שבחנו א0999רומי וכהן ) (.3100, קסלר)

עלייה המוגבלויות פיזיות והתפתחויות ומצאו השפעה חיובית על האינטראקציות החברתיות ועל 

מחקרים  ממצאיכלפי אחרים.  שלהם חברתית ובסובלנותהחברתיים, במקובלות הבקשרים 

 םבגישת חיובי לשינוי תורמת ואתגר שטח באמצעות התערבות כי מראים בישראל שנעשואחרים 

; 3103, גוטל) שלהם לקבוצה השייכות תחושת את ומחזקת קבוצהב חבריהם כלפי המשתתפים של

 (.3119וגבור,  דיאלוסק

 ות תכניבתחום, מחקרים על פי אנשי מקצוע ועל פי חוות דעתם של . שינוי חיובי בהתנהגות

 אישית-יןבהאינטראקציה בחברתית והפעילות במסעות הישרדות ו ספורט אתגריהמשלבות 

והדיון בהם מסייע בשינוי חיובי  ,מעלות על פני השטח בעיות ואתגרים אישיים וקבוצתיים
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שיפור הנמצא כי  .(06.5.3102; צוות בכיר "חוות אורי", 3119)אהרוני, ל המשתתפים שבהתנהגות 

ובי שינוי חימחולל כישורים, הידע וההקניית בחברתיות, כמו גם הבהערכה העצמית ובמיומנויות 

ם של גארסט מחקרניתוח השאלונים שמילאו המשתתפים במ בדפוסי ההתנהגות של המשתתפים.

על ההתנהגות ועל הִחברּות. הבדלים מובהקים השפעה  נמצא כי הייתה (Garst et al., 2001)ואחרים 

 לותמקוּבנמצאו ב)תחילה, סוף וארבעה חודשים אחרי ההתערבות( בין נקודות המדידה השונות 

 ראיונותהאורך זמן. נשארה לתנהגות הניהול הההשפעה על התנהגות. הניהול בתית וחברה

כי השפעת התכנית נמשכה גם בבית. השפעה זו האלה ומצאו איכותניים חיזקו את הממצאים ה

 (.Garst et al., 2001שליטה בכעס )יכולת העלייה באת השיפור כישורי ההקשבה ואת כללה 

ינויים מובהקים בעמדות ש ים לדווח על השגתרּבהישרדות מ  חקרים שעקבו אחרי קורסי מ

אוכלוסייה של כבדי ; תלמידי תיכוןאוכלוסיות כדוגמת . ממצאים אלה נמצאו בקרב ובהתנהגות

גם  .(0992ברנס וגרינבוים ) משיגים ונוער עבריין-תלמידים תת – קבוצות מעורבותבקרב שמיעה ו

 עלייה – עלייה במחויבות לתכניתלמשל, על , בהתנהגות בארץ דיווחו על שינויים פעלותכניות ש

התעניינות בחומר בהתמסרות לנושא הקורס ובשהתבטאה בהגעה בזמן ובהבאת ציוד מתאים; 

דיאלוסק וגבור, ; 3103גוטל, ) עלייה במוטיבציה; למשתתפים אחרים ועידודםהנלמד; עזרה 

3119). 

  שימוש  עם היסטוריה של בני נוער( על 3100ה של קסלר )מחקרב. סיכוןההפחתת התנהגויות

הן בסמוך  ,מיהה לסמיםהפחתה משמעותית ברמת הּכנמצאה  אקטיביים-בחומרים פסיכו

 אתגרהאחד על תכניות  –( meta-analysis) על-ניתוח כוערש יםמחקרשני ב להתערבות והן בתומה.

