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 פתח דבר .1

 )י.ל מורנו(  "אני פוגש אנשים בסביבתם הטבעית, ומנסה לתת להם את האומץ לחזור ולחלום..." 

 

 לגנים ולבתי הספרמקצועיים -צוותים רבב העבוד מזמן( 1988חוק החינוך המיוחד )

באמצעות ממקצועות הבריאות ובכללם מטפלים  של מטפלים עם הכנסתםבחינוך המיוחד 

. כשרות נלווה ,1)אמנות חזותית, ביבליותרפיה, דרמה, מוזיקה, פסיכודרמה, תנועה( אמנויות

בחוברת 'קווים מנחים לעבודת כפי שהוגדרה במערכת החינוך, באמצעות אמנויות מטרת הטיפול 

היא לסייע ולהקל  'מטפלים ממקצועות הבריאות ומטפלים באמצעות אומנויות במערכת החינוך

המפריעים לו  הסתגלותו של התלמיד למסגרת החינוכית ולהפחית את המחסומים הרגשייםעל 

 .(2017משרד החינוך, ) בלמידה ובהשתתפות בכל פעילויות התלמידים בה

-החוק מתבסס על ההנחה כי הבעיה ההתפתחותית של תלמידים בחינוך המיוחד היא רב

תלויה בין היתר  , בהיבט המערכתי,הטיפוליםשל יעילותם  .ממדית, ולכן מצריכה מגוון שירותים

(. העבודה במסגרות החינוך המיוחד 2006בתיאום ובעבודת צוות בין המספקים אותם )שקד, 

ף פעולה, בירור תמידי של הערך המוסף ושל התרומה הייחודית של ותימחייבת אפוא נכונות לש

תוך התאמת הארגון  ,יניהםבעלי המקצוע השונים, ויצירת מנגנון שיאפשר תיאום ושילוב ב

 & Elbousty & Bratt ,2009; McLaughlin; 2009בנימיני, -י המתבקש )מנורהחינוכי לשינו

Talbert, 2006.) 

אמנויות באמצעות  ותשל המטפל ןתעבודעם  אחת מדרכי ההתערבות שהתפתחו

צורך הבשל שדה, בהמודל התפתח גן כקבוצה. המודל הכיתה/ ההינהחינוך המיוחד מסגרות ב

 , שיחבר עבור התלמידים והצוות בין המרחב החינוכי לבין המרחב הטיפוליבמציאת מענה מקיף

אמנויות והמחנכת אמצעות ב תהמטפלבהנחיה משותפת של ייחודו הוא . בסביבה הטבעית שלהם

רגשיים, יצירתיים, רבדים והתייחסות ל - ,כיחידה שלמה - ,או גן כיתהבתוך , מנהלת הגןאו 

 ., באמצעות הבעה ויצירהתקשורתיים והתנהגותיים חברתיים,

הן  ,, ועם השנים התבססו והתמקצעובשדה פותחושמתבסס על המודלים  הז מודל

אמצעות ב תעבודת המטפלמציע קווי יסוד ל מודלמבחינה מעשית והן מבחינה תיאורטית. ה

 גן בחינוך המיוחד.או ה הכיתה ת בתוך מסגרתיואמנו

 

                                                           
1

טיפול באמצעות אמנויות הנו שם כולל לטיפול באמצעות אמנות חזותית, במוזיקה, בתנועה ומחול, בספרות, 

 בדרמה ובפסיכודרמה.
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 תאורטי רקע .2

 , הגישההגישה המערכתית השילוב ביןעל  מתבססגן כקבוצה' ההמודל 'הכיתה/

ת בין המטפל תייחודי עבודת צוות , יחד עםאמנויות באמצעות הטיפול הקבוצתיוהאקולוגית 

 .או מנהלת הגן אמנויות לבין המחנכתאמצעות ב

במוסד  ותאמנויות המועסקאמצעות ב ותת התפקיד של מטפלוייחודי - הגישה המערכתית

בחשבון את נקודות  . ההנחה היא כי יש לקחתלעבוד מתוך זיקה מערכתית ןמחייבת אות החינוכי

הראות השונות של כל הגורמים במערכת, על מנת להשתמש בהן לצורך קידום התפתחותם של 

מקצועיים, והיא -מיועדת לעבודה בארגונים בהם עובדים צוותים רב המערכתיתגישה הילדים. 

