
מה בעצם עשינו?
סיפורי הצלחה ממרכזי תמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה 

עורכים

ארנה שמר 8 יונה רוזנפלד 8 אורית דהן 8 אריאלה דניאל-הלוינג



What have we actually done?
Success stories of support-centers for students with learning 
disabilities

Orna Shemer, Jona M. Rosenfeld, Orit Dahan, Ariella Daniel-Hellwing

עורכים: 

האוניברסיטה  רופין;  האקדמי  המרכז  מאיירס-ג׳וינט-ברוקדייל;  מכון  שמר,  ארנה  ד״ר 

העברית בירושלים

פרופ׳ יונה רוזנפלד, מכון מאיירס-ג׳וינט-ברוקדייל; האוניברסיטה העברית בירושלים

ד״ר אורית דהן, המכללה האקדמית בית ברל 

אריאלה דניאל-הלוינג, המכללה האקדמית בית ברל; המכללה האקדמית ספיר

 

הוצאת הספרים של מכון מופ"ת:

עורכת ראשית: ד"ר יהודית שטיימן

עורכת טקסט ולשון: עפרה פרי

עורכת לשון אחראית: מירב כהן-דר

עורכת גרפית ומעצבת העטיפה: אורית לידרמן

צילום העטיפה:

קטע מתוך: "5000 זרועות לאחוז בך", מיצב במבוק, דאג ומייק סטארן 2014, מוזיאון ישראל, 

ירושלים © דאג ומייק סטארן

התמיכה  מרכז  בוגרת  בסיכון,  לנוער  ומומחית  חינוכית  יועצת   ,)M.Ed.( חן  ריקי  צילום: 

)לסטודנטים עם ליקויי למידה( במכללה האקדמית בית ברל

מסת"ב: 978-965-530-100-7 

© כל הזכויות שמורות למכון מופ"ת ולמכון מאיירס-ג׳וינט-ברוקדייל, תשע"ו/2016

© הזכויות לשירים שמורות ליוצרים ולאקו״ם 

http://www.mofet.macam.ac.il 03-6901406 :'טל

דפוס: אופסט טל בע״מ



תוכן העניינים

פתח דבר/ לאה קוזמינסקי..................................................................................... 5
דבר העורכים.......................................................................................................... 9

שער ראשון: תשתית עיונית
15 .................................................................................................................... מבוא
17 ..... פרק 1: ליקויי למידה והפרעת קשב וריכוז בקרב מבוגרים / טליה קונסטנטין

פרק 2: התפתחות מרכזי תמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה
42 ................................................... בחינוך הגבוה בישראל / יעל מלצר ואורית דהן

פרק 3: מסע הלמידה מהצלחות של מנהלות מרכזי התמיכה /ארנה שמר 
52 ....................................................................................................... ויונה רוזנפלד

שער שני: עבודה פרטנית 
71 .................................................................................................................... מבוא
פרק 4: אבנים שחקו מים – דנה מגשימה את חלומה/ אופירה טיקוצ'ינסקי.......... 76

פרק 5: "פותחת עתיד" – סיפורה של אלה ה״פותחת עתיד״ לעצמה 
88 ................................................... ולסטודנטים שהיא מלווה / דפנה לינקר-גוברין

פרק 6: "תני לי יד" – ליווי תעסוקתי ככוח מניע להשתלבות בעבודה / 
98 ....................................................... אורלי צדוק, יעל מלצר, הדר בן-סירא רוטמן
פרק 7: הדרך להצלחה רצופה מהמורות / טליה קונסטנטין............................... 121

פרק 8: "כל עוד התעקשנו יחד – הצלחתנו הייתה מובטחת":
135 .... תהליכי תמיכה פרטנית / קרן גולומבוביץ', שירלי הרשקו, יהודית )דיתי( דנן

פרק 9: רגעי מפגש ומפנה בעבודה משותפת עם סטודנט לקוי למידה / 
166 ................................................................................. עמלה עינת ושאול אלבלק

שער שלישי: עבודה בקבוצות
191 .................................................................................................................. מבוא
פרק 10: "כיום לכתיבה יש חוקיות ברורה בעיניי" / אורית דהן ויעל מלצר......... 195



פרק 11: "הבנתי שארגון זמן היה הדבר הכי חשוב לי במכינה" /
יעל מלצר, אורית דהן, נעמי הדס-לידור............................................................. 209

שער רביעי: סיפורי הצלחה בעבודה מערכתית
223 .................................................................................................................. מבוא
229 ........ פרק 12: שותפות כמנוף לצמיחה הדדית של השותפים / עידית עינן-סעד

פרק 13: מחריגות לשונות: הקמת מרכז טיפוח והעצמה לסטודנטים במכללה /
שרה גבעון.......................................................................................................... 245
263 ....... פרק 14: מקושי לאתגר – בניית קורס אנגלית ייעודי מותאם / ליאורה חפר
 פרק 15: מסיפור הצלחה אישי לשינוי מערכתי: בניית תמיכה מערכתית במתמטיקה /
זהבה ביגמן ........................................................................................................ 277

פרק 16: יצירת שותפות במסגרת חונכות "סטודנט לסטודנט" / 
יעל רויטמן, אריאלה דניאל-הלוינג, סוזי רוסק................................................... 289

פרק 17: מעצבים הזדמנות: חונכות "סטודנט לסטודנט" בראייה מערכתית / 
אריאלה דניאל-הלוינג, אנה קסלסי-סולטן, נטע גרובר...................................... 316

פרק 18: "כמו שהוא למד מהו מוסד אקדמי, כך אני למדתי נגישות מהי" – 
332 ....................................... שילוב סטודנט עם מוגבלויות במכללה / עדנה צפריר

שער חמישי: מה למדנו ממה שעשינו? סיכום הלמידה מסיפורי ההצלחה
פרק הסיכום: מה למדנו ממה שעשינו? /  

ארנה שמר, אורית דהן, אריאלה דניאל-הלוינג, יונה רוזנפלד............................. 347

על הכותבים )על פי סדר א"ב(............................................................................ 363

370 .......................................................................................................... Abstract



5 |  

פתח דבר / לאה קוזמינסקי

במוגבלויות  ליקויים  עם  אנשים  על  השיח  התמקד  ה-21  המאה  תחילת  עד 
הטיפול  ובדרכי  בפסיכופתולוגיה  המבדלת,  באבחנה  ובכאב,  בחולי  ובקשיים, 
ועל  גנטיקה  על  למדנו  המוגבלויות:  בשורשי  עסק  רב  הדיפרנציאליות. מחקר 
צפינו  וגם  לימודיים,  קשיים  המגבירים  סביבתיים  מצבים  זיהינו  למידה,  ליקויי 
בתחומי  מרבי  לתפקוד  למידה  ליקויי  עם  מבוגרים  של  השלילית  בפרוגנוזה 
בזיהוי הליקוי  הגישה התמקדה  וזוגיות.  לימודים, עבודה, חברה   – חיים שונים 
ובניסיונות לתקן אותו, ולא בהישענות על הכוחות של הפרט ועל רשת התמיכה 
שהוא יוצר סביבו. אמנם בעלי שאר הרוח שבינינו עסקו נוסף על תיקון הליקויים 

בטיפוח יכולות, אך באופן כללי על סדר היום היו מקורות הליקוי וביטוייו. 
במאה הקודמת כמעט שלא פורסמו מחקרים שבחנו את התפקיד של רגשות 
למידה  ליקויי  עם  לומדים  של  אבחון  בתהליכי  ותקוות  כוחות  של  או  חיוביים 
בתכונות  בהצלחות,  בכוחות,  חיוביות,  בחוויות  המדעי  העיסוק  בהם.  והטיפול 
של  אנשים,  של  וצמיחה  התפתחות  המקדמים  ובתהליכים  חיוביות  אישיות 
קבוצות ושל מסגרות לא הונח על סדר היום. בשנת 1965 החל הפסיכולוג מרטין 
עוד   .)learned helplessness( נרכש  אונים  חוסר  המושג  את  לבסס  סליגמן 
בהיותו סטודנט באוניברסיטת פנסילבניה ביצע סליגמן את הניסויים הראשונים 
והוכיח שניתן ללמד אותם להיות חסרי אונים, כשמונעים מהם את  עם כלבים 
האפשרות לשלוט באירועים של קבלת שוק חשמלי. בעקבות מחקריו הראשונים 
נכתבו עבודות מחקר רבות על תחושות של חוסר אונים, והוסק מהן כי זו חוויה 
המתרחשת במצבים שהפרט אינו שולט בהם על חייו. בשנת 1998, עת סליגמן 
ובו  נאום מכונן  )APA(, הוא נשא  היה נשיא האגודה האמריקנית לפסיכולוגיה 
קרא לא להסתפק במחקר על ה"פתולוגיה" אלא להעמיק את הידע על מיטביות 
ועל תפקוד מרבי של אנשים גם במצבי קושי, בהנחה שהאדם הוא הרבה יותר 
מאשר סכום חוסר התפקוד של מערכת העצבים המרכזית שלו או של היעדר 
יכולות הקריאה שלו. מאז תחילת המאה מוכרים המונחים פסיכולוגיה חיובית 
הרבה  הוא  האדם  מעודדת:  לתפנית  זכתה  שלנו  והרִאייה  נלמדת,  ואופטימיות 
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להדגים  יכול  והוא  המעכבות,  חייו  ונסיבות  תסכוליו  קשייו,  תחומי  מסך  יותר 
תקווה  צמיחה,  של  ממדים  גם  שלו  העצמית  ההכוונה  ובכישורי  בנחישותו 
והתפתחות; עלינו מוטל להבין מהם התנאים המיטביים שבהם אדם יכול להצליח 

ולחיות חיים מלאים.
אירועים  ומפרש  כישלונותיו  ואת  הצלחותיו  את  מסביר  האדם  שבה  הדרך 
שקורים לו היא חלק מהדיאלוג הפנימי שלו עם עצמו ועם סביבתו, העשוי להיות 
אופטימי או פסימי. את כל כותבות הפרקים שבספר שלפנינו – ראשות של מרכזי 
– מנחה סגנון  תמיכה במוסדות אקדמיים בישראל וחברי הסגל הפועלים בהם 
מתמידות  בונה,  באופן  ופועלות  מצבים  מעריכת  הכותבות  האופטימי.  ההסבר 
בפעולותיהן, אינן מרימות ידיים ואינן מוותרות. תגובתן לכישלונות היא מנקודת 
מוצא של עוצמה אישית ושל הכרה בתכונות החיוביות ובכוחותיהן-הן ואלה של 
רשתות התמיכה שהן מצליחות ליצור עבור הסטודנטים הנעזרים בשירותים של 
מרכז התמיכה, וכל זאת בָפגשם בהצלחות, אך גם בָעמדם מול אכזבות. ההגדרה 
שהשקיעו  המאמץ  ההצלחות,  סמך  על  היא  הפרקים  כותבות  של  העצמית 

והאסטרטגיות שהפעילו בסיוע לסטודנטים עם ליקויי למידה. 
בישראל פועלים עתה 55 מרכזי תמיכה במוסדות להשכלה גבוהה, המעניקים 
שירותי ייעוץ ותמיכה לימודית ורגשית לכ-20 אלף סטודנטים. כותבות הפרקים 
בספר מציינות, כי למרות הפעילות הענפה בתחום עדיין אין תיעוד מפורט של 
עקרונות  ובהמשגת  בתיעוד  לצורך  נענה  זה  ספר  וכי  התמיכה,  מרכזי  פעילות 
פעולה מוצלחים. מרכזי התמיכה מציעים מגוון שירותי תמיכה, לרבות התאמות 
והכנה לבחינות, קבלת החלטות, הצבת  בדרכי ההיבחנות, אסטרטגיות למידה 
של  האישי  הערך  תחושת  וחיזוק  לקריירה  ייעוץ  עצמי,  וסנגור  אישיים  יעדים 
שלהם.  האקדמיים  והכתיבה  הקריאה  כישורי  של  קידום  ואף  הסטודנטים 
השירותים  מעטים  ורק  הראשון,  התואר  ברמת  לרוב  ניתנים  אלה  שירותים 

הייחודיים לסטודנטים בתארים מתקדמים. 
והן  הסגל  שהן  המסגרות  מאפייני  על  ידיעותינו  את  מרחיבים  הספר  פרקי 
הלימודים  בתקופת  )מקדמים  הצלחה  גורמי  כעל  עליהם  מעידים  הסטודנטים 
בהמשך(.  קריירה  ולפיתוח  לחיים  כישורים  ומקנים  גבוהה  להשכלה  במוסד 
באינטנסיביות  ללומד,  אישית  המותאמות  ובאלו  גנריות  תמיכה  בדרכי  מדובר 
התמיכה וברמת המעורבות של הסטודנטים, שותפותם בתהליכי תיעוד והבנת 
בנוגע  וההמשגה  התיעוד  צעדי  יכללו  שבעתיד  מציעה  אני  הפעולה.  עקרונות 
 ,)inclusive research( מכיל  מחקר  גם  ותרומתם  התמיכה  מרכזי  לפעילות 
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הלמידה,  ליקויי  עם  הסטודנטים  את  גם  המשתף  צוות  שיערוך  מחקר  כלומר 
הממצאים  בניתוח  בביצועו,  המחקר,  בתכנון  מלאים  לשותפים  יהפכו  הם  וכך 
והמשגתם ואף בהפצת התובנות. בדרך זו יהיו תהליכי ההעצמה מקיפים ויכללו 

את כל השותפים להצלחת הפעילות של מרכז התמיכה.
יונה  שמר,  ארנה  הספר  לעורכי  הרבה  הערכתי  את  לבטא  אבקש  לסיום, 
את  להשמיע  עצמם  על  שקיבלו  דניאל-הלוינג,  ואריאלה  דהן  אורית  רוזנפלד, 
התמיכה  מרכזי  צוות  של  הפעולה  עקרונות  את  ולהמשיג  ההצלחה  חוויות 

לסטודנטים עם ליקויי למידה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל. 





9 |  

דבר העורכים

ספר זה הוא עדות לעשייה מרובה שטרם תועדה בכתובים. מתוארת בו למידה 
מאומצת, שנמשכה ארבע שנים, של מנהלות מרכזי התמיכה ושותפיהן ברחבי 
"למידה  בנושא  חשיבה  צוות  במסגרת  שהתרחשה  בלמידה  מדובר  הארץ. 
פורום  ליקויי למידה", בעקבות  מהצלחות של מרכזי התמיכה לסטודנטים עם 
העבודה  מופ"ת.  במכון  מעשור  יותר  זה  הפועל  התמיכה  מרכזי  של  מנהלות 
המשותפת של צוות זה עם אנשי "היחידה ללמידה מהצלחות וללמידה מתמשכת 
במערכות חברתיות" של מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל הביאה להפקת הספר, 
המתאר סיפורי הצלחה של 12 מרכזי תמיכה. את הצוות הקימו ד"ר אורית דהן 
ואריאלה דניאל-הלוינג ממכון מופ"ת, וליוו אותו פרופ' יונה רוזנפלד וד"ר ארנה 

שמר ממכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.
הספר מיועד לסטודנטים עם ליקויי למידה, למטפלים מקצועיים העובדים 
עם ילדים ועם מבוגרים עם ליקויי למידה, לבני משפחתם, לכל המתעניין בתחום 
בקהילות  למידה  המאפשרת  מהצלחות,  למידה  של  במתודה  ולמתעניינים  זה 
לומדים הרוצים לשפר את ביצועיהם. על פי המתודה הראשונה, למידה מהצלחות 
העבר היא בסיס לעשיות בעתיד, תוך כדי הפניית השיח מקשיים, מאי-הצלחות 
ומתסכולים לעבר שפה חדשה המתמקדת בסיפורי הצלחה. השאלה "מה בעצם 
את  שהנחתה  המרכזית  השאלה  את  מבטאת  הספר,  כותרת  שהיא  עשינו?", 
עבודתנו המשותפת. הבירור המדוקדק של השאלה נעשה בהשראתו של דונלד 
שון )Donald Schön(, עמיתו של רוזנפלד, שעסק במהות הידע ובין השאר בידע 
ההנחיה  את  עממית  בלשון  וניסח   ,)actionable knowledge( לפעולה  מַכוון 
לתיאור מפורט של העשייה: ״Just tell me what the hell did you do". בפרקי 
 Chris( הספר באות לידי ביטוי תפיסותיהם של שון ושל שותפו כריס אגריגיס

Agrygis( בתחומים אלה, וגישתו אל העשייה משתקפת בשם הספר.
יוחד  הראשון  השער  פרקים.  מגוון  שער  ובכל  שערים,  חמישה  לספר 
מוקדש  השני  השער  בהם;  עוסק  שהספר  התחומים  של  התאורטית  לתשתית 
לעבודה פרטנית עם סטודנטים עם ליקויי למידה; השער השלישי מתאר עבודה 
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חוזר  החמישי  והשער  מערכתית;  בעבודה  מתמקד  הרביעי  השער  קבוצתית; 
לשמו של הספר ושואל )וגם עונה(: מה למדנו ממה שעשינו? 

פעולתנו.  עקרונות  ואת  עשייתנו  את  שחשף  למידה  מסע  עברנו  אנו  ואכן, 
בתהליך הלמידה המשותף גילינו כי לעובדים במרכזי התמיכה הללו יש ידע רב, 
גלוי וסמוי. תהליך זה ִאפשר להעלות את הידע הסמוי ולָהפכו לידע ברור, מוגדר 
ורלוונטי. הלמידה מהצלחות השיטתית והקבועה עוררה אותנו להרהר ולתהות 
את  ולהוקיר  לכל המרכזים  ועל המשותף  מרכז  הייחודי שבכל  על  )רפלקציה( 

הידע הזה. 
לסייע  עשוי  שהוא  בהנחה  שצברנו,  הידע  את  עמכם  לחלוק  שמחים  אנו 
לאנשי מקצוע נוספים בתחום של ליקויי למידה ואולי לא רק בו. מטרת הפרסום 
של סיפורי ההצלחה היא לאפשר לכל אחד לקרוא אותם, לתרגמם ולהתאימם 
נוספות בעתיד, שיהיו  לעולמו. קריאתם מזמנת את האפשרות לקדם הצלחות 
מבוססות על סיפורים אישיים אחרים, אלה המתהווים בהווה ואלה שעוד ייווצרו. 
למיטב ידיעתנו, זו הפעם הראשונה שבה יושם הניסיון המעשי של "למידה 
למידה  ליקויי  עם  סטודנטים  עם  העובדים  מקצוע  בעלי  בקרב  מהצלחות" 
זו  התמחויות:  שתי  בין  רב-ערך  מפגש  זימן  המשותף  החשיבה  צוות  ולמענם. 
העוסקת במתודה רטרוספקטיבית, המזהה הצלחה, לומדת ממנה וממנפת אותה 
בהקשר הארגוני שבו היא צמחה, וזו של מומחים במרכזי התמיכה העוסקים זה 
שנים בקידומם של סטודנטים עם ליקויי למידה. השילוב של התמחויות אלה 

העצים את הידע ואת התובנות שלא הוארו עד כה.
במבט של עשרים שנה לאחור ניכר כי תחום התמיכה בסטודנטים עם ליקויי 
בתחום  השירות  רמת  תמיכה;  מרכזי  מ-55  יותר  קמו  דרך:  כברת  עבר  למידה 
זה השתפרה; פותחו סדנאות בנושאים מגוונים, כגון אסטרטגיות למידה והכנה 
לתעסוקה; דרכי החונכות השתפרו והתרחבו; הוכנסה טכנולוגיה מסייעת ועוד. 
עבודה  שיטות  שמיסדו  רב-מקצועיים  צוותים  קמו  הללו  מהמרכזים  בחלק 
ומעקב אחר התקדמות הסטודנטים. בזכות מרכזים אלה התקדמו הלומדים הן 
במסלול הלימודים הן בתחומי התעסוקה. אולם, למרות הפעילות הענפה במרכזי 
התמיכה ואף על פי שעובדים רבים מגיעים אליהם מתחומי התמחות מגוונים, 
אין  עדיין  מיוחד,  וחינוך  חינוך  בעיסוק,  ריפוי  פסיכולוגיה,  למידה,  ליקויי  כגון 
הגדרה של הכישורים הנדרשים מהעובדים במרכזי התמיכה וממועמדים לניהול 
מרכזים אלה. רוב הספרות בתחום זה עד כה דנה בעקרונות של הוראה מתקנת 
עם  מבוגרים  עם  עבודה  של  בתחום  ופחות  בשטח(  בהתמקדות  )ולא  לילדים 

ליקויי למידה. על עבודת מרכזי התמיכה פורסם חומר מועט מאוד.
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ספר זה משקף את התפיסה הייחודית של למידה מהצלחות שפיתחו החוקרים 
יונה רוזנפלד ועמיתיו במסגרת מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל. מסיפורי ההצלחה 
עולים לא אחת גילויים מפתיעים ואף חריגים בעבודה עם סטודנטים עם ליקויי 
שיתופם  סטודנטים,  עם  מתמשך  קשר  לפיתוח  דרכים  ובהם  ולמענם,  למידה 
בחייו האישיים של איש המקצוע וקבלת החלטות במרחבים בלתי-צפויים. נציין 
כי ההצלחות המתוארות אינן רק של אנשי המקצוע העובדים במרכזי התמיכה, 
ליקויי  עם  הסטודנטים  של  והעקשנות  הנכונות  של  תולדה  בעיקר  הם  אלא 

הלמידה.
בעולם האקדמי ובעולם העבודה מקובלות סוגות כתיבה שונות – מאמרים, 
והכותב בוחר מתוכן את הסוגה המיטיבה   – ועוד  דוחות מחקר, תיאורי מקרה 
ביותר להבהיר את המסר שלו. לספרנו זה, שמטרתו להציג בשיטתיות ידע מכוון 
לפעולה, דהיינו ידע שיאפשר לקוראים להבין את הפעולות שבעטיין התרחשו 

התהליכים, יש שלושה מאפיינים בולטים:
המשתקפת . 1 ובתאוריה  התמיכה  במרכזי  המתרחשת  בעשייה  התמקדות 

ממנה והמתפתחת מתיאורה.
המביאות . 2 פעולות  של  ״מרשמים״  מעין  הדרכה,  ספר  של  בסגנון  כתיבה 

למידה  של  הראשונה  השיטה  פי  על  שנקבע  הסיפורים,  מבנה  להצלחה. 
מהצלחות, מאפשר להציג את ההצלחה באופן מוחשי, ברור ומכוון לעשייה.

עקרונות . 3 הצגת  לכך  ובהתאם  הסיפורים,  סופרו  שבהם  לסגנונות  נאמנות 
הפעולה בשפה הקשורה לעשייה, הכוללות מילים כמו רוך, חיבוק ואהבה. 
אלו עשויות להיתפס כפחות "אקדמיות", אך לעושים במלאכה הן נשמעות 

אמינות ושייכות לעניין.
ברצוננו להודות לסטודנטים ולעמיתים ממרכזי התמיכה ומהאקדמיה ששיתפו 
אותנו בסיפוריהם, חשפו את עולמם בעת הראיונות והשתתפו בקריאת הפרקים 
ובחשיבה על התכנים שהתגבשו. תודה גם להוצאת הספרים של מכון מופ"ת ולזו 
של מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, אשר לא חסכו כל מאמץ להביא לידי בהירות 
מנוסים  שחלקם  רבים,  מקצוע  אנשי  בידי  נכתב  הספר  שכן  סגנונית,  ואחידות 

בכתיבה אקדמית ולחלקם זו התנסות ראשונה. 
בעיקר  הספר.  ובעריכת  המתוארת  הלמידה  במהלך  רבות  למדנו  אנו  גם 
למדנו, כי בבואנו לעבוד עם אנשים עם ליקויי למידה עלינו לזכור את התנאים 
הבסיסיים הנדרשים לכך: ביטחון ביכולות שלהם, אמונה בדרך, מסירות ואהבה 
אין קץ ללומד ושבירת הנוקשות של מסגרות וחוקים. בלעדי אלה לא מתקיימת 

תקשורת מכל הלב, כזאת שמצמיחה את הלומד ומסייעת לו להצליח. 
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לסיום, אנו מזמינים אתכם, קוראי הספר, לאמץ גישה של "למידה מהצלחות". 
אחרי שתקראו על הצלחות של אחרים, תוכלו לחשוב על ההצלחות שלכם, של 
והמקצועיים  האישיים  חייכם  על  ִחשבו  לכם.  הקרובים  אחרים  ושל  עמיתיכם 
מזווית של הצלחות, כך שתוכלו ליישם את הלמידה באופן המתאים לכם ותיהנו – 

אתם והאחרים – מהידע שתגלו. 

ארנה שמר, יונה רוזנפלד, אורית דהן ואריאלה דניאל-הלוינג



שער ראשון
תשתית עיונית 



מבוא

פרקי שער זה הם התשתית העיונית של הספר, המקשרת בין שלושה תחומים: 
תמיכה  מרכזי  ומאפייניהם;  מבוגרים  אצל  קשב  והפרעת  למידה1  ליקויי 
במוסדות להשכלה גבוהה כגוף התומך בסטודנטים עם ליקויי למידה; המתודה 

הרטרוספקטיבית של למידה מהצלחות.
למידה  ליקויי  הנושא  את  סוקר  קונסטנטין,  טליה  שכתבה  הפותח,  הפרק 
והפרעת קשב ובפרט בקרב מבוגרים. ההגדרות של ליקוי למידה והפרעת קשב 
עברו שינויים והתעדכנו לאורך השנים. היום מושם דגש על הגדרות מעשיות, 
כלומר על תפקודים מסוימים בתחום ההכרה, הקשורים לשפה, לקריאה, לכתיבה 
וכן לקשב ולתפקוד בתחום הכמותי. בעבר עמדו במוקד ההגדרה תפקודי הילד, 
במגוון  שלהם  ולהתמודדויות  המבוגרים  של  לתפקודם  התייחסות  הייתה  ולא 
או הפרעת הקשב  תחומים. ההגדרות החדשות מציינות את העובדה שהליקוי 
אינם נעלמים עם הגיל, ובבגרות יש להם מופעים ייחודיים. נוסף על כך מתואר 
בפרק ניסיון לבחון את הגורמים שסייעו למבוגרים עם ליקויי למידה להצליח. 
בסוגיה זו יש משום חידוש, שכן העיסוק המחקרי ברוב המקרים הוא בקשיים 
הנגזרים מהליקוי, ופחות בהצלחות. מהמחקרים עולה כי אחד הגורמים להצלחה 

קשור בסביבה, ברשתות החברתיות ובקבלת תמיכה. 
יעל מלצר ואורית דהן, מתאר את התפתחותם של מרכזי  הפרק השני, מאת 
תמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה בישראל בעשרים השנים האחרונות. בתיאור 
הפעילויות הנעשות במרכזים והשירותים הניתנים בהם יש כדי להבהיר כי עשייה 
בארץ  זה  פורייה להצלחה. הפרק מבהיר את המגמות בתחום  יוצרת קרקע  זו 
ובעולם וסוקר את התפתחות החקיקה בתחום. למרות הפעילות הענפה במרכזי 
התמיכה, הספרות המחקרית על הטיפול במבוגרים מעטה מאוד וכן התיעוד של 

מופיעה  מסוימים  ובמקורות  בציטוטים  אך  למידה,  ליקוי  הוא  בספר  המשמש  המושג   1
החלופה לקות. הכתוב בכל הספר מתייחס לכל המגדרים, גם אם בשל אילוצי העברית 
ננקטה לשון זכר. שמות הסטודנטים והסטודנטיות שסיפוריהם מובאים בפרקי הספר 

בדויים.
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העבודה בהם, ומעולם לא נעשה ניסיון לחקור את ההצלחה במרכזים. נציין כי 
גם בעבורנו – צוות החשיבה של תהליך הלמידה מהצלחות – סוגיית ההצלחה לא 
הייתה מובנת מאליה והיא עוררה התלבטויות שונות, כגון בשאלה מהו הסיפור 

הראוי לפרסום ואם אכן מתוארת בו הצלחה. 
הפרק השלישי, שכתבו ארנה שמר ויונה רוזנפלד, מסביר את מתודת הלמידה 
מהצלחות ומתאר את מסע הלמידה מהצלחות שערך צוות החשיבה של מנהלות 
ההקשר  ואת  הארגון  את  הבוחנת  הרטרוספקטיבית,  המתודה  התמיכה.  מרכזי 
הארגוני שהביאו להצלחה, אמורה לגלות את העשייה שחוללה תוצרים חיוביים, 
ב"תאוריה  חבוי  הוא  אך  קיים,  הידע  כי  היא  העבודה  הנחת  ולהפיצה.  לתארה 
הופכת  למידה  באמצעות  לאור.  להוציאו  ויש   ,)theory in use( שבעשייה" 
 ,)explicated theory( וברורה  גלויה  מפורשת,  לתאוריה  שבעשייה  התאוריה 
שאפשר להנחילה ולהתאימה לכל ארגון. ידע זה עשוי לסייע לארגון בעשייתו 
במתודה  השימוש  מטרותיהם.  ולמען  למענם  פועל  שהוא  האנשים  לקידום 
הרטרוספקטיבית כדי ללמוד על הצלחות העשייה במרכזי התמיכה היא ראשונית 
שטרם  שיח  וקידמה  חדשות  זוויות  האירה  תובנות,  יצרה  זו  למידה  וייחודית. 
התפתח בתחום ליקויי הלמידה. בחשיפה ובהמשגה של ידע זה יש כדי לעמוד 

על עשייה מיטיבה ולסייע הן לעובדי המרכזים הן לאנשים עם ליקויי למידה. 
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פרק 1

ליקויי למידה והפרעת קשב וריכוז בקרב מבוגרים / 
טליה קונסטנטין

למידה  ליקוי  המושג  עבר  היום  ועד  הקודמת  המאה  של  השישים  משנות 
שינויים נרחבים מבחינת התפיסות, המדיניות והחקיקה. שינויים אלה באו לידי 
יתרכז בסלילתם את הדרך  זה  ביטוי בכל הרמות של מערכת החינוך, אך פרק 
לסטודנטים עם ליקוי למידה ו/או עם הפרעת קשב ללמוד במוסדות להשכלה 
של  הגדרות  נכללות  במבוא  בו.  ולהצליח  האקדמי  בעולם  להשתלב  גבוהה, 
המושג ונסקרת ההתפתחות בחקיקה. בהמשך מביא הפרק הגדרות ואפיונים של 
ליקויי למידה שונים והשלכותיהם. בסיום מתוארים מאפיינים חיוביים המקדמים 
אלה  מאפיינים  קשב;  הפרעות  ו/או  למידה  ליקויי  עם  מבוגרים  בקרב  הצלחה 
המתוארים  האישיים  ההצלחה  לסיפורי  הרקע  הם  התמיכה  במרכזי  והעשייה 

בפרקי הספר.
עם הגורמים לשינויים בהגדרות של ליקויי למידה וליישומם בחינוך אפשר 
לילדים  הורים  של  משפטיות  תביעות  החברתיות,  בתפיסות  שינויים  למנות 
של  ההגדרות  כללו  השישים  בשנות  בתחום.  המחקר  של  והתפתחות  מוגבלים 
ליקויי למידה מוגבלויות נוספות )פיגור שכלי או נזק מוחי מזערי(, ואילו כיום 
 .)Deisiner, 2004( נפרדת  כקטגוריה  נתפסים  למידה  ליקויי  עם   תלמידים 
ימינו  ועד  השישים  משנות  המדיניות  התפתחות  את  מתארת   )2014( אל-דור 
ועל  הָדרה, שבה האחריות לקשיים הוטלה על התלמיד  כמעבר ממדיניות של 
הוריו, למדיניות של העצמה. היום מאמינים באחריות משותפת – של התלמיד, 
של הוריו ושל מערכת החינוך. במערכת שבה כל הצוות החינוכי נרתם להצלחת 
התלמיד עם ליקוי הלמידה – על ידי יצירת סביבה המאפשרת לו ללמוד בכבוד – 

מדגישים את השותפות ואת הרצון להעצים את הלומד. 
ההגדרה הרחבה ביותר של ליקוי למידה, שעדיין רווחת היום, נכללת בחוק 
מהתהליכים  יותר  או  באחד  "ליקוי   :1975 משנת  הברית  ארצות  של  פדרלי 
או  מדוברת  בשפה  בשימוש  או  בהבנה  המעורבים  הבסיסיים  הפסיכולוגיים 
לקרוא,  לדבר,  לחשוב,  להקשיב,  מוגבלת  ביכולת  להתבטא  ויכולים  כתובה, 
 Individuals with Disabilities( "לכתוב, לאיית או לבצע חישובים מתמטיים
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Education Act, 1975(. בשנת 1977 חידדו את ההגדרה בעזרת המונח "פער" 
)בשינויים  זו  מעשית  הגדרה   .)Deisiner, 2004( שכלית  ליכולת  הישגים  בין 
קלים( מקובלת עד היום בארצות הברית ובמקומות רבים בעולם ובהם ישראל 

.)Sharoni & Vogel, 2007(
בשני העשורים האחרונים נערכו מחקרים רבים במטרה לזהות את טיבם של 
מבוגרים עם ליקויי למידה ואת צורכיהם במוסדות להשכלה גבוהה, ואף נחקקו 
 Gillis, 2003; Johnson,( בעבורם  ושירותים  התאמות  ונקבעו  למענם  חוקים 
Ann, & Dolle, 2003(, אך אלה שונים ממוסד למשנהו. ההתעניינות בסטודנטים 
הוא  ככל שהעמיקה ההבנה שליקוי למידה  גברה  ליקויי למידה  ובמבוגרים עם 
ספר  של  החמישית  במהדורה  החיים.  כל  אחרת  או  זו  בצורה  הנמשכת  תופעה 
פורסמה   )DSM-V, 2013( בארצות-הברית  הפסיכיאטרים  איגוד  של  ההגדרות 
מבחני  על  ויתור  היא  המרכזית  שמגמתה  למידה,  ליקוי  של  עדכנית  הגדרה 
ישיר  קשר  אין  כי  הבנה  מתוך  למידה,  ליקוי  של  לאבחון  כבסיס  אינטליגנציה 
יהיו עוד חלק ממערכת  בין ליקוי למידה לרמת המשֹכל. לכן, מבחנים אלה לא 
כלי האבחון. ההגדרה החדשה הורחבה לתחומים אקדמיים עיקריים. כך למשל, 
נוספו הרחבות  והבנת הנקרא; בכתיבה  דיוק, שטף  בקריאה הוגדרו מדדים של 
לרמת הדיוק באיות, בדקדוק ובפיסוק. בתחום המתמטי נעשתה הרחבה להבנת 
נוספו  יסוד, ברמת הדיוק בחישוב ובשטף. כמו כן  מספרים ולשליטה בעובדות 
 ,)Response to Intervention - RTI( "להגדרה מרכיבים מגישת "תגובה לטיפול
תגובתו  את  ולבדוק  הלומד  התקדמות  אחר  מעקב  לקיים  הצורך  מודגש  שבה 
לתכנית ההתערבות, בהנחה שהמעקב יאפשר להבחין בבירור בין קשיים בלמידה 

לליקויי למידה. 
חוק חינוך מיוחד התשמ"ח-1988 שנחקק בישראל מתייחס לזכותם של כלל 
הילדים עם מוגבלויות )פיזיות, רוחניות, רגשיות, התנהגותיות, חושיות, ֹשכליות, 
ֹשפתיות או התפתחותיות, וכן ליקויי למידה( ללמוד במוסדות החינוך. חוק זה 
קובע שילדים עם ליקויי למידה חמורים ילמדו בכיתה של ילדים עם מוגבלויות 
ניכרות אחרות. בשנת 2002 יצא תיקון לחוק )תיקון מס' 7 פרק ד1, המכונה "חוק 
השילוב"(, ולפיו יש לשלב ילדים עם ליקויי למידה בכיתות רגילות ולהקצות להם 

שעות נוספות של סיוע, לפי צורכיהם.
עשר שנים אחר כך נחקק החוק הראשון בישראל הדן בגיל שאחרי בית הספר 
כי  זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשנ"ח-1998", הקובע  "חוק שוויון  התיכון, 
לאדם עם מוגבלויות יש זכות להשתתף בחיי הקהילה כמו לכל אזרח אחר. חוק 
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הוכנס  לימים  גבוהים.  ללימודים  למידה  ליקויי  עם  לאנשים  זה סלל את הדרך 
מוגבלויות  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  "חוק  היישומית,  ברמה  זה  לחוק  תיקון 
)תיקון מס' 2( התשס"ה-2005", ומודגש בו הצורך להנגיש לאנשים עם מוגבלויות 
עזרים תומכי למידה )כמו ָתכנות הקראה( ולהקל עליהם את הקבלה ללימודים 

במוסדות להשכלה גבוהה.
 החוק החשוב ביותר לסטודנטים עם ליקויי למידה במוסדות להשכלה גבוהה 
על-תיכוניים,  במוסדות  למידה  לקות  עם  תלמידים  זכויות  "חוק  הוא  בישראל 
התשס"ח-2008". חוק זה מפרט שני תהליכים חשובים המקלים על סטודנטים 
בתהליכי  התאמות  גבוהה:  להשכלה  במוסד  לימודיהם  את  למידה  ליקויי  עם 
הקבלה למוסד ובתקופת הלימודים – במבחנים ובלמידה, והתייחסות לתפקידם 
של מרכזי התמיכה. ההגדרה של ליקוי למידה בחוק מרחיבה את הנושא לתפקוד 

הניהולי ולתחום החברתי-רגשי: 
בקשיים  ביטוי  לידי  ובאה  קוגניטיביים  תהליכים  על  המשליכה  לקות 
משמעותיים, שאינם תואמים את הצפוי בגילו של בעל הלקות, ברכישת 
מיומנויות או בשימוש בכישורים של קשב וריכוז, שפה, קריאה, כתיבה, 
המשגה, תפקוד ניהולי או יכולות חישוביות, חברתיות או רגשיות, ולמעט 
קשיי למידה הנובעים מאחד או יותר מאלה בלבד: פגיעה חושית, לקויות 
כגון חסך  חיצוניים,  תנאים  או  נפשית  מוגבלות  פיגור שכלי,  מוטוריות, 

סביבתי, תרבותי או חברתי-כלכלי. 
 2012 בקיץ  להסדרתו.  התקנות  נקבעו  טרם  ב-2008  החוק  חקיקת  מאז  אולם 
מוסדות   27 בארץ.  גבוהה  להשכלה  במוסדות  הנושא  את  המדינה  מבקר  בדק 
עמוקים  פערים  שקיימים  התברר  החוק.  ליישום  פעילותם  על  לדווח  נדרשו 
המועסק  הצוות  וגודל  הרכב  פעילות,  תקצוב,  מבחינת  השונים  המוסדות  בין 
במרכז התמיכה. במרבית המוסדות חסרה הפעילות שנועדה לפתח בקרב הסגל 

האקדמי את המודעות לנושא ליקויי למידה ולהתאמות להוראה. 
מזוהים,  למידה  ליקויי  עם  וסטודנטים  תלמידים  יותר  לעבר,  בניגוד  כיום, 
מאובחנים ומופנים לקבלת התאמות. אפשר להניח שבעבר רבים לא היו מודעים 
זוהו כלל או לא קיבלו מענה לצורכיהם.  למשמעויות הרחבות של הליקוי, לא 
השינוי במגמה נובע מהעלאת המודעות בקרב הורים, מורים ואנשים עם ליקויי 
החל  פעולות  במגוון  ומתבטא  ולהשלכותיו,  הנושא  של  למורכבות  למידה 
בבתי  מותאמת  לימודים  מערכת  של  בהבניה  וכלה  בנושא  מתקדמת  בחקיקה 
בבית   – היום במרכזי תמיכה  נעזרים  רבים  ובבחינות הבגרות.  הספר התיכונים 

הספר, במגזר הפרטי ובמוסדות להשכלה גבוהה.
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בשנים 2005-2002 גדל שיעור הסטודנטים עם ליקויי למידה בכמה מארצות 
המערב. אפשר לייחס גידול זה לארבעה גורמים: חוקים ותקנות, מספרם הגדול 
הספר  בבית  כבר  להם  הניתנת  התמיכה  למידה,  כלקויי  שזוהו  סטודנטים  של 
 Beale,( גבוהה  להשכלה  במוסדות  להם  הניתנים  התמיכה  ושירותי  התיכון 
ובין  הרחבה  באוכלוסייה  הליקוי  שכיחות  בין  פער  יש  עדיין  זאת,  עם   .)2005
ליקויי  רבים עם  שכיחות המאובחנים בפועל, בפרט בהשכלה הגבוהה. אנשים 
שצברו  התסכול  ובשל  העבר  משקעי  בשל  חלקם  לאבחון,  פונים  אינם  למידה 

בבית הספר.
השפה  במנגנוני  קוגניטיביים  כשלים  נמצאים  הלמידה  ליקויי  של  בבסיס 
ויכולת  כתיבה  קריאה,   – מרכזיים  תחומים  בכמה  מתבטאים  אלה  והזיכרון. 
חישובית – המשפיעים על הלמידה בפרט ועל חיי היום-יום בכלל. בדומה לליקוי 
ובין  החיים,  ועל  הלמידה  תחומי  על  השלכות  יש  קשב  להפרעת  גם  למידה, 
התחומים יש קשר הדוק. להלן יוצגו מאפיינים והגדרות של ליקוי קריאה, ליקוי 
המבוגרים  עולם  על  והשלכותיה  קשב  הפרעת  של  וכן  חישובי,  ליקוי  כתיבה, 

בלימודים גבוהים. 

ליקויי למידה והפרעת קשב – הגדרות ואפיונים
ליקוי קריאה – דיסלקציה 

 The World Federation of( לנירולוגיה  העולמי  הארגון  ההגדרה של  פי  על 
ילדים שלמרות  אצל  "ליקוי  היא  דיסלקציה   ,1968 Neurology, WFN( משנת 
ניסיון קונבנציונלי בכיתה אינם מצליחים לרכוש את מיומנויות השפה – קריאה, 
כתיבה ואיות – בהתאם ליכולתם האינטלקטואלית" )Lyon, 2005(. לימים הוגדר 
הליקוי מחדש, על פי רמת התפקוד וללא התייחסות לפער, כ"ליקוי מּולד ייחודי 
שמקורו בתחום השפה, המאופיינת בקשיים בקידוד של מילה בודדת והמשקף 
בדרך כלל יכולת בלתי-מספקת של עיבוד פונולוגי" )Nicolson, 1996(. עיבוד 

פונולוגי נמצא כתנאי הכרחי, אך לא מספיק, לשם קריאה וזיהוי של מילים. 
במחקרים שעסקו במבוגרים עם דיסלקציה, הבעיה מוסברת כליקוי ביכולת 
לשלב מידע ממקורות שונים – פונולוגיים, אורתוגרפיים, סמנטיים, תחביריים, 
עם  הילדים  רוב   .)Castles, 2006; Siegel, 2006( מהם  חלק  או  מורפולוגיים 
דיסלקציה סובלים גם כמבוגרים מחסך פונולוגי. חסך זה בא לידי ביטוי בקושי 
לזהותם  )שאפשר  מוכר  במשקל  או  בתבנית  חדשה  מילה  לכתוב  או  לזהות 
נתקל  כשאדם  משקל(.  מאותו  אחרות  מילים  לפי  הפונולוגי  הזיכרון  בעזרת 
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בפועל חדש או בנגזרת של שורש מוכר, הוא יכול להבינו ולדעת כיצד לקרוא 
)לדוגמה,  המילה  של  המשקל  את  או  הבניין  את  מזהה  הוא  אם  אותו  ולכתוב 
נפיץ(. מבוגר שרכש אסטרטגיות של פיצוי, כלומר שיטות לעקיפת  התמרכז, 
"יצלם"  הוא  לעתים  יעילות.  בפחות  כי  אם  זאת,  לעשות  הוא  גם  יכול  קשיים, 
מילים מוכרות בשלמותן. הוא עשוי לקרוא בִאטיות רבה )כדי לדייק בקריאה, 
מילים  אותן  על  רבות  )חזרות  אוטומציה  ללא  ולהבנה(,  לשטף  מפריע  זה  אך 
לשם תיקון שגיאות פוגעות בשטף ובהבנה(, ובמקרה הגרוע הוא יקרא בשגיאות 
Katzir, Suk-( ולכן יתקשה בהבנת הנקרא ,)ללא יכולת לעקוב אחר הטקסט(

.)Young, Wolf, Moriss, & Lovett, 2008
מילים  של  עיבוד  כי  מצאו   )Schiff & Ravid, 2004a, 2004b( ורביד  שיף 
מכיוון  דיסלקטים,  קוראים  אצל  וקושי  מעמסה  יוצר  )בעברית(  מנוקדות 
קריאת השפה העברית  הניקוד.  סימני  את  הן  האותיות  את  הן  לעבד  שעליהם 
פונולוגי  מידע  על  נוסף  ֶהקשר,  ועל  משמעות  רמזי  על  רבה  במידה  נשענת 
 .)Ben-Dror, Bentin & Frost, 1995( מורפולוגיים  ומשמעות  מבנה  ועל 
2,)orthography depth( עברית ללא ניקוד מוגדרת כבעלת עומק אורתוגרפי 
וקריאתה מחייבת הישענות על מודעות מורפולוגית, על מודעּות תחבירית ועל 
ניצול ההקשר. לכן, הקורא המתחיל והקורא הדיסלקטי מתקשים בקריאה ללא 

ניקוד )Mayer & Breznitz, 2005( וממילא גם בהבנת הנקרא ובהבעה בכתב. 
מי שמרבה לקרוא הופך לקורא מיומן וגם מעשיר את ידע העולם ואת אוצר 
המילים שלו. קריאה רבה מכניסה את הקורא למעגל של "העשיר הולך ומתעשר", 
ואילו קריאה מועטה יוצרת מעגל של "העני הולך ומתרושש" בכל הנוגע לידע 
לשוני ולמיומנות קריאה )Stanovich & West, 1989(. מטבע הדברים, אדם עם 
ליקוי למידה קורא פחות בשל קשייו, ולכן ידע העולם שלו עשיר פחות. הבנת 
כדיסלקטים  בילדותם  שאובחנו  סטודנטים  ואצל  תיכון  תלמידי  אצל  הנקרא 
אין  דיסלקציה  עם  ממבוגרים  לכ-25%  רק  אחרים.  מבוגרים  של  מזו  פחותה 
 Hatcher,( קשיים בהבנת הנקרא, והדבר משפיע כמובן על תפקודם באקדמיה

.)Snowling, & Yvonne, 2002; Ransby & Swanson, 2003
מלבד יכולת העיבוד הפונולוגי והבנת הנקרא שני גורמים תורמים להצלחה: 
היכולת לאתר רעיונות מרכזיים בטקסט והיכולת לנקוט אסטרטגיות המסייעות 

ש,  ּמָ וׁשַ ֶמש  ׁשֶ כמו  מילים  בין  הבדלים  אין  מלא"(  )"כתיב  הניקוד  חסר  בכתיב  גם  שכן   2
לדוגמה, או מנּוֶסה ומנּוָסה.
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במבחנים. סטודנטים עם ליקויי למידה מנצלים פחות מאחרים שתי יכולות אלו. 
לעומת זאת, הם משתמשים בגורם ניהול הזמן ובעזרי לימוד, אם משום שיש להם 
 Kirby, Silvestri,( ואם מפני שכך הודרכו  יותר מאשר לאחרים,  רבים  קשיים 

.)Allington, Parrila, & La Fave, 2008

ליקוי כתיבה – דיסגרפיה 
כתיבה היא משימה מורכבת המקיפה כמה תחומים. על פי הגדרה פשטנית, זהו 
חוקרים   .)Hooper, 2002( ברורה  בשפה  מסוים  נושא  על  ידע  המוסר  תהליך 
מצאו הבדלים ניכרים בין ילדים עם ליקוי כתיבה לילדים ללא ליקוי זה, בעיקר 
כשהחישו את קצב הכתיבה. ההבדלים היו במשתנים כמו מנח הגוף, מנח העיפרון 
ומנח הנייר )פרוש, לבנון-ארז וויינטראוב, 1999(. אחרים מציינים כי קצב עיצוב 
ילדים ללא הליקוי, ומספר  ילדים עם ליקוי כתיבה אטי מזה של  האותיות של 

האותיות שהם כותבים ביחידת זמן קטן יותר )רוזנבלום ופריש, 2008(.
תהליך הכתיבה דורש תיאום בין תהליכים ֹשכליים שונים שאינם לינאריים, 
סעיף,  לכתוב  עשוי  הכותב  ואחורה.  קדימה  בצעדים  בו-זמנית  מתבצע  והוא 
לקרוא ולערוך אותו, לתקן לפי הצורך, לכתוב שוב, לחזור לפרק או לסעיף קודם 
וכדומה. תהליכי חשיבה שונים מתנהלים במהלך הכתיבה ועשויים להיות חופפים 
 Almargot & Chanquoy, 2001; Graham, Harris, & Larsen, 2001; Hull(
Bartholomae, 1986; Jesus-Nicasio & Fidalgo, 2008 &(. כתיבה דורשת 
קשב, בקרה עצמית, שליטה, זיכרון עבודה פעיל, יכולת התארגנות ומוטיבציה 

.)Hooper, 2002(
בעת הכתיבה, כותב מיומן עובר ממצב של העלאת הידע מהזיכרון למצב של 
עיבוד המידע ותרגומו לתהליכי כתיבה. הוא פותח בתכנון כללי וממשיך בתכנון 
ויכולת  ביקורת עצמית  בנושא,  ידע מעמיק  לו  נדרשים  כך  כל שלב. לשם  של 
מורכבת,  למשימה  נדרש  שהכותב  ככל  התהליך.  בעת  העולות  בעיות  לפתור 
יותר, למשל בתחום האקדמי, כך עליו להפעיל תהליכי חשיבה  מקיפה ורחבה 
מסדר גבוה יותר )דהן ומלצר, 2008(. אולם הכותב המתחיל או המתקשה )ילד 
בכיתות הנמוכות או סטודנט עם ליקויי למידה ועם קשיים בכתיבה( כותב בצורה 
לינארית המחקה את דרך הדיבור. הוא כותב משפטים באופן אסוציאטיבי ודולה 
 Huijun &( לעבדם  מבלי  ארוך,  לטווח  מהזיכרון  זה  אחר  בזה  רעיונותיו  את 
Hamel, 2003; Jesus-Nicasio & Fidalgo, 2008(. יתר על כן, חוקרים מצאו כי 
תלמידים ומבוגרים עם ליקויי למידה אינם מקדישים זמן לתקן ולשפר את איכות 
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עבודתם, אלא מתעכבים על היבטים טכניים בלבד, בניגוד לחבריהם הקוראים 
ומתקנים את עבודתם ומקדישים זמן רב להערכתה מבחינת התוכן והמשמעות. 
תלמידים ללא ליקויי למידה תולים את הצלחת הכתיבה שלהם בתכנון העבודה 
בצורה  ההצלחה  את  תולים  למידה  ליקויי  עם  תלמידים  ואילו  ובבדיקתה, 
– בניקיונו ובכתיבה ללא שגיאות כתיב. הדבר מעיד על  החיצונית של החיבור 
ולתהליכיה  בנוגע לכתיבה  ליקויי למידה  יותר של תלמידים ללא  בוגרת  הבנה 

 .)Graham, Schwartz & McArthur, 1993; Klassen, 2002(
סטודנטים עם ליקויי למידה עשויים להתקשות בסיכום טקסטים, בקישור 
דברים  על  חוזרים  הם  לעתים  להגיש.  שעליהם  בעבודות  ובשילובם  ביניהם 
שהובאו בטקסט אחר, כלומר הם "מדקלמים" ידע במקום להמיר ידע. קשה להם 
 Flower & Hayes, 1980; Vogel( ליצור ידע חדש מכלל הטקסטים שלפניהם
Adelman, 1992 &(. במחקר שבו נשאלו סטודנטים עם ליקויי למידה על סוג 
התמיכה הנדרש להם, הם הסבירו כי דרוש להם סיוע בעיקר בתהליכי הכתיבה או 
בארגון ובסידור של עבודות כתובות. הם ביקשו עזרה ממוקדת משימה וגמישה, 

.)Hatcher, Snowling & Yvonne, 2002( לפי הנסיבות ולפי הצורך

ליקוי חישובי – דיסקלקוליה3
ביטוי  לידי  הבא  ואריתמטי  מספרי  מידע  בעיבוד  כפגם  מוגדר  חישובי  ליקוי 
אף  חשבוניות,  בעיות  ולפתור  בחשבון  פעולות  לבצע  מספרים,  למנות  בקושי 
שרמת האינטליגנציה תקינה )הניק, 2008(. בקרב סטודנטים עם ליקויי למידה 
נמצאה יכולת חישובית ברמה נמוכה מזו של שאר מדדי הכשרים שנבחנו – שטף 
קריאה, מודעות פונולוגית, איות, תפקודים גרפו-מוטוריים, זיכרון עבודה וזיכרון 
חזותי. זהו אחד המאפיינים של ליקוי למידה בלתי-מילולי, קרי ליקוי למידה של 
חזותית  ובתפיסה  בעיבוד  נובע מקשיים  זה  ליקוי  המוח.  הימנית של  המחצית 
ומרחבית, ובא לידי ביטוי בין היתר בקשיים בייצוג חזותי של כמויות. עוד לפני 
כמו  במטלות  מתקשים  כמות  בתפיסת  קשיים  עם  ילדים  הספר  לבית  הכניסה 
ספירת חפצים והשוואת מספרים או כמויות. בקרב סטודנטים הליקוי מתבטא 
הזיכרון  של  וחולשה  גרפו-מוטוריים  קשיים  בצד  החישובית  ביכולת  בקשיים 

לטווח קצר. קושי נוסף הוא ביכולת להעריך זמן )שרייבר, 2010(.
קשיים ביכולת חישובית עשויים לאפיין גם הפרעת קשב. נמצא כי בין 10% 
 Tannok( ל-60% מהילדים הלוקים בהפרעת קשב מתקשים גם ביכולת חישובית

סעיף זה כתבה ד"ר בטי שרייבר.  3
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חישובי  ליקוי  מתבטא  קשב  הפרעת  עם  תלמידים  בקרב   .)& Brown, 2000
בהסחת הדעת ובקושי להבחין בין עיקר לטפל, ואלה מונעים מהם לשלוף את 
התשובה הנכונה במבחן או בעבודת הבית, גורמים לטעויות בהעתקה או בכתיבה 
של תרגילים מתמטיים ומקשים עליהם לבצע רצף של פעולות. תלמידים אלה 
גם מאופיינים בזיכרון עבודה מצומצם )Geary, 2006( ובביצוע ִאטי של פעולות 
 Barrouillet, Lépine, & Camos,( מתמטיות פשוטות, כגון חיבור, חיסור וכפל
להשתמש  ומבקשים  בחישוב  טועים  הם  כי  נראה  קרובות  לעתים  לכן   .)2008
בזיכרון  קושי  בעבורם.  עוגן  שהם  באצבעות(,  ספירה  )כמו  חיצוניים  בעזרים 
עבודה בא לידי ביטוי גם בקושי לזכור כללים מתמטיים ולבצע רצף של פעולות 

)שרייבר, 2013(. 
כאמור, עיקר הקושי בליקוי חישובי הוא ביצוע פעולות חישוב, ביצוע רצף 
של פעולות והפרדה בין עיקר לטפל. לעתים קרובות אין קשר בין קשיים אלה 
ובשל הצורות  ובין הבנה מתמטית. בשל הגורמים השונים של לקות חישובית 
ועל  הקושי  של  מוקדם  איתור  על  הדעת  את  לתת  יש  מאפייניה,  של  השונות 
הבנת מקורו. הבנה זו תאפשר להעניק טיפול הולם בשלב מוקדם, שעשוי למנוע 

ליקויים בהבנה מתמטית בשלב מאוחר יותר. 

הפרעות קשב וריכוז
בין ליקויי למידה ובין הפרעת קשב וריכוז יש קשר הדוק. אמנם הפרעת קשב 
וריכוז אינה חלק מההגדרה של ליקוי למידה, אבל זו הפרעה נפוצה מאוד בקרב 
גם  מה  למידה,  בתפקודי  דומה  באופן  ביטוי  לידי  באים  ותסמיניה  סטודנטים, 
שנפוץ פרופיל של תלמיד שיש לו הן הפרעות קשב והן ליקוי למידה. מחקרים 
גם  סובלים  וריכוז  קשב  הפרעות  עם   16-8 בני  מהילדים   80%-70% כי  מצאו 
 Mayes, Calhoun, & Crowell, 2000; Weiss & Weiss,( למידה  מליקויי 
2004(. יש הסבורים ששיעורים דומים של שילוב בין הפרעות קשב וריכוז וליקויי 

.)Katz, 2003( למידה קיימים בקרב סטודנטים מבוגרים
האבחנות  בספר  האמריקני  הפסיכיאטרים  ארגון  הגדיר   1994 בשנת 
וריכוז  קשב  הפרעות  של  סוגים  שלושה   )DSM-IV, 1994( הפסיכיאטריות 
בילדות ובהתבגרות, ולכל סוג של הפרעה נקבעו במהדורה הרביעית מאפיינים 

ספציפיים:
הפרעת קשב המאופיינת בעיקר בחוסר קשב . 1
הפרעת קשב המאופיינת בעיקר בהיפראקטיביות ובהתנהגות אימפולסיבית . 2
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הפרעת קשב משולבת המאופיינת בחוסר קשב, בהיפראקטיביות ובהתנהגות . 3
אימפולסיבית.

במהדורה החמישית של ספר האבחנות )DSM-V, 2013( הורחבה ההגדרה של 
הפרעות קשב וריכוז להפרעות נירו-התפתחותיות, שסימניהן הראשונים עשויים 
להופיע בינקות ועד גיל 12, והן נמשכות בבגרות. כלומר, בהפרעות אלו נכללים 
מבוגרים. ההגדרה מאריכה את המועד של הופעת הסימנים הראשונים עד גיל 
ההפרעות,  שבע.  גיל  עד  הפרט  אצל  להופיע  חייבים  אינם  שהסימנים  כך   ,12
המופיעות בעוצמות שונות, אינן נעלמות בבגרות אלא חלקן מופיעות בעוצמה 
בוטלו למעשה   DSM-V-ב דרך לעקוף.  מוצא המבוגר  ואת חלקן  יותר,  נמוכה 
ההבחנות בין שלושת הסוגים שמצוינים לעיל, בעקבות מחקרים שמצאו שאין 
הבדל במקור ההפרעה כפי שסברו, אלא רק בצורות ההתמודדות של האדם. לכן 
קשיי קשב ומוסחות, היפראקטיביות ואימפולסיביות – כולם נחשבים כאותו סוג 
של הפרעות, וההבדל הוא בפיצויים שהאדם מבצע בניסיון להתמודד עם אותן 
שמצוינים  לתסמינים  ההפרעות  את  לאבחן  מפנה   DSM-V זאת,  עם  הפרעות. 

.DSM-IV במהדורה של
 הבדל נוסף בין המהדורות הוא שבעבר נדרשו לפחות שישה תסמינים מסוג 
ההגדרה  בעוד  וריכוז,  קשב  קשיי  לילד  שיש  לקבוע  כדי  ההפרעות,  של  אחד 
מכל  תסמינים  שישה  פי  על  וריכוז  קשב  הפרעת  להגדיר  מאפשרת  החדשה 
הסוגים בסך הכול אצל ילד, וחמישה בסך הכול אצל מבוגר. בתיאור התסמינים 
נוספו לכל תת-קבוצה תיאורים של צורת המופע בקרב מבוגרים, למשל קושי 
מהקטגוריות  בחלק  בליקוי  מתבטאים  התסמינים  בתור.  להמתין  מבוגר  של 

הבאות או בכולן:
עדיפויות 	  סדר  ליצור  להתארגן,  משימה,  להתחיל  קושי  דחיינות,  עוררות: 

ולפעול )לא לדחות משימות( 
מיקוד: קושי להתמקד, להתמיד ולהמשיך במשימה, להעביר קשב ממשימה 	 

למשימה
להתמיד 	  המקסימלי(,  בקשב  )להישאר  הערנות  את  לווסת  קושי  מאמץ: 

במאמץ ובמשימות שיש לבצען במהירות ְמרּבית ואחידה
רגש: מורכבות בניהול ובוויסות רגשות ותסכול	 
ידי 	  על  חדש  חומר  בעיבוד  כלומר  העבודה,  זיכרון  בהפעלת  בעיות  זיכרון: 

שליפת חומר נוסף מהזיכרון
פעולה: קושי ביכולת לעקוב אחר פעילות ולהעריכה	 
 	.)Brown, 2007( )תגובה: יכולת נמוכה לדחות תגובה )אימפולסיביות
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מבין מגוון התסמינים של הפרעות קשב וריכוז אצל ילדים ואצל מבוגרים, הנפוץ 
אלה  במחקרים  המשתתפים  מן  מחצי  יותר  מתמשך.  בקשב  חסך  הוא  ביותר 
ולהשתמש  למשימה  ממשימה  קשב  להעביר  להתמקד,  יכולת  בחוסר  אופיינו 
 Mirsky, Pascualvaca, Duncan, & French,( העבודה  בזיכרון  ביעילות 
Tsal, Shalev, & Mevorach, 2005 ;1999(. לתסמינים אלה יש השפעה רבה 
על ההישגים הלימודיים, בייחוד במשימות מורכבות או כשנדרשת רמה אקדמית 
גבוהה. יש גם לזכור, שבשונה מתלמיד בבית ספר יסודי הנעזר בהוריו, במוסד 
גבוהה הסטודנט מתנהל באופן עצמאי, ללא סיוע של הורים או של  להשכלה 

מורי עזר.
של  בסיסיים  במרכיבים  בילדות  מופיעים  קשב  הפרעות  של  התסמינים 
לדחות  אי-יכולת  העבודה,  בזיכרון  ליקוי  חפצים,  איבוד  שכחה,   – התנהגות 
יכולת  כמו  יותר,  גבוהה  מדרגה  בהתנהגות  בבגרות  ונמשכים   – ועוד  סיפוקים 
רגשות.  וניהול  חברתי  שיפוט  תגובות,  דחיית  עצמי,  ניהול  תכנון,  התארגנות, 
בדברנו על הפרעות קשב וריכוז אין הכוונה לחוסר קשב, אלא לאי-שימוש יעיל 
כך   .)Cutting & Denckla, 2006; Stefani, 2004( הקיימים  הקשב  במשאבי 
למשל, אדם הסובל מחסך בקשב מתמשך עשוי להפעיל בתחילת הבחינה משאבי 
הסחת  של  ובסיומה  אחר,  למשהו  במחשבותיו  לנוע  כך  אחר  קצר,  לזמן  קשב 
לכן, הקצאה שונה של  וכן הלאה.  לזמן מסוים  ולהתרכז בבחינה  הדעת לחזור 
משאבי קשב לחלקים שונים של הבחינה תוביל לתוצאות לא אחידות בשאלות 

שונות של הבחינה.
ובהתנהגות  בהיפראקטיביות  בעיקר  בילדות  המאופיינת  קשב  הפרעת 
אימפולסיבית )ADHD/HI( משתנה אצל מבוגרים. הם מודעים יותר להתנהגות 
לשבת  באי-יכולת  ביטוי  לידי  בא  הקושי  אצלם  לרסנה.  ומנסים  אימפולסיבית 
ובדיבור  שעות רבות בישיבות, בקושי לעמוד בתור, בנהיגה במהירות מופרזת 
מהיר וחסר מעצורים. יש מבוגרים הלומדים להשתמש באסטרטגיות מפצות וגם 
פונים לטיפול תרופתי ולאנשי מקצוע )Weiss & Weiss, 2004(. אצל סטודנטים 
להוראה, למשל, עשויות הפרעות קשב וריכוז להקשות עליהם להתארגן לקראת 
ולהתמקד  מראש  שקבעו  הזמנים  ללוח  בהתאם  השיעור  את  לנהל  השיעור, 
חומר  לשלוף  בעיה  תהיה  לאחרים  דעת.  מהסחות  התעלמות  תוך  במטרה 
מהזיכרון במהלך בחינה ובשעת הוראה. כמו כן ייתכן קושי בוויסות רגשי, שעשוי 

להביא לקושי בניהול משמעת בכיתה או בקבלת ביקורת. 
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השלכות רגשיות וחברתיות 
עם  ו/או  למידה  ליקויי  עם  אנשים  שחווים  והתסכולים  האכזבות  המכאובים, 
ואלו עשויות  וחברתיות,  הפרעות קשב עלולים לגרום בעיות משניות, רגשיות 
ביטחון  חוסר  אונים,  חוסר  תסכול,  זעם,  רגשות  לעורר  העצמי,  בדימוי  לפגוע 
לסבול  עשויים  למידה  ליקויי  עם  ומבוגרים  סטודנטים  ילדים,  חברתי.  ובידוד 
מבידוד חברתי ומהצקות, ואף להתחבר עם אנשים משולי החברה, בעיקר אם 
 Burden, 2008; Elbaum( אינם מצליחים לפתח טכניקות של פיצוי על קשייהם
 & Vaughn, 2006; Goldberg, Higgins, Raskind, & Kenneth, 2003;
Vogel & Adelman, 1992; Zeleke, 2004(. ההשלכות של קשיים אלה נותנות 
את אותותיהן גם בתחומי חיים אחרים, כגון תעסוקה ובנייה של מערכת זוגית, 
ומשפיעות גם על אנשים בסביבתם הקרובה המתמודדים עם הלקויות שלהם, 

כפי שמצאה עמלה עינת במחקריה הרבים )עינת, 2003, 2006, 2009, 2011(.
סטודנטים עם ליקויי למידה מפתחים שלושה כיווני תגובה לקשיי הלמידה: 
שלילית,  מגמות:  לשלוש  מתפצל  מהם  אחד  וכל  וקוגניטיבי,  רגשי  התנהגותי, 

הימנעותית וחיובית. 
בכיוון ההתנהגותי, מחקרים רבים מצביעים על התנהגות שלילית – תוקפנות, 
בשיטה  התמודדות  הימנעות.  ידי  על  מתמודדים  חלקם  ועוד.  שקרים  חוצפה, 
ב"שכחה"  באחרים,  תלות  בפיתוח  מהבעיות,  בבריחה  מתבטאת  הימנעות  של 
ישנם  זאת,  לעומת  אחרים.  לשתף  מבלי  בבעיות  בהסתגרות  או  משימות  של 
סטודנטים המפתחים טכניקות התנהגות חיוביות, פונים לאחרים ומבקשים עזרה 
בתחום הלימודים, ואפילו מציעים עזרה לאחרים בתחומים שבהם להרגשתם הם 

יכולים לתרום. 
כ"ִמלכוד הישרדותי",  בכיוון הרגשי, סטודנטים מפתחים טכניקות שליליות 
הקשורה  הכחשה,  מהן:  להיחלץ  מנסים  הם  אין  המזערית  יעילותן  ולמרות 
בחרדה גדולה מהמפגש עם האמת המאיימת, קרי עם הלקות; השלכה – העברת 
ה"אשמה" לזולת באמצעות תירוצים שכלתניים, והסטה ממוקד הבעיה לטיפול 
בליקוי  להודות  מאשר  נפשית  בעיה  "לקבל"  יותר  קל  שלרבים  מתברר  נפשי. 
למידה. מעבר להתנהגויות שליליות, גם בתחום הרגשי רבים ה"נמנעים". הימנעות 
משמעה ניסיון להתעלם מהבעיות ולהסיח את הדעת מהן. לעומתם, טכניקות 
רגשיות חיוביות מעידות על הרגשה פנימית של יכולת ועל הבנה שידיעות אינן 

באות לידי ביטוי בהישגים. 
בכיוון הקוגניטיבי נמצאו בעיקר תגובות חיוביות של התמודדות בלתי-פוסקת 
ועיקשת עם הקשיים בקריאה, בהבנת הנקרא ובתחומי קשב וריכוז. הסטודנטים 



28 | מה בעצם עשינו? 

הללו אף ביקשו סיוע בכתיבת עבודות ובלמידה למבחנים והשתדלו ללכת בתלם 
הקשות  התחושות  למרות   .)2004 )עינת,  המכשולים  עם  בהתמדה  ולהתמודד 
למוסדות  הגיעו  הם  והמחסומים,  אף המהמורות  ועל  עינת,  נחקריה של  שחוו 
להשכלה גבוהה והצליחו בלימודים. סטודנטים רבים עם ליקויי למידה מגיעים 
להישגים ומתגברים על קשייהם בדרכי התמודדות יעילות שהם פיתחו בעצמם 

או בעזרת אחרים. 

הצלחתם של סטודנטים עם ליקויי למידה4
גורמים שונים מקדמים את הצלחתם של סטודנטים עם ליקויי למידה – בלימודים, 
גורמים אלה נמנים תכונות ומאפיינים אישיים  נוספים. עם  בעבודה ובתחומים 
הצלחה  מקדם  וסביבתיים  אישיים  גורמים  של  השילוב  סביבתיים.  ומשתנים 
ניכרת של הסטודנט, כפי שמסתמן בספר זה ובחיבורים נוספים בתחום. פרק זה 

מתמקד בגורמים אלה.

תכונות ומאפיינים אישיים
המתמקדים  מובילים  מחקרים  נערכים  הקודמת  המאה  של  השמונים  משנות 
ללא  למבוגרים  בהשוואה  למידה  ליקויי  עם  מבוגרים  של  ובהצלחות  בהישגים 
ליקויי למידה, אך רובם פסחו על חקר הגורמים להצלחה. מחקר שבחן גורמים 
אלה במשך תקופה ארוכה עקב אחר מבוגרים שאובחנו בילדותם כלקויי למידה 
נחלקו  המשתתפים   .)Goldberg, Higgins, Raskind, & Kenneth, 2003(
לשתי קבוצות, "מצליחים" ו"לא מצליחים", על בסיס מדד הצלחה שכלל שמונה 
חברה,  יחסי  משפחה,  יחסי  עצמאות,  השכלה,  עבודה,  בלתי-תלויים:  משתנים 
הימנעות מפשע, סיפוק בחיים ובריאות נפשית. ניתוח כמותי גילה שאין הבדלים 
במנת  ברקע,  התלויים  משתנים  על  בהתבסס  הקבוצות,  שתי  בין  ממש  של 
הִמׂשכל )IQ( ובהישגים האקדמיים. נראה שההצלחה מתייחסת לגורמים אחרים 
בחיי אנשים אלה, גורמים הקשורים למשתנים איכותיים. ניתוח איכותי בדק את 
גורמי ההצלחה שבידלו את שתי הקבוצות. ה"מצליחים" הפגינו מודעות עצמית 
רבה יותר, קבלה של ליקוי הלמידה שלהם, פעלתנות, עמידות, יציבות נפשית, 
שנערך  מפורט  במחקר  חברתיות.  תמיכה  במערכות  והסתייעות  יעדים  הצבת 
כעבור זמן מה נמצא שאותם גורמי הצלחה בידלו שוב בבירור את שתי הקבוצות: 

תת-פרק זה נכתב בשיתוף עם אריאלה דניאל-הלוינג ואורית דהן בהשפעת מחקריהן של   4
רוסק, דניאל-הלוינג ודהן )בהכנה( ושל דהן וצדוק, 2012.
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ל"מצליחים" הייתה מודעות עצמית גבוהה, הם הכירו בנקודות החוזק ובנקודות 
תכופות  שימשו  חברתיים,  וקשרים  כללית  מעורבות  הפגינו  שלהם,  החולשה 
בתפקידי הנהגה, הציבו יעדים מציאותיים ותכננו דרכים להגשמתם. עם זאת, הם 

ידעו לבקש סיוע בעת הצורך.
כ"נחישות  והמזוהות  וריבונית  עצמאית  אישיות  המאפיינות  אלו,  תכונות 
עצמית" )self-determination(, כוללות מיומנויות של פתרון בעיות, למידה על 
עצמך )מודעות עצמית, הכרת הליקויים והיכולות(, הצבת יעדים )לטווח ארוך 
ולטווח קצר( וניהול עצמי. סטודנטים לקויי למידה שניחנו בנחישות מצליחים 
להתמיד בלימודים, והישגיהם משתווים לאלה של חבריהם שאינם לקויי למידה 

 .)Hall & Webster, 2008; Reiff, 2004; Vogel & Adelman, 1992(
דימוי עצמי חיובי הוא אחת התכונות החשובות ביותר בדרך להצלחה, בייחוד 
אצל סטודנטים עם ליקויי למידה, בכל גיל, שכן ליקויים אלה משפיעים על כל 
עם   .)Gerber, 1998( נמוך  עצמי  דימוי  יוצרים  קרובות  ולעתים  החיים  תחומי 
זאת, ממצאים מהעשור האחרון על היחס שבין ליקויי למידה ודימוי עצמי נמוך 
אינם ברורים ולעתים אף סותרים. רוב המחקרים אינם מוצאים הבדל בין הדימוי 
הכללי של סטודנטים עם ליקויי למידה לזה של חבריהם. לכן מניחים שקיימים 
העצמי  הדימוי  על  שמשפיעים  אקדמיים(  הישגים  )מלבד  נוספים  גורמים 
הכללי. בניגוד לממצאים על דימוי עצמי כללי, שעשוי להיות גבוה, לתלמידים 
בגלל  נמוך  אקדמי  עצמי  דימוי  כלל  בדרך  יש  למידה  ליקויי  עם  ולסטודנטים 
יכולים לתפוס  זאת, הם  יחסית. למרות  והישגיהם הנמוכים  קשייהם בלימודים 
את עצמם באופן חיובי יותר בתחומים אחרים, כמו ספורט או מוזיקה, ולהיות 
 Burden, 2008; Elbaum & Vaughn, 2006;( בעלי דימוי חברתי או כללי גבוה
בבית  ללימודים  קשורים  שאינם  בתחומים  שמצליח  תלמיד   .)Zeleke, 2004
הספר או תלמיד המקובל בחברה עשויים לפתח דימוי עצמי כללי וחברתי חיובי 
למידה  ליקויי  עם  לחלק מהאנשים  האופייניות  רגשיות  מבעיות  פחות  ולסבול 

.)Burden, 2008(
למידה  לקויי  לסטודנטים  מסייעת  מוצלחת  וחברתית  אקדמית  השתלבות 
להתמיד בלימודיהם במוסדות להשכלה גבוהה למרות קשייהם. שילוב אקדמי 
מבטיח שהסטודנט יהיה מרוצה ממצבו במערכת זו ומיחסיו עם צוות המורים 
ועם חבריו. שילוב חברתי מוגדר כשיתוף פעולה חיובי בין הסטודנט למערכות 
החברתיות של המוסד, לרבות קבוצות השווים לו וצוות הפקולטה, ולקיחת חלק 

 .)DaDeppo, 2009( בפעילויות שמחוץ לתכנית הלימודים
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תפיסת הליקוי וההתמודדות אתו
במוסדות  למידה  ליקוי  עם  למבוגר  המסייעים  מרכיבים  שלושה  זיהו  חוקרים 

להשכלה גבוהה: 
הגדרה של הליקוי - כדי שהסטודנט יוכל לעזור לעצמו ולהיעזר בשירותים א. 

העומדים לרשותו ובאנשים אחרים הוא חייב להבין בבירור את ההשלכות 
 Denhart, 2008; May & Stone, 2010;( תפקודו  על  שלו  הליקוי  של 

.)Troiano, 2003
מוכָוונות )אוריינטציה( בנוגע לליקוי - היכולת של אדם להגדיר את ליקוי ב. 

הלמידה של עצמו שונה מאדם לאדם, החל בתפיסה כללית ומעורפלת של 
בעיותיו וכלה בהגדרה אישית ברורה שלהן. המוכוונות של הסטודנטים נעה 
בין מיקוד שליטה חיצוני ומיקוד שליטה פנימי )Troiano, 2003(. במחקרים 
פנימי  שליטה  מיקוד  בין  חיובי  ִמתאם  נמצא  ספר  מבתי  תלמידים  שבדקו 
במוסד  סטודנטים  שבדק  במחקר  כך  לא  ורגשית.  חברתית  הסתגלות  ובין 
ובין  חיצוני  שליטה  מיקוד  בין  ִמתאם  נמצא  זה  במחקר  גבוהה.  להשכלה 
בסביבה  ההבדלים  את  לנעוץ  ניסו  חוקרים  ורגשית.  חברתית  הסתגלות 
חיצוני  שליטה  שמיקוד  סבורים  הם  המערכות:  בשתי  השונה  הלימודית 
 Estrada,( אקדמי  מוסד  כמו  מורכבת  בסביבה  הישרדות  כלי  משמש 

 .)Dupoux, & Wolman, 2006
יש ג.  סטודנט  לכל   - חייו  על  ולהשפעתו  שלו  לליקוי  הסטודנט  של  יחסו 

קשיים ייחודיים לו, ודרכי ההתמודדות שלו עם ליקוי הלמידה שונות מאלו 
נמצא  מוצלחת.  התמודדות  ועד  ידיים  והרמת  ייאוש  מתחושת  אחרים,  של 
כמקיפה  מהסטודנטים  חלק  ידי  על  נחווית  הלמידה  ליקוי  של  שההשפעה 
את כל תחומי החיים, בעוד אצל חלקם היא חלה רק על תחומים מוגדרים 
הנחישות,  מתכונת  כחלק  למידה,  לליקוי  חיוביות  תגובות  ככלל,  בחייהם. 
 Troiano,( זאת  למנוע  עשויות  שליליות  תגובות  ואילו  להצלחה,  תורמות 

.)2003
למרות הקשיים המלווים את חיי היום-יום של אנשים עם ליקויי למידה בכל תחומי 
משתלבים  לימודיהם,  את  מסיימים  האקדמי,  בעולם  משתלבים  חלקם  החיים, 
בין "מצליחים"  כי מאפיין האישיות המבחין  בעבודה ומצליחים בחייהם. נמצא 
ל"מצליחים פחות" בכל הנוגע למסלול התעסוקה, ליציבות תעסוקתית, לקידום 
 Gerber, Ginsberg, & Reiff,( קריירה ולהשגת תפקידי מנהיגות הוא שליטה
1992(. אנשים עם ליקויי למידה שיש להם מודעות עצמית גבוהה נתפסים כבעלי 
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סיכוי גבוה למצוא תפקיד התואם את יכולותיהם, ולכן הם נוטים להצליח בשוק 

העבודה יותר מבעלי מודעות עצמית נמוכה )Corley & Taymans, 2002(. כמו 

כן הוכח, שאנשים עם ליקויי למידה המסוגלים לשנות את האופן שהם תופסים 

את הליקוי שלהם ולהעריכו כיתרון בולט בשוק העבודה מגיעים להישגים גבוהים 

יותר בעולם התעסוקה מאשר מי שמסתפקים בהבנה של מגבלות הליקוי שלהם 

 .)Shessel & Reiff, 1999( ובהשלמה עם עובדת קיומו

ביותר להסתגלות של  היא אחת התכונות החשובות  גבוהה  הערכה עצמית 

ולהתמודדות  התעסוקה  ולעולם  האקדמיה  לעולם  למידה  ליקויי  עם  אנשים 

 Patton( ופולוויי  )McNulty, 2003; Scott & Greenfield, 1992(. פטון  אתם 

Polloway, 1992 &( חקרו 23 אנשים עם ליקויי למידה במשך 12 שנים, ומצאו 

במקום  בקביעות  עבדו  תיכון,  סיימו   – למצליחים  נחשבו  מהם  עשרה  רק  כי 

נחשבו  הנותרים   13 תואר.  והשיגו  אקדמיים  ללימודים  התקבלו  אחד,  עבודה 

ללא מצליחים – לא סיימו תיכון, התקשו להתמיד בעבודה קבועה ולא התקבלו 

ללימודים גבוהים. כישורי הבסיס של משתתפי שתי הקבוצות היו שווים, וההבדל 

הציבוריות  החברתיות,  התמיכה  במערכות  השימוש  מידת  היה  ביניהן  העיקרי 

והחינוכיות שעמדו לרשותם. במילים אחרות, המצליחים נעזרו מאוד במערכות 

התמיכה, בעוד הפחות מצליחים כמעט שלא ניצלו זאת. 