כלל ניתוח ממצאים , והשני ש(Russell, 2003בני נוער ) 01,111-שבהן השתתפו כוהפועלות בארה"ב 

 ,Russellאצל  Wilson & Lipsey, 2000) עובר חוקנוער למחקרים על תוצאות תכניות שטח  38-מ

שיעור  לעומתהיו נמוכים במובהק  (לעבריינות)חזרה  נמצא כי שיעורי הרצידיביזם –  (2003

החוקרים אף מצאו  ביקורת שכללו משתתפים בתכניות טיפול מסורתיות.הקבוצות הרצידיביזם ב

שתכניות המשלבות טיפול ופעילות פיזית מראות את ההפחתה הגדולה ביותר בהתנהגות 

על וח דּוב"חוות אורי" בריאיון עם המדריכים גם  (.Russell, 2003; Gillis et al., 2008עבריינית )ה

 עישון סמים ואלימות.כדוגמת  ,צמצום התנהגויות סיכון

 משמעותית אתגר יש תרומה שטח ו. להתערבות באמצעות שיתרווחה איהתחושת שיפור ב

 .(06.5.3102צוות מדריכים "חוות אורי", ; 3102)אלטמן,  כולל לתחושת הרווחה הנפשית ,לבריאות

שבועות,  8ממדיים שהשתתפו בתכנית בת -בני נוער עם קשיים רב 089כלל שבוצע בארה"ב ומחקר 

שאלון דיווח עצמי נעשתה באמצעות הבדיקה  .צבםממצא שיפור מובהק בהערכת המשתתפים את 

(Y-OQ – Youth-Outcome Questionnaire הכולל ,)הפרעות : פריטים המחולקים לשישה תחומים 64

ניה, אבדנות, , מצבים פסיכיאטריים )פרנויה, מ  אישיים-ביןנפשיות, מצב גופני )חולי(, יחסים 

שימוש בחומרים  ית לא הולמת, בריחה מהבית,הפרעות אכילה(, התנהגויות סיכון )התנהגות מינ

במדידה . השיפור נמצא הן גון, מילוי משימות, ריכוז(רממכרים( וחוסר תפקוד התנהגותי )סדר וא

 (.Bettmann et al., 2012חצי שנה מאוחר יותר )הן במדידה שנעשתה שנערכה בתום ההתערבות ו

  .והיא ועם דיכאון  עם מתחעל התמודדות  תהשפעה חיוביגופנית יש לפעילות השיפור במצב הרוח

את השפעת ההשתתפות  , בין השאר,(. מחקרים שבחנו3119מצב הרוח )אהרוני,  שיפורמסייעת ל

שפעה חיובית על תחום זה לצד השפעה האתגר על מצב הרוח מצאו שטח ובהתערבות באמצעות 
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ראסל אף מצאה כי אצל  (.3100; קסלר, Russell, 2003חיובית על הפחתת התנהגויות סיכון )

 חודשים.  03מרבית המשתתפים השיפור הורגש גם לאחר 

 נמצא כי רוב המיומנויות הנדרשות מבני הנוער כדי  .וכישורי חיים פיתוח מיומנויות חדשות

רות להם וכי ההתנסות מובילה לגילוי ולפיתוח מיומנויות להשתלב בהתערבות האתגרית אינן מוּכ

מחזקת את  כך היאדות עם קושי פיזי מובילה לפנייה לעזרת חבריהם וחדשות. לדוגמה, התמוד

, המשתתפים לומדים זאת ועוד (.3100קסלר, השימוש בתמיכה בהתמודדות במצבים קשים )

)צוות בכיר "חוות אורי",  לחיות בקבוצה, לבנות שותפות, להתגמש ולהסתגל לתנאים חדשים

ראיונות איכותניים עם משתתפי תכניות התערבות  כללשנערך בארה"ב ומחקר מעקב  (.06.5.3102

העיקריות שני עשורים לאחר קיום התכנית, העלה כי אחת התרומות  ,אתגרשטח ובאמצעות 

פתרון בעיות ואמונה ב, כולל מיומנויות תקשורת טובות יותר, מיומנויות הייתה "שיעור לחיים"

