
 התנהגויות סיכוניות בחופש הגדול

 ,ידע
 כלים

 ?ומה עושים



את חוכמתי רכשתי לי בחופשות "
 (סיטוול אוסברט" )מבית הספר



ן ההתנהגויות שמאפיינות  מה
 ?בחופש נוער בני

 ונסיעות טיולים
 לבית מחוץ

 שוטטות

 וסמים אלכוהול
 מיניות התנסויות

 ...לבד הרבה

 מקומות פוגשים
 שונים ואנשים

 ולילה יום היפוך

 ים

 מסיבות

 התאהבויות



 

 ומסגרות ממגבלות שחרור כולה שהיא תקופה

 

  עצמאות

 

 העצמי מציאת

 

 אינדיבידואליזם

 הגדולהחופש 



 ולילה יום היפוך
 בבוקר להתעורר קשה טבעי באופן למתבגרים

 יהביולוג בשעון ממש של הסטה נוצרת חופשב

 בבוקר מוקדם לקום סיבה ואין מסגרת אין

 יוצאים עד שעות מאוחרות  

 שלמים לילות במשךהטלפון /המחשב מול יושביםאו 

,  שוטטות)מהווה קרקע פורייה להתנהגויות סיכוניות  –הלילה 

 (מיניות לא מבוקרת, סמים, שתייה

 רוב את מנהל הילד חודשיים במשך שבו מצב להיווצר עלול - ההורים מהשגחת היציאה היא האמיתית הסכנה

  לאיבוד הולכת ביניהם התקשורת – הוריו את רואה לא המתבגר כאשר. ישנים כשההורים, שלו הערות שעות

.מסכנת בהתנהגות לנקוט למתבגר יותר קל כזה במצב. ילדו על ההורה של האחריות גם ואיתה  

 ולא) משותף בחלל שהות או בלבד עין בקשר מדובר אם אפילו, הילד עם הורה של הקשר שרמת הוכיחו מחקרים

. סיכון התנהגות מפחיתה, (משותפת פעילות בהכרח  



,  זמינות)שתיית אלכוהול עולה בשיעור גבוה מאד בחופש 

 ...(בילויים, שעמום

 

הטרדות  , בעקבות השתייה עולים הסיכויים לאירועי ונדליזם

 מיניות ואלימות

 

חמש . שתיית בולמוס= ' בינגשתיית )תופעת השתייה המופרזת 

מובילה פעמים רבות לאשפוזים ( מנות ויותר בתוך זמן קצר

 מהרעלת אלכוהול

 אלכוהול



 אובדנות

 בחופש במיוחד נפוצים במתבגרים לאובדנות הסיכון גורמי

 (אותי" רואה"מישהו ש)חוסר במסגרת , שעמום, בדידות – הגדול

 

 בדיכאון מבחינים אם: ערניים להיות האחריות עלינו מוטלת

 שימוש ,במשקל משמעותיים שינויים ,הסתגרות, מתמשך

 סימנים -של אותו הנער " נורמה"ל מעברבאלכוהול ובסמים 

 .אדום דגל המהווים



, אישית מספר לכם הנער כי קשה לובשיחה 
.  את כולםתמיד מאכזב הוא , לא יכול יותרהוא 

הנער מבקש . מהחייםלו אומר לכם שנמאס 
מסתיימת השיחה , מכם לא לספר לאף אחד

 .והוא הולך הביתה
 ?מה עושים•
 ?עם מי מדברים•
 ?לספר או לא לספר•

 דילמה



 ...מילה על חובת דיווח

 החוקעבירה על •
 אובדנות •
 סמים  •
,  הורה)י האחראי עליו "התעללות בקטין ע•

 ...(בן משפחה, מדריך, מורה



אף פעם לא אבטיח לנערה שכל מה שהיא •
 .מספרת לי נשמר איתי בסוד

ועדת  , במועצה ה"להבס "עו/רכזת: שיתוף•
(.  מומלץ לאדם אחד ולא יותר)הנוער ביישוב 

את האחראי   –במידה וקורה במסגרת תנועתית 
 .מטעם התנועה

 פ הנחיות מצד אנשי המקצוע"פועלים ע•
 . נפנה קודם כל להורים כ"בדר•
יומלץ על פנייה לגורם מקצועי נפשי •

