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תודות

הספר הזה הוא במובן מסוים סיכום ההרצאות שלי במשך שלושים 

שנה בבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית 

אני מציג בו מקרים אמיתיים של הפרעות בכיתה, שהובאו לדיון 

במסגרת עבודתם של הסטודנטים שלי, ועל כן מילת התודה הראשונה 

הטכניקות  של  בכוחן  שלי  האמונה  את  חיזקו  הם  להם   מוקדשת 

המדוברות ולימדו אותי עליהן דברים שלא הבחנתי בהם לפני כן 

תודתי נתונה גם לדלית כהן מהוצאת הספרים קונטנטו, שהפיקה 

את הספר וסייעה לי רבות לשפר את כתב היד, לארגן אותו ולהפוך 

אותו לספר ראוי לקריאה  תודה גם לציפי לוי-יבין על עזרתה בעריכה 

המקצועית 

אני מודה גם ליהושע בני שהגה את רעיון כתיבת הספר למחנכים 

ושכנע אותי שהם יעריכו זאת 

וכמובן, תודות לאשתי שולמית שעודדה אותי במשך שנים רבות  

החברה שלה והתמיכה ממנה דרבנו אותי גם ברגעים קשים 

אני מודה גם להשם, שהעניק לי בריאות ויכולת להגיע להישגים שלי 

ד"ר אביגדור בנש"ק

ינואר 2016
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הקדמה

אקדים ואביא תיאור מקרה על מנת להדגים את תוכנו של ספר זה  

מדובר במקרה אמיתי שהתרחש לפני ארבעים שנה בערך  ה"תרפיסטית" 

הייתה סטודנטית שלמדה בקורס שלי בבית הספר לחינוך באוניברסיטה 

העברית  הדרישה הבסיסית בקורס שלי הייתה כי כל הסטודנטים 

)כולם היו מורים( ְיַישמו את עקרונות ה-CBT כדי להתמודד עם בעיה 

של אחד מתלמידיהם  

המורה, שאקרא לה שרה, הייתה למעשה היועצת בבית הספר שבו 

עבדה  שכנתה ביקשה ממנה לסייע לה בענייני בתה בת העשר  הילדה, 

חנה, חששה ללכת לבדה ברחוב ונזקקה למבוגר שילווה אותה לכל 

מקום  בכל בוקר התלווה אליה אחד מהוריה בדרכה לבית הספר 

בשכונת בית וגן בירושלים – מרחק של עשר דקות הליכה בערך, וכך 

גם בסופו של יום הלימודים  כמו כן, חנה סירבה לשחק בחוץ אחר 

הצהריים ונשארה בבית עד למחרת בבוקר  כאשר יצאה המשפחה 

לטייל בשכונה בשבת בבוקר, נשארה חנה בבית וערכה את השולחן  

לאחר כמה פגישות בלתי מוצלחות עם פסיכולוג, הסיבה לפחד נותרה 

לא ברורה, ולא הסתמן שיפור כלשהו 

שרה שוחחה עם חנה ואמרה לה שאם היא רוצה לטייל ולשחק 

בחוץ כמו חברותיה, היא מוכנה לסייע לה  חנה ניאותה להצעתה, והן 

נפגשו למחרת  שרה שאלה את חנה מהו הדבר הטוב ביותר שתוכל 
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לעשות אם לא תפחד לצאת לבדה  חנה ענתה שהיא תשחק בגינה 

שליד הבית  הן יצאו אפוא יחד לגינה, ושרה אחזה בידה של חנה כל 

הדרך  בגינה יש שביל מרוצף המחבר בין הרחוב שמעליה לבין הרחוב 

שמתחתיה  זהו שביל מפותל המכונה בפי כל "שביל הנחש"  הן עמדו 

במעלה השביל ושרה שאלה: "איזה מרחק את מסוגלת ללכת לבדך 

בלי להחזיק בידי? אלך לצדך, אך בלי להחזיק " חנה הסכימה לנסות, 

התקדמה כשלושה-ארבעה צעדים ואחר כך שבה ותפסה את ידה 

של שרה  

שרה שיבחה אותה על ההישג, והן קבעו להיפגש שוב כעבור יומיים  

שרה שקלה כיצד להמשיך  היא החליטה להתחיל בתחתית השביל 

במקום בחלק העליון שלו, כדי שההישג האפשרי של חנה יהיה להגיע 

לנקודת הסיום  כשהן נפגשו שאלה שרה את חנה עד היכן היא חושבת 

שתוכל ללכת לבדה )אם שרה תתלווה אליה, אך לא תאחוז בידה( ומשם 

אכן להגיע לנקודת הסיום  חנה בחרה נקודה כמטר לפני סוף השביל, 

ושרה מתחה קו בגיר על השביל  אחר כך הלכה חנה את המרחק הזה 

לבדה  כגמול על הישגה, שרה מחאה לה כפיים בהתלהבות וחיבקה 

אותה  

לאחר מכן הן נפגשו פעמיים-שלוש בשבוע בביתה של חנה, ניגשו 

יחד ל"שביל הנחש", ובכל מפגש עודדה שרה את חנה להתחיל במקום 

מרוחק יותר מנקודת הסיום  בכל פעם שהיא הצליחה, עודדה אותה 

שרה בחום ואף סיפרה לאמה של חנה על הישגיה  כאשר בחרה חנה 

בנקודה שהייתה מעבר ליכולתה – היא טעתה בהערכת היכולות שלה – 

חילקה שרה את המרחק שבחרה חנה ואת נקודת השיא הקודמת שלה 

למספר קטעים קטנים יותר  חנה בחרה באחד מן הקטעים הקטנים 

ובדרך כלל הצליחה לעבור אותו לבדה 

הפגישות התקיימו במשך ארבעה שבועות, פעמיים עד שלוש פעמים 

בשבוע  לאחר חודש הייתה חנה מסוגלת לעבור את כל "שביל הנחש" 

לבדה מלמעלה עד למטה  הייתה זו סיבה למסיבה – ולארטיק, וחנה 


