
 

 מערכות יחסים בריאות ולא בריאות

 החניכות ידונו על סוגים וסממנים של מערכות יחסים לא בריאות.1.

 החניכות יבחנו למה אנשים נשארים במערכות יחסים לא בריאות.2.

 החניכת יבחנו בחייהם מערכות יחסים, אלו בריאות ואלו לא.3.

 

 חלוקת זמנים:

 
 עזרים וציוד:

 סרטון " סימנים למערכות יחסים לא בריאות"✔

 נספח א -שירים על מערכות יחסים✔

 נספח ב -מערכת יחסים לא בריאה שנמשכת מתוך אשמה/אירית וייך✔

 נספח ג -מערכת יחסים לא בריאה שנמשכת מתוך דיסוננס קוגניטיבי/אירית וייך✔

 נספח ד - מערכת יחסים לא בריאה שנמשכת מתוך נאחזות /אירית וייך✔

  מהלך הפעולה:

 פתיחה: יחסים לא בריאים בשירים1.

 מחלקים את החניכות ל4-6 קבוצות.

 נותנים לכל קבוצה שיר לצפות בו עם מילים מתוך רשימת השירים (נספח א)

 נותנים לחניכות לענות בקבוצות:

 מהי מערכת היחסים המתוארת בשיר? (בין מי למי, מה הדינמיקה וכו)1)

 האם הייתם מגדירים את מערכת היחסים בשיר כבריאה? למה?2)

  איך אתם חושבים שנוצרה מערכת היחסים? על מה היא מתבססת?3)

עבור4) שלילית שהיא אפילו נקטעת לא בשיר היחסים מערכת לדעתכן            למה

 האנשים הנמצאים בה?

 

 

 25 דקות, מתוכן: יחסים לא בריאים בשירים
 -חלוקה לקבוצות - 15 דקות

  -דיון משותף - 10 דקות

 25 דקות סימנים למערכות יחסים לא בריאות
 סרטון - 1:24

 דיון - 20 דקות

לא יחסים מערכות של להמשכיות       הסיבות

 בריאות

 

 30 דקות, מתוכן:
 -חלוקה לקבוצות וטקסטים- 20 דקות

 - דיון משותף- 10 דקות

 5 דקות סיכום



 

  מחזירים את החניכות חזרה מהקבוצות הקטנות

 נותנים לחניכות לשתף איזה שיר הן קבלו ואיזו מערכת יחסים מתוארת בשיר

 סימנים למערכות יחסים לא בריאות2.

 צופים בסרטון "סימנים למערכות יחסים לא בריאות" שמצורף לפעולה.

 שואלות:

 אילו סימנים למערכות יחסים לא בריאות מתוארים בסרטון?1.

יחסים2. למערכות אזהרה נורות באמת אלו האם הסרטון? עם מסכימות אתן             האם

 לא בריאות?

 האם אתן יכולות לחשוב על סימנים נוספים/ אחרים?3.

של4. או שלכם בחיים דומים סימנים עם יחסים מערכות לראות יכולות אתן              האם

 אנשים בחייכן?

 איך הייתן מגיבות אם אם הייתן מזהות את אחד הסימנים במערכת יחסים בחייכן?5.

 הסיבות להמשכיות של מערכות יחסים לא בריאות3.

  מחלקים את החניכות ל-3 קבוצות ומחלקים לכל קבוצה את אחד הטקסטים

 (נספח ב,ג,ד)

 שואלים בקבוצות:

.i?איזו מערכת יחסים לא בריאה מתוארת בטקסט  

.iiהיחסים במערכת להישאר להחליט לה שגורם הדמות שעוברת התהליך           מהו

 הלא בריאה?

.iii?האם מערכת יחסים כזו יכולה לקרות לכל אחד? האם זה יכול לקרות גם לכן 

 מחזירים את כל החניכות חזרה לקבוצה הגדולה

מערכת להמשכיות שגרמו הסיבות ומה הטקסט היה מה על לספר לחניכות             נותנים

 היחסים המתוארת

  סיכום:4.