שילוב מקצועי בין הגורמים השונים האחראים לשלומו הראשון, מכוונת לשני ערוצים במקביל: 

שילוב בין  ,והשני ;, וכד'(ממקצועות הבריאותמורים, מטפלים  ,של הפרט )בני משפחה, מחנכים

שהן יותר מסך  ,נות נוספותלמערכת תכועשוי להעניק ה שונות,וחינוכיות גישות טיפוליות 

 . (Hughes, 2012; Konrad & Colleges, 2012)דבנפרשל כל חלק התכונות 

פעילות מהמורכב  ,תהליך בניה מתמיד דגש עלששמה  -  תהאקולוגי הגישהמוסיפה לכך 

בזיהוי מסייעת גישה זו  והסתגלות.פשרות שינויים, הכולל תהליך  ,גומלין בין האדם לבין סביבתו

מתייחסת  היא .מערכת הסובבת אותוהבין קשר ביניהם לבהבנת הקשיים של האדם והזקות ווחה

הפעיל, הגדל ומתפתח, ובין התכונות המשתנות של  אדםבין ההמתקיימות התאמות ההדדיות ל

מתוך הסתכלות  ,הערכת הפרט מבוססת על תפקודו במצב נתון . כלומר,חי הוא בההמערכת 

על יחסיו עם ואישיותיים החברתיים וההתפתחותיים, הכוללת על המאפיינים הביולוגיים, 

 .(2003 ,)רייטר הסביבה

הינה רבת  ,ערכים הטיפולייםלבין ה כייםהחינוהערכים בין המשלבת  עבודת צוותלפיכך, 

 .לצורך התפתחותם התקינה של הילדים ,בנפרד של כל מקצוע רבהבצד התרומה ה, משמעות

משמעותי על ההתקדמות  פיע באופןשעשוי להשיתוף פעולה בין אנשי מקצוע מתחומי ידע שונים 

, דמויות הסמכותהחיובית של הילדים, להקטין את תחושת הבדידות בהתמודדות המקצועית של 

השותפים בתהליך )בנבנישתי העקביות של כל תגובות ל הודות ,סייע בהגברת השפעת הטיפוללו

להעביר ידע ועמדות, אפשר לאנשי הצוות תהליך זה מ(. 2013נחום, -, ניסימוב2003אחרים, ו

היוצרות  ,מיומנויות מקצועיות לשפר , ללמוד מן הזולת וכךדרך פרספקטיבות שונותתבונן הל

קוי ידגם חהעבודה בצוות משמשת , יתר על כן(. Elbousty & Bratt, 2009) סביבה יעילה

 & McLaughlin)זה עם זה לשתף פעולה עשויים זה מזה מבוגרים השונים שלתלמידים הלומדים 
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Talbert, 2006). אווירה של אמון ושל  על מנת לקיים עבודת צוות איכותית, יש ליצורכמובן ש

אמון  (. Hughes, 2012 ;2003כספא וכהן, -; טור2009תקשורת זורמת בין חברי הצוות )דורנר, 

 זה יהווה את הבסיס האיתן להכרה בצרכי הכיתה או הגן כישות שלמה.

מוכר כמשאב רווח במערכת החינוך ומתקיים לרוב  – טיפול קבוצתי באמצעות אמנויות

השילוב בין אמנויות בקבוצות קטנות. מסגרת זו מתבססת על אמצעות ב תבהנחיה של המטפל

היכולת להיות חבר ההנחה כי תאוריות בטיפול קבוצתי לבין העיסוק ביצירה בתהליך הטיפולי. 

מנוף להתפתחות הכרתו של היחיד, לרכישת ידע ולהתרחשויות רגשיות  מהווהבקבוצה 

המטרות המרכזיות המקובלות  יחסיו עם קבוצת השווים. יפורשל וכן ,ומנטאליות שמניעות אותו

אישיים -פול הקבוצתי הן הגברת מודעות לרגשות, הרחבת הפתיחות ביחסים הביןשל הטי

הטיפול הקבוצתי  (.2011זיו ובהרב, ; 1989והתנסות בפתרון קונפליקטים )אוסטרויל וכהן, 

מאפשר למשתתפים בו לקבל משוב מהקבוצה ולתת משוב למשתתפים אחרים. משובים אלה 

מאפשרת למשתתפים לראות את החיים גם מעמדה שתורמים רבות לפיתוח הפרספקטיבה, 

  (. 2006בסופו של דבר ליכולת לחולל שינויים )יאלום ולשץ',  מתאחרת, התור

( מצאה כי לכידות קבוצתית היא המנגנון העיקרי המוביל לשינוי. לטענתה, 2010שכטמן )

קבוצה, תחושת לכידות קבוצתית הוא מדד חברתי מורכב, הכולל אווירה קבוצתית, יוקרה של ה

אישי עם חברי הקבוצה -איחוד, אינטימיות ומערכות יחסים. עוד היא מצאה כי תמיכה וקשר בין

כי מוסיף ( Cameron, 2013הם גורמי מפתח להצלחתו של הטיפול הקבוצתי בילדים. קמרון )

אישיים ומילוי הצרכים הבסיסיים של -פיתוח כישורי מנהיגות בקבוצה, בירור היחסים הבין

החברים בקבוצה, הם הגורמים המשמעותיים להתפתחות ההתקשרות, להעצמת הדימוי העצמי 

 & Thompson)  בלאק-תומפסון וטריקולתחושת היכולת המתפתחים בתהליכים קבוצתיים. 