 (.Davis-Berman & Berman, 2012שיוכלו לעבור תקופות קשות )

  סיום התכנית מייצג עבור המשתתף תחושה של השלמת משימה  .הצלחה וסיפוקהחוויית

, ודבר זה יכול לחזק את השימוש בנלמד גם בעתיד. תחושה זו של השלמת ואִמתיתקונקרטית 

משימה מסייעת למשתתפים להאמין שאם הצליחו בפעילות אתגרית הם יוכלו לעמוד במשימות 

פעילות בתחושה שהם רק י אפשריות לביצוע. בני הנוער מסיימים את האחרות שנראו להם בלת

ין כי הפעילות צועוד . (Russell, 2001החלו את המסע לצמיחה אישית ושעליהם להמשיך בו )

 .(3103)גוטל, מספקת חוויה איכותית וחיובית ובעקבות כך מביאה לתחושות חיוביות 

בהתערבות  םהעוסקיבישראל ארגונים לודוגמאות לתכניות  .7

 אתגרשטח ו באמצעות

 התערבות באמצעות שטחתכניות גופים הפועלים בישראל מפעילים או משלבים בפעילותם מגוון 

מספר פרויקטים ושירותים שהפעילו או סוקר בקצרה ק זה פראתגר, בעיקר לבני נוער בסיכון. ו

צאיהן תועדו בספרות או הן של תכניות שממ. הדוגמאות המובאות להלן מסוג זהמפעילים תכניות ש

     בתחום זה.בארץ  יתהנעש הפעילותאינן מתיימרות לשקף את כלל הן  2של ארגונים מוכרים בתחום.

  "עבור 3116משנת  עידוד נוער במצוקה" –עמותת "ענב הוקמה ופועלת במסגרת "עוצמה במדבר ,

ות הנוער, לדוגמה, במסגרת הרשות לחס. משרד הרווחה והשירותים החברתייםשירותים שונים ב

 03מהוסטל בטבריה )סיימו  נערים 05ע בן חודש וחצי במדבר יהודה ובנגב בהשתתפות נערך מס

מקום לינה. המסע וארגנו אוכל הכינו , ניווטוציוד, נשאו בקבוצות קטנות, צעדו נערים(. הנערים 

שוב של הצוות, וה בשיחות משבהם הנער התקדם ללא ליווי. המסע לּו "סולו"כלל גם כמה ימי 

 (.3111מיכאלי, )בשיחות סיכום ועיבוד ובכתיבת יומן אישי  ,בקבוצות דיון, בחונכות אישית

 ובמעונות שבהפעלת בהוסטלים כיום ןהניתמהמענה היא חלק  ואתגר שטחהתערבות באמצעות 

                                                 
http://eco-למידע נוסף על הכרונולוגיה של התערבות באמצעות שטח ואתגר בישראל, ר'  2

post.html-/10/blogencounter.blogspot.co.il/2013. 

http://eco-encounter.blogspot.co.il/2013/10/blog-post.html
http://eco-encounter.blogspot.co.il/2013/10/blog-post.html
http://eco-encounter.blogspot.co.il/2013/10/blog-post.html
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ההתערבויות המקצועיות של המטפלים והמדריכים נעשות בעיקר באמצעות עבודה  .עמותת ענב

 (.00.8.3102: נדלה בתאריך, http://enav.org.ilוצתית )קב

 שטח ואתגר תכניות במשרד הרווחה והשירותים החברתיים משלב אף הוא  שירות המבחן לנוער

רות אלימות עם קטינים עוברי חוק. כך, למשל, קטינים המופנים בשל עבֵ הקבוצתיות בפעולותיו 

. המופעלת בשיתוף עם עמותת ענב, שהוזכרה לעיל ,בפעילות שטח במשך כמה ימים יםמשתתפ

 (.http://www.molsa.gov.il) פעילות זו משלבת לעתים אף את הוריהם של הקטינים

 כמה ן תכניות שונות בתחום פעולות שטח. להל מפעילבמשרד החינוך  קידום נוערל אגףה

 שתועדו בספרות: פרויקטים

  מסעב. במדבר ימים וכללה מסע בן שישה היא תכנית שבוצעה בשני מחוזותמסע הישרדות 

המסע כלל גם שיחות קבוצתיות נדרשו בני הנוער להתמודד עם משימות קבוצתיות ואישיות. 