באמת● הסיבות והאם יחסים במערכת להישאר שלנו הסיבות מה לב לשים             חשוב

מערכת בתוך אלינו שיתייחסו רוצים שאנחנו איך ואת לנו שחשוב מה את              משקפות

 היחסים.

לב● לשים נרצה בזוגיות. לנו גם לעלות יכולות וכו' אובססיה כעס, קנאה, כמו               רגשות

לסמן אפשר בריאה. לא יחסים מערכת ומלבים אלו רגשות מתוך פועלים אנחנו              מתי

להתבונן, אחורה, צעד עצירה, נקודת ולקחת עולים הללו כשהרגשות           לעצמנו

ולא לנו לא מיטיב, שלא באופן ומתנהגים שליטה מאבדים שאנחנו            להבין

 לפרטנר.ית

אתן● ואם לבד לא אתן מדכא, מפחיד, ממש, קשוח להיות יכול יחסים מערכת               לסיים

פה אנחנו קבוצה, אנחנו בזה: איתכם/ן להיות או זה על איתו לדבר מישהו/י               רוצות

 ביחד.

https://drive.google.com/file/d/1sqIs0pDmVt98h6oRE2fb6ffsR58Axf9v/view?usp=sharing


 

 

 נספח א - שירים על מערכות יחסים

 

 

 

 

 

  

 

 

.1 Leona Lewis - Bleeding Love 
https://www.youtube.com/watch?v=7_weSk0BonM 

  :מילים
https://genius.com/Leona-lewis-bleeding-love-lyrics  

.2 Beyoncé - Jealous 
https://www.youtube.com/watch?v=WQmYVfHrNxA 

 :מילים
https://genius.com/Beyonce-jealous-lyrics 

.3 Eminem - Stan (Long Version) ft. Dido 
https://www.youtube.com/watch?v=gOMhN-hfMtY 

 :מילים
https://genius.com/Eminem-stan-lyrics 

.4 Bad blood - Taylor Swift 
 https://www.youtube.com/watch?v=0Gt-lgz0F9U 

 מילים
https://www.azlyrics.com/lyrics/taylorswift/badblood.html 

.5 Bebe Rexha - Baby, I'm Jealous (feat. Doja Cat)  
https://www.youtube.com/watch?v=PznMpRASjAg&ab_channel=BebeRexha 

 מילים:
https://www.billboard.com/articles/news/lyrics/9473287/bebe-rexha-baby-im-jealo

us-lyrics-doja-cat/ 

.6 Rihanna - Love On The Brain 
https://www.youtube.com/watch?v=0RyInjfgNc4 

 מילים:
https://genius.com/Rihanna-love-on-the-brain-lyrics 

https://www.youtube.com/watch?v=7_weSk0BonM
https://genius.com/Leona-lewis-bleeding-love-lyrics
https://www.youtube.com/watch?v=WQmYVfHrNxA
https://genius.com/Beyonce-jealous-lyrics
https://www.youtube.com/watch?v=gOMhN-hfMtY
https://genius.com/Eminem-stan-lyrics
https://www.youtube.com/watch?v=0Gt-lgz0F9U
https://www.azlyrics.com/lyrics/taylorswift/badblood.html
https://www.youtube.com/watch?v=PznMpRASjAg&ab_channel=BebeRexha
https://www.billboard.com/articles/news/lyrics/9473287/bebe-rexha-baby-im-jealous-lyrics-doja-cat/
https://www.billboard.com/articles/news/lyrics/9473287/bebe-rexha-baby-im-jealous-lyrics-doja-cat/
https://www.youtube.com/watch?v=0RyInjfgNc4
https://genius.com/Rihanna-love-on-the-brain-lyrics


 

 

 נספח ב - מערכת יחסים לא בריאה שנמשכת מתוך אשמה/אירית וייך

 זה מתחיל כשהאהבה היא מאוד אינטנסיבית. המחזר הנלהב כולו סביבך.
 הוא אומר לך את הדברים שאת רוצה לשמוע:

 "את היחידה בשבילי, לא פגשתי אחת כמוך, את האחת שחיפשתי כל חיי, את מיוחדת, יחידה במינך".
 הוא אדיב, נדיב, מתחשב.