Trice-Black, 2012) מרקע סביבתי מחו בהנחיית קבוצות במסגרת בית הספר לילדים שהת

טוענים כי סיפוק סביבה תומכת, המאפשרת לחקור חוויות מורכבות, וכן לזהות ולבטא  ,מורכב

רגשות בקבוצה, משפרת את המיומנויות החברתיות ומסייעת בהשגת תחושת ההצלחה, ביכולת 

לפתח מיומנויות להתמודדות טובה יותר במצבי קונפליקט ומקדמת הצלחה אישית, חברתית 

ותיים כי רבים מהקשיים הרגשיים וההתנהג מוסיפה (Sayder, 2008ולימודית. סיידר )

בשל מיומנויות חברתיות דלות, וכן בשל בעיות ביצירה ובאחזקה  המשפיעים על הלמידה נגרמים

של מערכות יחסים תקינות עם ההורים, עם מבוגרים אחרים ועם בני קבוצת השווים. הפעילות 
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לו ילו התנהגויות תואמות לחברה, אישווים אבקבוצה מאפשרת לפרט ללמוד מיתר חברי קבוצת ה

 המשמעות של להיות חבר בקבוצה. את פשר התנהגויות דורשות שינוי, ו

 - מוסיקה, ספרות ותנועה ,באמצעות אמנות חזותית, דרמה –העיסוק ביצירה ובהבעה 

הבעה לא  באמצעותמשותפת, מרחב להנאה גם מאפשרת הנאה פרטנית ובמסגרת של קבוצה, 

מילולית, החיונית מאוד לכל ילד, ובמיוחד לאלה המתקשים בביטוי מילולי. עבודת יצירה 

ועשייה  אישית-, קירבה ביןמעודדת עזרה הדדיתכן ו ,מעוררת השראה ויצירתיותבקבוצה 

זוהי הזדמנות  בנוסף, (.Epp, 2008; Rusted, Sheppard & Waller, 2006חברתית חיובית )

רגשות סוערים, באמצעות ולהתמודד עם מצבים מורכבים, הקשורים לקונפליקטים חברתיים 

מאפשר שינוי הן  , ובכךהבלתי מובן למובןהדיאלוג סביב היצירה הופך את פתרונות יצירתיים. 

 סימנס,-)מרקמן מתוך מודעות לתכנים לא מודעים, והן מתוך התנסות בעשייה אמנותית משותפת

לסייע להגברת יכולת שלה טמון בבאמנויות (. יתרונה של העבודה הקבוצתית 2010; קיליק, 2008

ובשל התרומה ההדדית לקבלתו  המשותף תחושת השייכות לקבוצה, בשל ההישג שבקבלת התוצר

 (.1995)דרייקורס, 

השלמה קבוצה הטבעית ב, אלא קבוצת השוויםברק לא  מתקייםה, המוצג כאןבמודל 

יצירה ובביטוי הלא מילולי העיסוק ב -הכיתה או הגן  - בחיי היום יום כיםימשתיהילדים אליה 

פיתוח דרכי תקשורת, חיזוק קשרים בין הילדים לבין יכול להוות מרחב מיוחד, המאפשר העקיף 

בתהליכים המתקיימים בתוך  , התמקדות. כמו גםעצמם ובינם לבין הצוות המלווה את הקבוצה

שיתוף בדילמות וקשיים, התמודדות עם פתרון בעיות, משוב על התנהגות, בחינה  המסגרת,

 ועוד., פיתוח אמפתיה וחמלה משותפת של מצבים חברתיים

מוכרת , קבוצה אחת יחד ותמנחהאמנויות אמצעות ב ותי מטפלתש של משותפת הנחייה

משותפת מאפשרת  . הנחיהןבעולם הטיפול הקבוצתי, ומתבססת על הרקע המקצועי הדומה שלה

וכן , אחריות על כינון התהליך הטיפולי, ניהולו והפעלתו שחזור של מודל משפחתי, חלוקת

בסיס המטבע הדברים, . )גורמי הסמכות( ותשל המנחספקת לחברי הקבוצה דגמי תפקוד שונים מ

, כנות והבעת מחשבות ורגשות ותהוא פתיחות הדדית בין המנח ההנחיה המשותפת,של  האיתן

זמן אמת. כנות זו מובילה להתפתחות מועילה של נפרדות ושל איחוד, ומשמשת דגם חיובי ב

, והאינטגרציה של הדברים הלעצמ פהלמטופלים. המודעות, הקבלה והאינטגרציה של כל שות

לתוצאות חיוביות. מודעות לתהליכי  לתרום ותעשוי, ותמהמנח תכל אח ההמיוחדים שמביא

, הם 'הנקודות העיוורות'ף באופן הדדי, כמו גם לשקף את שתהנכונות ל, כל מנחההגדילה של 
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-מנור, 2006יאלום ולשץ', ) ים במערכת יחסים זונחוצתר מורכבים, אך גם חיוניים ותהליכים יו