וכהן,  תכנון ההמשך וקבלת משוב )רומיעל פעולה, הבין אנשי הצוות למשתתפים על דרכי 

הארץ ברחבי יחידות לקידום נוער ההישרדות לבני נוער מהלראשונה התקיימו מסעות  (.0999

 בשיתוף המרכז הישראלי להישרדות, במדבר יהודה. שני המסעות נערכו 0992-ו 0993בשנים 

במדבר עם  הישרדות לאחר מכן ממשיכים להתקיים מסעותשבשנים  .(0992 ,)ברנס וגרינבוים

 ידום נוער.קבוצות של ק

 "לקידום נוער באזור ולמועדון צלילה שהתקיים יחידה הוא פרויקט משותף ל "ים של חברים

צלילה, גלישה, שיט קיאקים וסירת  ושילב חמישה ימיםרך אבחוף הים של הרצליה. הפרויקט 

 (.3114)גבאי וקידר,  ביםמנוע יחד עם לימודים תאורטיים ומקצועיים לפני כל יציאה לפעילות 

 לבני נוער בתכנית היל"ה נועד להתגבר על הקשיים בטיפוח  ורס רכיבה ואילוף סוסיםק

והתבסס על  "רוכבי העמק"הלמידה במסלול ללימודי תעודה בתכנית. הקורס נערך בחוות 

 רכיבה, שמוצג להלן.-מדריכי-םמודל הקורס לעוזרי

 ן פנים תחת פעילות אגף המשרד לביטחובהפעלתו של  רכיבה ומאלפי סוסים-מדריכי-קורס עוזרי

לצמצם את האלימות ואת הבריונות של הנוער בשכונה ובמוקדי פעילות אחרים , נועד מצילה

שינוי בדפוסי חולל באמצעות הפעלת הנוער. המודל מתבסס על הפעלת בני נוער עמיתים כדי ל

ת, ידע להם מודעּו ותשמקנהתנהגות עברייניים ואלימים. בני הנוער מקבלים הכשרה והעצמה 

תקשורת בלתי אלימה, ניהול כעסים, גישור ופישור,  , למשל,ומיומנות הקשורים במניעת אלימות

צוות מצילה מודל "מניעת אלימות נוער  פיתח 3110-ב(. 3103מיקוד אחריות פנימי ועוד )גוטל, 

 .אתגרו שטח התערבות באמצעות, המבוסס על עקרונות "באמצעות פעילות אתגר

(Publications/CrimePreventionModels/ViolencePrevention.pdf .) 

 תה יעל ידי נכי צה"ל ואנשי שיקום. מטרתם העיקרית הי 0995הוקמה בשנת  עמותת אתגרים

טחונם יבוגרים עם מגבלות פיזיות, חושיות ונפשיות לחזק את בלבני נוער וללאפשר לילדים, 

 ת פעילויות ספורט אתגרי בטבע.העצמי ולממש את הפוטנציאל האישי הגלום בהם באמצעו

 אתגרים, היא לסייע לאנשים עם מוגבלויות המטרה של הכלי האתגרי, שפותח ומפותח בעמותת

 ענפי ספורט 31-. אתגרים הקימה ופיתחה כיום-םהיובחיי  ם ולשפר מיומנויותהלהתגבר על קשיי