מצליחים,  שאינם  מעמיתיהם  יותר  קשה  עובדים  המצליחים  ועוד:  זאת 

נשארים במקום העבודה שעות רבות יותר ולוקחים עבודה הביתה. אחד הגורמים 

ולהתלהב  בעבודה  עניין  לגלות  היכולת  הוא  הזאת  ההשקעה  את  המאפשרים 

המאפשרים  עיקריים  מוטיבציה  גורמי  הם  וסקרנות  התלהבות  שכן  ממנה, 

להצליח בעולם העבודה ולהשקיע בו )Kokaska & Skolnik, 1986, אצל צדוק-

לויתן וברונז, 2004(. 

למידה  ליקויי  עם  מבוגרים  להצלחה.  מפתח  היא  היצירתיות  תכונת  גם 

רבה  ביצירתיות  מתאפיינים  בו  ומצליחים  התעסוקה  בעולם  המתמידים 

מקוריים  פתרונות  ולמצוא  לאלתר  וביכולת  בעבודה  הקשיים  עם  התמודדות  ּבַ

 Corley & Taymans, 2002; Reiff, Gerber, & Ginsberg,( לביצוע מטלות 

כי  להבין  המתקשים  למידה  ליקויי  עם  מהאנשים  רבים  לכך,  בניגוד   .)1997

בידם הכוח לשנות מצבים וכי יש דרכים רבות להגיע אל המטרה הסופית, אינם 

 Raskind, Goldberg, Higgins, &( התעסוקה  לעולם  להסתגל  מצליחים 

.)Herman, 1999



32 | מה בעצם עשינו? 

בעיתון הבין-לאומי "הראלד טריביון" פורסמה סקירת מחקרים, שעל פיהם 
מהיזמים.  כ-20%   - ובאנגליה  דיסלקטים,  הם  הברית  בארצות  מהיזמים   35%
יותר מאשר  יכולת טובה  יש  טענת החוקרים היא שלאנשים עם ליקויי למידה 
בעיות  לפתור  בעל-פה,  בעיקר  תקשורת  ליצור  סמכויות,  לאצול  לאחרים 
באמצעות תפיסה חזותית ועוד. נמצא שהם עוקפים את קשיי הקריאה והכתיבה 
על ידי הסתמכות על יועצים, וכי הם מיטיבים להבין את הזולת. פעמים רבות 
סבלו  הם  חייהם  שבמהלך  והעובדה  להתפתחות,  מצוין  תמריץ  השעמום  היה 
מכישלונות ומדחיות חיזקה אותם ואילצה אותם להבין כיצד עליהם לבצע את 
הדברים בדרך משלהם. ההבנה שלהם כי אין הם מסוגלים לעשות דברים בדרך 

הרגילה הייתה תמריץ ליצור נתיבי הצלחה ייחודיים )באוורס, 2007(. 
מבחינת הזוגיות, תחושת התלות האפשרית של אדם עם ליקוי למידה בבן/
ביניהם  הקרבה  את  לחזק  עשויה  ולארגן,  להזכיר  לסדר,  הצורך  עקב  הזוג  בת 
גם  למידה.  לקוי  שאינו  הזוג  לבן/בת  תודה  והכרת  הערכה  של  רגשות  ולפתח 
קופצנות,  יצירתיות,  רב,  מרץ  יתר,  פעלתנות  יתר,  התלהבות  כמו  התנהגויות 
עניין  יוצרים  שלם,  שדה  לראות  ויכולת  רבים  לגירויים  בו-זמנית  להגיב  יכולת 
וסקרנות בזוגיות )מנור, 2012(. חלק מהאנשים שיש להם הפרעות קשב וריכוז 
ניחנו ביכולת לחדש ולהשתנות בתחומים רבים, משום שהם משתעממים מהר, 
וכדי להישאר ערים הם מעזים לעסוק לעתים קרובות בנושאים חדשים ולפנות 
לו/ה הפרעת  הזוג שאין  ובן/בת  ומגוונות,  שונות  ולפעילויות  לכיוונים חדשים 

קשב עשוי/ה ליהנות לא פעם מחידושים והמצאות אלה )דהן וצדוק, 2012(. 
כהורים, לעתים דווקא בשל החוויות הקשות שחלקם עברו בילדותם, בעלי 
ליקויי למידה יכולים לעזור לילדיהם לקויי הלמידה, להבינם ולגייס להם עזרה 
 Weiss &( הולמת, יותר מאשר הורים ללא קשיים מסוג זה. זוג החוקרים וייס
Weiss, 2004( מציינים שהורים עם הפרעות קשב עשויים לקבל בגמישות ובהבנה 
את הפרעות הקשב של ילדיהם, ומנגד ילדים אלה יכולים ליהנות מההתלהבות 
של הוריהם, מהאנרגיה המתפרצת שלהם ומרצונם התמידי לשחק ולהשתעשע. 
לדבריהם, ילד שבמסגרת הטיפולית שלו שומע על הפרעות של ההורה, עשוי 
לראות את הדברים באופן שונה ולהבין שהליקוי מקורו בשוני מּולד ולא בבחירה 
רעה. הורים אלה יכולים להסביר לילד בצורה טובה וייחודית את המושג "קשב", 
וללמדם – מתוך ניסיונם – כיצד לשלוט בתסמינים. התנסות זו מחזקת גם את 
ההורה, שכן הוא יכול לשמש דוגמה טובה לילדו ולפתח בהתלהבות אסטרטגיות 
לטיפול בקשיים שלו ושל ילדו. הדרכה להורים עשויה לסייע להם להדריך את 
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החוקרים,  טוענים  עוד  אלה.  לילדים  ביותר  היעילה  ההדרכה  תהיה  וזו  ילדם, 
שנטייתם של הורים עם ליקויי למידה לעקשנות מלמדת את הילדים לא לוותר 

על דברים שברצונם לעשות.
לילדיהם  )2003( מצביעה על החשיבות של התייחסות ההורים הללו  עינת 
אולי  בהוריהם,  פעם  לא  נעזרים  למידה  ליקויי  עם  סטודנטים  מבוגר:  בגיל  גם 
משום שהורה הסובל מליקוי למידה עשוי להבין טוב יותר את הקשיים של ילדו 

הסטודנט ולסייע לו להתמודד ביעילות רבה יותר.
רוסק, דניאל-הלוינג ודהן )בהכנה( מציינות את החשיבות של הדדיות ויחסי 
 – בחייו  השונים  במעגלים  אנשים  ובין  הלמידה  ליקוי  עם  האדם  בין  גומלין 
משפחה, מבוגר משמעותי וקבוצת השווים. יחסים אלה מסייעים מבחינה רגשית 
יכולת פנימית הטמונה  ליצירת סביבה מונגשת. לדידם, חוסן הוא  וכן תורמים 
באדם כדי לתקן מצבים בעזרת גורמים סביבתיים. הסביבה התומכת מתאפיינת 
באכפתיות, בהעברת מסר של אמון וביצירת הזדמנויות של השתתפות ומעורבות. 
מסיפורי הצלחה של אקדמאים לקויי למידה )שיתוארו בספר זה( מתבררת 
חשיבותה של סביבה תומכת, מכילה ומנגישה, התורמת להצלחתם. המרואיינים 
ציינו כי בשלב זה או אחר במהלך חייהם הם נזקקו לעזרה כדי להצליח. בילדותם 
בבית  משפיע  מורה   – ובהמשך  רבות,  פעמים  עזרה  להם  העניק  ההורים  אחד 
הספר. במקרים אחרים הוזכרה דמות שסייעה להם, ש"פתחה להם את הדלת". 
האקדמית.  בהצלחתם  חשוב  מערכתי  תפקיד  היה  בקמפוס  התמיכה  למרכז 
המרכז תואר כסביבה הקשובה לצורכיהם והמסוגלת לספק עזרה מתאימה. הם 
גם ציינו עמיתים שפגשו במרכז התמיכה ואשר יצרו עמם קהילה לומדת. חלקם 
תיארו את מרכז התמיכה שבאקדמיה כ"בית", אחרים תיארו אותו באופן מטפורי 
כ"גב" או כ"כתף" ששימשו כמשענת, או כ"אוזן"  קשבת לצורכיהם ולתחושותיהם. 
הם דיווחו שאנשי המקצוע במרכז האמינו בהם, קיבלו אותם, התייחסו אליהם 
באהבה, ליוו אותם והדריכו אותם במקצועיות רבה בכל שנות לימודיהם. אנשי 
המקצוע נתנו להם הרגשה שיש להם על מי לסמוך, מישהו המוכן לסנגר עליהם 
ולהילחם למענם, להקשיב להם ולנקוט אמצעים מגוונים ומקצועיים כדי לסייע 
להם: "המרכז משמש גב גם לאחר שנים, כשאת נמצאת כבר במסגרת אחרת. את 
רגילה שיש לך גב, ואם אין לך גב – את בונה אותו. ואם את מגלה שאין לך גב, את 

מצלצלת למרכז התמיכה של פעם ומקבלת גב". 
מטלות,  פירוק  האלה:  האסטרטגיות  הוזכרו  מקצועי-אקדמי  למענה  אשר 
חכמת  פיתוח  חומרים,  מיפוי  חומר,  ארגון  ובאנגלית,  בעברית  טקסט  קריאת 
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ההיבחנות )test wiseness( ומיומנויות בחיפוש חומר. אחד המרואיינים אמר: 
חשבנו  "במרכז  להצליח";   ]...[ ליעד  להגיע  הכלים  את  נתן  התמיכה[  "]מרכז 
חשבנו היא מאוד משמעותית: לא  יחד מה עושים כשהתעוררו בעיות. המילה 

חשבתם, לא חשבתי, אלא חשבנו". 
)2005(, אשר  ממצאים אלה עולים בקנה אחד עם ממצאי המחקר של דהן 
בדקה אפיונים סביבתיים שתורמים להצלחה. מאמרה מתאר את מרכז התמיכה 
עמיתים,  סטודנטים  בין  חברות  יחסי  בו  שנרקמים  בית  לסטודנטים,  חם  כבית 
אשר חלקם מעזים לראשונה להשמיע את קולם בזכות היחס המשפחתי המכיל 
סגל  עולה שחברי   )Konstantin, 2015( קונסטנטין  גם במאמרה של  והתומך. 
עם  בעלי חשיבות  פיתחו קשרים  לעבודה,  ומחויבות  רבה  אכפתיות  גילו  אשר 
הסטודנטים, היו מודעים לצורכיהם והעניקו להם תמיכה מתמשכת. הסטודנטים 

חשו כי סגל מקרין תפיסות אנושיות ומקבל אותם כבני אדם. 

סוגיה לא פתורה – חשיפת הלקות 
לצוות המכללה או הפקולטה יש חלק גדול בהצלחתם של לקויי למידה בתחום 
 – למידה  לקויות  של  בנושא  הדרכה  שמקבלים  צוות  אנשי  כי  נמצא  האקדמי. 
בקורסים, בסדנאות או מקריאת מאמרים – רגישים יותר לסטודנטים עם ליקויי 
למידה )Murray, Lombard, & Wren, 2011(. עם זאת, בכמה מחקרים נמצא 
שהסטודנטים האחרים ורבים מאנשי הצוות מתייגים אותם כבעלי מנת משכל 
נמוכה. במקרים אחרים אף שלצוות יש ידע כלשהו בנושא ליקויי למידה וציפיות 
הם  אישית,  בהם  לתמוך  טוב  רצון  וגם  הסטודנטים,  של  מתפקודם  חיוביות 
אנשי  של  מרצונם  נובע  שהדבר  אפשר  מזעריות.  התאמות  רק  לספק  מוכנים 
של  שצוות  הוא,  שברור  מה  המוסד.  של  האקדמית  הרמה  על  לשמור  הצוות 
מכללה שכמעט מתעלם מהעניין של ליקויי למידה אינו מסוגל לקבל החלטות 
וחוסר  ובבחינות, בעיקר בשל חוסר מידע  נבונות הנוגעות להתאמות בהוראה 
ידע. ברוב המקרים צוות המכללה מעוניין לקבל מידע רב יותר בנושא זה, אך 
בידע  גם כשהמומחים מעוניינים לשתף אותם  זמן לכך,  אין הוא מַפנה  לעתים 
זה, אולי מחשש להתמודד עם הבלתי-מוּכר. אשר לסטודנטים, רבים מהם אינם 
מספרים על ליקויי הלמידה שלהם, ורק אחרי שהם נכשלים – הם אוזרים אומץ 
לגלות את ליקוייהם ולבקש תמיכה. החשש מחשיפה נובע בין השאר מכך שרבים 
מן הסטודנטים אינם יודעים אם הגילוי יפעל לטובתם או לרעתם, בעיקר בשל 
 Denhart, 2008; Hall & Webster, 2008;( חוסר הידע של הצוות התומך בהם

.)Reiff, 2004
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למידה,  בלקות  הגלומים  היתרונות  שלמרות  ולומר,  לחזור  יש  לסיכום, 
גבוהים  ללימודים  בדרכם  רבים  קשיים  חווים  למידה  ליקויי  עם  סטודנטים 
ללקויי  החיובית  ובגישה  בחקיקה  השינויים  למרות  כיום,  המצב  שם.  ובמהלכם 
השאר  בין  קשיים,  מערימים  עדיין  גבוהה  להשכלה  שהמוסדות  הוא  למידה, 
משום שאינם יודעים כיצד להתייחס לתופעה ולהשלכותיה. סיפורי ההצלחה של 
הסטודנטים הם בראש ובראשונה פרי מאמציהם האישיים, ולעתים גם תוצאה של 
סיוע מאנשים מסוימים שפגשו בדרכם, שהאמינו בהם ופתחו להם דלתות נעולות. 
בהמשך הספר מובאים סיפורים כאלה, שסיפרו אנשים העובדים עם סטודנטים 

לקויי למידה במרכזי תמיכה שונים הפועלים במוסדות להשכלה גבוהה.
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פרק 2 

התפתחות מרכזי תמיכה לסטודנטים עם ליקויי 
 למידה בחינוך הגבוה בישראל / 

יעל מלצר ואורית דהן

מבוא 
נפתח פרק זה בציטוט שמדבר בעד עצמו: 

לעבור  יכולה  הייתי  שלא  יודעת  אני  אבל  השנה,  את  לסיים  הצלחתי 

את המשוכה הזו ללא עזרת צוות המרכז והחונכת שלי. חשתי שכולכן 

הייתן שם בשבילי: ש', עם הסבלנות לכל השאלות ולשכחה שלי להגיע 

א'  וברוגע;  בחיוך  ענתה  שתמיד  ע'  התעניינה;  שתמיד  מ'  לפגישות; 

שעזרה לי מאוד איך מתנהלים בצורה קצת יותר שפויה מול כל התביעות 

והעומס, שהשכילה עם התבונה והרגישות העמוקה שלה לעזור לי עם 

ניקה שלי בכל פעם מחדש; ת' שהייתה שם  העבודות וגם להכיל את הָפּ

בשבילי ברגע של שבירה; ר' שידעה לבחור עבורי את החונכת שהייתי 

זקוקה לה – זן נדיר של מחויבות, אכפתיות והרבה אהבה, וללא העזרה 

לא בטוחה שהייתי  אני   – והתמיכה הרגשית שקיבלתי ממנה  בלימודים 

שעמדתי  בחיי  הראשונה  הפעם  זו  האקדמית.  השנה  את  לסיים  יכולה 

 .84 בציון  השנה  את  סיימתי  חובותיי.  כל  את  והשלמתי  המטלות  בכל 

)סטודנטית ממרכז חממ"ה, המכללה האקדמית תל-חי(

הכרת הרקע להקמתם של מרכזי התמיכה בסטודנטים עם ליקויי למידה עשויה 

להסביר מה ִדרבן את כל השותפים לפעול בעניין זה, אחרי שבמשך שנים רווחה 

לא  אקדמיים.  ללימודים  מתאימים  אינם  למידה  ליקויי  עם  שאנשים  התפיסה 

מעט בוגרים עם ליקויי למידה הפסיקו את לימודיהם עם סיום בית הספר היסודי 

שונים,  בתחומים  שהתגלו  הגבוהות  ויכולותיהם  כישוריהם  למרות  התיכון  או 

ופנו לעולם העבודה, ומי מהם שפנו ללימודים אקדמיים לא התקבלו או שנשרו 

מהלימודים אחרי שנה או שנתיים. גם בעולם התעסוקה רבים מהם עבדו עבודות 

שלהם  והמשכורות  החברתי,  ובמעמדם  הדרגות  בסולם  התקדמו  לא  זמניות, 

נותרו נמוכות )מלצר, צדוק ודהן, 2011; עינת, 2009(. חלקם עזבו כמה מקומות 

עבודה או הועזבו, והיו מהם שהידרדרו לעולם הפשע )עינת ועינת, 2007(.
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1990, אז נחקק בארצות הברית החוק לטובת אנשים עם מוגבלויות  משנת 
)Americans with Disabilities Act, ADA(, הנושא של ליקוי למידה והפרעת 
קשב מעסיק אנשי מקצוע רבים מתחומי החינוך, הפסיכולוגיה, הקרימינולוגיה 
והעבודה הסוציאלית. בעקבות השינוי במודעות לנושא עולה בכל שנה שיעור 
והמקבלים  בלימודים  למידה, המבקשים התאמות  לקויי  היותם  על  המצהירים 
אותן. עם זאת, קיים פער בין שכיחות התופעה באוכלוסייה הרחבה ובין שכיחות 
)קוזמינסקי,  האחרונות  בשנים  מצטמצם  אמנם  זה  פער  בפועל.  המאובחנים 
מסיבות  לאבחון  פונים  שאינם  למידה  ליקויי  עם  אנשים  יש  עדיין  אך   ,)2004
ימשיך  לאבחון  הפונים  שיעור  כי  להניח,  ניתן  אלה  מגמות  בסיס  על  שונות. 

לעלות, ויש המשערים כי יגיע להיות רבע מהאוכלוסייה.
שינוי נוסף שחל בהתייחסות לתופעות של ליקוי למידה והפרעת קשב הוא 
שבעבר התמקדו העוסקים בהן בעיקר בתפקודים הקוגניטיביים, בשל השפעתן 
השלילית הברורה של הפרעות אלה על יכולת הקליטה של מיומנויות הלמידה, 
ואילו כיום ברור שלתופעות הללו יש השלכה לא רק על ההיבטים הקוגניטיביים 
לאורך  והחברתית  הרגשית  ההתפתחות  על   – פחותה  לא  ובעוצמה   – גם  אלא 
כל חייו של האדם )עינת, 2000(. לכן גוברת ההכרה בדבר הצורך להגיש עזרה 
מקצועית רב-תחומית לסובלים מליקויים אלו, גם כדי לשפר את התפקוד שלהם 
הלימודית  הסביבה  של  ההיערכות  דרכי  התאמת  למען  וגם  שונים  בתחומים 

והחברתית ליכולותיהם ולקשייהם. 
גם  למידה  לקויי  בלומדים  בטיפול  שינוי  חל  לנושא  בהתייחסות  העלייה  עם 
במסגרת  מזערי  מטיפול  במעבר  התבטא  זה  שינוי  גבוהה.  להשכלה  במוסדות 
שירותי דיקן הסטודנטים )לייזר, 2011( לתמיכה נרחבת וממוקדת הניתנת במרכזי 
תמיכה שהוקמו במוסדות אקדמיים ברחבי העולם, בעיקר בצפון אמריקה, באנגליה 
ובאוסטרליה. בארצות אלו מופעלים כמה דגמים טיפוליים המושפעים מתפיסת 
העומד  ומהתקציב  אנשי המקצוע  מזמינותם של  בנושא,  מהידע שלהם  עולמם, 
לרשותם. הנחת היסוד המשותפת לכולם מבוססת על האמונה שהחברה אחראית 
לפתח סביבות למידה מותאמות לסטודנטים לקויי למידה כדי שיצליחו להשתלב 
עיקר  את  רואים  הללו  התמיכה  במרכזי  הצוותים  זאת,  לאור  גבוהים.  בלימודים 
תפקידם באיתור סטודנטים הזקוקים לעזרה ובליווָים במהלך שנות לימודיהם כדי 
שְיַמצו את ֵמרב היכולת הלימודית הטמונה בהם. גם בארץ הוקמו מרכזי תמיכה 
לקויי  הסטודנטים  במספר  ניכר  גידול  חל  המוצלחת  פעילותם  ובעקבות  כאלה, 

הלמידה הפונים להשכלה גבוהה )מרגלית, ברזניץ ואהרוני, 1998(. 
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בשנת 1992 התגבשה לראשונה קבוצה של בעלי עניין ושל מומחים בתחום של 
ליקויי למידה והקימה את ׳עמותת לשם׳ לקידום ההשכלה הגבוהה והתעסוקה 
לאנשים עם ליקויי למידה והפרעות קשב )ראו בהמשך: סיפורה של רותי קפלן(. 
כשלוש שנים אחר כך, ב-1995, יזמה העמותה את הקמת מרכז התמיכה הראשון 
לסטודנטים עם ליקויי למידה במכללת תל-חי, ועל בסיס דגמי העבודה שעוצבו 

בה הוקמו ביוזמתה מרכזי תמיכה ברוב המוסדות להשכלה גבוהה בארץ. 
בעת כתיבת שורות אלו נמנו בישראל מרכזי תמיכה ב-55 מוסדות להשכלה 
סטודנטים  לכ-17,500  ורגשית  לימודית  תמיכה  מעניקים  אלה  מרכזים  גבוהה. 
אוכלוסיית הסטודנטים(. מרבית הסטודנטים הללו  )3%-10% מכלל  מדי שנה 
עומדים בתנאי הקבלה האקדמיים הרגילים, ורק מיעוטם מתקבלים למרות "תנאי 
גבוה  ציונים  קבלה חסרים", בהתחייבות להשיג בסוף השנה הראשונה ממוצע 
שיאפשר להם להמשיך את לימודיהם )Meltzer, 2007(. התחייבות זו מתממשת 
ברוב המקרים בזכות הליווי הדידקטי והרגשי, האישי והקבוצתי, המוענק להם 

במסגרת מרכז התמיכה. 
ותקנות.  1999 הוחל למסד את מדיניות התמיכה באמצעות חוקים  בשנת 
לב- נחמיה  פרופ'  בראשות  גבוהה,  להשכלה  המועצה  של  החלטה  בעקבות 
ציון, הוקמה ועדת מרגלית בראשות פרופ' מלכה מרגלית. הוועדה הגישה דוח 
בנושא הטיפול בסטודנטים עם ליקויי למידה, שכלל המלצות לקידום הנושא 
)מרגלית, ברזניץ ואהרוני, 1998(. הדוח הצביע על ליקויים במתן טיפול הולם 
לסטודנטים אלה והמליץ להרחיב את רשת מרכזי התמיכה ולהקים מערך של 
אבחונים מותאמים להם. כמו כן הומלץ שהוועדה לתכנון ותקצוב )ות"ת( של 
המועצה להשכלה גבוהה תתקצב את המרכזים. עד כה יושמו חלק מהמלצות 
האקדמיים  במוסדות  התמיכה  מרכזי  את  לתקצב  החלה  הוות"ת  הדוח. 
כך  נוסף על  זה(.  נכללו בהסדר  )המכללות להוראה לא  ידה  המתוקצבים על 
נחקקו שני חוקים שמיסדו את הפעילּות הענפה באקדמיה: חוק שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלּות התשנ"ח-1998 וחוק זכויות תלמידים עם ליקויי למידה 
במוסדות על-תיכוניים התשנ"ח-2008 )להרחבה ראו דהן, מלצר ופינקלשטיין, 
2011(. החוק השני, שהציעה עמותת לשם, גובש והוגש על ידי ועדת החינוך 
של הכנסת בשיתוף העמותה, אך נדרשו שבע שנים כדי להעבירו ולגבש את 

תקנותיו, והתהליך טרם הסתיים. 
מרכזי התמיכה במוסדות האקדמיים הוקמו לשם השגת שתי מטרות עיקריות. 
אקדמיים  ללימודים  להתקבל  למידה  ליקויי  עם  לסטודנטים  לאפשר   – האחת 
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– להגביר את המודעּות לנושא בקרב המרצים ועובדי  ולהצליח בהם, והאחרת 
 המנהלה ולהדריך את אנשי המקצוע שעובדים עם סטודנטים עם ליקויי למידה.1
נוצרו אצלנו דפוסי  במהלך עשרים שנות עבודה במרכזי התמיכה לסטודנטים 
במרכזים  התמיכה  שירותי  סמויים.  ורובם  גלויים  חלקם  חדשים,  וידע  עבודה 
תמיכה  מתן  באמצעות  מותאמת  לימודית  סביבה  של  הבָניה  על  מושתתים 
ניתנות בהיקפים שונים, בהתאם לאופי של  יותר(. התמיכות  מוגדרת )אחת או 
המוסד האקדמי, לתפיסה שלו ולמדיניּותו, ובהתאם ליכולת הכלכלית של מרכז 
ובבחינות,  בהוראה  התאמות  ותמיכה,  ייעוץ  כוללים:  אלה  שירותים  התמיכה. 

התאמות ִמנהליות ושירותים נלווים. להלן נרחיב על כל אחד מהם:
שונים: 	  בתחומים  אבחון  דרכי  של  מגוון  כוללים  והתמיכה  הייעוץ  שירותי 

הערכה, ייעוץ ותמיכה אישית ו/או קבוצתית בתחומי הלימוד, החברה, הרגש, 
בנושאים אלה משפרת מאוד את הלמידה  והתעסוקה. תמיכה  הטכנולוגיה 
של הסטודנטים המסתייעים בה )דהן, הדס-לידור, מלצר ורויטמן, 2008; דהן, 
 .)Dahan, 2003  ;2004 קוזמינסקי,   ;2000 עינת,   ;2010 והדס-לידור,  מלצר 
התמיכה  במרכזי  הניתנים  והקבוצתית  הפרטנית  והתמיכה  הליווי  שירותי 
למבחן  התכוננות  שיעור,  מהלך  של  וסיכום  הקשבה  וכתיבה,  קריאה  הם: 
והתארגנות בעת המבחן, ארגון של זמן ומשאבים, איתור של סגנונות למידה, 
 )self-advocacy( ריכוז חומר, עבודה בספרייה, שיפור הזיכרון, ִסנגּור עצמי
והצגת דברים )פרזנטציה(, תמיכה באנגלית, אסטרטגיות להוראת מתמטיקה 
מחשב  באמצעות  תמיכה  וחברתית,  רגשית  תמיכה  מדעיים,  ומקצועות 

וטכנולוגיות מסייעות, חונכּות. 
חונכות, 	  האלה:  התמיכה  שירותי  את  כוללות  ובבחינות  בהוראה  התאמות 

וטיפוח  למידה  אסטרטגיות  קריאה,  כתיבה,  יסוד,  במיומנויות  סדנאות 
הכנה למבחנים, שימוש  קריאה,  מילים, הקשבה,  )אוצר  למידה  כישורי  של 
במחשבים, הכנה להסתייעות בספרייה(, הקלטה של הרצאות על רשמקול 
במבחנים  התאמות  כוללות  המרצים  שנותנים  ההתאמות  הדפסה.  ושירותי 

)הארכת זמן, מבחן חלופי(, סילבוס מורחב ומטלות חלופיות. 

בחזון של מרכז התמיכה בתל-חי בתחילת דרכו, צוין שמטרת המרכז היא לתת הזדמנות   1
שווה וגישה להשכלה גבוהה לסטודנטים עם ליקויי למידה: להתקבל ללימודים גבוהים, 
לפתח ולהעצים את יכולת ההתמודדות שלהם עם מטלות אקדמיות ולמצות ככל האפשר 
את היכולת האישית של כל אחד מהם כדי שיצליח. חזון זה הורחב לאחרונה ונוסף בו 

יעד של השתלבות יעילה בעבודה ובלימודי המשך.
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עומדים 	  שאינם  לחריגים  מיוחדות  קבלה  דרכי  פירושן  ִמנהליות  התאמות 
ויתור על קורס או על תחום  בתנאי הסף: הרשמה פתוחה )שומע חופשי(, 
)למשל, פטור ִמנהלי מלימוד שפה זרה(, הצעה של קורסים מיוחדים, הפחתת 
עומס של קורסים ופריסת הלימודים למשך שנים רבות יותר. העבודה בסעיף 

זה היא עם הסטודנטים ועם הסגל האקדמי והִמנהלי.
שירותים נלווים הם מכונים המשולבים במרכזי התמיכה, כמו מרכז לאבחון 	 

של המרכז לתכנון לימודים )להלן: מת"ל(2 או מרכז לאבחונים תעסוקתיים. 
שיאצו,  נירופידבק,  כדוגמת  חלופיים,  שירותים  משלבים  מעטים  מרכזים 
ביופידבק, רכיבה טיפולית, טיפול באמצעות אמנות. התמיכה לסוגיה ניתנת 
על ידי הצוותים המקצועיים במרכזים או על ידי גורמים טיפוליים חיצוניים 
שמרכזי התמיכה שוכרים. הצוותים כוללים אנשי מקצוע מומחים בתחומים 
אבחון  סוציאלית,  עבודה  מיוחד,  חינוך  למידה,  ליקויי  כמו  מסוימים, 
ופסיכולוגיה. את התמיכה נותנים גם מרצים מתחומי ידע שונים וסטודנטים 

חונכים.
המטרה השנייה של מרכזי התמיכה היא כאמור לפעול לשינוי עמדות של מרצים 
ושל בעלי תפקידים באקדמיה, להגביר את המודעּות ואת הידע שלהם בנושא 
ליקויי למידה ולתת להם כֵלי עבודה והנחיות לעריכת התאמות בהוראה ובמבחנים 
2011(. מומחים ממרכזי התמיכה משתתפים בישיבות צוות מקצועיות,  )לייזר, 
מארגנים ימי עיון וסדנאות בנושא, ומלווים מרצים המבקשים הדרכה בעבודתם 
אוריינטציה  מפגשי  עוברים  חדשים  מרצים  מהמרכזים,  בחלק  סטודנטים.  עם 
עם צוותי המומחים של מרכז התמיכה, מקבלים חומר רקע על פעילות המרכז 
ואיך להתייחס לקשיים שלהם.  למידה  לקויי  ללמד סטודנטים  כיצד  והמלצות 
ולפני תקופת המבחנים מקבלים המרצים בדואר האלקטרוני  בסיום הסמסטר 
תזכורת של ההנחיות, של ההתייחסות לבחינות ושל ההתאמות ללקויי הלמידה. 
חלק מהפעולות של המרכזים כולל השתתפות בוועדות ההנהלה, ייצוג בוועדת 

הוראה ונטילת חלק בקביעה של נהלים בנושא. 

2008 ואילך הקים המרכז לתכנון לימודים בחלק ממרכזי התמיכה מכוני מת"ל,  משנת   2
כלומר מערכת לאבחון ליקויי למידה והפרעת קשב וריכוז אצל מבוגרים, ואלה מופעלים 
על ידי צוותי המרכזים. האבחון מבוסס על מערכת ממוחשבת של מבחנים ושאלונים, 
שפותחה במרכז הארצי לבחינות ולהערכה. האבחון נועד לקבוע/לאמת את סוג הליקוי 
של הסטודנט )או של בוגר בית הספר התיכון(, לקבוע את זכאותו להתאמות בבחינה 
הפסיכומטרית ובבחינות האקדמיות, לקבוע אילו התאמות דרושות לו, ולגבש המלצות 

לסיוע בלימודים לסטודנטים עם לקויות למידה במוסדות להשכלה גבוהה.
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בישראל  למידה  ליקויי  עם  לסטודנטים  התמיכה  מרכזי  הקמת  של  בסיפור 
שמור מקום חשוב לרותי קפלן. היא זו שהגתה את הרעיון להקים את המרכזים 
לתת  היא שאפה  בנה  בעקבות המקרה הפרטי של  גבוהה.  במוסדות להשכלה 
הנושא  את  שהעלתה  בארץ  הראשונה  הייתה  אלה,  לסטודנטים  הולם  מענה 
וקידמה את מרכזי התמיכה למעמדם  אותו הלכה למעשה  הגשימה  למודעות, 
ֵירד  הנוכחי. במשך שנים דאגו רותי והחברים בעמותת לשם לכך שהנושא לא 
ובפיתוח  בהקמה  לשותפה  לשם  עמותת  הפכה  ביוזמתה  הציבורי.  היום  מסדר 
המקצועי של מרכזי התמיכה באוניברסיטאות ובמכללות. רותי הצליחה להפוך 
חלומה.  את  הגשימה  כיצד  סיפרה  היא  עמה  שערכנו  בריאיון  למציאות.  חלום 

סיפור הצלחתה הוא התשתית לכל סיפורי ההצלחה המתפרסמים בספר זה.

רותי קפלן – חלום שהפך לסיפור הצלחה 
הכול מתחיל ונ מר בבית

שאובחן  שלי,  הפרטי  הדיסלקטי  הילד  עם  בבית,  אצלי  התחיל  הכול 
השנים  בעניין.  לעשות  יש  ומה  אומר  זה  מה  ידעתי  ולא  למידה  כלקוי 
 – הספר  בתי  עם  בלתי-פוסקים  מאבקים  לשנות  הפכו  האבחון  שאחרי 
קודם היסודי ואחר כך התיכון – עם החומר, ועם הילד שהפך לנער, על 
עמדנו  הצבאי  השירות  בתום  דבר,  של  בסופו  מעמד.  להחזיק  יכולתו 
לפני פרשת דרכים, ואז בהתלבטות קשה של "לאן פונים עם נער מוכשר 
שצריך  להחלטה  הגעתי  משמעותיים",  למידה  מליקויי  שסובל  מאוד 
לעשות משהו כללי שיפתור את הבעיה שלו ושל כל מי שנמצא במצב 
דומה לשלו. כך נולד הרעיון להקים את עמותת לשם. חבריי לדרך היו 
אנשי מקצוע מרכזיים בתחום. יחד הקמנו צוות למידה שבדק את הניסיון 
מעט  ולא  קצרה  תקופה  ובתוך  הברית,  בארצות  זה  בנושא  שהצטבר 
של  האדיבה  בעזרתה  תל-חי,  במכללת  מכינה  לפתוח  החלטנו  לבטים, 
גב' עליזה עמיר, שכיהנה אז כנשיאת המכללה. כסף לא היה לאף אחד 
משותפיי לחלום, אבל היה רצון עז וביטחון בצורך. והראיה – כשהתחלנו 
לפרסם ברדיו שעומדת לקום מכינה לתלמידים עם ליקויי למידה לקראת 
לימודים במוסדות להשכלה גבוהה, קרסה מרכזיית הטלפונים של תל-חי 
מרוב פונים. המוטו של ההורים הנרגשים היה "סוף סוף יש אור בקצה 
22 תלמידים, והמורים והמנחים  המנהרה". במכינה הראשונה השתתפו 
הפתיחה  באירוע  בארץ.  זה  בתחום  המובילים  המקצוע  אנשי  היו  בה 
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החגיגי, שהתקיים ביוני 1995, השתתפו חברי ועדת החינוך של הכנסת וכן 
יו"ר הכנסת דאז, שבח וייס. לאור ההצלחה של מכינת הקיץ במכללת תל-
הפתוחה  באוניברסיטה  תל-אביב,  באוניברסיטת  גם  לפעול  התחלנו  חי 
ובבצלאל. בהמשך, עם המעקב אחר הצלחת הפעילות, הוחלט שהוועדה 
משאבים  תקצה  גבוהה  להשכלה  המועצה  של  )ות"ת(  ותקצוב  לתכנון 
להפעלת המרכזים. כך התחיל תהליך המיסוד של מרכזי התמיכה שהפכו 
להיות חלק מהמוסד האקדמי. כיום מקבלים יותר מ-17,500 סטודנטים 
לקויי למידה שירותי ליווי ב-55 מרכזי תמיכה. פעולות מרכזיות נוספות 
שתוכננו ובוצעו בעזרת לשם היו הקמה ומיסוד של פרויקט חונכּות פר"ח-
לשם, הפועל כיום ב-32 מוסדות על-תיכוניים ומקנה "תמיכת עמיתים" 
ליותר מ-700 סטודנטים, בעלות כוללת של כ-3 מיליון ש"ח בשנה. חברי 
עמותת לשם היו מעורבים – רעיונית ומעשית – הן בניסוח ובקידום של 
החוק המתייחס לזכויותיהם של סטודנטים עם ליקויי למידה במסגרות 
העל-תיכוניות, והן בעיבוד מערכת של תקנות ליישומו של החוק. כשאני 
לקויי  סטודנטים  המוני  על  בדוחות  ומתבוננת  הדרך  בתחילת  נזכרת 
מרשימים  ובהישגים  בהנאה  האקדמיים  לימודיהם  את  שסיימו  למידה 
עצומה,  וגאווה  שמחה  אחד  מצד  חשה  אני  האחרונים,  העשורים  בשני 
ומצד שני אני אסירת תודה לעשרות אנשי המקצוע שליוו את העמותה 
ואת פעולותיה הרבות והמגוונות במסירות חסרת גבולות. אין לי ספק, 

שסיפור ההצלחה החברתית של לשם ראוי להיכלל בספר חשוב זה.
– בלעדיהן לא היה  מסירותה, נחישותה, האכפתיות והמעשיּות של רותי קפלן 
המרכזים  התפתחות  של  התהליך  התמיכה.  מרכזי  את  ולמסד  להקים  אפשר 
מעורר השראה. הקמת העמותה, הקמת המרכזים, הכשרתם של אנשי מקצוע 
רבים, מרצים  בוגרים  לימודיהם האקדמיים של סטודנטים  סיום  בתחום,  רבים 
ועוד  שנעשו  סרטים  שנכתבו,  ספרים  שנערכו,  מחקרים  בתחום,  שהתפתחו 
אנשי  ולזכות  לזכותה  ייזקפו  אלה  כל   – השנים  עם  והתפתחו  שצמחו  נושאים 
המקצוע, המשקיעים יום-יום את מרצם בכל אחד ממרכזי התמיכה, והם נמצאים 

ברקע של כתיבת ספר זה.
 

ההישגים של מרכזי התמיכה 
בחלק קטן ממרכזי התמיכה נערך מחקר מקיף שעקב אחר סטודנטים בוגרים 
 315 אחר  החוקרים  עקבו  תל-חי  האקדמית  במכללה  לימודיהם.  את  שסיימו 
 Vogel,( 2005-1996 בוגרים עם ליקויי למידה שהסתייעו בשירותי המרכז בשנים
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Murray, Sligar, Meltzer, & Sarid, 2007(. נמצא שרק אחוז אחד מהם לא 
ליקויי  עם  הסטודנטים  של  הסופי  הציונים  ושממוצע  לימודיהם,  את  סיימו 
הלמידה היה גבוה מזה של כלל הסטודנטים )1,270( שסיימו את לימודיהם. כל 
הסטודנטים לקויי הלמידה שנבדקו במחקר קיבלו סיוע במרכז התמיכה במשך 

שנות לימודיהם. 
מוקדי הצלחה נוספים שיושמו במרכז התמיכה בתל-חי היו מפגשי הדרכה 
מכינות  במסגרת  שהתקיים  סדנאות  )ביום  הסטודנטים  הורי  עם  חווייתיים 
הקיץ ב-27.12.2014(. להורים תרומה חשובה ליכולת ההתמודדות של ילדיהם 
של  שיטתית  בהכנה  ואף   )2003 )עינת,  האקדמיים  לימודיהם  עם  הבוגרים 

הבוגרים לשילובם בעולם התעסוקה )עינת, 2009; מלצר, צדוק ודהן, 2011(. 
את  האקדמיים  במוסדות  התמיכה  ממרכזי  חלק  הגדילו  האחרונות  בשנים 
מספר המטופלים, והם נותנים מענה לא רק לסטודנטים עם ליקויי למידה אלא 
תכניות  לבנות  התחילו  הם  זאת  מלבד  אחרות.  מוגבלויות  עם  לסטודנטים  גם 
וליווי תעסוקתי לסטודנטים לקראת סיום לימודיהם. במלאות 13  להשתלבות 
שנה למרכז התמיכה במכללת בית ברל התקיים כנס הבוגרים הראשון – "ללמוד 
מהצלחות". בעקבות הכנס חודש הקשר עם הבוגרים והורחבה קהילת הלומדים, 
המחקר  ממצאי  ומעקב.  מחקר  לצורכי  המרכז,  בוגרי  את  גם  כוללת  שהיא  כך 
כעבור חמש  גם  החינוך  בתחום  לעבוד  כי 76% מהבוגרים ממשיכים  מלמדים, 

שנים, וחלקם אף המשיכו את לימודיהם לתארים מתקדמים.
לסיום מובא קטע מדברי סטודנט שמסכם את התקדמותו במרכז התמיכה 
בתל-חי לאחר חודשיים של מכינה קדם-אקדמית לסטודנטים עם ליקויי למידה 

ועם הפרעות קשב:
ומגוהצת.  נקייה  חליפה  לבוש  כאדם  ויצאתי  שק,  לבוש  כאדם  באתי 
האמונה  בעצמי.  האמנתי  שלא  דברים  ממני  שהוצאתם  הדבר  פירוש 
והרצון שלכן דחפו אותי ללמוד וגרמו לי לנסות להשקיע מאמץ ֶמעבר 
ליכולת שלי, וכל זה בזכותכן. תראו, אני יכול לרשום לכן מגילה שלמה 
של תוצאות, אך התודה הגדולה שלי אליכן חקוקה בלב שלי, ואני מקווה 
עקב  לעד,  אזכור  שאני  המורות  מן  אתן  אליכן.  אותה  אעביר  אני  שכך 

השינוי שחל בי, בזכותכן.
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פרק 3 

 מסע הלמידה מהצלחות של מנהלות 
מרכזי התמיכה / ארנה שמר ויונה רוזנפלד

למידה מהצלחות מתייחסת לתפיסת עולם ולשיטות למידה המיועדות לגלות, 
בין  מזמנת  זו  עולם  תפיסת  חיוביים.  תוצרים  שחוללה  עשייה  ולהפיץ  לתאר 
להתבונן  בוחרים  כאלו  בקהילות  המשתתפים  לומדים.  בקהילות  לימוד  השאר 
בעשייתם דרך עדשת ההצלחה, ותוך כדי כך לחלץ ולנסח על בסיסה ידע מַכוון 
לפעולה )actionable knowledge(. ידע זה עשוי לקדם את הארגון בעשייתו 
ולמען מטרותיהם. מנהלות מרכזי התמיכה  פועל עבורם  למען האנשים שהוא 
לסטודנטים עם ליקויי למידה בחרו בדרך זו ויצאו עמנו למסע שנמשך כארבע 
עשייה  של  ההיבטים  על  הלמידה  את  ליווינו  ובמהלכו   ,)2013-2010( שנים 
מוצלחת במרכזי התמיכה. בפרק זה נציג את מתודות הלמידה מהצלחות ולמידה 
מתמשכת ונתאר את מסע הלמידה, שספר זה הוא אחד מתוצריו. תיאור המסע 
נסמך על תיעודם של כל מפגשי הלמידה, על סיפורי ההצלחה ועל הרפלקציה 

על הלמידה שנעשתה בקבוצה.
פתיח  היא  מהצלחות  הלמידה  בשבילנו,  מהצלחות?  למידה  מהי 
למידה  של  אפשרויות  להנחיל  איך  חשוב:  הכי  הדבר  לנו  שנראה  למה 
מתבלה  בעולם  שהידע  חושבים  אנו  חברתיות.  במערכות  מתמשכת 
מהר, וכך ניתן לומר גם כי במערכת שאינה עוסקת בלמידה מתמשכת – 
 הידע שלה מתבלה. על כן אנו מעוניינים שהלמידה תהפוך לדרך חיים. 

)יונה רוזנפלד, שנה א, מפגש 7, יולי, 2010(
תפיסת  בבסיס  העומדים  מפתח  מושגי  משני  מורכב  מהצלחות  למידה  השם 
העולם שעל יסודה פותחו מתודות ידע אלו. המושג למידה מבטא תהליכי חליפין 
ויצירה של ידע, שבהם המשתתפים נכונים להיפתח לשינוי המתרחש באמצעות 
התבוננות ושיח על ההתנסות שלהם, במטרה לשפר את עשייתם. המושג הצלחה 
ומעיד  עמיתיהם  ושל  שלהם  ההצלחות  לעבר  מבט  מישירים  היותם  על  מעיד 
על מוכנותם לחלוק אותן עם אחרים, ואף להרהר בהן מחדש כדי להיטיב את 
הטעון שיפור. מכאן, למידה מהצלחות מאפשרת לאנשים ולארגונים לאתר את 
ה"מפתחות" החיוביים והמקדמים של הפרקטיקה הטמונים בהם ובסביבתם, ובד 

בבד לשתף בהם ולשכלל אותם כך שישמשו המשך לעשיות מוצלחות. 
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האנשים  עבור  הפרקטיקה  שיפור  הוא  מהצלחות  בלמידה  המרכזי  היעד 
להנחיל  חותרות  מהצלחות  ללמידה  המתודות  לכן  למענם,  פועל  שהארגון 
ביחידה  המתודות  פותחו  כך  לשם  מתמשכת.  למידה  של  מסורת  בארגונים 
במאיירס-ג'וינט- חברתיות  במערכות  מתמשכת  וללמידה  מהצלחות  ללמידה 
מכון ברוקדייל, ביחד עם עמיתים וארגונים שותפים נוספים.1 ההנחה המונחת 
בבסיס גישה זו היא, שארגון היוצר מצע המזמין למידה קבועה ויעילה של בעלי 
העניין עשוי לקדם את מטרותיו )אלנבוגן-פרנקוביץ', שמר ורוזנפלד, 2011; צבע 

ורוזנפלד, 2001(. 
באמצעות מתודות אלה אנו יכולים לגלות את מה שאנו כבר יודעים אך לא 
מספיק מודעים לו, דהיינו את מה שאנו לא יודעים שאנו יודעים )רוזנפלד, גילת 
וטל, 2010(. בשל כך, התהליך המרכזי מושתת על חילוץ ידע, עיבודו ודיון עליו. 
את  לארגן מחדש  עמיתים, מאפשר  קהילת  בקרב  רוב  פי  על  הנעשה  זה,  שיח 
הידע ולהכינו להפצה בקרב אנשים וארגונים המעוניינים בו. המתווה המחודש 
של הידע הוא למעשה התאוריות הסמויות המשמשות את המשתתפים בעבודתם 
גלויות  )theory in use(. באמצעות הלמידה הן הופכות לתאוריות מפורשות, 
נוספים.  לארגונים  ולהתאימן  להנחילן  וניתן   )explicated theories( וברורות 
תהליך זה מאפשר להציע חלופות לתאוריות הקיימות, בייחוד אלו הַמבנות לא 

פעם תפיסות ותובנות החוסמות כניסת ידע חדש. 
 actionable( תהליכי למידה מהצלחות מיועדים להפיק ידע מַכוון לפעולה
knowledge(, כלומר ידע המכוון באופן ברור ושיטתי לאופן שבו יש לפעול כדי 
להגיע לתוצאה רצויה )Schön, 1987(. זהו ידע פונקציונלי הכתוב באופן ישיר 
ומעשי, ללא הסברים ופרשנויות, שלעתים מזכיר במהותו ספרי הדרכה. ניסוחים 
מַכווני פעולה לא נועדו ליישום באופן זהה – שהרי מעורבים בכך משתנים רבים 
בדרך  וליישום  להתבוננות  מיועדים  הם  אלא   – ואנשים  תנאים  מטרות,  ובהם 
ורוזנפלד,  רוסו  )אלנבוגן-פרנקוביץ',  והתחדש"  ראה  "כזה  בבחינת  אותנטית 
2011(. נוסף על כך קיימת ההכרה, כי יש דרכים שונות להגיע למטרות דומות, 
ידי תפיסת עולם שלפיה מן הראוי להפיץ את "מפתחות"  מּוָנעות על  אך כולן 

המתודות  פותחו  שעמם  הרבים  השותפים  את  זה  בספר  מלהזכיר  היריעה  קצרה   1
היחידה  לאתר  לפנות  ממליצים  אנו  בנושא.  הלמידה  והתחדדה  העמיקה  ובאמצעותם 
מאיירס-ג'וינט- במכון  חברתיות  במערכות  מתמשכת  וללמידה  מהצלחות  ללמידה 
למידה.  שותפי  ומוזכרים  מהצלחות  למידה  לתוצרי  דוגמאות  מוצגות  בו  ברוקדייל, 

.http://brookdaleheb.jdc.org.il/?CategoryID=206 :כתובת האתר
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מוצלחות  דרכים  של  מגוון  להכיר  לאנשים  לאפשר  כדי  בנדיבות,  ההצלחות 
שמאפשרות להגיע לתוצאות הרצויות.

לתהליך הלמידה מהצלחות מבט מקיף המשלב התבוננות אל העתיד ולמען 
באופן  הן  הנעשית  הרפלקציה,  היא  בכך  המסייעת  מרכזית  מיומנות  העתיד. 
 Schön, 1987; Schön & Rein,( פרטני הן בקבוצה בצורה מובנית או חופשית
על  במבט  או   )on action( לאחור  במבט  היכולה להתרחש  רפלקציה,   .)1994
עשייה נוכחית בהווה )in action(, היא מעין פעולת חקר המאפשרת התבוננות 
הכוונה  היא  הרפלקציה  מהצלחות,  הלמידה  של  בהקשר  מכוונת.  פנימית 
לעשייה: הלומד מתבונן על עשייתו כך שיהיה מסוגל לתארה במילים המַכוונות 
לעשייה. רפלקציה זו מתרכזת בפעולת הִשחזור והתיאור ואינה נוטה להתמקד 
בהסברים, בפרשנויות ובהשערות, ואף לא ברגשות. לצורך הרפלקציה נדרשות 
מודעות עצמית ומוכנות לחשיפה ולשיתוף, לפתיחות ולהפקת תובנות חדשות 

 .)McClure, 2005(
עניין  מבעלי  המורכבת  קבוצה  מלווה  האישית  הרפלקציה  תהליך  את 
להיות  יכולה  נוכחותם  להצלחה.  הדרך  גילוי  אל  שהוביל  בחקר  המתעניינים 
בהקשבה בלבד, או בפעילות אקטיבית כגון שאילת שאלות, הכוונות ומיקוד לשם 
זיהוי של מידע רלוונטי ודיאלוג על המידע שחולץ. הליכי רפלקציה נסמכים על 
אווירת אמון, הכלה וסקרנות, ועל אמונה כי בכל אדם קיים ידע משמעותי פנימי, 
הפתעה  של  אלמנטים  לחשוף  עשויה  ואפקטיבית  מעמיקה  רפלקציה  סמוי. 
הגלוי  הידע  של  הארה  עקב  אף  ולעתים  הסמוי,  הידע  של  התגלותו  בעקבות 
ובחשיבות של שחזורן  והידוע באור שונה מזה המוכר. עצם ההכרה בפעולות 
מובילה להבנות חדשות, ובזכותן נסללת דרך חדשה אל העתיד. לרוב, בתהליך 
הרפלקציה  שלב  את  המלווים  למידה  מלווי  משתתפים  מהצלחות  הלמידה 
בניסיונות לשקף, לזהות, לתאר ולהכליל על בסיס הפעולות. בעשותם כן נארג 

שיח הנע בין התיאור הקונקרטי לעקרונות מוכללים. 
של  משמעה  העמיתים.  בין  שוויוני  שיח  על  מושתתת  מהצלחות  למידה 
השוויוניות בהקשר זה היא מתן ערך שווה לכל אדם בקבוצה ולכל פיסת ידע 
שנמסרה. בכך ממותנות באופן מודע היררכיות של מומחיות, מעמד, ותק, מגדר 
בלתי-פורמלית  אווירה  בִאפשור  נעוץ  זה  שיח  בהתוויית  עקרון הפעולה  ועוד. 
מקום  במתן  לאסוציאציות,  בלגיטימציה  בהומור,  בשימוש  למשל  המתבטאת 
לסיפורים אישיים לרבות אלה של מלווי הלמידה, בעידוד האזנה לכל הנוכחים, 
בהתייחסות לכל הערה – גם אם לכאורה אינה קשורה לנושא המדובר ואפילו אם 
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נלחשה, שכן באמת מותר ורצוי לשאול שאלות כל העת. השוויוניות מורגשת גם 
כשמלווי הלמידה מודים על הערות ותובנות ומשקפים את למידתם מהקבוצה. 

בכך הם שוברים את ההיררכיה המוקבלת בין לומד ומלמד. 
שוויוניות  דרך  בו  עוסקים  ואנו  רפלקציה  בדרך של  הוא  מצב הלמידה 
מלווה  זאת  ברוח  שלו.  את  לומר  אחד  כל  מזמין  שוויוני  שיח  בשיח. 
מסוים  בשלב  השוויוני.  השיח  את  להנחיל  איך  בשאלה  עסוק  הלמידה 
זה אמור להוביל לקבלת החלטות, וככל האפשר רצוי שיוביל להסכמות 
המושתתות על מה האנשים חושבים. ההחלטה אינה מבוססת על כוח 
קובע, אלא על השיח המתפתח בין המשתתפים בו. )יונה רוזנפלד, שנה 

א', מפגש 5, 25.4.2010(
הרעיון  פי  על  בקצרה,  בהמשך  יוצגו  מהצלחות  הלמידה  של  המתודות  שלוש 

המרכזי שבבסיס כל אחת מהן.
– המתודה הרטרוספקטיבית".  "למידה מהצלחות העבר  המתודה הראשונה: 
מתודה זו נסמכת על המוכנות של המשתתפים ללמוד מהצלחות העבר של כל 
זו  זיקוקן ותרגומן ללשון של ידע המַכוון לפעולה. למידה  אחד מהם, תוך כדי 
שואפת לגלות ידע סמוי שהמשתתפים אינם מודעים לו, שעל פיו הם מכוונים 
את עשייתם המוצלחת. המתודה נסמכת על תשאול של סיפור על עשייה או על 
אירוע שנתפס כמוצלח, ולאחריו מתבצע עיבוד הידע והכנתו להפצה. בשלבים 
מתוארת  ההצלחה  בהצלחה.  מדובר  אכן  אם  מעמיק  בירור  נערך  הראשונים 
ששולמו  המחירים  למולה  ונשקלים  וסובייקטיביים,  אובייקטיביים  במונחים 
בעטיה. אחר שההצלחה מקבלת תוקף וניתנת לכך הסכמה קבוצתית, מתבצע 
חקר וזיהוי של אותן פעולות שבעטיין צמחה ההצלחה. על בסיס תיאור מפורט 
של פעולות אלה, ובלי להסבירן, נוצר מארג של פעולות מן הפרקטיקות התורמות 
הן הבסיס של עקרונות הפעולה המצביעים בהכללה  פעולות אלה  להצלחות. 
מתגלות  כך  להצלחות.  שתרמו  והפעולות  הדרכים  של  בליבה  שהוא  מה  על 
המתושאל  של  להצלחתו  שהובילו  הדרכים  בנושא  עניין  ולבעלי  למשתתפים 

)סייקס, רוזנפלד ווייס, 2006(.
המתודה השנייה: "המסע בעקבות שאלת הלמידה – המתודה הפרוספקטיבית". 
מתודה זו מיועדת לשפר את הפרקטיקה באמצעות התמודדות עם סוגיות שלא 
הצליחו לפתור בארגון. בעזרת המתודה מתבקשים המשתתפים לאתר בעשייתם 
במתודה  האחרון  השלב  מן  זאת  לאתר  יכולים  הם  פתורים.  שאינם  היבטים 
הראשונה או מתוך הרהור אישי או קולקטיבי בנושא. המתודה מנחה כיצד ללמוד 



56 | מה בעצם עשינו? 

את הנושא ואיך לנסח לאורו שאלת למידה ולתכנן תכנית פעולה שנועדה למצוא 
ומשולבת  על עבודה מקבילה  נסמכת  דרכי פתרון למצב הלא-פתור. המתודה 
בין למידה לעשייה, ובמעגלי הלמידה לוקחים חלק הן האנשים הפועלים בשטח 
והן שותפים ובעלי עניין בנושא הנלמד )וייס, גביש, רוזנפלד, אלנבוגן-פרנקוביץ' 

וסייקס, 2007(. 
המתודה השלישית: "למידה על למידה: המתודה לקידום הלמידה המתמשכת 
באמצעות  העשייה  את  להיטיב  היא  במתודה  השימוש  מטרת  העשייה".  למען 
התמקדות בפיתוח תהליכי למידה אפקטיביים בארגון. פיתוח למידה מתמשכת 
על ידי ביסוס עוגנים ללמידה מקדם דרכי למידה כדרך חיים בארגון. למעשה, 
הפעלתה של המתודה מתחילה להתגבש עוד באיסוף הנתונים הקבוע על דרכי 
)שתפקידו  הלמידה  מלווה  נוהג  זה  בשלב  למידה.  מפגש  כל  בסיום  הלמידה, 
את  מעורר  הוא  ובכך  למדו,  הם  כיצד  המשתתפים  עם  לברר  להלן(  מתואר 
מודעותם ללמידה האישית והקולקטיבית המתרחשת בקבוצה. מבין נתונים אלה 
מזהה הקבוצה את דרכי הארגון לקדם את כישורי הלמידה של יחידים בקרבה 
ושל הקבוצה כולה. המתודה גם מכוונת לבירור הגורמים המקדמים את הלמידה 
ולאלו החוסמים אותה. בכך היא מאפשרת להצטייד באפשרויות למידה על בסיס 
)אלנבוגן-פרנקוביץ'  שיפור  הטעון  את  לשפר  או  המוצלחים,  הלמידה  תהליכי 

ואחרים, 2011(.

כיצד מתבצע תהליך הלמידה?
בקהילת  המתהווה  התהליך  על  האמון  למידה"  "מלווה  מלווה  הלמידה  את 
הלמידה ועל התוצרים המתגבשים מתוכה. מתוקף תפקידו הוא בקי במתודות 
הלמידה, ויש ביכולתו להפיק למידה מתהליכים קבוצתיים. הוא מאמין כי לכל 
אדם יש ידע ייחודי משמעותי ויכולת לתרום ממנו לאחרים. ליבת תפקידו היא 
ליווי התהליך שעוברים המשתתפים בקבוצה מבחינת ההתבוננות בידע שעולה, 
איגום הידע וסיוע בהכנתו להפצה כידע מַכוון לפעולה. בשונה מתפקידים כמו 
יועץ, מורה ואף מנחה, מהות תפקידו היא ליווי הלמידה של המשתתפים, בעיקר 
מתוך הידע הטמון בהם. לכן, הוא מפעיל מיומנויות הנחיה המאופיינות בסגנון 

שוויוני, לא כבעל הידע אלא כמזמין את השיח עליו. 
מלווה הלמידה פועל בשותפות עם צוות המוביל את התהליך מתוך הארגון 
ועם רכז הלמידה. הצוות המוביל מורכב לרוב מבעלי תפקידים בכירים בארגון, 
האמונים בין השאר על היבטים של פיתוח ארגוני וניהול ידע, ולעתים גם מנציגות 
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של משתתפי הקבוצה. עבודת הצוות המוביל יכולה להיעשות בסגנונות שונים, 
ועל פי רוב היא מאופיינת בראיית מטרות הארגון ובהקשבה לצורכי המשתתפים 
ולבקשותיהם. רכז הלמידה הוא בעל תפקיד מתוך המערכת, שהוסמך לרכז את 
דואג להיבטים  וגם  הוא המנחה בפועל את הלמידה בקבוצה  התהליך בארגון. 
הלמידה.  מלווה  עם  אינטנסיבי  בקשר  נמצא  הוא  התהליך.  של  התפעוליים 
שמלווה  נהוג  הארגון,  מטעם  למידה  רכז  ומוכשר  ממונה  לא  שבהם  במקרים 

הלמידה הוא הפועל ישירות לליווי תהליכי הלמידה בארגון.
תיעוד – תהליכי הלמידה מהצלחות מתועדים כולם באופן מדויק ככל האפשר 
ומופצים בקהילת המשתתפים, וניתן הסבר על חשיבות הדבר. התיעוד מאפשר 
לזכור ולשמר את הידע ולשמש בסיס לעיבודו. באמצעות התיעוד המשתתפים 
מַכוון  ידע  מתוכו  ולהפיק  חסר  ידע  להשלים  בתהליך,  להתבונן  לחזור  יכולים 
כל  כי  המסר  את  מעביר  בארגון,  למידה  של  תרבות  משתית  התיעוד  לפעולה. 

שנאמר הוא חשוב, והוא חומר גלם להוצאת תוצר כתוב מתהליך הלמידה.

מסע הלמידה של מנהלות מרכזי התמיכה 
קהילת למידה בנושא ליקויי למידה: פורום מנהלות מרכזי התמיכה לסטודנטים 
)דהן  תמיכה  ומתן  מידע  החלפת  לשם  שנים  כמה  זה  נפגש  למידה  ליקויי  עם 
מהתחושה  נבעה  מהצלחות  הלמידה  בתהליך  הבחירה   .)2010 והדס-לידור, 
שקיים חלל של ידע בכל הנוגע לפרקטיקה בתחום הטיפול בסטודנטים. אמנם 
את  הפוקדים  הסטודנטים  ואוכלוסיית  תמיכה,  מרכזי  ועוד  עוד  צמחו  בשטח 
אימוץ  והומשג.  תועד  בהם  העשייה  על  ידע  מעט  רק  אולם  גדלה,  שעריהם 
מתודת הלמידה מהצלחות כדרך להבין ולהפיץ את העשייה, וגם כדי להשתמש 
בה בתוך מרכזי התמיכה עצמם, ביסס קהילת למידה שלמדה להכיר ולהוקיר את 
ההצלחות המתחוללות במרכזי התמיכה. כפי שבדרך כלל קורה בליווי למידה 

מהצלחות, תהליך העבודה זימן הפתעות לא מעטות. 
מסע  תחילת  שעד  תחום  גילינו  המתואר,  התהליך  של  הלמידה  מלווי  אנו, 
הלמידה לא היה מוכר לנו על מורכבותו ועל דרכי ההתמודדות עמו. ממודעות 
בתקופה  הגענו  סטודנטים,  בקרב  ולביטוָים  הלמידה  ליקויי  של  לנושא  מעטה 
הטווח  קצרות  ועל השלכותיו  המגוונות  על המשמעויות  ניכר  ידע  לרכישת  זו 
וארוכות הטווח של נושא זה. סיפורי ההצלחה זימנו לנו דרך לשמוע סיפורי חיים 
מרתקים של סטודנטים עם ליקויי למידה, וסיפורי חיים אלה הפגישו אותנו עם 
החוויות, הרגשות והתפיסות הנלוות לכך מצד הסטודנטים ומצד סביבתם. אף 
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על פי שאין סיפור אחד דומה למשנהו, נוכחנו כי כל סיפור הצלחה בונה נדבך 
נוסף בנרטיב הקולקטיבי בנושא ומזין את הבנתנו כי לפנינו סוגיה חברתית עם 

הצלחות העשויות לתרום לעשייה על תחומיה.
ודרך  בנושא  חומר  קריאת  ידי  על  שלנו  הידע  את  הרחבנו  אלה  בשנים 
השתתפות בכנסים ובמפגשים עם אנשים לקויי למידה ועם אנשי מקצוע. מתוך 
כך למדנו על משמעותו של ליקוי הלמידה לאורך החיים ועל ההשפעות המשניות 
הנובעות ממנו. ראינו הן את הצדדים המקשים הן את הצדדים החיוביים הנוגעים 
ליכולות ולהתנהגויות של אנשים עם ליקויי למידה. למדנו כי ליקוי הלמידה נוכח 
בסביבתנו כל העת – כהורים, כאנשי אקדמיה, כחברי קהילה – ואט אט הבנו כי 
אף על פי שבמקרים רבים הוא אינו נראה, הריהו נוכח במלוא עוצמתו בתחומי 

חיים שונים.
היצירתיות  ההשקעה,  מן  תנאי,  ללא  המסירות  מן  התפעלנו  כן,  על  יתר 
והצניעות של העוסקים בתחום. מצאנו מנהלות שפועלות ברמה מערכתית וגם 
יודעות ונכונות לרדת לפרטי פרטים בעבודתן הפרטנית – עבודה הכוללת תמיכה 
נפשית והנחיה פרקטית לגבי התנהלות במשימות יום-יומיות, בהנחיית כתיבה 
משימות  וכהנה  כהנה  ועוד  עצמי  בסנגור  עבודה,  להגשת  בהתארגנות  נכונה, 
סטודנטים  של  רבות  במאות  מדובר  כי  מצאנו  עמן.  מתמודדים  שהסטודנטים 
בחיים  בהצלחה  וישתלבו  האקדמיה  בשערי  שייכנסו  כדי  יד  להם  שמושטת 
המקצועיים. בעיקר למדנו על סטודנטים רבים ומוכשרים, שגילו או מצאו מחדש 

באומץ ובנחישות את הכישרונות והמעלות שהתברכו בהם.
מסע  העשייה"  למען  למידה  ב"קהילת  יחד  עברנו  הזה  למקום  להגיע  כדי 
מעשיר וייחודי: מעשיר – מפאת העושר הרב שהתגלה מתוך הסיפורים שסופרו; 
ייחודי – הן משום שהתמחותן של המשתתפות היא למידה, נושא שהוא מהות 
עיסוקנו, והן משום שחלק מסיפורי החיים של המשתתפות בקבוצת הלמידה גם 
הם סיפורים אישיים של התמודדות עם ליקוי למידה. בכך הפכה הלמידה לא רק 
לשיח על האחר, אלא גם לשיח פנימי, אישי ובין-אישי הנשזר עם שיח מקצועי. 
היא  זו  לליווי הלמידה בקהילה  הנוגעת  כי ההעמקה בעשייה  היה אפוא  נראה 

הנושא המרכזי של עבודתנו המשותפת ולא רק האמצעי. 
 מנהלות מרכזי התמיכה מלוות את למידתם של הסטודנטים באמצעים שונים – 
במתודות  הלמידה  מלווי  של  לאלה  דומים  אף  ובחלקם  משלימים  משיקים, 
ההכרה  הלמידה,  הליך  של  לעוצמתו  המודעות  זאת,  עם  מהצלחות.  הלמידה 
לבצע  והכלים  שונות  בדרכים  ללמוד  מסוגלים  אנשים  כי  האמונה  במורכבותו, 
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זאת היו מנת חלקם של כולנו, של כל הלוקחים חלק במסע למידה זה – מלווי 
כולנו הפכנו לקהילת למידה על למידה הפועלת למען  הלמידה והמשתתפים. 
ובתוך  מהי.  למידה  המספר  לסיפור  ההצלחה  סיפורי  הפכו  כך  בתוך  העשייה. 
הסיפור הזה – עלתה מודעותנו לתפקידנו בליווי הלמידה. נענו הלוך ושוב בין 

היותנו לומדים להיותנו מלווים למידה של אחרים. 

מיוזמה ללמידה מהצלחות לבניית קהילות למידה תוך-מערכתיות
ראשיתו של מסע הלמידה היא ביוזמה פנימית של רכזת הפורום למנהלות מרכזי 
תמיכה,2 שמצאה לנכון לחבר בין הגישה של הלמידה מהצלחות לבין המנהלות, 
במטרה להבין ולתעד את ההצלחות בתחום זה. ההנחה בבסיס התכנית הייתה כי 
למידת עמיתים הממוקדת בהצלחות תניב ידע חדש, תעודד הכרה במקצועיות, 
תפיח רוח אופטימית, ובהמשך אף תחלחל אל מרכזי התמיכה ותתרום למימוש 
חזונם. הנחה זו מבטאת את ההכרה הגוברת בשנים האחרונות של ארגונים ושל 
שירותים בחשיבות ההתייחסות לידע המצטבר בקרב אנשיהם, הכרה שמובילה 
להקדשת משאבים לתהליכים מניבי ידע. התחושה שליוותה את תחילת הדרך 
הייתה כי קיים ידע סמוי רב וידע שאינו מתועד ומופץ, כפי שביטאה זאת חברת 

הצוות המוביל:
יש לנו הרבה תורה שבעל פה ואין תורה כתובה. זו הזדמנות ללמוד מה 
שאנחנו יודעים שאנחנו עושים טוב ולתת לכך מינוף נוסף. )מפגש למידה 

)29.11.2009 ;1
ולמרחב  לבית  לנו  הפך  והוא  מופ"ת,  ממכון  הדרך  ברכת  את  קיבלה  זו  יוזמה 
מכון  ִאפשר  ומתמשכת  מעמיקה  למידה  המקדם  כארגון  ומעודד.  נוח  למידה 
מופ"ת, בשיתוף מכון מאיירס-ג׳וינט-ברוקדייל, את משך הזמן, הביע את האמונה 
בחשיבות של פיתוח הנושא וסיפק את המעטפת המקצועית להוצאה לאור של 
מוביל" שכלל  "צוות  עם  פעלנו  סיפורי הצלחה. מתחילת התהליך  על  זה  ספר 
יחדיו  למידה.  כרכזות  הפורום, שפעלו  רכזות  ואת שתי  הלמידה,  מלווי  אותנו, 
הכנו את מתווה הלמידה, בעוד רכזות הלמידה מתווכות את מתודות הלמידה 
ואת תהליך הכתיבה למציאות של המשתתפות בקהילת הלמידה, וגם לוקחות 

חלק פעיל בו כמשתתפות.

ד"ר אורית דהן, ועל יוזמתה זו נתונה לה הוקרתנו. לריכוז הפורום חברה אליה במסירות   2
רבה אריאלה דניאל-הלוינג.
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במהלך שנות הלמידה המשותפת קיימנו כ-25 מפגשי למידה ועוד מפגשים 
פרטניים, חלק ניכר מהם במרכזי התמיכה ברחבי הארץ. רוב המפגשים היו עם 
המנהלות ואחרים עם בעלי עניין בסיפור ההצלחה, שהם שותפי תפקיד שונים 
וסטודנטים שנעזרו בשירותי מרכז התמיכה. ממארג המפגשים השונים נוצר גוף 
הידע על ידע מַכוון לפעולה לקידום העבודה עם סטודנטים עם ליקויי למידה. 
חלק מההצלחות קשורות להיבטים מערכתיים וארגוניים וחלקן לתחומי העבודה 

הפרטנית או הקבוצתית. 
לקהילת  מהרה  עד  הפכנו  ללמידה  המשתתפות  כל  של  ההתמסרות  בזכות 
עשייה )community of practice(, על פי הגדרתו של הוגה החינוך אטיין וונגר 
)Wenger, 1998(, כלומר לקבוצת אנשים שחבריה חולקים עניין משותף, מתוך 
רצון להיטיב את עשייתם בו באמצעות למידה מתמשכת משותפת. עם הפיכת 
החברים לקהילת עשייה ניכר כי היחסים ביניהם מביאים למחויבות, למעורבות, 
מצע  מתפתח  ומתוכו  ללמוד,  הלהט  מועצם  בעיקר  ולאהדה.  לנדיבות  לכנות, 
שבתחום  מהצלחות,  הלמידה  שלהם.  הפרקטיקה  על-אודות  וחדשני  משותף 
ניסיון קודם,  סוגיות לא פתורות, תיעוד, רפלקציה, תיאור  גם  נכללים  עיסוקה 
מקדמת   – למידה  של  חיובית  ואווירה  מקצועית  רשת  משותפת,  התדיינות 
רוב  שבין  העובדה  את  להוסיף  יש  לכך  עשייה.  קהילת  של  תנובה  מאוד  עד 
המשתתפות מתקיימות רשתות של קשרים פורמליים ולא פורמליים של החלפת 

מידע ותמיכה דרך קבוצות באינטרנט, בכנסים ובמפגשים אחרים. 
בעקבות השתתפותן בקהילת העשייה הרחיבו חלק מהמשתתפות את תהליך 
הלמידה באמצעות הנחלת המתודה במרכזי התמיכה שהן מנהלות ובקרב שותפי 
תוך-מערכתיות  למידה  קהילות  השונים  בקמפוסים  נוצרו  זה  באופן  תפקיד. 
סביב סוגיות שנמצאו רלוונטיות ללמידה. רוחן של מתודות הלמידה מהצלחות 

שימשה השראה לתהליכים נוספים במרכזי התמיכה בניהול, הדרכה וייעוץ. 

נתיביו של מסע הלמידה 
במהלך מפגשי הלמידה חשפנו בהדרגה את משתתפות הקבוצה לשלוש מתודות 
הלמידה מהצלחות, תוך כדי התמקדות במתודה הראשונה – למידה מהצלחות 
העבר. כמקובל בתהליך ההכשרה ללמידה מהצלחות, נשזרה ההתנסות המעשית 
למן ההתחלה בשיח התאורטי, ולּוותה כל העת בהליכי רפלקציה. הרפלקציה, 
והשכיח  באמצעות שאילת השאלות, הפכה לתהליך הלמידה המרכזי, הבסיסי 
הראשונה,  פי המתודה  על  בסיפורי ההצלחה  על ההתמקדות  נוסף  במפגשים. 
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הוצגו המתודה השנייה והמתודה השלישית ללמידה מהצלחות. השנייה עניינה 
בהתמודדות עם סוגיה לא פתורה והשלישית - בלמידה על למידה.

ונושאים משתנים. כך למשל הקפדנו  נושאים קבועים  מבנה המפגשים כלל 
לפתוח כל מפגש בבקשה להעלות באופן פתוח מחשבות המתקשרות לתהליך 
הלמידה. ממחשבות אלה התעשרנו כולנו. הן כללו למשל שיח על הקושי לייחס 
מפחיתים  ההצלחה  של  המחירים  ומתי  להצלחה,  נחשב  מה  לעצמי,  הצלחה 
הגישה  ההצלחה.  סיפור  בעיבוד  פתורות  לא  סוגיות  וכן  כהצלחה,  מערכה 
הלמידה  של  התווך  מעמודי  אחד  היא  מעגלי,  עמיתים  שיח  המפרה  הפתוחה, 
עם  לחלוק  המשתתפות  את  עודדנו  המפגשים  במהלך  שלב  בכל  מהצלחות. 
הקבוצה אסוציאציות, אי-בהירויות, ביקורת, מחשבות בנושאים שונים ושאלות, 
דווקא מהסוגיות הלא  כי  נוכחנו  ידע חדש.  כי כך מתהווה  הכול מתוך תפיסה 
פתורות, מהקשיים, מהבעיות והשאלות שהעלו המשתתפות צמחה למידה רבה. 
זה בלט מקומו של הדיסוננס. הדיסוננס התגלה כמעניק הזדמנות  בהקשר 
משמעותית ללמידה, שכן חוסר העקיבות או האי-היגיון בסיפורים יצרו לעתים 
בלבול, העלו שאלות והסבו את תשומת הלב לדילמות – ומבירורן נוצרה למידה. 
אי-הצלחה  של  בסיפור  לשימוש  בנוגע  הדיסוננס  את  סיפור שהדגים  לדוגמה, 

לשם למידת הצלחה: 
הלמידה  ודרכי  רצויות,  לתוצאות  שמביאה  החריגּות  את  מחפשים  אנו 
אנו  לממציא.  למיעוט,  קול  כאן  יש  לכך.  מביאות  אינן  שלנו  הרגילה 
צריכים להיות מאוד קשובים לחריגות האלה, כי אלה אולי המקורות של 

נכסי צאן הברזל שלנו. )יונה רוזנפלד, מפגש 2(
בכל מפגש האזנו לסיפור הצלחה שנשלח קודם לכן לקריאה. היו מפגשים שדנו 
מהצלחות,  למידה  של  הנושא  את  להעמיק  שנועדו  תאורטיים  בחומרים  בהם 
לפעולה,  מַכוון  ידע  רפלקציה,  ובהם  משיקים  בנושאים  מאמרים  קריאת  אחרי 
למידה ארגונית, סוגי ידע. בכל המפגשים גם עסקנו באופיו ובדרכי התקדמותו 
של תהליך הלמידה בקבוצה. כנהוג במפגשי למידה מהצלחות, שמעצם טיבם 
חוקרים גם תהליכי למידה סובייקטיביים וקולקטיביים, נהגנו לחתום כל מפגש 
בשאלה "איך למדנו?". כדי להרחיב את הרפלקציה על דרכי הלמידה גיַוונו את 
התהליך גם באמצעות קלפים או ציורים שפתחו פתח לתשובות שונות. במהלך 

השנה השלישית אספנו את התשובות ובחנו את מה שהתגלה מהן. 
מַכוון  ידע  הפקת  על  התבססה  ההצלחה  סיפורי  על  הלמידה  במהותה, 
לפעולה שיוכל להיות ישים בהקשרים שונים. כבר בשנה הראשונה נבחרו סיפורי 
ההצלחה בכל מרכז תמיכה, והמנהלות התנסו בתשאול על פי מתודת הלמידה 
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מהצלחות ובתיעודו. תהליך הלמידה התקדם ככל שהתרבו והועמקו הסיפורים 
מהסיפורים,  הנתונים  חילוץ  למתודה.  בהתאם  שיטתי  באופן  שסופרו  וככל 
עיבודם וכתיבתם היו תהליך מתמשך של התמסרות הכותבים למלווי הלמידה 
חלק  לקחו  הקבוצה  וחברי  לקבוצה,  סופר  הצלחה  סיפור  כל  כולה.  ולקבוצה 
פעיל בלמידתו. באמצעות השיח שהתקיים על כל סיפור והליווי האישי של מלווי 
הלמידה התעצבו סיפורי ההצלחה. אלה מגלמים בתוכם הן את מתודת הלמידה 
מהצלחות הן את ההיבטים שבחרה כל כותבת להוסיף, כמו ציטוטים המשקפים 
של  תאורטיים  היבטים  או  ההצלחה  מושאי  שהם  האנשים  חוויית  את  ישירות 
של  היבטים  לחדד  הלמידה  קהילת  סייעה  ההצלחה  סיפור  על  בדיון  הנושא. 
פעולות, עקרונות פעולה וסוגיות לא פתורות. לאור תהליך למידה זה השתנה 
לא פעם מוקד הסיפור או שהתגלו בו משמעויות חדשות, שהתבקש מהן המשך 
נוספים  למתושאלים  הרחבה  או  הסיפור  במיקוד  תפנית  אף  ולעתים  הרחבתו 
הסיפורים  והתלכדו  הלכו  הזמן  עם  ידע.  של  חדשות  זוויות  להאיר  שביכולתם 
פעולה  עקרונות  על  וייחודי  משותף  ידע  המכיל  קולקטיבי  לנרטיב  השונים 

שהפכו מסמויים לגלויים. 
תיעוד מפורט של כל המפגשים על ידי מלווי  היבט קבוע נוסף בלמידה היה 
לחזור  הלמידה  קהילת  לכל  ִאפשר  התיעוד  המשתתפות.  לכל  והפצתו  הלמידה 
ולהעמיק בתכנים שעלו, בחומר החדש שנלמד ובכך להמשיך להתבונן בדיאלוג 
שהיה. מובן שהתיעוד סייע גם למי שנעדרו מהמפגש להתוודע למה שהתרחש בו.
החברות  כל  הלמידה.  מפגשי  בין  עבודה שנעשתה  גם  כלל  הלמידה  תהליך 
הלמידה  מתודת  פי  על  התשאולים  את  ועיבדו  תשאלו  הלמידה  בקהילת 
מהצלחות וקראו את הפרקים שכתבו השותפות ללמידה. עם הזמן ככל שהתרחב 
היה  סיפור  לכל  )שהרי  ללמידתו  והשותפים  הסיפורים  מגוון  מבחינת  התהליך 
מתושאל אחד לפחות(, נפרׂשה הלמידה אל מעבר לכיתת הלימוד וקיבלה פנים 
בין מנהלות המרכזים לסטודנטים שהן  כך למשל תהליכים שהתרחשו  שונות. 
תשאלו העמיקו והתחדדו עם החזרת הפרק הבדוק אליהן, כדי שירחיבו היבטים 
יגיבו על הפרק הכתוב. בייחוד נראה כי לתהליך השיתוף בעיבוד  מסוימים או 
הנתונים ובתהליך הכתיבה הייתה לא פעם השפעה על היחסים בין מנהלת המרכז 
למושאי למידתה ואף עליהם עצמם, בעקבות הארת סיפור ההתמודדות שלהם 
באור של הצלחה. כך למשל, תשאול משותף שנערך לחונכים ולסטודנטים עורר 
אותם לספר זה לזה במה הם נתרמו אלה מאלה ולהביע את הערכתם זה לזה. 
בתשאול שנערך לסטודנט עם ליקוי למידה עם החונכת שלו, עם רכזת פרויקט 
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בהיותו  ההצלחה  את  הסטודנט  מיקד  התמיכה,  מרכז  מנהלת  ועם  החונכות 
את  למלא  מצליח  הוא  שכך  והסביר  מקבל,  שהוא  העזרה  בזכות  לחוץ  פחות 
זו  בהצלחה  מההתמקדות  הופתעו  לתשאול  השותפות  מהירות.  ביתר  המטלה 
בלבד והאירו לפניו הצלחות נוספות, משמעותיות לדעתן: היכולת שלו למצוא 
את אסטרטגיות הלמידה הייחודיות לו, שיפור ניכר ביכולת הקריאה, התייעלות 
בהתארגנות, התמדה בתהליך החונכות, שיפור ביכולת להבדיל בין עיקר לטפל, 

יכולת להשקיע בעבודה תהליכית והתגברות על אימפולסיביות.
ולהנחיל את  להעמיק לתוך מרכזי התמיכה  בבסיסה חתרה תכנית הלמידה 
התפיסה והעשייה של הלמידה מהצלחות, כך שתגיע גם לסטודנטים ולשותפי 
"אליבי"  לו  אין   – מי שיודע ללמוד מהצלחות  כי  הייתה  תפקיד שונים. ההנחה 

שלא להשיג הצלחות או להתקדם לעברן.
ידע  יש  לכל אחד  את המפגשים אפיינה הקפדה על תפיסת העולם שלפיה 
הראוי להערכה וללמידה, ושנדיבות היא תכונה חיונית ללמידה מהצלחות. גילוי 
הידע, ארגונו למען אחרים וחלוקת הידע הם מהלכים המעידים כי בעל ההצלחה 
אינו כולא את ההצלחה ומשמר אותה לעצמו, אלא מוכן ברוחב לב להזמין אחרים 
ללמוד מה הוא עשה, בין השאר גם כדי להיטיב את העשייה שלו. במהלך הלמידה 
שיקפנו את הישגי ההצלחה כדי לעודד ולהבליט את הייחודיות של המתושאל 

ושל הקבוצה כולה. כך למשל:
שאתן  לכן  להגיד  לי  חשוב  הזה.  במקום  מאוד  גדולה  נוכחות  יש  לכן 
עושות דברים מאוד חשובים ואני מאוד מתפעל. החיים מבוססים על תן 
וקח – החיות הזו היא חומר הגלם שכל אחת מן העובדות מביאה אתה. 

