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 תלמידים בתהליך מקביל להכלת מורים להכיל 
 בליווי הדרכה ,קבוצהככתה ברגשות, וויסות הצפות, עיבוד  – להכלה מודל 'ערובה'

 

 חלי ברק שטיין

 

 

 )גננת, מנהל/ת(, גברים ונשים.במאמר היא לכל העוסקים בחינוך  "מורה"ההתייחסות ל* 

 

 רקע

 . החינוך המיוחד בחינוך הרגיל היא תהליך רב שנים דיההכלה של תלמיהשילוב ומגמת 

יש  .מיוחד בחינוך הרגילהחינוך המתנהל תהליך הדרגתי של שילוב ילדי  1988משנת   שנים 31במשך 

דורנר, )חוק החינוך המיוחד, תשמ"ח,   , ובסיס חוקתי)שרביט וטלמור, תשע"ג( רציונל חינוכילמהלך 

  . יישומו רב מכשולים ודילמות אך עקבי. (2009

 כלהשל 'יישום תיקון חוק החינוך המיוחד , החל יישום ארצי במערכת החינוך יבשנת תש"פ 

 : הכלהמשמעויות מרכזיות לנושא ה  )התשעח(לחוק חינוך מיוחד  11לנוסח תיקון  .והשתלבות'

, שלא מתרכזת במציאת השמה אלא באיפיוני לועדת 'זכאות ואפיון'ההשמה הופכת  תועד האחת, 

בחינוך בחינוך המיוחד או שיינתנו לילד  'שירותי חינוך מיוחדים'אישי' של  'סלהילדים ובבניית 

יושבי הראש של ועדות הזכאות והאיפיון לא יהיו עוד נציגי הרשות, אלא נציגי משרד  השניה, הרגיל. 

סטנדרטית, שתאשר בקרה על תהליכי קבלת  החינוך. אנשי מקצוע קבועים, שקיבלו הכשרה

 מקרים קיצונייםלהורים תהיה זכות החלטה על ילדיהם, למעט  השלישית, ההחלטות והתקציב. 

 והכנה צמודה של ההורים לאחריות זו.  של בעיות התנהגות. המשמעות תהיה לווי ביותר

 ברמה ארצית. לראשונהיושם מ 'יישום תיקון חוק החינוך המיוחד , הלכה והשתלבות'

 -לילד כדי שיתאים יותר לסביבה החינוכיתנותנת מערכת מה שה integration ניתן תיקצוב לשילוב )

כדי שהיא תתאים יותר עושה המערכת שמה  Inclution) הכלהלו ד( הוראה מתקנת, ויסות חושי ועו

 )לילד

 

שילוב לעזור למורים להתמקצע בכדי בית ספריות השתלמויות ול מדריכי שילובהופנו תקציבים ל

 . ( 2019)סאסי, נבון,   בחינוך הרגיל הכלה של ילדים 'שוני צרכים'בו
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 והיישום של צוותי החינוך, ונפלו תוכניות רבות במערכת החינוך לא צלחו את אתגר שיתוף הפעולה

שהתוכניות בשטח מרגישים אולם אמונה ברורה בדרכו, החינוך יש . למשרד 'בפח הכוונות הטובות'

שמשתמשים בהם אינסטרומנטלית בשטח, וללא הבנה של מורכבות המציאות  מונחתות עליהם''

 למטרות שהם לא מחויבות אליהן. 

 

משאב תקציבי הרלוונטי  שמחה לקבליש , צד אחדביוולנטיות. מאממהלך הנוכחי התגובות ל

ו ביישומושמחים  מהלךהמאמינים בגם יש . וההכלה לאו דוקא בתחום השילובלהתמודדויות בשטח 

ותסכול מכך שכבר כיום יש מצוקה בלתי חרדה יש המביעים  ,צד שנימהנרחב המגובה תקציבית. 

מספרים על 'מקרי קצה' של ילדים   .כשיגיעו עוד ילדים מורכבים שאף תלך ותעצים  נסבלת במערכת

 מול מקומם חוסר אונים מדברים על  .או לעזור להםלהשתלט יכולת שאין הורסי כתות  ,אלימים

 'כטיפה בים'.תוספת התקציב נחווית . התלמידים והוריהם

   

, אלימים שלא מתאימים לחינוך הרגילילדים להכיל שהם צריכים  ,של מורים היאתלונה שכיחה 

-ומבטאית בו  ,מעידה על המצוקה הרבה של המורים תלונה זוהמורים והכתה.  תפקוד ועקב כך נפגע

 אותם חשוב להבהיר.  ,זמנית אי דיוקים בהבנת שני  מושגים מרכזיים הקשורים לבסיס ההכלה

 

, ילדיםלהמקצועית התיחסות אבחנה ובבלבול קיים  במערכות רבות -מיהם הילדים 'שוני הצרכים'

ילדים עם צרכים ייחודיים, בין ו ,שאכן זקוקים למסגרות חינוך מיוחד כדי להתפתח בצורה מיטבית

מיוחד' נחווים לעיתים החינוך ה'ילדי  מתאימים. הכלה שילוב  ועם  יכולים להשתלב בחינוך הרגילה

אלא סוגים של  ,התנהגות הפרעותאין כלל שלחלקם אוטומטית כילדים עם בעיות התנהגות, למרות 

עם בעיות התנהגות בכתה אינם תמיד באותו אופן, ילדים לקויות למידה, נכויות ובעיות התפתחות. 

פה וחוסר התארגנות של מבטאים פעמים רבות בעיות הצ אלא , ילדים עם 'הפרעות רגשיות עמוקות'

וויסות בתנאים חשוב להדגיש שהם מסוגלים לחזור ל'ילדים קשים במערכת קשה'. בבחינת המערכת, 

 במערכת הכתתית ולא רק בילד עצמו.  גם  הטיפול צריך להיותלכן . מוכלים

 

מבלבלים בין הכלה לקבלה  . את כוחושוחק ?  לעיתים יש שימוש יתר לא מושכל במושג, המהי הכלה

 ועל עצמו.  ,תוך כניעה וויתור של המבוגר על הכללים ,בלתי מוגבלת של התנהגות לא תקינה

את מהות כך למשל, ילד יתפרע בכתה, יזרוק חפצים ויפגע בחבריו ובמורה, ולפי פרשנות המורה 

בעצם לא ו  עליו 'להבין את התלמיד' 'לקבל אותו כמות שהוא', לא לכעוס, לא להוציא אותו  ,ההכלה

להגיב . הבנה כזו של ההכלה מעוררת במורה תחושת חוסר אונים ואף התקוממות שכן הוא הקורבן 

 נאלץ להכיל את האלימות. ה
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היא דבר שונה לחלוטין. הכלה היא תהליך אקטיבי, פונקציה המתמירה  ,הלכה למעשה ,הכלה 

חשוב חוות, לסבלת שניתן למציאות בלתי נסבלת, שהיא 'יותר מידי' עבור התלמיד' למציאות נ

 ולהתמודד איתה.

הבנה וקבלה ללא שיפוט של הרגש,  יחד עם השמת גבולות ועזרה  ,הדרך להכלה היא  תיקוף רגשות 

בהתארגנות מול המציאות הקשה.  בהכלה לא משאירים את הילד לבדו בסערת רגשותיו הקיצונית 

 להזיק לעצמו ולסביבה.   ואיפשרה לו ילדוהמזיקה, כי בכך ההכלה לא עזרה למעשה אלא נטשה את ה

 

.  ( דיבר על פונקצית ההכלה דרך האם הנותנת לתינוק חסר האונים את עצמה כמיכל1993ביון )לנדאו, 

.  מעכלת עבור התינוק תחושות רעות ותסכוליו מספקת ומרגיעה את מצוקת התינוקנוכחות האם 

חוסר ידיעה כדי שיוכל לחיות איתם. ו וקפנות, חרדה, תיסכול: תכמומעולמו הפנימי ומהמציאות 

הוא מסוגל להתחיל שלמציאות אפשרית  ,המיכל של האם הופך מציאות בלתי נסבלת עבור התינוק

וק תחושות קשות התוקפות ללמוד אותה. המעטפת המכילה של האם מעבדת ומתמירה עבור התינ

יוצרת ו אותו לתחושות 'ניתנות לחשיבה'. היא נותנת לתחושות שם, מרגיעה אותן, מסלקת חלק מהן

 לתינוק מרחב להתפתחות רגשית. 

בהתחלה האם היא שנותנת לתינוק את פונקצית ההכלה ובהמשך הוא מפנים אותה, ומסוגל להכיל 

כעסיו ללה מספיק את התינוק הוא נשאר חשוף לפחדיו, את רגשותיו הקשים בעצמו. כשהאם לא מכי

 התקפות המציאות עליו. הוא אינו מסוגל לחשוב או להרגיש את עצמו בלי להתפרק. לו

אמהות של התלמידים', המרגישים כתינוקות במצבי מצוקה. כשמורה הבמערכת החינוך המורים הם '

 הבכפיות קטנות', ולא להחנק ממנה ולהקיא המציאותמכיל את התלמיד הוא  עוזר לו 'לאכול את 

בסיפמפטומים של התפרצות אלימה או נסיגה  כפי שקרה לפני ההכלה. בהכלה מדויקת יש שמירה על 

כל הסוביקטים בתהליך דרך הגבולות והוויסות הכלולים בהכלה. ההכלה שומרת על התלמיד, על 

 כולם.  ההכלה כוללת אתעל שאר התלמידים בכתה. ו המורה

 

בלי הכלת מורים לא תהיה הכלת  . בהכלה של המורים הכלה הואהצלחת מהלך ההמפתח ל

 תלמידים. 

צריך להתחיל ולהמשיך בהכלה של המורים. להקשיב, להבין ולקבל את כל קשת הרגשות והמחשבות 

לחזק אצל המורים את המוטיבציה ותחושת המסוגלות חשוב של המורים כולל ההתנגדויות לשילוב. 

אמונה שבתהליך מקביל המורים יוכלו להעביר מתוך החוויה שלהם הכלה דומה ואת הלהכלה, 

תחושת הערך הסיפוק תעצים את הכלת המורים שרווח חשוב בפני עצמו יושג מכך לתלמידים. 