  .ים רביםמדריכים ומתנדב ציוד מיוחד, צוותיופעילותה משלבת  ונופש פעיל בטבע

(=52http://www.etgarim.org/content.php?id ,:01.2.3102 נדלה בתאריך) 

http://enav.org.il/
http://www.molsa.gov.il/
http://www.etgarim.org/content.php?id=52
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  היא חברה לקידום אישי, קבוצתי וארגוני באמצעות למידה בהתנסות. החברה הוקמה ים יבשה

עבודה בניסיון בטיפול ובעל בודה סוציאלית ו, בעל תואר שני בעעל ידי ישראל אלטמן 3116-ב

החברה מציעה טיפול רגשי וטיפול משלב אתגר ימי לילדים ולבני נוער וכן למבוגרים בטבע. 

"ים יבשה" מנחה ומדריכה באמצעות פעילות אתגר  על כך, וים מתח ומשברים בחייהם. נוסףהחו  

 ודה עם לוחמים משוחרריםחינוכיות של לוחמים המשרתים היום לצד עב-קבוצות פסיכו

(http://www.yamyabasha.com/ ,:05.5.3102  נדלה בתאריך) . 

 מציעה פעילויות שונות  . העמותהפועלת בעמק האלהו 3118-עמותה שהוקמה ב היא חוות אורי

כמו כן, מופעלת בה מועדונית לילדים ולבני נוער בסיכון. והעבודה החקלאית בתחום האתגר 

משלבת פעילות קבועה )חוגים, טיפול בבעלי החווה יסודי וקבוצת נוער. הספר הלילדים בגיל בית 

 חוות אוריכמו טיול בשטח, משחקי חבלים גבוהים ונמוכים וכדומה.  ,פעמית-חיים( עם פעילות חד

 ההשותפמהווה , ות שמשוייס ואגף הרווחה בעיריית בי-בשיתוף רשת מוסדות ברנקו תפועל

  .(0.1.3102  נדלה בתאריך: ,http://www.havatori.org.il/about.asp) של חברת "ים יבשה" תהמרכזי

  מפעילה מיזמים חינוכיים בשכונות ברחבי הארץ ואת כפר  שאיפה למצוינות" – נירים"עמותת

הזדמנות  בני הנוערבני נוער בסיכון. מטרתה להעניק ל 511-כ בהם משתתפים .םהנוער נירי

על שתי בעיקר מודל נירים מבוסס  להשתלב בחברה ובקהילה הנורמטיבית כאזרחים תורמים.

להתמקד  במקום המדגישה את יכולתם של בני הנוער ואת חוזקותיהם, "גישת הכוחות" :גישות

הסמכות השלמה", שמבקשת לתת מענה בארבעה גישת "ו ;שלהם ובחולשותיהם פתולוגיותב

אשכולות: רגש )קשר, שייכות(, דעת )ידע, מוסר(, גבולות )סמכות, משמעת( ומסוגלות )ערך עצמי, 

בפעילותה משלבת העמותה טיפול באמצעות שטח, הכולל  אמון ביכולות ומוטיבציה לעשייה(.

ענפי ספורט אתגרי לות בפעיסדנאות הישרדות במדבר, הפלגות ארוכות בים ו

(http://www.nirim.org/asdasd ,00.8.3102: נדלה בתאריך).   

 "להעצים בני נוער בסיכון, לחולל שינוי ולספק מנוף כדי  3119-נוסדה ב עמותת "דרך לוטן

ות הישרדות טיפוליים במדבר והזדמנות להשתלבותם כבוגרים מתפקדים בחברה. במסגרת מסע

בתהליכי עיבוד משתתפים אתגרים פיזיים ונפשיים, קבוצתיים ואישיים, מול בני הנוער עומדים 

 09-06לבני  מיועדיםהמסעות  צוות המסע מורכב ממדריכי שטח וממדריכים טיפוליים. ושיקוף.