)יונה רוזנפלד, מפגש 6, 15.5.2011(
המפגשים  מיקוד  ועל  ומאפשרת  מזמינה  טרמינולוגיה  על  הקפדנו  השאר  בין 
בעשייה ולא בהסברים, בפרשנויות ובביקורת. מנהלות מרכזי התמיכה התבקשו 
למקד את השיח בפעולות שהן עשו בגישה תיאורית מדויקת ולהימנע מהנטייה 
הטבעית לפרש. מהשיחות בקבוצה למדנו, כי החשיבה התיאורית והקונקרטית 
של הלמידה מהצלחות חלחלה אל עבר העשייה היום-יומית ונתנה את אותותיה 
בפיתוח תהליכים על ידי מנהלות המרכזים ובאופן שחלקן הטמיעו את הגישה 
נעו  המשתתפות  לקחים.  הפקת  אחר  מאשר  יותר  הצלחות  אחר  המחפשת 
העשייה  כי  להכרה  עד  וזורם,  אינטואיטיבי  שאופייה  עשייה  בדבר  מאמירות 
מגובה בידע, בערכים ובתחושות המתלכדים לכדי תורת עשייה מקצועית וראויה 

ללמידה, שצמחה בתוך כל מרכז ומרכז.
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שעברנו.  לדרך  רטרוספקטיבי  מבט  הפנינו  הלמידה  תהליך  סיום  לקראת 
על  תובנות  יחדיו  חיפשנו  ודיאלוג,  עבודה  דפי  דרך  משותפת,  למידה  בעזרת 
התובנות  את  יחדיו  לגבש  פעלנו  בעיקר  הלמידה.  ומתהליך  הלמידה  תהליך 

שהצטברו מעקרונות הפעולה כדי ליצור את הפרק המסיים. 
למידה על למידה: במהלך כל המפגשים הקפדנו לסיים בשאלה הקבועה: "איך 
למדתי?" התשובות לכך האירו לפני המשתתפות את השונות הפנימית ביניהן. יש 
מי שכותבת את החומר במחשב ושולחת לעצמה באימייל, אחרת כותבת הרבה, 
יש מי שנתרמת מאוד מהחומרים התאורטיים בעוד  כותבת כלל.  ואחרת אינה 
למידה  בדרכי  השוני  בתרגול.  טמונה  עבורה  הלמידה  שעיקר  מרגישה  אחרת 
זאת,  ידועה למשתתפות הקבוצה המתמחות בתהליכי למידה. עם  הוא עובדה 
עצמית  מודעות  עוררו  הסובייקטיביות  הלמידה  בדרכי  העצמית  ההתבוננות 
העלה  למדתי?״  אני  ב״איך  העיסוק  בקבוצה.  הלמידה  לתהליכי  וקולקטיבית 
למודעות באופן קבוע את חשיבות התהליך – ההקשר, התנאים, העיתוי, המתודה, 
הסביבה האנושית, חוויות קודמות, ציפיות, מלווי הלמידה, התוכן וכיוצא באלו.

עם  מהצלחות  בלמידה  המשכנו  בעבודתנו,  הרביעית  האחרונה,  בשנה 
למידה.  שאלות  בעקבות  המסע   – השנייה  המתודה  באמצעות  חלק מהקבוצה 
משתתפות הקבוצה העלו סוגיות לא פתורות מתוך סיפורי ההצלחה שהן כתבו 
עליהם, או מחיי היום-יום במרכזי התמיכה. מתוך מה שנמצא לא-פתור ורלוונטי 
מהצלחות,  הלמידה  רוח  עמן.  התמודדות  דרכי  והוצעו  למידה  שאלות  עוצבו 
מהלמידה  חלק  זה.  תהליך  על  שרתה  המשתתפות,  בקרב  הוטמעה  שכבר 
במתודה השנייה כלל שימוש במתודה הראשונה באופן מלא או היבטים ממנה. 
התחילו  שהמשתתפות  סוגיות  מתמשכת.  למידה  של  העיקרון  יושם  זה  באופן 
לעסוק בהן בתהליך זה היו למשל, כיצד להנחיל את המתודה ללמידה מהצלחות 
עבור  לרלוונטי  התמיכה  מרכז  את  הופכים  כיצד  מהמכללה;  נוספים  לאנשים 
מרצי המכללה; מהן הדרכים לשימוש בידע המקצועי של עובדי המרכז; וכיצד 

ניתן להרחיב את שירותי התמיכה לתארים מתקדמים.

מה למדנו במסע? 
המשותפות  הפעולה  לדרכי  הקשורות  תובנות  בקרבנו  הניב  הלמידה  תהליך 
לכולן והייחודיות לכל אחת, ומסקנותיו מפורטות בפרק החותם ספר זה. בזכות 
הדיונים שהתפתחו באווירה פתוחה וחמה יכלו המשתתפות לשפר את עשייתן. 
כך  עשייתן.  על  עמיתים  להתבוננות  זכו  וגם  פעולה  דרכי  על  מזו  זו  למדו  הן 
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למשל חשפה הלמידה תהליכים מקבילים בקרב מנהלות מרכזי התמיכה ובקרב 
זה, שעלתה כמה פעמים,  בולטת בהקשר  סוגיה  הסטודנטים שהן עבדו עמם. 
סבבה סביב הקושי של המנהלות להכיר בהצלחתן. לא פעם, אף על פי שנוכחנו 
למצב  הסיוע  לפני  המצב  בין  שינוי  של  הוכחות  על  הנסמך  מוצלח,  בתהליך 
המקצועית  עשייתה  פרי  בהצלחתה  לראות  הסיפור  מספרת  התקשתה  אחריו, 
ונטתה לייחס זאת להצלחה מערכתית, לאנשים אחרים, למקריות, או שהפחיתה 
בקרב  גם  ניכרת  כזאת  הימנעות  כי  למדנו  זו  סוגיה  על  בשיח  בערך ההצלחה. 
שהם  בציונים  בהצלחותיהם  הזמן  עם  הנוכחים  למידה,  ליקויי  עם  סטודנטים 
משיגים, בשיפור בדרכי הלמידה, בעלייה בדימוי העצמי – ובכל זאת אינם נוטים 
לייחס את ההצלחה למאמציהם, ויש שאף אינם רואים בכך הצלחה. בדיון בינינו 

עלו למשל המחשבות הבאות, המעידות כי לחשש מהצלחה סיבות שונות:
בתחושה הסובייקטיבית שלי, עם כישלון יותר קל להתמודד, כי מקסימום 
כך,  על  גבה  ירימו  אנשים  אולי   – עם הצלחה  אבל  זו הצלחה.  לי,  יגידו 
ואכן אולי ]אני[ כן צריכה להגיד לעצמי שאולי באיזה מקום אני מוכשרת. 

)מנהלת מרכז תמיכה, שנה ב', מפגש 4, 14.3.10(
אני חושבת שאולי זה החשש מגבהות הלב. אם אתה נעשה יהיר ואומר 
הצלחתי, זה כמו עין הרע – וזה עלול להתנקם בך. יש פחד להיות בולט 

בקבוצה. )מנהלת מרכז תמיכה, שנה ב', מפגש 4, 14.3.10( 
מרכז  )מנהלת  הבאה.  בפעם  גם  להצליח  צריך  כי   – מפחידה  ההצלחה 

תמיכה, שנה ב', מפגש 3, 19.12.10(
ההכרה  ההצלחה.  בהוקרת  חדשים  לנתיבים  הוביל  ההצלחה  בסיפורי  העיסוק 
בהצלחה, הוקרתה והשיחות על התחושות המלוות את ייחוס ההצלחה לעצמי 
הפכו עם הזמן את הלמידה מהצלחות לנעימה, לגיטימית ומעצימה. באמצעות 
דרך  העשייה  ראיית  של  העולם  תפיסת  אימוץ  כי  ההכרה,  התגבשה  השיחות 
אנשי  את   – מכך  פחות  ולא  הסטודנטים,  את  לחזק  יכולה  ההצלחה  עדשת 
המקצוע. התרחבה ההבנה בדבר האופן שאנשים עם ליקויי למידה מתמודדים 
עם כישלונות ועם הצלחות. המנהלות זיהו עשייה קודמת שלהן שלוותה בשיח 
על הצלחות וחלקו זאת עם הקבוצה. שיתוף המשתתפות בפרטי הסיפורים היה 
בעל חשיבות מבחינת ההשראה שהוא הקרין ומבחינת המידע שהועבר ביניהן 
בזכותו בנדיבות רבה. בעקבות זאת אימצו חלקן את ה"הצלחה" אף באופן מוגבר 
יותר בעבודתן הישירה עם הסטודנטים, מתוך מחשבה שהצלחה אחת היא בסיס 
לקבל  לכך שאין  המודעות  היה התעוררות  נוסף  חשוב  תוצר  רבות.  להצלחות 
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דברים כמובנים מאליהם. שיח ההצלחות חשף מעשים שגורים שהוגדרו מחדש 
כהצלחות והנביט פעולות חדשות בתוך תהליכים יום-יומיים. עם זאת ידענו כל 
הזמן, שכל הצלחה טומנת בחובה גם היבטים לא פתורים – מחירים, אתגרים ואף 

כישלונות. 
אלא  כישלונות,  עוד  אומר שאין  זה  אין  ללמוד מהצלחות  יודע  אני  אם 
אני הופך את אלה ל"סוגיות לא פתורות" ]...[ תמיד נשארות סוגיות לא 
פתורות, אלא שהסוגיות הלא פתורות של היום הן האתגר של מה שצריך 

לעשות בעתיד. )יונה רוזנפלד, שנה א', מפגש 2, 3.1.2010(
זה  שיח  של  ומיצובו  התמיכה  במרכזי  העשייה  על  המשותף  בשיח  ההעמקה 
שונה  באופן  התמיכה  מרכזי  את  להציג  למנהלות  ִאפשר  הצלחה  של  כשיח 
מבעבר. הצגתם התבהרה והתחדדה, נוצרה שפה משותפת שיש בה כדי לבאר 
את הפרקטיקה במרכזים, והמרכז ואנשיו )עובדים וסטודנטים( מוצבו באופן עָנו 
זה  נתונים המרכזים, שינוי  אך מקצועי כהצלחה. במציאות ההישרדותית שבה 

בשיח חשוב ביותר.
תוצר לוואי חיובי נוסף שהניבה ההיכרות של קבוצת הלמידה עם המתודות 
מחקרית,  כמתודולוגיה  בעיקר  הראשונה  מהמתודה  בהיבטים  שימוש  היה 
הלמידה  מחקרית,  כמתודולוגיה  ארגונית.  ומתודולוגיה  מקצועית  מתודולוגיה 
בתחום;  הערכה  ובתהליכי  במחקרים  בחלקה(  או  )במלואה  שולבה  מהצלחות 
בחונכויות  סיוע  לתהליכי  המתודה  מתוך  כלים  נוצרו  מקצועית  כמתודולוגיה 
שאלות  הוטמעו  ארגונית  וכמתודולוגיה  לעובדים;  ובהדרכות  לסטודנטים 
מהמתודה בישיבות צוות, בפגישות אישיות ועוד. לדוגמה, בשני מרכזים שבהם 
פועל פרויקט של חונכות לסטודנטים עם ליקויי למידה אימצו המנהלות שאלות 
על אודות ההצלחה כחלק קבוע מהמפגש החודשי עם החונכים. מלבד ההשפעה 
בהצלחות,  דיון  למרחבי  הללו  המפגשים  בהפיכת  לכך  שהייתה  הארגונית 
למידה.  ליקויי  עם  לסטודנטים  חונכות  בנושא  למחקר  נאספו  תשובותיהם 
כמותית  בגישה  נותחו  ואלה  להצלחה,  המובילות  הפעולות  את  בחן  המחקר 

והעידו על מגמות של פעולה בחונכות מוצלחת. 
עוד למדנו כי משתתפות שונות אימצו בתודעתן את החיפוש אחר ידע מַכוון 
כדי  תוך  מוצלחת,  עשייה  על  המלמדות  פעולות  לחפש  מרבות  והן  לפעולה, 

הבחנה שיטתית בין תיאורי הפעולות לבין מתן הסברים ופרשנויות: 
הזמן  כל  אני   .What the hell did you do? המשפט  עם  הולכת  אני 
שואלת את זה את עצמי ואת האחרים. יש גם שאלות אחרות על רגש – 
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– מה חשבת? אבל השאלות שקשורות לפעולות  וחשיבה  מה הרגשת? 
אינטרוספקציה  היה מאוד קשה לעשות  גילוי! בעבודה שלי  היו עבורי 
וקונסטרוקציה של התהליך. זה היה עבורי תהליך! לפעמים לא הבנתי 
למה משלמים לי... הרי את סתם יושבת ומקשיבה להם... והתחלתי להבין 

מה עשיתי. )שנה רביעית, מפגש חמישי, 5.5.13(
ומובנה  אינטנסיבי  באופן  אימצו את התיעוד  כי  סיפרו  חלק מהמשתתפות אף 
יותר בעשייתן. התוצר של הפנמת המתודות הניב ניסיונות להפיץ את המתודה 
ודמויות במוסד האקדמי  צוות מרכז התמיכה, סטודנטים  לשותפי תפקיד כמו 
ובמשרד החינוך. אך מעבר לכל תוצרי למידה אלה נראה כי הלמידה מהצלחות 
ולתפיסות  הנפש  לנבכי  וחלחלה  אנושיות  ורקמות  אישיים  נימים  על  פרטה 
עולם. מגעה של ההצלחה הפנימית הוליד דימוי עצמי, מוטיבציה, שביעון רצון 

וחיבורים הדדיים.
כמלווי למידה למדנו עוד על ליווי למידה ועל עוצמתו. העוצמה שבהפיכת 
ומועילים,  מרגשים  סיפורים  של  ספר  לכדי  מהתשאול  התיאוריים  הנתונים 
תהליכי  בין  הקרוב  החיבור  של  והעוצמה  עשייה  קהילת  שביצירת  העוצמה 
את  הפכו  למידה  ליקויי  של  הנושא  לבין  והמשתתפות  אנו  שחווינו  הלמידה 

הלמידה לסוגיה אנושית, חברתית ופוליטית, ולא רק למיומנות או ליכולת. 
המסע של הלמידה מהצלחות לא תם. אנו מקווים כי הוא הופנם, וממשיכים 
לשמוע מהמשתתפות כיצד הוא מחולל שינויים בדרכי חשיבה ועבודה, למשל 
בתהליכי  ממנה  מסוימות  בשאלות  או  בשלמותה  הראשונה  המתודה  בשילוב 
יותר  ומכוון  מאיר  ההצלחה  של  הזרקור  כעת  וייעוץ.  טיפול  הדרכה,  ניהול, 

מתמיד, והוא ממשיך לתור אחר הצלחות נוספות ולמידה מהן.
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מבוא

לעבודה הפרטנית המתקיימת במרכזי התמיכה יש מאפיינים משותפים ובצדם 
מאפיינים ספציפיים למרכז תמיכה זה או אחר. הדומה בכל המרכזים הוא קיומם 
של מפגשים פרטניים, בדרך כלל בין סטודנטים חונכים לבין סטודנטים נחנכים, 
יותר  או  אחד  מקצוע  איש  לבין  למידה  ליקויי  עם  סטודנטים  בין  מפגשים  וכן 
אופייה, משך  מידת התמיכה,  הוא  בין המרכזים  מתוך מרכז התמיכה. המבדיל 

הזמן המוקדש לה, מגוון אנשי המקצוע ומידת המקצועיות של נותני השירות. 
להדגשים  ולכן  שונים,  מתחומים  מקצוע  אנשי  ידי  על  ניתן  הפרטני  הסיוע 
ולנקודות המבט במהלך הטיפול אופי שונה. האפשרות הרווחת ברוב המרכזים 
היא סיוע של אנשי מקצוע שהתמחו בעבודה עם סטודנטים עם ליקויי למידה. 
מורים  ובהם  הלמידה,  ליקויי  בתחום   - מיעוטם  מיוחד,  בחינוך  התמחו  רובם 
שעסקו שנים רבות בהוראה מתקנת. חלקם התמחו בייעוץ, אחרים בפסיכולוגיה, 

בעבודה סוציאלית ובמקצועות קדם-רפואיים כגון ריפוי בעיסוק. 
בדרך  חונכים,  מסטודנטים  המורכבת  מסגרת  מתקיימת  זה  סיוע  מלבד 
כלל מאותו מוסד שבו לומדים הנחנכים, ולעתים אף מאותו חוג ומאותה שנה. 
ראיונות לבחינה של מידת התאמתם לעבודה עם סטודנטים  עוברים  החונכים 
ממרכז  מקצוע  אנשי  ידי  על  מלווים  הם  שהתקבלו,  ואחרי  למידה,  ליקויי  עם 
ולעתים  פרטנית  הדרכה  כולל  החונכים  ליווי  הלימודים.  שנת  במשך  התמיכה 
סדנאות שבהן הם נחשפים בעיקר לליקויי למידה, כגון דיסלקציה, דיסגרפיה, 
גם נחשפים לדרכי  וריכוז. הם  והפרעת קשב  ליקוי בלתי-מילולי  דיסקלקוליה, 
הוראה-למידה המותאמות לסטודנטים עם ליקויי למידה, למשל התארגנות בחיי 
עצמי.  וסנגור  וקריאה  כתיבה  של  אסטרטגיות  למבחנים,  והיערכות  היום-יום 
כמו כן, ניתן מענה שוטף לקשיים ולשאלות שעולים במהלך הלימודים, למשל 
אם לחשוף את הליקוי בזמן ההיכרות עם מרצה זה או אחר, קשיים מול מרצים 

ובקשות מיוחדות כגון דחייה בהגשת עבודה. 
המומחים  מקצוע  אנשי  של  תמיכה  היא  במרכזים  שכיחה  פחות  אפשרות 
בתחומים דיסציפלינריים, כגון לשון, סטטיסטיקה, מדעים. אלה ברובם מרצים 



72 | מה בעצם עשינו? 

שהתמחותם רק בתחום הדעת ולא למדו ברמה אקדמית את הנושא של ליקויי 
למידה. לא פעם הצוות המקצועי של המרכז מכשיר אותם תוך כדי ליווי ותמיכה 
הקשורים  בנושאים  הלמידה  ליקויי  עם  הסטודנטים  את  הדרכתם  במהלך 
עם  בעבודה  שטח  למומחי  מתמשכת  בלמידה  הופכים  קצתם  זו.  לאוכלוסייה 

סטודנטים עם ליקויי למידה. 
חלק מהסטודנטים הפונים למרכזי התמיכה מכירים בצרכים שלהם, ובעקבות 
כישלונות בלימודים או צורך בתמיכה רגשית הם מתחילים לקבל ליווי ותמיכה על 
פי בקשתם בשלב שבו מתגלה קושי. חלקם פונים ביוזמתם לבקש ליווי בתחום זה 
או אחר כבר מתחילת לימודיהם במכללה. הם מעוניינים בליווי לאורך הלימודים 
ולא רק ברגעי משבר. עם זאת, רבים מהם אינם מכירים את האפשרויות השונות 
של הליווי הפרטני, ועל כן הם מקבלים המלצה לצורת ליווי על פי צורכיהם ועל 
פי הנהוג במרכז התמיכה. הליווי הפרטני עשוי להימשך עם חלק מהסטודנטים 
גם עם תום הלימודים, למשל במעבר לעולם העבודה ובהיבטים מסוימים בחיים 

בכלל, וכן לקראת המשך לימודים.
חלק  בלתי-פורמלי.  פרטני  ליווי  מתקיים  לעיל  המוזכר  הליווי  עם  בבד  בד 
מהסטודנטים באים למרכז גם אם לא נקבעה פגישה ספציפית עם איש מקצוע. 
הם באים כדי להכין עבודות, כדי להתייעץ על משהו דחוף שעלה ועל עניינים 
הם  רבות  פעמים  ונאהבים.  שייכים  שהם  להרגיש  כדי  וגם  אדמיניסטרטיביים, 

פונים לאחד מאנשי הצוות הפנויים או מחכים לאיש צוות שהם קשורים אליו.
אופי העבודה במפגשים הפרטניים שונה מזה שבהרצאות. ההבדל העיקרי 
הוא בכך שעובד מרכז התמיכה שם את הדגש על זיהוי הצרכים והכוחות הטמונים 
בסטודנט ועל מידת יכולתו לעבור תהליך למידה משמעותי. הסטודנטים באים 
למפגשים בדרך כלל אחרי שהם בחרו את הקורס ואת הנושא שהם רוצים להתמקד 
בהם. במהלך המפגשים נוצרת היכרות מעמיקה עם היכולות והקשיים שלהם, 
והיכרות מעמיקה זו מִקלה במציאת פתרונות מתאימים לכל אחד מהם ומסייעת 
להם לצמוח. בדרך כלל בעבודה הפרטנית יש עיסוק בחומרי הלמידה, בתרגול 

אסטרטגיות רלוונטיות ובזיהוי כוחות וחולשות העולים בתהליך הרפלקטיבי. 
היקף המפגשים ואורכם שונה בכל מרכז על פי תפיסתו, משאביו הכלכליים, 
מספר אנשי המקצוע והחונכים שיש לו, וגם על פי התחום שבו ניתנת העזרה. 
ההחלטה על אופן התמיכה מוכרעת בדרך כלל על ידי מנהלת המרכז, בשיתוף 
אנשי המקצוע והסטודנטים. הסיוע יכול להינתן על ידי כמה אנשי צוות במקביל 
או ברצף. לדוגמה, סטודנטים יכולים לבקש לבוא לשני מפגשים פרטניים עם איש 
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מקצוע העוסק בהכנה למבחן. אחרים יכולים לבקש איש מקצוע שילווה אותם 
במהלך סמסטר בהגשת מטלות שבועיות במקצוע שהם מתקשים בו. החונכות, 
או  שעתיים  של  בהיקף  השנה  כל  ברציפות  כלל  בדרך  מתקיימת  זאת,  לעומת 

ארבע שעות שבועיות.

שער זה מכיל שבעה סיפורי הצלחה על התמודדות בהקשר הפרטני של אנשי 
מקצוע החברים בצוות החשיבה "ללמוד מהצלחות מרכזי התמיכה לסטודנטים 
עם ליקויי למידה" במכון מופ"ת. כל סיפור משקף את דרכי העבודה הייחודיות 
ממרכזי  אחד  כל  של  הייחודי  אופיו  ואת  הסטודנטים  עם  הצוות  אנשי  של 
המאפיינות  מרכזיות  פרקטיקות  כמה  עולות  הפרקים  קריאת  מתוך  התמיכה. 
את סוג התמיכה הפרטנית, הכוללות התאמה של דרכי עבודה וסביבות למידה 

ויצירת מערכות יחסים לא פורמליות, כמו זמינות, הקשבה, רגישות ואמון. 
אופירה  אבנים שחקו מים – דנה מגשימה את חלומה, מעלה  בפרק הרביעי, 
סיפורה של  טיקוצ'ינסקי, מנהלת מרכז מהו"ת במכללת סמינר הקיבוצים, את 
דנה, סטודנטית שהייתה על סף נשירה מהלימודים במכללה זו. בפרק מתוארים 
המפגשים הפרטניים בין אשת המקצוע, העובדת במרכז התמיכה במכללה, לבין 
דנה, מערכת הקשרים הרגישה שנבנתה בין השתיים, הקשיים והפתרונות לאורך 

הדרך.
גם בפרק החמישי, "פותחת עתיד" – סיפורה של אלה ה״פותחת עתיד״ לעצמה 
קיי,  האקדמית  מהמכללה  סטודנטית  מתוארת  מלווה,  שהיא  ולסטודנטים 
שהייתה עלולה לנשור מהלימודים. מנהלת מרכז התמיכה איתקה, דפנה לינקר-
גוברין, מתארת את דרך עבודתה עם הסטודנטית, את הטכניקות ששימשו אותה 
לנוכח הקשיים ואת החיפוש אחר פתרונות. אמון, אכפתיות, אמפתיה, פתיחות, 
חשיבה משותפת על דרכי פעולה, החלטות משותפות, הבעת רגשות, אי ויתור 
לה ואי ויתור עליה, זמינות וייזום מפגשים – כל אלה אפיינו את דרך הפעולה של 

דפנה המתוארת בפרק זה.
להשתלבות  מניע  ככוח  תעסוקתי  ליווי   – יד"  לי  "תני  השישי,  הפרק  את 
רוטמן במסגרת עבודתן  בן-סירא  והדר  יעל מלצר  אורלי צדוק,  בעבודה, כתבו 
במכללה האקדמית תל-חי. בפרק זה מושם הדגש על ליווי פרטני טלפוני שניתן 
לסטודנטית בשנת הלימודים האחרונה שלה כהכנה לכניסתה לעולם העבודה. 
הפעילות המשותפת של אורלי עם הסטודנטית נחוותה כמאתגרת ומצמיחה עבור 
שתיהן. הסטודנטית חשה שבמהלך הייעוץ היא עברה מפסיביות לאקטיביות, 
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"מהתמודדות  שעברה:  הליווי  תהליך  את  כינתה  התעסוקתית  היועצת  ואילו 
ומגוונים,  שונים  ליווי  כיווני  התגלו  בתהליך  פסיבית".  להתמודדות  אקטיבית 

ומהם נבחרו אלה שהתאימו לסטודנטית. 
הפרק השביעי, הדרך להצלחה רצופה מהמורות, מתאר ליווי של סטודנטית 
בית  קונסטנטין ממכללת  טליה  בעלת תואר שני, שנמשך תשע שנים, שכתבה 
את  לבצע  הצליחה  לא  במכללה,  מיוחד  לחינוך  במסלול  שלמדה  רונית,  ברל. 
משימות העבודה המעשית שהוטלו עליה. טליה נכנסה לתמונה, ובזכות אמונתה 
ברונית לאורך השנים ומחויבותה לליווי מקצועי ותומך סיימה רונית תואר ראשון 
ואחריו תואר שני באוניברסיטת תל-אביב. מחויבותה של טליה לליווי נמשכה גם 
הוא  זה  בסיפור  הפרטני  הליווי  של  הייחוד  ספר.  בבית  ללמד  החלה  כשרונית 
הגבוהים  בלימודים  במכללה,  הלימודים  במהלך  מתמשך  מקצועי  ליווי  היותו 

ובתעסוקה. 
הפרק השמיני, "כל עוד התעקשנו יחד – הצלחתנו הייתה מובטחת": תהליכי 
הצלחה  סיפור  מהם  אחד  ובכל  משנה,  פרקי  שלושה  כולל  פרטנית,  תמיכה 
למידה  ליקויי  עם  לסטודנטים  התמיכה  במרכז  פרטניים  תמיכה  תהליכי  על 
באוניברסיטה העברית. הראשון שבהם, שכתבה קרן גולומבוביץ', עוסק בתמיכה 
מתמשכת ומציג את רועי, סטודנט לתואר שני בפקולטה למדעי הרוח, שהגיע 
למרכז התמיכה לאחר כשש שנים שבהן סיים את לימודיו לתואר ראשון במאמץ 
רב ובחששות רבים, והחליט להתחיל לימודי תואר שני. רועי עבר תהליך ממושך 
הלימודים,  בדרישות  מוצלחת  לעמידה  אותו  הוביל  אשר  והדרכה,  ליווי  של 

לשיפור הביטחון העצמי ולחיזוק האמונה בעצמו. 
הסיפור השני, טיפול משולב של פסיכולוגית ומומחית לליקויי למידה, שכתבה 
שירלי הרשקו, הוא סיפורה של עדי, שהתקבלה ללימודי תואר ראשון במסגרת 
פרויקט מצטיינים. אף שחלומה היה לעסוק בתחום שלמדה, היא נכשלה בכל 
לימודיה.  את  להפסיק  נאלץ  והמוסד  רצופות,  שנתיים  במשך  הבסיס  קורסי 
והתמיכה.  האבחון  ליחידת  הופנתה  היא  הסטודנטים  לדיקן  פנייה  בעקבות 
בטיפול עבדו ִאתה על הגדרת מטרה משותפת, ומסגרת הטיפול הייתה מחייבת 
הטיפול  הצלחת  לימודית(.  )תמיכה  ולימודי  )פסיכולוגי(  רגשי  טיפול  ושילבה 
הוכחה בעלייה בתחושת המסוגלות האישית של עדי, שכללה שיפור במוטיבציה, 

בהתגייסות ובמחויבות שלה כלפי עצמה וכלפי עתידה. 
יהודית  שכתבה  קוגניטיבי-התנהגותי,  רב-שלבי  טיפול  השלישי,  הסיפור 
)דיתי( דנן, הוא סיפורו של אריק, סטודנט שנה שנייה בפקולטה למדעי החברה. 
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אריק הגיע למרכז התמיכה עם קשיים המזוהים עם אבחנה של הפרעה טורדנית 
כפייתית )OCD( והפרעת קשב. בסיום הטיפול במרכז הצליח אריק לעמוד בלוח 
נקיטת  המבחנים.  בכל  והשתתף  והתרגילים  העבודות  כל  את  הגיש  הזמנים, 
שיטות כמו: הגדרת מטרות העבודה, הבנת הבעיות שהוא מתמודד עמן, זיהוי 
המנגנונים הקוגניטיביים והמחשבות המייאשות, פירוק המשימה לפעולות, ליווי 

תהליך הכתיבה - סייעו לו להצליח.
מפגש  רגעי  התשיעי,  הפרק  חותם  הפרטנית  בעבודה  המתמקד  השער  את 
ושאול  עינת  עמלה  ומפנה בעבודה משותפת עם סטודנט לקוי למידה, שכתבו 
שיטתית,  מתמשכת,  שיתופית  עבודה  על  תל-חי  האקדמית  מהמכללה  אלבלק 
על  דגש  וממוקדת בתחום הרגשי עם הסטודנט שאולי. בפרק מושם  עקשנית 
רגעי המפנה האישיים של עמלה ושל שאולי בעבודה ההדדית ביניהם. בסיפור 

שזורים ציטוטי שיחות בין עמלה לבין שאולי, ובעיקר רפלקציות שלה. 
המשותף לפרקים בשער זה הוא תחושת המחויבות והאחריות האישית של 
בעלי המקצוע כלפי הסטודנטים בעבודתם הפרטנית עמם. כל אנשי המקצוע 
הסיפורים  לָחשפם.  שחשוב  חבויים  כוחות  יש  אלה  שלסטודנטים  מאמינים 
מלמדים על האופטימיות ועל הניסיון הבלתי-פוסק למצוא דרכים לעזור לאנשים 

אלה ולהצמיחם בדרכים יצירתיות.
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פרק 4 

אבנים שחקו מים1 – דנה מגשימה את חלומה/ 
אופירה טיקוצ'ינסקי

בעת כתיבת פרק זה דנה משלימה את העבודות שנותרו לה לשם קבלת התואר 
היא  וכיום  ההתמחות,  את  בהצטיינות  סיימה  שעברה  שבשנה  אחרי  הראשון, 

מנהלת גן עירוני. השבוע הייתה בינינו תכתובת זו: 
דנה: אני חושבת שאני בבעיה.

אני: מה קרה?
דנה: מה שלומך?

אני: בסדר, איך את?
דנה: אני פשוט לא מצליחה להיכנס לכתיבה של העבודות. בכל פעם שרק 
מתחילה לחשוב על כתיבה אני עפה לעולמות לא קשורים. לא יודעת מה 
לעשות עם כל המטלות לשנה הקרובה ועוד שנייה היא נגמרת. סליחה 

על השיתוף, אני אמצא את הפתרון, אני פשוט מתוסכלת.
אני: את מחר בסמינר?

דנה: כן...
אני: יופי, תביאי את החומרים ונכין תכנית עבודה.

דנה: טוב, תודה שאת לא מתייאשת ממני... צריכה פשוט דחיפה קלה 
ועכשיו זה עזר.

ותובנה(,  התעצמות  )מרכז  מהו"ת  מרכז  פועל  הקיבוצים  סמינר  במכללת 
לקבל  קשב  הפרעות  ו/או  למידה  ליקויי  עם  לסטודנטים  לאפשר  שמטרתו 
בהצלחה  ולסיים  קשייהם  בפני  לעמוד  להם  לסייע  שנועדו  בלמידה  התאמות 
לימודים לתואר אקדמי. במהו"ת הם לומדים לזהות את נקודות החוזק שלהם 
לצד הקשיים ולממש את יכולות הלמידה שלהם. ואכן, המרכז הוא מקור תמיכה 
לסטודנטים בהיבטים שונים. מדי קיץ מתקיימת מכינת ניצני מהו"ת לסטודנטים 
להשכלה  במוסדות  ללמוד  המעוניינים  קשב  הפרעות  ו/או  למידה  ליקויי  עם 

ֲחקּו ַמִים" הוא חלק מפסוק בספר איוב )יד יט(, ובו המילה מים היא  המשפט "ֲאָבִנים ׁשָ  1
הנושא )כלומר מים שוחקים ]אפילו[ אבנים(. בהשאלה משמש הביטוי לומר שבאמצעות 

השקעה והתמדה אפשר להשיג כל מה שרוצים, שאין דבר העומד בפני הרצון.
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גבוהה. המשתתפים רוכשים אסטרטגיות למידה ועוברים תהליך רגשי בעל ערך, 
שמלבד ידע מקנה להם אפשרויות להתמודד עם הליקוי. 

אני מלווה את דנה משנת 2006 בלבטיה בנוגע לעתידה המקצועי. בקיץ 2007 
היא השתתפה במכינה אחרי 12 שנות לימוד שבסיומן לא הצליחה לעבור את כל 
בחינות הבגרות. היא הייתה חסרת אמונה בכל הנוגע ליכולותיה, ותיארה בכאב 
לימודים  ובתיכון.  הביניים  בחטיבת  היסודי,  הספר  בבית  לימודיה  תקופת  את 
אקדמיים נראו לה יעד בלתי-אפשרי בעבורה, ועם זאת ניכר רצונה העז ללמוד. 
סיפרתי לה על מרכז מהו"ת, הפגשתי אותה עם בוגרי מכינות של המרכז והזמנתי 
אותה ל"יום פתוח". היא "הציצה ונפגעה". כדי לממן את המכינה היה עליה לבקש 
ביותר  קשה  לה  הייתה  עזרה  מבקשת  של  בעמדה  התמקמות  כלכלית.  עזרה 

והייתה כרוכה בהכרה בחולשותיה ובקשייה. 
דנה השתתפה במכינה, ושם עלו וצפו ליקויי הלמידה האובייקטיביים שלה 
וקשיים רגשיים סובייקטיביים: דימוי עצמי נמוך וחוסר אמונה ביכולתה להצליח. 
זיכרונות בית הספר הציפו אותה, ועלו בה חששות שהיא חוזרת להיות התלמידה 
דנה  עבדה  תקופה  באותה  עליה.  מוותרים  שכולם  מצליחה,  הלא  השקטה, 
כמלצרית בבית קפה ולמדה בקורסים שונים )עיצוב פנים, למשל(, לא התמידה 
ולא סיימה אותם. היא חששה להתחייב למסגרת לימודית  אף לא באחד מהם 
קבועה, לא ניגשה לבחינה הפסיכומטרית וזיכרונות על עצמה כ"ילדה חלשה, לא 
חכמה ועצלנית" שטפו אותה נוכח מחשבה על לימודים. לא עלה בידה לבודד את 

קשייה ולעמוד על טיבם.
כ"לידה מחדש". מהילדה העצלנית  את התהליך שעברה  מגדירה  דנה  כיום 
אובייקטיביים,  קשיים  בעלת  כמישהי  נולדה  היא  בעצמה  שראתה  והטיפשה 
הנלווים,  ובקשיים  שלה  בליקוי  להכיר  למדה  היא  אתם.  להתמודד  שביכולתה 
לעקוף אותם, לבקש עזרה ולנצלה ביעילות. גם בני משפחתה למדו להפריד את 

הקשיים של דנה ממנה כאדם, והיא קיבלה מהם תמיכה והבנה. 

מתודולוגיה
פירוק  המצריך  מהצלחות",  "למידה  של  המתודולוגיה  פי  על  התהליך  ניתוח 
העשייה לפעולות מפורטות ומדויקות, מאפשר ראייה רטרוספקטיבית מלמדת, 
שלב,  כל  של  ולהבנה  להכרה  תורם  לאחור  המבט  כאחת.  ומרגשת  מעצימה 
לחשיבות שלו, לעוצמתו ולתוצאות האפשריות. ניתוח התהליך עם דנה הפגיש 
אותנו לשיחות ארוכות ומרתקות. תוך כדי שחזור העבר למדתי ממנה על הכוח 
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האדיר שיש לכל פעולה קטנה שעשה מי מהצוות ולתרומתו הרבה להתפתחות 
האישית שלה. 

לאורך כל הקשר עם דנה שיתפתי את הצוות המקצועי של המרכז )פסיכולוגית, 
מרפאה בעיסוק(, התבוננתי ולמדתי כיצד להמשיכו. בתחילת התהליך התקיימו 
המפגשים שלנו לפי צרכיה של דנה, לפעמים פעמיים או יותר בשבוע. עם תחילת 
הלימודים נפגשנו לשיחות קבועות פעם בשבוע ואף קיימנו פגישות לפי הצרכים 
המרווחים  גדלו  לאט  ולאט  גבוהה,  הייתה  התדירות  הראשונה  בשנה  שעלו. 
בין הפגישות. תמיד שיתפתי את אנשי הצוות שהכירו ולימדו את דנה במכינה, 
אני אכן  כל העת אם  בנוגע למידת ההתערבות שלי. שאלתי את עצמי  בעיקר 
מאפשרת לה לצמוח ולא חוסמת את דרכה, אולי מִגנה יותר מדי. ההתייעצויות 
עם הצוות עזרו לי לבדוק את ההתנהלות שלי מול דנה. לראייה האובייקטיבית 
להמשך  ועצות  התנהלותי  על  חיזוקים  קיבלתי  חשובה:  תרומה  הייתה  שלהם 

הדרך. את פגישותיי עם דנה תיעדתי בכתב, אך לא באופן עקיב.
בתהליך הלמידה מהצלחות כולו זכיתי בלמידת עמיתים, וזה היה נדבך חשוב 
להיות  הפך  מאליו"  שה"מובן  לומר  ניתן  כללי  באופן  שלי.  הלמידה  בתהליך 
"מובן", אך לא "מאליו". פירוק העשייה למרכיביה הזעירים, ההסתכלות מלמעלה 
על הפעולות וזיהוי עקרונות הפעולה בעזרת עמיתיי לקבוצה ִאפשרו לי לצעוד 
אחורה בזמן, לחוות את העשייה באופן אחר, מלמד, מהנה ומספק ובכך להיתרם 

מקצועית.

ההצלחה נלמדת
כאמור, כיום דנה היא סטודנטית לתואר ראשון. היא סיימה שנה ג' במסלול הגיל 
הרך חינוך מיוחד בממוצע ציונים 88, השתלבה היטב בעבודה מעשית בגן ילדים 
היא שנת ההתמחות  ועם הביקורת מצד הצוות. השנה  והתמודדה עם המשוב 

שלה ובה היא מנהלת גן ילדים, ואין מאושרת ממנה.

תיאור מצבה של דנה לפני הצלחתה בלימודים ואחריה

אחרילפני 

עבדה כמלצרית בבית קפה וחלמה 1.
על לימודים אך לא האמינה 

שחלומה יתגשם

סטודנטית שנה ד׳ במסלול לגיל 1.
הרך, ממוצע ציוניה - 88 

למדה קורסים שונים, לא התמידה 2.
בהם ולא סיימה אף אחד מהם

תפקדה כסטודנטית לכל דבר, 2.
"רוצה רק ללמוד״
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אחרילפני 

חולמת על לימודי תואר שני3.ללא בגרות מלאה3.

ניגשה פעמיים למבחן 4.ללא פסיכומטרי4.
הפסיכומטרי: "לא נשברת, לא 

מוותרת לעצמי״

״רואה דברים שחזקים אצלי״5.חוסר אמונה ביכולתה5.
"החלש נשאר בפינה״

"תחושה שהדברים בידיי״, נלחמת

"ילדה חלשה, לא חכמה, עצלנית״6.
נחבאת, לא מאמינה בעצמה 

וביכולות שלה, תחושה של ייאוש

״לא הולכת, רוצה שיראו שאני פה״6.
"יש לי מטרה, אני רוצה להשפיע״

שינוי בתפיסה של יכולות הלמידה 7.דימוי עצמי נמוך7.
שלה. האמונה ביכולתה להצליח 

ובכוחה להשפיע כעת, הכרה בערך 
העצמי שלה, "חשוב לי שישמעו 

את הקול שלי״

אינה מסוגלת להביע את עצמה 8.
בכתיבה 

הגישה עבודות אקדמיות8.

סיימה את הקורס באנגלית 9.חוותה קושי גדול באנגלית9.
בציון 75

בני משפחתה התקשו להבין ולקבל 10.
אותה עם קשייה

בני משפחתה מקבלים אותה, 10.
מבינים אותה, תומכים בה ומלווים 

אותה באמפתיה רבה

תוצרים חיוביים של ההצלחה
כי  תוצרים סובייקטיביים: דנה תיארה את התהליך כ"לידה שלי מחדש" וחשה 
היא מודעת לקשייה הלימודיים והחברתיים. היא יודעת לבקש עזרה לפני מצבים 

מאיימים, להקדים רפואה למכה, ויוצרת יחסים טובים עם הצוות המקצועי בגן.
מורה/גננת  היא  ד'.  שנה  המניין  מן  סטודנטית  דנה  אובייקטיביים:  תוצרים 

רגישה ומקצועית, ואכן – שובצה במסגרת שנת ההתמחות כמנהלת גן ילדים. 

מחירי ההצלחה
מחירים חומריים: השקעה רבה של משאבים כספיים של דנה ושל מרכז מהו"ת: 

עלויות גבוהות של הלימודים בעוד היא מתקשה מאוד לכלכל את עצמה. 
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מחירים רגשיים: השקעה רגשית רבה והתמודדות עקיבת עם תסכול וחרדה. 
המגורים עם ההורים יצרו חיכוכים ולוו ברגשות אשמה, כאב ואכזבות. דנה חשה 
שעמום רב מקורסים וממרצים, לעתים מדווחת על בזבוז זמן. לטענתה, הייתה 

יכולה להׂשתכר טוב יותר ולחיות ביתר רווחה.

הפעולות שהביאו להצלחה
הפעולות הבאות מתארות את העשייה על פי סדר כרונולוגי מהמפגש הראשון 

עד היום.

א. תקופת הטרום-לימודים והמכינה – מפגשים ושיחות לאורך שנת 2006 
כל  שוחחתי עם דנה בבית קפה על מהות המכינה. המפגשים התקיימו כמעט 
שבוע, לעתים לשיחה קצרה של כעשר דקות ולעתים לפגישה של כחצי שעה.
לדנה בהסברים: בחרתי שני  לסייע  בוגרי מכינה שיוכלו  תיאמתי טלפונית עם 
סטודנטים בוגרי המכינות, שמהיכרותי עמם ידעתי שהם חוו קשיים דומים לאילו 
של דנה, ושהצלחתם במכינה הייתה בזכות עבודה והדרכה נכונה. הערכתי שהם 
יוכלו לתת לדנה מידע שיאתגר אותה לנסות ללמוד במכינה. סיפרתי להם על 
דנה ועל חששותיה וביררתי עמם מה מהניסיון שלהם יכול לעזור לה. טלפנתי 

לדנה ווידאתי שהיא יצרה קשר עמם.
נפגשתי עם דנה במרכז כדי להכיר לה את המקום ולהפחית את חששותיה. 
מהמכינה  מרצים  כמה  עם  פגישות  לה  תיאמתי  המזכירה.  את  לפניה  הצגתי 
להיכרות אישית, להסבר על התכנים שיילמדו, על דרכי הוראה ועל הדרישות. 
מהפגישות  בחלק  דנה.  של  החששות  מה  להם  והסברתי  המרצים  את  הכנתי 

השתתפתי. אחרי כל פגישה שוחחתי אתה פנים אל פנים או בטלפון. 

ב. מתן מידע בנוגע למכינה ועזרה ברישום
לה  נתתי  המכינה.  של  פתוח  ליום  אישית  אותה  והזמנתי  דנה  אל  התקשרתי 
קורה  מה  לה  והסברתי  שאלות,  לעצמה  שתכין  כדי  המכינה  על  מידע  חוברת 
יזמתי פגישה עם בוגרים ביום הפתוח, אחרי שבחרתי מראש את  במפגש כזה. 
אלו שיתאימו לשוחח עם דנה. המפגש נערך במרכז התמיכה, והסטודנטים היו 
סבלניים ופתוחים לשאלות. בסוף היום הפתוח שוחחתי עמה אישית לשם ליבון 
נוספים. ביררתי מהן תחושותיה, מה החלטתה, ואם היא  דברים ומתן הסברים 
לפנות  למי  הרישום,  משרד  נמצא  היכן  דנה  את  הדרכתי  נוסף.  למידע  זקוקה 

ומתי. עזרתי במילוי טופסי ההרשמה.



פרק 4ב אבנים שחקו מים ם דנה מ שימה את חלומה  | 81

ג. סיוע במהלך המכינה
האפשרויות  כל  על  מפורט  מידע  לה  ונתתי  קשב  לאבחון  דנה  את  הפניתי 
זאת,  לעשות  כדאי  לה  יהיה  היכן  יחד  חשבנו  לאבחן.  ניתן  שבהם  והמקומות 
האבחון  מועד  בקביעת  עזרה  לה  והצעתי  הפיזית,  והִקרבה  העלויות  מבחינת 

בהתחשב בתהליכים הרגשיים שעולים בעקבות המכינה. 
אחרי האבחון, שבו נודע לה שיש לה הפרעת קשב, שוחחתי עמה. בשיחה היא 
קיבלה הסבר מפורט על הפרעת הקשב, על הסימפטומים ועל דרכים לטיפול 
ולהתמודדות, לרבות הסבר מפורט על נטילת הריטלין )בהמלצת הרופא המאבחן 
הפסיכולוגית  עם  לשיחות  אותה  הפניתי  וההשלכות.  התועלת  מבחינת  כמובן( 

של מרכז התמיכה והמכינה.
עקבתי באופן שוטף אחר דנה לאורך כל תקופת המכינה: בכל בוקר שוחחנו 
בקצרה על רגשותיה וביררנו אילו מטלות הצליחה למלא ואילו קשות לה. בשיחה 
הדרכתי אותה מה כדאי לה לבקש מהצוות ומהמרצים. בתום היום נהגתי לברר 
עמה מהן תחושותיה. לעתים הייתה זו שיחה קצרה בעת הליווי למגרש החנייה 

ולעתים ארוכה יותר, בחדר במרכז. 

ד. עם תום המכינה
קיימתי שיחת סיכום ומשוב עם דנה על התהליכים שהיא עברה במכינה. יעצתי 
לה למלא את טופסי  וסייעתי  לימודים במכללה  לבחור מסלול  לה  ועזרתי  לה 
הרישום. עזרתי לה בניסוח מכתב לוועדת חריגים; תיאמתי לה פגישה עם מרכזת 

המסלול הייעודי; יזמתי סימולציה לקראת ועדת הקבלה במסלול.
 כשהתברר לדנה שהיא לא התקבלה למסלול שבחרה, עודדתי אותה ועזרתי 
לה למצוא מסלול חלופי. בשיחת טלפון עם מרכזת המסלול החלופי הסתייעתי 
בקשריי הטובים אתה וביחסי החברות והאמון ששוררים בינינו, וביקשתי ממנה 
להיפגש עם דנה, להתרשם ממנה ולהחליט אם היא מתאימה לדרישות המסלול 
באילת,  בחופשה  הייתה  כשדנה  השתיים.  בין  אישית  פגישה  תיאמתי  שלה. 
הזעקתי אותה טלפונית כדי שלא תחמיץ את הפגישה עם רכזת המסלול, שעמדה 

לפני טיסה לחו"ל. עם כל זאת, לא התערבתי בשיקוליה המקצועיים!

ה. לפני תחילת הלימודים במסלול
תיאמתי בעבור דנה שיחות עם סטודנטיות מהשנים א' וב' מהמסלול שבחרה כדי 
שתקבל מידע עדכני. השיחות נערכו במרכז, ולעתים נכחתי בהן. בשבוע שלפני 
מאותה  נוספות  סטודנטיות  לבין  בינה  היכרות  מפגש  יזמתי  הלימודים  תחילת 
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כיתה. סיפרתי להן על דנה ועל הספקות שלה וביקשתי מהן שילוו אותה לפחות 
בימים הראשונים.

שלה,  לליקוי  מותאמים  שיעורים   – מהו"ת  בשיעורי  דנה  את  שיבצתי 
המחליפים שיעורים רגילים של המסלול. בחרתי חונכת מתאימה לדנה, שַתקנה 
וליווי ותמיכה רגשית. קיימתי שיחה שבועית  יעילות ללמידה  לה אסטרטגיות 
עם דנה ביום ובשעה קבועים. אחרי כל אירוע מתסכל או מלחיץ שוחחתי עמה 
במרכז התמיכה: ישבנו בחדר הקטן, שתינו קפה ביחד, אפשרתי לה לדבר ולספר 
בכל מצב  יחד את המקרה. למעשה, שוחחתי עמה טלפונית  וניתחנו  קרה  מה 

קשה.

ו. במהלך הלימודים
עזרתי  מערכת שעות.  ובקביעת  קורסים  בבחירת  אותה  והדרכתי  לדנה  יעצתי 
לה בארגון לו"ז לפני מבחנים ובהכנה לקראתם. שוחחתי עמה לקראת יציאתה 
אותה  הדרכתי  בַגנים.  מעשיים  שיעורים  בהכנת  לה  עזרתי  מעשית.  לעבודה 
נושאים  לבחור  לה  סייעתי  רפרטים.  הצגת  לפני  סימולציות  עמה  ותרגלתי 
לעבודות סמינריוניות. הדרכתי אותה וייעצתי לה בנושאים אישיים, כמו קשיים 
השנה  במשך  בקביעות  לשבוע  אחת  אתה  שוחחתי  הכיתה.  בנות  עם  ביחסים 

הראשונה. נתתי לה את מספר הטלפון שלי ואפשרתי לה לשוחח אתי בכל עת.

פעולות שנקטתי עבור עצמי בתהליך
דנה.  עם  דרכים  פרשת  על  או  אבודה  כשהרגשתי  המרכז  צוות  עם  התייעצתי 
היו פעמים שפניתי אל הפסיכולוגית של המרכז וניסיתי למצוא אתה יחד פתרון 
קבלת  לשם  הצוות  מנשות  אחת  עם  בשיחה  הסתפקתי  לעתים  שעלה.  לקושי 
תמיכה ועידוד, וכך רכשתי כוחות חדשים. בזכות דנה למדתי לשתף ולהתייעץ. 
אחרי כל שיחה, כל שיתוף, הרגשתי שאני מתמלאת באנרגיות חדשות ומוכנה 
להמשיך בתהליך. רגעי הייאוש וחוסר האונים שליוו אותי בדרך הקשה התפוגגו 

ונעלמו לאחר שיחה גלוית לב עם מישהי מהצוות. 
להעלאת  תרמו  לצוות  עמיתותיי  עם  שהשיחות  בוודאות,  לומר  יכולה  אני 
תחושת המסוגלות המקצועית שלי. האמונה ביכולת שלי להבין, לסייע ולמצוא 
לבעלי  למרכז,  מחוץ  לאנשים  לפנות  העזתי  גברה.  לקושי  הראוי  הפתרון  את 
כללי  באופן  עזרה.  ולבקש  צורכי הסטודנטית  תפקידים במכללה, להסביר את 
אני יכולה להעיד על עצמי שביטחוני המקצועי והדימוי העצמי המקצועי שלי 

עלו בעקבות התהליך כולו!
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פעולות שנקטו אנשי צוות אחרים
אותה  שיבחה  היא  בלתי-נלאית.  בעקיבות  דנה  את  ליוותה  לאנגלית  המורה 
וי על כל הצלחה";  לי  על כל הצלחה, קטנה כגדולה. כדברי דנה: "היא עשתה 
"היא מדברת ללב שלי – קשה אבל אפשרי". מורה זו לימדה אותה אסטרטגיות 
לדנה, שלעתים החרדה  ויתרה  לא  היא  ובעיקר,  להתמודדות עם קשיי השפה, 
שלה מלימודי אנגלית שיתקה אותה וריפתה את ידיה. המורה לארגון ולכתיבה 
ליוותה את דנה באופן דומה ובאותה עיקשות. דנה מספרת: "היא נלחמה איתי 
]...[ את לא הולכת עד שלא כותבת שני עמודים ]...[ הייתי רגזנית ואימפולסיבית 

והיא לא ויתרה לי. הייתה הולכת אתי ראש בראש שאני חייבת לכתוב".

תיאור התהליך 
תיאור אירוע אופייני לשנה הראשונה

דנה הגיעה למרכז התמיכה נושמת ונושפת, פניה כעוסים, עיניה אדומות, כמעט 
בוכה, פורׂשת ידיה לצדדים:

דנה: זהו, אני לא יכולה יותר! בחיים אני לא אצליח ללמוד, אני טיפשה, 
אני לא יכולה להקשיב, לא מבינה כלום. 

אני: דנה, בואי, שבי לידי. 
אני מציעה לה כוס מים. כלפי חוץ אני נראית שלווה ולא מתרגשת, בפנים 

חוששת מה להגיד, איך להרגיע, ואולי טעיתי? 
אני: רוצה שניכנס לחדר ונדבר?

דנה: לא אכפת לי שכולם ישמעו: אני טיפשה! אין לי שכל.
נשארות בחדר המרכזי יושבות מסביב לשולחן עגול.

אני: ספרי מה קרה.
דנה שטחה את המקרה. אני הקשבתי, קצת ליטפתי אותה, התערבתי בדבריה, 
שיקפתי, עודדתי, ניסיתי להראות לה שיש אופציות אחרות. העברתי את המסר 
שלא הכול "שחור" או "לבן". דנה נרגעה, שתתה קפה, קמה ואמרה: "יו, מה הייתי 

עושה בלי מהו"ת". חיבקתי אותה ושלחתי אותה בחזרה לשיעורים.

תיאור אירוע אופייני לשנה השנייה
דנה עלתה למרכז התמיכה עצבנית וכעוסה:

אני לא יכולה יותר עם המרצה הזאת, היא משעממת! לא מתחשבת בכלל! 
הלימודים משעממים, לא מאתגרים, בינוניים. איך אני אצליח לסיים את 

השנה? בחיים אני לא אצליח.
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אני: דנה, בואי נשב על הספה ונחשוב יחד מה עושים.
התיישבנו, חיבקתי אותה והקשבתי. ניתחנו ביחד את השיעור ובחנו מה בידיה 
לשנות ומה אינו תלוי בה. בעקבות השיחה היא החליטה לדבר עם ראש המסלול. 
מרוצה,  נראתה  דנה  מתי.  וכמובן  לא,  ומה  להגיד  כדאי  מה  סימולציה  עשינו 
רגועה, אם כי לא בטוחה עד הסוף שזה יצליח. בלבי חשבתי: רק שלא תתלהם, 
שתמצא את המילים ואת הדרך הנכונה. שלא תקלקל, הרי כבר הגענו לשנה ב'... 

נקודת המפנה בתהליך
את  ולקבל  הקשב  אבחון  את  לעבור  דנה  של  הסכמתה  הייתה  המפנה  נקודת 
דנה הכירה בכך שקשייה  והיענותה להמלצה לטיפול תרופתי. עתה  התוצאות 
האשמה  מתחושת  להשתחרר  וניסתה  בהתנהגותה,  ולא  שלה  בליקוי  נטועים 

המלווה אותה מאז ילדותה, שהיא ילדה עצלנית וטיפשה. 

עקרונות פעולה 
על 	  התעקשות  ייאוש:  חוויית  ושל  הרסניות  התנהגויות  של  עקבית  הכלה 

שיחה כדרך לתיעול אנרגיות שליליות, כמו שיחת טלפון מיידית במקרה של 
משבר ופגישה לשיחה. 

"חיזור" אינטנסיבי ותמיכה אקטיבית: בדיקת המצב מעת לעת ונקיטת יוזמה 	 
להכוון ולהדרכה, מפגש קבוע פעם בשבוע לפחות, נוכחות קבועה באמצעות 
ליווי עקיב וזמינות מרבית תוך הצבת גבולות ברורים, למשל באמצעות פנייה 
למרכז בכל פעם שנוצרת בעיה, העברת מסר שלא מרימים ידיים ולא עוזבים 

באמצע שיעור או מבחן. 
חיפוש אקטיבי של חלופות להתמודדות עם קשיים: חזרתי בדרכים שונות על 	 

המסר ש"לא מטאטאים מתחת לשטיח" וסייעתי בידה למצוא פתרונות כמו 
הפניה לטיפול פסיכולוגי, תיווך לאימון, חונכות עם סטודנט בוגר. 

הצבת יעדים קצרי טווח וארוכי טווח הנוגעים ללימודים: בניית מערכת שעות 	 
לכל שנה, סיוע בבחירת קורסים, חוגים וכדומה.

כלכליות 	  תמיכות  להשגת  ובלתי-פורמליים  פורמליים  משאבים  גיוס 
שונים,  תמיכה  מקורות  לגיוס  פעלתי  שעלה  לצורך  בהתאם  ולימודיות: 
כמו בעלי תפקידים על בסיס קשר אישי שלי עמם, שיחה עם מרצים, גיוס 
דנה  את  הפניתי  וכדומה.  הדיקנית  עם  שיחה  מהמרכז,  עמיתים  סטודנטים 

לחיפוש קרנות ותמיכות באינטרנט וברשות המקומית של מקום מגוריה.
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פיתוח קשר בלתי-פורמלי: העברתי לה את המסר כי יש לה "קו פתוח" אליי 	 
בכל עת, גם לא בשעות העבודה, וגם אפשרות לבוא לביתי ולשוחח.

שיחות עם עמיתים ככלי לגיוס אנרגיות חדשות עבורי: גיוס תמיכה מעמיתים 	 
בעת רגעי משבר ואובדן דרך. התייעצויות שאפשרו חשיבה משותפת והבנת 
המצב מכיוונים שונים; העלאת רעיונות להמשך הדרך, שחיזקו אותי והפיחו 

בי מחדש מוטיבציה.
מציאת עזרה פרטנית במקצועות שהסטודנטית מתקשה בהם: פנייה ליועצים 	 

אקדמיים במכללה שסייעו, למשל בכתיבה ובהגהה של עבודה.
באמצעות 	  משבר:  במצבי  רק  ולא  הדרך  כל  לאורך  אופטימי  מסר  העברת 

שיחת טלפון, מסרון, ד"ש דרך מכרים משותפים וכדומה. המסרים התייחסו 
טובות  דעת  ולחוות  בעבודות  או  במבחנים  דנה  של  להצלחות  השאר  בין 

שהועברו אליי דרך מרצים. 

סוגיות לא פתורות להמשך הלמידה
האם דנה תיישם בעבודתה בגנים את הפעולות שנקטה לקבלת סיוע ושתרמו 
ובאנשי  הגן  בצוות  להיעזר  תשכיל  והאם  והתייעצות,  שיחה  כמו  להצלחתה, 
אומרת:  ועדיין  בשאלותיה,  מציקה  שהיא  וחוששת  מאוד  רגישה  היא  מקצוע? 
הדבר  מאוד.  עייפה  היא  ולעתים  למחייתה  עובדת  דנה  לבקש".  לי  נעים  "לא 
לה  יעמוד  האם  חברתית.  הן  לימודית  הן  יכולת ההתמודדות שלה  על  משפיע 

כוחה להשלים את הלימודים? 

סיכום התהליך 
עמדתי לרשותה של דנה בכל עת, מטרום המכינה ועד היום. כמו כן סייעו לה 
ליוותה אותה  וסטודנטית חונכת  - כל אחד בתחומו,  צוות שונים במרכז  אנשי 
בשנת לימודיה הראשונה. במהלך לימודיה במכללה היא שובצה על סמך אבחון 
הפסיכולוגית  עם  הצורך,  לפי  לשיחות,  והופנתה  מותאמים  לשיעורים  דידקטי 

של המרכז. 
דנה התחילה ללמוד בשנת הלימודים תש"ע חינוך מיוחד לגיל הרך, ואחרי 
שלה  האחרונה  הלימודים  שנת  בהצטיינות.  לימודיה  את  סיימה  שנים  ארבע 
התאפיינה בעליות ובמורדות, והיא למדה שלא להיבהל מהעוצמות שהיא חווה 
במצבים שונים, לזהות מצבים כאלה ולהתייעץ במקרים שבעבר הובילו אותה 
ואינה  עתידה,  על  להשפיע  שבכוחה  כמי  עצמה  מרגישה  היא  ידיים.  להרים 

חוששת להנכיח את עצמה כבעלת רצון וכישורים. 
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לאורך השנים היא התחבטה בסוגיה אם היא במקום הנכון ואם תצליח לסיים 
מהלימודים.  ונהנתה  באופוריה  הייתה  היא  הראשונה  בשנה  הלימודים.  את 
הכול היה חדש עבורה, ועצם היותה סטודנטית גרם לה לאושר ולסיפוק. בשנה 
השנייה עלו הספקות. לטענתה, השיעורים ברובם לא היו מעניינים, וצצו בעיות 
את  לרתום  דנה  על  יהיה  הדרך  בהמשך  האחרות.  הסטודנטיות  עם  בקשריה 
התהליך שעברה למען המשימות הבאות: להשלים את לימודיה לרבות העבודות 
להשכיל  בלימודים;  הכרוך  הכלכלי  בנטל  לעמוד  לה;  הצפויות  הסמינריוניות 

להיעזר ככל האפשר וביצירתיות בגורמים המתאימים.
כיום, באמצע שנה ד', לצד קשיים בארגון הגן שהיא מנהלת, היא מדווחת על 

מוטיבציה רבה ועל תחושת סיפוק, ומצהירה שהמאמץ וההשקעה כדאיים. 

סיכום אישי
התמזל מזלי לפגוש את דנה. קשה לתאר במילים את מערכת היחסים שנוצרה 
זו,  נפגשנו, שכן בתקופה  לעיתוי שבו  יש  אני חושבת שתרומה חשובה  בינינו. 
אחרי קבלת הדוקטורט, הייתי פנויה רגשית ופיזית. מבחינה מקצועית היה לי כבר 
ניסיון רב בעבודה עם סטודנטים עם קשיי למידה. אני חושבת שהאינטראקציה 
דנה  מצדה.  הן  מצדי  הן  רבה  ובחיבה  בחום  מההתחלה  כבר  לוותה  דנה  עם 
הצליחה לגייס את היכולות שלי לטובתה גם אם לא במודע – את האופטימיות 
שלי, את הסבלנות עד אין קץ ואת האמונה, אולי הנאיבית, שאפשר לקדם כמעט 
כל אחד! אני חושבת שהאמנתי בה אולי אמונה עיוורת. מעולם לא עברו במוחי 
מחשבה או ניצוץ של ייאוש. הייתי פנויה לשמוע אותה לאורך כל הדרך, וגם אם 

הייתי עסוקה – תמיד מצאנו זמן לשוחח.
קשיים,  על  בו  לספר  שאפשר  בטוח,  מקום  הוא  מהו"ת  שמרכז  ידעה  דנה 
לשחרר כעסים, להתעמת עם התסכולים ולקבל מענה מקצועי הולם ונכון. במשך 
כל התקופה ניסיתי להבהיר לדנה, בעקבות האבחון שעברה, שעליה להשתמש 
גם בתרופה וליטול ריטלין )כאמור, בהמלצת הרופא המאבחן(. היא התעקשה 

וטענה שהיא תסתדר בלעדיו. 
השבוע היא שלחה לי את המייל הזה: 

איזה שבוע זה היה את לא מאמינה, אני גאה בעצמי עברתי משו )משהו( 
משמעותי  הכדור  כמה  מרגישה  שאני  ראשונה  פעם   ]...[ הזה  בשבוע 
להצלחה שלי בהכול. אופירוש, אני אשמח ממש אם תשלחי לי את שמות 
הספרים של הפרעות קשב וזוגיות, אני חייבת להבין דברים ]...[ תודה על 
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הכול. תודה שאת פה. אין לך מושג כמה החלק שלך בהצלחה שלי הוא 
גדול באמת!  חיבוק ענקי. תודה!

אכן זכיתי!

סוף דבר
נראה שלא בכדי בחרתי בכותרת "אבנים שחקו מים" לתיאור התהליך. בתחילת 
תהליך הלמידה מהצלחות חשבתי על ביטוי זה רק בהקשר של דנה, אולם במבט 
לאחור ובמבט פנימה אני מבינה שהביטוי חל גם עליי. היכולת שלי להכיל אותה 
והמכשולים  הנפילות  הקשיים,  המהמורות,  למרות  שלה,  והעשייה  די,  בלי  עד 

מייצגים הלכה למעשה את המטפורה הזאת. 
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פרק 5

 "פותחת עתיד" – סיפורה של אלה ה״פותחת עתיד״ 
לעצמה ולסטודנטים שהיא מלווה / דפנה לינקר- וברין

לזכרה של חברתי ג'ודי
שממנה למדתי שאין מקום שהוא רחוק מדי...

 מורים פותחים בשבילך את הדלת, אך עליך להיכנס בעצמך. )פתגם סיני(

מקבלת  שהיא  שנתיים  זה  קיי.  ע"ש  לחינוך  האקדמית  במכללה  לומדת  אלה 
תמיכה במרכז התמיכה איתקה במכללה. בתהליך שעברה היא עשתה שימוש 
אלו  כל  עם סביבתה.  ולשפה  לכלי  עבורה  הִסנגור העצמי, שהפך  ניכר בשלבי 
ועבור התלמידים שהיא מלמדת בתכנית  "לפתוח עתיד" עבורה  מאפשרים לה 
"פותחים עתיד", תכנית של הסוכנות היהודית בשיתוף גורמים נוספים, שמטרתה 
להעניק לכל ילד ומשפחה בפריפריה הגאוגרפית והחברתית של מדינת ישראל 
את הביטחון, את ההזדמנויות ואת הכלים לצמוח, להצליח ולממש את הפוטנציאל 

הייחודי הטמון בהם.1
דרך ארוכה עברנו, אלה ואני, מאז פגישתנו הראשונה. קדמו לפגישה זו כמה 
למרות  עמי,  להיפגש  תוכל  שבו  מועד  למצוא  התקשתה  שבהן  טלפון,  שיחות 
הדחיפות והנחיצות שבפגישה. בשיחות אלה היא הייתה ממוקדת מטרה, הדיבור 
שלה היה קצר, תובעני, כמעט תוקפני. היא הציגה בפניי את הצורך המיידי שלה 

בהתאמות בדרכי היבחנות. 
סוף סוף נקבעה הפגישה, שאלה הקציבה לה עשר דקות)!(. הגעתי למפגש 
זו.  זו לצד  ישבנו  נפגשנו על ספסל באחת הקומות במכללה.  וסקרנית.  דרוכה 
אלה הביאה עמה דף מצולם שנלקח מתוך האבחון שנערך לה במסגרת לימודיה 

בתיכון וביקשה שאתן לה התאמות על סמך דף זה. הבהרתי לאלה שהיא לא תוכל 

עוד על התכנית ראו באתר:   1
http://jafi.org/JewishAgency/Hebrew/Israel/NextGeneration/  

YouthFutures/About/about_youthfutures.htm
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לקבל התאמות על סמך מידע זה, ושעליה לעבור אבחון מחודש במכון המוכר 

הראשונה.  פגישתנו  הסתיימה  כך  וכעס.  אכזבה  הביעה  אלה  המכללה.  ידי  על 

בפרק זה אפרט את הדרך שעברנו יחדיו.

מרכז איתקה במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי 
את  המשרת  להוראה  אקדמי  מוסד  היא  קיי  ע"ש  לחינוך  האקדמית  המכללה 

אוכלוסיות הנגב, היהודית והבדואית גם יחד. כיום לומדים בה כ-3,000 סטודנטים 

במגוון תכניות הכשרה: חינוך לגיל הרך, בית הספר היסודי, המסלול העל-יסודי, 

חינוך מיוחד, חינוך גופני ואמנות ובתכנית מכינה לבגרות. הסטודנטים לומדים 

וכן  העברית  בשפה  מתקיימים  הלימודים  ורב-לשונית,  רב-תרבותית  בסביבה 

בשפה הערבית בתכניות של המגזר הבדואי. שילוב התרבויות העשיר משקף את 

המורכבות האתנית של הנגב. 

איתקה – אימון, תמיכה, קבלה והעצמה – הוא מרכז תמיכה לסטודנטים עם 

צרכים לימודיים מיוחדים במכללת קיי שבבאר שבע, המאפשר לסטודנטים אלה 

השתלבות והצלחה בלימודים האקדמיים במכללה. המרכז מלווה את הסטודנט 

לאורך שנות לימודיו במכללה. סטודנטים עם ליקויי למידה מתקבלים למכללה 

לאחר שעמדו בתנאי הקבלה הרגילים. לאחר קבלתם הם מגיעים למרכז איתקה 

לבחינת הסיוע המתאים להם.

חונכות  לימודיות,  התאמות  שונים:  שירותים  לסטודנטים  מוצעים  במרכז 

אישית, סדנאות קבוצתיות, סיוע טכנולוגי הכולל חדר עם עמדות מחשב ותוכנות 

מותאמות ללמידה ולהיבחנות, וכן מפגשי הנחיה וליווי. בתשע"ב נהנו ממשאבי 

המרכז כ-60 סטודנטים מהתכניות השונות ללימודי תואר ראשון ושני. 

גרה   ,30 לגיל  מתקרבת  קיי,  במכללת  הלומדת  ד'  שנה  סטודנטית  אלה, 

מחוץ לבאר שבע ומגיעה למכללה ליומיים בשבוע בלבד. היא למדה שנה אחת 

במסגרת של מכינה ייעודית להוראה, ולאחר מכן המשיכה ללימודי תואר ראשון 

הלשון  בתחום  הישגיה  בתיכון  תלמידה  בהיותה  כבר  הבלתי-פורמלי.  במסלול 

קשייה  בשל  למכללה.  בכניסה  מכשול  לה  והציבו  מאוד  נמוכים  היו  וההבעה 

אלה  כסטודנטית  התאמות.  וקיבלה  אבחון  עברה  היא  בתיכון  לימודיה  בשנות 

מלמדת תלמידים במסגרות בלתי-פורמליות כחלק מפרויקט "פותחים עתיד"2 – 

.http://www.jewishagency.org/he/jewish-social-action/program/5397 :ראו באתר  2
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תכנית של הסוכנות היהודית בשיתוף גורמים נוספים, שמטרתה להעניק לילדים 

הזדמנויות  ביטחון,  ישראל  של  והחברתית  הגאוגרפית  בפריפריה  ולמשפחות 

וכלים לצמוח, להצליח ולממש את הפוטנציאל הייחודי הטמון בהם. 

מתודולוגיה
את סיפור ההצלחה כתבתי על בסיס המידע שנאסף בכמה דרכים על פי מתודת 

הלמידה מהצלחות: שיחות ביני לבין אלה, שבהן היא נשאלה שאלות מכוונות 

לתהליך הלמידה שלה במכללה; תשאול של אלה ושלי על ידי מלוות הלמידה 

של פורום מנהלות מרכזי התמיכה בנוגע לדרך המשותפת שעשינו, תוך שימת 

דגש על תיאורים קונקרטיים של התהליך. התשאול הוקלט והוקלד, והוא הבסיס 

יפית, חברתה של אלה, ותשאול רכזת פר"ח-לשם  לכתיבת הפרק; תשאול של 

)פרויקט חונכות בשיתוף פר"ח ועמותת לשם(. 

ההצלחה נלמדת 
אלה התקבלה ללימודים במסלול הבלתי-פורמלי, והישגיה טובים. 

תיאור מצבה של אלה לפני התחלת הליווי ולאחר תקופה של ליווי

אחרי תקופה של ליווילפני הליווי 

ניכרת אי-שביעות רצון של המרצים 
במכינה מהישגיה הלימודיים והתלבטות 
שלהם בנוגע להמשך לימודיה במכללה.

לומדת באופן סדיר במוסד להכשרת 
מורים, נמצאת בשנה השלישית 

ללימודים במסלול הבלתי-פורמלי, 
ממוצע הישגיה 80-75.

מנהלת שיח כוחני-לוחמני, נאבקת על 
זכויות. מתארת את השיח שלה עם 

מרצים כוויכוח. לדוגמה, נאבקת עם 
מרצה על ציון:

"אני מאוד פייטרית, כשאני רוצה 
להשיג משהו אני סיוט בחדר המורים 

]...[ פייטרית של חמש או עשר נקודות 
]...[ אתה תיתן לי אותן!״

מתמודדת באופן יעיל, מנהלת שיח 
של ִסנגור עצמי: הצגת רצון להצליח, 

הבהרת הקושי והצעת פתרונות 
וחלופות לקושי.

"אני הסנגורית של עצמי – אני עושה 
מבחן, עבודה, מבחן בעל פה.״
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אחרי תקופה של ליווילפני הליווי 

מתקשה לשתף אחרים ולבקש עזרה, 
מגלה קושי לדבר ולחשוף קשיים: "היה 

לי קשה להיכנס לדפנה. אני רגילה 
לעשות דברים בעצמי."

מוכנה להיחשף ולבקש עזרה. לדוגמה: 
הגיעה אל המרכז לבקש עזרה ותמיכה, 

שיתפה מרצה בחדרי חדרים בקושי 
שלה, ישבה מול המרצה ובכתה וסיפרה 

לה עד כמה קשה לה.
"אני עושה ִסנגור עצמי לבד בחדר עם 

המרצה בארבע עיניים.״
"אני פונה למרצים כשאין אף אחד 

בחדר ואומרת שאני לקוית למידה.״ 

תוצרים חיוביים של ההצלחה
תוצרים סובייקטיביים: אלה ציינה עלייה במוטיבציה שלה ללמידה, רצון להוכיח 
ביוזמה,  המאופיינת  התנהגות  ולהישגים,  ללמידה  אחריות  תחושת  עצמה,  את 
שעברה  התהליך  כי  נראה  לזכויותיה.  בנוגע  מרצים  עם  קשר  ליצירת  דאגה 
משפיע על האופן שבו היא מקבלת את עצמה ועל יכולתה לתת אמון בסביבתה. 
אלו באים לידי ביטוי בתקשורת שלה עם סביבתה: התנהגותה תוקפנית ורגשית 
במתינות  מתנהגת   – ובהתנהגותה  ברגשותיה  יותר  שולטת  היא  מבעבר;  פחות 
רבה יותר כלפי סביבתה, סובלנית יותר, מוכנה לקבל עזרה מסביבתה ומקשיבה 
אינה  עתיד":  "פותחת  היא  עתיד"  "פותחים  בתכנית  כמורה  הסביבה.  לתגובות 
מוותרת על תלמידיה ואינה מוותרת להם. היא מדברת אתם על הקשיים, מציפה 

את ההצלחות וחושבת על פתרונות. 
ילד שנכנס אליי אני לא מוותרת לו, לא מוותרת עליו, הולכת אליו ]...[ 
לא   – קושי  יש  לוותר.  לא  כול  קודם   ]...[ לשולחן  מתחת  אתו  נכנסת 
מוותרים, זה לא סוף העולם, אולי נרד רמה ]...[ ילדה שלא רצתה אבחון, 

דיברתי אתה ועשתה אבחון ומצליחה. 
להם,  מקשיבה  היא  ולהתנהגותם:  תלמידיה  לקשיי  אחרת"  "הבנה  מגלה  אלה 
בהבנה  תלמידיה  אל  מתייחסת  היא  קשיים.  לבטא  ומאפשרת  ביקורתית  אינה 

וברגישות ועוזרת להם לזהות ולהגדיר דרכי פעולה לקידום הישגיהם. 
מסיימת  ובקרוב  הלימודים  במסלול  ממשיכה  אלה  אובייקטיביים:  תוצרים 
את לימודיה. היא נמצאת במסגרת מובנית של חונכות לימודית, שבה סטודנט 
חונך סטודנט במסגרת פר"ח-לשם. היא מקפידה להיפגש בקביעות עם החונכת, 

מגדירה את צרכיה ומגיעה להישגים. 
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מחירי ההצלחה 
קשייה 	  על  מרצים  עם  ולשוחח  למידה  ליקוי  עם  כאדם  להיחשף  הצורך 

וזכויותיה מלווה לעתים בתחושת השפלה הגוררת פגיעה בביטחון העצמי. 
מסגרת החונכות דורשת ממנה השקעת זמן רב מהצפוי ומגבירה את העומס 	 

ומסגרת  הלימודים  מקום  עבודתה,  מקום  מגוריה,  מקום  עליה:  המוטל 
החונכות מרוחקים זה מזה. 