 . ככל שהתהליך יתקדם והמקצועיות שלהם
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 :צוותי המוריםצרכים מרכזיים של  ארבעההמאמר בא לענות על 

  עיבוד הרגשות והמוטיבציה שלהם  כלפי ההכלה -ליצור מרחב בו תתאפשר הכלה של המורים −

 בכתה.ואתגרי שילוב והכלה מול בעיות התנהגות  מיומנויות ויסות וחוסןלרכוש  −

 מצבי לחץ והצפות המתרחשים בה. בבמיוחד הנחית הכתה כקבוצה, למוד כלים של ל −

 כמערך הכלה רציף ללוות את המורים בהדרכה קבוצתית  −

 

 "ערובה"הכלה בשם מדובר על ארבע המלצות המתגבשות למודל 

 הקמת קבוצת מורים שתאפשר הכלה ועיבוד רגשות ועמדות של המורים כלפי השילוב  -

 למידה יישומית של מיומנויות ויסות וחוסן מול בעיות התנהגות והצפה בכתה -

  בדגש על התנגדויות , ''הכתה כשלםחיזוק מיומנויות מורים בעבודה  -

 ללמידה ממקרים מהשטח.  הקמת מערך הדרכה קבוצתית רציפה של המורים -

 

 

 מלצה ראשונהה

 הכלהה את עמדותיהם כלפיהמורים יעבדו הקים קבוצות מורים בהן ל

 . קבוצות אלו צריכות להיות בקדימות ובחשיבות לפני כל פעילות אחרת עם המורים

  דיאלוג , וחיזוק מודעות ומנטליזציהתשלב היא שעות,  7לפחות חצי מובנית כזו משך קבוצה 

 

 אלא גם טכניקה מעשית ויישומית.  מורים יוכלו לזהות בקבוצה  ,מודעות אינה רק תהליך  מנטלי

חוסר הצדק. ו , ההאשמההכעס, התסכול, ההתקוממותהתקווה, את ההכלה: רגשותיהם כלפי  את

: אשמה, חרדה, חוסר אונים, כמויוכלו לשיים רגשות מאיימים  ,מודעות עמוקות יותרברמות 

מול מה בפני המורה המודעות חושפת . לא קלה אך מקלהברגשות ההכרה .  ויאוש השפלה, קורבנות

 לא רק מול התלמידים 'הבלתי נסבלים והנחתות המערכת' אלא גם מול רגשותיו., הוא נאבק

 , וגם ההצפה והחרדההעיוורוןכשהמורה מזהה את רגשותיו ומקבל אותם ללא שיפוט מצטמצם 

. המורה יכול סיטואציהגם את התלמידים והכפועל יוצא המורה מכיל יותר את עצמו ו.  פוחתים

מורה מזהה יאוש שלו מול הכתה? הוא יכול להחליט  –למשל לחשוב ולבחור מה לעשות עם רגשותיו. 

בלתי ויקוד שליטה חיצוני, למי שמנהל את רגשותיו גם במציאות מורכבת ומ מדת קורבן מעלעבור 

פרו אקטיבית דרכים משלו בצורה להחליט שהוא יוצא מהיאוש שלו, שהוא מתחיל לחפש  .נסבלת

כי לא מתאים לו יותר להיות מיואש, ולא משנה מי אשם  שפר את המצב עבורו ועבור התלמידיםל

תהליך המתרחש בין יום אך גם לא נמשך לנצח. מורים יכולים בהחלט למצא אינו עיבוד רגשי  . מצבב

, ואז לקחת בעלות על הדרך בה הם מנהלים את את מרחב האחריות והסגנון האישי והמקצועי שלהם

 עצמם ואת תלמידיהם במציאות הקיימת. 
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  חשיבה ועיבוד רגשילייצר מרחב תהליכית  היש מטר המורים תלקבוצ

הזמן מרחב (. SETTINGקבוצה עם דפוס ידוע של יום ושעה בו נפגשים  )כדי לעבד רגשות יש לייצר 

תהליכי מנטליזציה בהם אנשים יבחנו את עצמם ואת אחרים במונחים של לוהקביעות ייצרו תנאים 

גרינוולד, ושות, )עולם פנימי, של רגשות, מחשבות עמדות וציפיות, ולא רק במונחי  התנהגויות גלויות 

עיבוד מנטליזציה וללחץ זמן. קשה לפנות מרחב עומס משימות ובמערכת החינוך יש תמיד  (2019

אלא ניצול יעיל  ,בזבוז זמן אינה  מתוך ידיעה שקבוצת מורים כזו הםהתעקש עליהכרחי לרגשי, אולם 

מכיון שהמורים הם המיכל האמור להכיל את וביל לתוצאה ממשית. שי של משאבי המערכת

יש .  יםפדגוגי -פסיכוכלים דרך רק  ולא דרך שיח רגשי,יש צורך 'להרחיב את המיכל'  ,התלמידים

המוטיבציה  שלהדבר ייעשה רק דרך מפגש . ולהתאמץ מול קשיי השטחללמוד לגייס מחויבות מורים 

. מפגש ועבוד כזה ייתכנו רק בשיח וההכלה הפנימית שלהם עם המציאות החיצונית של השילוב

יאפשר למידת בקבוצה. הזמן 'שיבוזבז' בקבוצה יקצר תהליכי התנגדות וחוסר שיתוף פעולה בשטח, 

 יתרום להצלחת התהליך. דע ומיומנויות בהמשך וי

 

 מספר מטרות תוכן המורים יש לקבוצת

 בנות מוטיבציה פנימית להכלה. , ולהתנגדויות עבדל .1

מערכת ב ומיישמים אותאיך , אלא וההכלה השילובהלך מקיימים את מ האם השאלה לדיון היא לא

בו יקחו אחריות אישית על ההכלה ומערכתי  אישיהמורים אמורים לעבור תהליך בכלל ובכתה בפרט. 

'אמיתית', לאו דוקא מתוך אלטרואיזם וערכים הומנסיטיים  מוטיבציה פנימיתוהשילוב, יפתחו 

  . (2013)ברק שטיין, מופשטים 

 

כ"מילוי באמונה   ( הוגדרה אחריות1999לדבר עם הילדים' )ברק, שושן,  -בספרי 'בגובה העיניים

)לרצות הכלה מורים צריכים לקבל על עצמם את הובשיקול דעת מה שהאדם קיבל על עצמו". כלומר, 

להצליח מסוגלים באמת ולהרגיש שהם  הרגיש שהם בוחרים ומפעילים שיקול דעת בהפעלתה, ( להב

 מתוך אמונה בעצמם. להכיל את הילדים 'שוני הצרכים' 

 'לקיחת אחריות' חשוב  לברר עם המורים לעומק ובכנות שאלות כמו: שלכזה  כדי לעבור תהליך 

למה שווה לך להשקיע מה בהכלה משתלב בערכים הבסיסיים שלך ביחס לחיים בכלל ולחינוך בפרט?  

איזה סיפוק אישית ומקצועית?   ייקדם אותךהכלה בשילוב ובהכלה? מה יצא לך מזה? במה תהליך ה

רום לך להרגיש שהצלחת? מה הסיכוי שלך להצליח? מה הכוחות שיש מה יגלהפיק מהתהליך? ניתן 

 מה יעזור לך להתגבר על מכשולים בדרך? להצליח? מה את צריכה כדי להצליח?כדי לך 

היא מרחב בטוח כזה בו מורים לא צריכים לחשוש שישפטו הקבוצה . לא לחשוש מתשובות 'שליליות'

בחיפוש להיות נחושים את הקבוצה והמערכת. , יהרסו את המנחהאו ישתיקו אותם או שדבריהם 

 .היא תמיד נמצאת בחוויה אמביוולנטית בצד ההתנגדות והחשש -מקור המוטיבציה הפנימית

'בית שהם  'גאוות יחידה'יכולים להרגיש  יםשמורלדוגמא, מוטיבציות להכלה יכולות להיות מגוונות. 

מוטיבציה של מקצוענים , מומחים ומצטיינים בתחומם. זו תפיסה שמחזקת  'ומכיל ספר משלב

http://www.helibarak.com/


 
  שטיין ברק חלי

 פסיכולוגית חינוכית מומחית

 

 

     www.helibarak.com                                                                                                 עמוד  6

 הרווח יהיה שלמתן משמעות לקושי הנלווה להתמודדות. להשקעה בלמידה, התפתחות, פנימית 

 , התלמידים והקהילה. המורים

   

האמונות הלא רציונליות של אליס, שמורים רבים מכירים כמודל אפשר לעבוד בקבוצה גם לפי גישת 

'לא צריך להפיל עלינו עוד  :לזהות מחשבות 'צריך' המעוררות כעס כמו . (2008אפר"ת. )ברק שטיין, 

מחשבות קטסטרופה מעוררות צריכים להיות בחינוך מיוחד!' אלימים  'ילדיםילדים בעיתיים', או 

לא שווה כלום נו מחשבות הנמכה עצמית 'העבודה שלחרדה כמו 'יגיעו ילדים שיהרסו את הכתות'. 

עם ההנחתות של המשרד' .  'אני לא יכולה יותר ,כמובלתי נסבל ומחשבות לחץ בצורה הזאת' ,  

וריכוך שלהן למחשבות רציונליות.    הזיהוי והלגיטימציה לתחושות יאפשר 'ויכוח עם המחשבות'

אפשרי אם מאיימת של שינוי אבל הוא  'נכון, מדובר בחוויה :יתאפשר דיבור פנימי מחזק האומר

פרשנות רציונלית ולשפר את המצב'.   השינוי'אנחנו יכולים לבחור להשפיע על  :או .נעבוד יחד כצוות'

 של מצבים ודיבור פנימי מווסת מסייע רבות להתמודדות עם מצבי לחץ בכתה. 

 

ילדים והורים יוכלו בתהליך מקביל להכיל  , כךככל שהמורים ילמדו בקבוצה להכיל את עצמם

  מורכבים.

 

 שיתמכו בהכלה. , וערכים פנימייםלפתח עמדות  .2

)הידע,  עמדותההערכים ו דיאלוג רגשי וערכי כחלק מתהליך ההכלה. לבחון אתבקבוצה לקיים מומלץ 

מה סגנון ההכלה שלהם כיום, מה   כלפי ההכלה.של המורים הנוכחיות  הרגשות ונטיות הפעולה(

עמדות  המורים  בפנילהציג הקשיים ומה ההצלחות שלהם. להדגיש את הכוחות כבסיס לשינוי. 

עודד אותם לשלב עמדות אלו שיכולות להיות מסד יציב ליכולת ההכלה שלהם, ולריאליות  -חיוביות

 באמונות ובנסיון הקיים שלהם. 

 

 לפניכם  מספר עמדות תומכות להכלה היכולות להיות בסיס לשיח הרגשי בקבוצה. 

 אמונות אלו עומדות בבסיס הרציונל למאמר זה. 