 (.Hoffman & Laub, 2004; 2009בנימיני, 

ת עם מחנכת יואמנואמצעות ב תהנחייה משותפת של מטפלעל רקע סקירה זו, מתבהר כי 

מובנת מאליה ואינה פשוטה. האתגר המרכזי במודל זה נובע הן  אינה מנהלת גןעם או כתה 

מהזהויות המקצועיות השונות, המייצגות תפיסות עולם אחרות.  הןמצורות ההכשרה השונות, ו

שילוב הצוות , נוכחנו להבין עד כמה התרומה של הנחיה משותפת עשויה להיות חיונית. עם זאת

המקצוע להביא  נשותמת מאפשר לכל אח חינוכית,-בגישה טיפוליתכיתתי מפגש ינוכי בשעת הח

 תלרוב, המטפל .ת, תוך הכרה בחשיבות המקצוע של האחרהשל את הייחודיות שבמקצוע

יותר לעולמם הפנימי של הילדים ולשימוש ביצירה ככלי לביטוי  האמנויות קשובאמצעות ב

בהן  לדרכיםקשובה לאופן בו הילדים רוכשים ידע ו מנהלת הגןוליצירת קשר, ואילו המחנכת או 

חיוני המקצועיים להתאים את עצמם לדרישות המציאות. השילוב בין שני העולמות  עליהם

להכיר בתפיסת  תמאפשר לכל אח ת, שכן הואהצוו להתפתחותגם ו, ילדיםהלהתפתחותם של 

יש לציין, כי בשל סיבות שונות, . ןוללמוד ממנה, תוך חיבורים יצירתיים ביניה אחרתשל ה העולמ

ובהרכבים  ותצוות שוננשות מודלים דומים בהם מתקיימת הנחיה משותפת בין התפתחו בשדה 

באמצעות  ותאחרים, כגון: פסיכולוגית, יועצת, מרפאה בעיסוק או קלינאית תקשורת, או מטפל

אם אמנויות מתחומי יצירה שונים. נראה כי מודלים אלה, אף הם יכולים להתבסס על מסמך זה. 

נה יתרונות ההנחיה המשותפת הם: תמיכה פיזית, קוגניטיבית ורגשית, שותפות באחריות, מעכך, 

 .לצרכים שונים שלהם זקוקה הקבוצה, מודלינג והעשרת טווח ההתערבויות בקבוצה

הערכות מחייבים  ,שהוצגו בסקירה זוהחבויים בעבודת הצוות המשותפת, כפי האתגרים 

 להטמעת מודל זה באופן יעיל. תהחיוני מוקדמת

 

 במסגרות החינוך המיוחד'הכיתה/הגן כקבוצה' המודל  תטמעה .3

 בשנים שהתפתח כפי, מודלהשל הטמעת  ייםהמעש בהיבטים עוסקים הבאים הפרקים

לאורך  ןותובנותיה ןבתחום, ניסיונ ותומדריכ ותותיק באמנויות ותמטפלידי -על האחרונות

 בדיאלוג הצורך את(. המודל מדגיש 2013וכן על עבודת הדוקטורט של עופר ירום ) ,השנים

 ., ומתווה דרכים ליישומואו בגן כיתהוהטיפולי ב החינוכי הצוות נשות בין פעולה ובשיתוף
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 אתגרים והזדמנויות  .3.1

בבתי ספר רגילים וכן  חינוך מיוחד, כיתות לחינוך מיוחד כוללות גנים מיוחדהחינוך המסגרות 

 בטבעיות להשתלב מתקשיםאלה תלמידים  ,רבות פעמים. לחינוך מיוחדכיתות בבתי ספר 

 יישוביםאו  מתקבצים משכונות וערים, ולעיתים אף במסגרות הקהילתיות אליהם הם שייכים

תרבותי -בשל הקושי החברתי, בנוסףבידוד חברתי. סובלים מרבים מהם מכך כתוצאה . יםשונ

ודחייה  , חריגותותשונשל תחושות  לקבל את השונה, הם נאלצים להתמודד פעמים רבות עם

לא . יתר על כן, לעיתים הם מתקשים בלמידה ספונטנית, ו(2007, טל, 2007 לידור ועמיתים,-הדס)

; 2003רייטר, ; 2000, נורמטיביות המותאמות למציאות )אליצורההתנהגויות להם התמיד נהירות 

Boyd & colleges , 2010) . 

 

תלמידי החינוך  מדגישים את הצורך במאמץ שיש להשקיע בעידוד היכולת שלמאפיינים אלה 

במהלך מודל זה מתאים להם במיוחד.  שייכות לקבוצת השווים, ונראה כי לחוש המיוחד

במסגרת התמודדות עימם ועל כן , לידי ביטוי באיםחוויות אלו , קשיים והקבוצתייםהמפגשים 

המזמנת קידום תהליכי מודעות ושיטתית,  רב חושיתאפשר התנסות מלמדת, בטוחה עשויה ל

במישור האישי והקבוצתי  חיזוק יכולות וכוחותוכן  לכידות,תחושת שייכות וס וביס והפנמה,

 ,ינוך המיוחדעובדים במסגרות החהגם אנשי החינוך והטיפול במקביל לתלמידים,  כאחד.