 הוא ייסחוף אותך ויבטיח לך את העולם: נישואין, ילדים וכל דבר שאת רוצה לשמוע.
 את תסחפי לגמרי, תרגישי ב"היי", כמו זיקוקים, פרפרים, התלהבות – ממש כמו התמכרות לסם.

 
 בהדרגה, מתחילה לזחול פנימה התנהגות רעה.

 התפרצות פתאומית, קצרה, של כעס, באופן לגמרי בלתי-צפוי.
 ואת בכלל לא מבינה מאיפה זה בא. מילה או משפט (מטומטמת, סתומה, שמנה…).

 את חושבת "האם זה באמת קרה הרגע?", "האם דמיינתי את זה?".
 ואז הוא מביע חרטה ואומר שזה בגלל שהיה לו יום קשה, או בזמן האחרון אני בלחצים,

 או טראומה מן הילדות. "לא התכוונתי, זה לא אני".
 את מרגישה חמלה בעבורו וסולחת. מבטלת את מה שהיה במהירות,

 מנסה באופן לא-מודע לגמרי, למחוק את מה שהרגע היה.
 

 בהדרגה ההבזקים האלו של התנהגות גרועה, ההתפרצויות, מתחילים להיות לעיתים יותר קרובות,
 המינון עולה, והם נעשים גרועים יותר ויותר.

 את כבר בתוך מעגל האלימות אך עדיין, כנראה, לא מזהה.
 את עדיין זוכרת את הבחור שהפציץ אותך באהבה ומצפה לדבש המתוק הזה שאת יודעת שישנו שם.

 
 מתרחשות התפרצויות לא-נעימות או התקפי-זעם, או אלימות מילולית.

 את אומרת "זה לא מקובל עליי" או שואלת "למה התכוונת בזה?".
 הוא יענה שזה לא באשמתו.

 זה בגלל העבר שלו (ילדות, החברה שלו לשעבר, פגעו בו בעבר וכו').
 את לא היית צריכה לגרום לו לכעוס כל כך,

 לא היית צריכה לעשות X – "לא פלא שהתפרצתי",
 "לא היית צריכה להגיד את זה לפני החברים שלי, זה פגע בי".

 לא משנה מה הוא אומר – אלו הם תירוצים לכך שהוא לא-אשם בהתנהגות שלו עצמו.
 

 את מתחילה לשנות את ההתנהגות שלך. את חושבת:
 "אולי אני באמת אמרתי משהו?

 הרי הוא היה כל כך אוהב ונפלא כמה דקות לפני, ופתאום הוא התפרץ.
 אולי זה משהו שאני עשיתי?"

 את מתחילה לשנות את ההתנהגות שלך ומצפה ומקווה שכך תשפיעי על התוצאות וזה לא יקרה שוב.
 את משתדלת להתנהג בדרך שתשמור על ההרמוניה, שתרגיע, שתחליק דברים,

 בתקווה לקבל בחזרה את האדם הנפלא הזה, שפגשת בהתחלה.
 ואז…

 הריקוד הזה חוזר על עצמו, במעגלים.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 נספח ג - מערכת יחסים לא בריאה שנמשכת מתוך דיסוננס קוגנטיבי/אירית וייך

 המונח דיסוננס-קוגניטיבי נטבע על-ידי פסיכולוג חברתי
 בשם ליאון פסטינגר בשנות ה-50 של המאה העשרים.:

 
 "כאשר קיים חוסר הלימה בין האמונות שלנו והערכים שלנו,

 לבין התנהגות או אינפורמציה שאנו מקבלים – נוצר מתח פסיכולוגי.
 אנחנו באופן אוטומטי רוצים ליישב אותו כי הוא גורם לנו אי-נוחות גדולה.
 כדי להפחית את המתח (הפנימי), אנו משנים את אחד האלמנטים הללו,

 במטרה ליצור הלימה (תואמות) ולהחזיר לעצמנו את האיזון פנימי."
 