  

 ילדים 'שוני צרכים' במערכת החינוך  המחויבות להכלת  ▪

, שווים'תוך קבלת משאבים  ,לם זכות לממש עצמםושלכ'ת ומוכר לכולנו הפער בין הצהרות הומניסטי

 'שהנורמאלי'של ילדים ומבוגרים 'שוני צרכים בחברה ובחינוך. יש הבנה ומשלב לבין תיפקוד מכיל 

מבחירה הרוב לא ירצה עם זאת שמותר להיות שונה, ועדיין שווה ומשתלב. אינו יצוק בתבנית זהה, 

ות טוטליטרית יש חרדה ותובענ . הו או בסביבת חייו הקרובבכתת ילדיבביתו, 'ילד שונה צרכים' 

 אך היא שכיחה וקיימת לא עמדה הומנית  אומנם זו . להצטיינות מהילדים ,'לנורמליות', שלא לומר

http://www.helibarak.com/


 
  שטיין ברק חלי

 פסיכולוגית חינוכית מומחית

 

 

     www.helibarak.com                                                                                                 עמוד  7

מורים שיוכלו לפתח שיח מורכב על ערכים   .אלא מתוך תיקוף ,ללא שיפוט ,כדאי להיות ערים להו

 .כך ניתן יהיה לגבש אצל המורים עמדה מקדמת הכלה יחד עם פערים אלוומשמעותם בחינוך 

   

 ההכלה חשובה כמנגנון מרכזי בחיים ובחינוך ▪

מרכיב מרכזי מהווה העצמי לסביבתו, ו תחושות, ביןהיא אחת הדרכים לאזן בין הכלה על כל מימדיה 

הייתי רוצה שמדיניות ההכלה תתחיל כתפיסת עולם בתוכניות  . חינוך בפרטבתקשורת בכלל וב

ורכבות בכיתות מגם , יהיו למורים כלים לעבוד בגישת ההכלה , ובהמשך הדרךלהכשרת המורים

 זו גישה ראויה.  .והטרוגניות

 

 .להעלב, להיות בחרדה, להתנגד(הרגיש הכל )לכעוס, מותר לתלמידים לזו עמדה בסיסית הטוענת, ש

מותר 'של גבולות  מציב הוא  ,ללא שיפוט. בו בזמן ומבין אותםאת הרגשות  מקשיב, מתקףהמורה 

הכלה ו לווסת את רגשותיהם בהתאם למציאות החיצונית. זילדים ועוזר למבחינה התנהגותית  'ואסור

צריך שיהיה מי שיקשיב להם, ו( כעס, טינה, עלבוןהכל )באותו אופן מותר למורים להרגיש  בפועל. 

. זו גם עבורם והתמודדות בשטחלהתנהגותם, ומתן כלים מעשיים לויסות  שתהיה הצבת גבולות

 של המורים. הכלה בפועל 

 

 אנשים )מבוגרים וילדים ( צריכים לחיות במציאות חיים לא מוצפת ▪

כך . ' שלהםסביבת חיים שהיא 'אפשרית', ובתוך 'טווח היעילותאמורים לחיות ברים תלמידים ומו

ולקיים יחסים בינאישיים מיטביים. אלו מונחים מגישת הסומטיק   לחשוב, יוכלו ללמוד

 עליה ארחיב בהמשך. ( 2009אקספיריאנס של פיטר לוין )

הקוגנטיביים מספקת את צרכיהם ומותאמת למורים ולתלמידים  צריך לוודא שהסביבה המערכתית

הפוגעת , כרונית' במצב של  'הצפה אנשים לא צריכים לחיות . ברמה סבירההרגשיים והחברתיים 

המורה התלמיד, לפעול כדי להחזיר את ביכולת לחשוב, להרגיש, להתמודד ולהתפתח.  במצב כזה יש 

 זו זכות בסיסית והכרחית למימוש פוטנציאל וסיפוק .  ו/או המערכת  לטווח היעילות שלהם. 

 

 תחושת הסיפוק וההכלה של המורים חשובה לא פחות מזו של התלמידים  ▪

בית הספר הוא מקום הכלת המורים חשובה לא פחות.  .הכלת התלמידים חשובהש אין חולק על כך

ית טובה. מגיע למורים שיראו אותם כאדם שלם, תלאיכות חיים תעסוקעבודתם של המורים וזכותם 

מיומנויות עבור ידע ולרכוש ת שצריכה ינסטרומנטליפונקציה אולא ככסוביקט עם רגשות וצרכים 

 התלמידים והמערכת. 

מתוך ההכלה של . שיוכלו להכיל את התלמידים שהם מבחינה מעשית חייבים להכיל את המורים כדי

מורים המאמינים בזכותם אנשי הצוות תצמח עוצמה, יגדלו המשאבים האישיים והמערכתיים. 
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עמדה זו יוכלו להעביר כמודל גם תגר מעמדה חסונה ופחות קורבנית או תוקפנית. להכלה, באים לא

 לתלמידים. 

 

 המתאימים לצוות הבית ספרי הספציפי  כלהשילוב וההה יעדימה להגדיר  .3

השילוב וההכלה.  למשל, 'מודל של מהלך תוכניות והמלצות מגוונות ליישום בשטח קיימות בשטח 

. תמיכה להרחבת יכולת ההכלה והקידום של הלומדים במוסדות חינוך  )טלמור ושרביט, תשע"ג(ה

 שגם מאמר זה יתרום את חלקו להטמעת גישת ההכלה במוסדות החינוך.  כולי תקווה

שיתחשבו . יכול להתאים להםהמלצות המוצעות בינם לבין עצמם מה מהבנחת יבררו חשוב שמורים 

 גיל הילדים(. , , הצוות, המורים עצמם)מאפייני הישוב, בית הספרבמאפיני המערכת היחודית שלהם 

שילוב והכלה המתאימה  יבנו תוכניתואז  מה היו רוציםו מה כבר ניסו, מה חסר להםשיקחו בחשבון 

  להם. 

תעודת  יגלהשבשאיפה תיכון הדגש הוא על שילוב ילדים 'שוני צרכים' בחינוך הרגיל ב לדוגמא, 

יחסים בין המינים וקושי ב בכלל בדידות חברתיתבגרות. יש פחות בעיות אלימות ויותר תופעות של 

בכתה י"א כשחבריהם 'הרגילים' מתחילים ללמוד נהיגה   .מוטיבציהבעיות , נשירה סמויה ובפרט

הם מתקשים ללמוד לנהוג, חלקם יכולים להתנדב לצבא המציאות טופחת על פניהם.   יוסולקבל צו ג

 ההכלה בחינוך העל יסודי .לא משתלביםשונים ו שובחשים הם וחלקם מתנתקים לחלוטין מבני גילם. 

שהמורים והמערכת יבחרו דרכי התמודדות כדי משמעה להציף את התופעות, לדבר, לתקף, להכיל, 

 מותאמות להם. 

תגדיל ללא ספק את הצלחת ההכלה, וגם את  של צוותי מורים בבתי ספר  כזו חשיבה שקולהו בחירה

 הסיפוק. 

 

המורים לא מסתיימת והיא משתלבת ספירלית בכל מפגש עם מורים,  גשותעיבוד רהעבודה על 

המורים יהיו שתוארה לעיל , בת שבע השעותהמומלצת במיוחד בהדרכה.  עם זאת בסיום הסדנה 

 מעשיות עם אתגרי ההכלה בכתה. טכניקות התמודדות ללמידת פנויים יותר 

  

 לחזק את מיומנויות הויסות הרגשי של המורים   -שניה *המלצה 

חוסר מסוגלות ופגיעה בערך העצמי חוסר אונים, ת ובחוויכיום מורים ומערכות חינוך רבים מוצפים 

מתגוננים, מתקיפים, קופאים המורים  תוקפנות והתנגדויות בכתות.גבוהות של מול עוצמות 

הקיימים גם כך בכתות אתגר את הקושי וה ותמקצינות אלו חווי .ומתקשים לחשוב במקצועיות

 . המורכבות

גישה וטכניקות הכלה מול התלמידים על המורה להיות מווסת רגשית בעצמו, כך יוכל יישם כדי ל

 להיות מודל ופנוי לעזור לתלמידים בוויסות של עצמם. 

שם את )המורה( המבוגר האחראי  ,כמו במטוס, כשיש 'ירידת לחץ אויר' )הצפה, סכנה, מצב קיצון(

. כך ניתן )התלמיד( המסכה המווסת על עצמו ראשון ורק אחר כך פונה לשים את המסיכה על פני הילד

http://www.helibarak.com/


 
  שטיין ברק חלי

 פסיכולוגית חינוכית מומחית

 

 

     www.helibarak.com                                                                                                 עמוד  9

 -)המשימהולחזור במהרה ובמינימום נזק לשגרה  להתמודד בצורה הטובה היותר עם המשבר

 . הלמידה(

  

 :לצוותי חינוך  מודלים לויסות רגשימספר ברצוני להציע 

 ,קרשטיין) מודל 'פתאום איזון' להתמודדות עם בעיות התנהגות ואלימות בכתה -מודל ראשון*

(2018 ) .  

וקפת את החשיבה ושודדת את תיצולים, פל על המורה לזהות שתוקפנות גורמת , קרשטיין לדברי

 פרקת . ממדביקה, , ירליתו.  התוקפנות העומד מולה רגז הכלים שלא

 על פי עקרונות: המטרה היא להתעשת ולהתאזן כיחיד וכמערכת

של הילד לא רק על פי הסימפטום, ואינטגרטיבית הבנה רחבה  -ינטגרציה מול פיצוליםא .1

 ומענים משלבים ומתוכננים על פי הבנה זו. 

ונגיש, כך ות התנהגות יוחזק אצל המורה באופן מודע עהידע על הפר -יהוי ומודעותזדע, י .2

ותו בחוסר אונים. שהתוקפנות תוקפת את החשיבה שלו ומצמצמת א ,שבזמן אמת הוא ידע

 הידע יאפשר למורה התמודדות מתוך מסוגלות ובטחון. 

להעזר בחמלה כגורם מווסת העוצר את 'הדבקת' התוקפנות לגורמים נוספים  -יסות רגשיו .3

 במערכת. 