לבני     ימים  6-2 חמישה ימים ומעלה. נוסף לכך העמותה מפעילה סדנאות שטח בנות נמשכיםו

ולהכין  ידיעת הארץו להקנות מיומנויות שטחלחזק תחושת מסוגלות ואחריות, , שנועדו 30-02

 .(00.8.3102 נדלה בתאריך:, /way.com-http://www.lotan) לקראת גיוס לצבא

  תכניות לאוכלוסיות מוחלשות, בעיקר  העילמפלפיתוח החינוך, החברה והקהילה עמותת גוונים

במטרה לפתח  ,חברי הקיבוץ העירוני מגוון 0994-בשדרות ובנגב הצפוני. את העמותה הקימו ב

ארגוניות. -ליצור רשתות ביןו ,ולהקים תכניות בשיתוף קהל היעד ובשותפות עם גופים נוספים

וכלוסיית יעד מגוונת: גיל רך, התכניות מבקשות לתת מענה לתחומי חיים שונים ומיועדות לא

מוגבלויות, צעירים, עולים במצבי משבר עם ים, בני נוער ומשפחות בסיכון, שיקום אנשים דיל

אחד השירותים שמפעילים בגוונים הוא המרכז לספורט אתגרי, שפועל  ומתנדבים בקהילה.

פעילות לפריקת מקום ו הםנועד לבני נוער בסיכון ומטרתו לספק ל המרכז. 3112בשדרות מאז 

מתחים ולשחרור אנרגיות באמצעות פעילות כושר ואתגר באופן שיפתח אצלם גישה אחראית, 

http://www.yamyabasha.com/
http://www.havatori.org.il/about.asp
http://www.nirim.org/asdasd
http://www.lotan-way.com/
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 outdoor trainingהעמותה מציעה סדנאות  ,מודעות חברתית ושייכות קהילתית. בין השאר

. בעמותה מציינים תרומה בהיבט הלימודי, עלייה במוטיבציה להתגייס למוסדות ולארגונים שונים

 (.31.5.3102  נדלה בתאריך:, /http://www.gvanim.org.il) יותר מעורבות בפרויקטים קהילתייםו

  מנהלים אותה. העמותה והם אף שייטת ה יוצאיעל ידי  3111הוקמה בשנת עמותת זיו נעורים

ר בסכנת נשירה ממערכת החינוך כאמצעי לטיפול בבני נועבים מציעה פעילות חווייתית 

את  רבלמובאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים. מטרת העמותה היא לאפשר לבני נוער אלה 

 הפוטנציאל הגלום בהם ולספק להם הכשרה להשתלבות מוצלחת בכל תחומי החיים

(http://www.zivneurim.org/ ,:1.3102.0  נדלה בתאריך) . 

 עלה כי אחת ההתערבויות היא  3במשרד הרווחה מהמחקר על מסגרות השירות לשיקום נוער

הממומנות בתקציב המיועד לטיפול בבעיות אלימות. קבוצות אלה כוללות  קבוצות טיפוליות

פעילויות ספורט למיניהן, כגון קארטינג, רכיבה על סוסים וגלישת גלים, ומשלבות ליווי של איש 

ל המספק מסגרת לפעילות בצורת שיחת פתיחה ושיחה מסכמת של כל פעילות. פורמט זה של טיפו

  טיפול בבעיות התנהגות עולה בקנה אחד עם מאפיינים ומטרות של תכניות שטח.

http://brookdaleheb.jdc.org.il/?CategoryID=156     

 

 אתגר ככלי אבחונישטח ותערבות באמצעות הה .8

אתגר ככלי אבחוני. עם שטח ולשימוש בהתערבות באמצעות עדות  המצאנבספרות המקצועית לא 

תכנית ממטרות הכי זו אחת  נמצאכך, למשל, בכיוון זה.  נותניסיוים זאת, נראה כי בישראל נעש