לא 	  "את  הצלחתה:  למידת  בנוגע  אותה  המלווה  מתמדת  תסכול  תחושת 
מתארת לעצמך כמה מאמצים אני עושה, ועם כל המאמצים אני לא מצליחה".

הפעולות שהביאו להצלחה 
התורמות  הפעולות  את  זיהיתי  לאחור  ובהתבוננות  אלה  עם  השיחה  מתוך 

להצלחתה )הפעולות ערוכות לפי רצף כרונולוגי(: 

א. התנעת הקשר עם אלה
הספר 	  בבית  קשייה  את  לתאר  ממנה  ביקשתי  אלה  עם  ההיכרות  בשיחת 

בנוגע  ברורה  הנחיה  לה  נתתי  השיחה  בתום  היום.  של  אלה  ואת  התיכון 
לאבחון הנדרש ופרטים של המקומות הרלוונטיים, כתובות ומספרי טלפון. 

לדבריה, היא קיבלה ממני "מפת דרכים". 
נתתי לה התאמות זמניות, בהתבסס על האבחון מהתיכון, עד לקבלת האבחון 	 

החדש. 
אמרתי לה דברים ישירים וכנים על אודות מצבה, לטוב ולרע. לדוגמה, יזמתי 	 

שיחות על הצורך שלה בחונכות כדי להצליח בלימודים, דבר שהיא לא ששה 
לקבל. 

ז מסלול הלימודים שלה לפריסת אפשרויות התמיכה שתקבל 	  נפגשתי עם מַרּכֵ
על  גויס המרכז לשמירה  זו  בדרך  במרכז התמיכה במהלך שנת הלימודים. 

זכויותיה. 
חיפשתי עבורה בתהליך ארוך למדי חונכת בוגרת באישיותה, שתכבד אותה, 	 

תגלה רגישות לקשייה, תציב גבולות וכמובן תהיה בעלת יכולות גבוהות של 
הבעה בכתב ובעל-פה. אלה תיארה את התאמת החונכת "כמו כפפה ליד".

יזמתי מפגש מיוחד עם רכזת פר"ח-לשם, החונכת ואלה. בשיחה משותפת 	 
הגדרנו את מטרות החונכות ואת תוכן המפגשים, וקבענו את המועדים ואת 

המקום למפגשים.
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ב. ִסנגור עצמי – לימוד ותרגול

על  זכות  ולימוד  הגנה  ייצוג,  לצורך  טיעונים  מוצגים  שבה  פעולה  הוא  "ִסנגור 
אדם, עמדה, אמונה וכדומה" )שוויקה, 1997(. במשמעות החברתית שלו מוגדר 
שירותים  הבטחת  לשם  ארגונים  או  פרטים  למען  המכוונת  כ"פעילות  הסנגור 
הולמים שחברה נתונה חייבת לספק על פי חוק או על פי הסדר נורמטיבי אחר" 

)רימרמן, רייטר וחובב, 1986: 16(, והמחברים מוסיפים: 
כברורה מאליה.  זוהי פעולה כמעט סמויה, הנתפסת  למרבית האנשים 
בין שהוא עם מוגבלות  זהות שהיא,  ומכל  כל אדם מכל מוצא, מין, דת 
ובין שלא, עשוי להפעיל סנגור עצמי. עם זאת, עבור אדם עם מוגבלות 
ייחודית,  משמעות  ובעלת  מכוונת  פעילות  הוא  האישי  העצמי  הסנגור 
שתלווה אותו במהלך חייו ותבטיח את איכותם. קיומה )או היעדרה( של 
פעולת הסנגור העצמי שלו נמצא ברקע של כל התנסויותיו היום-יומיות, 

ובמצבים שונים היא תאפשר לו להשמיע את קולו הייחודי. )שם: 18(
 

במפגשים אישיים ובשיחות טלפון תרגלתי עם אלה את היגדי הִסנגור העצמי 	 
לקראת שיחות עם מרצים: הסברתי לה את שלבי הִסנגור העצמי; הדגמתי 
כל שלב בכמה דוגמאות רלוונטיות לנושא השיחה; תרגלתי אתה באמצעות 
הדיבור  טון  חשיבות  את  בשיחות  הדגשתי  הִסנגור;  שלבי  את  סימולציה 

בתהליך ואת הצורך שלה לחשוב על פתרונות ישימים לאירועים.
בשיחות טלפון לפני מפגשים הדגשתי את חשיבות שלבי הִסנגור.	 
תרגלנו חשיבה של פתרונות קונקרטיים לאירועים.	 
עם כניסת החונכות והלמידה בעזרת ההתאמות לשגרה הצגתי לפני אלה את 	 

הרציונל של הִסנגור העצמי על פי קוזמינסקי )2004(, הסברתי לה את מהות 
התהליך ותרגלנו את ההיגדים:

היגד חיובי שבו התלמיד/הסטודנט מביע רצון להשתפר.א. 
הבהרת הקושי – תיאור הבעיה והדרך שבה היא משפיעה על ההתנהגות ב. 

כרגע. 
הצעת פתרון – בקשה לשינוי ספציפי והצעת אסטרטגיה מתוך הכוחות ג. 

של הלומד.
אלה התבקשה להשתמש בהיגדי הִסנגור בשיחות שלה עם מרצים. 



94 | מה בעצם עשינו? 

ג. שימור הקשר 

הזמנתי את אלה באופן עקיב לסדנאות לשיפור אסטרטגיות למידה, למרות 	 
הידיעה שכנראה לא תגיע בשל עיתוין.

יזמתי מפגשים מתוכננים בתדירות של פעם בסמסטר במסגרת פר"ח-לשם 	 
עם רכזת החונכות ואלה, ובהם בדקנו את מידת ההתקדמות שלה מבחינה 

לימודית ודנו בדרכים נוספות לקדמּה.
התעניינתי בשלומה במפגשים אקראיים – אני נוהגת לחפש חניכים שלי בעת 	 

ההפסקות, ולפי הבעת הפנים והתגובות שלהם לשאול לשלומם ולשמוע על 
הוא  ולעתים  קצרה,  ובתשובה  בשאלה  מסתיים  כזה  מפגש  לעתים  מצבם. 
משמש זרז לשיחות מתוכננות ארוכות יותר. כדברי אלה: "חיוך ענק כשאני 
פוגשת אותה במסדרון. לפעמים מרגיש שיש מי שיכיל אותך, אני פונה אליה 

ומוצאת את המקום הזה".
שוחחתי אתה בטלפון שיחות קצרות שבהן שאלתי לשלומה ולהתקדמותה, 	 

ושלחתי לה מסרונים קצרים לבירור מצבה. נהגתי לעשות זאת בתדירות של 
פעמיים בסמסטר, ולעתים גם לאחר אירועים טעונים. לדוגמה, לאחר שיחה 
בשלומה.  דרשתי  ובו  מסרון  לה  שלחתי  אותה  שמלמדת  מרצה  עם  קשה 
בעקבות תשובתה למסרון יזמתי שיחה נוספת עם המרצה. במקרים שבהם 
נעדרה ממפגשים קבוצתיים של פר"ח-לשם או של סדנאות, שוחחתי אתה 

בטלפון או שלחתי מסרון לבירור מצבה.
על 	  מידע  לקבלת  המרצים  עם  ובלתי-פורמליות  פורמליות  שיחות  קיימתי 

מצבה ולחשיבה על דרכי התמודדות ורעיונות לקידומה. 
קיימתי שיחות משולשות )בהשתתפות המרצה, אלה ואני( לפתרון הקשיים. 	 

למשל, בעקבות פנייה של מרצה אליי, לאחר סיום שנת הלימודים, בתלונה 
על איכות ההבעה בכתב של אלה וערעור על איכות החונכות שאלה מקבלת, 
מטרות  את  הגדרנו  בשיחה  אלה.  ועם  המרצה  עם  משותפת  שיחה  יזמתי 
החונכות לשנת הלימודים הבאה. כך גם בעקבות קושי שגילתה אלה באנגלית 
לבחינות,  חלופיות  בדרכים  ודּנו  האנגלית,  רכזת  ועם  עמה  שיחה  יזמתי 
שיכולות לעזור לאלה להצליח. לקראת השיחה המשולשת קיימתי שיחה עם 
אלה בלבד, ובה תרגלנו את היגדי הִסנגור העצמי. הקפדתי בשיחות להיות 

בתפקיד של מגשרת על הפערים. 
חנית )שם בדוי( החונכת הקשיבה לה ולתסכולים שהביעה, אך לא ויתרה לה 	 

היא  לכך.  גם כשרצתה להפסיק מפגש, החונכת סירבה  בעת קושי. למשל, 
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הראתה לאלה דרכים שיסייעו לה להתגבר על הקושי, שיקפה לה את תהליכי 
הלמידה שלה ואת הצלחותיה וחיזקה אותה. במקרה שבו חשבה לעזוב את 
הלימודים, החונכת עזרה לה לזהות את הקושי ואת הפתרונות: "]...[ עודדה 
סקה, ]...[ את ממש  אותי לכתוב וחיזקה אותי על הדברים – כל הכבוד על הִפּ

כותבת, ]...[ אני לא חשבתי על המילים האלה". 
מהלך 	  על  מידע  לקבל  מנת  על  החונכת  חנית  עם  שוחחתי  בסמסטר  פעם 

החונכות ועל התקדמותה של אלה.
שוחחתי בטלפון עם יפית, חברתה ללימודים של אלה )לאחר קבלת הסכמתה 	 

גם  אך  משבר,  ברגעי  אותה  עודדה  יפית  כי  זו  משיחה  הבנתי  אלה(.  של 
התנהגותה.  של  אפשריות  תוצאות  על  אתה  ודיברה  מצבה  את  לה  שיקפה 
יפית על הקשר שלה עם אלה: מה מעודד את  במהלך השיחה שאלתי את 
אלה להמשיך בלימודיה? מה היא עושה לעידודה של אלה? החמאתי לה על 
פעולות אלו. מסרתי לה את מספר הטלפון שלי, למקרה שתזדקק לעזרתי 

בקשר שלה עם אלה. 

נקודות המפנה בתהליך 
לפרוש 	  קרובה  "הייתי  אלה:  של  חברתה  יפית,  של  לתמונה  כניסתה 

]מהלימודים[. הכול נתן לי דחף לפרוש. פה נכנסה יפית לתמונה". השיחות 
עם יפית חידדו אצל אלה את ההבנה שעליה להמשיך בלימודי התואר, אחרת 
תגרום נזק לעצמה: "הבנתי שכדי שיהיה לי תואר אני צריכה להמשיך כדי לא 
להישאר במקום. ]אני[ לא צומחת ולא גודלת. אני אצא מהעבודה אחרי שנים 

בלי כלום, הבנתי שאני גורמת נזק לעצמי". 
המפגש שבו פרסתי לפני מַרכז המסלול שלה את העזרה שתוכל לקבל ממרכז 	 

התמיכה. בעקבות מפגש זה ניתנה לה הזדמנות נוספת להמשיך בלימודיה. 
השלב שבו הסכימה לקבל חונכת. לדברי חברתה יפית, החונכות צמצמה אצל 	 

אלה את המתח והלחץ הכרוכים בעמידה בלוח זמנים ובכתיבה נכונה.
שיחה שבה אמרתי לה "תהיי סנגורית של עצמך" והצגתי והדגמתי לפניה את 	 

שלושת שלבי "הִסנגור העצמי". ההיכרות עם כלי זה ותרגולו נתנו לה כוח 
ואפשרו לה שימוש מסודר באסטרטגיה לעמידה על זכויותיה. 

עקרונות פעולה 
פתרונות 	  אחר  והחיפוש  ההתבוננות   - בקשיים  ולא  בפתרונות  התמקדות 

מאפשרים התייחסות מעשית, עניינית ובונה עתיד. השיחות עם אלה התמקדו 
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בחשיבה על דרכי התמודדות. יש בכך הקבלה לתהליך הִסנגור, שבו הפונה 
מציע דרכים שיסייעו לו להתגבר על קשיים.

 	 - ובפתיחות  באמפתיה  באכפתיות,  באמון,  שמאופיין  בין-אישי  קשר  פיתוח 
השיח עם אלה התנהל תמיד "בגובה העיניים" ואופיין במתן מקום והקשבה 

למצוקות ולקשיים. 
שלה 	  לקשיים  התייחסות  כלל  השיח   - וישירות  שקיפות  של  שיח  ביסוס 

וחשיבה משותפת על דרכי פעולה והחלטות. למשל, התייחסות לאפשרות 
שהעלו מרצים מסוימים שלא תוכל להמשיך בלימודי התואר. 

בכל 	  אליי  להתקשר  יכולה  שהיא  ידעה  אלה   - תמידית  זמינות  על  שמירה 
מועד. אם לא הייתי זמינה, נהגתי לחזור אליה. 

העברת תחושה שאיני מוותרת עליה ולא מוותרת לה! - כאשר אלה לא יצרה 	 
קשר או לא הגיעה למפגשים משותפים לסטודנטים במרכז, יצרתי עמה קשר 

טלפוני ועמדתי על כך שתגיע למפגשים. 
תרגול רלוונטי של עקרונות הִסנגור העצמי - הקפדתי בכל מפגש לחזור עמה 	 

על שלבי הִסנגור העצמי ולתרגלם כהכנה לשיחות עם מרצים. 
ובתוך 	  אבחונים  של  בהקשר  למכללה  מחוץ  להתנהלות  דרכים"  "מפת  מתן 

המכללה בשיח עם מרצים - בשיחה עמה נתתי לה מידע הכולל שמות, מספרי 
טלפון וכתובות לפנייה.

תמיכה 	  מערך  ארגון   - שונים  בהיבטים  תמיכה"  "חוליות  של  לקיומן  דאגה 
החונכת  לבין  ביני  שריכזתי  הקשר  והתנהגותית.  רגשית  לימודית,  מבחינה 

ורכזת פר"ח-לשם יצרו מעטפת סינרגטית של היבטי התמיכה השונים. 

סוגיות לא פתורות להמשך הלמידה
נראה  גורמים למרצים המלמדים אותה לראות את ההצלחה שלה? היום  כיצד 
לבין  להצלחתה  בנוגע  ושלי  אלה  של  החיוביות  התחושות  בין  פער  שקיים 
התחושות של המרצים שלה ביחס להישגיה. מרצים מתייחסים בספקנות לתהליך 
ההצלחה  להגדרת  בנוגע  קושי  עולה  עמם  ובשיחותיי  ולהישגיה,  עברה  שהיא 

עבור סטודנטית כמו אלה. 

סיכום
אלה ואני עדיין צועדות בדרך. תחנות רבות עוד לפניה... דרכה להשגת יעדיה 
שעברה  התהליך  עקבות  אך  ותובענית,  דעתנית  אלה  בשושנים.  סוגה  אינה 
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ניכרים עליה. כפרח שנפתח, היא מגלה לעצמה ולאחרים גוונים שונים ואחרים 
של אישיותה. התנהגותה מתונה יותר ומתגוננת פחות. היא יודעת לבקש עזרה 
ויכולה להגיב במילה טובה לסביבתה. אלה מתירה לעצמה לשוחח על קשייה 
שהיא  השיח  לאחרים,  יותר  רבות  ופתיחות  רגישות  מגלה  היא  עזרה.  ולקבל 
בחיוך על השפתיים  ומלווה  רגש  יותר של  עוצמות מתונות  הוא בעל  מקיימת 
ובתחושה של נינוחות והשלמה. נראה כי המפגש שלה עם עצמה הוא של קבלה. 
בו אנרגיה רגשית רבה, הוא תובעני  הקשר שלי עם אלה, קשר שמושקעת 
מחד גיסא וממלא מאידך גיסא. תהליך זה מציף ומחזק את התחושה, שהדרך 
להצלחה עם אנשים שונים בכלל וסטודנטים עם צרכים מיוחדים בפרט מצריכה 

פתיחת דלתות לעתיד, המותאמות להם.
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פרק 6
"תני לי יד" – ליווי תעסוקתי ככוח מניע להשתלבות 

בעבודה / אורלי צדוק, יעל מלצר, הדר בן-סירא רוטמן

יש שתי ירושות יציבות שאנו מעניקים לצאצאינו. האחת היא שורשים; 
האחרת היא כנפיים. )וויליאם הודינג קרטר(

במכללה  לימודיה  את  שסיימה  דינה,  של  להצלחה  הדרך  מוצגת  זה  בפרק 
ליקויי  עם  סטודנטים  עבור  ייחודית  בתכנית  חלק  ולקחה  תל-חי  האקדמית 
למידה, המעניקה להם תמיכה בשלב המעבר מלימודים אקדמיים ליציאה לשוק 
סיפורו  סטודנטים.  עשרות  בפרויקט  השתתפו  האחרונות  בשנים  העבודה. 
או  סובייקטיביות  הצלחות,  לזהות  ניתן  כולם  אצל  אך  ייחודי,  סטודנט  כל  של 
אובייקטיביות, שהן מסע של אלף מילין או רק הצעד הראשון לקראתו. בפרק 
מתואר תהליך הליווי שערכה אורלי צדוק1 עם דינה )חלק מפרטיה האישיים שונו 
כדי לשמור על פרטיותה(. תהליך הלמידה מהצלחתה של דינה, בדומה לתהליך 
התעסוקתית  הפסיכולוגיה  מתחום  ותפיסות  גישות  בתוכו  שילב  עצמו,  הליווי 

והפסיכולוגיה הייעוצית.
לא היה לי קשה לבחור בדינה לצורך תיאור מקרה של הצלחה שניתן ללמוד 
ממנו. ראשית, דינה משכה את תשומת לבי עוד בתחילת דרכנו המשותפת, הגם 
שהייתה רוויה קשיים. מכללת תל-חי, שבה למדה, ראתה בה סטודנטית מוצלחת 
ובעלת פוטנציאל, בעוד היא עצמה חשבה שאין ביכולתה להגיע להישגים. פער 
פוטנציאל  קיים  עמה  בתהליך  כי  חשתי  זה  בשלב  וכבר  מאוד,  אותי  ִאתגר  זה 

לצמיחה – שלה ושלי. 
שנית, דינה ואני צמחנו במידה רבה יחד, מתוך התהליך ובמהלכו, ועבודתנו 
המשותפת אופיינה בחוויות רגשיות משותפות ובתהליכים מקבילים או הפוכים. 
למערכת היחסים שנוצרה, המתוארת לאורך הפרק, הייתה השפעה מכריעה על 
של  הליווי  תהליך  אותה.  ללוות  יכולתי  ועל  להצלחה  להגיע  דינה  של  יכולתה 

לשלוש  משותף  היה  הלמידה  ותהליך  הראשונה,  הכותבת  ידי  על  בוצע  הליווי  תהליך   1
הכותבות. לנוחות הקורא נכתב הפרק כולו בגוף ראשון יחיד.
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דינה הפגיש אותי עם הקשיים שלי כמטפלת, ולהתמודדות שלי עם אותם קשיים 
הייתה השפעה על מהלך הליווי ועל התהוות ההצלחה של דינה.

פי  על  ואף  בפרויקט,  הראשון  הליווי  תהליך  את  עברתי  דינה  עם  שלישית, 
נוספים אחריה, הגילוי והראשוניות שחוויתי עמה הותירו  שליוויתי סטודנטים 

את זיכרון החוויה של התהליך כייחודי ומשמעותי.
כרוכה  הייתה  שכן  עבורי,  חדשנית  הייתה  דינה  עם  העבודה  שיטת  לבסוף, 
החלטנו  הגאוגרפי  הריחוק  נוכח  חדש.  מסוג   )setting( טיפולית  בסביבה 
רגילה  שהייתי  כפי  פנים-אל-פנים  ולא  הטלפון,  באמצעות  השיחות  את  לקיים 
עד אז. היה עליי להתאים את "ארגז הכלים" המקצועי שלי לתהליך מסוג חדש 
ולעשות שימוש בטכניקות חדשות על מנת לקדם את דינה לקראת ההצלחה. 
כמו כן, הייתה זו השנה הראשונה במסגרת הפרויקט שבה קיימנו תהליכי ליווי 
בתהליך  שהתנסתה  הראשונות  הסטודנטיות  אחת  הייתה  ודינה  לסטודנטים, 
מסוג זה. בשל כך חוויתי לחץ מצד המערכת שהתקשר לציפיותיהם של כל בעלי 
התפקידים, ובהם גם אני, להגיע להצלחות בליווי הסטודנטים ולהביא לתוצאות 

נראות לעין בדמות השתלבות בתעסוקה.
המופעלת  לקריירה"  "מלימודים  התכנית  את  בקצרה  אתאר  הפרק  בהמשך 
דינה  של  בסיפורה  אתמקד  מכן  לאחר  תל-חי.  במכללת  חממ"ה  במרכז 
יצירת הקשר;  באמצעות תיאור שלוש תמות עיקריות שבלטו בתהליך הליווי: 
גיבוש החלטה  לפעולה;  כלים  מתן  לפעולה,  הנעה  העצמית,  המסוגלות  חיזוק 
ללמידה  הראשונה  המתודה  שלבי  לפי  ערוך  כולו  הפרק  ויישומה.  תעסוקתית 

מהצלחות.
העלאת  על  הן  התבסס  מהצלחות  הלמידה  לניתוח  ששימש  המידע  איסוף 
את התהליך,  הראשונה, שליוותה  הכותבת  מזיכרונה של  וההתנסויות  החוויות 
והן על קריאת סיכומי הפגישות, אשר היו בסיס נוסף לתשאול. הלמידה בוצעה 
הראשונה  המתודה  פי  על  הראשונה,  הכותבת  עם  ושיחות  מפגשים  בסדרת 
ללמידה מהצלחות. במפגשים שהתקיימו במועדים שונים נערך דיון חזרתי על 
לזיכרון  לחזור  חדש  למידע  התאפשר  זו  בדרך  דינה.  של  הליווי  תהליך  אודות 

ולהָבנות חדשות להתגבש לכדי הידע המסוכם בפרק זה.

התכנית "מלימודים לקריירה"
כיום ידוע שליקויי למידה והפרעות קשב משפיעים הן על ילדים הן על מבוגרים 
ועבודה  הורות  זוגיות,  חברה,  הספר:  בית  על  נוספים  רחבים  חיים  במעגלי 
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)Rojewski, 1999(. בשנים האחרונות מצטבר ידע על השפעת הליקויים הללו 
על הקריירה. ממחקרים עולה כי תחום התעסוקה הוא אחד התחומים הטומנים 
 Banks,( למידה  ליקויי  עם  מבוגרים  עבור  ניכרים  התמודדות  קשיי  בחובם 
Ninowski, Mash, & Semple, 2008; Specht, Polgar, & King, 2003(. נמצא 
 Schmitt( שאנשים עם ליקויי למידה עובדים במשרות בעלות סטטוס נמוך יותר
 )Carroll & Ponterotto, 1998( מפוטרים יותר ,)& Hall, 1986 ; Humes, 1986
 )Ness & Price, 1990 ;2004 ,ומתקדמים פחות מעמיתיהם )צדוק-לויתן וברונז
את  להבין  למידה  ליקויי  עם  אנשים  של  קושי  על  מצביעים  אחרים  מחקרים 
 Hitchings, Lusso, Ristow,( הליקוי שלהם ואת השפעתו על עולם העבודה

.)Horvath, Relish, & Tanners, 2001
מממצאים אלה ניתן להסיק, כי הכנה ללימודים אקדמיים ואף תמיכה במהלך 
 – אינן מספיקות לשלב ההתפתחותי הבא  והתאמת סביבת הלמידה  הלימודים 

הכניסה לשוק העבודה ופיתוח נתיב הקריירה האישי.
התכנית "מלימודים לקריירה" במכללת תל-חי2 נוצרה לאחר שהמכללה שמה 
לה למטרה לטפח סטודנטים עם ליקויי למידה. היא משמשת מסגרת הפונה הן 
להיבטים הקשורים להעברת ידע ורכישת כישורים בנושא המעבר מהאקדמיה 
ביטוייו  ואת  הליקוי  את  המאפיינים  הרגשיים  להיבטים  והן  העבודה  לעולם 

בשלב זה.
לדגש  קוגניטיבי  דגש  בין  נע  האחד  צירים:  שני  על  בנויה  העבודה  תכנית 
רגשי-חווייתי, והאחר - בין חוויה קבוצתית לחוויה אישית. שילוב הצירים נועד 
ליצור תכנית התערבות הוליסטית, השואבת מיתרונותיהן של מתודות שונות. 
כדי לקבל החלטות בעולם העבודה יש צורך בבסיס ידע, הן בנוגע למאפייניה של 
זו, שלרבים מהסטודנטים זהו המפגש הראשון עמה, והן בנוגע ל"עצמי".  זירה 
ההיבט הקוגניטיבי במודל עוסק בביסוס ידע על אודות עולם העבודה )במסגרת 
קורס אקדמי( ועל אודות ה"עצמי" )במסגרת תהליך ייעוץ אישי( גם יחד. לצד 

התכנית "מלימודים לקריירה" היא תכנית משולבת של חממ"ה )חוסן, מצוינות, מימוש   2
והעצמה(, מרכז התמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה במכללה האקדמית תל-חי, והאגף 
מנהלת  מלצר,  יעל  ביוזמת  התהוותה  התכנית  הלאומי.  הביטוח  מיוחדים,  לפרויקטים 
מרכז התמיכה, שזיהתה את הצורך ואת הפוטנציאל התעסוקתי הקיים בקרב סטודנטים 
עם ליקויי למידה. התכנית התאפשרה בזכות שיתוף פעולה של הקרן למפעלים מיוחדים 
במוסד לביטוח לאומי, בהנהלת שרית בייץ-מוראי. התכנית לוותה בוועדת היגוי מטעם 

הביטוח הלאומי ובמחקר במימונו, שניהלה פרופ' הלנה דה-סביליה.
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המעבר  בשלב  הלקות  חוויית  של  רגשי  לעיבוד  רבה  חשיבות  יש  הידע  ביסוס 
באסטרטגיות  התנסות  כדי  תוך  זה,  עיבוד  העבודה.  לעולם  האקדמיה  מעולם 
התמודדות והתייחסות להיבטים רגשיים המתעוררים בעקבות התנסויות אלה, 
נעשה במסגרת סדנאות אסטרטגיה קבוצתיות ובאמצעות ליווי תעסוקתי אישי. 
מיתרונות  לשאוב  מאפשר  קבוצתית  לחוויה  אישית  חוויה  בין  המבחין  הציר 
וכן  משותפת,  וחוויה  לגיטימציה  מידע,  עושר  המספקת  הקבוצתית,  העבודה 
אחד  כל  של  האישי  התהליך  להעמקת  המסייעת  האישית,  העבודה  מיתרונות 

ואחד מהמשתתפים. 
הקורס האקדמי, המשלב היבטים עיוניים  השלב הראשון בתכנית כולל את 
ומעשיים. הקורס מוקדש להכרת תכנים של עולם העבודה ושם דגש על רכישת 
מיומנויות שיסייעו בהשתלבות בו. קורס זה בעל דגש קוגניטיבי, והוא מועבר 

במסגרת קבוצתית.
בסדנאות  חלק  לוקחים  בתכנית  הסטודנטים  האקדמי,  הקורס  על  נוסף 
מיומנויות  ופיתוח  תעסוקתית  זהות  של  וגיבוש  פיתוח  שמטרתן  אסטרטגיה 
הרלוונטיות לעולם העבודה. בהתאם לכך, הסדנאות כוללות עבודה על כישורים, 
נטיות תעסוקתיות, חסמים, גיבוש מטרות והכנת תכנית פעולה לקראת היציאה 
לשוק העבודה. הסדנאות מדגישות התנסות וחוויה רגשית ומועברות במסגרת 

קבוצתית.
ידי  על  תעסוקתיים  ואבחון  ייעוץ  עובר  סטודנט  כל  הסדנאות  עם  בבד  בד 
של  פיתוח  תכנית  מתגבשת  הייעוץ  פגישות  במהלך  תעסוקתי.  פסיכולוג 
בזהות התעסוקתית המאפיינת את הסטודנט.  תוך העמקה  הקריירה האישית, 
אינדיבידואלי.  באופן  מתנהל  והוא  קוגניטיביים,  היבטים  יש  הייעוץ  בתהליך 
במהלך הייעוץ הנועץ/ת מעמיק/ה את ההיכרות עם היבטים שונים של הזהות 
מאפיינים  התעסוקתיות,  נטיותיו/יה  כישוריו/יה,  זאת  ובכלל  התעסוקתית, 

אישיים ועוד. 
פסיכולוג  של  תעסוקתי  ליווי  סטודנט  לכל  ניתן  הייעוץ  לתהליך  בהמשך 
תעסוקתי. הלה מקיים עם הסטודנט כמה פגישות שתכליתן לעזור לו להוציא מן 
הכוח אל הפועל את התכנית התעסוקתית שנבנתה במהלך הייעוץ. תהליך הליווי 
מסייע במאבק עם הקשיים והחסמים שבחיפוש העבודה בפועל ועם האתגרים 

הכרוכים בהשתלבות בעולם העבודה.
תיאור המקרה שלהלן מתמקד בתהליך התפתחותה האישית של דינה, ובפרט 
בתהליך הליווי התעסוקתי בשנת הלימודים האחרונה שלה לתואר הראשון. דינה 
סיום  לקראת  ונמצאת  לחייה,  העשרים  בשנות  מיוחד  לחינוך  סטודנטית  היא 
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התואר הראשון. בעברה התעסוקתי היא עבדה כפועלת ייצור. היא אובחנה כילדה 
תהליך  שמיעה.  ליקוי  לה  יש  וכן  ודיסקלקוליה,  דיסגרפיה  קשב,  הפרעות  עם 
הליווי המתואר התרחש בשנה שלאחר סיום הלימודים, שלב שבו יש לסיים את 
העבודות האחרונות לשם קבלת התואר ולהיערך ליציאה לשוק העבודה. דינה 
למדה במכללה במחזור השני לקיום הפרויקט, שהיה המחזור הראשון שבו ניתן 

ליווי תעסוקתי.

להצלחה פנים רבות: תפיסה דינמית של המושג "הצלחה"
"הצלחה".  המושג  של  הגדרתו  בהתפתחות  חזיתי  דינה  עם  העבודה  בתהליך 
הציבה  התכנית  התכנית.  ליעדי  בהתאם  דינה  של  הצלחתה  הוגדרה  בתחילה 
לעצמה למטרה לסייע לסטודנטים במעבר מלימודים אקדמיים לעולם העבודה, 
והצלחת התכנית נמדדת ביכולת למצוא עבודה בתחום לימודיהם ולהתמיד בה 
במשך יותר מחצי שנה. מדד זה משקף את מטרות התכנית, ועם זאת הוא מדיד 
ומאפשר לעקוב אחר הצלחתה. ואמנם, לאחר תהליך הליווי הצליחה דינה לעבור 
בפעם הראשונה ריאיון עבודה ולאחריו קיבלה הצעת עבודה. היא החלה לעבוד 

בתחום החינוך המיוחד שאותו למדה, ואף שקלה לימודים לתואר שני.
אצל  זיהיתי  פי הקריטריונים של התכנית,  על  המוגדרת  על ההצלחה  נוסף 
דינה תחום הצלחה נוסף, שנולד בדיעבד לאחר סיום תהליך הליווי, והוא יכולתה 
להגדרות  ומעבר  אותנטי  באופן  לה,  שמתאים  מוצלח  עיסוק  בעצמה  לבחור 
ההצלחה של הפרויקט. הצלחתה של דינה, כפי שאנו ראינו אותה, הייתה אפוא 
המשכיות  על  לחשוב  וביכולת  העצמית  במודעות  העצמי,  הביטחון  בפיתוח 
להמשיך  ביכולותיה  ובאמונה  התעסוקתית  הזהות  בביסוס  הקריירה,  בתחום 
ולפתח את הקריירה שלה בתחום. במילים אחרות, מעבר למדדים תעסוקתיים 
אובייקטיביים, מבחינה סובייקטיבית הצלחתה טמונה בכך שהיא הגיעה להישג 

זה בכוחות עצמה, בעזרת יכולת הבחירה ויכולת ההשפעה שלה גם יחד.
למרכיב זה בהצלחה של דינה יש משמעות רבה ביותר לנוכח ליקויי הלמידה 
שלה. אנשים עם ליקויי למידה, בשל הקשיים הייחודיים שהם חווים, מקבלים 
לחלופין הסביבה  או  במועט,  להסתפק  רבות מסביבתם מסר שעליהם  פעמים 
זאת  ופועלת במקומם, משום שהם מתקשים לעשות  עבורם החלטות  מקבלת 

באופן עצמאי. במקרה של דינה, הדרך שעברנו אפשרה לה למצוא את הכוחות 

לבחור, לפעול ולהתקדם בכוחות עצמה, וזו ההצלחה המשמעותית. 
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תיאור המצב לפני הליווי התעסוקתי ולאחריו
לפני הליווי התעסוקתי: תהליך הליווי התעסוקתי החל בשנת הלימודים האחרונה 

של דינה לתואר הראשון, בנקודה שבה הסטודנטים מתחילים לשקול את צעדיהם 

לקראת כניסה לעולם העבודה. בנקודת זמן זו עמדתה של דינה ביחס לעיסוקה 

מיוחד(,  )חינוך  שלמדה  בתחום  לעסוק  מעוניינת  אינה  שהיא  הייתה  העתידי 

בהן  אלה שהתנסתה  כגון  בלתי-מקצועיות  עבודות  לעצמה  היא מבקשת  אלא 

בעבר. מאוחר יותר, כשגילתה נכונות מסוימת להשתלב בעיסוק הקשור לתחום 

ואמונתה  ותובענית,  מלאה  למשרה  מהתחייבות  מאוד  דינה  חששה  לימודיה, 

הכישורים  לה  חסרו  ביותר.  נמוכה  הייתה  עבודה  בראיונות  להצליח  ביכולתה 

לאתר מקומות עבודה פוטנציאליים, אף על פי שבין מכריה ובני משפחתה היו 

שעסקו בתחום זה. היא לא הסכימה לפנות אליהם וראתה בכך פחיתות כבוד. 

בהסתכלות לאחור הבנתי כי סגנון קבלת ההחלטות של דינה בנקודת הפתיחה, 

טרם תהליך הליווי, אופיין בקבלת החלטות אינטואיטיביות ואימפולסיביות.

לתהליך  מעבר  ניכר  המשותפת  עבודתנו  במהלך  התעסוקתי:  הליווי  אחרי 

של חיפוש וחקירה )exploration(. דינה צברה ביטחון ביכולתה לאתר משרות 

רלוונטיות, לעמוד בתהליכי מיון לעבודה ובדרישות של משרה מלאה. בהמשך 

אצל  חיים  קורות  להפיץ  מנת  על  משפחה  ובבני  במכריה  נעזרה  היא  הדרך 

כמעשה  בעיניה  נתפס  שבעבר  בקשרים,  השימוש  פוטנציאליים.  מעסיקים 

שמחליש אותה, הוגדר עתה כאחד האמצעים היעילים העומדים לרשותה.

בראיונות עבודה הצליחה דינה להציג את עצמה בצורה טובה ונקטה עמדה 

קודם.  לעשות  נהגה  שלא  דבר  העבודה,  על  שאלות  ששאלה  בכך  אקטיבית 

כך שכאשר הציגה את עצמה  יכולת חדשה להתמקד,  דיווחה על  היא  כן,  כמו 

רק  ולא  שלה  מהניסיון  מתאימים  היבטים  להדגיש  הצליחה  עבודה,  בראיונות 

ניתחה  היא התעניינה בפרטי העבודה החדשה,  כללי.  דיברה על עצמה באופן 

את המרכיבים שלה, ובהתאם לכך סיפרה מחוויות העבר שלה שעשויות להיות 

רלוונטיות למשרה. לדבריה, היא הרגישה ממוקדת הרבה יותר ושמרה על קשר 

עין. "הצגתי את עצמי כאחת שבאה לעבוד", סיכמה, "בעוד קודם הרגשתי שאני 

מציגה את עצמי כמישהי שמהססת ולא כל כך רוצה את העבודה".

במשרה  בתחילה  שלה,  העיסוק  בתחום  שבחרה  בתפקיד  השתלבה  דינה 
חלקית ולאחר מכן במשרה מלאה. מאוחר יותר הביעה נכונות לשקול לימודים 

מתקדמים בתחום המקצועי.
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מחירי ההצלחה בתהליך הליווי התעסוקתי
בתהליך הליווי של דינה ניתן לזהות גם תוצרי לוואי שליליים בארבעה תחומים: 
במפגש עם הליקוי, בהתלבטויות בנוגע ליציאתה לעולם העבודה, באכזבות תוך 

כדי העשייה ובחשש העולה מהמבט אל עתיד.
הפגישה עם הליקוי: במהלך הליווי נדרשה דינה לעסוק בתכנים קשים ולפגוש 
את החסמים ואת הקשיים המהותיים ביותר עבורה. עד לתהליך זה נהנתה דינה 
הייתה שרויה, אך הדרישה להתמודד  מהיתרונות המלווים את ההכחשה שבה 
עם משקעי העבר ועם אתגרי ההווה יצרה מצב שבו נלקחת ממנה אפשרות זו. 
יותר, והמפגש עמה היה  באופן ספציפי, העיסוק במגבלה הפך אותה לבולטת 
כרוך בכאב ובתסכול. על אף ההבנה שנקיטת צעדים שיקדמו אותה למקצועות 
התואמים את רמתה והבעת תעוזה עשויות להגדיל את הסיכוי למימוש עצמי, 
גבר גם הסיכוי להיכשל לנוכח האתגרים שהליקוי מציב. וכך, תהליך ההתפתחות 

המקצועית הביא לאיום על תחושת הערך העצמי ועל תחושת המסוגלות. 
התלבטויות בנוגע ל"יציאה לעולם": בתהליך הליווי התעסוקתי נדרשה דינה 
להביט במציאות המורכבת, ראייה המלווה בתפיסת החלקיות ובהבנה שעליה 
יותר  מרכזי  מקום  לתת  או  עצמי,  למימוש  הרצון  בעקבות  ללכת  האם  לבחור: 
שבין  הפערים  מול  אותה  הציבו  אלה  שאלות  והיציבות?  הביטחון  לתחושת 
ושיום  לבחור  הצורך  גילוי  עליהם.  לגשר  שהתקשתה  פערים  הללו,  הערכים 
הערכים המנוגדים שיש להכריע ביניהם חושפים את המחירים הכרוכים בבחירה 
והאפשרויות  הפנטזיות  החלומות,  בין  אכזרי,  ולעתים  כואב,  מפגש  ומצריכים 
במציאות. תהליך זה מלווה בצער ובכאב הפֵרדה, מתוך ההבנה שהשגת יעד אחד 

עלולה לגרום להפסד מצד אחר.
ומשימות  מעשיים  צעדים  כלל  הליווי  תהליך  העשייה:  כדי  תוך  אכזבות 
שדינה נדרשה לעמוד בהן, כגון כתיבת קורות חיים והתנסות בראיונות עבודה. 
התנסויות אלה אפשרו לה לחוות "כאן ועכשיו" את הפערים בין הנדרש ממנה 
לבין מה שהיא יכולה להפיק. התנסויות אחדות פגעו בביטחונה העצמי ובתחושת 

המסוגלות שלה, למשל כאשר חוותה דחייה בקבלה לעבודה.
מול  לעמוד  שונים,  בשיקולים  להתחשב  נדרשה  כשדינה  לעתיד:  מבט 
אחריות  לקבל  גם  למעשה  עליה  היה  לפיהן,  ולפעול  הבחירה  אפשרויות 
שבכל  כך  מעצם  בבחירותיה,  שליליים  היבטים  גם  לקבל  כלומר  לבחירותיה, 
במהלך  שהתעוררו  ומהחששות  מהקשיים  ניכר  חלק  חסרונות.  גם  יש  בחירה 
הליווי המשיכו וחלחלו כחששות מפני הצפוי לה בעתיד. כאשר בחרה בעבודה 
כישלון,  איום של  אינה מציבה  כישוריה, אך  ואת  שאינה תואמת את השכלתה 
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עלה אצל דינה החשש שתתמסר לנוחות זו ותזנח את המשך ההתפתחות. לעומת 
נמוך בתפקידים  זאת, כשהחלה להשתלב בעבודה מקצועית שהשכר תמורתה 
היא  היא חשה תסכול מכך שלמרות המאמצים הרבים שהשקיעה  התחלתיים, 

אינה רואה תגמול בצדם. 

הליווי  תהליך  של  שונים  בשלבים  להצלחה  שהביאו  ופעולות  פעולה  עקרונות 
התעסוקתי

ותיארתי את מצבה טרם תהליך הליווי  דינה  עד כה הגדרתי את ההצלחה של 
בדרכה  דינה  שעברה  התהליך  את  אתאר  עתה  סטטית.  מצב  כתמונת  ואחריו 
הלמידה  בתהליך  ביותר  החשוב  המרכיב  הוא  זה  ניתוח  ההצלחה.  למימוש 
מהצלחתה של דינה. התובנות שלי בנוגע לשינויים שעברה לאורך הדרך, ומתוכן 
ניתוח התהליך במונחי פעולות שפורקו לגורמים הראשוניים ביותר, היו בעיניי 
כחשיפת "סוד הקסם" של תהליך הליווי. נוכחתי שגם אני מתקשה ברגע הראשון 
להבין את השינויים שחלו בדינה במונחי סיבה ותוצאה. נדרשתי לשם כך למסע 

ממושך ומורכב, שעיקרו המשגת התהליכים הפסיכולוגיים במונחים מוחשיים. 
כולו  הליווי  תהליך  את  חילקתי  זה  המׂשגה  תהליך  בהנעת  ראשון  כצעד 
לשלושה שלבים מובחנים. הדבר לא היה קל בשל טבעם האמורפי של תהליכים 
זאת באמצעות חלוקה  בזה. עשיתי  זה  ולהשתלב  הנוטים להתמזג  פסיכולוגיים, 
שנשענה על שלוש התמות העיקריות שבהן נגע תהליך הליווי, שאותן ניתן היה 
לזהות רק בדיעבד, לאחר סיום התהליך: )1( יצירת הקשר; )2( חיזוק המסוגלות 
ויישומה.  העצמית, הנעה לפעולה ומתן כלים; )3( גיבוש ההחלטה התעסוקתית 
שלבים אלה ישמשו כמסגרות לניתוח בהמשך הפרק, וכל אחד מהם אופיין על ידי 
הצלחה מסוג מסוים, שהושגה דרך פעולות שנדרשו לנוכח מגוון קשיים ואתגרים.
זיהיתי כמה מרכיבים המשותפים לכל השלבים שבהם  ניתוח התהליך  בעת 
התבוננתי. ההיבט המשותף שבלט במיוחד היה ההבנה שפעולותיי נולדו פעמים 
רבות כתגובה לאמירות או להתנהגויות של דינה. אף על פי שהדבר עשוי להיות 
מובן מאליו במסגרת קשר טיפולי, ההבנה הזו חידדה את הצורך להתייחס גם 
לפעולותיה של דינה בתהליך. היא התחזקה במיוחד לאור הגדרת הצלחתה של 
דינה כמעבר מעמדה פסיבית לעמדה אקטיבית, והתחדדה עוד יותר כאשר ראיתי 

כיצד דרך ניתוח פעולותיה משתקף גם התהליך הרגשי שעברה במהלך הליווי.
לאורך  כי  בנפרד, אבקש להדגיש  כל אחד מהשלבים  לניתוח  בטרם אעבור 
תהליך  של  וכטבעו  בזה,  זה  שזורים  לעתים  אלה  שלבים  היו  הליווי  תהליך 

פסיכולוגי, לעתים אירעה נסיגה וחזרה לשלבים שכבר זכו להתייחסות. 
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יצירת הקשר 
אורלי: מה קורה? 

דינה: כלום, שום דבר. 
אורלי: מה שלומך?

דינה: ישנה. 
אורלי: מה את עושה? 

דינה: כלום. ישנה, אוכלת, סידורים.
דינה  של  תשובותיה  היו  שבהן  הראשונות,  שיחותינו  את  אפיינה  כזאת  שיחה 
דלות, והיא מיעטה להביא תוכן משלה. ניכר שהיא חסרת מוטיבציה וספקנית 
יצירת  היה  עמה  בעבודה  הראשון  האתגר  לכן,  הליווי.  בתהליך  לצורך  ביחס 
שלשמם  והתעסוקתיים  האישיים  התכנים  על  לעבוד  שיאפשר  לקשר,  הבסיס 
נפגשנו. סגנונה הפסיבי עורר בי הצפה רגשית ויצר תחושת חוסר אונים. חשוב 
לי לציין, כי שלב יצירת הקשר היה התחלה חדשה לשתינו. עבור דינה הייתה זו 
התנסות ראשונית בכניסה לשוק העבודה, בעוד אני התנסיתי לראשונה בתהליך 

של ליווי תעסוקתי טלפוני.
נקטה  דינה  שונה.  באופן  הזו  הראשונית  לחוויה  התייחסה  מאתנו  אחת  כל 
אני הייתי אקטיבית. כפי שיתואר בהמשך, הבנתי  ביותר, בעוד  עמדה פסיבית 
כי המשימה שלי היא להצליח לעמוד בפני חוסר האונים שלי, כפי שהייתי רוצה 
חמלה  של  לשילוב  נזקקתי  כך  לשם  שלה.  האונים  חוסר  בפני  תעמוד  שדינה 
ונחישות. במהלך שיחותינו הראשונות, שיתוארו להלן,  ואמפתיה לצד התמדה 
זיהיתי כי בשלבים ראשונים אלה מתקיים חוסר איזון בין עמדתי האקטיבית ובין 

העמדה הפסיבית של דינה. 
דינה התקשינו לגעת בסוגיות תעסוקתיות. היא  גישתה הפסיבית של  בשל 
והראתה  שלמדה,  בתחום  בתעסוקה  להשתלב  שלא  בעמדתה  החלטית  הייתה 
קשר  ליצירת  אפוא  כוונו  זה  בשלב  פעולותיי  בכך.  לדון  בלבד  מועטה  נכונות 
ולהכנת חוזה עבודה, כלומר קיום דיון והגעה להסכמה בנוגע למטרות הייעוץ. 
בחרתי אפוא להיות פסיבית בכל הקשור למטרה המוצהרת של הקשר )קידום 
נושאים תעסוקתיים(, ולהיות אקטיבית בנוגע למטרה הראשונית, יצירת הקשר 

ושימורו כתנאי למטרה המוצהרת והרחוקה יותר.

פעולותיה של דינה 
הייתה זמינה חלקית בלבד לשיחות הטלפוניות שנקבעו. 	 
הביעה צער על שיחות שלא התקיימו ונכונּות לקבוע שיחות נוספות.	 
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לא עמדה ביעדים שהוצבו מפגישה לפגישה. 	 
הרבתה במסרים עצמיים שליליים וביקורתיים.	 
סיפקה תשובות לקוניות וקצרות והרבתה בשתיקות.	 

הפעולות שלי 
ביטאתי את הקשיים שחוויתי באותה תקופה מול עמיתים. 	 
ביקשתי הדרכה מאשת מקצוע ותיקה, ובשיחה עמה עלו אפשרויות שונות 	 

להמשך התהליך.
ויש 	  דבר,  לכל  פגישה  היא  טלפונית  פגישה  כי  התהליך  בתחילת  הבהרתי 

לתאם מועד מראש ולדאוג שלכל אחת מאתנו יהיה חדר שקט שממנו תוכל 
לדבר. סיכמנו שדינה היא האחראית להתקשר אליי.

לה 	  אמרתי  שקבענו.  במועד  טלפנה  לא  היא  כאשר  דינה  אל  התקשרתי 
את  שתבצע  )כלומר  בחזרה  אליי  שתתקשר  וביקשתי  לצלצול  שחיכיתי 

הפעולה הפיזית של חיוג אליי(.
שלחתי הודעות טקסט ודואר אלקטרוני אחרי שלא הצלחתי להשיגה בטלפון.	 
התעקשתי שבמקרה שפגישה לא התקיימה במועדה, נקיים פגישה בסמוך 	 

למועד של זו שבוטלה.
דוגמה למהלך שיחה: פתחתי את השיחה בהתעניינות בשלומה של דינה. שאלתי 
היום.  מהשיחה  עמה  ״לקחת״  ברצונה  ומה  היום  לשוחח  רוצה  הייתה  מה  על 
הזכרתי תכנים מהשיחה הקודמת, כדי לשמור על רצף ולהימנע מתחושה ש"אין 
על מה לדבר". השתמשתי בשאלות של יצירת קשר המעידות על התעניינות בה, 
ניסחתי  בזמנה הפנוי(.  היא עושה  )למשל, מה  שאינן קשורות לעולם העבודה 
שאלות אינפורמטיביות סגורות באופיין וירדתי לפרטים )כמה זמן את משתתפת 
בחוג? כמה אנשים יש בחוג? איך בדיוק נראה מפגש של החוג?(. אם לא קיבלתי 
תשובה לשאלה מסוימת, המשכתי ושאלתי אותה עד שהתקבלה תשובה. אחר 
כך עברתי לשאלות פתוחות )מה את אוהבת לעשות? במה את טובה?(. לקראת 
לוח  )להכין  הבאה  השיחה  לקראת  לביצוע  משימה  לדינה  נתתי  השיחה  סיום 
זמנים להכנת העבודות הנדרשות לסיום התואר(. בסיום השיחה ביקשתי ממנה 

לסכם מה הפיקה מהשיחה. 

עקרונות הפעולה 
שימוש בהדרכה ושיתוף עמיתים בקשיים שלי.	 
ויתרתי עליה. הקפדתי לחזור 	  וכך לא  ויתרתי לה  חזרתיות על שאלות: לא 
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על שאלות והתעקשתי על כך שהפרטים חשובים. סגנון זה הביא לכך שגם 
כשדינה חשבה ש"אין לה מה לומר", היא גילתה שיש תוכן רב שהיא יכולה 

להביא לשיחה בינינו.
שימוש בתכנים שאינם קשורים לסיבה המוצהרת שבגללה נפגשנו: ביקשתי 	 

ממנה לספר על דברים יום-יומיים מעולמה האישי.
התחלתי 	  מהסטודנטית:  שנדרשה  האקטיביות  מידת  של  הדרגתית  בנייה 

בשאלות סגורות שקל לענות עליהן, והמשכתי בשאלות פתוחות הדורשות 
השקעת אנרגיה רבה יותר מצדה.

שאלות, 	  ריבוי  דרך  בסטודנטית:  ועניין  סקרנות  הבעת  דרך  קשר  ביסוס 
חזרתיות וירידה לפרטים הבעתי את רצוני האמיתי והכן להכיר את דינה ואת 
מכלול חייה. למדתי על אורח החיים שלה ושוחחתי עמה על כל נושא שבנוגע 
אליו הראתה מידה של עניין ומוטיבציה, הגם שאינו קשור לעולם העבודה. 
ניסיתי לאתר כל קצה חוט, ובלבד שדינה לא תנתק את השיחה ותפסיק את 

האינטראקציה בינינו, יהיה תוכנּה אשר יהיה.
עידוד חופש בחירה: עודדתי את דינה להחליט על תוכן השיחות, וכך מיסדתי 	 

את רעיון חופש הבחירה, וזה אכן סייע לה בבחירה התעסוקתית מאוחר יותר. 

חיזוק המסוגלות העצמית, הנעה לפעולה, מתן כלים לפעולה
אורלי: מה טוב בך?

דינה: כלום.
אורלי: אז איך סיימת בהצלחה את הלימודים?

דינה: עזרו לי.
אורלי: מה הייתה התרומה שלך, מה ִאפשר לך לקבל עזרה? היית צריכה 
לבוא לשיעורים, ליצור קשר עם החונך, לגרום לזה שלא ירצה לעזוב אותך. 

יכולת לשבת שם ולא לעשות כלום. הוא עזר אבל גם את ידעת להיעזר.
אורלי: בעבודה היית עובדת טובה?

דינה: לא יודעת.
אורלי: היו מוכנים לקבל אותך חזרה?

דינה: כן.
אורלי: למה? מה יש בך שהם רוצים?

דינה: אולי נאמנות...? אחריות? עושה את מה שמבקשים ממני?
כשהרגשתי שנוצר הקשר, המטרה הבאה שהגדרתי הייתה לנסוך בדינה תחושת 
מסוגלות בהיבט התעסוקתי, לדרבן אותה לפעולה ולספק לה כלים שיניעו את 
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תהליך החיפוש התעסוקתי. בסיום שלב זה הציפייה היית שדינה תהיה מסוגלת 
לצאת לשוק העבודה באופן עצמאי. 

אולם למרות ביסוס הקשר בינינו, ההדדיות והמחויבות לתהליך, דינה עדיין 
לנקוט  הצורך  ונוכח  לימודיה,  בתחום  לעבודות  להגיע  ביכולתה  האמינה  לא 
פעולה אקטיבית לקידום עצמי בהקשר התעסוקתי, היא נסוגה לעמדה פסיבית. 
לעמדה  דינה  את  עוררתי  הראשוני  הקשר  יצירת  שלב  לאחר  אחרות,  במילים 
הקשור  בכל  הפסיבית  בעמדה  דבקה  היא  אבל  מולי,  בהתנהלותה  אקטיבית 

לקידום הבחירה התעסוקתית וקידומה האישי בעולם העבודה. 

פעולותיה של דינה 
שיתפה אותי בחוויות יום-יומיות באופן ספונטני.	 
ניסתה לענות על שאלות באופן מעמיק.	 
שיתפה אותי ברצונות ובשאיפות שלה.	 
דיברה על אפשרויות תעסוקה עתידיות, אך התלוו לכך ביקורת וחוסר אמונה 	 

במימושן.
מצאה 	  למשל,  מתאימים.  עבודה  מקומות  למצוא  חלקיים  ניסיונות  עשתה 

מודעת ״דרושים״ מעניינת, אך לא פנתה להגיש את מועמדותה.
גייסה קרובי משפחה להפצת קורות חיים אצל מעסיקים פוטנציאליים. 	 
רווחת 	  לקידום  יזמה פעולה  אף  יותר  ומאוחר  בארגון התנדבותי,  השתלבה 

לקוחות הארגון.

הפעולות שלי 
הצגתי לפני דינה פערים בין הרגשתה ובין היכולות שהיא מפגינה, לשם חיזוק 	 

מטומטמת",  "מרגישה  שהיא  כשאמרה  למשל,  שלה.  העצמית  המסוגלות 
הזכרתי את הצלחתה בלימודים ואת העובדה שאני תופסת אותה כמעניינת 

ונבונה.
שאלתי אותה על הישגיה בתחומים שאינם בהכרח קשורים לעולם העבודה.	 
מורה 	   – אותה  שמכירים  מאנשים  עליה  ששמעתי  חיוביים  דברים  העליתי 

בקורס, מנהלת מרכז התמיכה ואחרים.
הדגשתי היבטים חיוביים והאדרתי הצלחות קטנות.	 
סיפרתי לה על ניסיוני בתהליכים דומים ועל הצלחות שבהן חזיתי, והדגשתי 	 

"מתוך הניסיון שלי", "יש לי ניסיון של 20 שנה ואני יודעת שזה עובד" וכדומה. 
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תיארתי במילים את הניסיון שלי והעברתי את המסר ש"אנו לא ממציאות את 
הגלגל מחדש" ושאפשר להצליח. כך יצרתי תיאור של עתיד אפשרי וחיובי.

כוחות 	  לאיתור  מחויבות  דורש  שאינו  מוחות,  סיעור  של  בשיח  השתמשתי 
וחוזקות. למשל, דינה ביקשה ליזום רכישת ציוד עבור הארגון שבו התנדבה. 
אף על פי שלא האמינה שמשהו ֵיצא מזה, העלינו רעיונות כיצד להשיג מימון 
לרכישה. הובלתי אותה להציג את האפשרויות, גם המופרכות ביותר, ולבחון 

אותן אחת-אחת. התוצאה: דינה הצליחה לבסוף להביא לרכישת הציוד. 
הקודמת 	  זו  סיכום  את  פגישה  כל  לפני  לקרוא  פגישה,  כל  לסכם  הקפדתי 

ולחשוב מה צריך להיות בפגישה הבאה. 

הנעה לפעולה 

נערכתי מראש למצבים שבהם דינה לא ביצעה את "שיעורי הבית" מהפגישה 	 
הקודמת. הכנתי שאלות בקשר לשני המצבים – כאלה שמתייחסות לתוצאות 

שיעורי הבית שניתנו וכאלה שעניינן החסמים בביצוע שיעורי הבית. 
כשדינה פסלה רעיונות משום ש"אין סיכוי", אתגרתי אותה: הצעתי לבדוק 	 

לעומק מדוע היא אינה מאמינה שיש סיכוי, ושאלתי אותה מה צריך לעשות 
כדי לממש את הרעיון.

ביקשתי ממנה לבדוק אפשרויות בעצמה, בעוד אני אייעץ כיצד כדאי לבדוק 	 
אותן.

כשדינה לא ביצעה משימה מסוימת או לא עמדה בה, חשבנו יחד מה אפשר 	 
 – מחדש  המשימה  את  והצגתי  חלופות  לה  הצגתי  כן,  כמו  אחרת.  לעשות 

"אמנם לא התקשרת, אבל רואים שרצית להתקשר". 
עודדתי אותה ופעלתי לשם העלאת רעיונות רבים ככל האפשר.	 
הנוגעות 	  מקדמות  שאלות  ושאלתי  אי-הצלחות  של  חשיבותן  את  הקטנתי 

למקרים של אי-הצלחה, לדוגמה: "מה לדעתך עצר אותך השבוע? מה את 
מציעה לעשות אחרת בשבוע הבא?".

הובלתי את דינה לַדמות עתיד אפשרי – "כיצד תרגישי להיות אשת משפחה 	 
את תמונת  לבחור עתה  ייצור?" הדגשתי שעליה  כפועלת  ולעבוד   50 בגיל 

העתיד כדי להבהיר מה משמעות הבחירות שלה כעת. 
נתתי דעתי לכל תוכן שעלה בתחום הפנאי ושאלתי איך הוא יכול לבוא לידי 	 

ביטוי בעבודה. לדוגמה, היא תיארה את אהבתה למשחקים, ואני קשרתי זאת 
לעבודות הכרוכות במשחקים עם ילדים או מבוגרים, כגון מדריכה חברתית.
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מתן כלים לפעולה

התעקשתי על עמידה בזמנים ועל הסביבה הטיפולית שהוגדרה. לא ויתרתי 	 
גם בעולם העבודה מצופה  כי  דינה  בפני  ציינתי  פגישות במועדן.  קיום  על 

עמידה בזמנים ובהסכמים הדדיים.
ביקשתי מדינה לנהל רישום של הפעולות שעשתה, כך שהדברים לא יישארו 	 

שעדיין  הפעולות  את  שננקטו,  הצעדים  את  תיעדנו  בלבד.  שיחה  בגדר 
נדרשות ואת לוח הזמנים לביצוען. כמו כן ביקשתי ממנה לשלוח אליי את 
התיעוד בדואר אלקטרוני לפני הפגישה, כדי שנדון בכך בשיחה. כך גם נשמר 

התיעוד אצל כל אחת מאתנו.
אחת 	  אף  ולפיכך  ביותר,  הקונקרטיים  לפרטים  ירידה  על  התעקשתי 

מפעולותיה של דינה לא נשארה עמומה או אמורפית.

עקרונות הפעולה

היערכות מראש למצבים שונים שיהיה צורך להתמודד אתם בשיחה.	 
קשירת התחומים שדינה הראתה בהם מוטיבציה לעולם העבודה.	 
לפעולות 	  התייחסות  סמי-תעסוקתיות:  חוויות  דרך  חוזקה  נקודות  איתור 

שלה, כגון התנדבות, והשפעתן על עולם התעסוקה העתידי.
איכויותיה 	  של  הדגמה  באמצעות  ביכולותיה  אינטנסיבית  אמון  הבעת 

החיוביות בתדירות גבוהה ובאופן חזרתי. 
אינם 	  אלה  שאירועים  הדגשה  אי-הצלחה:  של  לחוויות  לב  תשומת  מתן 

וכדאי  ולהתפתחות,  ללמידה  הזדמנות  בהם  יש  אלא  מיכולותיה,  מפחיתים 
לנצלם כאמצעי לתרגול התמודדות עם אי-הצלחות. 

עימות 	  למשל,  סתירות:  בין  המפגישה  ושיקוף  עימות  בטכניקת  שימוש 
אחרות  אובייקטיביות  עדויות  ובין  יכולותיה  על  הסובייקטיבית  דעתה  בין 

המעידות על מסוגלות גבוהה.
התמקדות בפרטים הקטנים, בביצוע משימות ופירוקן למשימות קטנות. 	 
היאחזות בסיפורים על נושאים שהיא מגלה התלהבות כלפיהם: דרך סיפורים 	 

המוטיבציה  עידוד  שלה.  החוזקות  ואת  הכוחות  את  יחד  עמה  זיהיתי  אלה 
הפנימית בכל פעולה, גם אם אינה קשורה לתהליך התעסוקתי.

יישום טכניקות של ניהול זמן ומשימות כחלק מהתהליך.	 
הדגמת דרישות מעולם העבודה בתוך תהליך הייעוץ.	 
הפעלת סמכות מקצועית: הדגשת הניסיון המקצועי והגדרת מסגרת העבודה.	 
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הבעת תקווה וגישה חיובית: הדגשה חוזרת ונשנית שיש דרך, גם אם אינה 	 
ברורה כרגע.

הבניית התכנים העולים במפגשים ושמירה על רצף: סיכום הפגישות והזכרת 	 
התכנים מהפגישה הקודמת, כדי שהתובנות שעלו בה לא יישכחו ויתמוססו.

להכריע 	  צורך  היה  השאלות:  בהצגת  להתגמשות  עקשנות  בין  עדין  שילוב 
מתי להמשיך ולהעמיק בשאילת שאלות, ומתי הדבר מוביל למבוי סתום ואף 
מעכב את התהליך. בשאלות של זהות נבחרה גישה של התמדה ועקשנות, 
ואילו במעקב אחר פעולות קונקרטיות הנטייה הייתה שלא ליצור לחץ רב 

מדי.
מנקיטת 	  להימנע  היועץ  נדרש  רבות  פעמים  אקטיבית:  מתגובה  הימנעות 

פעולה, למשל קבלה שקטה של חוסר ההתמדה במשימות והשלמה עם כך 
שהסטודנט מתקדם בקצב שלו. לעיקרון זה יש משמעות להבנה ולקבלה של 

העובדה שאיש המקצוע לא יוכל לזרז את ההתקדמות או לבצעה במקומו. 

גיבוש החלטה תעסוקתית ויישומה
דינה: חזרתי עכשיו מהמשמרת במועדונית.

אורלי: איך הולך שם?
דינה: הרבה רעש ובלגן, לא ממש כיף.

אורלי: מה לא כיף?
דינה: אני מרגישה שאני כל הזמן רודפת אחרי הילדים, זה משעמם וחוזר 

על עצמו. אני מרגישה שאני צריכה משהו אחר.
אורלי: איך היית עושה את זה אחרת?

דינה: אני חושבת שעדיף לעבוד עם אדם אחר, קשה לי עם קבוצה גדולה. 
אבל לא כמו בעבודה הקודמת, שהייתי צריכה לחפש אותם וליזום שיחה, 
אלא משהו שברור מתי אני באה ומתי אני הולכת, והדברים יותר ברורים.
השלב הבא והאחרון שאתאר בפרק הוא השלב שבו דינה ואני עסקנו בקידום 
הנושא שלשמו התחלנו להיפגש: קבלת החלטה תעסוקתית ויישומה. דינה כבר 
וחופשייה דיה על מנת  ומחויבת לביצוע התהליך, וחשה חזקה  הייתה מגויסת 
לקבל החלטות משמעותיות ולפעול לשם הוצאתן לפועל. במוקד שלב זה היו 
המחשבה על השלבים הבאים בקריירה של דינה, התבוננות על העתיד הרצוי לה 

ובניית הדרך שתוביל אותה לשם.
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פעולותיה של דינה 

כתבה יומן יומי ובו מסקנות ושאלות מכל חוויה תעסוקתית שחוותה. 	 
הדואר 	  או  הטלפון  באמצעות  לסיוע,  בבקשות  ביוזמתה  אליי  פנתה 

האלקטרוני. 
קבעה באופן עצמאי ראיונות עבודה. 	 
עזבה מקומות עבודה שהחלה לעבוד בהם אך גילתה כי אינם מתאימים לה. 	 
באופן 	  לשקול  היכולה  מלאה  ושותפה  רעיונות  בהעלאת  אקטיבית  הייתה 

ענייני יתרונות וחסרונות של כל חלופה.

הפעולות שלי 

אהובים 	  עיסוקים  ועל  בהם  מתעניינת  שדינה  תכנים  על  שאלות  שאלתי 
וקישרנו אותם לזהות התעסוקתית שלה. למשל, דינה חזרה ותיארה שהיא 
אוהבת לשחק במשחקים. מתוך כך חשבנו יחד על עיסוקים שמשולב בהם 

אלמנט של משחק.
מיקדתי את הדיון באיכויותיה של דינה ושיקפתי לה תמונה של חוזקותיה 	 

האישיות ושל תחומי העניין שלה.
למשל, 	  אפשריים.  למקצועות  עליה  אהובים  אלמנטים  דינה  עבור  תרגמתי 

מניסיונה היא הסיקה כי היא מעדיפה לעבוד מול יחידים ולא מול קבוצות, 
וכן כי היא מעדיפה סביבה מובנית על פני סביבה שבה עליה ליזום.

חזרתי ושאלתי על חלופות תעסוקתיות אפשריות הכוללות אלמנטים אהובים 	 
עליה בשעות הפנאי. התעקשתי שוב ושוב על כך שנמשיך להעלות רעיונות 
שונים, גם אם אלה אינם נראים בני מימוש. כך נוצר לנו "סל" אפשרויות שהיו 
שבהם  מקצועות  לאתר  הצליחה  לא  דינה  בתחילה  למשל,  השוואה.  בנות 
הצעות  והצעתי  רבות  לאהבתה למשחק. שאלתי שאלות  ביטוי  לתת  תוכל 

ורעיונות מרובים בנוגע למקצועות הכוללים אלמנט של משחק.
שוחחתי עמה על רגשותיה כלפי עיסוקים שונים. 	 
ניתחנו את יתרונותיה של כל אפשרות ואת המחיר שדינה עשויה לשלם עבור 	 

בחירה בה.
למונחים 	  החלופות  ואת  החוויות  את  האישיות,  החוזקות  את  תרגמנו 

קונקרטיים ולעיסוקים שונים.
יצרתי קשר עם בעלי תפקידים שעשויים לגייס עובדים בתחום התעניינותה 	 

של דינה והעברתי לידיהם את קורות החיים שלה.
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נמנעתי ממתן ביטוי לעמדותיי האישיות ביחס לפעולותיה של דינה, למשל 	 
כאשר בחרה לעזוב מקום עבודה שסברתי כי הוא נכון עבורה, ולעבור למקום 
אחר שנתפס בעיניי כטוב פחות. גם כאן התמדתי בשאילת שאלות הנוגעות 
אך  להחלטתה,  ביחס  ולביטחון שהיא חשה  למקום החדש  הנוכחי,  למקום 

נמנעתי מלהביע דעה.
שאלתי שאלות המכוונות לשיקולים שלה ואף תמכתי ועודדתי אותה על ידי 	 

חיזוק העובדה שהיא הבוחרת, היא המחליטה והיא הנושאת ברווחים שתפיק 
מבחירותיה ומתוצאותיהן.

עמדתי על עקרונותיי מבחינת הסביבה הטיפולית והמחויבות ההדדית שלנו 	 
לשעות הפגישה. הדבר שימש עבורה דוגמה חיובית )מודלינג( לעמידה על 
עקרונותיה, שבאו לידי ביטוי כאשר עמדה על רצונה לעשות בחירות שאינן 

מובנות מאליהן בעיניי.

עקרונות הפעולה 
ניתוח התנסויות מחוץ לשדה התעסוקתי ויישומן בעולם העבודה: לדוגמה, 	 

שימוש במרכיבים מעולם הפנאי ומימושם בעולם המקצועי. 
ובתחומי 	  בכישורים  הדיון  לזהות התעסוקתית:  ובזיקתו  בפן החיובי  עיסוק 

לזהות  קשרנו  שאותן  דינה,  של  החיוביות  באיכויותיה  התמקד  העניין 
התעסוקתית שלה.

פתיחות מתמדת לרעיונות שונים: סיעור מוחות, העלאת חלופות רבות ודיון 	 
בכל אחת בנפרד תוך שאילת שאלות מצדי. 

תרגום של ה"כאן ועכשיו" לעולם העבודה: קישור בין תחומי העניין והיבטים 	 
בתהליך הליווי ובין עולם התעסוקה. בשלב זה של התהליך תורגמו נושאי 
הדיון כל העת להיבט התעסוקתי, גם כאשר הנושא עלה מתוך התהליך עצמו 

)עמידה בזמני פגישות(. 
ניסוי וטעייה ומתן לגיטימציה לאי-הצלחות: דינה חוותה לא 	  למידה מתוך 

פעם התנסות תעסוקתית שעוררה אצלה אי-שביעות רצון. במוקד שיחותינו 
קיבלה  עצמה  על  חדש  מידע  איזה  להסיק  הניסיון  אלא  הכישלון  עמד  לא 

מהחוויות הללו.
על 	  דיון  בין  המשלב  שיח  הזמן:  מוקד  מבחינת  רחבה  הסתכלות  אימוץ 

התנסויות עבר, חוויות "כאן ועכשיו" וחשיבה על השפעת הבחירה שלה על 
העתיד ועל בחירות עתידיות.
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היועץ כמודל לחיקוי )מודלינג(: הדגמה כיצד ניתן לעמוד בהסכמים על ידי 	 
עמידה שלי בהם.

הפעלת קשרים אישיים על מנת לקדם הזדמנויות תעסוקתיות. 	 
דינה 	  גם כאשר  ויתור על עמדותיי האישיות: התמדתי בפעולות המקדמות 

בחרה לבחון תחומים שסברתי שאינם מתאימים לתכנית ולציפייה שלי, אך 
ביטאו את האותנטיות שלה.

סוגיות לא פתורות להמשך הלמידה
נותרתי  רטרוספקטיבי,  באופן  לעומק  ניתוחו  ובעת  הליווי  תהליך  סיום  לאחר 
עם תהייה בנוגע לסוגיות אחדות שנותרו ללא מענה. אציג אותן בצורת שאלות:

התמקדות בקושי – מקדמת או מעכבת?	 
מבחינת העיסוק הממושך בליקוי הלמידה עם הנועצת, אני ממשיכה לשאול את 
עצמי אם כאשר מישירים מבט למגבלה הדבר מחזק את המתבונן או מחלישו. 
בעבודה עם דינה האמנתי כי התוודעות להיבטיו החיוביים והשליליים גם יחד 
תאפשר לה לבחור את צעדיה באופן מושכל. עם זאת, אותה התבוננות החזירה 
אותנו לעתים כמה צעדים אחורה. היא אילצה אותנו לעצור ולהתמקד בקשיים 
שדינה מעולם לא נתנה להם שם ולא חשבה על פתרונם. תהליך זה לווה לעתים 
בעצב ותסכול. אצל דינה היו העצב והתסכול הללו קרקע פורייה להתפתחות, 
אך קשה שלא לשאול אם מצבים דומים עשויים לערער, לעכב ואף לעצור תהליך 

התפתחות אישי.
מתי הנועץ או הנועצת נזקקים ל"שורשים" ומתי ל"כנפיים"?	 

סוגיה נוספת שנותרה לא פתורה הן עבורי הן עבור דינה מתמקדת ביכולת שלה 
"לפרוׂש כנף" ולהמשיך בדרך עצמאית של התפתחות והתקדמות. דינה העלתה 
התהליך  סיום  לאחר  העשייה  עוצמות  את  להמשיך  ליכולתה  בנוגע  דאגות 
הראשון.  התואר  לימודי  בעת  בה  שתמכה  ה"חממה"  ללא  בלימודים  ולהמשיך 
גם אני תהיתי אם נכון לאפשר לה להיות במסגרת המספקת מגן, שיקום, חיבוק 
וסיוע יותר מאשר לשלוח אותה לשטח בעודה חשופה ופגיעה. הלוא מסגרות 
תומכות אמנם נותנות סיוע ובונות תחושת מסוגלות, אך מנגד, החשיפה לעולם 
מהותית  תרומה  לתרום  עשויה  מזמן,  שהוא  והאכזבות  הקשיים  על  הגדול, 

לתחושת העצמאות והביטחון ביכולות האישיות.
האם על היועץ לבחור בטכניקות למתן "שורשים" או למתן "כנפיים"?	 

זווית אחרת של סוגיה זו, בהתלבטות שבין תמיכה ובין שחרור לחופשי, קשורה 
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בטכניקות שהפעלתי. במהלך הליווי ולאחריו התלבטתי, למשל, עד כמה עליי 
לדחוף את דינה לפעולות ולקדם את התכנית האישית שלה, או שמא עליי לאפשר 
לה להתקדם בקצב שלה, גם אם אני מאמינה כי יש לה כוחות להתקדם לשלב 
הבא. באופן דומה, היו נקודות שבהן חשתי כי דינה בוחרת בחירות שגויות ופונה 
להיפגע,  אולי  להתנסות,  לה  להניח  נכון  האם  עבורה.  נכונים  שאינם  לכיוונים 
ולאפשר את הלמידה והצמיחה? ושמא נכון יותר למנוע את כאב האכזבה? ואולי 
היא  בעיניי כלא-מוצלחת  דבר הבחירה שנדמית  ולאמתו של  היא ששוגה,  אני 

שתביא את דינה למקומות המתאימים לה ביותר? 
על  הדגש  שימת  לכוחות.  המופנה  בשיח  בהתמדתי  הרהרתי  דומה  באופן 
לתהות  שלא  יכולה  אינני  ואולם,  ולחזקם.  נועצים  להעצים  עשויה  עוצמות 
עיוות או הקצנה של האיכויות הקיימות במציאות.  זה מייצר  לעתים, אם שיח 
במקרה כזה עשויות להיבנות אצל הנועץ ציפיות גבוהות, וִאתן גם נפילה ואכזבה 

כואבות במיוחד.
ובניית  שחרור  לבין  והחזקה  תמיכה  שבין  הממושכת  בהתלבטות  ולבסוף, 
דינה  אם  ולבדוק  קשר  ליזום  כדאי  אם  לעתים  תוהה  עודני  עצמאיים,  כוחות 
יותר להתרחק ולסמוך עליה שתדע  מסתדרת ומה מעשיה כיום, או שמא נכון 

לפנות אליי, או לכל איש מקצוע אחר, אם תזדקק לכך.