מעגלי  במערכת החינוכית ייצרול  להכיר בכך שהתוקפנות מפרקת בעוצמתה -כונות להכילנ .4

  'בתומכים'. הכלה ותמיכה

שחשובה ההכרה בעוצמתה של התוקפנות כיוצרת  ,של קירשטיין בכך ותאני מצטרפת להדגש

צוות החינוכי. מכאן ההכרח להתארגן אישית ההן אצל ואצל התלמידים הן הצפה ונזקים 

כל לבעיות ומורה יחיד לבדו לא ימראש כדי לווסת את ההצפה.   ומערכתית בתיפקוד מתוכנן

 ,ע, הכלה והדרכה מתאימיםקרוס. צוות ומערכת בליווי ידשכן הוא עלול ל ההתנהגות והאלימות

 אף לצמיחה. אלא יביאו לשיפור ו ,לא זו בלבד שישרדו

  

( להתמודדות עם בעיות התנהגות מוגנות, גבולות ונוכחות)תוכנית 'מג"ן  פועלת גני הילדים חלק מב*

מדובר במודל רב מימדי אותו מובילה ליאת דותן בשרות הפסיכולוגי בכפר  מוחצנות של ילדים בגן. 

הילדים מאותרים ומטופלים על ידי צוות משולב של פסיכולוגית הגן, מנתחת התנהגות, גננת סבא. 

הגן, הסייעות, והם עובדים בשיתוף פעולה במשך כל הפרויקט. מעריכים  את מצב הילד וצרכיו, בונים 

ינוכית מתאימה  לילד, ולהורים במשולב בבית ובגן. המטרה היא לשנות את ח -תוכנית פסיכו

הנארטיב של הקושי, ולהביא לשיפור בתיפקוד ובחוויה הסוביקטיבית של הקושי. לפרויקט יש 

 (2019תוצאות חיוביות של הצלחה. )דותן , 
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, 2007חינוכיים של ברק שטיין )ביישומים ( 2019) פיטר לוין  SEסומטיק אקספיריאנס  -מודל שני*

2012) 

  מדברת על כך, שכל גירוי בסביבה מפעיל את מערכת העצבים שלנו. אם ההפעלה  SE-גישת ה 

ACTIVATION  במקרה כזה נפגעות  יש הצפה ואובדן יעילות. האדם, היא מעבר ליכולת ההכלה של

לתיפקוד של המוח האדם עובר ו דעתיכולות הקורטקס החושב הנבון המסוגל למטנליזציה ושיקול 

ומגיבה בתגובות של  חסר המילים המכוון להשרדות. האמיגדלה מזהה סכנות -הלימבי הרגשי

FIGHT& FLIGHT  אוFREEZE  בנסיון להאבק באיום. אלו תגובות מהירות ללא חשיבה מופשטת

 הם בגו'נגל ונאבקים בנמרים. כאילו או תכנון. האדם והמערכת חשים 

הערך ושל התפרקות תחושת התלמידים והמורים נאבקים 'בנמרים מודרניים' של איום על בכתה 

 הם, שמזלזלים בםשלא רואים אות ים,לא שווהם בעוצמה ובבת אחת שהם חווים ואובדן שליטה. 

הכל מתפרק, עמוס עד חנק, מסוכן!  כאילו  הלה,ץ ובקטסטרופה, לח יםחשהם .  הםשמכאיבים לו

. התקיפה, בריחה והתנתקות רגשית ופיזית מהסיטואציהתגובה המהירה היא בהשרדות לימבית של 

קשה לחשוב בצורה . דפיקות לב, הזעה, מרימים את הקול, משתתקים, כאבים סומטייםהגוף סוער, 

בנבון, 'שעף' בהצפה הקורטקס  את  שודדתחווית הגו'נגל   .נפגעתההכלה וההתמודדות ויכולת   רחבה

 ומשאיר את המורים והתלמידים ללא הגנה במציאות המורכבת.   הלימבית

 

אין , 'נמרים'חווית במציאות שיש בה   להיות 'מאלפי נמרים'.מורים ילמדו , שמול נמרים חשוב 

 . תוך מודעות ותרגול זה אפשרי ביעילות.נהל אתם להתלהבהל מהם אלא 

, כי בכתה קצה'מקרי ה'האתגר מתחיל בכך שהמורים יפחיתו את ההלם והפליאה שלהם מול 

כמה המציאות במערכת החינוך מורים רבים כיום קשה לקבל למגבירות את ההצפה. תחושות אלו 

 שאין גבול להתדרדרותשהמקרים מקצינים, מתקוממים על כך  . ' )ציטוט שכיח(זוועתיתהפכה '

ילד הדופק   -אין מי ששומר על המורים בפני ההחמרה הדוהרת. ההצפה מתעצמת מול תופעות כמושו

ילד הצועק  בכתה שרוצה למות...זריקת כסאות,  בעצמה,  מספרייםנועצת את הראש בקירות, ילדה ה

לא אפשר איך  ?! ! איך אפשר שלא להרגיש חוסר אונים ויאוש!מכות ...ואת כל זה צריך להכיל?

הלכתי להיות שיקללו ויתקפו אותי נמר חוסר הערך נושך במורה בתחושה של 'לא בשביל  להתפוצץ?! 

הכל מתפרק, כל מה שהתאמצתי בשבילו נהרס בגלל בתחושה של ' נוגס 'נמר חוסר השליטה', !'מורה

 .  התעשתות לעודדובו בזמן  אפשר לתקף ולהבין את המורים'.  הזה! הילד

  .לימביתה סכנהב כולה ת הכתה' את'צובעלהם שעוצמת האלימות אבל אלימים  מדובר במיעוט ילדים

הם לא התפתחותית כי לא מווסתת  עדיין  שאצל ילדים המערכת הסומטית ,נאמר  SE-בתאורית ה 

מערכת החינוך מערכות יציבות שיאזנו אותם.  לובוגרים מווסתים זקוקים סביבם למ. לכן הם בשלים

של  תיפקודמריבוי מקרי האלימות והפרעות האין להתפלא לכן  אינה יציבה ומווסתת דיה,כיום 

גם של המורים. כשאדם מוצף הוא עסוק בהישרדות אישית ולא רואה את  ,מסוימתהילדים, ובמידה 

להרגיש בטוח  בסביבתו. מורים בהצפה לא מסוגלים להכלה, ללמידה לתקשורת. לכן מורה חיי

 ומווסת ולאחר מכן יהיה פנוי לראות את הילד ולהכיל אותו. 
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 הן:לויסות רגשי למורים      SEגישת המרכזיות של המלצות 

 גירויים מציפים בכתה. ל מראש לזהות ולהערך-

ההפתעה כאשר נערכים לקראתם פוחתת המציפים בכתה חוזרים על עצמם. הגירויים  רוב 

מורים יכולים לחשוב מראש על 'ילדי  . שלהם הסכנה ההישרדותיתגם והבהלה ואיתה יורדת 

הקצה' בכתתם ולהגיע לכתה מוכנים עם טכניקות משולבות משלושת המוחות: הקורטקס, 

 המוח הלימבי וגזע המוח. 

מצויד 'בארגז כלים' של טכניקות הרגעה גופניות שיופעלו מהמוח הלימבי מורה צריך להיות 

תגובה   מהקורטקס ית. חשוב שהמורה יכיןוגזע המוח, ודיבור פנימי מרגיע ומחזק סוגסטיב

לילד עם  'על הרצף'של הילד, אין דומה ילד ייחודיים פדגוגית מותאמת לצרכיו ה-פסיכו

או לקות למידה. חשוב לעיתים להכין גיבוי מערכתי כדי שמורה לא יישאר  בעיות התנהגות

ייאלף את הנמר  כיצד' ים לנמרים'. כשמורה נערך מראש כלבדו בהתמודדות כשילדים 'הופ

תמיד אפשר לא  . 'כשקופץ לו הקורטקס'ומתפקד טוב יותר הוא מתעשת  שלו ושל הילד'

 . טוב יותר אותה ניתן להכיל ולנהללמנוע את האלימות אבל 

 

 לווסת את ההצפה הלימבית דרך הגוף!-

 גם מרגיעים אותה דרך הגוף. הצפה לימבית מתחילה במהירות דרך הגוף לכן 

  -, שמשמעה TO BOUNCE BACKתקום' מדובר ביכולת  -כמו בבובת 'נחום

RESILIEMCE   חוסן . כלומר, אדם עם חוסן רגשי מסוגל להתעשת ממצב לחץ -ובתרגום, 

לסיים את המשבר  כדי את השכל לפעולה כמה שיותר מהרולהחזיר  להרגיע את ההצפה בגוף

  .במינימום נזקים

  . להאט את התגובותהיא  להתעשתות הטכניקה המרכזית

לחזור זמן קורטקס תת ללההאטה חשובה כדי המוח הלימבי מגיב מהר והקורטקס לאט, לכן 

לשתות מים, , למבוגרים 'פסק זמן'לנשום, לקחת  חשוב הצפה הכדי להאט את לחשוב. 

 GROUNDING פיזית להתקרקעו'להתעגן' דרך חפץ נעים )לשחק בשרשרת(  לרשום משהו, 

למצב המציף שיגיע, למשל לשנן להכין מראש דיבור פנימי  .)להשען על השולחן כעוגן בטחון(

המלצות  . ת מה לעשות'/'זה ממש לא נעים מה שקורה כאן, אבל לא מסוכן, אני יודעמנטרה: 

 .( 2012)ברק שטיין,  משמע אתה לא קיים' -נוספות תמצאו במאמר שלי 'אני כועס

  

 .(2007מודל 'תקשורת חיובית סוגטיבית' )ברק שטיין, -מודל שלישי *

מאפשר להגיב למצבי תוקפנות, הפרות משמעת והצפות רגשיות בכתה בשילוב של הזהו מודל יישומי 

משלבת מווסתת להתנהגות לא רצויה תגובה  ,לפי המודל  2007)ין, סמכות ואכפתיות )ברק שטי

לעשות עם הרגש, ' , השמת גבולות ' מה מותר ומה אסור תיקוף הרגששלושה חלקים בזמן המשבר: 

הסוגסטיה מקדמת אמונה  .שתפראמונה חיובית שהמצב יאופן סמוי ב השותלת''וסוגסטיה חיובית 
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שלא בעת המשבר מקיימים תקשורת רציפה על המגשימה את עצמה על הזולת ועל האדם עצמו. 

 ניתן ליישם בהדרגה בשטח. אותן חלופות התנהגותיות חיוביות לרגש המציף, 

 

 מתרחשיםשתהליכי השפעה וקבלת החלטות לא המוכיחים, מחקרים המודל מתבסס על שפע 

להתבצע באמצעות מורים ותלמידים אמורה  תהכל גם. ( 2017שרוט, מוח הלימבי )בקורטקס אלא ב

 רגשי.  -ימבידיאלוג ל

מילים ליצור בטחון המאפשר למידה וקשר בינאישי.  הלרגשות ובאמצעותהקשבה  דיאלוג לימבי הוא 

'אדם לא יזכור מה אמרת לו אלא  -כפי שאמר מארק טוויןוהגיון אינם במרכז התקשורת וההשפעה. 