 טיפול בשעת משברללאבחון ו ר מסגרתבמדב, ושתוכנן להקים לעילשצוינה , "עוצמה במדבר"

 תוכנן להשתמש לפני כעשורציין כי  ,אלטמןמנהל "ים יבשה", ישראל נוסף על כך, (. 3111)מיכאלי, 

. (06.5.3102) התכנית לא מומשה, אך דרי רחוב בני נועראוכלוסיית ן אבחולבפעילות אתגרית ככלי 

ות העובדים בבתים מוגנים )"מקום אחר" של לאנשי הצו ממסמכים שאלטמן העמיד לרשותנו עולה כי

האבחון  .סדנת היכרות עם מתודה זוהשתתף בהוצע ל רשות חסות הנוער ו"בית דרור" לנוער להט"בי(

החוסים בבתים  נוערה בנישל ואת יכולתם  להעריך את כוחותיהםשהוצע לעשותו בדרך זו היה אמור 

מתאימות הנוער במסגרות השל בני השמתם ך הערכה זו עשויה לסייע לתהליתה שיההנחה הי. אלה

 וגם לתהליך העבודה עמם על הסתגלות מחדש לחברה הנורמטיבית ולדרישותיה. להם 

מסירה את המסכות שפעילות זו היא ככלי אבחוני אתגר באמצעות שטח ולשימוש בהתערבות  הסיבה

בכלים מגוון מצבים עם ומאלצת אותם להתמודד יום -שבהן הם משתמשים בחיי היוםבני הנוער של 

. (3111; מיכאלי, 3102)אלטמן,  תי בכוחות וביכולות שלהםשונים. כך אפשר להתבונן באופן אִמ 

אתגר שטח ו( עלה כי התערבות באמצעות 06.5.3102מהריאיון עם הצוות הבכיר ב"חוות אורי" )

עצמו אינן יכולות תיים של המשתתף, מאחר שההגנות שהוא רגיל לעטות על חושפת את הצדדים האִמ 

                                                 
. "ריםוהמיתלשיקום נוער: מאפיינים וצרכים של אוכלוסיית המפתנים  השירות. 3102סטרבצ'ינסקי ואחרים, -כאהן 3

  .ירושלים, ברוקדיילמכון -ג'וינט-מאיירס

http://www.gvanim.org.il/
http://www.zivneurim.org/
http://brookdaleheb.jdc.org.il/?CategoryID=156
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לשמש אותו בסיטואציה החדשה. בשל כך, יש לה יתרון ככלי אבחוני. עוד נטען כי קל יותר לאבחן את 

ם יותר, וכי הפעילות צריכה להיות חּובני הנוער בפעילות במקום פתוח, מאחר שטווח התוצאות ת  

 פעמית, זאת מאחר שרושם ראשוני עשוי להטעות. -מתמשכת ולא חד

רכיבים את הסדנת היכרות עם שיטת ההתערבות באמצעות שטח ואתגר, מפרט אלטמן בהצעה ל

, הנגזרים מתוך עקרונות הפעולה בני הנוערהצפייה וההערכה של תהליך שצריכים להיכלל בהחיוניים 

 :של התערבות זו

 התגובה לקושיודרכי התמודדות עם מצבי לחץ דרכי ה 

 אמון יצירת יחסי 

 גבולותיחס לסמכות, לחוקים ול 

 שליטה עצמית או חיצונית 

  ודאגה לעצמי עצמי לעשמירה דפוסי 

  גורמי מוטיבציהזיהוי 

 דימוי עצמי 

 קבוצהמעורבות ותחושת שייכות ל 

 

 סיכום .9

המתרחשת התנסות מעשית בהממוקדות מפעילה טכניקות טיפוליות  אתגרשטח והתערבות באמצעות 

חינוכי ייחודי הנותן מענה לריגושים ולצורך -ההתערבות משמשת מנוף טיפולי. בסביבה טבעית