במסגרת  הנחיה המשותפתה .(2010בנימיני, -)מנור ווחים על תחושות בדידות מקצועיתמד

 הכיתה/גן כקבוצה יכולה להקל על תחושות אלו ולאפשר הפרייה והזנה הדדית.  

באופן נפרד לכל אוכלוסייה או לכל מסגרת, אלא נדגיש את נתייחס במסמך זה לא 

דרך  למתבונן מבחוץ, ההערכות המשותפת ואת התנאים הכרחיים להצלחתו של המודל.

ושיתוף  אמוןהיא מצריכה הניסיון מלמד כי , אך פשוטהההתערבות של הכיתה/גן כקבוצה נראית 

כל להתייחס ל חשובתנאים בסיסיים שבלעדיהם החוויה עלולה להיות קשה. כן הצוות, ו נשותבין 

משלב ההכנה, לאורך כל תקופת ההתערבות ועד לסיכום  יםהמעגלים המקיפים את התלמיד

ערוצי מצריך שיתוף הורים, הבנייה של  בין התהליך החינוכי לתהליך הטיפולי . השילובהתהליך

יצירת ערוצי וכן  ,עם הכיתה במעגל הראשוני ותהצוות העובד ותבין חברקבועים תקשורת 

 . ותמקצועי ותמורויועצת, פסיכולוגית  ת,מנהל: הצוות במעגל השני, כגון נשותבין  תקשורת

 

 יסוד הנחות .3.2
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 במערכת  םאותוהצוות המלווה  יםהילד אליה שייכים הכיתה/הגן הם המסגרת הבסיסית

 .לאורך יום הלימודים החינוך

 .השתייכות לקבוצת השווים מהווה צורך התפתחותי של הילד והמתבגר 

 לתחושת הרווחה של החיוניות שייכות ולכידות חוויות לבסס  בכיתה יסייע אקלים חיובי

 ים.משתתפה

 התקשורת תתפתח ככל שישתפרו תהליכי  תחושת הלכידות בקרב חברי הכיתה

 .מצעי הבעה שונים, באמצעות עיסוק באחברתיתהמסוגלות וה

  על , עבודת צוותים רב מקצועיים בחינוך המיוחדהתוכנית מבקשת לאפשר, לזמן ולקדם

 .היא מטרה ואמצעי כאחד כן

 

 מטרות על .3.3

  התלמידים לבין עצמם ובין תלמידי הכיתה בין כבדת אפשרת וממ תקשורתופיתוח קידום

 .טיפולי-החינוכי לבין הצוות

 פיתוח מיומנויות מותאמות להתמודדות עם מצבי חיים משתנים. 

 את תלמידי הכיתה, מניעיהם ודרכי התנהלותםשל הצוות הרב מקצועי  הבנההרחבת ה. 

 שמאפשרות קידום מקסימלי של יכולות ייחודיות  ,בניית דרכי התערבות משותפות לצוות

 .של כל אחד מהתלמידים

  הצוותחברות לבניית מסגרת תמיכה והכלה הדדית. 

 

 המודל בבניית דרך אבני .3.3

הוא מרכזי  כקבוצה' /הגן'הכיתהתהליך ההתארגנות וההכנה לקראת עבודה על פי מודל 

, שיטתי בהגדרת המטרותיהיה העבודה. ככול שהצוות יהיה מוכן מבחינה מערכתית והצלחת ב

הוא מקום בטוח הקבוצתי שהמפגש  ושיחותלמידים הואופן תהליכי ההתערבות,  הזמנים

 יתנו אמון בצוות.חברתית ו התנסותל

 קבלת החלטותשיקולים ב .3.3.1

מערך  יש לשקול את ',כקבוצה /הגןהכיתה'החלטת הצוות להפעיל את מודל טרם 

חשוב לציין כי עבודה על פי מודל זה אינה מהווה תחליף הנפשיים לכלל הילדים.  הטיפולים
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טיפוליות יחידניות, טיפול דיאדי )המשלב הורה ילד(, או טיפול בקבוצות קטנות,  להתערבויות

 ,ניפרט גן לא כל הילדים זקוקים לטיפולהכיתה או הבמסגרת דרך טיפולית נוספת.  תאלא מאפשר

 אבל כל הילדים יכולים להתפתח וללמוד ממפגש של כיתה כקבוצה. 