 מה גרמת לו להרגיש'. 

 

המעבדת את  מוריםקבוצת ל לדוגמאאפשר לומר  'התקשורת החיובית הסוגסטיבית'לפי מודל 

 רגשותיה

מבחינתכם אין השינוי בחוק השילוב בשנה הקרובה )תיקוף( .  בגלל תסכול כעס וההאני שומעת את "

זה החוק ש אתם יודעים מנסיון .(סוגסטיה השותלת אמונה שהרגש זמני)כרגע שום דבר טוב בשינוי 

אתם יכולים לחפש את הדרך ו  ,(מציאותמודעים לוסוגסטיה שהם   )גבולות  הוא נכנס לפעולהו

יותר דבר כשנ .(וסוגסטיה שהם יחפשו את הדרך שלהם )גבולותשתתאים לכם לעבוד עם השינוי 

 שתוכלו למצא דרכים להתארגן עם השינוי בדרך שתתאים למערכת ולכתה שלכםמאמינה לעומק אני 

  ".)סוגסטיה(

לומר לילד, שמתפרע בכתה: "אני רואה שאתה ממש כועס )תיקוף( עכשיו )סוגסטיה דומה ניתן באופן 

גם  .מה אסור לעשות ( -)גבולות)סוגסטיה( שאתה לא יכול להרביץ בכתה  אבל גם אתה יודע ,( 

(. שנינו יודעים שעוד מה מותר לעשות -כשאתה כועס, אתה יכול לדבר, או לצאת לנוח רגע )גבולות

נאמרים הדברים קריטי . הטון בו )סוגסטיה( ונמצא פתרון למה שהכעיס אותך   מעט הכעס יעבור

כדי שהמסר העובר למוח הלימבי הרגיש  כמה שיותר עניני וחד משמעיבהשפעתו. הטון צריך להיות 

אמון מלא לי הבנתי אותך! )התיקוף( יש מותר ואסור להתנהגות שלך )גבולות( ויש לטונים יהיה: 

 . ! ביכולות שלך להתגבר על המשבר )סוגסטיה(

 צריך לחזור עליה .ת חלקיה בזמן הצפה אינה מעלימה את הבעיה מיידיתמובן שההתערבות על שלוש 

  פתרון בעיות ותמיכה לאורך זמן. בתקשורת המשכית של וללוות אותה 

מורים יכולים ליישם גישה זו של תקשורת חיובית סוגסטיבית כלפי התלמידים, אך לא פחות חשוב 

, גבולות )עם זאת לא אתפרץ עכשיו( וסוגסטיה של  (פגועה ממש להפעיל תיקוף עצמי )אני -כלפי עצמם

אמון עצמי )אני יודעת מה לעשות מול התלמיד האלים הזה(. זו גישה המחזקת חוסן ומסוגלות דרך 

 מעגלים חיוביים של נבואה באפשרי המגשימה את עצמה דרך תכנון והתמודדות מושכלת. 

 

 ןולתרגל אות שעות ( 12-20מות קצרה יחסית )בין לרכוש אסטרטגיות של ויסות רגשי בהשתלניתן 

 בהדרכה קבוצתית על תאורי מקרים. שוב ושוב 
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 התנגדויות בכתה כקבוצה עםבעבודה מיומנויות מורים לחזק   -שלישיתהמלצה *

 מורים לא חייבים להיות מנחי קבוצות, הם צריכים 'רק' לדעת לעבוד עם הבנה קבוצתית של הכתה. 

השתלמות קצרה  צריכים מורים .שנתיים-הנלמדת במשך שנהגישה רחבה הנחיית קבוצות היא 

 יישומים מדויקים כדי לשפר את התנהלותם בכתה כקבוצה. בה ילמדו  ,יחסית

שהמורה יראה את מנחה'.  -שמורים יכללו בזהות שלהם גם את מרכיב ההנחיה. שיהיו 'מורהחשוב 

, שידע שיש בקבוצה תהליכים רגשיים וחברתיים ספציפייםה'כשלם' מעבר לילדים הכתה כקבוצה  

שמעת מוטיבציה, לכידות, התנגדויות, יכולת למידה. אלימות, מ -המשפיעים על הסימפטומים שבה 

אחריות ויכולת להשפיע על התהליכים והתוצרים דרך עבודה יש להם ש, יאמינוחשוב שהמורים 

 קבוצתית. 

במרחב בו  יתאפשר לשונים היחודיים בקבוצה להשתתף בתקשורת משותפתחשוב ש' (1990לפי פוקס )

מתפתחת כך  .גם הלא נעימים וליצור תקשורת מכבדת ופותרת בעיות ,אפשר להתעניין ברגשותמת

 -. תהליכים קבוצתיים שמנוהלים היטב על ידי המורה'למידה וקשר בינאישי, טובהאיכות נפשית 

 תקשורת מכילה כזו של התלמידים 'הרגילים' 'ושוני הצרכים' בכתה. מנחה יכולים לאפשר 

, מכשלון לחץ, חרדהגון: כ'בכאן ועכשיו' הקשורים ללמידה  תוכן ותהליכים לכל קבוצה יש 'אופי',

פחות  בכתה מתפקד מנחה המזהה את התהליכים הקבוצתיים -בושה.  מורהו תחרותיות, קנאה, כעס

יכול להפעיל טכניקות התערבות קבוצתיות,  מסוגלות ומקצועיות. הוא בויותר  והתגוננות  'עיוורוןב'

 (2018, 2008, 2007)ברק שטיין, ולקדם את אותה למטרותיה.  להכיל את הכתה

 

 תפיסה של 'הקול הקבוצתי'.בשמורים יעבדו חשוב, 

את  גם בקבוצה םבהתנהגותמשתתפים מבטאים ש ,הנחת העבודה של מושג 'הקול הקבוצתי' היא

קול' למסר העובר מהתהליך הלא  נים'נותגם הסביבתיים( וו היחודיים )הגנטייםהם האישיים מאפיני

 'קול קבוצתי'. הוא גם פרטני כל משתתף  '. לכןהקבוצה כשלםמודע של '

ילד אלים מבטא בהתנהגותו את המאפיינים האישיים שלו, ובו בזמן יש לו רגישות  ,כך למשל

VALENCY לדוגמא, הוא 'נותן כולה מבטא תהליך קבוצתי של כל הכתהלהיות 'קול קבוצתי' ה .

מבטא את הבלתי נסבלות  ו/או  קול' בהתנהגותו האלימה  ללחץ להישגים בכתה תחרותית מידי

 מתנהג בו/או  הרגשית בכתה שיש בה תוקפנות וביקורת דורסנית בין הילדים או עם המורה

ACTING OUT  הלחץ בכתה כל הילדים סובלים מהחברתיים בין הילדים. את האלימות ביחסים ,

הגיב באלימות )נטיה ל  בגלל מאפינים אישיים שלו . כךף רגיש במיוחד לרססמוגאך לילד האלים יש 

את הילד  לא להפוך  הכרחי כל הקבוצה.  עבור 'הצורח' את המצוקהבמצבי חוסר ויסות(  הוא זה 

בכתה למתן אותו )באמפטה וגבולות( אך בו בזמן להבין דרכו מה קורה צריך האלים למוקד הבעיה. 

  .וויסות ושיפור בכתה עבור כל הילדיםכקבוצה. מה לא מתפקד בה, מה דורש 

היא להוסיף , לפי גישת 'הקול הקבוצתי''בזמן אמת' של התפרצות אלימה  התערבות קבוצתית 

 לילד האלים עצמו  גם התיחסות לכתה כולה. הפרטנית להתיחסות 
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דני הוא נו לחוצים עכשיו. איבדנו את הריכוז ולא יכולים ללמוד. כול !בואו נעצור רגע'לומר לדוגמא: 

ככה נוכל נרגע כפי שאנחנו יודעים לעשות ומתרגלים. וריד הילוך' ונ'אז בואו לא היחידי שלא שקט. 

בלי  זוהי התערבות המשלבת תיקוף של הרגש הקבוצתי )לחץ(, .' מודלחזור ללו ממוקדיםשוב להרגיש 

הזמנה של הכתה לויסות הלחץ ברמה המעשית כדי . התיחסות לדני כקול קבוצתיאשמים, תוך לחפש 

 2012))ברק שטיין,   , ללמידה.לחזור למשימה המרכזית 

כשהכתה מגיבה כלפיו בדחיה אלימה. חרם הוא  'שעיר לעזאזל'גישה דומה יש להפעיל במקרה של ילד 

בו כל  ,יש פיצול .חוסר יכולת לשאת שונות וחולשהו שמקורותיה תוקפנות, תחרות ,'מחלה קבוצתית'

אליו בגלל מאפיניו )חלש, בולט, שונה(   את הרוע הרע בקבוצה מושלך על 'השעיר לעזאזל', הוא ממגנט

לא יעזור, הכרחי להתיחס ולשפר את מאפיני  עצמו בלבד טיפול בילדוהקבוצה נשארת עם כל הטוב. 

  כשלם כדי לפתור את החרם הספציפי ולמנוע 'תחלופת שעירים לעזאזל' בכתה. הקבוצה

לומר לכתה 'המתנפלת' על השעיר לעזאזל בתוקפנות: 'אני שומעת את הכעס שלכם מורה יכול 

אפשר  !יחד עם זאת אתם יודעים שאין אפשרות בכתה שלנו להעליב ילדים/ לא לשבת לידם ,)תיקוף(

סתדר גם על ילדים שמרגיזים אותנו )גבולות(. אנחנו יודעים איך עושים את הצריך ל לדבר על הכל ,

נלמד לעשות את זה טוב יותר. זאת הכתה שלנו ונדאג שיהיה פה בטוח ונעים לכולם'  –זה, אם צריך 

 .)סוגסטיה(

דרכים ומציע כקול קבוצתי  'השעיר לעזאזל' נחוש ומווסת, המתיחס לילדבהתערבות כזו עובר מסר 

 המצב החברתי המורכב. ות עם להתמודד

 

 . קבוצהם בבכתה בהקשר לשלביחשוב  שמורה יתיחס  למתרחש 

ולהכיל טוב יותר  בשלבי שנה שונים בכתה כקבוצה יכול להערך בהתאם  מורה שיודע מראש מה צפוי

ולטפל בהן  מתרחשותלמאפייני השלב בו הן קורות בכתה התופעות לקשר את המתרחש. הוא גם יכול 

 טוב יותר. 