 זהו מנגנון הגנה, וכמו כל מנגנוני ההגנה הוא נחוץ בזמנים מסוימים כדי לשמור על השלמות הפסיכולוגית
  שלנו.

 
 תחילת הקשר, הוא מחזר מושלם. אתם נפגשים, נהנים יחד, הוא מתחשב, מחזר, מקסים, צ'ארמר,

 המשפחה שלך מתאהבת בו, החברים שלך גם כן מתאהבים בו,
 ואת יכולה (או אתה יכול) לסמן וי על כל הקריטריונים שקבעת לעצמך שאת רוצה שיהיו בבן-זוגך.

 מצאת את בן הזוג המושלם.
 

 בהדרגה, כאשר מתחילים להתקרב ולהכיר קצת יותר,
 הוא מתחיל להיות ביקורתי כלפיך, לפעמים אומר דברים לא נחמדים, ציני, מטיל ספק ברגשות שלך,

 ואת מתחילה להרגיש קצת אי-נוחות.
 ועדיין, יש את הרגעים המקסימים האלה ביחד, הימים הטובים שהוא כזה נהדר,

 בראש יש לך כבר את התמונה של הנסיך על הסוס הלבן,
 הגבר המושלם שאומר לך כמה שאת מיוחדת, ואת כבר מאוהבת מעל הראש.

 אינך מוכנה לוותר על החלום הזה.
 העובדה שמידי פעם, באופן יותר ויותר תדיר,

 הוא מתנהג בצורה שאינה מתיישבת עם סיפור האגדה שלך, נדחקת לפינה.
 

 עוברות שנים, את עוברת התעללות נפשית ופסיכולוגית,
 אבל את היחידה שיכולה לראות את הצד הזה שלו,
 בשעה שכל האחרים בסביבה חושבים שהוא נהדר.

  זה נורא מבלבל.
 ולפעמים את חיה ככה כמה עשורים של חיים משותפים

 מבלי שאת יכולה לשים את האצבע על מה לא בסדר.
 יש לך, מתחת לפני השטח, תחושה לא-נוחה,

  אבל ההתעללות כל כך 'חבויה' שהראדר שלך לא קולט אותה.
 את חושבת ש"אם אף אחד אחר לא רואה את זה, אז בוודאי אני הבעיה".

 
 וכך באופן לא מודע, תמצאי דרך להצדיק את ההתנהגות השלילית.

 תמצאי דרך להצדיק את התקפי הזעם, את הביקורתיות, את השקרים הקטנים (והגדולים)
 בצורה כזו כל חלקי הפאזל יסתדרו לך ותפסיקי לחוות את המתח הפנימי.

 לדוגמא, את תאמרי לעצמך:
 "הוא לא שיקר, כנראה הייתה אי-הבנה או אולי לא שמעתי נכון".

 "היא לא מעליבה/פוגעת בי, היא רק לא חושבת על מה שהיא אומרת".
 "נכון, הוא מידי פעם חוטף התקפי זעם, אבל אפשר להבין כי הוא מאוד פגיע, היה לו אבא מתעלל".

 "הוא מקנא לי כי הוא מאוד אוהב אותי".