סיכום – לאפשר לחוות ולא לחוות דעה
עם  אנשים  עם  בעבודה  דינה  השתלבה  הליווי  תהליך  של  הסיום  בנקודת 
מוגבלויות קשות, בתפקיד שלא רבים היו רואים בו תפקיד אידאלי. אל הגדרת 
התפקיד המתאים ביותר עבורה היא הגיעה בכוחות עצמה, וכך גם פעלה בתהליך 
הקבלה אליו, ללא תיווך, עזרה או "פרוטקציה". לדעתי, הצלחתה החשובה ביותר 
אינה רק בהשתלבות בתפקיד, ואף לא בכך שהיא מרוצה מהעמדה התעסוקתית 
זיהתה את התשוקה שלה והביאה  הנוכחית. ההישג החשוב ביותר הוא שדינה 
את עצמה לבטא אותה בכוחות עצמה. יתרה מזו, היא רכשה את היכולת לנתח 
זו ואף הכלים שרכשה  ולהבין מה נכון עבורה יותר ומה פחות, וידיעה פנימית 

בדרך בוודאי ילוו אותה בהחלטות נוספות.
ן לילה. חשוב לציין כי תהליך השינוי כלל  השינויים שחלו בדינה לא אירעו ּבִ
תחומי  החוצה  מוחלטת,  פסיביות  של  פתיחה  מנקודת  הדרגתית.  התפתחות 
חיים שונים, עברה דינה לעמדה אקטיבית בכל הקשור לנושאים של פנאי, אך 
לא בהקשר של שוק העבודה וקידומה בתוכו. בשלב הבא היא ביצעה פעולות 
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עשתה  לא  לכך  פרט  אך  ראיונות,  וקביעת  חיים  קורות  שליחת  כגון  חלקיות, 
דבר. בשלב זה היא עדיין לא נענתה לפניות מעסיקים וגם לא הגיעה לראיונות 
חיים,  קורות  היא שלחה   – דינה בפעולותיה  שנקבעו. בהמשך הדרך התקדמה 
קבעה ראיונות והגיעה אליהם. עם זאת, לעתים קרובות היא התנסחה והתבטאה 
בצורה שהכשילה אותה בראיונות. עוד ניתן לראות בציר ההתפתחות את השלב 
שבו ביצעה את כל הפעולות הדרושות לחיפוש ולמציאת עבודה באופן ממוקד 
ועצמאי ואף עמדה יפה בראיונות, אך עדיין פעלה לקראת קידום אישי בעבודות 
שאינן מתאימות לה או שאינה מעוניינת בהן. לבסוף דינה הצליחה לבצע תהליך 
ואף  מוכשרת,  היא  ושאליהן  מעוניינת  היא  שבהן  למשרות  מיטבי  התמודדות 

לראות אופק של קידום והתפתחות. 
התפקיד שדינה ממלאת כיום בעבודתה, ושממנו היא מרוצה ביותר, אינו זה 
ששיערתי כי תמלא. כשגילתה כי זה המקום שבו היא חשה בנוח, דינה המשיכה 
לשמור על האותנטיות שלה, על הדרך שלה ועל האמת הפנימית שלה והעזה 

שלא להסכים אתי. 
אני, מצדי, נדרשתי לוותר על האותנטיות שלי ולהימנע מהבעת דעתי לטובת 
התהליך שלה. שמרתי על גישה מקצועית, הגם שבתוכי חשתי מאוכזבת, משום 
שחשבתי כי הכיוון שאליו פנתה דינה אינו מתאים לה. מצאתי בעצמי את הכוחות 

להמשיך ולתמוך בה. 
ואמנם, תהליך הליווי הזה הפגיש אותי גם עם קשיים והצלחות שלי כמטפלת. 
בחיפוש  אדם  ללוות  זכות  לי  שהעניק  משום  עבורי  משמעות  בעל  היה  הוא 
תעסוקתי לאורך זמן ולהיות חלק מתהליך צמיחה שהיה לא פשוט ורווי מכשולים 
ומחסומים. במבט לאחור, דווקא הקשיים הללו הם שאפשרו לי להעריך במידה 
חידד  התהליך  המשותפת.  הצלחתנו  ואת  המשותפים  הישגינו  את  יותר  רבה 
עבורי את האפשרות לראות כיצד ניתן להניע תהליך מוצלח תוך הפרדת המוץ 
מן הבר, לאט, עם המעט שיש. חשתי סיפוק מהיותי חלק מתהליך שמשנה את 
חייו של אדם בטווח הקצר, ונראה כי גם בטווח הארוך. בעבודתי עם דינה גם 
בהן,  והתנסיתי  פירוק משימות לחלקים קטנים,  כגון  למדתי טכניקות חדשות, 

ואף התאפשר לי ללמוד כיצד טכניקות אלה יכולות לסייע לקידום הנועץ.
נוסף על כך התהליך לימד אותי את כוחן המעצים של התמדה ועיקשות מחד 
גיסא, ומאידך גיסא את הצורך לאפשר לאדם המחפש לפרוׂש את כנפיו בנקודה 
מסוימת ולבחור את הדברים שהוא משאיר אתו ואת אלה שעליהם הוא מוותר. 
זה, מתוך  זה התאפשרה דרך כתיבתו של פרק  הלמידה האישית שלי מתהליך 
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הצורך לבחון לעומק בחירות ומעשים יום-יומיים ולראות את המשמעויות לעתים 
רק ממרחק הזמן. למידה זו אפשרה לי להגיע ביתר סבלנות ואורך רוח לנועצים 
הבאים, באמונה שניתן להשפיע גם כשהדרך נראית חסומה. הדרך שעברתי עם 
דינה חיזקה בי את ההבנה שיש ללכת עם דרכו האינדיבידואלית של האדם, עם 
הגדרותיו הסובייקטיביות להצלחה. הבנתי כי אינני יכולה לכוון אנשים; לכל אדם 
האמת הפנימית שלו, וביכולתי לסייע לו, באמצעות מגוון כלים ופעולות, להבהיר 
ותפקידי  יש מדד פנימי להצלחה,  כי לכל אדם  את אותה אמת פנימית. ראיתי 
הוא לאפשר לחוות, ולא לחוות דעה. במקרה של דינה, דעתי הייתה כי עבודתה 
החדשה נופלת מזו הקודמת. עבורה, לעומת זאת, עמד התפקיד החדש בהלימה 
העפילה  שאליה  הפסגה  היה  הוא  "בית".  של  תחושה  הרגישה  ושם  לצרכיה, 
במאמץ במשך זמן כה רב. נראה שדינה הגיעה להצלחה רק לאחר שקיבלתי את 

התחושות ואת המאוויים הסובייקטיביים שלה.
העיקרון החשוב שלמדתי מהקשר עם דינה הוא שההצלחה טמונה בידיעה 
בדרישות  תלות  ללא  בעולם,  לחוות  רוצה  שהיה  לדברים  בנוגע  אדם  של 
פנימיים,  צרכים  של  הלימה  דבר  של  לאמתו  היא  הצלחה  חיצוניים.  ובלחצים 
לאהבה,  בדומה  מימוש.  לידי  ולהביאם  בהם  להכיר  והיכולת  ושאיפות  רצונות 
לעין  ונראה  חיצוני  לסולם  להיקשר  יכולה  איננה  ההצלחה  של  הגדרתה  גם 
דינה  רבה  במידה  מוחלטת.  אמת  בעלת  אובייקטיבית  סקאלה  פי  על  הפועל 
ואני צמחנו יחד מתוך החוויה המשותפת, מתוך עבודתנו יחד, כיועצת וכנועצת, 
כשותפות בתהליך. השנה שבה ליוויתי אותה אופיינה בחוויות רגשיות משותפות 
ובתהליכים מקבילים. בתחילת הדרך שתינו לא הצלחנו לראות את האור שבקצה 
המשותפים  הישגינו  את  שליוותה  השמחה  את  יחד  חווינו  בהמשכה  המנהרה. 
ואת ההתפעלות מהפערים שזיהינו בין תחילת המסע לסיומו. עם זאת, עברנו 
תהליכים הפוכים בכל הקשור להובלה ולהשקעת האנרגיות. דינה, מצדה, עברה 
תהליך של מעבר מהתמודדות פסיבית לאקטיבית, בעוד אני עשיתי את הדרך 

ההפוכה: מהתמודדות אקטיבית לפסיבית.
התהליך עם דינה הציף אותי לעתים מבחינה רגשית ואף העלה רגשות של 
חוסר אונים. היא לימדה אותי כי גם אם אנו נתקלות בקשיים ובטעויות, שבתחילה 
שאפתי למנוע אותם ממנה, הם חשובים כחלק מהדרך, מהלמידה ומההתפתחות 
האישית שלה. במובן זה אי-יכולתי למנוע ממנה פגיעה עקב כישלון הייתה לה 

בהמשך דרכה לעזר, לא לרועץ.
תרומתי לדינה היא בהתמדה שלי ובכך שלא ויתרתי עליה גם כאשר נתקלנו 
במחויבותה  נותרה  היא  עליי.  ויתרה  לא  היא  גם  כך,  עם  בבד  בד  במחסומים. 
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לא  זה, שאותן  ייחודיות בתהליך מסוג  לגלות בעיות  לי  ובכך אפשרה  לתהליך 
צפיתי מראש. התמדתה של דינה בתהליך גם אפשרה לי לגלות את הליווי הטלפוני, 
הכלי החדש שהיה בעיניי מרגש, חדשני, מאתגר ומפחיד. היא גם הובילה אותי 
שלי.  והיצירתית  הגמישה  החשיבה  מלוא  את  אליו  ולהביא  בתהליך  להתנסות 
שתינו עברנו במקביל תהליכים של ניסוי וטעייה, ולא נטשנו זו את זו כשאחת 
מאתנו עשתה בחירות שגויות. בכך אני רואה את ייחודיותו של התהליך, שאופיין 
בלמידה הדדית ובהתמדה לנוכח הישגים והצלחות כמו גם קשיים ואי-הצלחות. 
שני  בקרב  התמדה  קיימת  שכאשר  אותי  לימדה  דינה  עם  שעברתי  הדרך 
רב  מרחק  ורחוקים  מהפכניים  לכאורה  הנראים  להישגים  להגיע  ניתן  הצדדים, 
מנקודת ההתחלה. היא גם אפשרה לי להתנסות בטכניקות שונות, ללמוד אתה 
את מידת היעילות שלהן, ובכך הביאה אותי להבנה מחודשת שתהליכי הליווי 
אינם קסם המתרחש מעצמו, אלא יש מגוון שיטות ודרכים להביא הן את הנועץ 

והן את היועץ ללמידה, להצלחות וללמידה מהצלחות.
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פרק 7 
הדרך להצלחה רצופה מהמורות / טליה קונסטנטין

את  להגשים  הצליחה  לא  במכללה,  מיוחד  לחינוך  במסלול  סטודנטית  רונית, 
חלומה ולבצע בהצלחה את משימות העבודה המעשית. היו לה קשיים בתקשורת 
עם מדריכים פדגוגיים, עם מורים מאמנים, עם המרצים ואף עם אנשים מהצוות 
של מרכז התמיכה. קשיים אלה גרמו לה לתסכול רב. הסיפור, שיש בו עליות 
ומתאר  אתה,  פגישתי  מיום  שנים  תשע  של  מפרספקטיבה  מסופר  ומורדות, 
נפילות  היו  אליה  ובדרך  לאט,  נרקמה  האובייקטיבית  ההצלחה  קשה.  עבודה 

למהמורות רבות. 
במהלך עבודתי עם רונית נרקמה בינינו מערכת יחסים מיוחדת. אני ראיתי 
ההוראה  מקצוע  בלימודי  שהפגינה  ובמאמץ  בהתמדתה  בעיניה".  ה"ניצוץ  את 
היא שידרה תחושת שליחות. היא אמרה כי ברצונה להיות מורה טובה, מוערכת, 
מחויבותי  בה.  והאמנתי  לה  האמנתי  בלמידה.  שמתקשים  לתלמידים  עוזרת 
לליווי מקצועי ותומך של רונית מטעם מרכז התמיכה הסתיימה עם תום לימודיה 
בהמשך  גם  אותה  ליוויתי  זאת,  למרות  במכללה.  מיוחד  בחינוך  ראשון  לתואר 
דרכה עת למדה לתואר שני באוניברסיטת תל-אביב. דרך זו הייתה עבורה ארוכה 
ופתלתלה, אף היא רצופת מהמורות, וכך גם עבודתה בהוראה. תוך כדי לימודיה 
לתואר שני ועבודתה היא התחתנה וילדה בת. כיום, לאחר קבלת התואר השני, 
אני עדיין מלווה אותה בדרכה בהוראה בבית הספר. מסיבות שונות היא נאלצה 
בזכות שביעות הרצון  לנדוד מבית ספר אחד למשנהו מדי שנה, עד שלבסוף, 
מעבודתה ולמרות קשיים ואילוצים של המערכת, הוצע לה להמשיך לעבוד באותו 
בית ספר. מאחר שעברו שנים מאז החלה את דרכה כסטודנטית להוראה, אפשר 
היום להסתכל בצורה כוללנית על חייה ועל עבודתה, הסתכלות הממחישה כי 
קשייו של סטודנט עם ליקויי למידה אינם מתחילים ואינם מסתיימים בתקופת 
הלימודים באקדמיה. כפי שמתואר בפרקי המבוא לספר זה, הם מלווים אותו בכל 

תחומי החיים, גם בעבודתו ואף בחיי המשפחה. 
בלבד,  אחת  סטודנטית  עם  בעבודה  הצלחה  מציג  המתועד  הסיפור  אמנם 
אבל הוא ממחיש את ההתמודדות היום-יומית של סטודנטים עם ליקויי למידה 
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ומייצג סיפורים רבים נוספים שלכל אחד ייחוד וגוון משלו. כל הסיפורים הללו 
יחד מעידים בראש וראשונה על הצלחתו של הסטודנט עצמו, אך גם על הגישה 

הייחודית של הצוות במרכז התמיכה במכללה האקדמית בית ברל. 

המכללה האקדמית בית ברל
לתואר  לימוד  תכניות  של  רחב  במגוון  סטודנטים  כ-11,500  לומדים  במכללה 
וללימודי תעודה שונים. מאחר שמדובר במכללה אקדמית  ראשון, לתואר שני 
המכשירה עובדי הוראה, הישגי הלומדים בה אינם נמדדים רק על פי הישגיהם 
בהכשרה  הצלחה  כמורים.  הצלחתם  פי  על  וראשונה  בראש  אלא  האקדמיים, 
בגנים,  בין הצד התאורטי לפעילות בשטח במסגרות שונות:  המעשית מחברת 

בבתי הספר ובמסגרות בלתי-פורמליות.
קיימים כמה דגמים לביצוע העבודה המעשית. השיטה המסורתית מתבססת 
על הפניית סטודנטים בודדים למורים מאמנים בבתי ספר שונים או לגנים. לצד 
זאת, מכללת בית ברל היא חלוצה בקידום מודל חדש, המתמקד בהקמת קשרי 
עמיתות ושותפויות בין מערכות חינוך לבין תכניות ההכשרה להוראה באמצעות 
מודל ה-Professional Development Schools( PDS(. יעדי השותפות הם בין 
ולשיפור  תלמידים  של  הלימודיים  ההישגים  לשיפור  האחריות  העמקת  השאר 

איכות ההכשרה להוראה. 
וכדומה( שהסטודנטים נחשפים  פנימייה  )בית ספר, מתנ"ס,  עולם העבודה 
אליו כבר בשלב ההכשרה המעשית, מציב קושי בפני חלק ניכר מהם, ולא כל שכן 
לסטודנטים עם ליקויי למידה ועם מוגבלויות נוספות. עולם זה שונה מהעולם 
בבתי  לימודיהם  שנות  במהלך  להסתדר  מהם  רבים  למדו  שעמו  האקדמי, 
הספר. אף על פי שהם רכשו אסטרטגיות להתמודדות עם הקשיים המקצועיים 
ייתקלו  קשיים  באילו  יודעים  אינם  הם  ובמתמטיקה,  בספרות  בהיסטוריה, 

כשותפים לצוות המורים בבית הספר. 
למשבר  בלימודים  מסוים  בשלב  מגיעים  למידה  ליקויי  עם  רבים  סטודנטים 
עד כדי "כמעט עזיבה" של הלימודים, ואחרים נאלצים לחזור על שנת ההתמחות. 
ומלווה  הסטודנט  הפדגוגיים,  המדריכים  בין  פעולה  שיתוף  מחייבים  אלו  מצבים 
אלו  לסטודנטים  מאפשרת  הגורמים  בין  התיאום  עבודת  התמיכה.  מרכז  מטעם 
לעשות תפנית חדה ולסיים בהצלחה מרובה את ההתנסות במהלך שלוש השנים 
הם  שתמורתה  הרביעית,  הלימודים  בשנת  ההתמחות  ואת  להכשרה,  הראשונות 
מקבלים שכר. עבודת המלווה מטעם מרכז התמיכה מסייעת למתמחה להכיר את 
עולם התוכן ואת הציפיות מההכשרה וכן לזהות את ביטויי ליקוי הלמידה בהכשרה. 
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 מרכז התמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה פועל בבית ברל כעשרים שנה. 
סטודנטים פונים למרכז ביוזמתם או מופנים על ידי מוריהם במכללה לפי הצורך. 
בפרק זה מתוארות השפעותיו של ליקוי הלמידה על ההכשרה המעשית והיציאה 

לעולם העבודה באמצעות סיפור הצלחה של סטודנטית אחת. 
מקומי בהקשר הארגוני: אני עובדת שנים רבות במכללת בית ברל כמרצה בחוג 
המעשית  בעבודה  למידה  ליקויי  עם  לסטודנטים  המסייעת  כמתאמת  לחינוך, 
התמיכה  במרכז  הרך.  הגיל  במסלול  פדגוגית  וכמדריכה  התמיכה  מרכז  מטעם 
אני מסייעת לסטודנטים מכל המסלולים בסוגיות הקשורות לעבודה המעשית 
סטודנטים  מלווה  אני  פדגוגית  כמדריכה  פרטנית.  ועבודה  סדנאות  באמצעות 

בכלל וסטודנטים עם ליקויי למידה בפרט בעבודתם בשדה. 
בסיפור באים לידי ביטוי התרשמותי, התרשמות של עובדים נוספים במרכז 
של  והפתלתלה  הקשה  דרכה  את  מתאר  הסיפור  עצמה.  רונית  והנרטיב של 
הסטודנטית, שצועדת שנים רבות שני צעדים קדימה ואחד אחורה עד להצלחה, 

שניתן לתארה גם באופן אובייקטיבי.

מתודולוגיה
בכתיבת הפרק הסתייענו בידע ובמתודה של "למידה מהצלחות", שהתנסינו בה 
במהלך השנים.1 כל תת-פרק המוצג להלן היה בסיס לשאלות שהופנו לכל הגורמים 
בעלי העניין - שתי עובדות בכירות במרכז התמיכה שליוו את הסטודנטית, אני 
וכמובן הסטודנטית עצמה. ערכתי חמש שיחות תשאול עם הסטודנטית, ובמהלכן 
עליה  השפיעו  דבריה  שלפי  שלי,  וההתנהגויות  עמה  עבודתי  דרכי  לי  התבררו 
ותרמו להתמודדותה עם הקשיים בצורה טובה יותר. לעתים לא הייתי מודעת כלל 
להתנהגויות הללו ועשיתי דברים מסוימים ללא מחשבה, ומדברי רונית התברר לי 
בדיעבד שהם השפיעו עליה מאוד. כמו כן נערכה במרכז התמיכה שיחת תשאול 
נוספת, בהדרכת מלווי הלמידה של פורום הלמידה של מנהלות מרכזי התמיכה 
ובנוכחות שתי מנהלות המרכז, אחת שניהלה את המרכז בתקופה שבה הסטודנטית 
הגיעה לתמיכה, ואחת שמנהלת אותו כיום. שתיהן הכירו את הסטודנטית ועבדו 
אשר  נוספות,  מבט  נקודות  הציגה  אחת  כל  עמי.  בבד  בד  התמיכה  במרכז  עמה 
לעתים אף הפתיעו את האחרות. נוסף על הרחבת נקודות המבט לאור התשאולים, 

ראינו שכל אחת רואה את אותה הסטודנטית באור שונה.

של  מהצלחות  הלמידה  "מסע  בפרק:  ראו  מהצלחות"  "למידה  מתודולוגיית  על  הסבר   1
מנהלות מרכזי התמיכה".
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ההצלחה נלמדת
מורה  היא  תל-אביב,  מאוניברסיטת  לימודים  בתכנון  שני  תואר  בעלת  רונית, 
בכיתה ה'. בתחילת דרכה, בעבודה המעשית בשנה ב' ללימודי התואר הראשון, 
רונית הייתה קרובה לכישלון. כיום היא מוערכת על ידי תלמידיה, צוות המורים 

וההורים כאחד. רונית אמרה: 
שלי  ההצלחה  אובייקטיבית.  הצלחה  להיות  חייבת  הצלחה  מבחינתי 
בשנה  כבר  ולשמור  גבוהים  בציונים  וסיום  שני  לתואר  הלימודים  היא 
הראשונה על ממוצע של 88 – זאת הצלחה. העובדה שיש לי שנה טובה 

ורוצים אותי כמורה עוד שנה היא עוד הצלחה.

תיאור המצב לפני התחלת הליווי ולאחר תקופה של ליווי 

במהלך תקופת הליווי  לפני תקופת הליוויתחום

עבודה 
מעשית 
כמורה 

בתקופת 
הלימודים 

לתואר ראשון 
במכללה

בשנה הראשונה ללימודיה התנסתה 
בעבודה מעשית בבית ספר לילדים 

בעלי פיגור שכלי:
לא יכלה להתאים חומרי הוראה/

למידה לילדים. 
לא הצליחה להכין פעילויות התואמות 

את רמת הילדים ואת התפתחותם.
לא ידעה לתכנן, לכתוב ולבצע כראוי 

מערך שיעור.
לא ידעה כיצד לתאר ולהציג את 
קשייה לפני המדריכה הפדגוגית. 
המשך לימודיה במכללה במסלול 

לחינוך מיוחד הותנו בסיוע ממרכז 
התמיכה ובסיום השנה השנייה 

בהצלחה.
בשנה השנייה עדיין נתקלה בקשיים 

רבים בעבודה המעשית ונעזרה במרכז 
התמיכה.

בשנה השלישית נעזרה במרכז 
התמיכה, לעתים הצליחה יותר 

ולעתים פחות.

בסיום השנה הראשונה 
ללימודיה קיבלה 

בעבודה המעשית ציון 
נמוך מאוד )75( אך 

"עובר״.
בסיום השנה השנייה 

הצליחה בקושי רב 
לקבל 80.

בשנה השלישית סיימה 
את לימודי התואר 
הראשון במכללה, 

לרבות העבודה 
המעשית, באופן מניח 

את הדעת )85-80(. 
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במהלך תקופת הליווי  לפני תקופת הליוויתחום

הסטודנטית נכשלה בשנת הסטאז׳ הסטאז׳
הראשונה כמורה מתחילה בבית ספר 

לילדים עם קשיי התנהגות.

בשנת סטאז׳ חוזרת 
סיימה בצורה טובה 

מאוד בבית ספר 
לילדים כבדי שמיעה.

לימודים 
לתואר שני

לא התקבלה למסלול לתכנון 
לימודים לתואר שני באוניברסיטת 

תל-אביב.

התקבלה על תנאי 
ללימודי תואר שני 

וסיימה בהצלחה רבה 
)בציון ממוצע 85(.

מצאה כמה עבודות, חיפשה עבודה במשך זמן רב. עבודה
היא מתמידה ומוערכת.

תוצרים חיוביים של ההצלחה 
כמורה  בעבודה  וביטחון  עצמי  ערך  מסוגלות,  תחושת  סובייקטיביים:  תוצרים 
ויכולת לסנגר על עצמה; מודעות לקשייה האקדמיים והחברתיים הנגרמים בשל 
הליקוי ויכולת התמודדות עמם. יחסים טובים עם עמיתיה המורים ועם חבריה 

לצוות.
לא הייתי מגיעה לאותן הצלחות אובייקטיביות בלי הנקודות בדרך. אני 
אומרת את זה גם לתלמידים שלי. היו לי גם נקודות אור בדרך שהיו בזה 
שטליה לימדה אותי להסתכל בצורה טובה יותר על החיים, על יחסים, 
על קשר ]...[ לי הייתה תחושה שלאט לאט מגלים אותי. במה אני יכולה 
להיות טובה. פתאום שמים לב שאני יעילה. שאני יכולה לעזור. הפתאום 

הזה נתן לי את היכולת לקבל. 
שני  תואר  ברל,  בית  האקדמית  במכללה  ראשון  תואר  אובייקטיביים:  תוצרים 
באוניברסיטת תל-אביב בציון גבוה; בניית זוגיות והקמת משפחה; תפקוד תקין 

כמורה; הצלחה והתמדה בתפקידה כמחנכת כיתה לשנה נוספת.
לפעמים רונית עדיין אינה משוכנעת שהצליחה בזכות עבודתה המאומצת, 
ורואה בשינוי ההתנהגות שלה בחיים ובהצלחתה בתחומי החיים השונים מזל 

או מקרה: 
באקדמיה  הצלחות  אחרי  פוקס.  או  הצלחה  באמת  זו  אם  יודעת  לא 
רגועה  יותר  בצורה  דברים  פותרת  אני  האישיים,  ובחיים  ובעבודה 

ורציונלית וחושבת שאכן זו הצלחה. 
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מחירי ההצלחה
חייב 	  החינוך  ממשרד  הוראה  תעודת  לקבל  כדי   – כפולה  התמחות  תקופת 

שנה  לעבוד  להוראה,  במכללה  ההכשרה  לימודי  תום  לאחר  הסטודנט, 
במסגרת ההתמחות ולקבל המלצה מהמנהל או מהממונה עליו. זמן ההכשרה 

של רונית בתקופת ההתמחות היה כפול. 
רונית השקיעה בלימודיה 	   – רבים בכל תקופת הלימודים  השקעת מאמצים 

הרבה משאבים נפשיים וזמן רב. היו קורסים, מבחנים ועבודות שהיה עליה 
טעונות  רבות,  בפגישות  לווה  הלימודים  מהלך  ולתקנם.  עליהם  לחזור 
וכואבות, במרכז התמיכה. הייתה לה אפוא התמודדות אישית מורכבת עם 

עצמה בתוך התהליך של ההתפתחות האישית.
 

הפעולות שהביאו להצלחה )בסדר כרונולוגי(
מזכיר ומתאם מרכז התמיכה שכנע את רונית להיפגש אתי א. 

הפעולה הראשונה והקשה ביותר הייתה לרתום את רונית להשתייך למרכז   
איום  בשל  כורחה(  )על  התמיכה  למרכז  לראשונה  נכנסה  היא  התמיכה. 
להוציאה מהמכללה אם לא תקבל עזרה. המזכיר ראה שרונית יוצאת מפגישת 
ההיכרות במרכז התמיכה בכעס רב, כי לא הסכימה למה שהוצע לה שם. הוא 
הציע לה להיפגש אתי כדי לסייע לה בעבודה המעשית. הוא הסביר לרונית 
כי אני שונה מאלה שפגשה במרכז עד אותה עת.  שכדאי לה לפגוש אותי, 
לדבריו, הוא בטוח שנצליח לעבוד ביחד, שכן אני מומחית בעבודה מעשית 
ועזרתי לרבים לפניה, וכך היא תתקדם ותישאר במכללה. נוסף על כך הבטיח 
לה שאני מקיימת את הפגישות גם מחוץ למרכז התמיכה, בבתי קפה וכדומה. 

נפגשתי עם רונית פעמים אחדות מחוץ למרכז התמיכה במכללהב. 
מפגש  מקום  יחד  בחרנו  הראשונות  בפעמים  רונית.  של  רצונה  את  כיבדתי   
נעים וניטרלי. בפגישתנו הראשונה ביקשתי מרונית, שאותה לא הכרתי כלל, 
באה  למה  כגון:  ספורות  שאלות  אותה  שאלתי  עצמה,  על  קצת  לי  לספר 
למכללה, למה היא רוצה ללמוד חינוך מיוחד, מה היו הקשיים שלה עד אז, 

האם היא חושבת שהיא מתאימה להמשיך ללמוד ומדוע.
במהלך השיחה היא שאלה אותי על חיי הפרטיים ועל תפקידי במכללה, ואני   
השבתי לה ושיתפתי אותה בכך. רונית הסבירה לי שהיא נחושה ללמוד, שכן 
ותחושת שליחות אדירה למקצוע. הצעתי שננסח מכתב  יש לה מוטיבציה 
שבו תסביר לראש המסלול מדוע היא מתאימה. החלטנו שבפגישה הבאה 
ננסח אותו. היא הסבירה לי שלמרות הקשיים שנתקלה בהם בבית הספר שבו 
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לימדה, היא תרמה בעבודתה עם ילדים כבדי שמיעה. היא אף קיבלה מכתב 
הערכה ממנהל התיכון, והכינו על כך סרט בבית הספר. ביקשתי שתביא את 

הסרט להראות לי בפגישתנו הבאה. 
לא רציתי להיכנס למרכז התמיכה, אז טליה הציעה שניפגש בבית קפה. 
קבענו בבית קפה בהוד השרון בארבע וחצי. ישבנו בבית הקפה והתחלנו 
לדבר. דיברנו על הא ועל דא, למה אני רוצה ללמוד חינוך מיוחד, למה 
אני חושבת שיש לי בעיות עם החוג. ראש החוג דרשה ממני לנסח מכתב 
שיסביר מדוע אני מתאימה. טליה אמרה שננסח את הדברים, נעלה את 
הדברים על הכתב ונסדר אותם. אני אמרתי לה: "אין בעיה, אבל אני לשם 

)למרכז התמיכה( לא נכנסת". 
בתום פגישתנו הראשונה קבעתי עם רונית פגישה נוספת ואמרתי לה שהיא   

יכולה ליצור עמי קשר לפני מועד זה במידת הצורך.
קיימנו את הפגישות בעיקר ביוזמת רונית ולפי צרכיהג. 

רונית נענתה להצעתי, וכבר לאחר הפגישה השנייה היא יצרה אתי קשר מדי   
שבוע או שבועיים. לאורך כל התקופה רונית היא שיזמה את הפגישות בינינו 

על פי צרכיה. 
בכל פגישה דּנו בנושא לימודי שהעלתה רוניתד. 

בכל פגישה לימדתי את רונית משהו שקשור לקושי בלימודי הדידקטיקה,   
בכיתה  החומר שנלמד  את  הציגה  היא  בעבודה המעשית.  ביטוי  לידי  שבא 
הנוגעות  ההוראות  בהבנת  לה  סייעתי  הספר.  בבית  לעבודה  ואת המשימה 
למשימות, כולל הסברים של מילים ומונחים במקצועות השונים. בכל מפגש 
בשיעור  לה  שניתנה  המשימה  את  להבין  קושי  למשל  בעיה,  העלתה  היא 
הדידקטיקה. היא הציגה לפניי את דף המשימה והתחילה לקרוא. בתום כל 
פסקה של הוראות בדקנו שהיא מבינה את הכתוב. אם לא הבינה, היא חידדה 
את הבעיה ואני הבהרתי את המונחים. היא קראה שוב את המשימה באופן 
שניתן יהיה להבין כל משפט, וקבענו בראשי פרקים כיצד תיישם זאת בבית 
הספר. בפגישה הבאה עזרתי לה לתעד את מה שעשתה. לאחר שלוש פגישות 
הוסרה ההתנגדות הראשונית, ורונית יזמה פגישות כאשר חשה צורך בעזרה. 
אבחון,   – לימודית  הייתה  הפגישה  הזמן  כל  לימודי.  נושא  היה  תמיד 
עבודה, הגהה ]...[ למשל: התחלנו ללמוד על אבחון. זה היה קורס הכנה 
הדרישה  לפי  ילד  הספר  בבית  לאבחן  ללמוד  צריכה  הייתי  לסדנאות. 
שלהם. אני התמודדתי במהלך הסמסטר עם הרבה "בלק אאוטים" וחוסר 

הבנה של חומר לימודי. 
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הפגישות לוו בשיחות הקשורות למערכות יחסים של רונית ובמתן דוגמאות ה. 
רלוונטיות אישיות שלי

בשיחות עלו בעיות שהיו קשורות לליקוי והשפיעו על ההתנסות בבית הספר,   
אבל הליקוי כשלעצמו לא הוזכר. כמו כן שיתפתי את רונית בחוויות אישיות 

שלי – כיצד אני התנהגתי במצבים דומים. 
החיים  על  להבין  דלתות  הרבה  לי  חולין שפתחו  שיחות  כללו  הפגישות 
האישיים שלי. טליה פתחה המון דברים אישיים שלה, על תחילת הזוגיות 
שלה עם בעלה, הילדים, הגיסות ]...[ כיוון שטליה השתמשה בהרבה מאוד 
דוגמאות אישיות שלה, אני הרגשתי בנוח להביא את עצמי. זה משהו שאני 
את  ראיתי  הבין-אישית  ברמה   ]...[ שלי  בעבודה  היום  גם  בו  משתמשת 

השוני שלי. לא לצפות מאחרים את מה שאני נותנת ומצפה מעצמי. 
הפגשתי את רונית עם אנשי צוות ועם סטודנטיםו. 

הסברתי לרונית שאיני יכולה לעזור לה בכול ושמספר שעות העבודה שלי   
מוגבל. הסברתי כי אעזור לה בעיקר בעבודה המעשית ובכל החומר הקשור 
מומחים  לפניה  הצגתי  במרכז,  שעבדנו  פעם  בכל  כך,  על  נוסף  באבחונים. 
אחרים שישבו שם עם סטודנטים, מומחים מתחומי התמחות שונים שיכולים 
לעזור לה במקצועות נוספים, בהתארגנות, בכתיבה אקדמית ובהכנת עבודות. 
היא קבעה עמם פגישה ראשונה בנוכחותי. ציינתי בפניה שסטודנטים מרבים 
מכיוון  הצוות,  מאנשי  איש  נוכחות  ללא  בזה  זה  נעזרים  ואף  למרכז  להגיע 
סטודנטים  עם  ספונטני  באופן  אותה  הפגשתי  להם.  נעימה  שם  שהשהות 
בהם  שפגשתי  ואחרים  אתם  שעבדתי  כאלה  עת,  באותה  במרכז  שנכחו 

לראשונה. 
טליה אמרה לי שהיא מכירה עובדת בכירה במרכז התמיכה, ושאם אכיר 
כך  ריככה אותי, לשה אותי  אותה אראה שיש לה הרבה מה לתת. היא 
שאוכל להגיע לשלב הבא ולא רק להיתקע אצלה. היא גם לימדה אותי 
לי  הסבירה  אתם,  הסתדרתי  לא  ראשוני  שברושם  אנשים  עם  להסתדר 

שאני צריכה לדבר אתם ולא לצעוק באגרסיביות. 
ומעשים  מחשבות  תחושות,  חוויות,  פגישותינו  במהלך  תיארה  כשרונית   
או  חשים  רואים,  שונים  אנשים  שבו  האופן  את  לה  להראות  ניסיתי  שלה, 
שונות משלה.  מזוויות  הדברים  את  לה  הבהרתי  על מעשיה.  חושבים  אולי 
לדוגמה, רונית סיפרה על מצב שבו המורה המאמנת נזפה בה כי שכחה את 
החומרים שהייתה אמורה להביא לשיעור. היא נעלבה מאוד. הראיתי לה את 
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זווית הראייה של המורה. הסברתי לה שהמורה אחראית לכיתה וללמידה של 
התלמידים, לכן לפי תפיסת המורה שיעור לא מאורגן כזה פוגע בתלמידיה.

גייסתי את רונית לסייע במרכזז. 
אורית  ד"ר  דאז,  המרכז  מנהלת  של  בהשראתה  התמיכה  מרכז  מדיניות   
דהן, היא להיעזר בסטודנטים הנתמכים כתומכים. אני לא תמיד הבנתי את 

חשיבותה של מדיניות זו ולא פעלתי ליישומה.
בפגישה הראשונה עם רונית ראיתי שהיא מתעדת במהירות כל דבר במחשב,   
ומאוחר יותר אף הכינה טבלאות. כשהבנתי את יכולותיה אלה, גייסתי אותה 
לשיעוריהם.  במכללה  המרצים  השתמשו  שבה  חדשה  תוכנה  עם  לי  לעזור 
המחשבים  בחדר  אותנו  ראו  מהסטודנטים  ורבים  התמיכה,  במרכז  עבדנו 
הפתוח. פניתי אליהם בקול רם ומלא התפעלות והמלצתי למי שצריך עזרה 

במחשב לפנות לרונית. 
כך זה החל, ממש לא בצורה מתוכננת. גם נתתי, גם נתרמתי. זה מאפשר 
א'  עזרה. עזרתי לטליה עם המחשב, עזרתי לסטודנטים שנה  לי לקבל 
נזקקת,  יותר טוב במערכת. כל עוד הרגשתי שלא הייתי רק  "להתברג" 

יכולתי להיעזר.
הקשבתי לרונית מבלי להעביר ביקורת על דבריהח. 

חומר  שיעור,  לנהל  )קושי  המעשית  בעבודה  בבעיה  נתקלה  רונית  כאשר   
הקשבתי  המאמנת(,  המורה  של  שלילי  משוב  הילדים,  לרמת  התאים  שלא 
לדבריה ללא ביקורת ומבלי לשפוט את התנהגותה ולנקוט עמדה ותיעדתי 
את דבריה. הבהרתי לה שכאשר תיתקל במאמנים או בבעלי תפקידים שונים 
יהיה עליה להותיר עליהם את הרושם הנכון. אמרתי לה שעלינו לברר מדוע 

התרשמותם ממנה בשלב זה היא כזאת, ולשנות זאת. 
שאלתי שאלות רבותט. 

בכל מפגש שעניינו העבודה המעשית שאלתי שאלות הבהרה הקשורות לתיאור   
האירועים בעבודתה המעשית. בשיחות אלו עלו יותר שאלות מתשובות. כיוונתי 
היא  שאם  לה  הצעתי  אחרים.  שאמרו  דברים  על  בדעתה  העוסקים  לתכנים 

חושבת שטעו - נחשוב כיצד תאמר להן מה היא באמת חושבת.
בכל מפגש סיכמתי עם רונית את משימתה למפגש הבא י. 

נוסף על המטלות השוטפות רונית קיבלה ממני לעתים משימה בתחום יחסי   
את  בנועם  להפנות  עליה  כיצד  למשל,  המעשית:  העבודה  לקידום  אנוש 
רונית  עמה.  לשיחות משוב  מורה מאמנת שאינה מתפנה  לבה של  תשומת 
התלוננה באחת השיחות שכשהיא עובדת עם קבוצת ילדים בכיתה על משהו 
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שתכננה בבית, המורה אינה מתפנה לראות מה עשתה )אף על פי שזה חלק 
לטפל  עליה  כיצד  ביחד  חשבנו  כך.  על  משוב  לה  נותנת  ואינה  מתפקידה( 
בבעיה. הצענו כמה הצעות, לדוגמה, לפנות אל המורה במישרין ולבקש משוב 
או לדבר על כך עם המדריכה הפדגוגית. לאחר מכן דּנו ביתרונות ובחסרונות 
אותי  ולרוב שיתפה  רונית להחלטה,  הגיעה  דבר  בסופו של  פתרון.  כל  של 
בה במפגש שלאחר מכן. לפעמים הצליחה בכך, ולפעמים ההחלטות הובילו 

אותה לעימותים.
לי לפרק את הדברים לחלקים שיכולתי לבלוע. היא חזרה  טליה עזרה 
על דברים שלא הבנתי. עזרה לי להוריד את הלחצים. הרבה מאוד רוגע. 
מבחינה  ממני  מצפים  מה  למדתי  לימודיים.  חומרים  על  ממש  עבדנו 
לקראת  להתנהל  ואיך  מקצועית  ומבחינה  אנשים  עם  ביחסים  אישית 

המפגש הבא.

נקודות המפנה בתהליך
ריכוך התנגדותה של רונית להשתייך למרכז התמיכה: הצעד הראשון, שנמשך 	 

כחודשיים, היה לאזור אומץ להיכנס למרכז התמיכה לסטודנטים עם ליקויי 
למידה במכללה, ובהמשך אף להשתייך אליו. רונית הסבירה שזה היה שלב 

ראשוני בהכרה בכך שיש לה ליקוי למידה.
ושואלת, 	  מכבדת  להתנהגות  המאמנים  כלפי  ותוקפנית  מתגוננת  מהתנהגות 

ליכולת לקבל ביקורת, להקשיב ולשנות: בתחילת דרכה במכללה הייתה רונית 
בפגישות  פגועה.  או  כועסת  בוכה,  קרובות  לעתים  התמיכה  למרכז  מגיעה 
בינינו היא למדה לא להגיב מיד על דברי ביקורת שפגעו בה והגיעה לשיחה 

עמי לפני שהגיבה.
היכולת לבטא רגש, בכי וכעסים: 	 

מערכת  בגלל  שנוצר.  הריכוך  הייתה  מפנה  שנקודת  חושבת  אני   ]...[
היחסים האישית שהתפתחה עם טליה ]...[ היא יכלה לומר לי שהשד לא 

כל כך נורא. 
מאדם חסר ערך )רונית משתמשת במילים "אדם לא קיים"( לאדם בעל ערך: 	 

במחשבים.  שירות  ונותן  מועיל  לאדם  להפוך  היכולת  הייתה  מפנה  נקודת 
היכולת לעזור לסטודנטים אחרים העצימה את רונית כבעלת ערך עצמי. היא 
הפכה ממקבלת בלבד גם לנותנת, וגברה בה תחושת ההדדיות של מסתייעת 

ומסייעת.
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ממצב שלא רואים אותי, שאני עוד כבשה בעדר מנקודת מבטי. פתאום 
לכבשה הזו צמחו שכל וידיים וראש, ופתאום הפכתי להיות אני. כבר לא 

הייתי חלק מהעדר אלא הפכתי להיות אני.
את 	  בהדרגה  רונית  שיפרה  ג'  בשנה  למידה:  ליקויי  עם  כאדם  עצמה  קבלת 

בכיתה,  יום-יומיות  בפעילויות  לרבות  המעשית,  ובעבודה  במבחנים  ציוניה 
שעליהן קיבלה משוב חיובי. לאור ההצלחה הבינה רונית שהיא אינה עצלה 
אלא שקשייה מקורם בהיותה עם ליקוי למידה. לעתים נקודות המפנה אינן 
אירועים, הנתפס בדיעבד  זמן אחת אלא בתהליך של השתלשלות  בנקודת 

כנקודת מפנה. 
נקודת המפנה הייתה מ"אנטי" גדול שלי, כאילו לי אין בעיה, כאילו ליקוי 
למידה זה עובר, וצריך רק להתאמץ וללמוד. זה קרה בשנה השלישית, 
וללמוד  שאני,  מה  את  כעובדה,  הזה  הליקוי  את  לאמץ  שצריך  הבנתי 

לצמוח ממנו.
היא  שמא  או  ליקוי,  אצלה  קיים  באמת  אם  בשאלה  תמיד  התלבטה  רונית   
"עצלנית שאינה מנצלת את הפוטנציאל שטמון בה", כפי שכולם, כולל הוריה, 

אמרו לה. זה היה הצעד הראשון שלה לקבלת עצמה על קשייה.
רונית ציינה את הקבלה לתואר שני באוניברסיטה כצומת מרכזי בחייה: 	 

בציונים  לסיים  השני  בתואר  שלי  הצלחה  הייתה  חשובה  מפנה  נקודת 
העובדה   ]...[  88 של  ממוצע  על  הראשונה  בשנה  כבר  ולשמור  גבוהים 
שיש לי שנה טובה ורוצים אותי לעוד שנה - אני רואה את זה כמפנה של 

השתלשלות אירועים. 
מפנה זה אמנם לא התרחש בתקופת שבה נעזרה רונית במרכז התמיכה, אך קרוב 

לוודאי שלמרכז יש השפעה גם על כך.

עקרונות פעולה
בניית מערכת יחסים הדדית ביני ובין הסטודנטית	 

כל מה שאני אומרת זה ממבט לאחור. אז ראיתי את זה כמישהי שעוזרת 
לי בלימודים ועוד משהו מעבר לזה. בהתחלה חששתי ממערכת היחסים 
הזאת ]עם טליה[. לא ידעתי איפה הנאמנות שלה. למי היא שייכת – לי 

או להם ]למכללה[.
גם לי לא היה מושג לאן מערכת התמיכה הזו תתפתח. בקשר שבינינו קיבלתי   
מרונית גם תובנות בנוגע לכוחות ולקשיים של סטודנטים עם ליקויי למידה 
כדוגמתה, הן בדרכם המקצועית הן בתחומים אחרים כמו בחייהם האישיים. 
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הסטודנטית הייתה אחראית ליזום מפגשים עמי 	 
באחריות  היו  אלה  כל  תדירות,  ובאיזו  לקיימו  צריך  מתי  המפגש,  מהות   
הסטודנטית. הסברתי לה שאנו נקבע פגישה כל אימת שהיא תחוש בקושי. 
הבטחתי לה שכאשר תתקשר אליי, נתאם מפגש באותו השבוע או בשבוע 

שלאחריו. 
נכונות לשוחח על נושאים אישיים	 

ההתייחסות במפגשים היא גם לקשיים הרגשיים, לקשיים החברתיים ולקשיי   
התקשורת של רונית עם הצוות שעבד אתה )מורים ומאמנים(. האינטימיות 
שתינו  הדדיים.  הם  לאדם,  כאדם  האנושי,  במובן  בינינו  היחסים  כי  נוצרה 
גם  ולעתים  שלה,  וחולשות  כוחות  לחשוף  בחרנו  וחולשות.  כוחות  בעלות 

כוחות וחולשות שלי.
מתן משימות למפגש הבא	 

לרונית  אפשרו  אחרות,  או  אקדמיות  מפגש,  כל  בסיום  שניתנו  המשימות   
בעבודתה  בהדרגה  להתקדם  כדי  הנדרשת  ועקרונית  בסיסית  בעיה  לפתור 
ולהיווכח כי ביכולתה להתמודד ואף להצליח. לדוגמה, אם היא נתקלה ביחס 
ביקורתי של מאמנת כלפי עבודתה בכיתה, דיברנו על הביקורת שהופנתה 
אליה ועל האופן שעליה לפעול כדי לשפר את תפקודה. היא התבקשה לדווח 

במפגש הבא כיצד ביצעה את המשימה.
יצירת קשרים עם מומחים ממגוון תחומים	 

שונים,  אנשים  עם  אותה  הפגשתי  התמיכה  במרכז  רונית  עם  פגישה  בכל   
בתחומים  בהם  להסתייע  שתוכל  התמיכה  ממרכז  נוספים  מומחים  ביניהם 

מגוונים על פי צרכיה. 
מתן הזדמנות לתרומה של הסטודנטית 	 

רק  ולא  משלו,  חוזק  נקודות  בעל  שלם  אדם  ברונית  לראות  לי  היה  חשוב   
קשיים. אין הפרדה בין הסטודנטים ובין ה"מומחים" – כל אחד תורם ונתרם. 
רונית תרמה בהשתתפותה באגודת הסטודנטים של המכללה וסייעה לצוות 

ולסטודנטים להשתמש בתוכנות מחשב.
למידה בתהליך של רפלקציה משותפת	 

הפגישות נערכו תוך הקשבה לדברי רונית בכבוד וללא שיפוט, בניסיון להבין   
מה קרה בעולמה. שאילת שאלות נועדה לעורר את החשיבה הרפלקטיבית 
עצמית  רפלקציה  לפתח  במטרה  בכיתה,  להתנהלות  או  לשיעור  בנוגע 
ומהפתרונות  מהעצות  יותר  רבות  היו  אותה  ששאלתי  השאלות  בהמשך. 

שנתתי לה, וכך עודדתי רפלקציה ברמה גבוהה.
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שמירה על אתיקה מקצועית בכוונה להשיג את המטרה ביעילות	 
רונית ידעה שאיני מדברת אתה על קולגות שלי או מנתחת ושופטת דברים   
של מורים מאמנים שאינני מכירה וכלל לא שמעתי מה דעתם. במקרים כאלה 
עצרתי אותה ובדקנו יחד מה היא חושבת שקרה, מה הרגישה וכיצד תוכל 

לפנות במישרין אל אותם הגורמים לשם שיחה על הבעיות שהציפה.
ליווי ובירור השאלות ׳מה תורם ומה מקשה׳ 	 

בבסיס כל העקרונות עומד "עקרון-על" שמטרתו להקל את ההסתגלות בכל   
שלב כדי לעבור לשלב הבא. בבסיס הדברים עמד הניסיון להקל עליה לקבל 
או הסטודנטים  לקהל האנשים  ואת השתייכותה  הליקוי שלה  את  בהדרגה 
עם ליקויי למידה, לאפשר לה להיפגש במקומות לא פורמליים ולאו דווקא 
במרכז התמיכה, להפגיש אותה עם אנשים שיסייעו לה, ללמד אותה לפנות 

לעזרה ולהפעיל אותה כתומכת. 

סוגיות לא פתורות להמשך הלמידה
שתי הסוגיות הראשונות מתייחסות לרמה המערכתית, והשלישית - לרונית.

כיצד להפוך את מרכז התמיכה למקום ידידותי? האם אפשר שהמרכז ייתפס 	 
כמקום מזמין ולא כמקום לאנשים "מוגבלים שכלית"? ייתכן שכך יהיה קל 
יותר לשכנע סטודנטים עם ליקויי למידה להצטרף למרכז כדי למנוע כישלון 
)כמו  בררה  ובלית  כישלון  לאחר  דהיינו  שריפות",  "כיבוי  לצורך  רק  ולא 
במקרה של רונית, שכבר הייתה "על תנאי" להמשך לימודים(. שאלה נוספת 
שעולה בהקשר זה היא: כיצד ניתן לשכנע סטודנטים שמרכז התמיכה יכול 
לעזור להם גם כשהם נתקלים בבעיות בעבודה המעשית, בגן או בבית הספר, 

ולא רק בבעיות אקדמיות? 
בין 	  הקשרים  במכללה.  העזרה  מערכות  בין  והשותפויות  הקשרים  הידוק 

המערכות התומכות בסטודנט בעבודה המעשית אינם הדוקים דיים ושיתוף 
הפעולה ביניהן אינו מספיק. חשוב לחזק קשרים בין מרכז התמיכה לבין חברי 
הסגל המאמן מהמכללה )המדריכים הפדגוגיים( ובינם לבין המוסד החינוכי, 
הכולל את המורים המאמנים את הסטודנט. כל אלה נועדו לסייע לסטודנט 
בתהליך ההכשרה במסגרת החינוכית, לחזק אותו ולהשתמש בכוחותיו כדי 

לטפל בחולשותיו בעזרת אנשי מקצוע, כל אחד בתחומו.
כיצד ניתן למתן את המאמצים של הסטודנט/ית בדרך להצלחה? אמנם לרונית 	 

היו הצלחות אובייקטיביות לא מבוטלות בדרך, אך לצדן חוותה כישלונות 
ואף  בשטח,  במטלות  בבחינות,  הכתובות,  בעבודות  ונשנים  חוזרים  רבים 
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נדרשה לחזור על שנת ההתמחות. כישלונות אלה עלו לה בשנים רבות של 
עבודה מאומצת. לא כל סטודנט יכול לעמוד במחיר הכישלונות הרבים בדרך 

להצלחה. 

סיכום 
הנרטיב המתואר העלה למודעותי את הידע הסמוי שבו השתמשתי באופן בלתי- 
מודע בעבודתי, את הפעולות שעשיתי לעתים ללא חשיבה או משום ש"זה מה 
שצריך לעשות" ו"כולם עושים". תשאול הסטודנטית העלה בפניי סוגיות שלא 

הייתי מודעת להן כלל בעבודתי.
יצרו  בהם  מעורבת  שהייתי  אחרים  הצלחה  וסיפורי  זה  סיפור  כן,  על  יתר 
במכללה, ובמיוחד במסלול הגיל הרך שבו אני עובדת, תשתית להצלחה מערכתית 
בעבודה עם סטודנטים עם לקויי למידה. הסתבר לי בדיעבד שהתפקידים שאני 
התמיכה  במרכז  וכמתאמת  גיסא  מחד  פדגוגית  כמדריכה   – במכללה  ממלאת 
שהם  לקשיים  הנוגע  בכל  הסטודנטים  לקידום  רבות  תורמים   - גיסא  מאידך 
נתקלים בהם בעבודה המעשית. השתייכותי לשני הצוותים יצרה רשת של קשרים 
בהוראה  הסטודנטים  את  המלווים  שלנו,  במסלול  הפדגוגיים  המדריכים  בין 
בשדה, לבין עובדי מרכז התמיכה, המסייעים לאותם הסטודנטים. נוכחנו לדעת 
לו,  המתאים  ההכשרה  במקום  ישובץ  שהסטודנט  כדי  חיוניים  אלה  שקשרים 
יקבל תמיכה המותאמת יותר לצרכיו ויצליח לסיים את לימודיו. חשוב שתהיה 
נציגות של מדריכים פדגוגיים ממרב המסלולים בצוות העובדים במרכז התמיכה.
עד לתשאול, שהתבצע תוך שימוש ב"למידה מהצלחות", לא הייתי מודעת 
לפעולות רבות שעשיתי ושלדעתה של רונית הן שהובילו אותה להצלחה. חלק 
מהן אני עושה עם סטודנטים נוספים ללא מודעות, כמו למשל: גמישות בעיתוי 
ובמקום הפגישות, שיחות אישיות שבהן גם אני חושפת עניינים רלוונטיים מחיי 
יותר מאשר מתן  בהקשר המתאים, תהליכים רפלקטיביים של שאילת שאלות 
תשובות נוסף על הצגת זוויות שונות. לאור תהליך ה"למידה מהצלחות" התברר 
לי שהדברים שעשיתי אינם תמיד מובנים מאליהם, אף על פי שנראו כך בעיניי 

מלכתחילה.
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פרק 8
 "כל עוד התעקשנו יחד – הצלחתנו הייתה 

מובטחת": תהליכי תמיכה פרטנית / 
קרן  ולומבוביץ', שירלי הרשקו, יהודית )דיתי( דנן

דברי שבח הרבה יש בבית הגנזים
למכביר למרב אם לרגע נביט
יש דבר בערכו לעולם לא נגזים -
חשיבה חיובית.

)קטע משיר שכתב סטודנט לאחת העובדות במרכז(

בפרק זה מובאים שלושה סיפורי הצלחה שכל אחד מהם משמש מודל טיפולי 
אחר. האכסניה שבה התרחשו הדברים היא האוניברסיטה העברית בירושלים, 
לכל  ומגוונים  רבים  לימוד  חוגי  ובה  גבוהה,  להשכלה  וידוע  מוכר  ותיק,  מוסד 
התארים. האוניברסיטה מתפרסת על פני קמפוסים שונים, המרוחקים זה מזה 
אך  הכללית,  באווירה  וגם  הלימוד  תוכני  מבחינת  באופיים  מזה  זה  והשונים 
המשותף לכולם הוא קריטריונים גבוהים לקבלה ורמה אקדמית גבוהה. האווירה 
אוריינות אקדמית  והישגית. הדגש המושם על  ניכר מהחוגים תחרותית  בחלק 
מעורר קשיים רבים אצל סטודנטים עם ליקויי למידה. בחלק מהפקולטות הם 
נחשפים לקורסים מורכבים ברמת קושי גבוהה. תרגילים ועבודות צריכים להיות 

מוגשים במועד. אפשר אפוא לומר שמיון הסטודנטים נמשך גם בשנה א'.

יחידת האבחון והתמיכה באוניברסיטה העברית 
מדיקנט  חלק  היא  למידה  ליקויי  עם  בסטודנטים  והתמיכה  האבחון  יחידת 
2002, ובמתכונתה הנוכחית משנת  הסטודנטים במוסד. היחידה פועלת משנת 
2007. היחידה גדלה בהתמדה בהיקפי העבודה, בכוח האדם ובתחומי הפעילות, 
נציגות  יש  מהקמפוסים  בארבעה  שנה.  מדי  וגדל  הולך  אליה  הפניות  ומספר 
לפגישת  לפנות  רשאי  סטודנט  כל  המוסד,  החלטת  פי  על  התמיכה.  מרכז  של 
ייעוץ ללא תשלום. היחידה מלווה סטודנטים מעת כניסתם למוסד ותומכת בהם 
אתם.  ובתיאום  שאובחנו  לבעיות  בהתאם  עמם,  הנקבעת  טיפול  תכנית  פי  על 
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מטרת העבודה היא לחזק את האוטונומיה של הסטודנט ואת תחושת המסוגלות 
האקדמית שלו. במקרים מסוימים התמיכה נמשכת במהלך כל תקופת הלימודים 

וגם בלימודי התואר השני והשלישי. 
לפנות  רשאים  ודוקטורט(  שני  ראשון,  )תואר  המסלולים  מכל  סטודנטים 
בבקשה לתמיכה. הפנייה למרצים נעשית בדרך כלל על ידי הסטודנטים, והיא 
מלווה בעידוד ובהדרכה מצד עובדות היחידה. כ-50% מהסטודנטים עם ליקויי 
כלשהו  בשלב  משלוחותיה  לאחת  או  המרכזית  ליחידה  פונים  במוסד  למידה 
של  היותו  עובדת  ולמענה.  לטיפול  וזוכה  נבדקת  פנייה  כל  לימודיהם,  במהלך 

סטודנט נתמך ביחידה אינה מדווחת למוסד אלא באישורו ובידיעתו.
ביחידה מקפידים על אתיקה טיפולית של מוגנות וסודיות. העבודה נעשית 
אבחון  מערכי  מתבצעים  ביחידה  הסטודנטים.  עם  ואינטימי  פרטני  באופן 
המותאמים לבעיה המוצגת, ובהתאם לכך מומלצת תכנית טיפול. טיפול תרופתי 
כ-50 סטודנטים מקבלים מדי שנה תמיכה פרטנית אישית  נירולוג.  נותן רופא 
אחת לשבוע בקמפוסים השונים, ועוד כ-70 נעזרים בחונך מטעם היחידה במשך 
לימודיהם באוניברסיטה. סטודנטים נוספים נמצאים בקשר רציף ונוהגים לבוא 

לייעוץ ולתמיכה לפני בחינות או בעת הגשת העבודות לסיום התואר. 
הבעיה.  חומרת  פי  על  נקבעת  שבועית  פרטנית  תמיכה  מתן  על  ההחלטה 
סוג זה של תמיכה ניתן לסטודנטים העלולים, להערכתנו, לנשור או לא לקבל 
תואר מחמת קשיים אקדמיים, כגון פיגור ניכר בהגשת עבודות, דחיינות כרונית 
של  תפקודם  אחר  אישי  מעקב  מנהלים  ביחידה  במבחנים.  קבוע  כישלון  או 
סטודנטים אלו ובודקים אם התמיכה אכן תורמת לשיפור בתפקודם, לתחושת 
המסוגלות שלהם ולהישגיהם. נראה שהסטודנטים רואים ביחידה מקום שנעים 

לפנות אליו, מקום המספק מענה מקצועי הולם.
האמונה המנחה את עובדות היחידה היא כי הליקוי אינו צריך להיות בגדר 
סטודנטים  הולמת,  תמיכה  בעזרת  וכי  ללמוד,  ויכול  שרוצה  מי  עבור  חסם 
שמה  שהיחידה  מאחר  בהם.  להצליח  יכולים  אקדמיים  ללימודים  שהתקבלו 
נוסף על  נשירה, העובדות מתמקדות,  ולמנוע  לה למטרה לתמוך בסטודנטים 
האבחון, בדיקת האבחונים ואישור התאמות, גם בתמיכה פרטנית בסטודנטים. 
לעובדות  רגשית.  ותמיכה  זמן  ארגון  למידה,  אסטרטגיות  משלבת  התמיכה 
היחידה אין זכות ואף לא סמכות להתערב בתוכני ההוראה ובאופייה. רוב עבודת 
הנדרשת  ברמה  לעמוד  לו  לעזור  כדי  עצמו,  הסטודנט  עם  נעשית  התמיכה 
ודואגת לכך שסטודנטים  יכולותיו. היחידה ממליצה על התאמות  ולמצות את 

אכן יזכו בהתאמות המגיעות להם. 
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הייעוץ הפסיכולוגי  ושירותי  ליקויי למידה  יחידת התמיכה בסטודנטים עם 
במוסד הם שתי יחידות ארגוניות נפרדות, המקיימות קשרי שיתוף פעולה הדוקים 
ביותר. היכולת להציע לסטודנט טיפול רחב ורב-שלבי עוזרת לנו למקצע את 

השירות ולסייע לסטודנטים מבלי להפנותם לגורמים חוץ-אוניברסיטאיים.
לעיל(  שתוארה  היחידה  עבודת  על  )נוסף  היחידות  שתי  שנותנות  הטיפול 
כולל ייעוץ והערכה פסיכיאטריים, מתן טיפול תרופתי, מרפאה לאבחון ולטיפול 
בחינות  בחרדת  ממוקד   )CBT( קוגניטיבי-התנהגותי  טיפול  קשב,  בהפרעות 
ובהפרעות חרדה נוספות, התערבויות במשבר וטיפוליים דינמיים ארוכי-טווח. 
משותפת  בהתייעצות  רבים  במקרים  נעשות  הטיפול  לאופי  בנוגע  ההחלטות 
רב-שלבי,  נבנה מערך תמיכה  לעתים  )בהסכמת הסטודנט(.  היחידות  בין שתי 

כמתואר בחלק מהמקרים המוצגים בהמשך הדברים. 
שלושת הסיפורים המובאים להלן מייצגים מודלים טיפוליים שונים: תמיכה 
רב- טיפול  למידה;  לליקויי  ומומחית  פסיכולוגית   – משולב  טיפול  מתמשכת; 

שלבי קוגניטיבי-התנהגותי. 

תמיכה מתמשכת – סיפורו של רועי
קרן  ולומבוביץ'

רועי הוא סטודנט לתואר שני בפקולטה למדעי הרוח. לימודיו מחייבים קריאה 
אתו  נפגשתי  רבות.  עבודות  וכתיבת  באנגלית,  הניכר  חלקו  חומר,  של  מרובה 
לראשונה בתחילת פעולתה של היחידה, ורוב הסטודנטים לא ידעו על האפשרות 
כשש  לאחר  היה  כבר  הוא  אלינו,  הגיע  כשרועי  לכן  במרכז.  תמיכה  קבלת  של 
את  סיים  הוא  ניכרים.  קשיים  חווה  שבמהלכן  ראשון,  תואר  לימודי  של  שנים 
לימודי התואר הראשון במאמץ רב, והחליט בחששות כבדים להמשיך בלימודיו 

לתואר שני. 
אבחון  לידיי  הגיש  הוא  למידה.  כלקוי  עצמו  את  והציג  למשרדי  נכנס  רועי 
המעיד על ליקויי למידה ועל קשיים ניכרים בקריאה, בכתיבה וברכישת שפות 
אפשרויות  מה  ושאל  ובהתארגנות,  בריכוז  בקשב,  ניכרים  קשיים  לצד  זרות, 
יש  וכי  עבודות אקדמיות  טוב" מבחינת  "לא  סיפר שמצבו  הוא  העזרה אצלנו. 
לו כמה בעיות לימודיות, אך אין לו זמן רב להשקיע בכך, ועליו לשפר את מצבו 
באופן מידי. הוא גם סיפר לי שהוצע לו תהליך הכולל חמישה מפגשים בחמישה 
בבעיותיו.  טווח  וטיפול קצר  למידה  להביא לשיפור אסטרטגיות  ימים, שנועד 
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"ומה יש לכם להציע?" שאל. מכאן פתחנו בשיחה על מצבו האקדמי, על הקשיים 
והמכשולים העומדים בדרכו הלימודית. אמרתי לו שאינני מאמינה בתהליך כה 
קצר, ושאין פתרון קסם אלא נחוץ תהליך של שינוי לטווח הארוך. בסוף השיחה 

נענה רועי לאתגר וסיכם במילים: "למה לא? בואי ננסה". 
"פורום הלמידה מהצלחות  זה, שנכתב במסגרת  סיום כתיבתו של פרק  עם 
על  רועי  עם  עברתי  למידה",  ליקויי  עם  לסטודנטים  תמיכה  מרכזי  למנהלות 
המשותף  מהתהליך  בלתי-נפרד  כחלק  התקבל  עצמו  בפני  זה  שלב  הדברים. 
לעתים  הכתובים,  הדברים  על  בחופשיות  הגיב  רועי  שנים.  כמה  כבר  שנמשך 
בקשר לתת-פרק מסוים ולעתים באסוציאציות חופשיות. עצם קריאת הסיפור 
הכתוב הייתה מרגשת מאוד ובעלת משמעות רבה, מעין סיכום של תהליך ארוך 
וחשוב. תגובותיו של רועי משולבות בכתיבתי, בהתאם לשלבי המתודה ללמידה 

מהצלחות. על תחילת הקשר בינינו רועי מספר מנקודת מבטו: 
בשל  בעיקר  שנים,  שש  שנמשך  טראומטי  ראשון  תואר  אחרי  הגעתי 
קורסים חוזרים, אי-עמידה במבחנים ואי-עמידה בהגשת עבודות גם יותר 
משנה. נכנסתי למשרד לקויות למידה בשביל לייעל שיטות למידה. פניתי 
לאבחון חוזר כי פג תוקף האבחון הקודם. שם המליצו לייעל את שיטות 
העבודה, ולשם כך נכנסתי למשרד לקויות למידה באוניברסיטה. באתי 
בכוונה ברורה לשיפור למידה ולשיפור המצב בעבודות. המצב בזמנו היה 
קשה, הייתי תקוע עם העבודות, ראיתי שהמצב חוזר על עצמו, שאני שוב 

מתקשה בכתיבה והגשת עבודות, ולכן באתי לבקש עזרה. 

ההצלחה נלמדת
כדי  תוך  האקדמיות,  הדרישות  עם  בהתמודדות  סייע  וההדרכה  הליווי  תהליך 
שימת דגש על כתיבת עבודות. כיום, לאחר תקופת תמיכה של כמה שנים, נראה 
כי הליווי והתמיכה אכן עשו את שלהם: הובילו להגברה של יכולת ההתמודדות 
העצמי  הביטחון  לשיפור  יותר,  יעיל  יום-יומי  לארגון  הלימודים,  דרישות  עם 
והרווחה האישית )ירידה בתסמיני דיכאון וחרדה, עלייה בדימוי העצמי ובביטחון 

העצמי( ולהצלחה ניכרת בכתיבה ובהגשה של עבודות.

תיאור המצב לפני התחלת הטיפול ולאחר תקופה בטיפול
ייאוש  המצב "לפני": רועי הגיע ליחידה בתקופת משבר אישי קשה, בתחושות 
יסיים את לימודי התואר.  כי  נוכח הקשיים הלימודיים. הוא לא האמין  ותסכול 
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היה  לטיפול,  ביותר  החשוב  כנושא  בזמנו  ושנראה  פנה,  שבגללו  הקושי  עיקר 
עבודות לא גמורות, שמועד הגשתן פג כשנה קודם לכן )!( וקושי רב בכל הקשור 
וכדומה. התחושה הכללית שלו  – סדר היום, ציוד לימודי, בית, סביבה  לארגון 
הייתה רעה מאוד והשפיעה על הדימוי העצמי ועל הביטחון העצמי שלו ומכאן 

על תחומי חיים שונים, כגון תעסוקה.
המצב "אחרי": מצבו של רועי השתפר הן בפן הלימודי הן בפן האישי-רגשי. 

רועי הגיש את רוב העבודות שנדרשות במסגרת חובותיו לתואר. הוא עומד 	 
מסוים.  באיחור  לעתים  במועד,  כלל  בדרך  עבודות  ומגיש  היעד  בתאריכי 
כתיבת עבודות נותרה קשה עבורו, אך יש בידיו כלים לעמוד ביתר קלות מול 

הקשיים ולהיות סטודנט מן המניין. 
רועי מתמודד היטב עם הדרישות הלימודיות השוטפות, אם כי קיימים עדיין 	 

קשיים. הוא חש כי מוקדי הקושי תמיד ידרשו ממנו מאמץ וסוג של מאבק 
כדי להצליח. 

רועי מתקרב לסיום התואר השני ולכתיבת התזה.	 
מבחינה אישית, העבודה ותהליך השינוי שעבר רועי מחלחלים לכל תחומי 	 

החיים. הוא מצליח לעזור לאחרים מניסיונו ובעזרת התהליך שעבר במסגרת 
ומאמין  אותו,  ומבין  הליווי המתמשך  מכיר בחשיבות  הוא  יחידת התמיכה. 

שעזרה ותמיכה יכולות לתרום לרווחתו. 
 רועי מתפקד באופן עצמאי בכל הקשור לארגון הזמן ולתכנונו. 	 

המפגשים כיום מיועדים בעיקר לעידוד ולבקרה.
רועי מתאר את התהליך שעבר במילותיו שלו:

המצב "לפני" 
זו מילה קצת קשה לתאר את המצב שבו הגעתי  אני מרגיש ש"ייאוש" 
אלייך. ההיזכרות הזו היא מדהימה, אני נזכר גם בדברים רגשיים של אותה 
כדי  תוך  ועזרה.  מהיר  פתרון  חיפשתי  נואש,  שהייתי  נזכר  אני  תקופה. 
שיחה עכשיו אני כבר לא בטוח שהמילה "ייאוש" היא גדולה מדי לתיאור 
הפרעת  לי  שיש  לי  אמר  לאבחון. כשהמאבחן  רגשי  אפקט  היה  המצב. 
קשב וריכוז והסביר לי את הדברים, זו הייתה פעם ראשונה שממש אמרו 
אני מסכים  זה באתי אליכם.  בגלל  לי את הדברים ברור, רציתי לבכות. 
עם התיאור שלך. אני זוכר שההחלטה שלי הייתה לשפר ולהזיז דברים. 
כשבאתי אלייך הרגשתי שאת מנסה להסיט אותי מהכיוון שאני רציתי, 
יופי,  הייתי מכוונן-מטרה, רציתי לשפר ב"זבנג וגמרנו". אמרתי לעצמי: 
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כמה פגישות? ואת אמרת לי שהגשמת המטרה תהיה יותר ארוכה. אני 
זוכר שזה עצבן ותסכל אותי אבל הקשבתי. נתתי לזה סיכוי כי היה משהו 
באינטראקציה שגרם לי לבוא לפגישה שנייה ולתת לזה סיכוי. אני חושב 

שהיה כאן אפקט רגשי מעורב.
המצב "אחרי"

ברור שהמצב טוב יותר, אבל עדיין יש גלישות לזמן ארוך בהגשת עבודות 
יותר  ההרגשה  בזמן.  להגיש  לי  עוזר  מהמרצים  ברור  מאוד  יעד   ]...[
טובה. מה שחשוב הוא שיש בסיס מספיק טוב להמשך שיפור ביכולות 
ובאסטרטגיות. יש מצע לשינוים בהמשך. עצם השיחות על זה מביאות 
למודעות גבוהה. התהליך הדיאלקטי והרפלקציה עוזרים להמשך שיפור. 
אני מרגיש שאני עדיין משתפר, זה מלווה בהרגשת שמחה. אחרי שנים 
אם  בספקות  פחות  ואני  קושי,  שיש  הבעיה  עם  להשלים  מתחיל  אני 
היו דברים  לומר כמעט הכול,  ביטחון  לי תחושה של  הייתה  זה תירוץ. 
שלא ידעתי אם לומר או לא, כי את לא הפסיכולוגית שלי. היו גלישות 
כן  ומתי  לעצור  מתי  ידעת  את  בדיוק,  לימודיים  היו  שלא  לתכנים  גם 
להיכנס לדברים ]...[ לגבי הבנת הקשיים והטלת ספק בליקוי – היום אני 
לא מתעסק בשאלה הזו, אני כבר רגוע יותר. אחד ההישגים הוא לחפש 

התאמות והקלות רק כשצריך, לא כשזה מגבה תכונות חלשות אצלי.

תוצרים חיוביים של ההצלחה
רועי נמצא כאמור בסיום התואר השני ולקראת כתיבת תזה.	 
הוא הגיש את רוב העבודות שגרר וקיבל ציונים גבוהים.	 
ניכר 	  שיפור  חל  לכתוב.  שעליו  העבודות  רוב  את  במועד  מגיש  הוא  כיום 

במיומנות הכתיבה האקדמית שלו.
וביטחונו 	  בכלל,  וביכולותיו  הלימודיות  ביכולותיו  בעצמו,  אמונתו  גברה 

בעבודה  לו  נדרש  מה  בדיוק  ולציין  עזרה  לבקש  יודע  הוא  גבר.  העצמי 
המשותפת וְלמה הוא זקוק כדי להתקדם.

יוחס 	  טוב  ציון  כל  שבו  הקודם  כבמצב  שלא  לעצמו,  הצלחות  מייחס  הוא 
לסיבה חיצונית.

הוא רכש הרגלי למידה חדשים וכלים חדשים להתמודדות בלימודים ובחיים.	 
בהם 	  הקבלה  שתנאי  יוקרתים,  עבודה  למקומות  ופונה  תעוזה  מגלה  רועי 

וההתנהלות היום-יומית מציבים דרישות גבוהות. 
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מחירי ההצלחה
מחיר כלכלי ואישי עקב שנות הלימודים הממושכות עד סיום התואר השני. 	 

המשך הדרך אינו עומד להיות קל. 
פיתוח תלות בסיוע ובאינטנסיביות של המפגשים. 	 

הפעולות שהביאו להצלחה 
הצבת מסגרת לתהליך 

אחר שיחת היכרות קצרה שבה הסביר רועי את סיבת הפנייה, ביצעתי תשאול 	 
בנוגע למצב האקדמי הנוכחי ולקשיים שלו. הוא סיפר שמצבו "לא טוב" בכל 

הקשור להגשת עבודות אקדמיות וכי הוא מחפש פתרון מיידי ומהיר לכך. 
הסברתי את שיטת העבודה הנהוגה אצלנו וציינתי כי מדובר בתהליך שמגלה 	 

העומדים  ולמכשולים  שלו  לליקוי  שלו,  הלמידה  לסגנון  ומודעות  הבנה 
בדרכו, ובה בעת מקנה דרכי התמודדות והרגלי למידה נכונים יותר. הבהרתי 
כי כדי להגיע להצלחה על התהליך להיות מדורג ולכן גם ממושך, אך בסיומו 
ושרועי  לשנינו,  משותף  שהתהליך  הדגשתי  הארוך.  לטווח  הרגלים  יירכשו 

חייב להיות שותף מלא בו. 
הסדרנו מסגרת עבודה משותפת. בפגישה הראשונה קבענו מסגרת לפגישות, 	 

יום ושעה קבועים עם אפשרות לגמישות על פי הצורך. קבענו פגישה שבועית 
אחת למשך תקופה מסוימת, עד להערכת מצב נוספת. בתיאום ציפיות בינינו 
הובהר כי נמתין זמן מה לתוצאות, שכן אין לצפות לשינוי לאחר פגישה או 

שתיים.
נתחיל: 	  שבהם  טיפול  מוקדי  שני  הגדרנו  עבודה.  מוקדי  על  ביחד  החלטנו 

שעל  העבודות  והשלמת  הכתיבה  מיומנות  שיפור  עצמי;  וניהול  זמן  ארגון 
רועי להגיש.

הערכת מצב אקדמית
ביררנו כמה עבודות רועי חייב בנקודת זמן זו. 	 
רשמתי את שמות העבודות שלא הוגשו ואת מועדי ההגשה, על פי הנתונים 	 

שהיו ברשותו. 
הנדרש 	  המאמץ  מידת  על  ושוחחנו  עבודה  כל  של  הדרישות  על  עברנו 

להשלמתה, על אורכה, על הקשר עם המרצה הרלוונטי ועל תחושותיו של 
רועי – אם הוא מרגיש נוח לפנות למרצה לשאול שאלות בנוגע לעבודה או 

לבקש להגיש את העבודה אחרי המועד. 



142 | מה בעצם עשינו? 

חלק מהעבודות כבר היו במהלך כתיבה. קראנו מעט מהן ובחּנו אם הבסיס 	 
הקיים מתאים להמשך כתיבה או שיש צורך להתחיל מחדש. 

יצאנו מהפגישה הראשונה עם רשימה של עבודות שנראה כי השלמתן בטווח 	 
של כחצי שנה היא סבירה. 

יעבוד 	  שרועי  הייתה  והכוונה  העבודות,  את  ומספרנו  עדיפויות  סדר  יצרנו 
על עבודה אחת בלבד בזמן נתון. דירגנו את הרשימה על פי סדר החשיבות, 

הדחיפות והראליות של מועד הסיום. 
הכנו תכנית עבודה מפורטת ובחרנו את העבודה שבה נתחיל. בין הקריטריונים 	 

לבחירה היו: סיכוי טוב לסיים, עבודה לא קשה מדי, לא ארוכה מדי, המרצה 
כבר אישר את הנושא. חיכינו לתשובת המרצה בדבר האיחור במועד ההגשה. 

רועי התייחס לעבודתנו על ארגון הזמן:	 
העבודה עם יומן, לעבוד באופן קבוע עם יומן, זה אחד ההישגים הגדולים. 
כששאלת  שלי  התסכול  את  זוכר  אני  לכול.  הבסיס  היה  הזמן  ארגון 
רלוונטי  אני מארגן את הזמן שלי. בהתחלה חשבתי שזה לא  איך  אותי 
ואפילו ילדותי לרשום יומן, היום אני חושב שזה אחד ההישגים הגדולים 
כלי  שהפך  עד  כשנתיים  לקח  שזה  חושב  אני  המשותפת.  העבודה  של 
מרכזי שאני משתמש בו. כיום ]אני[ משתמש ביומן באופן חופשי וטבעי. 
דברים  עושה  שהייתי  לזה  הביאו  המפגשים  פעמים  הרבה  בהתחלה, 
בכלל  אני  והיום  כלפייך,  אי-נעימות  מתוך  לפני,  יום  המפגש,  לקראת 
זו הפנמה של העבודה  לא חושב על זה, אני פשוט עושה, בלי לחשוב, 

המשותפת. 

הדרכה בסנגור עצמי

לפגישתנו 	  עד  הקבלה  בשעות  הרלוונטיים  למרצים  לפנות  התבקש  רועי 
בשבוע הבא.

שהוא 	  הלמידה  ליקויי  על  ולספר  קשייו  את  למרצים  להסביר  הונחה  רועי 
סובל מהם, ליידע אותם בכך שהתחיל לקבל סיוע ממרכז התמיכה ולבקש 
מועד הגשה חדש לעבודות. הדברים הוצגו לרועי בצורה בהירה ביותר, עם 
הנחיות ברורות והסבר מפורט מה לומר למרצים. רועי התחייב לעשות את 
"שיעורי הבית" שאנו קובעים בפגישות שלנו לפי לוח הזמנים שקבענו יחד. 

סיכמנו כי אם ייתקל בהתנגדות, יפנה מרכז התמיכה אל המרצה.
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תהליך הכתיבה

אחרי שקיבלנו "אור ירוק" להגשת העבודות התחלנו בתהליך של כתיבת עבודה 
מהיסוד, על פי שלבים מוגדרים: 

חידוד שאלת המחקר	 
סיעור מוחות לפיתוח הנושא 	 
כתיבה מדויקת של הנושא ושל שאלת המחקר 	 
כתיבה משותפת של ראשי הפרקים 	 

לראשונה עבד רועי בצורה מסודרת על פי שלבים מוגדרים. עם סיום העבודה 
הראשונה ציין כי שלבי העבודה "הכניסו סדר" ועזרו לו בכתיבה. הוא סיפר כי 
בעבר החל לכתוב מבלי לדעת מהו בדיוק נושא העבודה וללא תכנון והתמקדות 

בשאלה ובראשי הפרקים. אלה נמצאו תוך כדי כתיבה והשתנו כל העת.

בקרה

בסיום כל פגישה הגדרנו מטרות לאותו השבוע ורשמנו מה על רועי להשלים עד 
לפגישה הבאה.

התמודדות עם מצבי קושי
בא 	  רועי  שבהם  במקרים  למשל,  הדרך.  לאורך  שעלו  בעיות  על  שוחחנו 

וניסינו לחשוב  ביררנו בשיחה מדוע  לפגישה מבלי שהשלים את מטלותיו, 
על פתרונות. בין הקשיים העיקריים היו ארגון זמן והעברת רעיונות מהראש 

לכתב. 

דרכי ההתמודדות

קיימנו שיחה על עצם הקושי בניסיון לרדת לשורש הדבר. 	 
עקיפת הכשל בכתיבה )להגדרתו, יש "כשל בין הראש ליד"( – פתרון שהתגלה 	 

כמוצלח ביותר – הייתה ַהצעתי שאני אכתוב בשעה שהוא מדבר. הוא העלה 
רעיונות בצורה אסוציאטיבית, ניתח, תיקן את עצמו וכדומה, ואני הקלדתי. 
לאחר מכן היינו עוברים על הדברים ויחד מסדרים אותם כך שיתקבל רצף 

קוהרנטי. 
ואני 	  הדברים,  על  ביחד  עברנו  בבית  פרק  כתיבה של  לאחר  הכתיבה:  ליווי 

הערתי בנוגע לניסוח, לרצף, לקישוריות, לתחביר ולבהירות הטקסט. לעתים 
קראתי באוזניו את הכתוב ושאלתי אותו מה, לדעתו, הבעיה בקטע מסוים. 
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התמקדות בנושא: תוך כדי כתיבה הייתה לרועי נטייה להתפזרות, ולכן בכל 	 
מפגש עברתי על מה שכבר נכתב ומיקדתי אותו ללב הנושא. הצבעתי על 

עניינים שסוטים מן העיקר והופכים את העבודה ללא-קוהרנטית. 

ארגון זמן 

עבודה  נעשתה  הזמן.  וניהול  ארגון  של  התחום  היה  שטופל  שני  קושי  מוקד 
ביומן  השימוש  את  היום-יומית,  ההתנהלות  את  לשפר  שנועדה  אינטנסיבית 
ואת עצם המודעות לגורם הזמן. בכל מפגש הוקדש חלק מהזמן לתכנון השבוע 
הכשלים  על  לשיחה  הקודם,  בשבוע  עשה  שרועי  הדברים  על  לבקרה  הקרוב, 
מתמשך  ולסיוע  כצפוי  התנהלו  לא  כשהדברים  לעידודו  שבדרך,  והקשיים 

בהטמעת הרגלים אלו. 

הסבר על הקשיים בהתייחס לבעיות שנבדקו באבחון

וניהלנו  האבחון  דוח  אל  פעמים  כמה  חזרנו  המשותפת  העבודה  שנות  לאורך 
שיחה על ממצאי האבחון, על האבחנות, על ההשלכות ביחס לאקדמיה ולחייו 
האישיים ועל דרכי התמודדות. על אף האבחנות החד-משמעיות ודרגת הקושי 

החמורה, גם בשלב זה המשיך רועי להטיל ספק באבחונו כלקוי למידה. 