אי שיש ידוע בתחילת שנה בה מתקבלת כנורמטיבית ולא מאיימת כך למשל, בדיקת גבולות של ילדים 

מנחה שאינו מופתע מבדיקת גבולות של  -. המורה,  בטחון ולכידותנורמותעדיין חרדה, אין וודאות, 

ועל הסטינג ולהגיב ממקום עניני ומתאים של בניית נורמות תלמידים  יכול להכיל התקפות עליו 

אני מבין שאתם ":יכול גם להכיל את התלמידים ולומרמורה היוצרות בטחון ויציבות לתלמידים. 

בודקים את הגבולות ואותי, זה הגיוני בתחילת שנה, אתם לא מכירים אותי ועוד לא יודעים מה יהיה 

צריך לשלב בהתערבות גם השמת גבולות ברורה מה מותר ומה אסור לעשות בתהליך  ."כאן )תיקוף(

וסוגסטיה חיובית שהתהליך יסתיים ביצירת בבטחון,  ,בדיקת הגבולות )כן להתריס לא אלימות(

 קרבה ולמידה. 

מהעשייה  שחיקהו'עייפות החומר'  צטברתזמנית מ. בו דגש על קידום תכני למידהבאמצע השנה יש 

 במוטיבציה תנודות  כך, קשורות לשלבכמורים ותלמידים בהתנהגות תופעות  להבין . חשוב המרובה

ה כזו תאפשר התערבויות שיקדמו את התהליך. מורה יוכל לומר התפרצויות בגלל עומס.  הבנ ו/או 

זה  הגיוני שלפעמים משעמם , )תיקוף(  יותר  שמשעמם ואין לכם כוח ללמודלי לכתה: "אתם אומרים 
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אתם גם יודעים מס ולא קל... )תיקוף, פרגון( . וואין כוח. אנחנו באמצע השנה ויש הרבה עבודה, וע

איך  . אנחנו יכולים לחשוב)גבולות וסוגסטיה( מוד כי אנחנו בשיעור עכשיואנחנו צריכים להמשיך ללש

זה שדיברתם כבר עוזר . להשפיע (שהתלמידים יכולים וסוגסטיה  )גבולותיהיה לנו יותר מעניין ש

להקל על עצמנו מידי פעם )לגיטימציה אנחנו יכולים גם  ותראו שיהיה יותר קל עכשיו )סוגסטיה(

 . להרפיה מידי פעם(

. הכרחי לשים לב לרגרסיה העלולה לייצר תופעות )פסח( תהליכי סוף שנה מתחילים מחגי האביב

חוסר אמון, בעיות התנהגות וריבוי  ,  בדיקת גבולות, וכוחות ירידת מוטיבציהדומות לתחילת שנה: 

כי יעדים שחשבו שהשיגו 'נמחקים'  ,מורים יכולים להרגיש שנכשלו'קולות קבוצתיים' בעיתיים.  

פתאום. ילדים שהיו יותר ממושמעים חוזרים להתפרע, כתות שבנו הרגלים מתפרקות, הורים ששיתפו 

יפים יכולים להסתחרר עם הכתה פעולה חוזרים לתקוף. המורים שבעצם ברגרסיית כוחות ועי

: לדעת את איפיוניו, שלב סיום השנהמורה יכול להערך ללהתדרדרות ולסיום שנה בטעם מר ומיותר. 

להכיל את הקשיים בגישה המומלצת במאמר )תיקוף הרגשות שלו ושל התלמידים, גבולות וסוגסטיה 

. שילוב  אמצעים פדגוגיים מותאמים (2012 )ברק שטיין,  שניתן לסיים את השנה בהצלחה ובסיפוק(

 . אף הואלסיום שנה יעזור 

 

  בכתה התמודדות עם התנגדויות*

. 2008))ברק שטיין,  ה תהתנגדות בקבוצה מוגדרת ככל תופעה המעכבת את הקבוצה מלהתקדם למטר

אמירות , אלימות, העלבות, הפרעות, התפרצויותשל  התנהגויות גלויותבהתנגדות יכולה להתבטא 

כשיש עוד. ו , ציניות, חוסר שיתוף פעולהאחוריםשעמום, או בהתנהגויות סמויות של חיסורים, 

 למלא את תפקידו. ו לקיים שיחללמד, למורה קשה  ,התנגדות

צורת תקשורת. כשהמורה מבין מה המסר הסמוי המועבר בהתנהגות המתנגדת למעשה התנגדות היא 

 אולי אף לחבר ביניהן. עם זאת ו למשימהההתנגדות להגיב בשיקול דעת עניני, לחזור מהוא יכול 

המורה חש מצוקה וסכנה עניניות להתנגדות כי היא מציפה אותם רגשית. התיחס במורים מתקשים ל

במצב כזה של סכנה אובדן שליטה והתדרדרות. וגורמת לתחושת  י ההתנגדות פוגעת בערך שלוכ

  .ולא בתקשורת סימבוליתעוסקים בהשרדות   קיומית מורים

שתמיד תהיינה תחילה על המורה לווסת עצמו רגשית מול הסכנה שבהתנגדות.  עוזר לדעת  לכן 

הן בלתי נמנעות אך לא תמיד הרסניות. מורה יכול להכיל התנגדויות ולנהל אותן  התנגדויות בכתה, 

 אולי אפילו תקדם אותה. ו בצורה שלא תפגע במשימה

. מורה הגלויהגדות ההתנ המסר הסמבולי שלשלו הוא יכול להבין את  'בטווח היעילות'כשהמורה 

לנסח התערבות קבוצתית לפי יכול הוא  '. מתנגדתלשאול את עצמו: 'מה אומרת לי ההתנהגות היכול 

וסוגסטיה  את הרגש, לשים גבולות להתנהגות לתקף ,'סוגסטיביתהחיובית התקשורת מודל 'ה

 שאפשר לשלב את ההתנגדות במשימה בצורה לא הרסנית. 

הדיונים דלים ויש ילדים מפחדים להשתתף כי לועגים בה לכל מי שטועה. כתה שבכך למשל,  

רק לכעוס שיבחר רמת הלמידה. מורה מתוקפנות רבה. המורה מרגיש תסכול וחוסר אונים מהאוירה ו
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עליו לנסות יפתור את ההתנגדות ומקורותיה. לא ף ילדים להשתתרק ידרבן על הילדים הלועגים, או 

להבין את ההתנגדות באמצע שיעור  מורה לא יכול  להבין מה ההתנגדות 'אומרת לו',  'ולדבר איתה'.

יעץ בהדרכה על אך מכיון שהתנגדויות חוזרות על עצמן, יש למורה זמן לחשוב ו/או להתי סוער, 

'בכתה שלנו  :לו דרך ההתנגדות הדברים ולחזור עם התובנה לפעם הבאה. אולי הילדים אומרים 

לכן עדיף לשתוק או לפגוע  ,אתה צריך להיות חזק אחרת פוגעים בך ,מסוכן ומפחיד להיות חלש

ולכן חיפוש המקום החברתי שלהם, בשהילדים עסוקים  כשהמורה מביןבאחרים במקום שיפגעו בך'. 

הוא יכול לומר  תרכך את ההתנגדות ותקדם את הכתה. להגיב בצורה ש לא פנויים ללמידה הוא יכול 

אני רואה שמעט משתתפים בשיעור, ואם מישהו אומר משהו מיד יש מי שיורד עליו ... 'בזמן אמת 

א קל להשתתף כאן בכתה. לטעות זה זה ל ,()תאור התופעה ללא שיפוט וללא התיחסות לילד ספציפי

האחד, שמעכשיו מי שמדבר בכתה,  :מסוכן, זה אולי עושה אותך חלש.... אני רוצה להגיד שני דברים

מה אסור( ,  -לא במילים ולא בפרצופים )גבולות –אני מבקשת שלא תהיה מיד אחריו תגובה שלילית 

מה לא(...אנחנו נתרגל את זה  -לא! )גבולות -מה כן( ( לעג –כן )גבולות  -התיחסות לנושא

וא זה ואולי לטעות ה ונצליח...)סוגסטיה (. אני חושבת שגם אתם יודעים שדוקא מי שלא חושש לדבר

 . )סוגסטיה ( . רק ככה לומדים. אנחנו נתרגל ללמוד ככה בכתה שלנו ונצליח...שחזק

מדובר בהתערבויות פה המתאימה לגיל תלמידיו. בשו כל מורה יאמר את ההתערבות במילותיו

מלאה הכלה זו  ושיחות אישיות.  תהליכי מניעהמתמשך של של ההתנגדות בליווי  'בזמן אמת'חוזרות 

 ומיטבית. 

 

תכנים של ויסות רגשי כלפי כשעסקתי בבהתנגדויות לעיתים  נתקלתי נחתישהבהשתלמויות מורים 

ששום גישה בהתרסה , ואמרו לי בכעס ומקרי קיצון של ילדיםהטיחו בי ותהליכים קבוצתיים בכתה. 

עשו דבליואציה לידע  . את כל מה שאמרתי, שבעצם 'חבל על הזמן'כבר עושים , שלא תעזוראציע ש

 קולות קבוצתיים בחדר המורים.  דרךהיתה תוקפנות ושהבאתי 

מחוסר אונים. היה לי קשה לחשוב, להשפיע, לעיתים כמעט ויתרתי על הצוות במצב כזה של התנגדות 

אומרים לי משהו חשוב דרך  שהמתנגדים בהשתלמות ,להבין, כדי להיות פנויה היה עלי להתעשת 

 ההתנגדות שלהם. 

 של כתותבות התנגדחזרה יש מדובר 'בתהליך מקביל', בו התנגדות מול המנחההיה פעמים רבות 

 המורים. 

אם  מעלים ספק  המוריםש זיהיתי  .ניסיתי להבין את המסר הסמוי המועבר לי דרך ההתנגדות הקשה

עוד  'להפיל עליהם'אולי אני לא רואה אותם, ורק רוצה ש, שלהם אני מבינה כמה קשה בכתות

התערבות מתאימה לא באה למחוק את ההתנגדות אלא מיועדת לשלב אותה ימה. יישלא תאוריה 

 .(2018)ברק שטיין , במשימה. 