, מומלץ באותה מסגרת חינוכית ותמועסקאמנויות אמצעות ב ותשמספר מטפל קריםבמ

ני פרטבאופן  טפלת תאחר תומטפל התערבות הכיתתית,נחה את הת תאח תלהפריד, כך שמטפל

לבין  ,שלמה כיחידההרואה את הכיתה  תמטפליש לקיים קשר קבוע בין הזה במצב . בילדים

גן או ב תעובד תאח תבהם מטפלאחרים, במקרים ני. פרטטיפול עם הילדים ב תהנפגש תמטפלה

להקצות גם בו זמנית ו כקבוצה' /הגןמודל ה'כיתהראוי לקיים את  כדאי לשקול האם ,כיתהב

י נשב תמטפל השל אותבמקביל  עבודהשכן לאותם ילדים,  בקבוצה קטנהפרטניים או  יםטיפול

עם  תנפגש תאח תמטפלכאשר  .וסתירה בין מטרות טיפוליות בלבול עלולה לחולל, טיפול ופניא

כקבוצה וגם באופן פרטני, יש להכין מראש את הילדים, להסביר את הדומה והשונה  /הגןהכיתה

 . דרכי ההתנהלות השונות שבין הטיפול הפרטני לכיתתיאת את הציפיות ו בין המסגרות, להגדיר

ם והכרחיים המאפשרים את קיומה ישני תנאים בסיסימיטבית קיימים לעבודת צוות 

 ותלויים זה בזה: 

 החינוך במסגרות הגן או הכיתה של משותפת להנחיה במערכתשעה קבועה  קביעת .1

, הסייעת הגן/מנהלת המחנכת, הכיתה תלמידי כל קבוע באופן ישתתפו בה, המיוחד

. הפעילות מתקיימת עם כל הנוכחים הנמצאים באופן באמנויות אמצעות תוהמטפל

ילדים ואנשי צוות לא ייצאו לפעילויות אחרות שטבעי בכיתה/בגן. לכן יש לדאוג לכך 

 בזמן זה; 

קביעת מפגש קבוע במערכת השבועית, לשם עיבוד התכנים, הרחבת התקשורת  . 2

רחי להתבוננות על והזדמנות לרפלקציה של הצוות על המפגש. מפגש זה הנו תנאי הכ

 . ותהתפתחות התלמידים, על המשכיות התהליכים ועל יחסי המנח

לעבוד על פי המודל של , ההמלצה היא שלא אלהבסיסיים שני תנאים ללא אפשרות לקיום 

 כקבוצה. /הגןכתהה

 

 המסגרת ועקרונות הבסיס קביעת .3.3.2

 

 אמצעות ב תנהלת ביה"ס, היועצת, המחנכת, המטפלהבתיאום תעשה  - קבלת החלטה

 והמדריכה המקצועית הבית ספרית. ות, מדריכת המטפלאמנויות
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 יש לקיים מספר מפגשי צוות לפני תחילת התהליך, לשם העברת מידע  - הכנת הצוות

. הכיתתי אקליםבכן התלמידים באופן אישי וקשיים של בו כוחותב ותועדכון השותפ

 .בהתאם יגובשוהמטרות הטיפוליות ודרכי ההתערבות 

 אין כקבוצה. /הגןהכתההעבודה במודל יש ליידע את ההורים על קיום  - יידוע ההורים 

שכן  ,צורך בקבלת אישור חתום מהם על טופס הסכמה לטיפול באמצעות אמנויות

חינוכית והינה חלק ממערכת השעות של -כקבוצה היא התערבות פסיכו /הגןהכיתה

כחלק מדיווח המחנכת להורים על כל התכניות הפועלות  ציין אותהניתן להתלמידים. 

 .בכתה

 בחדר הטיפולבכתה או היכן יתקיים המפגש,  חלטהיש לקבל ה - מיקום המפגש, 

 העבודה.מטרות באפשרויות הקיימות בשדה ובהתחשב ב

 להפעלת  זמן קבוע במערכת שעות הלימודיש לקבוע  - הקבוצתי המשותף מועד המפגש

של פעילות משותפת של הצוות בהתאם לגיל אקדמיות הקבוצה, בין שעה לשעתיים 

 .הילדים וליכולתם

 דיון, לשם התבוננות,  התהליך עיבודלקבוע במערכת  מפגש יש לתאם -צוות ה ועד מפגשמ

בנפרד, ולא בהכרח ברצף זמנים עם  תקייםיכול לה מפגש זהרפלקציה ותכנון עתידי. 

 .במערכת אחת לשבועומסודר באופן קבוע  ןהיה מעוגי הז מפגשובלבד ש ,הפעילות

  הצוות הינה חיונית.ות של כל חבר ןנוכחות

עבודה על פי לקיים את ה המלצתנו היא שלא, מפגש זהבמידה ולא ניתן להקצות כאמור, 

 .לחשוב על מודל חלופי כגון טיפול קבוצתי ויש ,מודלה

 משתתפים בתהליך: נשות הצוות הקבועות המלוות את הכיתה בחיי  - קביעות ורצף

כדאי להמשיך את היומיום שלה. במצבים בהם אחת מנשות הצוות נעדרת מהעבודה, 

שעל פי שיקול דעת הצוות ניתן בתנאי  ,הרצף ולקיים את הפעילות עם הצוות שנמצא

. העיקרון המנחה את ההחלטה הוא שהתהליך יהיה לשמור על ערכי הקבוצה ומטרותיה

מתקיים בסביבה הטבעית של הילד ובמציאות של הכיתה, ולכן ההתערבות הטיפולית 

 ממשיכה תפיסה זו. 

