
  :הקדמת המערכת

גורמי הסיכו� אשר מחייבי� התנהגות בעלת , לפניכ� גיליו� העוסק בחוס� אישי
  .ודרכי שיפור החוס� האישי בקרב ילדי� ונוער, חוס�

למשמעותו ולהקשרי� החברתיי� היכולי� , לפיתוח שלו, הגדרות רבות לחוס�
ה ככל שאפשר גיליו� זה בא לתת פרספקטיבה רחב. לסייע בפיתוח חוס� אצל הפרט

  .לסוגיה זו

 ואשר �אשר מתבטאות בתקצירי�– ברצוננו להדגיש כמה נקודות ,יחד ע� זאת
  .שיח על המושג ומשמעותומהוות חלק מהבדר� כלל 

ואשר , הניתנת ליחידי סגולה, יש להדגיש שהחוס� האישי איננו מתת אל, ראשית כל
וכהצדקה , לחיקויכדמויות , בדר� כלל באי� לידי ביטוי בתקשורת ההמוני�

  לפתח חוס�א� ילדי� ונוער בסיכו� מחויבי�, כלומר. למערכת החברתית כפי שהיא
אי� הדבר מצדיק את השיטה , בעקבות המשברי� שעליה� להתמודד בהצלחה

הוא ברירת , פיתוח חוס�. החברתית שמולידה ומשחזרת את מצבי הסיכו� הללו
חשוב ג� לציי� שהעובדה . ת ייחודיתולא תכונה אישי, מחדל של מוחלשי� ומודרי�

אי� זה אומר שכול� , שיחידי� מפתחי� חוס� אישי ומצליחי� לצאת ממצב הסיכו�
אינה דוגמא , "ו ידיה�מעשו זאת ב"�תרבות הסלבריטאי� ש. יכולי� לעשות זאת

אלא היוצא מ� הכלל המחזק , שחוקרי� ואנשי חינו� מביני� אותהכפי , של חוס�
  .את הכלל

בתנאי שהוא נעשה בקונטקסט ,  טיפולי–החוס� הוא רלוונטי לדיו� הפדגוגי , שנית
, קהילתי, קונטקסט זה הוא חברתי. של הבנה של ההקשר שהביא למצב סיכוני

א שתביא להבנה בי� כל ממדי האד� בסיכו� הי, האינטראקציה. משפחתי ואישי
והוא שיסביר טוב יותר , ייחודי� של אותו אד� במצב סיכו�טובה יותר לצרכי� ה

אי� אפשר להצליח לפתח גורמי חוס� אשר יאפשר לאד� להתגונ� מול גורמי 
  .הסיכו�

. הוא ניתנת לפיתוח ולשינוי דרכי תגובה.  תכונה מולדתהחוס� איננו, שלישית
מהווה תפקיד , פיתוח חוס� אישי וקבוצתי של אוכלוסיות מוחלשות, במובני� אלו

באינטראקציה , חוס� היא תכונה נלמדת. י חינו� וטיפולואחריות מרכזית של אנש
  . כשבתוו� עומד סוכ� השינוי, לבי� המציאות, שבי� האד� בסיכו�

יות המחנ� והמטפל הוא להוביל תהליכי רבמובני� הללו אנו רוצי� להדגיש שאח
 יצליחו לבנות אצל הילד או הנער בסיכו� את החוס� האישי והקבוצתי שינוי אשר
  .שר לו התמודדות נכונה ע� גורמי הסיכו� וההדרהאשר יאפ

אנו מקווי� שהתקצירי� המופיעי� בגיליו� יאפשרו למידה והתמודדות ע� סוגיה 
  .חשובה זו

  ! קריאה מהינה
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