א יעזרו, מטילים ספק שאני מציעה ל'אתם אומרים לי שיש מקרים שהשיטות  התערבות יכולה להיות 

אני ,  )תיקוף( אם אני בכלל מבינה כמה קשה בכתות...אולי אין טעם להקשיב לי..אני שומעת אתכם

אותן בדרך  כי תיישמו יוכלו לעזוריתכן שש ,גם יודעת שאתם רוצים ללמוד עוד שיטות
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 ...)גבולות( כל עוד אנחנו כאן )סוגסטיה(... יש לנו עוד שעה למפגש היום, בואו נתגייס ללמודשלכם...

ות אפשר לשפר . גם אם המצב לא ישתנה לגמרי, בוודאמשהו לכתה שלומהמפגש  כל אחד יוכל לקחת

 " )סוגסטיה( קצת

 מיישמת תפיסה רחבה של הכלה וויסות רגשי. היכולת לעבוד עם התנגדויות בגישה זו 

 

של הכתה  הכוללת הבנה והתערבויות 'בכאן ועכשיו')לעיל שהצגתי הקבוצתית לסיכום, הגישה 

להעביר הכרחי  .ילדים 'שוני צרכים'כדי להכיל ולשלב היות מלווה במערך משלים צריכה ל  ( כקבוצה

שיפור רגשיות ובינאישיות )כך  לרכישת מיומנויותות מניעה יעוציות לשיפור אקלים הכתה ותוכני

 .(היכולת של הילדים לפתור בעיות שלא דרך תוקפנות, לחזק ידידות גם כשלא מחבבים מישהו ועוד

ואולי לבחון דרכי התערבות קבוצתיות ילדים מתקשים  לקיים שיחות רגשיות אישיות עם  חשוב 

  (1990המתיחס למטריקס התקשורת ברמת היחידים בכתה )פוקס, , זו  של פוקסנוספות בכתה כמו 

 

 לייצר במערכת מרחבי הדרכה קבוצתית למורים  -רביעיתהמלצה 

על תאורי מקרים מהשטח כדי להתמודד עם אתגרי השילוב קבוצתית רציפה י לקיים הדרכה הכרח

 וההכלה. 

אלא כשיש צורך דחוף.  ,עקבי לא אופןבהנהלה או קולגות  חברי עם יועצות,   מורים נוהגים להתיעץ

נעזרים באופן שוטף  ,לעומתם ,אנשי טיפול . הגישה היא של 'סמי הכבאי' ולא של 'בוב הבנאי'

מורים . בחשיבותהואיש לא מטיל ספק  משרהבמובנית  אישית ו/או קבוצתית. ההדרכה -בהדרכה

חברתי הזקוק  -יש בה חלק רגשי מהותהמעצם פדגוגית, ו -אינם מטפלים, אך עבודתם פסיכו

 להדרכה. 

הטיפול, הפרדה בין תכני העברה הדרכה בטיפול מוגדרת כמרחב המאפשר המשך לימוד, עיבוד תכני  

 והתבוננות על תהליכים תוך אישיים של המטפל )קרון, ירושלמי, תשנ"ה(.  והעברה נגדית

בהדרכה עם ובו בזמן לא לוותר על המחויבות לשיפור והתקדמות.   קושילבטא מקום  שבהדרכה י

עמיתים ומנחה מקצועי נוצר מיכל לעיבוד רגשות, למידה, ויסות והרחבת ארגז כלים. ההדרכה 

 בשטח. לתחושת 'הלבד' הקבוצתית יוצרת לכידות ושיתוף של המורים כמענה 

שיש להם להבין , בהדרכה מורים יכולים לשפר את הדרך בה הם מפרשים את הסיטואציות בכתה

כל מורה קדמת מדרכה ההלהם ושל תלמידיהם מול קשיים. וההכלה שהשפעה על המסוגלות 

  באופן דומה.  , והוא בתורו יכול לקדם את התלמידיםלמקום טוב יותר 'מנקודת הבסיס שלו'

 30 משך השתלמות הוא .וליישוםמלמעלה למטה', מהידע לדוגמאות יש בעיקר למידה 'בהשתלמויות 

 רצף והעמקה כדי ליצור הפנמה והשפעה מערכתית. בהן די . אין מוגבלתתן בשטח שפעולכן ה שעות 

 הדפוס העדיף הוא כמובן שילוב חשובה אף מהשתלמות.הדרכה  -השקעת משאבים  אם צריך לבחור

המוביל  צוותילמד את המומחה   בו אפשרות אחת היא 'מודל המניפה' של השתלמויות והדרכה.

על יטמיע אותם לשאר הצוות בהדרכה קבוצתית וא מושגים מרכזיים בהכלה וה ()ניהולי/ טיפולי

  .מקרים מהשטח
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 לעבוד לפי מודל ברור של הדרכה קבוצתית על תאורי מקריםמומלץ 

 . (2007, ברק שטיין )קרון וירושלמי , תשנ"ה,מקרים תאורי להדרכה קבוצתית על  שונים יש מודלים

מצוות , יהבית ספר הטיפולי  צוותהמ ( קו הנחיההדרכה עם שני מנחים )קבוצת על אני ממליצה 

 מורה אחרכל פעם בתדירות של אחת לשבועיים, שבו מפגש השרות הפסיכולוגי. ומהחינוך המיוחד 

 שלבים:כמה יש למפגש ההדרכה לה להדרכה. ושא הסיטואציהתאור  -שהכין מראש   מקרהמציג 

הכלה של הקושי ללא ביקורת או מרוץ למורה, התענינות, תמיכה והקשבה מלאה  ,בהתחלה

, מה התרחש אצל הילד מה העצים את הקושי עבור המורה :העלאת השערות ,באמצע לפתרונות.

ואיתו גם  המורה המציג למדות להתמודדות. נוספוטכניקות רעיונות מוצעים  ,ובכתה. לסיום

  (2007)ברק שטיין,   ממנה למצבים דומים אצלםומיישמים הדרכה הפעילים ב העמיתים לקבוצה

בקבוצות ההדרכה יושבים בצוותא מורי חינוך מיוחד ומורי החינוך הרגיל. כל אחד מהם מחזיק בידע 

על לקויות למידה ובעיות התפתחות מחזיקים ידע מורי החינוך המיוחד יחודי ומומחה בתחומו. 

 -והתנהגות, וכיצד לעבוד איתן ברמה פרטנית וכתתית. מורי החינוך הרגיל יודעים לעבוד פסיכו

המפגש הרציף ביניהם  מאפשר למידת עמיתים מומחים של פדגוגית ולנהל כתה הטרוגנית 'רגילה'. 

רווח נוסף מקבוצת ההדרכה  .(1987ממקום שוויוני במודל קונסולטציה )אוסטרוויל, הפריה הדדית

צוות משולב של מורי חינוך רגיל מ מעמיקה מקצועיתהוא שגם ילדי החינוך הרגיל מקבלים התיחסות 

  בהדרגה הכתה כולה מתנהלת בגישה של שילוב והכלה.  .ומיוחד

המורה מרגישה שהיא 'מאבדת ומאבדים סבלנות. רוגזים שאר הילדים ו מתפרע בכתה ילד לדוגמא, 

מביאה אני את כל הטוב שהורסים  -למה הילדים כפויי טובה' :וחושבתאת הכתה ואת סמכותה' 

אולי ה, להבין את תחושותיה ולבחור להגיב אחרת. לעצמלהקשיב  המורה יכולהבהדרכה ?!'. להם

למרות להבהל פחות מאובדן הסמכות ולסמוך על עצמה ועל הכתה שהם יכולים להתעשת 

ההתפרצות. למצא דיבור פנימי שמרכך את העלבון ואז כשההצפה יורדת להפעיל טכניקות ויסות 

 והכלה שיחזירו את הכתה מהתנגדות ללמידה. 

 

מצבי קושי בכתה נחווים גם צורת חשיבה בה בשגרה ניתן לחזק מורים ת הדרכמתקיימת כש

 מוריםבכתה משהו קשה  יקרהכש '. 'הישרדות בגו'נגלמצבי כולא רק   'מזמנים למידההכארועים '

המדרבנת  זו עמדה מזה'. ללמוד אוכל מעניין מה ' ירצו להביא את המקרה להדרכה במחשבה של 

תאפשר לצורת חשיבה כזו להפוך  רציפה הדרכההתפתחות בניגוד ללחץ וצמצום מול קושי. סקרנות ו

ורצון טוב אך נשחקים  תיותיצירשרון רב, עם כלעבודתם באים הותחזק את המורים  להרגל 

 . 'אוכלת יושביה' במציאות מורכבת  

כמשאב מרכזי שילוב וההכלה, הכרחי לתעדף הדרכה קבוצתית במערכת הוא היעד המרכזי כש

  להצלחה
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 לסיכום

צוותי החינוך הכלה העומד בפני צרכים וארבע המלצות בהתיחס ליעד הה המאמר מתיחס לארבע

 .מתקבצות למודל מערכתי לעבודה עם מוריםי המלצותיבימים אלו. 

 

  להכלה מיטבית 'ערובה'מודל 

 דרכה. הבליווי  ,קבוצהכ כתהב,  הצפות ויסותוגשי, ריבוד ע

  :מרכיבי המודל

 . את התלמידיםצורך להכיל את המורים כדי שיוכלו להכיל יש  -עיבוד רגשי

על חינוך מיוחד וטכניקות שילוב והכלה. הכרחי אינסטרומנטלית ידע לא יעזור רק ללמד את המורים 

צליחו להרחיב את המיכל שלהם ההכלה.  מורים שיכילו אותם, י מול יעדת רגשותיהם א  להכיל

תגדל יכולתם להכיל את תלמידיהם. הם יהוו מודל לתלמידים כיצד ניתן להכיל אחרים, וכיצד ניתן ו

יש להקים קבוצות שיתנו מרחב בהצלחה יחד עם אמביוולנציה רגשית. לעבד רגשות שליליים ולתפקד 

זה יאפשר במציאות ההכלה. מוטיבציה שלהם ב של הקושי ויאפשרו למורים לבחורלעיבוד רגשי 

וסר חמסוגלות וחוסן אישי, ולא מממקום של להצליח ולכוחות שלהם לאמונות ורים להתחבר למ

של ילדים 'שוני צרכים'  הכלהשילוב ולכשהמורים יהיו בעמדה חיובית יותר לאונים והתנגדות. 

  ניתן יהיה לחזק בפועל את מיומנויות ההתמודדות שלהם עם המציאות הכתתית המורכבת. ,בכתות

 להכלת תלמידים:   התמודדות מרכזיותתי  מיומנויות יש ש

התלמידים, כדי שיוכלו להתמודד עם מצבי של המורים ובתהליך מקביל של  ויסות רגשימיומנויות 

ביישומיו הוצגו במאמר מודלים אפשריים ליישום של הסומטיק התוקפנות וההצפה בכתות. 