(  רופא משפחה, פסיכיאטר, פסיכולוג מומחה)
 לאבחון



 והמקרים הפחות מובהקים

 אלה שהולכים לאיבוד בלי מסגרת –השקופים •

שכל השנה הם בחוגים ופעילויות ולא מוצאים את •

 עצמם

 ס"רק בביה, אלה שאין להם חברים ביישוב•

 ס במועצה"שלא לומדים בביה•

 מתמכרים למסכים•

 מיניות, בדיקת גבולות•

הקיץ , לאלה שיש פחות –הבדלים בין המשפחות •

 לא שופע בבילויים ונסיעות

 



מה עומד מאחורי אותן  
 ?ההתנהגויות

 מבוכה                 עצבנות             ריגוש              סיפוק

 תוקפנות           יהירות             סקרנות                   פחד 

 רגשות אשם         מרידה              אי וודאות         חיבור

 אהבה בלבול                            קנאה                בדידות

 היעדר שליטה/מתח                    דכדוך               שליטה

 שעמום                 דחייה               עייפות            משמעות

 חוסר ערך             נסיגה               שמחה            תשוקה

 חרטה                  מבוכה               נחמה             עליזות

 עצב                     השפלה             תקווה             אופטימיות



 בסיכון ות/נעריםפרמטרים לזיהוי 
 שינוי בהתנהגות

 היעדרות והימנעות

 תוקפנות 

 יציבות במצבי רוחאי /ירודמצב רוח 

 הסתגרות והתנתקות חברתית

 אדישות לנעשה סביב

 בכי מרובה, עצב

 אינו יוצר קשר עין

 קושי להירדם או שינה מרובה

 הפרעות בתיאבון



,  נוער בתנועות, ביישוב פעילויות
 במשפחה ובמועצה

 כוללתו עצמאות מאפשרתש מסגרת המהוו נוערת התנוע•

 אלה בכל – סמינרים ,תמחנו, םטיולי .םברורי גבולות בתוכה

וגם מהווים אלטרנטיבה  , והנאה ערכים הנוער בני מקבלים

 .מובהקת להתנהגויות סיכון

הזדמנות  , ייחודית בילוי מסגרת מהווים משפחתיים טיולים•

 לתקשורת אחרת בתוך המשפחה

 במסגרת רחבה יותר מהיישוב –פעילויות שמציעה המועצה •



 ?אז איפה אנחנו בכל זה

   ביישוב הנוער כלל לאאיך מגיעים 

 לפעילויותאיך לייצר קשר עם נערים שבד״כ לא מגיעים 

 שלהם לטריטוריה יםגיעאיך מ

 סיכוניות התנהגויות לע* םג*איך אנחנו לוקחים אחריות 

אמתית  שיכולות להוות אלטרנטיבה לעשות אפשר אילו פעילויות 

 לנוער

 אילו מענים אפשר לתת לשוטטות וחוסר מעש של נערים ביישוב



 נער שהצלחתי להגיע אליו
 
 
 
 

 שאני חושש לגביו לקראת הקיץנער 

 שיתוף



 עבודה

 :עבודת בני נוער בחופש מצמצמת מספר התנהגויות עליהן דיברנו•

 סיכוניות והתנהגויות שוטטות מניעת•

 (לעבוד בבוקר לקום חייבים) לילה יום היפוך מניעת•

 (בילויים, טיולים)ם מוציאי אתם - מרוויחים אתם•

 (לטיול, לרישיון)הזדמנות לא שגרתית לחסוך •

 תחושת מעניקה וגם חווייתית גם שהיא מסגרת להיות יכולה עבודה•

 מחפשים נוער שבני עצמית והגדרה עצמאות



,  ממחלקת נוער)לקבל רשימת שמות של כלל הנוער ביישוב •

 (מוועדת נוער, מהמזכירות

 

 ?ה שלא מגיעים לפעילויות/מכיר חבר  –לדבר עם חניכים•

 

שלא יוצא לי   ות/לנסות לקבוע מפגשים אישיים עם נערים•

 לפגוש בפעילויות

 ?לכלל הנוער ביישוב מגיע אני איך



 ?םשלה לטריטוריה מגיע אני איך

 מבלים הם איפה  –השורות מבין לשמוע *להקשיב*•

 מה הם מתכננים, נוסעים הם לאן, הפנאי בשעות

 

מגיע  , ת ביישוב/ערב בשבוע שבו אני מסתובב•

 (גני שעשועים, זולה)למקומות בו הם נמצאים 



 ?איך לייצר אלטרנטיבות

 *לילה/בשעות הערב*לפתוח את המועדון •

 

,  פעילויות שיכולות לתת מענה לצורך בבילויים•

 לארגן מסיבה

 

 לייצר איתם דברים שהם מעוניינים•



 קיץ נעים ובטוח