 "לא הבנתי אותו… יש לו כוונות טובות".
 "הוא אבא טוב…"

 כשיש לך הסבר, הכל מתאים והמתח הפסיכולוגי שנוצר בתוכך,



 

 בגלל הקונפליקט בין ההתנהגות שלו ברגע זה לבין סיפור האגדה שיש לך בראש,
 או הקונפליקט בין ההתנהגות שלו לבין הערכים והאמונות שלך לגבי זוגיות, נפתר.

 

 נספח ד - מערכת יחסים לא בריאה שנמשכת מתוך נאחזות /אירית וייך

 מערכת יחסים פוגענית, (יחסים נרקיסיסטיים) היא ריקוד של שניים הנמשכים זה לזה כמו מגנט:
 הפוגע, והנאחז. הדינמיקה ביניהם היא של טורף וקורבן.

 
 ה'נאחז' שבדרך-כלל מונע מתוך 'חרדת-נטישה', יעבור מספר שלבים במערכת היחסים

 עד רגע הגילוי המודע וההבנה שהוא או היא נמצאים במערכת יחסים מתעללת.
 

 השלב הראשון של מערכת היחסים המתעללת, הוא שלב העיוורון,
 שבו האדם בכלל לא חושב שיש בעיה ואין לו או לה שום רצון לעשות שינוי במערכת היחסים הזאת.

 יכול להיות שיש 'דגלים אדומים' אבל הנאחז לא רואה אותם.
 מבחינתו 'ההרעלה' המתמשכת נתפסת כמשהו נורמלי.
 שלב זה יכול להמשך מספר חודשים, שנים או כל החיים.

 בשלב השני, 'הנאחז' מתחיל.ה להיות מודע ש"משהו לא בסדר".
 הוא או היא כבר מבינים שמשהו צריך להשתנות, אבל לא יכולים לשים אצבע על הבעיה.

 ואז מגיע השלב השלישי – הגילוי.
 זהו שלב מאוד מבלבל, לעיתים גם מאוד טראומטי, חוויה של אי-ודאות,

 חששות וחיפוש אחר תשובות ומידע וגם צורך "לעשות משהו".
 

 בואו ונצלול פנימה ונשפוך אור על דפוס ההתנהגות של 'הנאחז'":
 העמדה ההישרדותית של 'נאחז' מתחילה בד"כ בילדות, במשפחת המוצא, והיא ביטוי של

 פוסט-טראומה.
 כאשר ההתעללות היא בצורה של הזנחה: הילד חי בחרדה
 מפני שהוא יודע שאינו יכול לספק את הצרכים שלו בעצמו,

 אין לו ממי לבקש עזרה, הוא מתחיל להאמין שאינו רצוי
 ומפתח תחושה של "אני מכוער", "אני לא-רצוי", "אני לא מספיק טוב",

 דהיינו רגשי אשמה, בושה וחוסר שייכות.
 אחת מתגובות ההישרדות של הילד יכולה להיות : אם אהיה טוב יותר, אם אעזור, לא אעשה טעויות,

 לא אבקש שום-דבר, אהיה שקט ואולי אפילו בלתי-נראה – אולי אז אהיה בטוח.
 

 אצל אדם מבוגר, באסטרטגיה ההישרדותית של ריצוי (האחזות),
 המיקוד של 'הנאחז' הוא בוויסות הרגשות של התוקף.

 הוא מכחיש או מתעלם מהצרכים של עצמו וממוקד באיך השני מרגיש.
 הוא אינו מזהה את חוסר הנוחות או חוסר הנעימות שלו עצמו ולא איך הוא מרגיש.

 הוא כל הזמן מנסה לגרום לאנשים לאהוב אותו,
 לעזור לאנשים אחרים לפתור את הבעיות שלהם,

 מתאים את ההעדפות שלו כך שיתאימו להעדפות של אחרים
 ואפילו מטמיע העדפות של אחרים כאילו הם שלו,

 נמנע מקונפליקטים בכל מחיר, והכל כדי שירגישו טוב.
 
 
 
 
 