הסוגסטיבית של חלי ברק שטייין ומודל  'פתאום שינוי' של מודל 'התקשורת החיובית ,  החינוכיים

  .  אורנה קרשטיין

אלימים  תלמידים. הכתה היא 'שלם' מעבר לסך תלמידיה. עם התנגדויות בכתה כקבוצה עבודה

 מסר עבור כל הקבוצה.מעבר למאפיינים האישיים שלהם גם  ומתנגדים הם 'קול קבוצתי' ומבטאים

מה הקבוצה  להביןגם אך ( לו )להקשיב, להכיל, לעזורלילד 'שונה הצרכים'  על המורה להתיחס אישית

דרכו. ניתן להקנות למורים מיומנויות של עבודה עם תהליכים בכתה בשלביה השונים בכלל אומרת לו 

  באקלים כתה נינוח ומאפשר.  הכלה וקידום הלמידהה ך תשתפר יכולתועם התנגדויות בפרט. כ

 בהדרכה קבוצתית קבועה על תאורי מקרים מהשטח יישום המיומניות וההכלה מתרחשים 

מאתגרים את ההכלה בפועל של התלמידים השיאפשרו שבועיות,  -צריך להקים קבוצות הדרכה  דו

הקשבה, תמיכה, מודל הדרכה של שני מנחים מצוות בית הספר והשרות הפסיכולוגי יאפשר  בשטח. 

משאבי צוות ו חזקו משאבי המורה כיחיד. כך יתנוספותעיבוד רגשי ורכישת טכניקות התמודדות 

גם התלמידים יפיקו מההדרכה התיחסות מקצועית   המורים כמערכת מלוכדת ומכילה הדדית.

 באופנים שונים לפי שיקול המערכת. תלמות מורים יכולה להשתלב בהדרכה ומעמיקה אליהם. הש

 

  חדרי מוריםבערובה  בנספח מצורפת הצעה להשתלמות מורים להטמעת מודל 
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ויסות  למידת מיומנויותשל הכלת המורה, )יישום מודל 'ערובה' במערך משולש זה  –להערכתי 

יאפשר התמודדות מקצועית ומספקת של המורים  הנחית הכתה כקבוצה בליווי הדרכה קבוצתית( ו

 ,נהפוך הוא בעזרת מודל 'ערובה' המורים לא יהיו בני ערובה בידי המצב. .והמערכת עם אתגר ההכלה

  מציאות המורכבת.הם יהיו חופשיים, לבחור בתבונה ובסקרנות יצירתית כיצד להתנהל ב

 

לבחור ן ורה מוזממבמאמר הבאתי דוגמאות רבות להתערבויות יישומיות בגישת המודל. כל 

האישי( כדי שיוכל ליישם  ולגיל הילדים, לסגנונו )למערכת, מהעקרונות המוצעים את המתאים ל

 . וולהטמיע את ההכלה בדרכ
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, נדלה מ שילוב סמכות ואכפתיות בחינוך, מודל תקשורת חיובית סוגסטיבית (.2007. )ברק שטיין, ח-

https://docs.wixstatic.com/ugd/0b0bcc_c4b75a681aec41bc800f8770d7a8adfc.pdf 

נדלה התמודדות עם בעיות משמעת ומוטיבציה.  – תהליכים קבוצתיים בכתה (.2007) ח. ברק שטיין,-

 https://docs.wixstatic.com/ugd/0b0bcc_a5d6ec1a41a94419b7bad54bdf024fd1.pdf מ

 RETדיבור פנימי רציונלי לפי גישת ה  – מחשבות מתווכחות עם מחשבות (.2008) ח. ברק שטיין,-

נדלה מ של אליס. 

https://docs.wixstatic.com/ugd/0b0bcc_4d0be82c5885470a9dd098553ad6deae.pdf 

 נדלה מדויות בקבוצה, עבודה עם התנג (.2008) ח. ברק שטיין,-

https://docs.wixstatic.com/ugd/0b0bcc_0fd1e69a2fdf4257b95ba3aef0a7733c.pdf 

  נדלה מ דרכים לויסות רגשי. – אני כועס משמע אתה לא קיים (.2012ח. ) ברק שטיין,-

.wixstatic.com/ugd/0b0bcc_ef23ec9dae264be4a288ad37e74e8e37.pdfhttps://docs 

 נדלה מ לסיים את השנה בהצלחה וסיפוק. (. 2012ח. )ברק שטיין, -

https://docs.wixstatic.com/ugd/0b0bcc_b273440ee02c4caaa65b7342135cc759.pdf 

פסיכולוגיה  נדלה מתוך אתר לחזק את הרצון, להשיג מטרות. –מוטיבציה  (.2013)ברק שטיין, ח. -

 https://www.hebpsy.net/me_article.asp?id=2community.asp?id=93&article=2506 עברית

הסומטיק יישומים מ – עבודה עם קבוצות ומערכות בהצפה והתנגדות (.2018ח. )ברק שטיין, -

נדלה מ אקספיריאנס, 

https://docs.wixstatic.com/ugd/0b0bcc_702cf2d6e1204bc683f287576329c9e0.pdf 

, נדלה מ טובים השניים מן האחד – הנחיה בקו (.2019ח. ) ברק שטיין,-

/ugd/0b0bcc_cb09fc1bbb0043d4aca73b78ba60bea4.pdfhttps://docs.wixstatic.com 

עבודה טיפולית .(2019) . קיסרי, ש. , היימן, ד. , פינגלרנט, ס. , פליישמן, ח-גרינולד, נ. , גרודזין-

עבודה פסיכולוגית־חינוכית־מערכתית מבוססת  - :II רב־מקצועית מבוססת מנטליזציה

, מאתר פסיכולוגיה 9/7/2019אלקטרונית[. נדלה ב גרסה ]. מנטליזציה

 https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=3834עברית
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, מודל רב מימדי להתמודדות עם בעיות התנהגות בגן מוגנות, גבולות ונוכחות(. 2019דותן, ל )-

 בתהליכי פרסום. 

  .', מדינת ישראל, משרד החינוך, המינהל הפדגוגי, אגף א2009המלצות דו"ח ועדת דורנר, -

 . י, מדינת ישראל משרד החינוך, המינהל הפדגוג1988חוק חינוך מיוחד התשמ"ח -

 רשומות מדינת ישראל ספר החוקים, התשע"ח.  ,2018, 11 חוק חינוך מיוחד עדכון-

מודל תמיכה להרחבת יכולת ההכלה והקידום של . (תשע"ג) )עורכות(. .רביט, רשו טלמור, מ.-

 תלקיט פדגוגי ניהולי, תשע"ח.  הלומדים במוסדות חינוך.

 . הוצאת אסטרולוג מרפאים את הטראומה :להעיר את הנמר(. 2009) .לוין, פ-

 .103-110(, 2) 'זשיחות, כל". מחשבות על מיכל ומו(. "1993. )לנדאו, מ-

הנחיות לאופן ניצול התקציב השקלי להכלה ושילוב של תלמידים שוני  .(2019)נבון, מ. וסאסי, א. -

 מכתב למנהלי מחוזות, מפקחים ומנהלי מוסדות חינוך.צרכים בחינוך הרגיל. 

הוצאת מאגנס האוניברסיטה  הדרכה בפסיכותרפיה.. (תשנ"ה. ))עורכים( .ירושלמי, חוקרון, ת. -

  העברית.

. מודל "פתאום איזון", התמודדות עם בעיות התנהגות ומניעת אלימות( 2018, )א. ,קרשטיין-

  פרסום. בתהליכי

 מה זה משנה, איך אנחנו מצליחים ומתי אנחנו נכשלים להשפיע על אחרים. (.2018. )ט ,שרוט-

 הוצאת דביר. 

-Foulkes, E. (1990) Selected Papers of S. H. Foullkes. Psychoanalysis and Group 

Analysis. London: Carnac Books.  
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 נספח – הצעה להשתלמות מורים לפי מודל "ערובה"

 

 מבנה ההשתלמות

ובעקבותיה מומלץ להמשיך במפגשי הדרכה על תיאורי מקרים כפי שמוסבר   שעות השתלמות 30

  במודל

 

 חלוקת שעות ההשתלמות

 שעה לפתיחת הקבוצה: סטינג, הכרות, וציפיות.

 משוב וסיכום.  :שעה לסיום הקבוצה

 שעתיים  – סך הכל

 

 מיומנויות בגישה פרטנית ופחות קבוצתיות דגש על  –' אפשרות א

לפי ההמלצה הראשונה  –שעות: עבודה על עיבוד רגשות, מוטיבציה והתנגדויות לשילוב ולהכלה  7

 במודל. 

לפי ההמלצה  –שעות: עבודה על ויסות רגשות, בדגש על המורה והתלמיד הפרטני המקשה בכתה  18

 מא לגורם מציף את המורה. השניה במודל. אפשר להתייחס גם להורים כדוג

 שעות: עבודה על הצפות והתנגדויות בדגש על הקבוצה.  5

 שעות  30סך הכל 

 

 מיומנויות בגישה פרטנית וגם בגישה קבוצתית דגש על  – 'אפשרות ב

לפי ההמלצה הראשונה  –שעות: עבודה על עיבוד רגשות, מוטיבציה והתנגדויות לשילוב ולהכלה  7

 במודל. 

 שעות: עבודה על ויסות רגשות, בדגש על היחיד. עבודה לפי ההמלצה השניה במודל.  11

שעות: עבודה על הצפות והתנגדויות בדגש על הכתה כקבוצה, עבודה לפי ההמלצה השלישית  10

 . במודל

 שעות  30סך הכל 

 עם צוות שיש בו נכונות ומסוגלות ללמידה מתקדמת יותר. * אפשרות ב' מתאימה לבתי ספר 

 

 :סגנון הקבוצה

, על הרגשי להכלה ויסותגישת הומספר הרצאות )על השתלמות קבוצה חצי מובנית. ניתן לשלב ב

התנגדויות בקבוצה(, עבודה בקבוצות קטנות, למידה חוויתית עם המשגה, דוגמאות, קטעי וידאו, 

 . םעל תלמיד מאתגר עבורמשימות יישום למורים שיתרגלו את הנלמד בהשתלמות קריאה מתאימה, 

 : מצוות בית הספר, או מנחי חוץ בתאום ובשילוב עם צוות בית הספר.המנחים
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