ההתערבות מופעלת נוער בסיכון בפרט. הבני את , המאפיינים את גיל ההתבגרות בכלל ולהסתכן

להביא לצמיחה  יהמטרות, ובאופנים שונים הנבדלים על פי מיקום, משך הזמן וסוגי הפעילויות

התערבות . והתנהגותיות של בני הנוערבעיות רגשיות ל לתת מענהולהתפתחות אישית וקבוצתית ו

  להתנסות.אתגר שמה דגש על עידוד ופיתוח המוטיבציה והרצון שטח ובאמצעות 

ונת ליצירת שינוי. תהליך יצירת השינוי מתמקד בכוחות אתגר מכּושטח והתערבות באמצעות 

בות הוא . המיקוד בהתערשלו וביכולות של המשתתף ומאפשר שינוי בדפוסי החשיבה וההתנהגות

בהצבת בני הנוער בסביבה לא מוכרת, במעורבות שלהם בחיים קבוצתיים ובסיוע בלמידה של 

קודת מבט מציאותית של הכוחות, . כל אלה נועדו לסייע למשתתף לפתח נכישורים לשרוד בשטח

 ., ועל ידי כך לשפר את תהליך קבלת ההחלטות שלוהיכולות והגבולות שהוא יכול להציב לעצמו

משלבת עקרונות מתיאוריית הלמידה ההתנסותית המניחה ששינוי  אתגרשטח וות באמצעות התערב

התנהגות יתרחש בעקבות התנסות של המשתתף בחוויה שתעורר בו חוסר איזון ותדרוש ממנו נקיטת 

המשתתף לומד דרכי התמודדות  ,דרך התמודדות חדשה. באמצעות ליווי ותמיכה במהלך ההתערבות

כמה . ולות לסייע לו בהתמודדות עם חוסר איזון ותסכול גם במציאות היומיומיתומיומנויות שיכ

טיפול אתגר זוהו כחיוניים להצלחת ההתערבות, וביניהם: שטח ומהמאפיינים של התערבות באמצעות 
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ודאות, סיכון, -אתגרים ברמת קושי עולה; הכללת מרכיבים של אי ;סביבה לא מוכרת ;ממוקד בעשייה

את ו ואת יכולת תובהתאם לתפיסמתן אפשרות בחירה למשתתף איזה תפקיד לקחת,  חידוש והנאה;

 .מתן חוויות הצלחה ;המנחהתפקיד גמישות ב ;ובאווירה תומכת עבודה בקבוצה קטנהו; כישורי

 הם: תכניות ארוכות טווח ותכניות הכוללות מעקבמאפיינים של תכניות שזוהו כתורמים להצלחתן 

 ר בהחלטות ובבניית הפעילויות, והכללת המעורבות של ההורים ושל הקהילה. , שיתוף של הנעמובנה

 אתגר הצביעו על מספר תרומות של תכניות אלה למשתתפיהן.שטח ומחקרים על התערבות באמצעות 

בראש ובראשונה נמצא כי ההתערבות מצליחה לגרום לשינוי חיובי בהערכה ובתפיסה העצמית. 

רות בכך הן שיפור במיומנויות חברתיות ושינוי חיובי בהתנהגות. עוד תרומות בולטות נוספות הקשו

אתגר השפעה על הפחתת התנהגויות סיכון, פיתוח מיומנויות שטח ועלה כי להתערבות באמצעות 

ציין כי לרוב התוצאות נבחנו בטווח נזאת, עם  רווחה אישית.בריאות וחדשות והעלאת התחושה של 

, נטען כי יש קושי לבחון ולהכליל באשר על כך  נוסףצאות ארוכות טווח. הקצר בלבד ואין מידע על תו

ליעילות תכניות אלה בגלל השונות בין ההתערבויות מבחינת יישום, משך זמן ההפעלה, אנשי הצוות, 

    טווח הפעילויות ומאפייני המשתתפים.
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