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ראיון חברתי עם ....



אבא לשלוש בנות, נשוי לאיריס,
מתגוררים בגליל המערבי. מורה לטאיצ'י, בעל ותק של עשרים שנה

בטיפולי גוף-נפש,  BA בפסיכולוגיה, מאמן אישי (לימודים
ב"גומא"), מטפל חברתי-רגשי ("תעצומות").

יוזמה ליצירת "נוהל חרם" מסודר אשר מטרתו לשמש את כלל בתי
הספר בארץ. בשגרה, עבודה בבתי ספר (יסודי, חטי"ב ותיכון) בתחום
החברתי דרך סדנאות למורים בחדר מורים, עבודה עם הורים, עבודה

קבוצתית עם ילדים במסגרת הכיתתית ליצירת מודעות לנושא
החברתי וליצירת אוירה מקבלת ומכבדת; עבודה קבוצתית במסגרת

קבוצה קטנה עם ילדים שחלקם עם קושי במיומנויות חברתיות, חלקם
עברו חוויה שלילית בהקשר החברתי, חלקם "שקופים" או דחויים,

וחלקם דווקא בעלי כישורים חברתיים טובים, אשר משמשים כמגשרים
טבעיים ומאפשרים הזדמנות לפתוח ולהרחיב אפשרויות לקשרים
חברתיים חדשים ומתמשכים. בנוסף, קבוצה של ילדים מעצימים
איתם מתקיימים מפגשים חווייתיים נפרדים ופרויקטים חברתיים

שהילדים יוזמים, כאשר במהלך הזמן מצרפים ילדים מהשכבה החווים
קושי חברתי וזוכים להשתתף בפרויקטים כשותפים שווים. בנוסף אני

עובד פרטנית בקליניקה פרטית עם ילדים והוריהם.

טל אשד
כמה מילים על עצמי...

העשייה שלי בתחום החברתי



טל אשד
איך הגעתי לתחום

זה קרה לי בשנת 1985...
 בקיבוץ יזרעאל, שם חיה משפחתי.

 
אני זוכר את אותו יום מצוין, לאחר ארוחת הצהריים בחדר האוכל

של הקיבוץ, ילדי כיתתי (כיתה ה׳) חזרו כולם לכיתת האם, ולי לקח
קצת יותר זמן להגיע לכיתה.

כשהגעתי לכיתה חוויתי משהו שטלטל אותי לגמרי ! אף אחד
מהילדים שנכחו בבית הילדים לא דיבר איתי. הכל כביכול

התנהל כרגיל, אבל הילדים כאילו לא רואים אותי… מדברים
ביניהם ובשום אופן לא מדברים איתי . הרגשתי שהרגליים רועדות לי,

הרגשה של חנק וחוסר אונים…
החלטתי לצאת מבית הילדים לחצר, שם זיהיתי את אחד הילדים

שאיתו בדרך כלל הסתדרתי טוב .פניתי אליו כדי לנסות להבין מה
קורה פה? גם אותו ילד התנהג אליי כאילו אני לא קיים, אוויר !

בנקודה הזו כוחותיי אזלו והבכי השתלט. 
הילדים מהכיתה שלי ומהכיתה מעלי החרימו אותי בצורה מאורגנת!

באותו רגע  חוויתי תחושה צורבת וקשה של כישלון תהומי ,הבושה
אכלה אותי! הנסתי את עצמי לבית הוריי ופשוט רציתי להיעלם

מהעולם ,נכנסתי למבוי סתום ..רציתי למות !
המורה וכל המערכת החינוכית בקיבוץ לא התייחסו לאירוע בכלל.
שלוש שנים לאחר מכן עזבתי את הקיבוץ בטריקת דלת מוחלטת!

עם השנים התאוששתי ואף שגשגתי חברתית. החלטתי ללמוד
טיפול ובחרתי להתמקד באותו אירוע מכונן מהעבר. 



טל אשד

 המשך... איך הגעתי לתחום

זאת כדי להבין איך אפשר לסייע בזמן אמת לילדים שנקלעים מסיבות
שונות לאותו מצב מסוכן נפשית . 

לשמחתי מצאתי מקום מיוחד במינו : מכללת ״תעצומות״. לימודים
מלאי השראה, שמכשירים כיצד להיות מטפל חברתי רגשי משפיע, עם

כלים פרקטיים שנבחנו בזמן אמת בתוך המערכות החינוכיות.
בסיום ההכשרה התחלתי לעבוד בבתי ספר ומהר מאוד גיליתי, שכמו

אז ,כך גם היום, המערכת לא ממש יודעת מה לעשות במקרה חרם
ופועלת בצורה מאולתרת, שעשויה לעתים להחריף את המצב.

המשכתי לחקור את הנושא וגיליתי שאין כזה דבר נוהל חרם. אין לבתי
הספר את הידע ואת סדר הפעולות הנדרש. אין לבתי הספר ואין

למערכת החינוך ומערכת בריאות הנפש בכלל!
 יצרתי קשר עם מספר גורמים רלבנטיים: מנכ"לית ״תעצומות״, גברת
אודליה יעקובי; וכן מנהלת השירות הפסיכולוגי במעלות, גברת אורנה

וייס. וחלקתי איתן את מחשבותיי.
בהמשך, כל צוות( שפ״ח מעלות ו״תעצומות״) בנה נוהל חרם  בפני

עצמו ואני זכיתי לקחת חלק בתהליך.
אני יכול להעיד שבזמן אמת, (אירוע חרם שאירע באחד מבתי הספר
בהם אני פועל)השילוב בין שני הנהלים סייע לי רבות בניהול מותאם

וחכם במעבר ממשבר חברתי ,למצב של התקרבות וגיבוש
כיתתי.



טל אשד
החזון שלי 

 
בית ספר שבו מתקיימת פעילות חברתית ערה. אני שואף לגרום למצב

של התעוררות בהקשר החברתי ורתימת הצוות, ההורים
והילדים למודעות ולעשיה חברתית משותפת.

עקרונות מנחים בעבודתי 
 

נאמנות מלאה בליווי המטופל ועבודה שמחברת בין הילד, ההורה
והגוף החינוכי. סיוע לילד על ידי העברת המסר שיש לו הכוח

להתמודד עם הקשיים, כבדים ככל שיהיו, ע"י לקחת אחריות ופעולות
בונות. בד בבד למצוא היכן ניתן להקל על הילד אל מול גורמים

חיצוניים.

הטיפ החברתי שלי 
       ·

למצוא נקודות בהן ניתן לרתום את הילד אל פרויקטים לימודיים
חברתיים נדרשים, בהם הוא יוכל להשתלב בטבעיות, מעצם

כישוריו ויכולותיו הטבעיות. למשל, ילד מחונן אך מאד מופנם שיש לו
ידע בנושא החלל יתחבר לילד מקובל בכיתה (ויתכן שגם מתקשה

לימודית) ויכינו יחד מצגת על החלל ויציגו מול הכיתה.



טל אשד

אשמח להיות בקשר...

       ·
taleshed.co.il כתובת אתר האינטרנט: אתר

       ·
sheatattal@walla.com :אימייל