 הצוות ות הצוות כולו אחראי על הפעלת הקבוצה ולכן על כל חבר - אחריות ומחויבות

 . עם הכיתה או הגן לאורך המפגש ותפעיל ותשותפלהיות 
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 תכנים ודרכי פעולה. הדבר יכול להיעשות תוך כדי  -מומלץ לתעד את המפגשים  - תיעוד

כתוב יהצוות  אמצע השנה ובסיומהב על כך. ת, וכדאי להחליט מי אחראימפגש העיבוד

אור הנושאים שהעסיקו את הכיתה, תמצית יהמודל שיכלול ת עלדו"ח סיכום כללי 

 הפעילויות, קשיים, הצלחות, תובנות ומסקנות. 

  לא יוצאו תלמידים לפעילויות שבמהלך המפגש מבעוד מועד יש לדאוג  - יםתלמידנוכחות

 .אחרות

 מומלץ להקדים לפעילות הכיתתית שיחות אישיות קצרות עם  - חוזה אישי עם כל תלמיד

והמחנכת. מטרות השיחה: יצירת קשר ראשוני  תהמטפל התלמידים שיכללו את

ומחויבות לתהליך, בירור הציפיות והקשיים של התלמידים, בירור צרכי התלמידים 

מהצוות והכנתם לקראת התהליך הקבוצתי. במידת הצורך ניתן לקבוע דרכי התנהלות 

 מותאמות באופן אישי.

 שיחה מקדימה בכיתה עם לאחר השיחות האישיות מומלץ לקיים  - חוזה כיתתי

נתן מידע לגבי לוחות הזמנים, מקום המפגש, מטרת יבה יהעבודה מסגרת התלמידים על 

 .והעיסוק ביצירה המפגשים

 עשיר ומגוון ציוד לדאוג ל :והאמנויות יש להיערך מבחינת חומרי היצירה - חומרים וציוד

הציוד, החומרים דרכי שמירה על לקבוע אחסון ולמצוא מקום מתחום האמנויות, 

 . העבודותו

 

 הלכה למעשה מודלהפעלת ה .3.3.3

ינחו את הקבוצה על פי  ויותאמנאמצעות ב תהמטפליחד עם מחנכת הכיתה/מנהלת הגן 

 ,התהליך שלרפלקטיבי  עיבודעל בנית תכנית פעולה, הפעלת הקבוצה ו ותיאחראיהיו  ןה .המודל

 במסגרת החינוכיתכי גם הסייעת הקבועה  מומלץתוך חיבור תחומי הידע הטיפולי והחינוכי. 

 .בפעילותקח חלק תי

כדאי ליצור מפגש תיאום ציפיות, המדגיש  כקבוצה, ה/הגןהכת העבודה במודלטרם תחילת 

 ., ואת חלוקת התפקידיםמודלצוות ל תשל כל אש התרומתהמרחב המשותף וכן את את 

 :המרחב המשותף 

 ותהצוות המשתתפ ותתיאום ציפיות בין חברהכרות ו. 

 םהכלליים והייחודיי התלמידים מיפוי צרכי. 
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 הקבוצה קביעת מטרות. 

 החל משלב התכנון ועד הביצוע., סייעתכת, מחנתמטפל :הגדרת תפקידים , 

 הצוות בזמן המפגש. נשותסידור הישיבה של התלמידים ושל  תכנון 

  לשינוי בהתאם לעבודת הקבוצה.  ןגמיש הניתהכנת מבנה ראשוני 

  וחלוקת תפקידים בהנחיה. מבנה המפגשתכנון ותיאום של 

 ות טיפוליים כגון מודלינג, העזרה המוגשת לילדים, בהתחשב בעקרונ איכותיש לדון ב

 שיתוף, הכלה, גבולות, סמכות, רפלקציה.

 המוסכמים ומיושמים על  דרכי תגובה אפשריות במצבי משבר אופיינייםעל ם מראש ותא

 .ותידי כל המנח

  אין לנסות להבין מהן הסיבות לכךלשיתוף פעולה מומלץ של תלמיד בעת התנגדות .

, ולקיים , בתנאי שאין הפרעה למהלך הקבוצההימנעותלאפשר לכפות השתתפות, אלא 

 . עידוד עדין לשתף פעולה

 להתמודדות במסגרת , יש להתחשב בנהלים המקובלים מילולית או פיזית ותבעת תוקפנ

. אלה יכללו הדרגתיות ליצור אותם חשוב נהלים, ה, ובמידה ואיןעם מצבי משבר אל

ובקשה להפסקת התוקפנות; הפסקת בחוזה בתגובות: הזכרת הכללים המקובלים 

צוות. לאחר האירוע, יש  תהפעילות ועד הוצאה מחוץ למסגרת הכיתה או הגן, יחד עם אש

ות רמת תוקפנות לברר מהן הסיבות לתוקפנות ולטפל בהן. במקרה של קבוצות בעל

המחויבים לחוזה. כל  םגבוהה מומלץ לחתום על חוזה כתוב ולאפשר כניסה רק לתלמידי

תלמיד שלא יסכים יוזמן לשיחה עם ההורים ויועצת או מנהלת, על מנת להרחיב את 

 הסמכות, לעודד קבלת הכללים או למצוא מוצא אחר.