קשר אישי

חייו  על  לשיחה  פתח  פתחו  רועי  עם  האבחון  ושיחת  הראשונים  המפגשים 
והוא שניווט את  כל מפגש התחלנו בעשר של דקות שיחה פתוחה,  האישיים. 
תכניה. כך הלך והתגבש קשר חזק ומיוחד. רועי ציין פעמים רבות כי לתחושתו, 
המנוע  עבורו  הם  בעקבותיו  שנוצרה  המחויבות  ותחושת  הבין-אישי  הקשר 

לפעולה. 

שמירה על גבולות ומסגרת הטיפול ביחידת התמיכה 

לשני  להתייחס  נהג  הוא  פסיכולוגי.  טיפול  רועי  קיבל  אתי  למפגשים  במקביל 
סוגי הטיפול, לנתח את האופי השונה והדומה שלהם ולספר מה נותן לו כל אחד 
מהם. אני ייחדתי מקום להבאת נושאים מחייו האישיים ולפריקת מעט מהמתח 
שהצטבר במהלך השבוע בשל קשיים ובעיות. עם זאת, שמרתי שלא להתערב 

בנושאי הטיפול הפסיכולוגי. 
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כיום – המשך חיזוק ותמיכה

כיום אני נפגשת עם רועי פעם או פעמיים בחודש. התחושה היא כי מפגשים אלו 
עדיין בעלי ערך, על אף אופיים השונה. הם לחלוטין אינם מוְבנים והם זורמים על 
פי התכנים שרועי מעלה. אנחנו מדברים על מטלות אקדמיות, על תקופת עומס 
וצורך בארגון הזמן, על מהמורות שונות לאורך הדרך ואף על עניינים אישיים 

והתלבטויות. התחושה היא שמדובר בחיזוק ובתמיכה ולא בלמידה חדשה.

נקודות המפנה בתהליך
הגבוה  והציון  שתוכנן  למועד  קרוב  להגיש  הצליח  שרועי  הראשונה  העבודה 
על  לדבר  ישבנו  שבו  הספציפי  הרגע  המשותפת;  העבודה  בעקבות  שקיבל 
נוכל ללמוד להבא הביא להתגייסותו  ומה  העבודה כדי להבין מה היה בעייתי 
שהגענו  העבודה  טכניקת  העבודה;  בדרך  ובאמונה  בתמיכה  שנעשה  לתהליך, 

אליה – הוא מדבר ואני כותבת במקומו. רועי מוסיף בהקשר זה:
אני זוכר שהיה רגע של חוויית הצלחה שזה היה, "וואו, זה עוזר!", ומעין 
התלהבות מהתהליך המשותף ומהעזרה. נראה לי שזה לקח איזה שנה, 
אולי פחות. אני זוכר את התחושה של הישגיות ראשונה, והתחלתי לדבר 
הגשות  הטובים,  הציונים  את  זוכר  אני  "וואו".  בתור  חברים  עם  זה  על 
של  הרגשה  ותמונות,  רגעים  הראשונות,  החוויות  את  זוכר  אני  עבודה, 
התרגשות, ציונים, ארגון, שימוש ביומן, תחושה של תהליך לימודי שיש 

בו שליטה ותלם יותר ברור. אני מתחיל לשלוט בחיים שלי.

עקרונות הפעולה 
המשותף, 	  העבודה  תהליך  על  שיחה  התהליך:  לכל  מקדים  ציפיות  תיאום 

מיקוד תחומי העבודה המשותפים ודרכי העבודה. הבהרה שמדובר בתהליך 
עבודה לטווח הארוך ונחוצה אחריות רבה גם מצד רועי.

מהות 	  מהי  ושלב  שלב  בכל  והסבר  נלמדות  חדשות  מיומנויות  של  הדגמה 
של  הדגמה  ידי  על  עבודה  כתיבת  כמו  מיומנות  הנחלת  בתמיכה:  העבודה 
כל שלב. כל שלב וכל טכניקת עבודה הוסברו לאורך הדרך, לעתים מראש 

ולעתים אחרי תקופה של פעולה ותרגול, למשל השימוש ביומן. 
רצף, עקיבות, בקרה מתמדת של המומחית לליקויי למידה: כל תחום שנגענו 	 

נקבעה  שבועית  פגישה  בכל  עצמן.  הפגישות  גם  וכך  ברציפות,  התנהל  בו 
לעשות  רועי  שהתבקש  משימה  וכל  פגישה,  סיכום  נכתב  הבאה.  הפגישה 
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נבדקה בשבוע שלאחר מכן – מה נעשה, אם היו קשיים וכדומה. עקיבות זו 
של פגישה שבועית נמשכה כמה שנים.

עצרנו 	  תקופה  מדי  המשותף:  מהתהליך  מסקנות  הסקת  של  ביניים  שלבי 
לחשיבה ולשיחה על הדברים שעשינו עד כה, אם התקדמנו, היכן אנו עומדים, 

מעין הערכת מצב לליווי ולתמיכה, להבין אם התמיכה מסייעת וכיצד.
הכתיבה, 	  במיומנות  למשל,  לתת-מטלות:  הגדולות  המטלות  של  חלוקה 

ומשימות  שלבים  יצרנו  סמינריונית,  עבודה  בכתיבת  מיד  להתחיל  במקום 
קטנות, שההתמודדות הרגשית והלימודית עמן קלות יותר.

מעקב רציף על הרגלי סדר וארגון בכל תחום שרועי ניצב לפניו: סדר וארגון 	 
הם הבסיס לכל מיומנות ולהתנהלות בכלל. נגענו באלה בכל תחום – בקריאה, 

בכתיבה, בהתנהלות מול האקדמיה ובמטלות שונות בחיים.
כללו 	  הפגישות  הסטודנט:  של  ולהתקדמותו  לעבודתו  בנוגע  מתמיד  משוב 

שיחות רבות על מצבו של רועי, על התקדמותו, על הדרכים שבהן הוא פועל 
מול הקשיים ועל מה שעדיין ניצב לפניו. היה שיתוף הדדי, פתוח וכן. 

אמונה שלי ביכולתו להצליח: אני מאמינה כי רועי הרגיש את אמונתי בו דרך 	 
טון הדיבור שלי, ההשתתפות שלי בשמחות שלו באמצעות חיזוקים, שמחה 
אמיתית, התעניינות עמוקה וכנה ואמירות ישירות שלי על כך שאני מאמינה 
"היה  עבורו:  משמעותי  היה  זה  יחס  כי  מציין  רועי  עמו.  בקשר  ושמחה  בו 
חשוב לי איך את תופסת אותי עם התסבוכים והקשיים שלי. ידעת לתת לי 

המון ביטחון בזה". 
הדגשת האחריות שלו לתהליך העבודה ולביצוע השינוי: למן תחילת העבודה 	 

שעליו  ידע  הוא  התהליך.  בהצלחת  רועי  של  אחריותו  הובהרה  המשותפת 
גם כשלא האמין  וללכת אתי  גם לסמוך עליי  ולעתים  לקדם דברים בפועל 

שמשהו אכן יעזור )למשל, השימוש ביומן(.
זיהוי בעיות וכשלים תוך כדי עבודה משותפת ומציאת פתרונות: התייחסות 	 

ישירה לבעיות שעלו וחתירה משותפת להעלאת אפשרויות פעולה לפתרון. 
למשל, אם רועי לא ביצע את ההתקדמות השבועית שסיכמנו עליה בכתיבת 
עבודה, ניסינו להבין מה היה הקושי ומדוע נמנע מהתמודדות, וחיפשנו דרך 

לעקוף בעיות כאלו.
הדגשה של תהליך הליווי והתמיכה כתהליך משותף לשנינו: רועי כשותף מלא 	 

בחיפוש פתרונות. 
ובדוא"ל 	  בטלפון  זמינות  מיוחדים:  במקרים  העבודה  לשעות  מעבר  זמינות 

"ידעת לקבוע גבולות  לעניינים דחופים שלא בזמני הפגישות. לדברי רועי: 
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מאוד ברורים. היית זמינה, אבל ידעתי שיש לך החיים שלך ושאני לא יכול 
להתקשר בכל עת. לפעמים רציתי לשתף, אבל הייתי חושב אם אני יכול או 
לא. זה יכול להיות מתסכל, אבל אני חושב שהצלחנו לעצב גבולות ברורים".

למידה 	  ליקויי  על  הסבר  באמצעות  וליכולות:  לקשיים  מודעות  הגברת 
משמעות  על  ושיחות  רלוונטי  מידע  מתן  הסטודנט.  חיי  על  והשפעותיהם 

הליקויים בכל הנוגע לעולמו. 

סוגיות לא פתורות להמשך הלמידה
מהי מידת התלות שנוצרת בעקבות תמיכה ללא הגבלת זמן וללא תשלום? רועי 

מסביר:
יכול להיות שיש מרכיב של תלות בקשר הרגשי, אבל קשה לדבר על זה 
כתלות. זה נושא מאוד מורכב, הגבולות כאן פחות ברורים, זה מאפשר 
להפסיד  פוחד  אני  היום  פסיכולוגי.  טיפול  לא  זה  אחרת,  התקשרות 
התמקדות  ויש  לעשייה  רגשי  מנוף  של  שילוב  בו  יש  הזה,  המקום  את 
באסטרטגיות. כן, רכשתי אסטרטגיות. היו ימים שחששתי שלא הפנמתי 
כיום,  גם  נכון  מתנהל  שאני  יודע  אני  היום  הסוף.  עד  אסטרטגיות 
כשהפחתנו את מספר המפגשים. כן, כנראה נוצרת תלות מסוימת. הקשר 
אותי  גם  הפחיד  לפעמים  זה  מהחיים.  משמעותי  חלק  היום  הוא  הזה 
שאולי נוצרת תלות מסוימת, ומידת האוטונומיה שלי חשובה לי. כשאני 
לא מצליח להגיש עבודה, עולה שאלה אם זה לא מספיק עדיין. לפעמים 
יש לי הרגשה שהייתי צריך לראות שיפור יותר גדול מול הזמן שהשקענו, 

זה עולה כשאלה. ההרגשה המיידית היא כן טובה מאוד. 
לסיום, הקשר עם רועי היה הקשר החזק והממושך ביותר שלי עם סטודנט במהלך 
שנות עבודתי במרכז התמיכה. בשנים אלו נבנו בינינו שיח ושפה משותפים. אני 
מעריכה אותו מאוד על כישוריו ועל יכולותיו וגאה בו על הדרך הארוכה שעשה. 
ויותר, עד לפרידה  יותר  יוביל אותנו לכיוון עצמאי  כולי תקווה שהמשך הדרך 
בלתי-נמנעת. בשלב זה אנו נפגשים מדי שבועיים-שלושה ומכוונים את העבודה 

המשותפת למעבר לעצמאות מלאה.



148 | מה בעצם עשינו? 

טיפול משולב של פסיכולוגית ומומחית לליקויי למידה – 
סיפורה של עדי

שירלי הרשקו

סיפור הצלחה זה מתמקד בטיפול שנערך ביחידה לאבחון ולתמיכה בסטודנטים 
לקויי למידה, המשלב טיפול רגשי ותמיכה לימודית. לכל אחת מחברות הצוות 
)במקרה  המלאה  באחריותה  שהוא  תפקיד  יש  והתמיכה  האבחון  יחידת  של 
ובלבטים  בחוויות  נפגש אחת לשבוע לשם שיתוף  זה, מרכזת קמפוס(. הצוות 
כל  ערכו  להלן,  שמתואר  העובדות,  לאחת  התשאול  את  משותפת.  ולחשיבה 

המשתתפות באחת מישיבות הצוות, כחלק מלמידה משותפת. 
ואינטימי, שהוא שלוחה של הקמפוס המרכזי.  נערך בקמפוס קטן  הטיפול 
זה מקום נעים מאוד הן בזכות הסביבה החיצונית שלו הן בזכות הצוות האדיב. 
המקום תומך ומכיל, והאווירה האינטימית השוררת בו התאימה מאוד לצרכיה 

של הסטודנטית עדי. 
עדי התקבלה ללימודיה לתואר ראשון במסגרת פרויקט מצטיינים. חלומה 
היה לעסוק בתחום שאפשר ללמוד אותו רק במוסד האקדמי שאליו התקבלה, 
נאלץ  והמוסד  רצופות,  שנתיים  במשך  הבסיס  קורסי  בכל  נכשלה  היא  אבל 
להפסיק את לימודיה. עדי פנתה לדיקן הסטודנטים בבקשה לתת לה אפשרות 
נוספת להשלמת הקורסים בשנה שלישית, אף על פי שהדבר אינו נהוג. סיפורה 
ליחידה לאבחון  ולכן הפנה אותה  לה,  נחוש לעזור  היה  והוא  נגע ללבו  האישי 
ולתמיכה בסטודנטים לקויי למידה. כאן נפגשה עדי עם יועצת הקמפוס, ולאחר 
מכן הופנתה לאבחון, שהיה אמור להכתיב במידה רבה את ההחלטה בנוגע אליה. 

תוצאות האבחון לא סיפקו הסבר לקשיים. 
עדי הופנתה לשיחה עם מנהלת היחידה. בשיחה זו עלו קשיי רקע מורכבים: 
אמּה של עדי סובלת ממחלה כרונית קשה, שמחריפה עם השנים ושבעטייה היא 
זקוקה למטפלת צמודה. אביה עוסק בשיווק ומרבה להיעדר מהבית. עדי מטפלת 
במשפחתה ועובדת למחייתה בחברה העוסקת בתחום לימודיה. את רוב זמנה 
היא משקיעה בטיפול באמה ובאחותה הצעירה, ומתקשה למצוא זמן ללימודים. 
במטרה  הייעוץ,  בשירותי  בכיר  לפסיכולוג  עדי  הופנתה  השיחה  בעקבות 
לאחר  הלימודית  במערכת  להתייצב  לה  יעזרו  ותמיכה  טיפול  אם  יחד  לחשוב 
של  תמונה  התקבלה  הפסיכולוגית  בהערכה  שנתיים.  שנמשך  הכושל  הניסיון 
מתקשה  היא  בו  נתונה  שהיא  הרגשי  העומס  שבשל  ורצינית,  אחראית  בחורה 

להתפנות ללימודים כנדרש. 



פרק 8ב  כל עוד התעקשנו יחד ם הצלחתנו הייתה מובטחתי  | 149

בהחלטה משותפת הומלץ להשאיר את עדי במוסד האקדמי, לאחר שהתחייבה 
לקבל סיוע נפשי ותמיכה לימודית. הפסיכולוגית ועובדת היחידה שמרו על קשר 
ביניהן, בידיעת עדי, לתיאום הטיפול המשולב. הטיפול נועד לסייע לעדי לעבור 
את בחינות החובה של שני הסמסטרים, כדי לעלות לשנה ב' ולהמשיך בלימודים.

ההצלחה נלמדת
75. היא  עדי מתפקדת ומרגישה כסטודנטית, וממוצע ציוניה בסוף השנה היה 
עברה את כל המבחנים של קורסי החובה כמצופה ממנה. עדי המודעת לקשייה 
וללמוד. עם עזרה רבה היא מצליחה  מרגישה לראשונה שהיא מסוגלת לשבת 
להשתחרר מהכאב ומהמחויבות הכרוכים בטיפול במשפחה ולהשקיע בעצמה 
בתקופה  שלה  המרכזית  המטרה  את  מגדירה  היא  כיום  בחיים.  ובהתקדמותה 
הקרובה כסיום שנת הלימודים בהצלחה, ועתידה ולימודיה האקדמיים נמצאים 

בסדר העדיפויות שלה במקום גבוה. 
ְלעובדת היחידה, העבודה המשולבת עם הפסיכולוגית נתנה תחושת חיזוק 
ואישור לקווי הפעולה שננקטו, וגם הרגשה שהיא "לא לבד במסע ההצלה הזה". 
לדילמות  בנוגע  או  הדרך  להמשך  בקשר  להתייעץ  מי  עם  תמיד  היה  לעובדת 
שעלו, ועם מי לשמוח או לפרוק את האכזבות כשהיו. התחושה הייתה שאפשר 
להצליח במשימה, כי כמה וכמה גורמים מטפלים בעדי, וכל אחד תורם מהידע 

ומהניסיון שלו. 

תיאור המצב לפני התחלת הטיפול ולאחר תקופה בטיפול

אחרילפני

עדי לא הצליחה ללמוד בצורה 
עצמאית בבית, לא הגיעה לשיעורים, 

לא למדה למבחנים ולא ניגשה אליהם. 
היא נכשלה ברוב הקורסים ולא 

הצליחה לסיים את שנת הלימודים 
ולעבור לשנה הבאה.

מגיעה למרבית השיעורים, לומדת 
במהלך הסמסטר, לומדת למבחנים 
ומתארגנת זמן סביר מראש, עוברת 

מבחנים, יש לה מחויבות לימודית 
והרגשה של שייכות. 

הלימודים היו במקום האחרון בסדר 
העדיפויות של עדי, ולפניהם המשפחה 

והעבודה. 

עדי החליטה למקם את העבודה ואת 
המשפחה במקום אחר בסדר העדיפויות 

)אחרי הלימודים( וקיבלה החלטה 
שמטרתה העכשווית היא להצליח 

בלימודים ולהתרכז בכך. 
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אחרילפני

עדי לא נעזרה בדבר – לא בטיפול 
תרופתי, לא בטיפול פסיכולוגי ולא 

בתמיכה לימודית. 

עדי נעזרת באופן עקיב הן בשירותי 
הייעוץ הן בתמיכה הלימודית. היא גם 

מטופלת בריטלין.

העצמי, חל כרסום מתמיד בדימוי העצמי שלה. בדימוי  משמעותי  שיפור   ניכר 
יש לה תקווה, ועקב כך גברו המוטיבציה 

שלה ונכונותה להשקיע.

לא היה שיתוף פעולה בין שתי 
היחידות בכל הקשור לטיפול 

בסטודנטים.

ניכר שיתוף פעולה צמוד בטיפול בין 
היחידה הפסיכולוגית ובין היחידה 

לתמיכה לימודית. 

תוצרים חיוביים של ההצלחה
עלייה בתחושת המסוגלות האישית של עדי 	 
שיפור במוטיבציה ובהתגייסות של עדי 	 
מחויבות הולכת וגוברת של עדי כלפי עצמה וכלפי עתידה.	 

מחירי ההצלחה
הטיפול הפסיכולוגי עזר מאוד לעדי, אך גם הציף אותה בתכנים קשים, עם 	 

עליית המודעות והעלאת התכנים הרגשיים לראשונה בחייה.
עובדת 	  התקשתה  היחידות  שתי  בין  והצמודה  המשותפת  העבודה  בגלל 

היחידה להגדיר את חלקה בהצלחה ולזהות את תרומתה הייחודית לכך. 
לעתים היטשטשו הגבולות במשולש הטיפולי. לא היה ברור איזה מידע יכול 	 

ועדי(.  הפסיכולוגית  היחידה,  )עובדת  הפועלות  הנפשות  שלוש  בין  לעבור 
כך למשל לא היה ברור אם עובדת היחידה יכולה לספר דברים לפסיכולוגית 

ולהפך. 
לעתים היו חילוקי דעות בין המטפלות והן לא נקטו אותה גישה. כך לדוגמה, 	 

מטפלת אחת חשבה שלא כדאי ללחוץ בכיוון הלימודי אלא להתרכז בכיוון 
הרגשי )שרוצה לברוח מהלימודים(, והשנייה חשבה להפך. 

הפסיכולוגית בפקולטה מוחלפת בתום כל שנת לימודים. לכן בשנה השנייה 	 
היא לא תלווה את עדי, ועדי ועובדת היחידה יצטרכו להתרגל לפסיכולוגית 

חדשה. 
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הפעולות שהביאו להצלחה
בקשתה 	  שתיבחן  כדי  אבחון  לעבור  התחייבה  עדי  מקדים:  אבחון  ביצוע 

להפסקת  בנוגע  הפקולטה  בתוך  אי-הסכמה  בשל  באוניברסיטה.  להישאר 
עם  בשילוב  ואנו,  דעת,  חוות  לקבלת  אלינו  פנו  במוסד  עדי  של  לימודיה 
שירותי הייעוץ הפסיכולוגיים, ערכנו לה אבחון מורחב, שכלל אבחון תפקודי 
למידה, הערכה קלינית של פסיכיאטר מומחה בתחום הקשב והערכה קלינית 

אישיותית אצל פסיכולוג קליני בשירותי הייעוץ. 
התהליך 	  על  שיחה  התקיימה  הראשונה  בפגישה  משותפת:  מטרה  הגדרת 

שעברה עדי כדי שתוכל להמשיך וללמוד )אבחונים, שיחות וכדומה(. הובהר 
לה מצבה ה"שביר", כלומר הימצאותה על תנאי במהלך אותו סמסטר. עוד 
ללמידה  ושיטות  זמן  ארגון  הטיפול:  מטרות  והוגדרו  ציפיות  תיאום  נעשה 

יעילה ובו בזמן תמיכה רגשית שתקבל מן המטפלת האחרת. 
והמטפלות. 	  עדי  של  המחויבות  הגדרת  מחייבת:  טיפול  מסגרת  הוגדרה 

כל  עם  שבועית  פגישה  הייתה  שנתיים  במשך  ותוחזקה  שנקבעה  המסגרת 
אחת מהמטפלות.

גיוס מחויבות באמצעות הצבת תנאי של הפקולטה: בפגישה הראשונה נאמר 	 
בל- תנאי  זהו  כי  והובהר  כולן,  לפגישות  להגיע  יש  כי  חד-משמעי  באופן 
יעבור להמשך הישארותה במוסד. הועבר המסר: "אם את רוצה להישאר – זו 

ההזדמנות האחרונה שיש לך". 
נערכה עבודה שבועית על ארגון וניהול זמן: תוך כדי עבודה נעשו הערכת זמן 	 

נכונה למטלות ואיזון נכון בין מטלות לימודיות למטלות אישיות )וכתוצאה 
מזה – איזון בין טיפול במשפחה לבין למידה(. כל שבוע שוקפה עבור עדי 
המטרה המרכזית בנוגע לסיום הקורסים השנתיים, לעומת המטרות המשניות 

)עבודה, התנדבות(. 
פעילות נחושה ביחס לרצון של עדי להימנע מהתמודדות: לדוגמה, כשהיא 	 

הביעה רצון להתנדב, עובדת היחידה התעמתה אתה והוכיחה לה כי אין לה 
פנאי לכך. בד בבד עבדנו אתה בצד הרגשי על השאלה מנין מגיע הצורך שלה 

בכך. 
העברת מסר חזק, שאף אחד אינו מוותר: במהלך הטיפול הובהר לעדי שהצוות 	 

מאמין בה ועומד מאחוריה, אינו מוותר לה ואינו מוותר עליה. עובדת היחידה 
חזרה וציינה את הטענה ש"שינוי לא מתחולל בדרך נס", ושבה ופירטה את 

הפעולות שיביאו את עדי להצליח. 
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ארגון ברור של התוויית הטיפול המשולב: הוגדרה מראש חלוקת התפקידים 	 
בין המטפלות – האחת הציבה גבולות ברורים והאחרת חיזקה את הפן הרגשי, 
כדי שעדי תוכל לפעול במסגרת הגבולות שהוצבו. בו בזמן בוצעה התערבות 
שתי  בין  הפעולה  ושיתוף  המשולב  הטיפול  יותר.  רחבים  חיים  באורחות 
שתי  בין  המידע  מהעברת  החל   – הצלחה  וקצר  וברור  עקיב  היה  היחידות 
המטפלות, דרך החזקה ברורה של המצבים הנפשיים וכלה בקידום התפקוד 

המשימתי. 
בהתנהגות, 	  התייצבות  חלה  וחצי  חודש  לאחר  ומחמאות:  חיזוקים  שיקוף, 

העבודה  מטרת  הייתה  זה  בשלב  הזמנים.  ללוחות  בהתאם  עבודה  וניכרה 
השוואה  עם  מרובה  שיקוף  עבודת  חיובית:  בנימה  הקיים  המצב  תחזוק 

לתפקודה של עדי בעבר, חיזוקים ומחמאות. 
התאמת הטיפול למהלך הסמסטר: 	 

לפני הבחינות – המטרה הייתה ארגון וניהול זמן.   
לקראת הבחינות – בניית תכנית התכוננות לפני כל בחינה על פי לוח זמנים   
הפוך )חמישה ימים לפני כן, ארבעה ימים לפני כן וכן הלאה(, הערכת זמן עבור 
כל פרק למידה הנדרש לבחינה, העלאת סיטואציות העלולות לגרום לרגעי 
משבר ומציאת דרכים להתגבר עליהן )להתקשר, לקבל עידוד(. התהליך היה 
סביבת  איתור  גם  למבחן.  בלמידה  להתחיל  לה  וסייע  עבורה  משמעות  רב 
לימוד מתאימה בעבורה )בחדרים השקטים בפקולטה( עשתה את שלה. עדי 

גם השתמשה בריטלין לשיפור הריכוז.
לקראת סוף תקופת הבחינות – עידוד רב, תחזוק ושמירה על הכוחות בכל   

פגישה שבועית למרות ההתמודדות הלא-קלה. 
)לא ביצעה 	  גם כשעדי מעדה מדי פעם  וקבלה  ננקטו הכלה  וקבלה:  הכלה 

במועד  להיבחן  ונדרשה  במבחן  נכשלה  לבצע,  צריכה  שהייתה  מטלות 
והאמונה  ההבנה  חיזוק  של  תהליך  עברה  היחידה  עובדת  גם  וכדומה(.  ב' 
ביכולותיה ובכוחותיה של עדי, ואף למדה להעביר אמונה זו לעדי ולהעניק 

לה את ההרגשה שהיא מלווה אותה תמיד, גם אם יש מעידות בדרך. 

נקודות המפנה בתהליך
התהליך, 	  המשך  על  נוקשה  שיחה  קיימנו  התמיכה  תחילת  לאחר  כחודש 

הזכירה  שירלי  בלבד.  חלקית  והתגייסות  עצמי  ויתור  של  תחושה  בעקבות 
בגישתה  ממשי  שיפור  יחול  לא  ושאם  מתקרב,  הסמסטר  שסוף  לעדי 
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ובהישגיה, היא לא תוכל להמשיך בלימודים. שירלי הדגישה בשיחה עד כמה 
היא מאמינה ביכולותיה של עדי ומקווה למענה שתצליח לחולל את השינוי. 
שיחה זו הייתה נקודת מפנה של התחייבות. מיד אחריה ניכרה תפנית, ועדי 
מטלות.  ולבצע  יומן  לנהל  התחילה  היא  מלא:  באופן  לתהליך  התגייסה 

השיחה, שכללה גם יסוד משתף וגם הצבת גבול ברור, עשתה את שלה. 
בוחן אמצע באחד הקורסים שעדי הצליחה בו חיזק אותה ואת אמונתה שהיא 	 

מסוגלת ללמוד ולהצליח.
שיחה חשובה נוספת התקיימה לאחר שעדי ביטלה פגישה, משום שלא מילאה 
את המטלות שהוטלו עליה בפגישת התמיכה הקודמת. בשיחה הסבירה שירלי 
לעדי שהיא מקבלת ומכילה אותה גם כשהיא נכשלת, וכי זה חלק מהתהליך, ולכן 

היא אינה צריכה לחשוש מכך שִאכזבה. 

עקרונות הפעולה
התייעצות משותפת עם גורמים מקצועיים להבנת מקור הקשיים ולהערכת 	 

זה  זה עם  דיברו  הורי חלופי: הגורמים שטיפלו בעדי  יצירת מודל   – כוחות 
דרך  על  החליטו  וכך  אלקטרוני,  בדואר  והתכתבו  פגישות  קיימו  בטלפון, 
הטיפול הרצויה לכולם. התכנים שעלו בפגישות האישיות נשמרו בחשאיות, 
ונוצרה חלוקת תפקידים ברורה בין תחומי ההתייחסות של כל אחד מאותם 
בין  זמן  ארגון  למבחנים,  למידה  בשיעורים,  הנוכחות  לדוגמה:  גורמים. 
כמו  רגשיים,  נושאים  שירלי;  של  בסמכותה  היו  באלו  וכיוצא  המחויבויות 
רגשות אשמה וחרדות, היו בסמכות הפסיכולוגית הקלינית. המטפלות נפגשו 

או תקשרו בדרך אחרת לפחות פעמיים בחודש.
קביעת מסגרת טיפול מסודרת: בקביעת המטרה המשותפת הובהר כי ללא 	 

לטיפול  הגעה  הטיפול.  ליעדי  להגיע  ניתן  לא  וקבועות  מסודרות  פגישות 
במועד הייתה תנאי בל-יעבור.

מרכז 	  מבחינת  הראשון:  במפגש  שהוגדרה  המטרה  על  מתמשכת  עבודה 
התמיכה המטרה הייתה שיפור של ממש בתפקוד הלימודי כדי לעבור את 
אל  כוון  והטיפול  מפגש,  בכל  כמעט  הוזכרה  זו  מטרה  בהצלחה.  הבחינות 
באופניים:  תלול  במעלה  עלייה  של  הדימוי  ונשנה  חזר  בשיחות  השגתה. 
אם מורידים את הרגל מהדוושה – נופלים. השימוש בדימוי הזה יצר שפה 
 – מהדוושה  הרגל  את  מורידה  את  "אם  לדווש",  תפסיקי  "אל   – משותפת 

תפלי" וכדומה. 
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חיזוק המטרה המשותפת: "הפעם לא מוותרים". הדבר נעשה על ידי חזרה על 	 
ופירוט  אופטימית  בעדי, חשיבה  הכוחות הטמונים  חיזוק  מטרות התהליך, 

הצעדים להצלחה.
באמירות 	  הן  התבטאה  העובדת  של  האמונה  במטופלת:  כנה  אמונה  ביטוי 

במוסד  לגורמים אחרים  בהסבר המצב  אודותיה,  על  הן בשיחות  עדי  כלפי 
הלימודים ובִסנגור עליה תוך עמידה על כך שהיא תקבל את מלוא זכויותיה 
אהבה  התלהבות,  תקווה,  ביטויי  כי  להניח  ניתן  לה.  לעזור  שיכול  מה  ואת 

ואמונה ביכולת לשינוי שהפגינה העובדת כלפי עדי תרמו לתהליך.
לשם 	  עדי  הגיעה  שממנו  הרקע  והבנת  הקשבה  הטיפול:  של  מדויק  כוונון 

והעבודה  המקדים  האבחון  ועכשיו".  "כאן  לצרכיה  הטיפול  של  התאמה 
ההכלה,  את  ואף  הטיפול  מטרות  את  חידדו  הפסיכולוגית  עם  המשותפת 

ההבנה וההתאמה של הטיפול במהלך הסמסטר.
תוך 	  זמן,  ארגון  של  עקרונות  הקניית  מציאותיים:  זמנים  ללוחות  חיבור 

שימת דגש בנטייתה של עדי להשקיע את כל כולה בנתינה לאחרים ולמעט 
לוח  נבנה  מפגש  כל  בתחילת  ולעתידה.  לעצמה  הנוגע  בכל  זמן  בהשקעת 
זמנים לשבוע הקרוב על פי לוח הזמנים של הסמסטר, ובהתייחס לרצון של 

עדי לברוח ממשימות לימודיות. 
עבודה שיטתית על שיפור תהליכי למידה: למשל, עריכת סיכומים ממוקדים. 	 

להכינן  שיש  שבועיות  משימות  סומנו  השבועי  הזמנים  לוח  על  בעבודה 
והוחלפו דעות כיצד לעשות זאת. לאורך כל הזמן הובהר לעדי שאיש אינו 

"מוותר עליה", ושכולם מאמינים שתצליח בלימודיה. 
התגייסו 	  הטיפול  גורמי  כל  נוספים:  טיפול  גורמי  עם  צמודה  צוות  עבודת 

)מומחית  היחידה  ועובדת  הפסיכולוגית  משותף.  כטיפול  ולבנייתו  לטיפול 
ושמרו  ביניהן  שבועיות  פגישות  קיימו  הן  במשותף:  עבדו  למידה(  לליקויי 
על קשר רציף בכל הנוגע למצבה של עדי ולאפשרויות הטיפול בה. פעמים 
רבות הן החליטו ביניהן כיצד לפעול, והיו מקרים שכל אחת קיבלה על עצמה 

תפקיד אחר כדי לשמור על איזון )״השוטר הטוב" ו״השוטר הרע"(. 

סוגיות לא פתורות להמשך הלמידה 
משך העבודה הרצוי: כמה זמן יש להמשיך את הטיפול במתכונתו הנוכחית 	 

כדי שעדי תוכל לפעול באופן עצמאי?
האישיים 	  ובחייה  בלימודים  להתקדמותה  יסייע  אכן  הטיפול  המשך  האם 

לאורך זמן?
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כיצד צריכה להתנהל העברת המידע בין המטפלות, והיכן הגבולות של כל 	 
טיפול?

טיפול רב-שלבי קוגניטיבי-התנהגותי
יהודית )דיתי( דנן

לקראת כתיבת סיפור ההצלחה המתואר בתת-פרק זה התקיימה שיחת תשאול 
במתודת  למידה  מלווי  בידי  שנערך  מהתשאול,  חלקים  אריק.  ולסטודנט  לי 
הלמידה מהצלחות ובשיתוף עם עובדות ממרכז התמיכה ועם אריק, מובאים כאן 

כהקדמה חיה לסיפור. 
במדעי  קורסים  עבר  לא  אריק  שעברה  בשנה  )דיתי(:  היחידה  מנהלת 
לעשות  שעליו  לכך  גבוהה  מודעות  עם  אליי  הגיע  הוא  השנה  החברה. 
שינוי במטרה ולעבור את הקורסים שבהם הוא נכשל בשנה שעברה. אז 
הוא לא הצליח להגיש את התרגילים ואת העבודות, ולמבחן כלל לא ניגש. 
מהסוג  לתמיכה  בשל  ושאני  השתפר  הנפשי  שהמרכיב  הרגשתי  אריק: 

שניתן במרכז. אני מניח שאצטרך להמשיך בטיפול. 
בקצב  לעמוד  מצליח  שאריק  הוא  השנה  שהשתנה  מה  המרכז:  מנהלת 

הדרישות הלימודיות. הקושי הגדול היה בהגשת עבודות ותרגילים. 
אריק: למבחנים אני לרוב מצליח לגשת, אבל בייסורים גדולים. 

תרגילים  להגיש  להצליח  הייתה  יחד  שהגדרנו  המטרה  המרכז:  מנהלת 
ועבודות. 

הפסיכולוגי  הטיפול  של  התהליך  כל  וגם  המון,  לי  תרם  הליווי  אריק: 
וההתייעצות הפסיכיאטרית, וכמובן התמיכה והליווי הלימודיים שקיבלתי 
במרכז התמיכה. הייתי זקוק לשני מרכיבי הטיפול. אני אדם לא שיטתי – 
לוח הזמנים שלי מבולגן. חלק חשוב שעברתי במהלך הטיפול במרכז הוא 
ניתן לדחוף  איך  ומנסים לראות ראלית  דף  לוקחים  זמנים.  לוח  שבנינו 
את כל המטלות שיש לעשות במגבלות הזמן. מתחילים מדברים קשיחים 
שמכניסים ללוח הזמנים. הדברים הקשיחים הם שעות העבודה, שהיו בין 
100 ל-120 שעות חודשיות. היו השיעורים בכיתה. הדברים הקשיחים הם 
עבודה ולימודים. לאחר מכן מסתכלים על הזמן שנשאר ומנסים לראות 
איך דוחסים בזמן שנשאר את המטלות הלימודיות. הנטייה שלי הייתה 
להגיד בכל זמן פנוי שנשאר, אני אלמד. למדתי פה שזו לא תכנית עבודה. 
צריך לתכנן את לוח הזמנים באופן ספציפי. קודם כול, מי שעבדה אתי 
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לימדה אותי שאני לא יכול להספיק הכול וגם להגיע לשלמות ולביטחון 
המלא שאני תמיד שואף להגיע אליהם. עם זאת, למדתי שצריך לתכנן 
זמנים מדויקים. לוקחים נושא ואומרים מתי נכניס את העבודה הלימודית 
הנדרשת עבור אותו נושא – לאיזה זמן, מתי יש לי זמן לזה השבוע, ולכמה 
להתחשב  ללמוד  צריך  שלי.  הספציפי  העבודה  סגנון  עם  אזדקק  זמן 

במגבלות הזמן הניתנות לי.
מנהלת המרכז: כל שבוע הכנו תכנית עבודה והתחלנו להיכנס גם לתחום 
בחירת  נושא,  בחירת   – לעשות  שצריך  המטלה  את  מפרקים  התוכן. 
מקורות מידע, בניית ראשי פרקים, בניית שלד לעבודה, התייעצות עם 
אנשים. את כל הדברים הללו בנינו על ציר זמן, כי הנטייה של אריק היא 
תמיד  והוא  מקורות,  ועוד  עוד  ולבדוק  אנשים  ועוד  עוד  עם  להתייעץ 
מרגיש שהוא עוד לא יודע מספיק, ובינתיים הזמן עובר והוא לא מצליח 

להתארגן עם תאריכי ההגשה.
אריק: למדתי איך לבחור מקורות מידע באופן יעיל. לעשות סינתזה בין 
החוקרים השונים שאומרים למעשה את אותו הדבר, למדתי למצוא את 
המקום הזה שבו אני אומר: אוקי, הבנתי, אני יכול לכתוב ואני לא צריך 

להמשיך ולבדוק עוד ועוד.
מנהלת היחידה: בשנה שעברה בחר אריק נושא רחב מאוד שיש בו חומר 
לבחור  איך  בשאלה  מחשבה  הרבה  השקענו  כך  על  לחזור  לא  כדי  רב. 
נושא שאפשר להתחיל לכתוב עליו משהו וגם לסיים. הגדרנו פרמטרים 
שיהיה  הנושא  בבחירת  עסקנו  אריק.  עבור  אופטימלי  נושא  לבחירת 
מצומצם יותר כדי לא להתפזר. רואים באיזו פריזמה כדאי להתמקד. אחר 

כך רואים איזה חומר יש על הפריזמה המסוימת שבחרנו. 
אריק: בפגישות עברנו על כתיבת העבודה. אף על פי שהיה פער בין מה 
שתכננו מבחינת לוח הזמנים ועדיין הייתי בפיגור, בסופו של דבר הגשתי 

את כל התרגילים והעבודות של סמסטר א' וגם ניגשתי לכל המבחנים.
לעשות  הספיק  שאריק  הדברים  על  עברנו  שבוע  כל  היחידה:  מנהלת 
לעומת מה שתכנן לעשות. בשבועות שבהם הוא לא עמד בזמנים דיברתי 
אתו על הנטייה שלו להתפזר, על הפחד מעמימות, על הצורך לבדוק עוד 
ועוד, על הפחד שהחמיץ משהו ועל הצורך והקושי להצטמצם. השיח לא 
היה בסגנון של הטפת מוסר, כי לאריק עצמו הייתה נטייה לשפוט את 
עצמו ואת העולם בחומרה רבה מאוד, והוא ממילא נטה לשיפוטיות-יתר 
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בכל פעם שלא עמד במה שתכנן עבור עצמו. היה פה ניסיון להבין איפה 
זה עדיין לא הולך, ותמיד גם עם הסתכלות על מה שכן נעשה וכן קידם 
אותו במהלך השבוע. כל הזמן הזכרנו את המטרה. אריק נהג לחזור על 
זה שיש לו מטרה ושחייבים לעמוד בה. המטרה העיקרית הייתה שהוא 

חייב להספיק לעמוד בזמנים להגשת העבודות. 
מתשאל: מה היו הפעולות בסביבה שעזרו לך?

שמחה  ופחות  בלימודים  הסתדר  כשמשהו  שמחה  שלי  החברה  אריק: 
כשלא הלך. עובדת היחידה הייתה נחושה להכניס בי תכנון זמן ושיטתיות 
והייתה לגמרי אתי בהחלטה שאני צריך לסיים את השנה שנשרתי ממנה. 
היא התגייסה אתי להשגת המטרה הזאת. זה שהיא הייתה צריכה לקחת 
בן אדם ולהכניס בו שיטתיות. נוסף על כך, היא הייתה מוכנה להקשיב 
לכל הדברים שהיו לי להגיד, אני אדם שמדבר הרבה. המסגרת עם עובדת 
לימודי  יותר  הוא  הליווי  עניינית.  יותר  להיות  אמורה  הייתה  היחידה 
ופחות בתחום הרגשי. היה לי ברור מראש שזו המסגרת, לצורך דברים 
לימודיים. ויחד עם זה היא הקשיבה באופן מאוד סבלני, ואמרתי תמיד 
מה שרציתי להגיד ומה אני מרגיש. אבל תמיד בפגישה היה גם הרגע הזה 
שעובדת היחידה אמרה: טוב ועכשיו ספר לי מה קורה עם הלימודים. זה 
עזר לי להתמקד בזה, כי במהלך השבוע המחשבות הרבה פעמים נוטות 

להתפזר והיא החזירה אותי תמיד למשימה ששנינו הגדרנו.
חוסר   1.OCD-ל בנוגע  בפגישות  מאוד  ארוך  דיון  היה  היחידה:  עובדת 
שונים.  אנשים  ועם  שונות  בדרכים  דבר  כל  בודק  אריק  יכולת לשחרר. 
זה קשור לקושי שהוא קצת דיבר עליו קודם במתן אמון. בחלק הרגשי 
כיוונתי אותו כל הזמן איך להתנהל ולעצור את הבדיקות החוזרות. ללמוד 
לשאול פחות, לצמצם, לקחת סיכון, לקבל מצבי עמימות. העיקרון היה 
לא לסטות מלוחות הזמנים שהמציאות מכתיבה למרות הקושי שבכך. 
נתתי לו הכוונה התנהגותית בהתייחס למקום הרגשי. לעשות את העבודה 
בתכנים  מוצף  לפגישות  הגיע  כשהוא  הר.  להזיז  כמו  היה  אתו  הזאת 
הדברים  על  לדבר  צריך  שקודם  ברור  היה  ללימודים,  קשורים  שפחות 

הרגשיים לפני שמתפנים ללמידה.
 .network מתשאל: את נותנת לו

החרדה,  הפרעות  לקבוצת  השייכת  הפרעה   –  Obsessive Compulsive Disorder  1
המאופיינת במחשבות טורדניות ובהתנהגויות כפייתיות, המתפתחות כדי להשקיט את 

המחשבות.
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תשאול המשך למנהלת היחידה
מתשאל: מה עשית כדי להביא אותו למצב שהוא יכול להיות בעמימות, 

איך הוא מצליח להגיע לבחירה? 
כך  הקושי,  את  לי  תיאר  אריק  שפה.  בנינו  כול  קודם  היחידה:  מנהלת 
פוגעים בלמידה. הוא תיאר את הקושי  ששנינו הבנו איך הקשיים שלו 
להיות האחרון שעוזב את העבודה, הפחד שמשהו לא בסדר והמחשבות 
שלא עוברות שעות אחר כך. הוא תיאר לי את התהליך המייסר שהוא 
נתקע  הוא  ואז  בסדר,  שהכול  אחוז  במאה  בטוח  ולא  עבודה  מתחיל 
שנינו  להמשיך.  יכול  לא  והוא  בסדר  לא  אולי  שמשהו  המחשבה  עם 
הגדרנו זאת כבעיה שצריך להתגבר עליה. הגדרנו את זה כיכולת להיות 
במצב עמימות. הגדרנו כמטרה את זה שחייבים לנוע בזמן ובביצוע, גם 
כשהדברים ממש לא מושלמים וגם כשאריק לא בטוח שהוא בכיוון הנכון. 
רצוני.  לא  באופן  המחשבות  ונדידת  הקשב  הפרעות  את  תיאר  גם  הוא 
שנינו חשבנו שסדר, ארגון ושיטתיות יעזרו לו, אם נעבוד על כך באופן 
עקיב ומתמשך. אחרי ששפת המושגים הזאת הייתה מקובלת על שנינו, 
והקצב  הרצף  שבהם  מצבים  לזהות  אתה,  לעבוד  להתחיל  היה  אפשר 

נתקעים והחרדה והפחדים מתחילים להשתלט, ולעשות שם סדר. 

סיפור ההצלחה על פי המתודה הראשונה ללמידה מהצלחות
בפקולטה  קורסים  כמה  באוניברסיטה.  החברה  למדעי  בפקולטה  לומד  אריק 
למדעי החברה נחשבים לקורסים מסננים. בקורסים אלו מטילים על הסטודנט 
אינטגרטיבי  חשיבה  סגנון  הדורשים  הסמסטר,  במהלך  ועבודות  תרגילים 
בשניים  לעמוד  הצליח  לא  אריק  מידע.  וארגון  מעמיקה  קריאה  ומתוחכם, 
מהקורסים הללו; הסיבות לכך היו נטייתו ליסודיות-יתר, אירועי חיים מורכבים 
כלכלית,  תמיכה  והיעדר  לבו  ומתשומת  מכוחותיו  הרבה  שדרשו  במשפחתו 
דבר שחייב אותו לעבוד כדי לקיים את עצמו. הוא לא הגיש את העבודות ואת 
א'  שנה  על  לחזור  נדרש  הוא  זה  במצב  לבחינות.  ניגש  ולא  כנדרש  התרגילים 

במדעי החברה. 
קשיים  של  תיאור  עם  ליחידה  הגיע  אריק  הארגוני-טיפולי:  הקונטקסט 
המתאים לאבחנה של OCD וכן אובחן כסובל מהפרעת קשב. הוא נשלח קודם 
כול לאבחנה פסיכיאטרית בשירותי הייעוץ, כדי לאשש את האבחנה, ובהתייעצות 
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הופנה אריק  סיום הטיפול  הופנה לטיפול קוגניטיבי-התנהגותי.2 עם  משותפת 
א', כך  ליחידת התמיכה להמשך טיפול במטרה לעזור לו לעבור שוב את שנה 

שיוכל להמשיך ולהתקדם בלימודיו האקדמיים.
את  למקצע  לנו  עוזרת  ורב-שלבי  רחב  טיפול  לסטודנט  להציע  היכולת 
מאוד,  ומוכשר  אינטליגנטי  בבחור  שמדובר  היה  נראה  זה  במקרה  השירות. 
עם יכולת ורבלית גבוהה ומודעות לקשיים. על פי תיאורו, הוא סובל מקשיים 
תפקודיים נרחבים ומתחושת חרדה מתמדת שלפעמים משתלטת עליו ומשתקת 
אותו. בהתייעצות משותפת של שתי היחידות ובהסכמתו של אריק בנינו מערך 

תמיכה רב-שלבי, כמתואר להלן. 

ההצלחה נלמדת
את 	  המשבשות  החרדה  והפרעת  הקשב  הפרעת  עם  בהתמודדות  הצלחה 

יכולתו של אריק להצליח בלימודים אקדמיים. 
את 	  להגיש  הצליח  הסטודנט   – המוקצב  בזמן  הלימודי  התפקוד  שיפור 

נשר  שמהם  והקשים  התחרותיים  הקורסים  בשני  התרגילים  ואת  העבודות 
שנה קודם לכן ובקורסים נוספים. 

שיפור במגוון רחב של מטלות ובצדו ההכרה בכך שבעבודה בתנאי לחץ זמן 	 
ועומס כרוכים לעתים באי-ודאות ובהכרח לוותר על פרפקציוניזם.

תיאור המצב לפני התחלת הטיפול ולאחר תקופה בטיפול
לפני הטיפול: נכשל לחלוטין בשני הקורסים ואף נשר בעטיים מקורסים נוספים 

במדעי החברה.
וניגש לכל המבחנים.  אחרי הטיפול: הגיש את כל העבודות והתרגילים במועד 
בקורס  ציוניו בשלושת התרגילים שהגיש  וממוצע   ,91 הגדולה  בעבודה  ציוניו 
הנוסף היה 90. הממוצע הכללי שלו, הכולל את ציוני העבודות והמבחנים, עמד 

על 88. 

Cognitive-Behavioral Treatment, ובראשי תיבות CBT, הוא טיפול פסיכולוגי קצר   2
מועד. 
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תוצרים חיוביים של ההצלחה
יכול 	  שהוא  בתחושה  הסמסטר  את  סיים  אריק  המסוגלות:  תחושת  שיפור 

להמשיך בלימודים. תחושת המסוגלות המחוזקת שלו התבטאה במשפטים 
כמו: "אני חייב לגשת למבחן ולהוציא ציון טוב"; "אסור לי לוותר". 

יותר 	  טוב  להתארגן  מצליח  אריק  רבים  במאמצים  זמנים:  בלוחות  עמידה 
הוא  הלימודית.  במסגרת  ולהישאר  בזמן  שתחומות  תחרותיות  למשימות 
היו  וציוניו  כנדרש,  הסמסטר  במהלך  והעבודות  התרגילים  כל  את  הגיש 

כאמור גבוהים. 
חשיבה חיובית לטווח רחוק: מדבר ביתר אופטימיות על סיום התואר הראשון.	 
יכולת להיתמך: למד להיעזר ולהפיק למידה מהתמיכה. בהחלטה משותפת 	 

של שנינו המשיך באותה מתכונת במהלך סמסטר נוסף.

מחירי ההצלחה 
לקראת סוף הסמסטר נשר אריק מאחד הקורסים, כי לא עמד במתח ובעומס. 	 

הוא גם מצא את עצמו לכוד בסף ציפיות גבוה מעצמו לאור ציוניו בסמסטר א'. 
ההצלחה לוותה במתח נפשי רב, שהתבטא באקזמות בעור הידיים, בבעיות 	 

ייתכן שההצלחה הגבירה אצל אריק את  שינה ובמחשבות חרדתיות רבות. 
ההרגשה שהוא מהלך על חבל דק ומועד לנפילה בכל רגע.

הפעולות שהביאו להצלחה 
פסיכיאטרי 	  אבחון  ביצוע  לקשיים:  המקור  של  ברורה  דיאגנוסטית  הערכה 

והתייעצות עם שירותי הייעוץ.
תכנון טיפול ארוך טווח בהתאם למקרה: קבלה לתמיכה לימודית רק אחרי 	 

טיפול קוגניטיבי-התנהגותי ממוקד.
הגדרת מטרות של העבודה המשותפת ומסגרת העבודה ששנינו הסכמנו עליה: 	 

פגישה שבועית שנועדה לעזור לו להגיש במועד את התרגילים ואת העבודות 
נוספים שנרשם אליהם. מטרה  וגם של קורסים  של שני הקורסים שהחמיץ 
שלמד  לאחר  הסמסטר,  בסוף  המבחנים  לכל  לגשת  היא  שהוגדרה  נוספת 

והתכונן אליהם באופן שיאפשר לו לעבור אותם בציון התואם את ידיעותיו.
עבודה על חשיבה רפלקטיבית: הבנת ההתנהגויות שתרמו לאי הצלחתו של 	 

אריק לממש את יכולותיו. ניתוח ההתנהגויות שהביאו לכך ששנה קודם לכן 
ועבודות. שנינו הסכמנו על הבעיות העיקריות  לא הצליח להגיש תרגילים 
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שמלוות את אריק ואף יצרנו שפה ובה, בין השאר, המושגים "מצב עמימות", 
״בדיקת יתר״ ו״מחשבות מתחפרות״, כדי שנוכל להשתמש בה בהמשך. 

תכנון הצלחה – בחירת צעדים ושינויים שיובילו להצלחה: הגדרנו מה צריך 	 
נוספים  דברים  הגדרנו  השנה.  שנצליח  כדי  ההתנהגויות  מבחינת  לשנות 
שאריק היה רוצה לשנות, אבל הם רלוונטיים פחות ללימודים. סיכמתי אתו 
והתנהגותיים  קוגניטיביים  בעיקר  יהיו  אתו  עליהם  שאעבוד  שהשינויים 
וקשורים ללימודים. דיברנו על התנהגויות שהובילו לחלק מחוויית הכישלון 
הנושא,  של  מתאימה  לא  בחירה  אתי:  העבודה  לשנת  שקדמה  בשנה  שלו 
מתרגל שהוא לא הסתדר אתו, קושי רב מאוד בארגון ביבליוגרפיה, בכתיבת 
ראשי פרקים ובעמידה בלוחות זמנים. כל אלו נכנסו לרשימת ההתנהגויות 

שאריק צריך לשפר כדי לעמוד ביעדים הלימודיים שהוגדרו.
זיהוי חסמים – זיהוי המנגנונים הקוגניטיביים והמחשבות המייאשות שמחבלים 	 

ביכולתו לשנות את התנהגותו ולמצוא פתרונות: ניתחנו את תהליכי החשיבה 
בשנה הקודמת ומצאנו שאריק מתקשה להכריע בהתלבטויות, לבחור נושאים 
לעבודות, להציב שאלת מחקר, להתמקד בביבליוגרפיה רלוונטית, להחליט 
על ראשי פרקים ולהתחיל לכתוב. דיברנו על הצורך בבדיקות חוזרות ונשנות 
החלטנו  הביטחון.  חוסר  תחושת  את  מחריפות  שבעצם  ביטחון,  לקבל  כדי 
יהיה  תפקידי  בהם.  לעמוד  ונשתדל  שלב  לכל  זמנים  לוחות  שנקבע  ביחד 
נכנס  הוא  שבהם  בשלבים  לו  ולסייע  שבועית  תכנית  להכין  לאריק  לעזור 

למעגל של בדיקות אינסופיות. 
פירוק המשימה לפעולות: ערכנו רשימה של הפעולות הנדרשות לשם התחלת 	 

העבודה, המשכה וסיומה בתאריך הנקוב. מדי שבוע בדקנו את ההתקדמות, 
כשהרשימה לנגד עינינו. כחלק מההתנהלות הקבועה והמסודרת בפגישות, 

רשימה זו נשמרה אצלי והוצאתי אותה לבדיקה מדי פגישה. 
בניית קריטריונים לזירוזם של תהליכי הבחירה וההחלטה: בנינו קריטריונים 	 

שיסייעו לאריק לקבל החלטות. לדוגמה, קריטריונים לבחירת נושא לעבודה: 
נושא שלא יהיה עליו חומר רב מאוד אבל גם לא מעט מדי; נושא שלא בחרו 

בו סטודנטים רבים; נושא שהוא בקי בו מאוד; הגדרנו עד שאריק הגיע למצב 

שהיה מסוגל לבחור. באופן דומה בנינו קריטריונים לבחירת קבוצת התרגול, 

לבניית שאלת המחקר וכדומה. 

להשתחרר 	  כדי  וחזרה  שינון  באמצעות  התנהגות  הטמעת  וחזרה:  שינון 

– לא  וקבלת החלטות  מהצורך באישור. לדוגמה: חזרנו על תהליכי עבודה 
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ולבדוק  לחזור  לא  בטוח,  כשאינו  גם  להמשיך  המתרגל,  את  שוב  לשאול 

החלטות שכבר התקבלו, כמו נושא העבודה. 

זירוזם של הליכי קבלת 	  בדיקה חוזרת משותפת של הקריטריונים לעבודה: 

את  שוב  ִאתו  בדקתי  בו.  בטוח  היה  לא  אבל  נושא  בחר  אריק  ההחלטות. 

נערך  דומה  תהליך  בחירתו.  את  וחיזקתי  הקריטריונים  בעזרת  ההחלטה 

קבוצת  היה  לבחירה  נוסף  נושא  אחר.  בתרגיל  המחקר  שאלת  בבחירת 

התרגול. אריק הכין עבודת חקר על כל המתרגלים לנוכח ניסיון כושל שהיה 

לו במפגש עם המתרגל מהשנה הקודמת. גם פה בנינו קריטריונים לבחירה 

שהיו מוזרים במקצת, אבל חשובים מאוד לאריק. כך, למשל, מתרגל שאינו 

מכיר אותו מהשנה הקודמת )הוא חשש שמא מתרגל שידע שהוא חוזר על 

שיחבב  מתרגל  לשלו,  דומה  ממוצא  שהוא  מתרגל  אותו(,  יעריך  לא  השנה 

אותו, שיעריך אותו ושלא תהיה לו דעה קדומה כלפיו.

בכל 	  אריק  את  ללוות  השתדלתי  שיפוטיות:  והיעדר  קבלה  של  מודלינג 

התלבטויותיו בהכלה וללא שיפוטיות. לאריק מערך פנימי מוקצן של ביקורת 

השיפוטיות  עם  להתמודד  לו  שיעזור  חיצוני  לגורם  נזקק  והוא  עצמית, 

שבתוכו. 

ליווי צמוד במהלך המשימה – זיהוי מוקדי קושי בכל שלב משלבי הכתיבה 	 

זמנים  לוחות  לנו  היו  ביבליוגרפי.  והתגברות עליהם: לדוגמה, חיפוש חומר 

קשוחים, וחזרתי והזכרתי אותם לאריק מדי שבוע. בשלב זה התהליך זרם. 

אריק ניגש לספרייה, פינה לעצמו מדף והתחיל לאסוף חומר שנראה רלוונטי. 

הוא עדיין התלונן שאינו בטוח בהחלטות בנוגע לעבודה ולמתרגל. דיברנו 

על היכולת להמשיך בעבודה גם מבלי לחוש ביטחון מלא בנוגע לכל החלטה 

לקושי  אלא  ההחלטה  לטיב  קשור  אינו  שלו  שהלחץ  זה  על  וגם  והחלטה, 

הוא  הדרך.  רבים בהמשך  באישורים  צורך  לו  היה  עדיין  שבמצבי עמימות. 

ביוזמתו הקדמה  כדי להתייעץ אתו, כתב  ביוזמתו למרצה מחוג אחר  ניגש 

לעבודה ושלח למתרגל אף על פי שלא התבקש לעשות זאת. 

או מתרגל בשלב קבלת האישור 	  היכולת לעמוד בביקורת של מרצה  חיזוק 
למתרגל  והגשתם  פרקים  ראשי  כתיבת  היה  הבא  השלב  הלאה:  ולהמשיך 
לבדיקה. גם בשלב הזה הוא הלך למתרגל ויצא אכול ספקות. מכיוון שהמתרגל 
אישר אבל לא נראה מרוצה מאוד, אריק חש שהוא אינו מעריך אותו. שוב 
נאלצתי להזכיר לו שלפי לוחות הזמנים עברנו את פרק הזמן הסביר לבחירת 
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ראשי פרקים, ציינתי שהוא קיבל אישור מספק, ועמדתי על כך שהוא חייב 
להתחיל לקרוא ולכתוב. 

הנוסף, 	  במקצוע  עברנו  דומים  תהליכים  והסרתם:  מכשולים  מול  עמידה 
שם לדוגמה צריך היה לחזור ולשקף בפני אריק שפניותיו החוזרות ונשנות 
למתרגל לקבלת אישור מחזקות את יחסו השלילי של המתרגל כלפיו. התחלנו 
לבנות תהליך קבלת החלטות מסודר בשאלה באיזה עניין פונים למתרגלים. 
באופן דומה התלבטנו בנוגע לביבליוגרפיה וחשבנו יחדיו מה כדאי לקרוא, 

על מה לוותר וכדומה. 
למידה מהצלחות: אריק קיבל שני ציונים גבוהים מאוד על תרגילים שהגיש 	 

בקורס השני. חזרתי והבהרתי לו את הקשר בין עבודתו השיטתית והעקיבת 
לבין הצלחותיו. ביטחונו בנוגע לעבודה התחזק. היו לנו שבועיים טובים של 
עבודה ממוקדת, והוא הגיע לפגישות מוצף פחות והעלה טיעונים ענייניים. 
בשלב הזה לא נותר לי אלא לחזק ולהעצים את עבודתו השיטתית והמסודרת. 

היו 	  שלא  מהבית,  קשים  תכנים  רווי  הגיע  אריק  הטיפולי:  בתהליך  גמישות 
קשורים במישרין ללימודים, אלא למתח הנפשי הכללי שהיה שרוי בו. למרות 
להרפות  צריכה  שאני  הרגשתי  שהגדרנו,  התפקודית  מהמטרה  הסטייה 
אחרות  אובססיביות  תופעות  ועל  הבית  על  דיבר  הוא  לו.  להקשיב  ופשוט 
ולסדר.  הבית  את  לשטוף  הצורך  כמו  ללימודים,  קשורות  שאינן  שחוזרות, 
בפגישות מסוג זה, שלא קרו בתדירות גבוהה, בעיקר הקשבתי וגם הזכרתי 
בהמשך  לנכון.  ימצא  אם  נוספים,  לגורמים  הטיפול  את  להרחיב  אפשרות 
הפגישות הקדשנו כרבע שעה לשמוע אותו בעניינים אישיים ואחר כך, על פי 

הסכם שהגענו אליו יחד, חזרנו להתמקד בעבודה. 
 

נקודות המפנה בתהליך
בתפר שבין סיום הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי לתחילת העבודה אתי, אריק 	 

התחיל להאמין בהמלצות שלי בנוגע לטיפול רב-שלבי. הוא השתכנע שאינני 
להמליץ.  מה  על  שיודעת  מקצוע  אשת  שאני  והבין  ממנו  להיפטר  רוצה 
הטיפול בשירותי הייעוץ היה יעיל מאוד עבורו ונתן לו הרגשה שהוא מצליח 
להשתלט על המחשבות הכפייתיות. בתחילת הסמסטר הוא דפק על דלתי 
ואמר: "עשיתי את החלק הראשון של העבודה, עכשיו אני חייב את עזרתך 

בלימודים, כמו שהבטחת". 
נקודת מפנה משמעותית הייתה כשהתחיל להצליח.	 
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עזרתי לו )בשלב מאוחר יותר( להשיג מלגה, שאפשרה לו לעזוב מקום עבודה 	 
שגזל ממנו תשומת לב וכוחות מרובים.

עקרונות הפעולה 
מגורם 	  ברורה  הערכה  ביצוע  דיאגנוסטית:  להערכה  בהתאם  טיפול  התחלת 

מקצועי מתאים.
הגדרת מטרה ותהליך עבודה בדרך משותפת ומוסכמת: החלטה על מטרה 	 

באמצעות  השגתה,  למען  להתגייס  ומוכנים  עליה  מסכימים  הצדדים  ששני 
קביעת לוחות זמנים לפגישות והתחייבות לתדירות גבוהה ולעקיבות.

עבודה שיטתית על תהליך הלמידה: מיקוד מטרות שבועיות וארגון לוחות 	 
זמנים, בניית רצף פעולות הנדרשות לסיים את המטלות שהיה עליו להגיש 
זמנים  בלוחות  פירוק הפעולות למקטעים קונקרטיים התחומים  באמצעות 

שבועיים.
גמישות בתוך תהליך טיפול קוגניטיבי מובנה: גילוי גמישות במידת הצורך גם 	 

בניגוד לעקרונות הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי. לדוגמה, אם בסוף השבוע 
היה לאריק מפגש טעון מאוד עם מישהו מבני המשפחה – לתת לו לדבר על 
בתנאי  לשפר,  שרוצים  הלימודיות  להתנהגויות  שייך  אינו  הדבר  אם  גם  זה 

שהשיחה תהיה תחומה בזמן.
הצורך, 	  במידת  הטיפול  והרחבת  התייעצות  נוספים:  טיפול  גורמי  שיתוף 

לדוגמה, הערכה פסיכיאטרית, פסיכולוג.
ובתגובה למנגנון בקרת היתר של הסטודנט: 	  שיקוף מתמיד בדרכים שונות 

גמישות. ועם  עמימות  עם  לחיות  לדעת  כצורך  המטרה  הגדרת  על  חזרתי 
חזרתי בדרכים שונות על אמירות שהדגישו בפני אריק את המחיר של בקרת 
נעשה שיקוף של ההתמודדות, המטרה,  לאורך הדרך  זמן.  היתר: חסך של 

הדרך ולוחות הזמנים. 
והתסכול, 	  הקושי  של  מתמדת  הכלה  השינוי:  תהליך  של  מתמשך  תחזוק 

לפני  פעם  בכל  לדוגמה,  בדרך.  צלח  שאריק  שלב  כל  של  ועידוד  העצמה 
ולכן  ובחרדות,  בספקות  אריק  הוצף  תרגיל  או  עבודה  להגיש  עליו  שהיה 
כאשר הצליח להגיש עבודה מבלי לשאול את המתרגל, הוא קיבל ממני עידוד 
היה  לא  כי  לכך שאם  כאישור  והודגש  הועצם  טוב שקיבל  ציון  כל  וחיזוק. 

בטוח, הוא העז להגיש ולהמשיך הלאה.
עקיבות והתמדה בשימור המסגרת הטיפולית ותוך כדי כך – העברה הדרגתית 	 

אריק  את  להביא  שההצלחה  נראה  בדיעבד  לנתמך:  עצמאות  של  ומודעת 
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יעיל ארכה שנתיים. בשנה  ולתפקוד  למצב של עצמאות מוחלטת בלמידה 
הראשונה נפגשנו פעם בשבוע, בשנה השנייה - בסמסטר א' פעם בשבועיים 

ובסמסטר ב' פעם בחודש.
ביטוי אמונה איתנה ביכולת שלי ושלו: ביטוי מתמשך של יכולתנו המשותפת 	 

להביא את אריק לתפקוד טוב ועצמאי בתחומי הלמידה, שיאפשר לו לבטא 

את יכולותיו הגבוהות.

סוגיות לא פתורות 
או  לתואר,  לימודיו  כל  במהלך  מסיבית  תמיכה  אותה  את  יצטרך  אריק  האם 

שמא ההצלחות יחזקו אותו כך שיאמין בעצמו ובכוחותיו ויפתח למידה בטוחה 

וספונטנית יותר? 

סיכום
גדולים.  בייסורים  נקנים  האקדמיים  שלימודיו  הסטודנטים  אחד  הוא  אריק 

התחושה שלי בנוגע אליו היא של מאבק מתמיד נגד מנגנוני הביקורת הפנימיים, 

ההססנות, הפחד לטעות והחרדה, נוסף על הקושי שלו בקשב. היו ימים שבהם 

היה מגיע לאחר שבוע של קשיי שינה, ידיים פורחות ומגורות )ביטוי לרמת המתח 

הגבוהה שהוא שרוי בה(, והלחצים שהופעלו עליו בלימודים, בעבודה ובמשפחה 

הביאו אותו לא פעם להתקרב להרגשה של אובדן כוחות. עם זאת, לצד הפחדים 

עמוקה  אמונה  בי  יש  לי,  אשר  הטובות.  ביכולותיו  ואמונה  עקשנות  בו  הייתה 

ביכולתו להצליח, אמונה שנולדה מתוך היכרות עם תבונתו העמוקה, עם רגישותו 

ונחישותו. אני מקווה שנוסיף ללכת יחד לכיוון ההצלחות שעוד יהיו בדרך. 

שאינם  המחסומים  את  לצלוח  למדתי  להתעקש,  למדתי  באריק  מהטיפול 

מאפשרים לצעוד קדימה והבנתי שצריך שותף להתעקשות. כל עוד התעקשנו 

שהלכו  והקשר  האמון  היה  נוסף  יפה  חלק  מובטחת.  הייתה  הצלחתנו   – יחד 

המשכתי  זה  פרק  כתיבת  לאחר  לשנינו.  כוחות  ונתנו  השנה  במהלך  והעמיקו 
לעבוד עם אריק שנה נוספת בתדירות של פעם בשבוע. נותרו לו קורסים ספורים 
ואכן,  שני.  תואר  ללימודי  להתקבל  לו  מאפשר  ציוניו  וממוצע  התואר,  לסיום 

בימים אלה קיבל הודעה שהתקבל.
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פרק 9 
רגעי מפגש ומפנה בעבודה משותפת עם סטודנט 

לקוי למידה / עמלה עינת ושאול אלבלק

הערת פתיחה
יונה  פרופ'  של  הדידקטית-טיפולית  גישתו  עם  )עמלה(  שלי  הראשון  המפגש 
רוזנפלד, "ללמוד מהצלחה", היה מרגש ומפעים. מאז תחילת עבודתי המקצועית 
הפריעו לי הביטויים ההתרשמותיים-היוליים של מורים ומטפלים שתיארו את 
במבט  בלתי-מדידים.  במונחים  בעבודתם  מכשלותיהם  את  ואף  הצלחותיהם 
תלמידים  עם  לעבוד  מרצוני  נכבד  שחלק  לומר,  ניתן  אינטרוספקטיבי  אנליטי 
עם ליקויי למידה מקורו ביכולת להיווכח באופן אובייקטיבי בפער שבין "לפני" 

ל"אחרי" במצבם הלימודי, החברתי והרגשי.
מה  לי  קרה  רוזנפלד  פרופ'  של  העיניים  ומאירת  הצנועה  הדרכתו  בעקבות 
וניסיתי  – הפנמתי אותו  נכון וכריזמטי  שקורה בדרך כלל בהשפעתו של רעיון 
בזיכרוני  שסומנו  ומקרים  מצבים  בי  שהוטמעו  הקריטריונים  פי  על  לבדוק 
כהצלחה מקצועית. נראה שלא חשתי כל קושי בניתוח מרכיביהם של ה"לפני", 
ה"אחרי" והשינוי שחל ביניהם. לא היה לי קשה גם לברר לעצמי מה עשיתי בתווך 
שבין הזמנים. אלא שבנוגע למרכיב חשוב זה במשנה הרוזנפלדית נתקלתי בסבך 
פנימי, שכן העשייה עצמה, המפורטת למרכיביה הקונקרטיים, נראתה לי ברוב 
המקרים טריוויאלית למדי. העובדה שגרמה לשינוי חיובי למרות הטריוויאליות 
פענוח  לניסיונות  אותי  שדחפה  מעניינת,  חידתיות  תחושת  בתוכי  יצרה  שלה 
ומגע עם רכיבים טיפוליים נוספים, חד-משמעיים פחות וניתנים פחות למדידה 

מדויקת, אם בכלל.
לצורך בדיקה רגישה זו חברתי לאחד מתלמידינו המצליחים בתל-חי, שאתו 
עבדתי באופן רציף לאורך שנות לימודיו. במשך עשרות שיחות שחזור שערכנו 
התברר לשנינו, בעיקר בהסתמך על התיאורים הרטרוספקטיביים של בן שיחי, 
שאכן יש חשיבות רבה להגדרת המצב הרלוונטי – ההתחלתי והסופי – של מושא 
הפעילות, וכן שראוי וחשוב להחליט, ובדיעבד לדעת להגדיר את מהות הפעולות 
שנעשו בהקשר זה. אך נוסף על כל אלה יש להביא בחשבון את הקשר הדיאלוגי 
בסיסי  תנאי  הנראה  ככל  היא  שהשפעתו  העשייה,  שותפי  בין  שנארג  הייחודי 
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ניתן לפענוח רציונלי-דידקטי  אינו  זה  כולה. אלא שקשר  וראשוני להתרחשות 
ורחבים,  עמוקים  ורגשיים  מנטליים  ממקורות  נובעת  מורכבותו  שכן  בלבד, 
שברוב המקרים אינם מאפשרים פרשנות או הגדרה מדויקות. רשימה זו, לפיכך, 

אינה אלא בבחינת ניסיון לגעת בחוויה עצמה ובהרהורים העולים ממנה.

הבזקי מגע מטמורפוזיים
ֵני ְתהֹום... ָוֹיאֶמר ֱאלִֹׁהים – ְיִהי אֹור,  ּפְ ְך ַעל  "ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ּתֹהּו ָוֹבהּו ְוחֹׁשֶ

ַוְיִהי אֹור" )בראשית, א א(.
מגע האצבעות בתמונת בריאת האדם של מיכלאנג'לו בקפלה הסיסטינית 
ן"  ְמׁשָ "ַהֶיּ טשרניחובסקי  שאול  של  בשירו  הגיבור  של  תודעתו  היפוך 
)1929(, ומגע קצרצר אחד בריח ילדות נושן )טשרניחובסקי, 2003-1990(.

מגע הפיה בבובת פינוקיו ההופכת לילד חי )קולודי, 1883(.
ובעולם האגדות:

היפהפייה  שלגייה,   – מוות  משנת  לחיים  ושיבה  לנסיך  שהופך  צפרדע 
הנרדמת ועוד )בטלהיים, 1980( – במגעה האוהב של נשיקה אחת.

כל אלה הם רגעים של השתנות דרמטית – מתופעות ומצבים של כשל להצלחות 
האולטימטיבית,  והאמירה  האמנותית  הכריזמה  האהבה,  בכוח   – מפעימות 
הבוראות מהראשונים ובתוכם בריאות חדשות לחלוטין. מגעי שינוי ִנִסיים מסוג 
זה קורים לנו לא רק בעולם המיתוסים, האגדה והאמנות, אלא גם בחיי היום-יום, 
אך אינם זוכים להנצחות חוצות תרבות. רגעי התאהבות, לידה, היחלצות ממצבי 
מצוקה למיניהם ועוד מגוון מעמדים של הצלחה ממלאים את חיינו מבלי שנוכל 

לכמת או לנתח את מרכיביהם הרציונליים האובייקטיביים בכוח ההיגיון בלבד. 
למטופל,  מטפל  בין  שמתרחשים  החדשים  ההתהוות  תהליכי  גם  הם  כאלה 
אישיותיים-רגשיים.  או  אוסמוטיים  הבזקים  אנרגיות,  כוחות,  ידי  על  המּונעים 
ועל  מדויקות,  להגדרות  ניתנים  שאינם  זרימה  חיבורי  בשניהם  מפעילים  אלה 
של  שאופיין  אלא  קונקרטיות.  אופרציות  גם  יותר  מאוחר  נוצרות  בסיסיהם 
למצב  וממצב  לאדם  מאדם  להשתנות  עשויות  הן  פחות.  חשוב  האחרונות 
בתחום  מעשה,  ולאחר  מעשה  בשעת  ויישומית,  אקדמית  ושוב,  שוב  ולהיבחן 
האסטרטגיות, המניפולציות וכו'. לא בהן טמון סודו של השינוי המתרחש, כי אם 
באירועי-פנים ספונטניים, עמוקים ומורכבים, מעין חוויית "ויהי אור". חוויה זו 
יוצרת את עצם האפשרות לשינוי, המתנקז בהמשך התהליך לכיוונים רציונליים 

אינסטרומנטליים שונים. 
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על חוויה ייחודית זו, המתקיימת בכל מפגש אנושי אמיתי והמודגשת בעיקר 
במפגשים טיפוליים מוצלחים, דיברו גדולי אנשי הרוח במשך הדורות: מאפלטון 
ועד  הפסיכולוגיה,  בתחום  רוג'רס  קרל  דרך  הפילוסופיה,  בתחום  בובר  ומרטין 
כדי  הנפש,  תשל"ג(:  )ברגמן,  הדרמטורגיה  בתחום  סטניסלבסקי  קונסטנטין 
לפגוש את עצמה, צריכה לפגוש נפש אחרת. ולדברי בובר, לא האדם הבודד הוא 
עובדת יסוד של הקיום האנושי, אלא מי שנמצא בזיקה עם הזולת. העיקר, על 
פי בובר, הוא לא הקיום הפיזי אלא התגבשות התודעה האינדיבידואלית תוך כדי 
קשר ודיאלוג עם מישהו אחר. יחסי אני-אתה מצויים במרחב הרוחני המתקיים 
בין שני סובייקטים ומכיל את שניהם, והם אלה שבונים את הסובייקט כאישיות 
יוצרת, מרגישה, שאינה ניתנת למדידה ולהערכה סופיות. הסובייקט נבנה מתוך 

היחסים הדיאלוגיים )בובר, 1980(.
סטניסלבסקי, בהנחיותיו לשחקניו, דיבר על תודעה עצמית – מי אני? מה 
בבד עסק  ובד  הזהות העצמית,  מרכיבי  כל שאר  ועל   – אוהב?  אוהב/לא  אני 
על  אתי  שנמצאות  האחרות  לדמויות  בנוגע  ופעולותיי  יחסי  מה   – בשאלות 
הבמה? רוג'רס אפיין את המטפל הפסיכולוגי כמספק חום ואמפתיה לכיוונים 

שאליהם המטופל מחליט לפנות. 
הבלתי- אף  קרובות  ולעתים  הבלתי-מדיד,  הקשר  הדוברים,  דכל  אליבא 
זה  הדיאלוג האמיתי. קשר  את  הבונה  הוא  לאדם  בזמן אמת, שבין אדם  מודע 
בנימת  בעור,  היד  כף  בנגיעת  הדיבור,  בטון  במבט,   – שונים  באופנים  מתבטא 
הקול, בישירות המבט, בתחושת החום במבט, ביושר, בקשב הפנימי, בהרגשת 
היחד במקום ובזמן. דיאלוג זה מתבצע במילים ובלי מילים, בכל דרך שבה זורמת 
חוויית המגע הבלתי-אמצעי שאין לו דמות ושיעור ברורים, והוא התנאי המרכזי 

ליצירת שינוי חיובי במצב ההתחלתי הבלתי-מספק.
מקור הצמיחה של יכולת דיאלוגית כזאת טמון ב"דת" האמון והאנושיות. דרך 
הלימוד והדבקות בה אינה עוברת בערוצי ההכשרה הפדגוגית או הפסיכולוגית 
ורגשיים הפועלים  בלבד, אלא נדרשת בראש ובראשונה למרחבים פילוסופיים 
על אישיותו של המטפל, המדריך או החונך, אשר מפעיל אותה לאורך חייו וגם 
מתגלות,  זו  יכולת  של  תוצאותיה  שלו.  המקצועית  ההתקשרות  תהליך  לאורך 
אפוא  חשוב  מעשית.  או  מילולית  התבטאות  של  באופנים  גם  דבר,  של  בסופו 
לנסות לעמוד על טיבם של הרגעים המטמורפוזיים למרות מורכבותם, החורגת 

מהמרכיבים הקונקרטיים של ״מה שבעצם עשינו״. 
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הרקע להתחוללות השינוי אצל צעירים עם ליקוי למידה
האינטליגנציה  בעל  הלמידה  לקוי  את  המלווה  הכישלוני  הלימודי  התהליך 
ולעתים  שלו,  הבית-ספרית  ההיסטוריה  תחילת  מאז  ממנה(  )ולמעלה  התקינה 
אף קודם לכן, טווה סביבו במהירות קורי חסימה רגשית סבוכים. מעטה מחניק 
זה עוצר את צמיחתו של דימוי עצמי חיובי, ובד בבד מפתח עכבות רבות נוספות, 
היכולות  אל  חופשית  חיצונית  גישה  מאפשרות  שאינן  עד  ומתעבות  ההולכות 

הקוגניטיביות החבויות מאחוריהן )עינת, 2000(. 
כניסה מנטלי בתוך החסימה המתוארת, על המערכת  על מנת לבקע חריץ 
ולצאת  במטרה  ובדבקות  בסובלנות  בסבלנות,  להתאזר  החינוכית-טיפולית 
למסלול ארוך ורצוף מכשולים של ניסוי וטעייה. כאשר ההולכים בו ניחנים בכל 
מרשימות.  דרך  לפריצות  דבר  של  בסופו  שיוביל  סיכוי  יש  הנזכרות,  התכונות 
אלא שמשום אורכו של החיפוש, הצטלבותו בין מעצורים קוגניטיביים, רגשיים 
מצבי  בין  החוזרות  התנודות  וכן  יחד,  גם  והמטפל  המטופל  של  והתנהגותיים 
התקדמות ונסיגה, קשה גם במקרים אלה לאתר את הסיבות הברורות להצלחה 

המסתמנת – חלקית או מלאה, סובייקטיבית או אובייקטיבית. 
אין ספק שהיחסים הדיאלוגיים המתוארים לעיל הם תנאי ראשוני להתקדמות. 
השאלה הקריטית המתבקשת היא אפוא כיצד נוצר קשר דיאלוגי אמיתי. האם 
ניתן לכוונו, או שמא רק בדיעבד אפשר לנתח בכלים תבוניים את רגעי היווצרותו?
עם שאלה מורכבת זו ניסינו להתמודד בדרך רטרוספקטיבית במשך שבועות 
ההתמודדות,  של  והאסוציאטיביות-רגשיות  הרציונליות  תוצאותיה  ארוכים. 
מכוננים  זיכרון  בתיאורי  כלשונן  להלן  מופיעות  בשיחותינו,  ביטוי  שמצאו  כפי 
אקדמי,  במוסד  לימודיו  שנות  את  שליוו  הקבועים  מפגשינו  מתוך  שאולי  של 

ובתמונות הזיכרון המכוננות שעלו בתוכי באותם מפגשים עצמם. 

רטרוספקציה מאוחרת
רקע מקדים לאפשרות שינוי: שאולי 

שלוש תמונות תשתית חיוביות הזכורות לו משנות הלימודים הקדם-אקדמיות 
מרוחקת-צילומית,  מבט  מנקודת  שלישי,  בגוף  שאולי  ידי  על  מתוארות 

אובייקטיבית כביכול:
ילד כבן שמונה מסתובב באופן קבוע מחוץ לחדר הכיתה. הוא נאה וגבוה,  א. 
בן למשפחה מטופחת ומטפחת, שהוערך, על פי התפתחותו המנטלית 
ואחריה  א'  בכיתה  לימודיו  במהלך  מאוד.  כאינטליגנטי  א',  כיתה  עד 
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התברר שלא השתלט על הקריאה והכתיבה. מתחילת כיתה ב' לא הסכים 
להיכנס לחדר הלימוד. כל ניסיונות ההידברות אתו על מורים ומטפלים 

שונים לא צלחו.
הראשון שהצליח לפרוץ אצלו באופן חלקי את הקיפאון התקשורתי היה 
עובד סוציאלי, שמלמל באוזניו משהו על חוסר הטעם בדיבורים והציע 
לו עשייה משותפת בעיצוב קיפולי נייר מאוירים. במפתיע, אם כי בהיסוס 
התחלתי, הילד נענה לו, ומאוחר יותר הסכים להוסיף ולהיפגש אתו על 

בסיס שבועי לשם אותה פעילות משחקית שתוקה. 
בית  לחדרי  מחוץ  יום  מדי  משוטט  עדיין  הילד  שנים  כשלוש  לאחר  ב. 
הספר. בתמונת זיכרון חריגה זו הוא נשרך אחרי בני כיתתו בטיול ִשכבה 
בודד  מגוריו.  שבאזור  החינוך  ממוסדות  התלמידים  כל  בהשתתפות 
ושותק הוא מזדנב בשולי הדרך אחרי קבוצות הילדים הרועשות. בנקודת 
והמטיילים מתקבצים סביב מרכזי אוכל  זמן מסוימת מוכרזת הפסקה, 
ושתייה. הוא נשאר לעצמו, בצד. מדריך בוגר אחד, מלווה של בית ספר 
אחר, שם לב לעזיבותו וניגש אליו עם כוס תה. הילד מסרב בתנועת ראש 
לקבל את המשקה. ואולם, המדריך אינו נכנע ומסביר לו, במילים קצרות 
יד רחבה, שהוא מזג תה לכל אחד מהילדים בקבוצתו ושהוא  ובתנועת 
ושותה,  מקבל  נעתר,  הילד  לכולם.  שהציע  שירות  אותו  רק  לו  מציע 
כל  ללא  כי  אם  הטיול,  לסוף  עד  זה  למדריך  מצטרף  הוא  רגע  ומאותו 

תקשורת מילולית. 
חודש אחר כך איש תחזוקה של מפעל מתכת הממוקם לא הרחק מחצר  ג. 
מכונה  חלק  של  תיקון  במהלך  רגעית  עזרה  ממנו  מבקש  הספר  בית 
הטכנית  מהיכולת  נדהם  התחזוקה  איש  פעולה.  משתף  הילד  כלשהו. 
הקבועה.  עזרתו  את  ומבקש  חמות  במילים  התפעלותו  את  מביע  שלו, 
מאז אותו אירוע הילד מגיע מדי יום למפעל. הנהלת בית הספר זועמת, 
מנסה לטרפד את הקשר )"אמרנו לכם שאם הוא רק רוצה הוא יכול, אז 
שיתחיל ללמוד כמו שצריך..."(. איש התחזוקה אינו מוותר. הילד ממשיך 
להגיע אליו. בית הספר מסתגל למצב. עדיין אין תקשורת מילולית אלא 

במובן התפקודי הצר ביותר. 
]כך שאולי,  בחיי"  כאירועים חשובים  לי  הזכורים  "כל שלושת המקרים האלה, 
"היו  שוטף[,  ראשון  ובגוף  המקרים  תיאור  של  המרוחק  לסגנון  ישיר  בהמשך 
נקיים כמעט לגמרי ממילים ומלאים רק בפעילות, שהיה בה שיתוף ושלא שידרה 
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לי כל חשד למחויבות או לכפייה. אני שואל את עצמי כעת, כשאני נזכר בהם, אם 
יכול להיות שאלה היו חוויות ההצלחה שהשאירו בתוכי כוח להילחם למרות כל 
הכישלונות שהיו לי, ושיצרו בי את הדחף שכיוון אותי, מבלי שידעתי על כך כלל, 

לנסות לשוב ללימודים".

מפגש ראשון בסדרת מפגשים של תמיכה רגשית במרכז התמיכה לסטודנטים 
לקויי למידה במכללת תל-חי

נתוני רקע
שאולי בן 31, גבה קומה, יפה תואר )בעתיד יתרץ את העובדה שהצליח לסיים 
החן  בגומות  בעיקר  לדעתו,  שמתבטא,  בלבד,  שלו  האישי  בקסם  לימודיו  את 
הן  בדיבור,  עצור  במובהק.  גבוהות  אינטלקטואליות  יכולות  בעל  שבלחייו(. 
שפתיו  מבין  החומק  הטון  נמיכות  מבחינת  הן  ההתבטאויות  מספר  מבחינת 

המכווצות.
לבוגרים  האקדמית  הקיץ  למכינת  כמועמד  נחשף,  שאליו  הראשון  במבדק 
עם ליקויי למידה, התבקש לקרוא קטע עיוני ולכתוב חיבור קצר. כשאמר שאין 
ביכולתו לבצע משימות כאלה, הוסבר לו שהוא חייב לנסות משום ש"במקום הזה 

לא מרחמים על לקויי למידה ולא מוותרים להם על שום דבר".

שאולי - שחזור המעמד
שלי  המורה  של  קולה  את  בתוכי  שמעתי  לעזוב.  החלטתי  רגע  באותו 
כמו  חייב ללמוד לקרוא!".  לך. אתה  לוותר  לא מוכנה  "אני   – ב'  מכיתה 
סיכוי,  שום  לי  שאין  עכשיו  גם  ידעתי  בדיוק  כך  מהכיתה,  אז  שברחתי 
שאני חולה כאילו במחלה סופנית ושהכול אבוד ממילא בשבילי. סתם 
רק  ולחצה,  ולחצה  עליו  ששמעה  שלי  אימא  בגלל  הזה  למקום  באתי 

בגללה, אבל ברור שאין מה...
ואז הכניסו אותי אלייך, ואת ביקשת מהמראיינת הזאת, שהתלוותה אליי, 
להשאיר אותנו לבד, וחיכית בשקט, עד שהיא יצאה וסגרה אחריה את 
הדלת. ובבת אחת הרגשתי שני דברים שאני לא יכול לשכוח – הראשון, 
את ההקלה העצומה, כאילו סלע ענק נשמט ממני, כאילו אפשר להוציא 
מהתמונה את מי שמייצג את התביעות הבלתי-אפשריות מבחינתי; והדבר 
איזה  ביניכן,  שהתחוללה  הקצרה  המבטים  הצטלבות  בגלל  אולי  השני, 
למורה  להיכנע  לא  דווקאי  ציוץ  שצייץ  פתאום,  בי  התעורר  פנימי  קול 

ההיא מכיתה ב' ולכל מי שמייצג אותה מחוץ לדלת הזאת עכשיו.
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אחר כך שאלת אותי בשקט אם אני יכול לקרוא ואמרתי "לא", ושאלת 
ושיש  מבחינתך,  גמור  בסדר  שזה  ואמרת  "לא",  ואמרתי  הכתיבה  לגבי 
דרכים אחרות ללמוד, ושאלתי איך, ואמרת שאנחנו נגלה ביחד את הדרך 

הנכונה, שנחפש עד שנמצא מה הכי מתאים לי. 
ואז יצא לך המשפט שממנו קרה הכול. אני זוכר בדיוק את הרגע הזה, אני 
רואה את המקום, את החדר שבו ישבנו, את החלון, את הכיסא, ואני שומע 
את הקול שלך. אמרת שזה שהגעתי בגיל 31 ללמוד, שחזרתי בגיל הזה 
ללמוד, זה נס. "נס", חזרת על המילה הזאת. ואני ראיתי בפנים שלך שאת 
מתכוונת ברצינות, ופתאום עבר בי שאולי אני באמת נס, ושכנראה יש 
בי באמת המון כוח אם בגיל שלי, אחרי כל השנים שלא למדתי, החלטתי 
לחזור. והרגשתי איך הכוח הזה בוקע ממני, כמו נבט מתוך אדמת סלעים. 
זוכר את  יוצא. אני  והנבט עולה, שביר, דק, מתנדנד, אבל  הסלע נסדק 

ההרגשה הזאת בכל הגוף ואת התחושה של הנס. 
וברגע הזה החלטתי להישאר, למרות הפתיחה הגרועה שהייתה לי כמה 
ולמרות שהייתי בטוח  לי קודם,  וההחלטה לעזוב שהייתה  דקות קודם 
עדיין שסיכויי ההצלחה שלי בלימודים הם אפסיים. יותר מאשר אמונה 
כך,  אחר  וכל מה שקרה  סיכון,  נכונות פתאום לקחת  בי  הייתה  בסיכוי 
האלה,  בשניות  נולדו  עליהם,  לך  שאספר  וההצלחה  השינוי  רגעי  כל 
מהמשפט הזה. אני מרגיש את זה עד היום. הכול התחיל אז וחוזר בתוכי 

בכל פעם, בכל צומת של הצלחה, לאותו זיכרון.
אני חושב שגם את הרגשת שמשהו קרה בינינו, כי המשכת באותו טון 
וכפי  פה,  ולהיות  להמשיך  שאחליט  זמן  כל  לידי  שתהיי  ואמרת  שקט 
שאת יודעת תבעתי ממך לאורך כל השנים אחר כך לפרוע את ההבטחה 
החוזית הזאת שנתת לי. איך שלא יהיה, האמנתי לך, לא יודע למה, אחרי 
כל שנות האכזבה הרבות שהיו לי מכולם. אולי בגלל שהצלחת להוציא 
משום  ואולי  והכתיבה,  הקריאה  של  הגדול  האיום  מייצגת  ֶאת  מהחדר 
שלא התרגשת בכלל, גם לא בהבעת פנייך או בטון שלך, מהעובדה שאני 
מתכוונת  באמת  שאת  השתכנעתי  זה  בגלל  אולי  כותב.  ולא  קורא  לא 

למילים שאת אומרת.
בקיצור, כמה דקות לפני זה התכוונתי לעזוב מיד, וכמה דקות אחרי זה 

נשארתי. 
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עמלה – משוב פנימי ספונטני בתוך המפגש הראשון 
התמונה שעלתה בי, חיה ורוטטת, הייתה תמונת קיר הזכוכית בפגייה של 
תיבות הפלסטיק השקופות, שבתוכן   – ויצו שמאחוריה האינקובטורים 

מקושרים בצינורות מזון ונשימה גופיהם הזעירים של הפגים.
צלליותיהם של רגלי החוטים של הפג שהייתי אני בתחילת חיי השתקפו 
ובתוכי  בתוכן  זעו  הן  שאולי.  של  שקטות  הלא  בעיניים  בבהירות  אליי 
במפוח  חוזרות. חשתי  רפלקסיביות  בתנועות  באוויר  הכו  בלי הפסקה, 
הנשימה שלי מאז שעולה ויורד מעל עצמות בית החזה הזערוריות שבי 

בהחלטה של אי-כניעה, של מלחמת קיום עקשנית. 
ללא  מודרנית,  טכנולוגיה  ללא  לי.  קרה  הרי  הנס  עובדתית,  ובדיעבד, 
רפלקסים בשלים, החיים שהיו בי ניצחו. הצירוף של כוח ראשוני בלתי-
אלא  סוג,  משום  עליון  בגורם  קשורה  שאינה  ִנסית  חוויה  ושל  מוסבר 
בצירוף אנרגיות שלפחות חלקן בלתי-מדידות ובלתי-ברורות על פי כללי 

ההיגיון, גברו על החולשות והפגמים המאיינים.
מתוך תמונה תחושתית רטרוספקטיבית זו אמרתי מה שאמרתי.

"אני אהיה  אליך,  היה השדר הספונטני שבקע ממני  ניכנע",  לא  "שנינו 
אתך, אחזיק את ראשך מעל למים, ואתה תכה בידיים וברגליים עוד ועוד 
עד שתלמד לייצב את עצמך ולשחות קדימה". זאת לא קלישאה עבורי. אני 
הרי הייתי שם, במקום הזה שבין להיות ולחדול באירועי חיי הראשוניים 
אך  אז,  לחלוטין  מודעת  הלא  ההבחנה  בי  נוצרה  מקום  ובאותו  ביותר. 
במאבקי  חשוב  שאינו  למה  שחשוב  מה  בין  במהותה,  והברורה  החדה 
קיומנו. לכן, מה שנראה לא פעם חשוב למערכות פורמליות שונות נחשב 
בעיניי לעתים קרובות כקליפת השום. ולכן היה ברור לי שרק שנינו יחד 
נקבע מה נכון עבורך, גם אם "נכון" זה יצריך מאבק מול הכול וכולם. לא 
היה לי ספק אפילו לרגע קט שהניצחון הסופי יהיה לצדנו, כלומר לצדך. 

– אחרי השיעור הקבוצתי הראשון באסטרטגיות כתיבה  מפגש משמעותי שני 
וקריאה

שאולי
שאולי נכנס לחדר מכווץ פנים וכתפיים. מעבר להתקפלותו פנימה ניתן לחוש 

בסערה הכבושה בתוכו במבט עיניו ובקולו הנצרד:
המרצה אמרה שאף אחד לא יכול לסיים אוניברסיטה בלי לדעת לקרוא 
נורמלי  בן אדם  להיות  יכול  לך שלא  כבר אמרתי  צודקת.  היא  ולכתוב. 
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יודע לקרוא. אני מוכרח ללמוד לקרוא. בפעם האחרונה שניסיתי  שלא 
זה היה כשהחברה שאהבתי הודיעה לי שהיא לא תוכל להמשיך להיות 
אתי אם לא אתחיל לקרוא. חתמתי אז בטירוף על עיתון יומי, ובכל בוקר 
זמן  כמה  הכותרות, אבל אחרי  לפחות את  להבין  וניסיתי  ישבתי שעות 
כשזה לא זז אפילו טיפה הפסקתי. אני פשוט לא ניסיתי מספיק, נכון? זה 
לא יכול להיות שאני לא יודע לקרוא. אני חייב לקרוא, את מבינה?! כמעט 
צרחתי לך את זה אז, את זוכרת? ואת הסתכלת אליי בישירות ואמרת לי 
ברצינות, בשקט ולאט כזה: "אתה לא קורא ולא כותב. זהו. ואתה נורמלי. 

ואתה יודע מה? בכל זאת תסיים את הלימודים, אם תרצה, כמובן". 
אני לא מסוגל להסביר למה, אבל פתאום, בבת אחת זה חדר אליי. אחרי 
כל השנים שברחתי מעצמי, שחיפשתי תירוצים, שלא יכולתי לקבל את 
זה שאני באמת לא קורא ולא כותב, ברגע ההוא קיבלתי בפעם הראשונה 
בחיי שזהו, וגם חשבתי שכן, אני אלמד במקום הזה למרות מה שההיא 

אמרה. 
סלע במשקל של טונות התפרק לי שוב בשנייה אחת מהבטן. זה המצב 
לגמרי  ולא אבוד  בזה  לבד  לא  אני  אני, אבל  זה  האמיתי שלי, קלטתי, 

בגלל זה. 
אין לי מושג אם את יודעת, אם היית מודעת לכך שבאותם רגעים נחתם 
הסכם ההתחייבות שלך כלפיי בלי שאמרתי לך מילה. רק בשנת הלימודים 
האחרונה שלי זרקתי לך את זה בחיוך כשאת דיברת על יציאה לפנסיה, 
ואני הזכרתי לך שאסור לך לעזוב את המכללה עד שאסיים את הלימודים 

שלי.
"אני יודעת", חייכת אליי, "הרי יש לנו הסכם".

איך ידעת בעצם?

עמלה 

התמונה שהתעוררה בתוכי:
לפני שנות  יום ההתנסות הראשון שלי בתחנה הפסיכולוגית העירונית 

דור.
דקות לאחר ההיכרות עם הפסיכולוגית המדריכה – אישה במחצית שנות 
ה-40 שלה, אפורת פנים, שיער אסוף, אדיבה, קורקטית. נתקפתי בהתקף 
עיטושים אלרגי כפי שקרה לי לעתים קרובות באותן שנים. ומיד, ועוד 
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הרגילות  וההסתרה  ההתנצלות  בהבעות  כדרכי,  התחלתי,  כך,  כדי  תוך 
"זה  ונעוריי האסתמטיים:  ילדותי  שלי שדבקו בי פנימית וחיצונית מאז 

כלום, סתם סוף של הצטננות, סתם מקרה", וכו' וכו'.
היא עמדה מולי שקטה לחלוטין עד לסיום העיטושים והבעות ההתנצלות 
גם יחד, ואז אמרה בטון חסר כל נימה של התרגשות או השתתפות בצער: 
"יש לך נזלת אלרגית. אז מה? תגידי פשוט – יש לי נזלת אלרגית, וזהו".
ופתאום, תוך דקה, בפעם הראשונה בחיי זה היה רק "זהו", פשוט "זהו" 
יותר  מאוחר  אליי  לחזור  עלול  מה  יודע  שמי  מחרדה  נקי  יותר.  ולא 
מסיוטי העבר האסתמטי, נקי מרגשי אשם עמוקים כלפי הוריי, ובעיקר 
אמי, על הסבל שגרמתי להם כילדה חולה, נקי מתחושת כתם, מבושה, 
ממחויבות-יתר לכל מי שמעוניין בי למרות היותי אלרגית, אסתמטית וכו'. 
קשה לתאר את השחרור שהרגשתי. האוויר זרם אליי פיזית בחופשיות, 
ללא שמץ של צורך במאמץ כלשהו. זה אכן זה, אבל רק זה, ואפשר לחיות 

חיים נורמליים עם זה. 
ניתן לומר רגע של אושר?

הפנימית  ההארה  על  חלמה  לא  בוודאי  הזאת  המאמנת  הפסיכולוגית 
שחוויתי בזכות התגובה העניינית-ספונטנית שלה, אבל אני אינני שוכחת 
שהוא  ספק  לי  ואין  שנותיי,  כל  לאורך  שלה  הזו  ההתבטאות  רגע  את 

שצבע את טון הדיבור שלי כאשר הגבתי לדבריך, שאולי, כפי שהגבתי. 

מפגש משמעותי שלישי 
שאולי 

היסודי.  הספר  בבית  ב'  כיתה  מאז  בחיי  הראשון  המבחן  אחרי  היה  זה 
בעצם המבחן הראשון בחיי בכלל. המון חומר. החונכת קראה לי אותו. 
שמעתי גם הקלטות שלו. לא הרגשתי שום קושי בלהבין. במבחן הקשבתי 
לשאלות בטייפ וסימנתי על הדף המסופרר את מספרי התשובות שנראו 
לי נכונות. אחרי שסיימתי לא היה לי שום מושג אם צדקתי או לא. על 
פי התגובות שקלטתי משאר הנבחנים, נראה היה לי ששגיתי במקומות 
הלכתי,  בסוף  לבדוק.  ללכת  עוז  לי  היה  לא  התוצאות  כשהגיעו  רבים. 
וכשראיתי את הציון הגבוה הייתי בטוח שדילגתי בעיניי למקום לא נכון 
ברשימה, כמו שקורה לי בדרך כלל כשאני מנסה לקרוא משהו. ביקשתי 
לא  ציון,  אותו  את  רבה  זיהתה בשמחה  כשהיא  אתי.  שתבוא  מהחונכת 
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למזכירות  במקומי  ניגשה  שהיא  ואחרי  בטעות,  שמדובר  ספק  לי  היה 
לטובתי  קונספירציה  איזו  שנעשתה  חשדתי  שלי,  באמת  שזה  ואימתה 
כדי לעודד אותי, אולי אפילו את עומדת מאחורי זה. ואז הייתה השיחה 
שלך עם המרצה שהיה בטוח שהעתקתי. אני העתקתי? ממש מצחיק. 
לי  כך קראת  לו, לא? אחר  זה בעצם מה שאמרת  יכול.  הלוואי שהייתי 
אליכם ושאלת אותי בישירות איך זה קרה, לדעתי, שהצלחתי ככה. ואני 
אמרתי שברגע ששמעתי בטייפ את התחלת השאלה, ידעתי את התשובה, 
ופתאום, כששמעתי את עצמי אומר את זה, תפסתי שבאמת ידעתי את 
החומר, שאני באמת יודע את החומר. הבנתי שזאת לא שום מניפולציה 
ולא טעות ולא קונספירציה, אלא שאני פשוט יודע. את לא מסוגלת להבין 
מה זה עשה לי באותו רגע. עולם שלם התהפך לי בפנים. את סתם שאלת 
איך זה קרה שהצלחתי, ואני עניתי את האמת שממש ברגע שהתחלתי 
לשמוע את השאלה, כבר ידעתי את התשובה. וזה בדיוק מה שהיה ]...[ 
חוץ מזה, אמרתי לעצמי באותו רגע נפלא, מה אכפת לי מה קרה? העיקר 

שהצלחתי, עובדה שהצלחתי! 

עמלה
שיטתי  באופן  עקבתי  שלך.  הידע  בעובדת  לחלוטין  משוכנעת  הייתי 
אחר עבודת ההכנה שעשית עם החונכת. לא היה אפשר שלא להתרשם 
מהקליטה המהירה שלך, מיכולת הניתוח, מהחשיבה המקורית. עם זאת 
הטעם  חוסר  זה  ולצד  מעשה,  שלאחר  העצמי  האי-אמון  לי  ברור  היה 
הרי  חיצוניים.  הגיוניים  שכנוע  ניסיונות  ידי  על  זה  באי-אמון  להיאבק 
לאורך כל חייך, מאז כניסתך לבית הספר היסודי, סיפרו לך נציגי עולם 
המבוגרים את דבר חוכמתך וכישרונותיך, ואתה דחית את הדברים מכול 
וכול. ידעתי שהשינוי בראייה העצמית חייב לבוא ממך. הצורך לשמוע 
אותך בדיון ישיר עם המרצה )כמו את כל אחד מבני השיח שלי, בתחום 
מחששות,  חפה  שהייתי  ולא  עבורי.  טבעי  לכן,  היה,  ובכלל(,  המקצועי 
או  ניחוש,  בעזרת  לשאלות  שענית  ההוא  במעמד  לומר  יכולת  שהרי 
במקרה, "בפוקס", בלשונכם, אבל קיוויתי שתאמר את האמת הפשוטה, 

ואכן, לשמחתי, זה מה שקרה.
הזיע  את  ראיתי  "ידעתי".  שאמרת  ברגע  בעיניך  ההתבהרות  את  ראיתי 
במבט, חשתי ממש בחלקיק הזמן של המהפך. הרגשתי שהתחולל משהו 
חשוב אצלך, וכדי לשמור על היושר, אני חייבת להתוודות, שלצד תחושת 
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השמחה שהייתה בי על עצם ההתחוללות החשובה, עלתה בי גם הרגשת 
ניצחון נקמנית-משהו ביחס למרצה שניצב מולנו.

במשך שנים של מאבק מול אטימות המערכת החינוכית, בכל רמותיה, 
לנציגיה המצוינים בהשכלתם הפורמלית  בי טינה לא מעטה  התפתחה 
ואף  קולטים  שאינם  והפסאודו-הומני,  המלומד  המלל  עתירי  לסוגיה, 
של  ודמיים"  ה"בשר  הריאליים,  צורכיהם  את  לקלוט  מעוניינים  אינם 
ואני,  הפגוע,  אתה,   – שנינו  אלה,  ברגעים  וכאן,  שלהם.  החינוך  מושאי 
ניצבים  בפיך למחמאה(,  )קונוטציה שלילית שהפכה  כדבריך  ה"נגועה" 
יחד במאבק ענייני, אבל גם קונספטואלי, מול מרצה שחייב היה לכאורה, 
בשל תחום הוראתו, להבין טוב יותר מכל מרצה אחר את מהות מגבלותיו 

ויכולותיו של תלמידו הלקוי, ולא היא.
והנה, זיק הבנה עובר לעיני שנינו גם בפניו שלו, וגם הוא קלט סוף סוף 

מה פירושו הממשי של המונח האקדמי "ליקוי למידה".
גם  והכילה במפורש  תחושת הסיפוק שלי באותו מעמד הייתה כפולה, 
חדוות ניצחון כוחני של "אנחנו מול העולם המקפח שהוכנע על ידינו", 

ולו גם במקרה אחד ויחיד. 

מפגש משמעותי רביעי 
שאולי – חרדת האות הכתובה – עבודה אקדמית ראשונה

והחונכת  הטכני  הקורא  בעזרת  הרלוונטיים  החומרים  "קריאת"  אחרי 
לא  שאני  כשברור  הלבן,  הדף  מול  הישיבה  של  הקריטי  הרגע  הגיע 
מסוגל לכתוב אף שורה. החונכת התייחסה לעניין בשיא הפשטות, כפי 
מראשי  נתחיל  בוא  אכתוב.  ואני  תדבר  "אתה  מראש:  אותה  שהדרכתם 

הפרקים".
והנה, אני מדבר, והיא מארגנת וכותבת. אבל בסופו של כל קטע, כשהיא 
קוראת לי בקול את מה שכתבה, אני לא זוכר אם אלה הדברים המדויקים 
ובעצם  אותי,  משפצת  שהיא  הרגשה  לי  יש  הזמן  כל  לאורך  שאמרתי. 
כותבת מה שהיא רוצה לכתוב. ומיד עולה בי תחושה עוד יותר גרועה, 
יכול להיות מצב כזה. שאני חייב  גובל ברמאות. שלא  שכל העסק הזה 
על  בכלל  לוותר  או  בעצמי  לכתוב  ההיא,  המרצה  שאמרה  כמו  באמת, 
הכול. אבל אין לי ספק שאני לא יכול בעצמי, וגם שקשה לי מאוד "לשבור 

את הכלים" לגמרי, ולכן אנחנו ממשיכים בינתיים.
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בין מפגש כתיבה למפגש כתיבה עם החונכת הזאת באתי אלייך לקצת 
ונטילציה. בעיקר להסביר לך פעם אחר פעם מה אני חושב על השקר 
אחר  אותה  אגיש  ושאני  עבודה  לי  כותבת  שמישהי  הזה,  הטעם  חסר 
נגמור את  ואת, בכל פגישה, אמרת בטון אגבי כזה שראשית  כך בשמי. 
המשימה ואחר כך נראה אם יש לזה הצדקה או לא. כשסיימנו לא הסכמת 
לקרוא. אמרת שתקראי אחרי שהמרצה יבדוק ויחזיר. "קודם נראה מה 
ההערכה שלו, ואחר כך נחליט איך להגיב על זה", אמרת. ואז, כשקיבלתי 
"זה לא  בסופו של דבר את הציון הגבוה שקיבלתי, הייתי שבור לגמרי. 
זה  את  להגיד  הולך  ואני  החונכת  של  הציון  זה  לך,  אמרתי  שלי,  הציון 
למרצה". רק אז קראת הכול, וכשסיימת ביקשת שנבוא אלייך ביחד, אני 
והחונכת, עם העבודה האישית שלה על אותו נושא שחייב גם אותה, כמו 
את כל תלמידי הכיתה, ששנינו השתייכנו אליה. באנו. ביקשת מהחונכת 
לקרוא בקול את העבודה שלה. לקח לי כמה דקות עד שתפסתי שאין 
אף מילה ואף רעיון דומה בין שתי העבודות, וכמו ברגעים קודמים שהיו 
לי אצלך של הבנה פתאומית כזאת, פתאום קלטתי שהעבודה שלי היא 
באמת שלי, שזה אני שחשבתי ואמרתי מה שחשבתי בדרך שחשבתי על 
החומר שלמדנו, ושהיא, החונכת, באמת רק הקלידה את זה על המחשב 

כמו מזכירה כזאת.
בפעם השנייה חזרה אליי אז, כמו זריחה פתאומית של שמש מתוך ענן 
שחור, התחושה שאני יודע, שאני יכול, וגם מין מחשבה קטנה שאולי את 
צודקת, שגם במצב כמו שלי אפשר אולי להגיע לציונים טובים שהם לא 

שקריים.

עמלה 
את  חישבתי  במחיצתי  שחווית  ה"הארה"  מקרי  מכל  הראשונה  בפעם 
בנוגע  בי  נוסף על האמון התשתיתי שהיה  מהלכיי מלכתחילה. כלומר, 
ליכולותיך האינטלקטואליות הגבוהות, ולדחף האישי העיקש שלי שלא 
לאפשר לך בשום פנים לוותר על תכנית הלימוד האקדמית, הטקטיקה 
שנקטתי הפעם הייתה מודעת ומתוכננת. ידעתי שדרך השכנוע האפשרית 
היחידה העשויה להצליח אצלך היא הצגת עובדה חד-משמעית הסותרת 
לצורך  אותה  שבדקתי  זו,  ועובדה  שלך.  היכולת  חוסר  תחושת  את 
לוויכוח.  ובלתי-ניתנת  ברורה  הייתה  החונכת,  עם  בתיאום  מראש,  זה 
התלמידה המדוברת אכן כתבה עבודה שונה לחלוטין, הן מבחינת סגנון 
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הדברים, והן, ובעיקר, מבחינת הניתוח הרעיוני שבה, אשר לעומתו בלט 
זה שלך במקוריותו ובחדותו. משום כך זכית באופן הוגן לחלוטין, גם אם 

נראה לכאורה אבסורדי למדי, בציון גבוה במובהק משלה.
לשמחתי, ההשלכות של עימות שתי העבודות ואימות הציון שקיבלת על 
תפיסת העצמי שלך היו בעלות עוצמה ומשמעות שחרגו הרבה מעבר 
לאירוע הציון עצמו. כך גם, יש לומר, השפעת ההתרחשות על תחושת 

הניצחון האישית שלי.

מפגש משמעותי חמישי 
שאולי

זה היה מין רגע שהרגשתי שאני ממש נוגע באופן גופני במוצלח שבתוכי. 
מהפגישה  מאוד  מפוחד  אלייך  הגעתי  במשברון.  התחיל  זה  כרגיל, 
הקבוצתית שחיכתה לי. זה היה ניסיון ראשון בשבילי, במהלך הלימודים, 
פרויקט.  ביחד  להכין  הייתה  שאמורה  עבודה  בקבוצת  השתתפות  של 
השלבים ההתחלתיים של ההכנה היו כמובן איסוף חומר ביבליוגרפי על 
הנושא והגשת סיכום כתוב של הרקע התאורטי וראשי פרקים של הרעיון 

המרכזי ושל כיווני העיבוד והיישום שלו. 
היה לי ברור שבאף שלב לא אוכל לתרום משהו, ולא רק זה, אלא שאם עד 
עכשיו המצב הנחות שלי היה גלוי רק לפני החונכת ולפנייך, עכשיו יראו 

את זה כל ארבעת חברי הקבוצה. 
איום החשיפה הזה היה נורא בשבילי.

מכל הדברים שאמרת לי באותה פגישה נחרתו בי שלושה. אולי רק אותם 
אמרת. אני, על כל פנים, לא זוכר יותר. הראשון, שאין לי ברירה, שאני 
חייב להשתתף בפגישת הקבוצה. השני, שלקרוא ולכתוב באופן טכני רוב 
התלמידים מסוגלים. לחשוב, לעומת זאת, זה הרבה יותר מסובך. "בהחלט 
נראה לי שבעניין הזה תוכל להעניק משהו ראוי משלך. במחשבה שנייה", 
כאילו,  כזה  מהסס  שלך,  הקול  את  זוכר  ואני  השלישי,  לדבר  המשכת 
"אם לא תשקיע כל כך הרבה מרץ נפשי בהתבטלות מולם משום שהם 
קוראים וכותבים ואתה לא, ותפנה את כל האנרגיה הזאת לתכנון הרעיוני 
של הפרויקט, אני בטוחה שיצא לך משהו מיוחד, ושהערך המוסף שלך 
בקבוצה )אני זוכר במיוחד את הביטוי המצחיק, הקצת פלצני הזה – ערך 

מוסף[( יהיה ברור לכולם". 
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הסתובבתי  ממך,  שיצאתי  אחרי  תיכף  אליו  שהלכתי  הקבוצתי  במפגש 
מה  על  שמעתי  לא  ואני  ביניהם,  ודיברו  ישבו  כולם  בחדר.  זמן  הרבה 
הרגשה  במין  פעמים  כמה  יודע  לא  ובחזרה  לחלון  הלכתי  כי  בדיוק, 
לא  וקלטתי שהם  להם  לאט התחלתי להקשיב  לאט  פנימי.  ערפול  של 
לי הצעה. הם השתתקו לשנייה,  יצאה  ופתאום  נושא.  מצליחים לבחור 
ואחר כך מישהי מהבנות אמרה: "וואו, מקסים, לא חשבנו על דבר כזה 
בכלל", והשנייה אמרה "זה ממש אחר, מיוחד כזה", כאילו ששמעה אותך. 
ושני הבנים הנהנו, וכולם קיבלו את ההצעה שלי ושאלו איך לדעתי כדאי 
זרם,  והכול  הצעות,  עוד  לי  היו  זה  ואחרי  תשובה,  לי  והייתה  להתחיל, 
ולא האמנתי באיזה מבטי התפעלות שהם הסתכלו עליי. הרגשתי, כמו 
שאמרתי לך אחר כך, כאילו אני נוגע באיזה חלק פנימי שלי, בתוך הגוף, 
שהוא מוצלח, שהוא ישנו בי באמת, ושאף פעם קודם לא נגעתי בו למרות 
שאפילו  רגעים  והיו  בחיים,  פעמים  כמה  כאילו  ידו  על  עברתי  שכבר 
וגם  רגעים או שעות  זה היה רק לכמה  חשבתי שהוא קיים, אבל תמיד 
אז זה הרגיש כמו מין רוח חולפת ולא כמו חלק ממני. יכול להיות שזה 
קרה לי דווקא בגלל שהייתי על יד תלמידים אחרים, נורמלים, שפתאום 

התפעלו ממני.
שכדאי  למה  עקרונית  אותי  שכיוונו  המילים  שאת  למרות  משהו,  ועוד 
בעצמי,  עשיתי  דבר  של  בסופו  שעשיתי  מה  לי,  אמרת  את  לעשות  לי 
לבד. והרעיונות היו שלי. זה היה חזק. זה שינה לי מאותם רגעים את כל 

הביטחון שלי מול כל האחרים בקבוצה.

עמלה: שיקוף אינטרוספקטיבי ספונטני שלי בזמן המפגש המדובר

לשנייה  אחת  ארוכה  לימודים  הפסקת  בין  ו'.  בכיתה  בערך.   12 בת  אני 
בשל התקפי אסתמה קשים. ילדה שתקנית, מופנמת, מנוטרלת מטיולים, 

מריקודים, מתחרויות ספורט, מצחוק קולני ספונטני. 
המחנך  ועדות.  בחירת  של  גדולה  התרגשות  חברה.  שיעור  שישי.  יום 
לכיווני  רומז  בלבד,  מספר  שבועות  לפני  הכיתה  את  שקיבל  החדש, 
כשמציעים מועמדים לוועדת תרבות. מישהי מנסיכות הכיתה מעווה את 
לא  שהיא  "נכון  ואומר:  קולו  את  מרים  הוא  בולטת.  באי-הסכמה  פניה 
בריאה ומחסירה הרבה וגם שותקת הרבה, אבל תאמינו לי, יש לה המון 
מה לומר אם רק תקשיבו לה. אני קורא את זה בחיבורים שלה. הראש 
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שלה מלא ברעיונות יפים שאני בטוח שאף אחד מכם לא חשב עליהם".
באותו יום אחרי הלימודים ליוו אותי הביתה בפעם הראשונה בחיי בית 
הספר שלי שלוש בנות מה"מקובלות". למחרת התחלתי לדבר בהפסקות, 
ברגע  אחד  חדש  מורה  של  אחת  אמירה  בשיעורים.  גם  זה  אחרי  וקצת 
הנכון, בטון הנכון, שגרמה למפנה דרמטי בחיי החברה שלי מאז ועד עצם 

הימים האלה. 
אין לי ספק שהדיה ואדיה של חוויה מכוננת זאת חדרו לחלקי בדיאלוג 

שהקדים את המפגש הקבוצתי הראשון שלך, שאולי. 

מגעים משמעותיים במשך המפגשים הבאים 
שאולי

"אתה לא קורא, אז מה?" – זה הפך למנטרה בפגישות שלנו. את חזרת על 
זה בכל משבר חוזר שלי בנושא.

"אתה לא קורא, זהו, אז מה?" - זה הפך לקול הפנימי שבתוכי, זה הפך 
להיות שלי, לחלק ממני. מה שאני לא יכולתי לומר בקול רם בעצמי, את 

אמרת בשבילי. היית הקול שלי.
וה"זהו" הזה נעשה למין עובדה שחצי ממנה הוא ה"אז מה?" שבהמשך, 
נכון, אני לא קורא, אבל אני יכול המון דברים ואני אצליח ללמוד למרות 
זה. כאילו מין אבסורד שנוצר בתוכי – במקום שהאמירה הזאת תדכדך 
אותי היא עודדה אותי, עשתה אותי למישהו מוצלח, שלא תלוי בקריאה 
כדי להוכיח שהוא יכול. כאילו התחברת אליי באמירה הזאת במין תקע 

חשמלי מותאם לשקע שהיה בי, והיה זרם בינינו, היה זרם.
אני זוכר את הפעמים שדמיינתי, את אינספור הפעמים שדמיינתי איך אני 
עומד מול מרצה שמבקש עבודה בכתב ואני אומר לו בגלוי ובקול רם, 
בקול שלך אבל בגוף ראשון שלי – "אני לא קורא ולא כותב, זהו!". בסוף 
זה יצא לי באמת. איזו מהפכה הייתה לי בפנים אז. פתאום כל המפלצת 
איזה   – קורא"  לא  "אני  לנשום.  מקום  לי  והשאירה  התכווצה  הסוד  של 
שחרור! עכשיו אני משתמש בזה עם כל הדיסלקטים שאני פוגש – "אתה 

לא קורא" - אני אומר לכל אחד מהם. "אתה לא קורא, אז מה?".
במחשבה נוספת, היה עוד משהו שעזר לי להשתחרר מהסגירות החונקת 
גם  בזה  לי  עזרו  אתך.  האינדיבידואליות  הפגישות  מלבד  הסוד,  של 
המפגשים הקבוצתיים בקבוצת התמיכה הרגשית. אני מוכרח לספר לך את 
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האמת עכשיו, האמת שלי, שכל שאר הפרויקטים הקבוצתיים שארגנתם 
לנו לא עזרו לי בכלום. שום אסטרטגיות כאלה או אחרות. מהתחלה ועד 
היום אני מעצב בעצמי את האסטרטגיות שלי. לא נשאר בי דבר מכל מה 
שהקניתם לי שם בנושאים האלה. מה שפעל עליי זה רק המפגש הרגשי. 
עצמם,  על  האחרים  שסיפרו  לדברים  מאזין  הייתי  התמיכה  בקבוצת 
ובהתחלה לא שיתפתי פעולה, או התייחסתי באופן ציני לחוויות שסיפרו. 
ולאט לאט מצאתי את  פנימה,  זה חדר אליי  ולאט  אבל הקשבתי להם, 
עצמי מספר קצת ועוד קצת, עד שבסוף הסכמתי לחשוף את עצמי אפילו 
מול המצלמה ובידיעה שישתמשו בחומר הזה בעתיד. את מבינה איזה 
מעבר חריף זה היה? אף פעם קודם לא סיפרתי שאני לקוי למידה, חוץ 
ממקרים שבהם לא הייתה לי ברירה, כמו כשנרשמתי למכינה, או לפני 
זה, בצבא. אבל אמרתי את זה מן הפה ולחוץ, בתחושה של ניתוק רגשי 
מוחלט. כאילו זה לא נוגע בי. מין אמירה חיצונית. ובקבוצה, ובפגישות 
אתך, השתחרר לי משהו בפנים והתחלתי להרגיש שזה באמת אני עם כל 

הכאב שכרוך בזה, והבושה. 
הזהות האמיתית שלי, עד עכשיו, היא עדיין של ילד דיסלקטי. עדיין בכל 
פעם שאני אומר את זה, זה כואב, מבייש. כבר לא חוסם, לא חונק, אבל 

מפריע, ובעיקר קובע להרגשתי את מהות הקיום הכולל שלי. 

עמלה: רפלקציה רטרוספקטיבית

אני חוזרת שוב ושוב בתוכי ל"אירוע" שקרה לי עם הפסיכולוגית ההיא 
נזלת  לך  "יש   – שלה  כך  כל  האגבי  למשפט  דרכי,  בראשית  שפגשתי 
הפרופורציות  וזהו".   – אלרגית  נזלת  לי  יש   – תגידי  מה?  אז  אלרגית, 
החדשות שנוצרו בי באותם רגעים עיצבו בתוכי, כמסתבר, את ה"אז מה?" 
האומדן  היווצרות  על  גם  לאט  לאט  שהשפיע  הזה,  והעמוק  המתריס 
החדש שלך, שאולי, בנוגע למקומם הנכון של קשיי הקריאה והכתיבה 

במערך היכולות הכללי הקיים בך. 

דיאלוג של פרידה בתום שלוש שנים וחצי של ליווי לימודי 
שאולי

את רוצה שאתאר לך את המצב שלי היום לעומת המצב שלי אז, בהתחלה? 
התמונה מאוד ברורה – אני אדם בוגר כעת, שבעוד כלום של זמן אמור 
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גדול  בחלק  עושה  שאני  מה  זאת,  ועם  בהצלחה,  הלימודים  את  לסיים 
מרגעים הלבדיים שלי זה מדמיין את עצמי עומד עמידה כבדה עד כמה 
שאני יכול, בכל המשקל שלי ובשתי רגליים מאומצות, מעל מכסה בטון 
של בור ביוב ריק שאני משתדל להדק בלחץ עצום לפתח שמתחתיו. כי 
מתחתיו נמצא הילד הפגוע שבי, שעדיין חי ונושם ובועט מלמטה. הילד 
הנכשל, המיואש, שהצלחתי להכניס במשך השנים האחרונות לבור הזה 
בכל  אותו  דוחף  הוא  מוותר.  לא  הוא  אבל  הכבד.  במכסה  אותו  ולכסות 
העוצמות שלו, הוא רוצה לצאת ולהשתלט עליי שוב. לפעמים הוא מצליח 
להרים קצת את הבטון ולהושיט יד החוצה, ולפעמים הוא שולף כמעט 
חצי גוף החוצה ומתמתח כאילו בעוד רגע ישתחרר לגמרי. ואני יודע שאני 
יצא  הוא  או אתרשל בשמירה,  איחלש  לרגע  רק  ושאם  בו,  חייב לשלוט 
ויפיל אותי שוב לכל המקומות הגרועים שבהם הייתי. אני מתאמץ בכל 
כוחותיי להחזיק את הבור הזה סגור, אבל פוחד שברגע מסוים ייגמרו לי 

הכוחות, ואת לא תהיי לידי כדי לבקש ממך עזרה, ואז – מה?

עמלה 
 נראה לי, שאולי, שכדאי שתפסיק ללחוץ על המכסה הזה. תפעל להפך – 
מקרוב  בו  תסתכל  ממנו.  לצאת  המתוסכל  לילד  ותן  מהבור  הִצדה  זוז 
יכול  לידך כעת. קטנטן ממש. אתה  הוא קטן  ותראה כמה  אחרי שיצא 
להרים אותו בעדינות, אם אתה רוצה, ולהניח אותו בכיס הכי פנימי שלך. 
הוא יישן שם בנחת רוב הזמן ויתעורר, לדעתי, רק בשלושה מצבים כדי 
להזכיר לך את קיומו: הראשון, ברגעי חרדה שיתקפו אותך במקרים של 
של  אלה  כמו  עגולות  בעיניים  אז  לך  יקרוץ  הוא  חדשות.  התמודדויות 
הצרצר של פינוקיו ויאמר – "הי, החששות האלה והבהלה הזאת שייכים 
כעת רק לי, לא לך. זה הרכוש שלי. אתה ויתרת עליהם מזמן, אז עכשיו 

זוז הצדה מהם בבקשה, הם רק שלי עכשיו".
 השני, ברגעים של הצלחה, שבהם הוא יתבונן בך במבט של קנאה ויגיד – 
"תראה לאן הגעת. איך זה קרה שצמחת לגובה כזה מהנומך החלוש שלי?".
והשלישי, החשוב ביותר – בכל פעם שתזהה ילד כזה כמו שאתה היית 
פעם, שנמצא על סף ויתור מיואש, ייעמד הקטנצ'יק הזה בשתי הרגליים 
הדקות והחדות שלו על העור החשוף שלך ויצרח – "שלא תיתן לו לוותר. 

הוא חייב לנצח. הוא יכול להצליח. אתה יודע את זה, אז יאללה, פעל!". 
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סיכום המפגשים - שאולי
בהסתכלות לאחור נראה לי שעברתי תהליך שהתחיל בהתנגדות טוטלית 
לכניסה למסגרת לימודים אקדמית, ושהשתנה, בשלב ראשון, להסכמה 
"לקחת" סיכון ולבדוק את האפשרות למרות חוסר האמון שלי בסיכויי 
להצליח. אחר כך התחלתי לקלוט באופן חיצוני את המסרים שלך בקשר 
להפרדה שקיימת אצלי בין העובדה שאני לא מסוגל לקרוא ולכתוב ובין 
המסר  את  וגם  ללימודים,  ששייכות  אחרות  טובות  יכולות  לי  שיש  זה 
הקשה, שקודם לא רציתי לקבל, שיש לי בעיה מהותית בקריאה ובכתיבה 
יכול  שאני  האופטימי  המסר  את  ובמקביל,  זה,  עם  לחיות  צריך  ושאני 

להגיע להישגים לימודיים טובים למרות זה.
מילים,  מסתם  מחיצוניים,  אצלי  הפכו  האלה  המסרים  לאט  לאט 
סטודנטים  שבאמת  ראיתי  ממני.  לחלק  הפכו  הם  אמיתיים.  לפנימיים, 
ללא ליקוי נעזרים בי, לא ניגשתי לאף מבחן במועד ב', והתחלתי להאמין 
לי, שהיכולת העיונית שלי היא מעל לממוצע. את הדבר  למה שאמרת 
האחרון הזה אני לא שוכח לרגע, ובגללו ובגלל ההנאה שלי מהלימודים 

אני מתכונן באמת להמשיך בעתיד לתואר שני.
מה שברור לי לגמרי היום, כשאני בודק את כל מה שקרה לי אתך, זה שמה 
שהכי חשוב בתמיכה שנותנים לסטודנט לקוי למידה הוא החלק הרגשי. 
עם האסטרטגיות אני מסוגל להסתדר בכוחות עצמי, אבל האמון שהיה 
לך בי, ההחזקה שלך את היד שלי ברגעים קשים, ההרגשה שאני לא לבד 
ושלמי שנמצא לידי יש ביטחון ביכולת ההצלחה שלי, זה מה שהביא אותי 
באמת למצבים של הצלחה. לצד זה, אני חושב שברקע הפנימי שלי היה 
רציתי  בך  שפגשתי  הראשון  מהרגע  להצליח.  שרצה  משהו  מההתחלה 
להאמין לך שזה אפשרי, רציתי להאמין למישהו למרות הציניות העמוקה 

שהייתה בי. 
השאלה היחידה שמציקה לי כעת בנוגע להמשך לימודים היא אם אוכל 
לעשות את זה בלי המפגשים שלנו, שמהם אני יוצא בכל פעם בכוחות 

מחודשים. 

סיכום התהליך – עמלה
תמונת היסוד שליוותה אותי במשך כל המפגשים אתך הייתה, כמו שכבר 
הזכרתי, של פג הלוחם על חייו, שהפך מאוחר יותר לילד חרד בתוך בֵרכה 
ומדרבנת  לפני המים  ידיי מעל  אני מחזיקה את ראשך בשתי  לימודית. 
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אותך להכות בהם שוב ושוב בידיך וברגליך עד שתלמד להחזיק מעמד 
ולהתקדם, מתוך אמונה עזה שאתה מסוגל לעשות זאת בתנאי ששנינו 

נתאזר בעקשנות הראויה.
ועם זאת, התחושות העיקריות שרחשו בי לאורך שלבי ההתקדמות שלך, 
למרות האמון הבסיסי שלי בך ולצדו, אמון שנשען גם על ידע תאורטי וגם 
על ניסיון יישומי קודם, היו של אירוע נסי מרגש בכל אחד מרגעי השינוי 
ומחזקת  עמוקה  חוויה  חוויתי  בכך,  להודות  יש  אלה,  לצד  המתוארים. 
ביטוי חד-משמעי  והמקצועיות, שקיבלו  יכולותיי האישיות  הוכחת  של 

באמצעות הצלחותיך הדרמטיות.

מסקנות תאורטיות כוללניות
נראה שכל חוויית הצלחה בעבר הילדי היא בסיס לצמיחת כוחות עתידיים א. 

חשוב  כישלון.  בצבעי  צבוע  הדומיננטי  החיים  ניסיון  שבהם  במצבים  גם 
אפוא להעלות חוויות כאלה מתהום הִשכחה או ההדחקה אל תחומי הזכירה 

והמודעות הבוגרת.
חיזוק יכולות ההתמודדות של אדם הסובל מליקויים שונים מתפתח בעיקר ב. 

תוך כדי ליווי שיטתי ועיקש של איש מקצוע, המודע היטב הן לקשייו הן 
ליכולותיו של בן לווייתו והמאמין בכל מאודו, האישיותי והמקצועי, בסיכויי 

ההצלחה של האחרון למרות מגבלותיו ועברו הכישלוני. 
ראוי שאיש המקצוע יוכל להזדהות בנקודות מסוימות עם בן שיחו )היותי ג. 

התבוננות-על  כולו  במצב  להתבונן  זאת  ועם  שאולי(,  של  בלשונו  "נגועה" 
וחופשית  אישית-סובייקטיבית,  מבחינה  לחלוטין  כנה  חינוכית-פילוסופית 
ידי  על  מראש  קבועות  טיפוליות-הנחייתיות  מסכמות  שאפשר  כמה  עד 

מערכות רלוונטיות כלשהן.
שאלה שנותרה לבירור היא כמובן זו שבה סיים שאולי את סיכום התהליך ד. 

מבחינתו – "האם אוכל לעשות זאת בלי המפגשים שלנו?", ובלשון מקצועית 
טריוויאלית – מה בנוגע לסיכון העולה מתחושת התלות המתפתחת? לדעתי, 
אין כל רע בעצם תחושת התלות כאשר היא מכוונת על ידי הצורך לחלוק, 
להתייעץ או לשוחח לעתים מזומנות עם איש מקצוע אמין על בעיות יום-
יומיות הקשורות לעמידה מול קשיים תפקודיים והסתגלותיים הנוצרים עקב 
השתנותן של מסגרות החיים. זוהי ה"תלות" היחידה שאליה מרמז שאולי. 
ז"ל,  אוקו  סיַני  פרופ'  וסיפר  שחזר  המשתלה  "סיפור"  זה  בהקשר  לי  זכור 
איש חינוך דגול, בכל אחת מהרצאותיו-הדרכותיו. צמח הבוקע במשתלה, כך 
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אמר, גבעולו דק ורגיש לכל רוח קלה. לכן חשוב להצמיד לו תמוכה ולקשור 
עבה  גזע  לכדי  לאטו  הגבעול  ויתעבה  יצמח  כך  יציב.  בקשר  אליה  אותו 
העמיד בפני כל רוח. אז ניתן יהיה לשחררו מהקשירה התומכת. אם, לעומת 
יתעקם  הוא  בכוחות עצמו בלבד,  אותו להילחם על שרידותו  נשאיר  זאת, 
מיד עם פגיעת משבי האוויר הקשים הראשונים בו, ולאחר מכן לא ניתן יהיה 
ליישרו עוד. מעולם לא היה בי חשש, משום כך, ממצב של תלות, כל עוד 

זו אינה משתקת את רצון הפעולה ואת ניסיונות העשייה של הנוגע בדבר.
במלוא ה.  ניצב  תלות  פיתוח  של  לאפשרות  כביכול  השלילית  התהייה  מול 

זקיפותו ֶרווח המשנה העיקרי של התהליך המתואר. רווח זה מתבטא בכיוון 
ובעזרה   – למידה  לקויי  עם תלמידים  עבודה   – בחר שאולי  המקצועי שבו 
ההזדהות  האמון,  מתוך  להם  מעניק  שהוא  החיוביות  התוצאות  עתירת 
והעיקשות שרכש, כפי שעולה מדבריו, בעבודה המשותפת של שנינו במהלך 

לימודיו האקדמיים. 
שבתנאים ו.  האמירה,  של  המילה,  של  העצום  לכוחה  להתייחס  יש  לבסוף, 

למרות  הופכת,  ולִנמען,  לדובר  לסיטואציה,  התאמה  של  מסוימים 
הטריוויאליות הפורמלית שלה, לכוח ראשוני המפעיל דינמיקה אישיותית 
מפתיעה ורבת רבדים. לכן, את שחזורה וניתוחה של ההצלחה חייבים לדעתי 
להתחיל, במקרים רבים, לא בשאלה "מה עשית?" אלא ב"מה ואיך אמרת?" 

שגרם ַלעשייה שבעקבותיה, זו שהניעה את תהליך השינוי המבורך. 

מילות סיום
פתחתי מסה דיאלוגית זו, שעיקרה ביטוי הרעיון הרוזנפלדי של למידה מהצלחה 
)רוזנפלד, 1997(, במאמר הבריאה "יהי אור". נראה לי שנכון יהיה לסיימה באותו 
כל  על  העולם  יצירת  וסיומו  ובוהו  תוהו  שתחילתו  עצמו,  מיתי-דרמטי  תיאור 
פי  על  החיים  נדבכי  נוצרו  זה  מיתולוגי  בריאה  שבוע  כל  לאורך  והנה,  ברואיו. 
סדרם המתואר, ממילוטם הראשוני מהחשכה המוחלטת ועד לעיצובו של היצור 
התוצר  בדיקת  עשייה,  הוראת   – עצמם  על  שחזרו  שלבים  בשלושה  האנושי, 
והבעה חד-משמעית של שביעות רצון ממנו )מ"וירא אלוהים כי טוב" בסוף כל 
שלב ועד לציון "טוב מאוד" בו מזכה אלוהים את עצמו עם תום ה"פרויקט" כולו(.
ניתן אפוא לומר, שרצף התהליך הקולוסלי המופלא שהוביל מהיוליות חסרת 
נשען  חוקיות סדורה,  לאורגן עצום ממדים, הפועל במסגרת של  משמעות עד 

בכל אחד משלביו על תחושת ההצלחה הברורה של בוראו ממעשה ידיו. 
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וכוחה,  הכול,  היות  בראשית  כבר  נטועה  מהצלחה  הלימוד  חוויית  כן,  אם 
כמסתבר, חסר גבולות. מתוך תחושה עמוקה זו, וכמחווה הוקרה וברכה מיוחד 
בקטע מתוך  הדברים  את  לסיים  בחרתי  הדיאלוג הפרטי שלנו,  גיבור  לשאולי, 

שירה של יונה וולך, "החיים שיש לך":
ׁש ְלָך ּיֵ ים ׁשֶ ַהַחּיִ

ָחִייָת ים ׁשֶ ֵהם ַהַחּיִ
ֲהָבָנה ט ָאחֹוָרה ּבַ ַהּבֵ

ית ֵראׁשִ ת ַהּבְ ְמָצא ֶאת ְנֻקּדַ
ִריָאה  ַהּבְ

ָרא ֶאת ַעְצְמָך  ּבְ
יֹוֵתר ֶזה ָהעֹוָלם ַהּטֹוב ּבְ

ִחיד ַהּיָ
ּתּוַכל ִלְברֹא ׁשֶ

תֹוְכָך ל ֶזה ָמצּוי ּבְ ּכָ
ה אֹותֹו  ּלֵ ּגַ

ַהְתֵחל ֵמַהְתָחָלה 
)אצל סתוי, 1996( 
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קבוצות  מתהוות  רבים  במקרים  קבוצתית.  למידה  מזמנת  האקדמית  המסגרת 

ביצוע משימה  בזה לשם  זה  ידי סטודנטים עמיתים, התומכים  על  באופן עצמאי 

אקדמית. לעתים מתקיימת למידה בקבוצה, שהיא חלק יזום במערך הלימודי, ובה 

מרצה או מנחה מלווים קבוצת סטודנטים לשם העמקה בתכנית הלימודים. יש גם 

שיעורי סדנה, העוסקים בהבנת תהליכים, בהגברת מודעות ובצמיחה אישית של 

המשתתפים. לשם כך, איש המקצוע מביא עמו תכנים שברצונו להעביר למשתתפים, 

אינטראקציות  שכולל  דינמי,  תהליך  מתקיים  הפעילות  לתוכן  ישיר  קשר  ובלא 

ותהליכים פנימיים בין המשתתפים למנחה ובין המשתתפים לבין עצמם. 

 community of( "למידה קבוצתית מבוססת על המודל של "קהילת לומדים

learners( או "קהילה לומדת" )learning community(. קהילה כזאת מוגדרת 

כקבוצה הטרוגנית ושוויונית של לומדים, שכל השותפים בה חולקים באחריות 

הלמידה  עיקר  ללומד.  מורה  בין  דיכוטומית  חלוקה  ללא  ולתוצריה  ללמידה 

בקהילת לומדים מבוססת על מחקר, ומטרתה להציע פתרונות אפשריים לבעיה 

להתמודד  ויכולת  חדשניים  לרעיונות  פתיחות  לגלות  נועד  הלימוד  שנבחרה. 

פעילה,  הלמידה  ולבחינה מחדש.  להערכה  לשינוי,  מצע  ולשמש  מורכבות  עם 

וכל חברי הקבוצה מעורבים בה ומגייסים אסטרטגיות למידה הולמות. הלמידה 

מודעת ומכוונת לתכלית ומעודדת שיתוף פעולה וכבוד הדדי. הפעילות בקהילת 

לומדים נעשית בכמה שלבים: הגדרת בעיה וקביעת מטרות, איסוף ידע רלוונטי 

לפתרון הבעיה, סיכום התהליך – הידע נבנה באמצעות קהילה בונת ידע.

ייחודיות  בתכונות  מאופיינת  קבוצה  יאלום,  ארווין  הפסיכולוג  פי  על 

המאפשרות מרחב פעולה, וכל פרט בה יכול לצמוח, להשתפר, להחלים ולהגביר 

כוחות, שכן יש בה "גורמים מרפאים", ההופכים אותה לכלי עבודה רב-ערך לכל 

ההדדית  התרומה  גם  מכיוון שכך,   .)Yalom, 1995( ולימודית  חינוכית  מסגרת 

אחד  שבכל  החזק  הצד  את  להבליט  ההזדמנות  ניתנת  הקבוצה  ולחברי  רבה, 

מחבריה ואת תרומתו הייחודית לקבוצה. 
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בסדנאות  שהתרחשו  הצלחה  סיפורי  מתארים  זה  בשער  הפרקים  שני 
המתקיימות במכינת הקיץ הקדם-אקדמית במרכז חממ"ה במכללה האקדמית 
תל-חי, והם מציגים מאפיינים של קהילות לומדים, שמתרחשים בהן תהליכים 
קבוצתיים המסייעים לסטודנטים להיפתח, להתמודד עם משימות ולהיטיב את 
אופני למידתם. קבוצות כאלו מוקמות במרכזי התמיכה לסטודנטים עם ליקויי 
האקדמית.  לתרבות  בשעריהם  הבאים  מהסטודנטים  חלק  להכין  כדי  למידה 
לעבודה הקבוצתית בהקשר זה מאפיינים שונים, שכן חלקה נעשית בידי אנשי 
מקצוע ממרכזי התמיכה, חלקה בידי סטודנטים עמיתים וחלקה בידי מומחים 

חיצוניים. 
המפגשים הקבוצתיים הם מסוגים שונים: סדנאות מלוות קורס, ובהן למשל 
השנה  כל  שמופעלות  וסטטיסטיקה,  פסיכולוגיה  פיזיקה,  מתמטיקה,  לשון, 
זמן  לארגון  סדנה  כגון  יעילה,  למידה  לארגון  כלליות  סדנאות  בצד השיעורים; 
והתנהלות  כתיבה  ואוריינות  קריאה  אוריינות  שיעורים,  סיכומי  ומשאבים, 
זמן קצר לפני  בזמן שיעור; סדנאות מרתון לקראת מבחנים; סדנאות הניתנות 
המבחנים, כגון התמודדות עם חרדת בחינות, ארגון חומר או סדנאות העוסקות 
שהוכשרו  מהחוגים  מרצים  ידי  על  כלל  בדרך  והניתנות  עצמו  הבחינה  בחומר 
לעבוד עם סטודנטים עם ליקויי למידה. מתקיימות גם סדנאות ייעודיות – בתחום 
טכנולוגיה מסייעת, תמיכה רגשית, העצמה, סנגור והכנה לעולם התעסוקה. כל 
הן  לרוב  למידה.  ליקויי  עם  לסטודנטים  כלל  בדרך  מותאמות  הללו  המסגרות 
מרכזי תמיכה פתחו  בכמה  הן חלק מקורס אקדמי.  כן  אם  אלא  קצרות-מועד, 
סדנאות קצרות-מועד, אך בגלל קושי של הסטודנטים להתמיד בהשתתפות הן 

הפכו לקורס סמסטריאלי או שנתי. 
בקבוצות,  למידה  המדגישה  לומדים,  קהילת  של  המודל  על  התבססות 
רלוונטית  ונמצאה  ללמידה,  עצמית  מכוונות  בעל  לומד  להבניית  משמעותית 
מאוד לעבודה עם סטודנטים עם ליקויי למידה. העבודה בקבוצה מזמנת היכרות 
עם דרכי פתרון מגוונות ועם סגנונות למידה שונים ומחדדת את הייחוד של כל 
פרט בקבוצה לצד המשותף בין הלומדים. חשיבות הקבוצה אף מתעצמת לנוכח 
דיווחים של אנשים עם ליקויי למידה שסיימו לימודים, בדבר תרומתה הגבוהה 

של הרשת החברתית סביבם להצלחתם.
בדרך כלל סטודנטים עם ליקויי למידה מסתירים את הליקוי ונמנעים מלחשוף 
לפני עמיתיהם את דרך העבודה שלהם. הם מודעים לקושי שלהם להיות יעילים 
התמיכה  במרכזי  הקבוצתי  המפגש  זו.  מהתמודדות  קשיים  וחווים  בעבודתם 
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מאפשר להם להתנסות בדרכי למידה מגוונות ולאמץ לעצמם חלק מההצעות 
נוחה ובטוחה, המאפשרת התנסות עצמאית באופנים  זירה  זוהי  של עמיתיהם. 

שונים של פתרון בעיות ושל קבלת משוב.
אחד הקשיים הבולטים של הסטודנטים עם ליקויי הלמידה הוא קושי חברתי. 
רבים מהם חשים בודדים וחריגים, ומרכז התמיכה, ובייחוד העבודה הקבוצתית 
שמתנהלת בו, מקנים להם תחושת שייכות. גילוי המשותף מעלה את המודעות 
הפרסום  וכן  והמקום  הזמן  המשתתפים,  של  והיציבות  הקביעות  זהות.  וַמבנה 
בכל אמצעי התקשורת בקמפוס הם תנאים חיוניים להתגבשותה של דינמיקה 
מיטיבה בקבוצת עבודה. כך יכולה להיווצר קבוצה, שהביטחון והאמון השוררים 

בה מאפשרים גדילה וצמיחה אישית וקבוצתית. 
בין  באינטראקציות  להתבוננות  המנחה  את  מחייבת  קבוצה  הנחיית 
צומחת  היא  ובהתנהגויותיהם.  נוקטים  שהם  התקשורת  בדרכי  המשתתפים, 
והבנתן מנקודת מבט קבוצתית. המנחה בקבוצה  ניתוח האינטראקציות  מתוך 
מאפשר קיום מרחב ותהליכים רצויים. בכך דומה הנחיית הקבוצה לטיפול. מלבד 
הכרת  למידה,  ובאסטרטגיות  הסדנה  בתוכני  ומומחיות  שליטה  נדרשות  זאת 

המאפיינים של סטודנטים עם ליקויי למידה ויכולת הנחיה.

מרכז חממ"ה במכללה האקדמית תל-חי 
 1995 בשנת  הוקם  והעצמה(  מימוש  מצוינות,  )חוסן,  חממ"ה  התמיכה  מרכז 
מלצר  )דהן,  במכללה  הראשונה  הקדם-אקדמית  הקיץ  מכינת  פתיחת  בעקבות 
של  הגבוהה  ההשכלה  לקידום  לשם  עמותת  בסיוע   ,)2011 ופינקלשטיין, 
אחריו.  שהוקמו  למרכזים  מודל  שימש  המרכז  למידה.  ליקויי  עם  סטודנטים 
החזון של מרכז תמיכה הוא לאפשר הזדמנות שווה לסטודנטים עם ליקויי למידה 

להתקבל ללימודים אקדמיים ולהצליח בהם. 
כלל  בדרך  הם  למכינה  שמתקבלים  הסטודנטים  המרוכזת:  הקיץ  מכינת 
בגרות  תעודת  כשבידיהם  ללימודים  שנרשמו  למידה,  ליקויי  עם  סטודנטים 
פועל  התמיכה  במרכז  פסיכומטרי.  מבחן  ללא  כלל  ובדרך  נמוכה  או  חלקית 
צוות רב-מקצועי של מורים ומנחים שהתמחו בטיפול בליקויי למידה, ובמכינה 
משולבים לעתים מומחים שאינם חלק מהעובדים הקבועים של מרכז התמיכה. 
פעילות המכינה נבנית סביב הקורס האקדמי "מבוא לליקויי למידה", בשילוב עם 
קורסים שונים: אוריינות קריאה, אוריינות כתיבה אקדמית, אסטרטגיות למידה, 

סדנה לארגון זמן, הכרת המחשב וטכנולוגיות מסייעות ותמיכה רגשית.
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הפרק העשירי בספר, "כיום לכתיבה יש חוקיות ברורה בעיניי", שכתבו אורית 
דהן ויעל מלצר, מבוסס על תכנית רחבה ומקיפה, המחייבת את כל התלמידים 
של מכינות הקיץ ללמוד בקורס "אוריינות כתיבה אקדמית". הסיפור הוא סיפור 
בתנאי  שבועות  כשמונה  שנמשך  זה,  בקורס  סטודנטים  עשרים  של  ההצלחה 
אסטרטגיות  ומתרגלים  אקדמית  כתיבה  כללי  לומדים  המשתתפים  פנימייה. 
זו,  תכנית  עמיתיהם.  של  הטקסטים  את  ומבקרים  יחד  כותבים  שונות,  כתיבה 
מאפייני  של  מתמשכת  הכרה  בסיס  על  נבנתה  רב-שנים,  במחקר  המלווה 
סטודנטים עם ליקויי למידה והפרעת קשב. המעקב המחקרי מעיד על שיפור 
הן בתפיסתם את עצמם ככותבים הן באיכות כתיבתם. מדברי הסטודנטים ניתן 
תפקודם  שיפור  על  השפעתה  ועל  בקבוצה  העבודה  של  חשיבותה  על  ללמוד 

האקדמי בכל הקשור לכתיבה. 
במכינה",  לי  חשוב  הכי  הדבר  היה  זמן  שארגון  "הבנתי  האחד-עשר,  הפרק 
ייחודית  סדנה  מתאר  הדס-לידור,  ונעמי  דהן  אורית  מלצר,  יעל  שכתבו 
פרטניים  מפגשים  מתקיימים  מלבדה  הקיץ.  במכינות   2000 משנת  המתקיימת 
אנשי  הנלמדים.  הנושאים  חיזוק  לשם  הלימודים  ובמהלך  המכינה  במסגרת 
ריפוי  מיוחד,  חינוך  חינוך,  שונים:  מתחומים  הם  בסדנה  המשתתפים  המקצוע 
בעיסוק, פסיכולוגיה ואחרים, שמושאי התמחותם הם מבוגרים עם ליקויי למידה 
והפרעות קשב. הנושאים הנלמדים במפגשים הקבוצתיים ובליווי הפרטני הם בין 
השאר הכרת מושגי זמן, שימוש במרכיבי הזמן וחשיבותם בחיי הסטודנט, סגנון 
זמן בלימודים והתנהלות בתחומי  אישי, שימוש בכלים טכנולוגיים לשם ארגון 
חיים למיניהם. גם לימוד זה מלווה במעקב מחקרי רב-שנים, המעיד על שיפור 
השונים  החיים  בתחומי  בקורסים,  בתפקוד  בלמידה,  הסטודנטים  בהתנהלות 

ובמהלך הלימודים בהמשך. 
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פרק 10 
 "כיום לכתיבה יש חוקיות ברורה בעיניי" /

אורית דהן ויעל מלצר

פרק זה מתאר את ההצלחה של סטודנטים עם ליקויי למידה בכתיבה אקדמית 
במרכז  הקיץ  במכינות  שהתקיים  אקדמית"  כתיבה  "אוריינות  הקורס  במסגרת 
בקצרה המסגרת שבה  בו  מוצגת  תל-חי.  במכללה האקדמית  התמיכה חממ"ה 
התקיים הקורס ומתוארים פעולות ועקרונות פעולה שהביאו לשיפור בכתיבה 
האקדמית של הסטודנטים. הפרק מלווה בדוגמאות מֵחקר בעלי עניין ומתוצרי 

סטודנטים. 

מתודולוגיה
כתבנו את הפרק הזה במשך כמה שנים במסגרת צוות חשיבה של מנהלות מרכזי 
תמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה בליווָים של פרופ' יונה רוזנפלד וד"ר ארנה 
שמר. במרוצת שנים אלו למדנו להכיר את התפיסה ואת העקרונות של המתודה 
הראשונה ללמידה מהצלחות העבר )אלנבוגן-פרנקוביץ', שמר ורוזנפלד, 2011( 
במהלך  האקדמית.  הכתיבה  בתחום  מעשינו  על  בהסתכלות  אותה  ואימצנו 
הכתיבה נפגשנו פעמים אחדות עם מלווי הלמידה כדי ללמוד כיצד להציג שאלות 
לבעלי עניין הקשורים לעבודתנו ואיך לנתח את התשובות לשם כתובת הפרק. 
שתינו מיומנות בתיעוד של עבודתנו במכללה ובכתיבת מאמרים, והדבר היה לנו 
לעזר במהלך העבודה. למרות זאת נפגשנו זו עם זו פעמים רבות בניסיון להתאים 

בין הנושא המטופל במכללה לבין התפיסה החדשה של "למידה מהצלחות".
הקורס "אוריינות כתיבה אקדמית" ניתן זה עשר שנים ויותר במכינות הקיץ 
ולהפוך  האקדמיה  לדרישות  הסטודנטים  את  להכין  במטרה  התמיכה,  במרכז 
בו,  והמרצה  הקורס  יוצרת  הקורס משתתפים  בצוות  מיומנים.  לכותבים  אותם 
ליקויי  עם  למבוגרים  הקשור  ובכל  אקדמית  כתיבה  בהוראת  מומחית  שהיא 
למידה. היא מלווה בידי מנהלת מרכז התמיכה, שהיא גם מרכזת מכינת הקיץ, 

ומקבלת ייעוץ ממנה. בהוראת הקורס משתתפים גם מתרגלת וכמה חונכים. 
פרטנית.  ולמידה  קטנות  בקבוצות  למידה  מליאה,  מסגרות:  שלוש  בקורס 
למידה  בסביבות  אקדמית  כתיבה  של  שיטתית  למידה  מתרחשת  בשלושתן 
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שבועות,  כשמונה  נמשך  הקורס  למידה.  ליקויי  עם  לסטודנטים  מותאמות 
סטודנטים,  כעשרים  בו  לומדים  פנימייה.  בתנאי  בשבוע,  מלאים  ימים  חמישה 
להראות  לומדים  הם  בחייהם.  לראשונה  לעתים  מרובה,  בכתיבה  מתנסים  והם 
את מוצרי כתיבתם לעמיתיהם ולא להסתירם כפי שעשו בעבר; הם לומדים כללי 
כתיבה שונות; מתכננים עם עמיתיהם  כתיבה אקדמית; מתרגלים אסטרטגיות 
יחד טקסטים; מבקרים את הטקסטים של עמיתיהם;  טיוטה ראשונה; כותבים 
לומדים לשלב טקסטים ולשפר את כתיבתם בעזרת טיוטות; לומדים לחשוב על 
התהליכים שעברו ולתעד אותם. הכתיבה מתבצעת בסביבה מקוונת, כך שבדרך 
אחר  לעקוב  יכולים  והעמית  המתרגלת  המנחה,  המרצה,  וגם  הסטודנט  גם  זו 
התהליכים, להשתתף בהם ולסייע בשיפור איכות הכתיבה בצורה שוטפת. סיכום 
התהליך מתבטא בהצגת פורטפוליו, וכל סטודנט יכול לראות במו עיניו את כל 

התהליך שעבר ואת התוצאות, הכוללות הערות להמשך התהליך. 
שיפור מיומנויות הכתיבה האקדמית של הסטודנטים עם  ההצלחה נלמדת: 

ליקויי למידה סייע להם במילוי משימות אקדמיות במהלך לימודיהם. 

הסיבות לבחירת הנושא
כה  עד  הוא תחום חדש.  )מתקנת(  מותאמת  כתיבה  ובהוראת  באבחון  העיסוק 
מערכת החינוך מכיתה א' ועד הלימודים במוסדות להשכלה גבוהה נגעה בעיקר 
במתן התאמות לבחינות. השינוי שחל במרוצת השנים בתפיסתם של הסטודנטים, 
הן לגבי עצמם ככותבים הן לגבי איכות התוצרים שלהם בעקבות ההשתתפות 
את הכתיבה.  ושיטתיות אפשר לשפר  מוְבנות  הקיץ, מעיד שבדרכים  במכינות 
בהוראת הקורס מסתתר הרבה ידע סמוי על הוראת כתיבה אקדמית לסטודנטים 
ואת  זה, החושפת את הפעולות  קורס  ליקויי למידה. למידת ההצלחה של  עם 
עקרונות הפעולה, הופכת את הידע הסמוי הטמון בהם לידע גלוי, הנגיש לכל 

העוסקים בתחום. 

ההצלחה נלמדת
תיאור המצב לפני הלימודים במכינה ואחריהם 

הטבלה שלהלן מראה את מצב הכתיבה ואת תפיסתם של הסטודנטים את עצמם 
ככותבים לפני קורס אוריינות כתיבה אקדמית ועם סיום המכינה. 
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אחרי המכינהלפני המכינהנושאים

מצב קוגניטיבי 
המתאר את 

תהליך הכתיבה 
ואת התוצר

כתיבה שברובה אסוציאטיבית, 
שאינה נשמעת לכללי הכתיבה 

האקדמיים 

כתיבה אקדמית מיומנת 
ברובה 

כתיבה שברובה אינה לכידה; 
בכל טקסט משתלבים כמה 
תתי-נושאים שחלקם אינם 

שייכים לנושא הנדרש

כתיבה לכידה ברובה. ניכר 
מאמץ להציג תתי-נושאים 

השייכים לנושא המרכזי

כתיבה שלרוב אינה מובנית 
וחסרה נושאים ותתי-נושאים

ניסיון לארגן את הכתוב על 
פי נושאים ותתי-נושאים

כתיבה ללא טיוטות, ללא תכנון 
מוקדם ובקרה על הכתוב

כתיבת טיוטות שניכרים 
בהן תכנון מוקדם ובקרה

תפיסות 
הסטודנט 
ותחושותיו

אמונה חלשה בעצמי בנושא 
כתיבה וחשש מכתיבה

אמונה בעצמי: גם אני יכול 
ורוצה לכתוב, ויש לי רצון 

להשתפר

כתיבה מצומצמת מאוד 
המוסתרת בדרך כלל מאחרים

כתיבה מרובה על פי הנדרש 
וחשיפת הכתיבה דרך כתיבת 

עמיתים ובקרת עמיתים

מודעות מעטה לתהליכי 
הכתיבה האישיים

מודעות לתהליכי הכתיבה 
האישיים

תוצרים חיוביים של ההצלחה
טרום  הראשון,  המבדק  בין  הסטודנטים  בציוני  שינוי  אובייקטיביים:  תוצרים 

המכינה, לבין המבדק הסופי, לאחר סיום המכינה בנושאים אלה: 
היקף הכתיבה	 
מספר הקישוריות1 ואיכותן	 
מספר סימני הפיסוק	 
מספר הרעיונות	 
מידת הבהירות של הטקסט	 

קיימים שני סוגי קישוריות המשולבים בכתיבה: קישוריות פורמלית, המורכבת ממילות   1
היא  הכוונה  שליטה.  באמצעות  וקישוריות  אבל(  )לכן,  משפטים  בין  המחברות  קישור 
למילים חוזרות באופנים שונים. חזרה לקסיקלית: השם דני שהופיע במשפט הראשון 
יופיע שוב במשפט השני או השלישי. חזרה על ידי כינוי גוף: השם דני במשפט הראשון 

יוחלף בכינוי הגוף "הוא" במשפט השני או השלישי. 
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תקינות תחבירית ולשונית	 
שימוש בדגמים רטוריים2 בכתיבה	 
שימוש נכון במאפייני הכתיבה העיונית 	 

באיור 1 ניתן לראות את השינוי בציוני הסטודנטים בין המבדק הראשון, טרום 
ניתוח  על  הציונים מתבססים  המכינה.  סיום  עם  הסופי,  לבין המבדק  המכינה, 
נושאים שונים( שכל סטודנט התבקש לכתוב בתחילת  )שני  של שני טקסטים 
המכינה ושל שני טקסטים על אותם הנושאים – בסוף המכינה. הניתוח נעשה 
בעזרת מערכת לאבחון כתיבה עיונית )מלכ"ע(, שפותחה לשם זיהוי מצב הכתיבה 
של הסטודנטים ותפיסתם את עצמם ככותבים טרום המכינה )דהן, מלצר והדס-
שחל  השינוי  ולבחינת  עבודה  תכנית  בניית  לשם  נדרש  הדבר   .)2011 לידור, 

בכתיבתם של הסטודנטים ובתפיסתם את עצמם ככותבים, עם סיום המכינה.

 

ניתוח טקסט - בעלי חיים 

 

ניתוח טקסט  - בעלי חיים
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איור 1: השינוי שחל באיכות הכתיבה של הסטודנטים מתחילת המכינה ועד לסיומה 

דגם רטורי – כל טקסט בנוי מדגם רטורי ייחודי המתאים לתוכן הטקסט. בכל דגם רטורי   2
יש רכיב מבנה אחד לפחות, כגון סיבה, סיבה-תוצאה, טענה ונימוקים, השוואה. 