 

 :חלוקת התפקידים

 אמנויות אמצעותב תהמטפל תרומת

o  בהנחיית קבוצותומעשי היכרות עם ידע תיאורטי. 

o  לשלב התפתחותהוהמותאמים למטרות הקבוצה יצירתיים  כליםשילוב. 

o ידע המקצועי להבנת התהליכים הקבוצתיים שמתרחשים במפגשיםשיתוף ב. 

o  לתהליכים האישיים של התלמידים, תוך חיבור בין תהליכים קבוצתיים

 של כל תלמיד. שיותולמטרות האיהתייחסות למטרות הקבוצתיות 
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 מנהלת הגןאו  המחנכת תרומת

o  של התלמידים.ות מוגבלולהיכרות עם גישות פדגוגיות מותאמות לגיל 

o םמכל הגורמים המקיפים אות יםהמידע על התלמיד יכוזר. 

o  התלמידיםצרכיהם הייחודיים של האישי והרקע היכרות עם. 

o  לעבודה במודל זה.ריכוז הקשר עם הורי התלמידים בנוגע 

o .שיתוף בידע המקצועי להבנת התהליכים האישיים והכיתתיים 

 הסייעת תרומת

o על  אותםכמי שפוגשת  ,על התלמידים הבנותיהמנקודת מבטה ומצוות העשרת ה

בסיס יומי באופן אחר מהמחנכת. היא משתתפת פעילה בכל המפגשים ואם 

 גם בישיבות הצוות שלאחריהם. משתתפת  ,מתאפשר

 

 ,תמציג התערבות ייחודי 'אמנויותאמצעות בטיפול ב כקבוצה /הגןכיתהה'המודל  ם:לסיכו

של הקבוצה הטבעי כוחה  על הןתבססת מו בין הגישה החינוכית לגישה הטיפולית תהמחבר

קירבה מעודדת הזולת וו העצמיעל היצירה המשותפת המסייעת להבנת הן , ועבור הילדים

תקשורת תומכת ומכבדת, תוך יצירת מסגרת מוגנת  מקדםזה עבודה . מודל בינאישית

הצוות. לשם ביצוע מיטבי של המודל מומלץ לקיים השתלמות  נשותלתלמידים ול כילהומ

 לגיבוש וליישום מטרות ודרכי ביצוע.  של הצוות החינוכי והצוות הטיפולימשותפת 
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 . תל אביב: חידקל.והטיפול באומנותיש פרות סגולות: חיי (. 1995) 'דרייקורס, ס
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לידור ומ' -קידום שיתוף ותקשורת בדרך קוגניטיבית. בתוך נ' הדס –פסיכיאטרית: קש"ת

 ליתם.(. כפר יונה: 328-309)עמ' שיקום והחלמה בבריאותהנפשלכמן )עורכים(, 

 . תל אביב: גל. מסע קבוצתי(. 2011זיו, י' ובהרב, י' )

(. תלמידים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך: יעדים ודילמות. 2003טור כספא, ח' וכהן, י' )
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 הוצאת רמות.

לידור ומ' לכמן -טיגמה כלפי אנשים עם מוגבלות פסיכיאטרית. בתוך נ' הדס(. הס2007טל, א' )

 (. כפר יונה: ליתם.290-273)עמ' שיקוםוהחלמה בבריאות הנפש )עורכים(, 

. אור יהודה: כנרת, ירושלים: טיפול קבוצתי: תיאוריה ומעשה(. 2006, ולשץ', מ' )'יאלום, א

 מאגנס.

אביב: ספר -. תלצוותים רב מקצועיים: תיאוריה, מחקר ויישוםעבודת (. 2009בנימיני, א' )-מנור

 לכל.

נבו -מקצועי. בתוך: ל' קסן ומ' קרומר-(. ניתוח שיח אתנוגרפי של צוות רב2010בנימיני, א' )-מנור

 (. באר שבע: אוניברסיטת בן גוריון.192-181)עמ'  ניתוח נתונים במחקר איכותני)עורכות(, 

נדלה מ: . 15קהילת קבוצות, הייחוד של עבודה קבוצתית באומנות.  (.2008סימנס, ד' )-מרקמן

http://www.igroups.co.il/fullart.asp?art=48 

קווים מנחים לעבודת מטפלים ממקצועות הבריאות ומטפלים באמצעות (. 2017משרד החינוך )

 ירושלים: משרד החינוך. כת החינוך.אומנויות במער

-. תלטיפול באמנות בילדים המתנהגים בתוקפנות –כל צבעי הנפש (. 2013נחום, ע' )-ניסימוב

 אביב: מכון מופ"ת.

http://meyda.education.gov.il/files/Owl/Hebrew/Dorner.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Owl/Hebrew/Dorner.pdf
http://www.igroups.co.il/fullart.asp?art=48
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