כמותאיכותאופןרלוונטיות ציון כללי

לפני

אחרי
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אל  לגשת  מסוגלים  שהם  הסטודנטים  של  תחושתם  סובייקטיביים:  תוצרים 
מטלת כתיבה ברמה אקדמית; תחושה שחל שיפור בכתיבתם; תחושה שהם עברו 
תהליך אישי בעל ערך; הבנה שכדי להיות כותבים מיומנים צריך להתאמן ולעבור 

תהליך, ללמוד ולהתמקצע.
התוצרים הסובייקטיביים נאספו מתוך סיכומים אישיים על תהליך הכתיבה 
עם  הסטודנטים  של  שיחות  תיעוד  לפורטפוליו,  ושצורפו  הסטודנטים  שכתבו 
המרצה לפני הלמידה, במהלכה ובסיומה, תיעוד שיחות אישיות עם הסטודנטים 
ומצגות אישיות המתארות את התהליך האישי המורכב שעברו. כך סיפרו שתי 

סטודנטיות שהשתתפו במכינה: 
לי  נתנו  ואיך להתמודד עם הקשיים שלי.  נכון  כותבים  איך  אותי  לימדו 
את התקווה ]...[ גם על ידי זה שראו אצלי את חצי הכוס המלאה. המסר 
עבודה  כל  אחרים.  למקומות  ותגיעי  טיוטות(  )כתיבת  תתרגלי  את  היה: 
זו הייתה תקווה. אורית גם נתנה לי מצפן. יעל   – שהבאתי עם ציון טוב 
ומלוות  )המתרגלת  אילנה  עם  ואוזנה קשבת;  פתוחה  הייתה  דלתה   ]...[
הלמידה( כרינו פחם ]...[ אורית אמרה לי: אני עשיתי את זה ואת גם יכולה. 
 ויעל: היא ליטפה, חיבקה, תמכה. היא לא ויתרה לי אף פעם. אני צעקתי – 
ושמעו אותי. בכיתי וכעסתי – ושמעו אותי. לא ויתרו לי ]...[ אפשרו לי, 

למרות שהייתי נודניקית. כל החיים הייתי אפס אחד גדול. )דלית( 

כשהגעתי למכינת הקיץ ובשיעור הראשון של אוריינות כתיבה אקדמית 
במציאת  התקשיתי  נורא  בהתחלה  נלחצתי.  טקסט,  לכתוב  התבקשתי 
נושא, ולאחר שהחלטתי על נושא, התקשיתי מאוד לפרט עליו ולכתוב 
ברצף לוגי. כשהוחזר לי הטקסט הראשון עם הערות ותיקונים, הרשימה 
שום  לי  שאין  והרגשתי  אותי  תסכל  ממש  וזה  מאוד  ארוכה  הייתה 
ושיגעתי אותה  ]...[ שעות  סיכוי לכתוב טקסט כמו שצריך. ישבתי עם 
טקסט,  ועוד  טקסט  מכתיבת  לאט,  לאט  שרציתי.  לתוצר  שהגעתי  עד 
הרגשתי את ההשתפרות שלי. היום כתיבה בשבילי היא כבר לא מקום 
לפורקן אסוציאציות ורגשות, היום כתיבה בשבילי דורשת מבניות לוגית, 
שיקול  של  עניין  היא  בשבילי  כתיבה  היום  ברורה.  חוקיות  בעלת  והיא 
דעת וחשיבה מרובה לפני כל פסקה, משפט ומילה. היום כשאני ניגשת 
יותר ביטחון  יש לי הרבה  לכתיבה אני הרבה פחות לחוצה ומתוסכלת, 
כשאני כותבת, ואני יותר מאמינה בעצמי. אז לסיכום, היום כתיבה בשבילי 

היא אתגר אינסופי. )רונה(
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מחירי ההצלחה 
מחירים הקשורים למבנה ולארגון

חוסר התאמה הניכר לעתים בין המרצה למתרגלת )למשל, המרצה דרש מכל 	 
הסטודנטים למלא את משימות הכתיבה שניתנו כל שבוע, ואילו המתרגלת 

של המתקשים מביניהם ויתרה להם ללא תיאום עם המרצה(.
עלות כלכלית גבוהה בגלל השתתפות מעטה של סטודנטים והיקף רב של 	 

סיוע )הסטודנטים קיבלו שעות רבות גם במליאה וגם באופן פרטני. הדבר 
ייקר את המכינה והפך אותה ללא רווחית די הצורך(. 

מחירים הקשורים לסטודנטים
קצב אינטנסיבי שאינו מתאים לכל הסטודנטים.	 
קושי של סטודנטים להשקיע שעות מרובות בכתיבה מובנית על פי כללים 	 

ונהלים.
קשיים במיומנויות חברתיות, המשפיעים על דרכי העבודה במטלות שנדרשת 	 

בהן כתיבה בקבוצות.
קושי לעמוד בציפיות הגבוהות של אנשי המקצוע.	 
והבלתי-נשלטת 	  קשיים במעבר מדרך הכתיבה האמנותית, האסוציאטיבית 

הנדרשת  הכתיבה  לדרך  הסטודנטים,  מן  רבים  של  הכתיבה  את  המאפיינת 
במכינה, שהיא כתיבה אקדמית.

הפעולות שהביאו להצלחה
פעולות רבות הובילו להצלחה, אך כאן הבאנו בעיקר את אלו שמייחדות את 
הקורס, שבלעדיהן לא היה מתרחש השינוי. רובן משקפות שני ערוצים, שהם 
שני עמודי התווך המחזיקים את הקורס כולו: מעקב קבוע אחר התקדמות 
הכתיבה ואחר תפיסת הסטודנטים את עצמם ככותבים ועבודה שיתופית של 

צוות המרצים ושל הסטודנטים.

פעולות שנעשו בעזרת המערכת לבדיקת איכות הכתיבה העיונית – מלכ"ע 
ולמלא  עיוניים  טקסטים  שני  לכתוב  הסטודנטים  התבקשו  המכינה  בתחילת 
שתי  בידי  נותחו  השאלונים  הכתיבה.  נושא  את  בתפיסתם  המתמקד  שאלון 
טבלת  והתקבלה  המחוון,  הכלים,  מאחד  שהתקבלו  התוצאות  חושבו  בודקות. 
ויצרה תכנית אישית  ניתחה את הממצאים  נתונים פרטנית וקבוצתית. המרצה 
עבודה  חלוקת  נעשתה  המקצועית  המתרגלת  לבין  המרצה  בין  סטודנט.  לכל 
אישית וקבוצתית, על פי הנתונים שהעלה הכלי. המרצה כיוונה את המתרגלת 
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הונחתה להעביר את  היא  זאת במקומו.  ולא לעשות  לסייע לסטודנט בכתיבה 
למידה.  אסטרטגיות  לנקוט  וללמדו  לו  לעזור  ורק  הסטודנט  אל  האחריות 
הסטודנטים חולקו לשתי קבוצות, שלכל אחת מהן מאפיינים דומים של יכולות 
וקשיים, בהתאם למה שעלה בניתוח. המרצה בנתה קורס של שמונה שבועות 
נפגשה  פי היכולות והקשיים של הקבוצות. הקבוצה  לכל אחת מהקבוצות על 
לארבע שעות שבועיות, כלומר בסך הכול ניתנו לסטודנטים 28 שעות. הקורס 

נבנה על פי כמה עקרונות:
בכל שיעור הושם דגש על תחום קושי אחר.	 
כל שיעור התחיל בהדגשת היכולת והגיע למודעות לקושי.	 
הנושאים תוכננו מן הפשוט אל המורכב, מהמצומצם לרחב.	 
כל שיעור התחיל בעבודה עצמאית, אחר כך עברו לעבודה קבוצתית, ולבסוף 	 

היה שילוב בין השתיים.
כל שיעור נבנה מחזרה על הנלמד בשיעורים הקודמים, בירור קשיים ולמידה 	 

בעקבות הכנת שיעורי הבית, לימוד נושא חדש ותרגול החומר שנלמד.
נושאי השיעורים נבנו כך שהם חוזרים על עצמם בצורה מעגלית, תוך כדי 	 

הרחבה והעמקה של כל נושא. 
כתיבה 	  תכנון,  וקבוצתית שכללה  אישית  כתיבה  שיעור שולבה מטלת  בכל 

כמה  )טיוטה(  ושיפורם  ִשכתובם  טקסטים,  כתיבת  כלל  התהליך  ובקרה. 
פעמים במשך כל הלמידה, הן על ידי המרצה, הן על ידי העמיתים והן על ידי 

הכותב עצמו. 
הסופיים 	  התוצרים   – הכתיבה  חומרי  כל  את  לאסוף  התבקשו  הסטודנטים 

והטיוטות – ולשמור אותם בפורטפוליו. 
המרצה לטכנולוגיות מסייעות לימדה שתי קבוצות של סטודנטים על פי רמתם 
מבחינה טכנולוגית, 42 שעות במשך המכינה, ותרגלה מיומנויות מחשב ושימוש 
בטכנולוגיות מסייעות. המרצה חילקה את הסטודנטים לשלשות על פי יכולות 
השלשות  נפגשו  המכינה  ימי  כל  במשך  במחוון.  שהשתקפו  בכתיבה  וקשיים 
לחודש  ואחת  חונכים,  עם  או  המתרגלת  עם  פעם,  בכל  שעתיים  לשבוע,  אחת 
עם המרצה לכתיבה אקדמית, במטרה לכתוב את העבודה שניתנה להם בקורס 

"מבוא לליקויי למידה". 
במשך המכינה התקיים קשר רצוף בין המרצה למתרגלת. המתרגלת קיבלה 
דיווח מהמרצה על התוצאות שהשיג כל סטודנט בכלי האבחון וכן הנחיות כיצד 
נוצר במפגשים מרוכזים של ארבע  זה  כל אחד מהם. קשר ראשוני  לעבוד עם 
שעות כל אחד במשך שלושה ימים, בימים המרוכזים של ההכנה לקראת המכינה.
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הקשר הרצוף התקיים גם בהמשך. המתרגלת דיווחה למרצה על תפקודו של כל 
סטודנט וקיבלה ממנה ייעוץ והנחיות כיצד להמשיך ולעבוד אתו, במפגשים של 

שעתיים אחת לשבועיים. 

הפעולות שנעשו לשם סנכרון3 בין כל המקצועות 
בהנחיית מנהלת מרכז התמיכה ריכזה המרצה בקורס "אוריינות כתיבה אקדמית" 
אקדמי,  קורס  במכינה:  הנלמדות  התכניות  כל  על  כל המרצים  הדיווח של  את 
מסייעות  טכנולוגיות  ומשאבים,  זמן  תכנון  קריאה,  כתיבה,  למידה,  מיומנויות 

ותמיכה רגשית. ימי ההיערכות לקראת המכינה התקיימו כחודש לפני המכינה. 
המרצה מיקדה את הנקודות שנוצרו בעקבות הסנכרון בשיח שהתקיים בין 

המרצים: 
קורס 	  בסיס  לבנות את התכניות שלהם על  בימי ההכנה התבקשו המרצים 

הליבה של המכינה בנושא "מבוא לליקויי למידה".
המרצה תיארה את הנושאים שתלמד, את המטלות שתיתן ואת האסטרטגיות 	 

הנדרשות לכל אחת מהמטלות.
גרעו 	  ולצורכי הקורס שינו המרצים את התכניות שלהם,  בהתאם לדרישות 

מהן או הוסיפו להן ולמטלות שתכננו לתת. 
מדי שבועיים התכנס הצוות לדיון בנושאים האלה: 

בחינת הפער בין התכנון לבין הביצוע	 
תיאום וסנכרון בין הגורמים	 
שינוי בתכניות העבודה על פי הביצוע בפועל	 
דיון בבעיות של סטודנטים ויידוע רלוונטי	 
חלוקת זמנים מחודשת בקורסים 	 
בחינת העומס המוטל על הסטודנטים כל שבוע בהסתכלות על כל הקורסים 	 

יחד, ובעקבות זאת שינוי וצמצום של דרישות.
המרצה  נעשה תיאום בין המרצים לבין הפסיכולוגית המלווה את הסטודנטים. 
ביקשה מהפסיכולוגית לעבוד עם הסטודנטים בקבוצה ובאופן פרטני על הקושי 
או  בזוגות  הנעשית  )לכתיבה  וחברתית  רגשית  קוגניטיבית,  מבחינה  בכתיבה 

ובקרה  בחינה  תכנון,  בעשייה,  שקיפות  פירושו  קורסים  ובין  מקצוע  אנשי  בין  ִסנכרּון   3
משותפת, מתוך רצון לערוך שינויים ולהיענות לצרכיו של כל אחד מהשותפים ובהתייחס 

לתמונה הכוללת. מקור המילה ביוונית )synkhronos( ופירושה: קֹוֶרה באותו הזמן.
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בקבוצות גדולות יותר( ועל דרכי ההתמודדות עם הקשיים שהכתיבה מעוררת.4 
זמן  לשבת  יכולת  אי   ,)procrastination( דחיינות  כוללים  זה  מסוג  קשיים 
ממושך לשם מילוי מטלות בבית ובשיעור ולהתמקד במימוש המטרות שכל אחד 
הציב לעצמו, השתלטות של אחד מהכותבים, אי תפקוד או הסתרה של הקשיים 
בכתיבה, ויכוחים לגבי תהליכי עבודה. הפסיכולוגית נכחה במהלך הישיבות הדו-
שבועיות של הצוות שבהן דווח על כל סטודנט, ונתנה הנחיות והמלצות לגבי 

המשך העבודה של המרצים עם כל אחד מהסטודנטים.

פעולות הקשורות לתהליכי הוראה-למידה
מבנה השיעור הקבוצתי: 

במפגש הראשון הציגה המרצה במליאה את העקרונות האלה:	 
כתיבה משקפת חשיבה	 
כתיבה מפתחת חשיבה	 
כל אחד יכול להשתפר בכתיבה	 

אחר כך היא העבירה את המסר כי יש לעקוב אחר ההוראות המפורטות של 	 
המרצה והמלווה ולתרגל על בסיס יומי את כתיבת הטיוטות, מתוך מודעות 

לתהליכי הכתיבה שכל אחד מהכותבים עובר.
כשכולם 	  בשבוע,  פעמיים  דקות   15 של  קבועות,  שיחות  הנחתה  המרצה 

תהליכי  את  בשקיפות  הסטודנטים  תיארו  אלו  בשיחות  במעגל.  יושבים 
הכתיבה שלהם מתוך מה שחוו תוך כדי כתיבת טיוטות שבועיות. 

המרצה עודדה את כל הסטודנטים לספר בגלוי על התהליכים האישיים שהם 	 
חווים. למשל, היא הסבירה שתהליך הכתיבה, המלווה בקשיים רבים, מאפיין 
לא רק אנשים עם ליקויי למידה, אלא כל אדם שנדרש לכתיבה או שמלאכתו 

כתיבה, ואפילו סופרים. 
הסטודנטים 	  המרצה,  עם  הקבוצתי  מהשיעור  דקות  כ-15  בשבוע,  פעמיים 

קראו את תוצרי הכתיבה שכתבו במהלך השבוע. המסר שהועבר: אין כתיבה 
שאינה נכונה. כל כתיבה היא בגדר טיוטה ומשמשת בסיס לטיוטה הבאה. 
כל טיוטה אפשר לשפר. כתיבת טיוטות בעזרת ההנחיות שנאמרות בעל פה 

ובכתב עשויה לשפר את הטקסט ולהביא לציון המרבי. 

כלל  עם  עוסקת  היא  ופרטני.  קבוצתי  באופן  הסטודנטים  את  מלווה  פסיכולוגית   4
ובמפגשים  החיים,  לאורך  שלהם  ההתמודדות  ובדרכי  הליקוי  בתפיסת  הסטודנטים 
לימודים  לקראת  חששות  על  ובלימודים,  בחיים  קשיים  על  עובדת  היא  הפרטניים 

אקדמיים, על קשר עם הורים בהקשר של ליקוי הלמידה ועוד. 



204 | מה בעצם עשינו? 

כל שבוע בשיעור "אוריינות כתיבה אקדמית" למדו הסטודנטים תחום הקשור 	 
הסנכרון  פי  ועל  במחוונים  שעלו  והקשיים  היכולות  פי  על  אקדמית  לכתיבה 
שנקבע בישיבות. הם תרגלו זאת במהלך השיעור על ידי דרכים להעלאת רעיונות 

ודיון במבנים: סיבה-תוצאה, טענה-נימוקים, לכידות, קישוריות וכדומה.
כל שבוע כתב כל אחד מהסטודנטים כרבע שעה בעת השיעור טקסט ובו 	 

דגש על מה שנלמד בשיעור. את המשכו הוא התבקש לכתוב במהלך השבוע 
על פי הנחיות מפורטות, הכוללות תכנון ובקרה.

כל שבוע למדו הסטודנטים כרבע שעה אופנים שונים של הערכת טקסטים, 	 
שהמשותף לכולם הוא משוב באמצעות פירוק ההערכה למרכיבים קטנים. 
מתן המשוב מתחיל בזיהוי הכוחות לביצוע המשימה ונמשך בזיהוי הקשיים 
בליווי המלצות לשיפור. הסטודנטים תרגלו את דרך ההערכה על טקסטים 

שלהם, של חבריהם ושל סטודנטים ממכללות אחרות שנתנה להם המרצה.
בשעה שסטודנט קרא טקסט שכתב, עמדו כל חברי הקבוצה סביב המחשב. 	 

ליווי  כולם תרגלו מתן משוב לסטודנט שקרא את טיוטת הטקסט, בעזרת 
והדרכה של המרצה. 

כל שבוע קיבלו הסטודנטים משוב מהעמיתים ומהמרצה, רשמו את ההערות 	 
וההצעות, ובמשך כ-20 דקות מהשיעור שכתבו את הטקסט. בעת השכתוב 
וסייע להם להבין או ליישם את מה שהוצע להם. הם  סבב ביניהם המרצה 
התבקשו לסיים את הטיוטה כל שבוע בכוחות עצמם, בעזרת המתרגלת או 

בעזרת עמיתים. 
בטלפון 	  גם  השבוע  כל  זמינה  שהיא  לסטודנטים  והזכירה  חזרה  המרצה 

הנייד וגם בדואר האלקטרוני והזמינה אותם להתייעץ אתה בכל בעיה שהם 
נתקלים בה.

ארגון החומר בשילוב טכנולוגיה מסייעת
חומרי הקורס כולו נכנסו לסביבת עבודה מקוונת, עוצבו בשיתוף מומחית 	 

כולם  ועובדו  שבועיים  במפגשים  המחשב  מתחום  מומחית  עם  לאוריינות 
במחשב, ברובם כתמליל-על )היפרטקסט(.5 

טקסט  אלא  ולינארית,  סדרתית  כתיבה  אינו  קישור-על  או   )hypertext( תמליל-על   5
ושלב. המשתמש  בכל שלב  נוספת  בחירות לקריאה  לקורא לבצע  ומאפשר  שמסתעף 
יכול לבחור להתקדם בכיוונים שונים וליצור קישורים בין מסמכים, גם אם אין ביניהם 
קשר רעיוני. היישום המרכזי שלו הוא הפניה למסמך אחר. לחיצה על קישור-על מציגה 

למשתמש את המסמך המקושר )כך בנויים ערכי הוויקיפדיה(.
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נעשה סינכרון בין התרגילים שנדרשו בקורס "אוריינות כתיבה אקדמית" לבין 	 
הנלמד בקורס המחשב.

התקשורת עם הסטודנטים שלא במפגשי פנים אל פנים נעשתה באמצעות 	 
רשת אינטרסיל )intersyl(, הרשת הממוחשבת של המכללה, וכתובת הדואר 

האלקטרוני האישית של המרצה.

הערכה

המרצה נהגה להתחיל במתן הערכה חיובית ולאחריה הדגישה את הדרוש שיפור, 
וכיוונה את כל המעריכים לפעול באותה דרך.

בתחילת המכינה, המרצה וכל המעריכים נתנו הערכה חיובית על מבחר של 	 
תתי-נושאים, וציינו רק תת-נושא אחד שדרש שיפור. לאט ובהדרגה התרחבה 

הדרישה לתתי-נושאים הדורשים שיפור.
כל שנה לפני המכינה ואחריה הועברו שאלונים על ידי מכון חיצוני, ונבדקו 	 

לממצאים  בהתאם  מהגשמתן.  הרצון  שביעות  ומידת  הראשוניות  הציפיות 
הופקו לקחים.

נבדקה ההתאמה בין מידת שביעות הרצון בקורס "אוריינות כתיבה אקדמית" 	 
לבין ההישגים בכתיבה בשיחות קבוצתיות ואישיות כל שבוע. השיחות נוהלו 

בידי מנהלת המכינה והפסיכולוגית. 
המרצה נתנה ציונים, הערכה מילולית והנחיות לשיפור. הסטודנטים התבקשו 	 

להתייחס אליהם ולתקן כל שבוע. 
הלימודים 	  של  ציון  הפורטפוליו,  על  הערכה  המרצה  נתנה  המכינה  בסיום 

בקורס והמלצות לשנת הלימודים הבאה. 
המתרגלת נתנה הערכה אישית שבועית על התפקוד ועל איכות הכתיבה של 	 

כל אחד מהסטודנטים בעבודה בקבוצה ובמפגשים האישיים, וכן על תוצרי 
העבודה בשלשות. 

כתיבה 	  מטלת  בכל  שכתב  הטיוטות  את  ניתח  הסטודנט  אישית:  הערכה 
שבועית ונתן ציון אישי על כל התהליך; כתב רפלקציות שבועיות בעזרת דף 
מנחה המכוון למעקב עצמי אחרי תהליך הכתיבה; העריך תוצרים כתובים של 
עמיתים; יצר פורטפוליו והעריכו; יצר מצגת המסכמת את תהליך הכתיבה 
האישי; ערך השוואה בין כתיבת הטקסט הראשון שכתב לפני המכינה לזה 

ששכתב בסופה.
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עקרונות פעולה 
הקושי 	  אף  על  כתיבתו  את  לשפר  ביכולתו  הסטודנט  באוזני  אמונה  הבעת 

המרצה  הביעו  המכינה  ימי  כל  במשך  והרגשי:  החברתי  הקוגניטיבי, 
והמתרגלת את ביטחונם ביכולתם של הסטודנטים לשפר את כתיבתם. הם 
ציינו שביטחונם מסתמך על מחקרים ועל ניסיון מצטבר של אנשי המקצוע.

שכתובן 	  הטיוטות,  )כתיבת  הִטיוט  בתהליך  כתיבה  לכל  חיובית  התייחסות 
ושיפורן(: המרצה והמתרגלת התייחסו ליכולות המשתקפות מן הכתיבה ובד 

בבד העלו דרישות לשפרה.
מתחילת 	  ביקורת:  לקבלת  יכולת  כדי  תוך  סטודנט  כל  של  במצבו  שקיפות 

המכינה נחשפו הסטודנטים למצבם ולאופי כתיבתם, ולאורך כל התהליך היו 
חשופים לביקורת תמידית על תפקודם. 

והמתרגלת 	  ולדרכי עבודתו: המרצה  הקשבה של המרצה לצורכי הסטודנט 
זמן,  כגון מתן תוספת  היו קשובים מאוד לצרכים השונים של הסטודנטים, 
לסטודנטים  התאפשר  פרטניים.  מפגשים  והוספת  כתיבה  במקום  הקלטה 
לבחור את נושאי הכתיבה, את מעריכי הטקסט ואת הזמן המוקצב לכתיבה. 

ולהתלבטויות: המרצה 	  בנוגע לשאלות  וזמינות המרצה לסטודנטים  נגישות 
לשיחת  פנים,  אל  פנים  למפגשים  היום  שעות  רוב  זמינים  היו  והמתרגלת 
את  לצמצם  המטרה:  השבוע.  כל  האלקטרוני  בדואר  ולהתכתבות  טלפון 
התסכול של הסטודנטים ולאפשר להם להיות רגועים לאור הידיעה שמישהו 

מלווה אותם. 
מתן הנחיות מפורטות בכתב ובעל פה על מטלות בכיתה ובבית: כל מטלה 	 

פורקה לכמה מטלות משנה מודרכות ומדורגות. הפירוק ִאפשר לסטודנטים 
להרגיש שהמטלות אפשריות לביצוע ושהדרישה אינה מעבר ליכולתם.

אי ויתור על נוכחות במפגשים ועל מילוי מטלות בשיעור ובבית: הסטודנטים 	 
הקבוצתיים  המפגשים  בכל  נוכחות  שפירושה  שיטתית  לעבודה  נדרשו 
והפרטניים וכתיבה כל שבוע. העקיבות יוצרת תחושה של שגרת עבודה ושל 
התקדמות לקראת מצוינות. אי ויתור גם מעביר מסר אופטימי, כי תמיד יש 

דרך לפתרון.
הבהרה כי שינוי הוא באחריות הסטודנטים ובשליטתם: במשך כל השיעורים 	 

המרצה שבה ואמרה שביכולתם של הסטודנטים לשפר בצורה דרמטית את 
איכות כתיבתם – בתנאי שיעבדו קשה ויכתבו על פי ההנחיות והליווי מדי יום. 
ולליווי  המפורטות  להנחיות  ההוראה,  לדרכי  הקשורות  הפעולות  בבד,  בד 
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התהליך  להתקדמות  האחריות  כי  לסטודנטים  המחישו  והפרטני  הקבוצתי 
מוטלת עליהם, וכי יש להם שליטה על כך.

עידוד וארגון עבודה שיתופית בין הסטודנטים: הסטודנטים הודרכו בכתיבה 	 
קבוצת  בין  הדדית  למידה  המאפשר  מוחות  מפגש  בה  שנוצר  חברתית, 
השווים. תרגילי הכתיבה  שניתנו כל שבוע חולקו לסעיפים הדורשים עבודה 
כך הסטודנטים מתרגלים לחשוב  או שלושה עמיתים.  משותפת עם שניים 

יחד, להעלות רעיונות בצוותא ולתת משוב זה לזה.
של 	  בישיבות  התבצע  התיאום  במכינה:  המרצים  בין  קבוע  ושיתוף  תיאום 

צוות המרצים, שהתקיימו יומיים רצופים לפני המכינה וכל שבוע במהלכה. 
בנוגע  וִעדכון  מהקורסים  אחד  בכל  ההתקדמות  קצב  על  מידע  בהן  נמסר 
בקורס  בין המרצה למתרגלת  בעניינם.  לדון  לסטודנטים שהתעורר הצורך 
אחד מהסטודנטים  כל  של  על תפקודו  דּווחה  המרצה  תיאום מתמיד.  היה 

בכתיבה ונתנה הנחיות להמשך העבודה אתם. 

סוגיות לא פתורות להמשך למידה
הרבות 	  והליווי  ההדרכה  שעות  ובמלווים:  במתרגלות  הסטודנטים  תלות 

ליצור אצל חלק מהסטודנטים תחושה שהצלחתם תלויה באחרים  עלולות 
ואינה עומדת בפני עצמה. 

להכשיר מתרגלות חדשות. 	  צריך  כל שנה-שנתיים  שחיקה של המתרגלות: 
טיוטות(  של  בדיקה  שעות  )ריבוי  פיזיות  אנרגיות  ודורשת  קשה  עבודתן 
ונפשיות )עבודה עם סטודנטים שחלקם מתוסכלים בגלל הקושי הרב סביב 
עמידה בתהליך מובנה ומתמשך של כתיבה(. הדבר גוזל אנרגיה רבה ויוצר 

חוסר קביעות. 
קשיים רגשיים: הקשיים נובעים מלחץ ומתסכול מדרישות הקורס, בין השאר 	 

בגלל תהליך הִטיוט המובנה ובעקבות השוואה אישית בין כותבים. 

סיכום – בנימה אישית
לפעולות  לב  לשים  לנו  אפשרו  מהצלחות"  "למידה  של  בדרך  העבודה  שלבי 
הפעולה  עקרונות  את  מתוכן  ולחלץ  בהן  להתבונן  שעשינו,  ביותר  המפורטות 
ואת התפיסות והאמונות המובילות אותנו בעשייה המקצועית שלנו. דרך עבודה 
זו אפשרה לנו למיין ולפרק את העשייה למרכיביה הבסיסיים ביותר. ההפרדה 
בין הפעולות לבין עקרונות הפעולה חידדה את עשייתנו. דרכה הצלחנו להעלות 
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זה הוא  ידע סמוי  ידע סמוי שהיה קיים בשיח שלנו, אך לא היה חשוף.  הרבה 
הדוקטורט  במחקרי  המתואר  הגלוי  מהידע  יותר,  אף  ואולי  חשוב,  פחות  לא 
 .)Dahan, 2004 ;2011 ,ובמאמרים שכתבנו בנושא בעבר )דהן, מלצר והדס-לידור
המפגש עם בעלי העניין אפשר לנו ללמוד מאחרים ולא רק מעצמנו, להיווכח 
נקודות  ריבוי  לדרך.  השותפים  עם  יחד  אותו  ולבחון  בו  מאמינים  שאנו  במה 
שהיא  המחירים  ושל  הדרך  מהות  של  יותר  ברורה  להכרה  אותנו  הביא  המבט 
גובה. התובנות שהפקנו מהעבודה הזוגית בין שתינו, כותבות פרק זה, ממשיכות 
לעצב את העיסוק בנושא המכינות הקדם-אקדמיות במכללת תל-חי. אנו רוצות 
להודות לפרופ' יונה רוזנפלד ולד"ר ארנה שמר, שליוו אותנו בתהליך מרתק זה, 
צעד אחר צעד, יד ביד, בנועם הליכות מצד אחד ובעקיבות וללא פשרות מהצד 

האחר, עד לסיום הכתיבה של פרק זה.
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פרק 11 
"הבנתי שארגון זמן היה הדבר הכי חשוב לי 
במכינה" / יעל מלצר, אורית דהן, נעמי הדס-לידור

במכינות הקיץ המיועדות לסטודנטים עם ליקויי למידה במכללת תל-חי ניתנת 
זו, המתקיימת משנת  זמן ומשאבים, הנמשכת כחודשיים.1 סדנה  סדנה לארגון 
2000, כוללת ליווי פרטני. המכינה שהסדנה מתקיימת בה היא ייחודית בארץ ומן 
הספורות בעולם. פעילותה נבנית סביב הקורס האקדמי "מבוא לליקויי למידה", 
המקנה ללומד נקודות זכות אקדמיות. הקורס מפגיש את הלומד עם ידע אקדמי 
ומחקרי באמצעות לימוד מעמיק של נושא ליקויי למידה ונתמך על ידי קורסים 
שונים: אוריינות קריאה אקדמית, אוריינות כתיבה אקדמית, אסטרטגיות למידה, 
תמיכה והעצמה רגשית, ארגון זמן ומשאבים וכן סיוע ולימוד יישומיי המחשב 

וטכנולוגיות מסייעות. 
הנלמד  את  למעשה  הלכה  ליישם  הסטודנטים  נדרשים  לימודיהם  במהלך 
זמן  לארגון  הייחודית  התכנית   .)2007 )מלצר,  שבמכינה  השונים  בקורסים 
בתפקוד  בלמידה,  הסטודנטים  של  ההתנהלות  לשיפור  מביאה  ומשאבים 
בנושא  תכניות  הלימודים בהמשך.  ובמהלך  החיים השונים  בתחומי  בקורסים, 
ארגון זמן ומשאבים מתקיימות באופנים שונים במרכזי תמיכה נוספים באקדמיה. 
במאמר זה בחרנו להציג את התכנית של מכללה זו, שהיא רחבה ומקיפה מאוד, 

מחייבת את כלל תלמידי מכינת הקיץ ומלווה במחקר מתמשך. 
הסדנה לארגון זמן ומשאבים מתקיימת בכמה קבוצות של כ-15 סטודנטים עם 
ליקויי למידה בעלי אבחון המלמד על הליקוי שלהם. הסטודנטים מגיעים מכל 
האקדמית  במכללה  התמיכה  מרכזי  של  במכינה  שנכללים  והמסלולים  החוגים 
תל-חי המתקיימת בקיץ, לפני תחילת שנת הלימודים הראשונה. במשך המכינה 
ובמהלך הלימודים יש גם מפגשים פרטניים, שנועדו לסייע לסטודנטים בנושאי 

הוא  זה. אחד מהם  בנושא  יותר  או  מוצעות סדנאות של מפגש אחד  במרכזים אחרים   1
במכללה האקדמית בית ברל. במשך השנים ארגנו והעבירו את הסדנה ד"ר נעמי הדס-
לידור, ד"ר אורית דהן ואחריהן יעל רויטמן. מלבד הסדנאות מתקיימים במרכזי התמיכה 

מפגשים פרטניים בנושא.
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חינוך  חינוך,  שונים:  הם מתחומים  בסדנה  אנשי המקצוע המשתתפים  הלימוד. 
מיוחד, ריפוי בעיסוק, פסיכולוגיה ואחרים, שהתמחותם היא בתחום מבוגרים עם 
ליקויי למידה והפרעות קשב. במידת האפשר, סטודנט עם ליקויי למידה ו/או עם 
ונמצא  הפרעות קשב שהשתתף בעבר בסדנה, הלומד בשנת לימודיו האחרונה 

מתאים, הופך להיות מנחה עמית לצד מומחה בתחום. 

הסדנה לארגון זמן ומשאבים 
הנושאים הנלמדים במפגשים הקבוצתיים ובליווי הפרטני 

של 	  זמן  סובייקטיבי,  אובייקטיבי,   - שונים  זמן  מושגי  הכרת  וידע:  תאוריה 
הטבע, זמן שעון, זמן רציף, זמן מעגלי וכדומה, שימוש במרכיבי הזמן השונים 

וחשיבותם בחיי האדם 
כל אחד מהסטודנטים בתחומי 	  היכרות עם הסגנון האישי של  אישי:  סגנון 

ללמידה,  יעילים  זמנים  הלמידה,  בסביבת  התמקדות  כדי  תוך  שונים,  חיים 
בכלים  שימוש  וחולשות,  כוחות  נכונה,  תזונה  אכילה,  זמני  שינה,  שעות 

טכנולוגיים 
על 	  ועבודה  זיהוי  לצורך  יום  סדר  של  המבנה  בחינת  בלימודים:  זמן  ארגון 

מרכיבי למידה אישיים
בחינות ועבודות: הכנה לקראת בוחן, מבחן וכתיבת עבודה, התנהגות בזמן 	 

בחינה
תכנון לטווח ארוך: חשיבות התכנון לטווח ארוך ומתן כלים לעבודה תהליכית 	 

הנמשכת כמה חודשים
המשפרים 	  טכנולוגיים  אמצעים  הכרת  בזמן:  התנהלות  לשיפור  אמצעים 

תפקוד בזמן: מחשב, מחשב לּוח )טבלט(, טלפון נייד, ארגון הקלסר
תחומי 	  בין  והאיזון  לעצמי  הדאגה  חשיבות  שונים:  חיים  בתחומי  התנהלות 

החיים השונים, כמו אכילה, מנוחה, משפחה וחברה

הנושאים המרכזיים הניתנים במהלך הליווי הפרטני
ארגון הקלסר	 
בחירת כלי העבודה המותאמים מתוך ארגז הכלים שנלמד בסדנה	 
פי 	  על  לעבוד  קושי  המכינה:  במהלך  שעלו  ספציפיים  לקשיים  התייחסות 

התכנון, קושי באתחול, קושי בשימוש בכלים
יישום מושכל של הכלים לתכנית הכוללת של המכינה	 
בחינת תכנון מול ביצוע והפקת לקחים אישיים	 
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סוגיית הזמן
הוא  זמן  ביותר בהתנסות האנושית.  הזמן הוא אחד ממרכיבי היסוד החשובים 
שני  בין  גירויים,  שני  בין  יחידות,  שתי  שבין  ליחס  ביטוי  הוא  מופשט;  מושג 
מאורעות, ולכן הוא נמדד בכלים הבוחנים משכים, כגון זמן סיבוב כדור הארץ 
וספירת דופק. לזמן היבטים שונים: זמן רציף, זמן מעגלי, זמן שהשעון מודד, זמן 

סובייקטיבי רגשי, חברתי, זמן של הטבע, זמן של חיי אדם ועוד. 
הכרת מושגי הזמן, ובהם שעה, יממה וחודש וביטויים הקשורים בזמן, כמו 
לחשיבה  היא המפתח  ומעגלי,  רציף  מאוחר,  מוקדם,  נדיר,  אחרי, שכיח,  לפני, 
והקצביות  בזמן  המחזוריות  הבנת  מופשטת.  לחשיבה  הבסיס  שהיא  ייצוגית, 
בתחומי  ולהכללות  לעקרונות  חוקיות,  לקיום  מודעות  יוצרת  שונות  בתופעות 
חיים שונים. גם הבנת הסדרתיות בזמן מחדדת את היכולת לכוון פעילויות כדי 
לטפל במטרות בעתיד )דהן, הדס-לידור ומלצר, 2006; דהן, הדס-לידור, מלצר 

ורויטמן, 2008(.
סטודנטים  לימודית,  להצלחה  המפתחות  אחד  הוא  זמן  שארגון  פי  על  אף 
רבים, בלי קשר לאבחון של ליקויי למידה, מדווחים על קושי לאזן בין לימודים, 
לימודי  שיטתי  מענה  מקבל  אינו  זה  קושי  חברתיות.  ומחויבויות  פנאי  עבודה, 
באקדמיה, אף שידוע שניהול זמן נכון משפיע לא רק על הישגיהם הלימודיים 
שלהם.  האישית  והרווחה  המסוגלות  תחושת  על  גם  אלא  הסטודנטים,  של 
במרכזי התמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה הבינו שצורך זה הוא בסיסי ויכול 
להביא לשיפור רב בהישגי סטודנטים עם ליקויי למידה. בעקבות כך החלו כמה 

מהמרכזים לעסוק בנושא. 
ומיושמות  למידה  ליקויי  עם  לסטודנטים  המיועדות  בנושא  ההתערבויות   
בעיקר בשנת הלימודים הראשונה שלהם, מתבססות על מודלים שונים, למשל, 
אישי,  אקדמי  אימון  דינמי,  קוגניטיבי  אישי,  אימון  קוגניטיבי-התנהגותי,  מודל 
את  משפרות  אלה  התערבויות  ביניהם.  ושילוב  בקבוצה  אסטרטגיות  למידת 
יכולתם  את  לממש  למידה  ליקוי  עם  לסטודנטים  ומאפשרות  הזמן  תפיסת 

 .)recovery( בתהליך של החלמה
עם  אנשים  בעבור  האחרונות  השנים  בעשרים  פותחה  ההחלמה  תפיסת 
מגבלה פסיכיאטרית ובני משפחותיהם )לכמן, 2007(. מאז היא מיושמת ומיטיבה 
עם  בעבודה  גם  אומצה  היא  האחרונות  בשנים  רבות.  נוספות  אוכלוסיות  עם 
אוכלוסיית הסטודנטים עם ליקויי הלמידה. תפיסת ההחלמה מוגדרת כתהליך 
ייחודי של יכולת האדם לבנות את עתידו ולתכנן תכניות למרות מגבלותיו, כדי 
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אישית,  העצמה  של  תהליך  זהו   .)2007 )לכמן,  הנורמטיבית  לחברה  להשתייך 
הטמעת עמדות, רגשות, תפיסות ואמונות של האדם כלפי עצמו, כלפי אחרים 
וביחס לחיים באופן כללי. החלמה היא תהליך של התחדשות, התגלות ושינוי. 
בתפיסה  שינוי  הדורשים  עמוקים,  ורגשיים  פנימיים  בתהליכים  כרוכה  היא 
העצמית. אין פירוש הדבר שהמוגבלות נעלמת, אלא שמתרחשת בנייה של זהות 
שבכוחו  האדם  של  תקווה  ומתעוררת  במגבלות  הכרה  מתוך  וחברתית  אישית 

להשתנות, להשתפר ולהחלים. 
עקרונות  בין  מחברת  שהיא  בכך  הוא  בפרק  המוצגת  התכנית  של  ייחודה 
ההחלמה לבין אסטרטגיות ספציפיות העוסקות בהתארגנות בזמן בקרב מבוגרים. 
חיבור ייחודי זה מעיד על אמונתנו בזכותו של האדם להגדרה עצמית וביכולתו 
והמגבלות שלו  הכוחות  זיהוי  ידי  על  לו,  את האסטרטגיות המתאימות  לבחור 

ותוך כדי שיח ביניהם ושיח משותף בינו לבין איש הצוות.

מתודולוגיה 
למידה  של  הרטרוספקטיבית  במתודה  התמקדה  הסדנה  של  ההצלחה  למידת 
אחדים  שלבים  כלל  התהליך   .)2006 ווייס,  רוזנפלד  )סייקס,  העבר  מהצלחות 
שהסתמכו על שאלונים ועל ראיונות שחיברו מעריכים חיצוניים. כמו כן נותחו 
בסדנה בשלבים השונים של ההתערבות,  הדיונים של הסטודנטים שהשתתפו 
החיוביים  התוצרים  זוהו  ואחריה.  הסדנה  לפני  ההצלחה  תוארה  ובעזרתם 
שהביאו  הפעולות  ופורטו  ההצלחה  של  והסובייקטיביים(  )האובייקטיביים 
דוחות  של  הסטודנטים,  בין  הדיונים  של  השאלונים,  של  הניתוח  להצלחה. 
מהשיחות ומהראיונות האישיים שנערכו עם כל אחד מהסטודנטים לפני המכינה 
לאתר  לנו  ִאפשרו  המאמר,  כותבות  בינינו,  הרטרוספקטיבי  והשיח  ובסיומה 
נקודות מפנה בין המצב "לפני" לבין המצב "אחרי", ובהמשך להפיק את עקרונות 

הפעולה שביסוד העשייה שהביאה להצלחה. 
בכל הנוגע לארגון זמן ומשאבים אפשר לדבר על הצלחה נלמדת כאשר: 

הסטודנט מודע לקושי שלו בתפקודו בנושא זה. 	 
הסטודנט מודע לצורך שלו לקבל סיוע וכלים.	 
הסטודנט בחר והתאים מתוך מבחר כלים את אלה הרלוונטיים לו והשתמש 	 

בהם. 
הסטודנט שיפר את ארגון הקלסר שלו ואת התנהלותו הלימודית.	 
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ההצלחה נלמדת 
תיאור המצב לפני הסדנה ואחריה

מצב הסטודנטים לפני תחומיםמצב
הסדנה

מצב הסטודנטים אחרי 
הסדנה

מצב 
סובייקטיבי

הליקוי בתפיסת הזמן מודעות
מתבטא אצל סטודנטים 

עם ליקויי למידה 
והפרעות קשב בעיקר 
בהיעדר ידע: אי הכרת 

מונחים ומושגים הקשורים 
בזמן, היעדר תחושה של 

אומדן זמן ו״גלישה״ בזמן.

הסטודנטים מכירים את 
מושגי הזמן, מבינים את 

חשיבותו של הזמן ומיקומו 
במסגרת האקדמית ובחיים. 

כל סטודנט הגביר את 
מודעותו לסגנונו האישי 

ואת הידיעה על אודות 
צרכיו האישיים. מודעות 

וידע זה מתבטאים בלימוד, 
בבחירה ובשימוש יעיל 
באסטרטגיות של תכנון 

וארגון הזמן.

תחושת תסכול תמידית, רגשות
בושה, כישלון וחוסר 

מסוגלות שליוו את חיי 
היום-יום של הסטודנטים.

הפחתת תחושת התסכול 
וחוסר המסוגלות והגברת 
תחושת הסיפוק. שימוש 
במשפטים כגון, "זה עוזר 

לי״. 

מצב 
אובייקטיבי

דחיינות, קושי בעמידה התנהגות
בסדר עדיפויות, מוצפות, 

קושי באתחול, הקצאת 
זמן נכונה לסוגי המטלות 

השונות, קושי בהתייחסות 
לשעות העבודה היעילות 

האישיות שלו, קושי 
בהקצבת זמן וקושי 

בשמירה על רצף 
משימתי.

אי שימוש בכלים 
המסייעים בארגון הזמן: 

יומן, שעון, דפי תכנון 
ומשוב.

הפחתת הדחיינות, תכנון 
סדר עדיפויות, הפחתת 

המוצפות והקושי באתחול, 
הקצאת זמן נכונה לסוגי 
המטלות השונות, זיהוי 

שעות העבודה היעילות, 
הקצבת זמן ושיפור 

בשמירה על רצף, שימוש 
בכלים המסייעים בארגון 

הזמן: יומן, שעון, מילוי 
דפי תכנון ובחינת העמידה 

בביצוע מטלות.

 
המחקר של שריד )2011( מראה את השיפור שחל בתפקוד הסטודנטים בנושא 

ארגון זמן ומשאבים לפני המכינה ולאחר סיומה. 
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לדברי סטודנטים, חל שינוי לטובה בעיקר בארגון החומר לקראת מבחנים 
ובהתייעלות בתכנון הזמן. לא ניכר שיפור בדחיינות ובתחושת חסר הזמן. רועי 

אמר: 
הבנתי שארגון זמן היה הדבר הכי חשוב לי במכינה. בתחילה לא התחברתי 
לזה וגם לא מילאתי את כל המטלות. גיליתי על עצמי תגלית מדהימה – 
שהשעות שאני יעיל בהן הן השעות המאוחרות של הלילה. התגלית הזאת 
הביאה אותי גם לקחת את הריטלין ויחד זה עובד מצוין. למדתי להשתמש 
ביומן ולתכנן את היום והשבוע, ולשנות על פי הצורך, הכול מתוכנן מראש 

לפי זמנים, זה כולל את ארגון המטלות גם האישיות. 

מחירי ההצלחה 
מבחינה רגשית, השינוי דרש תעצומות נפש של הסטודנטים. 	 
סטודנטים שלא היו מוכנים לשנות דרך, אף על פי שפעלו בחוסר יעילות, 	 

חויבו לעבור את התהליך. הדבר גרם להתנגדויות, לכעס ולוויכוחים. האווירה 
הפתוחה והמכילה נפגעה חלקית. 

יום-	  עבודה  מהסטודנטים  דרשו  בתפקוד  שינויים  והכנסת  האישי  המעקב 
יומית מאומצת מאוד, גם מחוץ לסדנה. 

היו סטודנטים שהתחילו להשתמש בכלים בצורה אובססיבית.	 

הפעולות שהובילו להצלחה
פעולות אלו נחלקו לשני סוגים: 

ארגון המסגרת על ידי מנהלת המכינה שהיא גם מנחת הסדנה . 1
הסטודנטים חולקו באקראי לשתי קבוצות של כ-15-12 כל אחת. 	 
נוסף עבור 5-3 מפגשים 	  ולאיש מקצוע  הוקצו שעות למעביר הסדנה 

פרטניים עם כל סטודנט.
עם 	  השיחה  בעקבות  ועוצבו  תוכננו  העברתה  ואופן  הסדנה  נושאי 

הסטודנטים וניתוח השאלון שניתן להם לפני תחילת הלימודים בסדנה. 
נושאי המפגשים הפרטניים תוכננו במקביל לנושאי הסדנה. 	 
ולארגון 	  להתנהלות  הקשורים  שבועיות  ומשימות  בית  שיעורי  תוכננו 

זמן. 
תוכננו ישיבות צוות שבועיות. 	 
קוימו ימי היערכות לאנשי המקצוע לשם יידוע ותיאום. 	 
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ארגון החומר על ידי מנהלת המכינה שהיא גם מנחת הסדנה . 2
מנהלת המכינה תכננה את מבנה הסדנה על פי הלקחים והתובנות שעלו 	 

מהמשוב שכתב כל סטודנט שנה קודם לכן. 
סדר 	  בחירת  לצורך  נפרסו  קודמות  בשנים  שנלמדו  הנושאים  כל 

הנושאים, התאמתם והיקף הטיפול בהם. 
נבחנו החומרים הקיימים ונדונו שאלות היקפם ודרך הגשתם. 	 
הוכנו חומרים חדשים למכינה ובהם חומרים ממוחשבים: צילום וסריקה.	 
נכתב סילבוס לסדנה.	 
החומרים הוכנסו לאינטרסיל, הרשת הממוחשבת של המכללה.	 

פעילות בסדנה
בתחילת הסדנה מילאו הסטודנטים שאלון "ארגון זמן ומשאבים", שמכיל 12 	 

שאלות הקשורות לתפיסת הסטודנטים את עצמם בנוגע לארגון זמן במטלות 
סטודנטיאליות, כגון "האם אתה מצליח לתכנן את הזמן שלך ביעילות?"; האם 

אתה מאחר בכתיבת עבודות?". 
בסיום הסדנה הסטודנטים מילאו את אותו השאלון והתבקשו להשוות בין 	 

התוצאות בשני מועדי המילוי.
שבועי 	  יומי,  תכנון  דפי  למלא  הסטודנטים  התבקשו  הסדנה  ימי  כל  במשך 

וחודשי. 
ולהסביר 	  בפועל  הביצוע  לבין  התכנון  בין  להשוות  התבקשו  הסטודנטים 

בכתב ובעל פה את הפער, אם היה, בין השניים.
הסטודנטים התבקשו להציג את התנגדותם ואת קשייהם לעבור את השינוי 	 

ולדבר על כך במליאה.

פעילויות שהתקיימו בשיעורים הראשונים בסדנה 
הסטודנטים והמנחים ישבו יחד במעגל לשם עריכת היכרות. המנחה סיפר 	 

במה יעסוק הקורס וביקש מכל אחד לספר לחבריו מהו המושג ׳ארגון זמן׳ 
דף  קיבל  סטודנט  כל  שלו.  האישי  הזמן  ארגון  ביטוי  לידי  בא  ואיך  עבורו 
עם איור של שמש והתבקש למלאו באסוציאציות אישיות על תפקיד הזמן 
התחומים  פי  על  במליאה  ונרשמו  מוינו  האישיות  האסוציאציות  בשבילו. 
רגש וקוגניציה. במפגש זה אמר המרצה שהוא מבקש לשמור על קשר רצוף 
במפגשי "אחד על אחד" ובטלפון, ומאפשר זמינות וירטואלית על פי הצרכים 

של כל אחד.
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ניתן פירוט תוך כדי התייחסות 	  ובה הסילבוס. על כל סעיף  הוקרנה מצגת 
לדברים שעלו במהלך ההיכרות. הסילבוס נשלח לסטודנטים באתר הקורס.

הוצגו נוהלי התכנית: נוכחות חובה, השתתפות פעילה, הכנת שיעורי בית.	 
נאמר לסטודנטים כי בראשית כל פגישה יהיה עליהם למלא דפי נוכחות. 	 
המנחה נתן הרצאת רקע תאורטית על החשיבות של ארגון הזמן בלימודים 	 

ובחיי היום-יום. ההרצאה הופיעה כמאמר באתר הקורס. 
הסטודנטים מילאו את השאלון "ארגון זמן ומשאבים".	 
כל סטודנט התבקש לשער ולרשום לפני מילוי השאלון כמה זמן יידרש לו 	 

למלא את השאלון ובסיומו לציין כמה זמן בפועל נדרש לו לשם כך. 
שנדרש 	  לזמן  הזמן  הערכת  בין  הפער  של  ולהכרה  לזיהוי  שיחה  התקיימה 

ולמשמעותו בתפקודם של הסטודנטים.
התקיימה שיחה גלויה במתכונת של שיתוף על קשיים אישיים ועל חוזקות 	 

בנושא ארגון זמן.
המנחה "אסף" קשיים וחוזקות ונתן "טיפים" והמלצות בנושא ארגון הזמן. 	 
ניתנו שיעורי בית: כל סטודנט נדרש למלא טבלת סדר יום שבועי )ובהמשך 	 

עד  במימושו  ולהתנסות  אחד  "טיפ"  אימוץ  על  לחשוב  והתבקש  חודשי( 
הפגישה הבאה.

מה 	  על  השאלון,  מילוי  על  שיחה  והתקיימה  בשיעור  הבית  שיעורי  נבדקו 
נלמד מזה ומה הם "לוקחים אתם הלאה".

המרצה ניתח את השאלון והתחיל בבניית תכנית אישית למפגשים הפרטניים 	 
עם כל אחד מהסטודנטים.

ניתן לסטודנטים הסבר על שלושה מרכיבים חשובים בארגון החיים והזמן: 	 
תזונה, פעילות גופנית ושינה. 

הוצג לבחירה ארגז כלים לשימוש אישי.	 
מנהלת המכינה, שהיא גם מנחת הסדנה, קיימה אחת לשבועיים שיחה אישית 	 

עם כל סטודנט, לשם מעקב אחר התקדמותו.
קיימה שיחה אישית עם סטודנטים שלא עמדו במשימות 	  מעבירת הסדנה 

השבועיות או שהתקשו במילוין. 
בעקבות תובנות שעלו מן המפגשים הפרטניים חלו שינויים בתכנית הקורס. 	 
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פעולות שנעשו במפגשים הפרטניים עם המתרגלת 

הנתונים 	  בעקבות  לסטודנט  המתרגלת  בין  פרטניות  פגישות  מספר  נקבע 
שהתקבלו מהשאלונים שהוא מילא, מתוך מה שעלה בישיבות הצוות ועל פי 

בקשת הסטודנט. 
במפגשים 	  שלא  גם  עמה,  התקשורת  אפשרויות  כל  את  פירטה  המתרגלת 

שנקבעו: בפגישות נוספות "אחד על אחד", בטלפון ובדואר האלקטרוני.
והם 	  שוחחה,  שעמו  הסטודנט  של  האישיים  לקשיים  התייחסה  המתרגלת 

הגיעו להגדרה משותפת של הקשיים שהוא רוצה להתגבר עליהם כדי להגיע 
לשיפור. 

לו 	  והציעה  שהכין  המטלות  את  בדקה  המתרגלת  הסטודנט,  בקשת  פי  על 
להעלות רעיונות ואסטרטגיות משלו להתמודדות עם הקשיים.

אתן 	  מסתדר  שהסטודנט  יום-יומיות  פעילויות  מיפו  והסטודנט  המתרגלת 
וערכו רשימת אסטרטגיות שמסייעות להתארגן בפעילויות הללו.

הם 	  הזמנים.  של  בהקשר  הלימודים  שבוע  את  מיפו  והסטודנט  המתרגלת 
סימנו בצבעים שונים מה שופר לאור הנלמד בסדנה ומה דורש שיפור.

בכל פגישה המתרגלת ציינה לשבח את השימוש העקיב של הסטודנט בכלים 	 
החדשים שנלמדו. 

עקרונות פעולה 
שימוש בסמכות של מנהלת המכינה בכל הקשור לנוהלי השתתפות ובמילוי 	 

המשימות: אחת לשבועיים קוימה שיחה אישית עם כל סטודנט לשם מעקב 
אחר התקדמותו; עם סטודנטים שלא עמדו במשימות השבועיות או שהיה 

להם קושי במילוי המשימות קוימו שיחות לפי הצורך. 
בישיבות 	  מהסטודנטים:  אחד  כל  של  לתפקודו  הפרטנית  התכנית  התאמת 

אחד  כל  של  תפקודו  על  השונים  בתחומים  המקצוע  אנשי  דיווחו  הצוות 
מהסטודנטים ונדונו היכולות והקשיים של הסטודנטים. בהתאם לכך הותאמה 
להם תכנית פרטנית בכל אחד מהתחומים, לרבות ארגון זמן ומשאבים. הידע 
הרב-תחומי בא לידי ביטוי בשיתוף בין אנשי הצוות, למשל איש החינוך הביא 
על  ידע  תרם  בעיסוק  והמרפא  ולתכנונה,  ללמידה  בנושאים הקשורים  ידע 
התפיסה העצמית של הזמן, המשמעות הסובייקטיבית שלו עבור הסטודנט, 
החשיבות של ההתייחסות לתחומי החיים השונים ולפעילויות שונות בהקשר 

של הזמנים ביממה. 
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היה 	  לא  הפרטניים  המפגשים  מספר  הפרטניים:  המפגשים  במספר  גמישות 
של  הצורך  בזיהוי  תלויים  צמצומם  או  המפגשים  מספר  הרחבת  קבוע. 
הסטודנט או בהחלטת אנשי המקצוע. הצורך עלה מתוך ראיונות ראשונים, 
שאלונים ומבדקים ומתוך בחינת התפקוד של הסטודנטים בסדנה כל שבוע 

במהלך המכינה.
זמינות אנשי המקצוע בכל עת במהלך מכינת הקיץ: אנשי המקצוע בסדנה 	 

היו זמינים בעת המפגשים במליאה, בעת המפגשים הפרטניים, בטלפון הנייד 
ובדואר האלקטרוני. סטודנט שהתעוררו אצלו שאלות, התלבטויות ובקשות 

יכול היה ליצור קשר עם המרצה בסדנה ולקבל תשובות.
חשיפת הסטודנטים למבחר כלים: ניתנו הנחיות לבחירה אישית, להתנסות 	 

בכלים במהלך הסדנה ולשימוש מושכל בהם. 
שילוב בין עבודת סדנה ועבודה פרטנית: התקיים שילוב בין מפגשי מליאה 	 

לבין מפגשים פרטניים  אוניברסליים באופיים,  וכלים  שבהם הוקנו מושגים 
לו,  המיוחדות  ההתאמות  פי  על  שלו  בצרכים  התמקד  סטודנט  כל  שבהם 
התנסה בכלים השונים, בדק מה נוח, נגיש ושימושי לו יותר. במפגש הפרטני 

סייע המנחה לסטודנט לפשט את הידע התאורטי. 
המנחים 	  הציגו  רבות  פעמים  מחקרי:  לידע  יישומי  תאורטי  ידע  בין  שילוב 

לפני הסטודנט מחקרים שמעידים על כוחם של הכלים המוצעים לו. המטרה 
היא לעורר את האמונה של הסטודנט שאם מישהו אחר הצליח, כדאי גם לו 

לנסות להשתמש בכלים אלו. 
שימת דגש על תכנון של הסטודנטים ובקרת ביצוע: השתפרות בנושא של 	 

ארגון זמן ומשאבים מחייבת תכנון בעזרת כלים כגון טבלאות ושימוש ביומן 
לאחר  יעילות.  ביתר  לעבוד  המסייעת  דרכים  מפת  הוא  כזה  תכנון  לסוגיו. 
מילוי הטבלאות או השאלונים ויישום הכלים בתחומי החיים השונים, ולאחר 
הבדיקה של המטלות על ידי המתרגלת, נערכו שיחות עם כלל הסטודנטים 

על אופן היישום של החומר הנלמד. 
שדרכי 	  ולמדו  אלה  עם  אלה  רעיונות  החליפו  הסטודנטים  הדדית:  למידה 

ביצוע שונות יכולות להלום סטודנטים שונים, כל עוד הם לומדים זה מזה 
ומרחיבים את הידע שלהם ואת הבנתם בנוגע למגוון הכלים המוצעים להם.

ולהצליח 	  ליישם  ביכולת  אמון  גילויי  ולהצליח:  ליישם  ביכולת  אמון  גילויי 
הושמעו במליאה ובמפגשים הפרטניים ונכתבו על גבי דפי התרגילים שנמסרו 
לבדיקה לאנשי המקצוע. דוגמאות: "אני בטוחה שאתה יכול לתכנן"; "שמעתי 
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שיישמת, כל הכבוד לך"; "שמעתי שהצלחת בקורס"; "אין לי ספק שהתמדה 
בנושא ארגון הזמן תביא לך הצלחות כמו בקורס". 

סוגיות לא פתורות להמשך למידה
ניכרים קשיים בהשקעת המשאבים הכלכליים הנדרשים למימון התכנית.	 
השילוב של סדנה המלווה בעבודה פרטנית מתקיים לעת עתה רק במכינה. 	 

מן הראוי להמשיך בכך במהלך הלימודים.
מספר המפגשים הפרטניים אינו עונה על הצרכים. 	 
לא תמיד אפשר לסנכרן בצורה מושלמת את העבודה של המרצים השונים 	 

על  לחץ  ויוצר  מהמכינה  בחלקים  יתר  עומס  על  שמשפיע  דבר  במכינה, 
הסטודנטים ותחושה שהכלים אינם מסייעים די הצורך. 

סיכום
ליקויי  עם  לסטודנטים  כתמיכה  ומשאבים  זמן  וניהול  ארגון  בנושא  העבודה 
למידה והפרעות קשב מוכיחה את עצמה זה שנים רבות כמועילה מאוד לסטודנט 
בלימודיו האקדמיים. בשלבים הראשונים מקצת הסטודנטים מביעים התנגדות 
לעיסוק בנושא, שנראה אישי ופרטי. בהמשך, תוך כדי ההתנסות, הם מגלים את 
חשיבות הדבר ואת השפעתו על כל תחומי חייהם. הבנה זו, בצד השיפור הממשי 
שחל בתפקודם, פותחת פתח להרחבת העיסוק בנושא. בניית תכנית רחבת היקף 
כמה  הם  הצורך  פי  על  פרטני  ליווי  לבין  בקורס  קבוצתית  עבודה  בין  ושילוב 
ממפתחות ההצלחה של התכנית, והם תורמים ליכולת של הסטודנט ליישם את 
מרכז  בכל  להתקיים  צריכה  זמן  וניהול  ארגון  על  שסדנה  אפוא  נראה  הנלמד. 

תמיכה ועבור כל הסטודנטים עם ליקויי למידה. 
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שמערכות  כשם  בטבע.  הדימויים  מעולם  נגזר  מערכתית"  "עבודה  המושג 
הבטחת  לשם  ומידע  אנרגיה  חומרים,  להחלפת  מנגנונים  מפתחות  ביולוגיות 
ולחיזוק  ומידע  ידע  להחלפת  זקוקות  חברתיות  מערכות  גם  כך  ועתידן,  קיומן 
המשתנה  הסביבה  עתידן.  הבטחת  למען  הארגון  חלקי  בין  הקשרים  ותחזוק 
והמורכבת שמערכות אלו פועלות בה מחייבת אותן לייצר ידע חדש כדי לתפקד 
בתנאי החיים המשתנים. עבודה מערכתית כוללת תהליכים כמו הכרת הגבולות 
והמגבלות של הארגון, הגדרת תפקידים, הגדרת היחסים והקשרים בתוך הארגון, 
שיתוף ומעורבות של בעלי עניין, יכולת להתמודד עם עמימות ועם חוסר ודאות, 

יצירת מנגנון תיאום ועוד )שחר, 2007(.
של  האקולוגי-חברתי  ההתערבותי-טיפולי  המודל  עם  משתלבת  זו  תפיסה 
יורי ברונפנברנר )ארהרד וקלינגמן, Bronfenbrenner, 1979 ;2004(. מודל זה 
מצביע על ארבע מערכות חברתיות בטווח של מיקרו עד מקרו, שיחסי הגומלין 
ביניהן מובילים לצמיחה הן של הפרט הן של הארגון. ברוב המקרים ההחלטה 
אסטרטגיה  הקובע  הארגון,  הנהלת  של  למידה  גם  היא  מערכתית  עבודה  על 
כלל-מערכתית, מתוכננת, עקיבה וארוכת-טווח. ארגונים הבינו כי הסתכלות רב-
ממדית זו תביא להתפתחות ולהצלחה של כולם. מודלים מערכתיים ניתן למצוא 

במסגרות טיפוליות חינוכיות וייעוציות ובמסגרות של עבודה סוציאלית. 
הם  אקדמי.  קמפוס  של  יותר  גדול  ארגון  בתוך  יחידה  הם  התמיכה  מרכזי 
נועדו לקדם סטודנטים עם ליקויי למידה ולסייע להם בצמיחה אישית ובהצלחה 
הדיקן  חלק משירותי  )לעתים  בקמפוס  יחידה קטנה  היותם  למרות  בלימודים. 
השיח  ואת  המערכתית  העבודה  את  המובילים  הם  עצמאית(,  יחידה  ולעתים 
הם  ההוראה.  על  והשפעתם  למידה  ליקויי  ושל  למידה  של  בתחומים  הרוחבי 
נועדה  פעילותם  רחבים.  במעגלים  שלוחות  מהם  שיוצאות  תהליכים  מניעים 
לקדם את ההצלחה של הסטודנטים בלימודים, את רווחתם הנפשית ואת איכות 
למידה,  ליקויי  לתופעה של  להעלאת המודעות  פועלים  אלה  במרכזים  חייהם. 
הגברת  להצלחה.  בדרך  מעקפים  וליצירת  עמה  להתמודדות  הכוחות  לגילוי 
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המודעות נועדה גם לסגל המנהלי ובפרט לסגל האקדמי – כל זאת כדי להנגיש 
את ההוראה ואת הלמידה לסטודנט. 

הנחת העבודה של אנשי המרכזים היא כי סטודנט עם ליקוי למידה בא במגע 
עם מערכות שונות – המחלקה שהוא לומד בה, מרכז התמיכה, מקום ההכשרה 
המעשית ועוד – ולכן התערבות שאופייה מערכתי תשפיע על הצלחתו. הזרימה 
יהיו  שהתהליכים  מאמץ  נעשה  אולם  התמיכה,  ממרכז  מתחילה  המערכתית 
וינועו במעגלים שונים: הנהלה, מחלקות אקדמיות, יחידות המידע  דו-סטריים 
והרישום, סגל מנהלי ועוד. הדבר נעשה מתוך הנחה, כי אירוע משמעותי בחייו 
של הסטודנט, כמו תסכול מתמשך, קושי בהכנת עבודה או קונפליקט עם מרצה, 
ישפיע בסופו של דבר על תפקודו בכל חלקי המערכת. בה במידה, ההנחה היא 

שפתרונות לכך יכולים להגיע ממשאבים הקיימים ברחבי המערכת. 
כל אחד מהפרקים בשער זה ידגים היבט אחר של עבודה מערכתית מוצלחת 
הנעשית במרכזי התמיכה. הפרק השנים-עשר בספר, שותפות כמנוף לצמיחה 
מדגים  ילין,  דוד  ממכללת  עינן-סעד  עידית  שכתבה  השותפים,  של  הדדית 
פועלת  השותפות  מהמכללה.  סטודנטים  לקבוצת  המרכז  צוות  בין  שותפות 
יותר משלוש שנים למען קידום המודעות של חברי סגל המכללה לנושא  זה 
של ליקויי למידה. ניתן לראות כי העבודה המערכתית במקרה זה הופעלה על 
מהמערכת  רבים  חלקים  על  והשפיעה  התמיכה  מרכז  בסיוע  סטודנטים  ידי 
למען  ופעלה  חברתי  לשינוי  הובילה  במרכז  הקבוצה שהתגבשה  המכללתית. 
השתלבותם של סטודנטים עם ליקויי למידה במכללה, ובהם סטודנטים שלא 
הכירו את שירותי התמיכה. שיתוף הפעולה עם צוות המרכז התבטא בקביעת 
המרכז  מגבולות  חרג  הפעולה  שיתוף  אולם  וביצוען.  פעולה  ודרכי  מטרות 
וכלל גם שיתופי פעולה כלכליים ורעיוניים עם אגודת הסטודנטים ועם ראשי 
היה  הכנס  למידה.  ליקויי  בנושא סטודנטים עם  כנס  קיום  כדי  עד  מסלולים, 
נקודת מפנה עבור הסטודנטים ועבור חברי הסגל השונים. עם זאת, יש להדגיש 
שיצירת שותפות חדשה בתוך המערכת – המכילה את קבוצת הסטודנטים עם 
בנוף האקדמי.  אינה מחזה שכיח   - ובעשייה  למידה כשותפים בתכנון  ליקויי 
אינם  שרובם  סטודנטים,  של  שונה  ל"קול"  ביטוי  נתנה  שנרקמה  השותפות 

חשים חלק מהמערכת – ובכך הצלחתה הייחודית המעצימה את הארגון כולו.
והעצמה  טיפוח  מרכז  הקמת  לשונות:  מחריגות  השלושה-עשר,  הפרק 
גבעון ממכללת ליפשיץ האקדמית הדתית  שרה  לסטודנטים במכללה, שכתבה 
לחינוך, מתאר תהליך של הקמת מרכז תמיכה שתחילתו בגישושים ובהתלבטויות 
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2010. בהקמה לקח חלק  שנמשכו כארבע שנים, עד להקמתו הרשמית בשנת 
לימודי  ִמנהל לומדים, ראש  היגוי מוביל רב-תחומי: ראש המכללה, ראש  צוות 
חינוך, דיקן הסטודנטים ופסיכולוג יועץ. צוות ההיגוי התווה את התפיסה, את 
המטרות, את הפרסום ואת רמת המעורבות במכללה. ראש צוות מחקר ליווה את 
מהלך ההקמה למטרות מעקב ותיעוד. הסיפור יכול להתוות דרך, להצביע על 
פעולות סדורות ועל עקרונות פעולה למכללות מהמגזר הדתי בפרט ולמוסדות 
האקדמיים בכלל, המתמודדים עם אתגר של הקמת מרכז לתמיכה. נראה כי הצגת 
עקרונות הפעולה שליוו את הקמת מרכז מטו"ת במכללת ליפשיץ מול מערכת 
התנגדויות מבית ומחוץ תוכל לשמש מפת דרכים ברורה להקמת מרכזי תמיכה 
במכללות דתיות נוספות. פרק זה מדגיש את הפן המערכתי ואת ההיבט הבין-
תחומי מנקודת מבט של שיתוף פעולה בין מערכות שונות במכללה ומחוצה לה 

בכל הנוגע לרעיונות, למשאבים ולתקציבים.
מותאם,  ייעודי  אנגלית  קורס  בניית   – לאתגר  מקושי  הארבעה-עשר,  הפרק 
של  הפעולה  שיתוף  את  מתאר  יזרעאל,  עמק  ממכללת  חפר  ליאורה  שכתבה 
מרכז התמיכה עם היחידה לאנגלית. כידוע, סטודנטים בלימודיהם האקדמיים 
בתואר ראשון מחויבים להגיע לרמת "פטור" באנגלית בהתאם לדרישת המועצה 
מתקשים  קשב  הפרעת  ו/או  למידה  ליקויי  עם  סטודנטים  גבוהה.  להשכלה 
ברמות  הלימודים  בתחום  רב  מאמץ  משקיעים  הם  ולכן  זו,  במחויבות  לעמוד 
משקיעים  עצמם  את  מוצאים  הם  כך  מתקדמים.  קורסים  על  ובחזרה  הבסיס 
שבחרו.  הלימוד  בתחומי  הליבה  מקצועות  חשבון  על  האנגלית  בקידום  שעות 
במנגנוני  מכשל  נובע  בפרט  קריאה  ליקוי  עם  סטודנטים  אצל  הבעיה  מקור 
השפה הראשוניים ומתעצם במפגש עם שפה זרה. בעיה זו מוכרת בכל המוסדות 

להשכלה גבוהה, וכבר נוסחו בעבר תכניות ומדיניות בנושא. 
למידה,  ליקויי  עם  סטודנטים  עבור  שפותח  ייעודי  קורס  מתאר  הסיפור 
במוסדות  הרגילה  במתכונת  המתקיימים  קורסים  של  לאלו  דומות  שדרישותיו 
על  האמונה  אנגלית  מחלקת  בין  מערכתית  עבודה  מדגים  פיתוחו  אקדמיים. 
הסטנדרט האקדמי, הנהלת המכללה המתקצבת ומאשרת כיתות בעלות צביון 
חדש, ומרכז התמיכה – המאתר את הסטודנטים ומלווה אותם. מודל זה גם מדגים 
נכונות לשינוי ארגוני. הוא מתקיים בכל רמות לימודי האנגלית, ומספר הלומדים 
קטן מהמקובל )עד 15 משתתפים(. נעשה בו שימוש קבוע בטכנולוגיה מסייעת 
בבחירת הסטודנטים, והוא מלווה באישורי המרכז ובליווי ומעקב של מחלקת 
אנגלית ומרציה, המופקדים על ההוראה המותאמת. סיפור ההצלחה מעיד על 
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הפטור  לרמת  להגיע  שהצליחו  למידה  ליקויי  עם  הסטודנטים  במספר  עלייה 
באנגלית ככל סטודנט אחר במכללה, בזכות קורס זה.

תמיכה  בניית  לשינוי מערכתי:  אישי  הצלחה  מסיפור  הפרק החמישה-עשר, 
מהמכללה  ביגמן  זהבה  שכתבה  ההצלחה  סיפור  הוא  במתמטיקה,  מערכתית 
האקדמית הדתית לחינוך שאנן. הסיפור מתאר מערך תמיכה של החוג למתמטיקה 
בעקבות  פותח  התמיכה  מערך  למידה.  ליקויי  עם  סטודנטים  עבור  במכללה 
תהליך שעברה מרצה מהחוג למתמטיקה בחונכות פרטנית שנתנה לסטודנטית 
הסטודנטית  עם  בעבודתה  המרצה  הצלחת  במתמטיקה.  מאוד  שהתקשתה 
היחידה, ואחר כך עם קבוצת סטודנטים עם ליקויי למידה, חידדה את הבנתה 
המתמטיקה  ובהוראת  במתמטיקה  הקורסים  מבנה  את  לשנות  הצורך  בדבר 
לכלל הסטודנטים. בעקבות זאת התגבשה בהנהלת המכללה התפיסה, שלא רק 
הקורסים,  לימוד  ולסדר  ההוראה  לדרכי  גם  אלא  חשיבות,  יש  הלימוד  לתוכני 
זה  סיפור  הנלמד.  את  ויפנימו  התכנים  את  ילמדו  שהסטודנטים  להבטיח  כדי 
מדגים שינוי, התחדשות ומציאת פתרון מערכתי מתוך התנסות של הפרט, אך 
גם בו ניכרת השותפות הרבה בין בעלי העניין, שקדמה לתהליך היחיד מסוגו. 
גם סיפור זה מדגים עד כמה הפרט הוא חלק מהמערכת, ובאיזו מידה המערכת 
ניזונה מהתהליכים שהפרטים עוברים בתוכה. הסיפור גם מדגיש עד כמה טיפול 
בבעיית הפרט וקידום פתרון בתוך מערך רב-מקצועי מביאים להתפתחות הן של 

הפרט הן של המערכת, ובמקרה שלנו – הן של הסטודנט הן של המכללה. 
לסטודנט",  "סטודנט  חונכות  במסגרת  שותפות  יצירת  השישה-עשר,  הפרק 
האקדמית  מהמכללה  רוסק  וסוזי  דניאל-הלוינג  אריאלה  רויטמן,  יעל  שכתבו 
לחינוך בית ברל, מתאר את תכנית החונכות באמצעות ארבעה מעגלים: חונך, 
חניך, רכזת החונכות ומנהלת מרכז התמיכה. התבוננות באמצעות מעגלים אלה, 
לומדים  קהילת  הצמיחה  הקמתו,  מאז  המרכז  של  העולם  מתפיסת  הנובעת 
המאפשרת ביטוי אישי של כל אחד מחבריה וכוללת בתוכה את הצוות המקצועי 
עם הסטודנטים. הנחת היסוד בשותפות של קהילת לומדים היא, כי לכל אחד 
מחבריה יש יכולת לתרום ולהיתרם באקלים של אמון, סובלנות וכבוד הדדי )דהן 
ורוסק, 2005(. בדומה להגדרת השותפות הממתנת את ההיררכיה הארגונית, גם 
ראשונה  חשיבות  וחניך(  )חונך  מהסטודנטים  ללמוד  ליכולת  לומדים  בקהילת 
מטרת  הצלחה.  המבטיחים  הפעולה  ולעקרונות  לפעולות  הנוגע  בכל  במעלה 
הפרק היא לחשוף את הידע הסמוי של ארבעת בעלי העניין המרכזיים בפרויקט: 

החונך, הנחנך, הרכז ומנהל מרכז התמיכה. 
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הפרק השבעה-עשר, מעצבים הזדמנות: חונכות "סטודנט לסטודנט" בראייה 
מערכתית, שכתבו אריאלה דניאל-הלוינג, אנה קסלסי-סולטן ונטע גרובר ממכללת 
ספיר, מתאר את המורכבות של התיאום בין המערכות במכללה ומחוצה לה לשם 
הבטחת ההצלחה של פרויקט החונכות המתואר בסיפור. היקפי מודל החונכות 
מהמכללה  שונים  גורמים  בין  שותפות  של  חדש  מודל  פי  על  שנבנה  המתואר 
מצביעים על עלייה של 153% בפעילות של חונכות למען סטודנטים עם ליקויי 
למידה. במעקב קבוע משנה לשנה אנו רואים כי הישגיהם של סטודנטים הזוכים 
בחונכות גבוהים מן הממוצע המחלקתי ובעיקר מאלה של סטודנטים עם ליקויי 
למידה שלא נעזרו בחונכות. למידה פרטנית במשך שנה, הנחיה קבוצתית, הנחיה 
לחונכים ולחניכים, מעקב וקשר מתמיד בין שתי מערכות שותפות הם שמביאים 
בין  השותפות  הלמידה.  ליקויי  עם  בהתמודדותם  הסטודנטים  של  להצלחה 
תקשורת  הצריכה  פר"ח(,  )עמותת  וחוץ-מכללתי  )ספיר(  מכללתי  גורמים,  שני 
קבועה, הקפדה על נהלים משותפים, הקצאת תקציבים ומשאבי כוח אדם. נדרש 
גם מעקב קבוע, כמותי ואיכותני, כדי להוכיח את היעילות ואת הרלוונטיות של 
לתחזוקתו.  הנדרשים  הכלכליים  המשאבים  את  ולהזרים  להמשיך  וכדי  המודל 
האזורית,  פר"ח  מנהלת  ראש  הסטודנטים,  דיקן  המכללה,  מנכ"ל  בין  מפגש 
צוות היועצים והסטודנטים חושף את עקרונות הפעולה המערכתיים המביאים 

להצלחת הפרויקט לאורך שנים. 
הפרק השמונה-עשר, שהוא סיפור ההצלחה האחרון בספר כולו, נקרא "כמו 
סטודנט  שילוב   – מהי"  נגישות  למדתי  אני  כך  אקדמי,  מוסד  מהו  למד  שהוא 
שהשתלב  עמית  הסטודנט  של  ההצלחה  סיפור  זהו  במכללה.  מוגבלויות  עם 
צפריר,  עדנה  שכתבה  אחווה,  לחינוך  האקדמית  במכללה  הלימודים  במערך 
יועצת במכללה ומרכזת הסיוע הלימודי. הסטודנט, שהסתייע בשירותי המרכז 
בגלל ליקוי בראייה ונכות מוטורית, עמד לפני סיום התואר ב"א כללי, באחריות 
מחונכים  לימודיו  במשך  ותמיכה  ליווי  קיבל  הוא  בנגב.  בן-גוריון  אוניברסיטת 
לו  נחישותו, אפשרה  זו, בשילוב עם  ותמיכה  ומאנשי מקצוע ממרכז התמיכה, 
להתמצא במערך האקדמי התומך האנושי והטכני, כגון מרכז התמיכה, ספרייה, 
מרכז טכנולוגי, מרצים וסגל מנהל. כל אלו עזרו לו לעבור בהצלחה משנה לשנה 

ולעמוד בכל המטלות הלימודיות. 
אף  זה  שניסיון  אלא  לסטודנט,  אישי  ערך  בעל  היה  שהטיפול  בלבד  זו  לא 
הביא לשינוי מערכתי מקיף בטיפול באנשים עם צרכים מיוחדים במכללה. עם 
דרכי הפעולה העיקריות המצוינות בפרק זה נמנים שימוש בהומור והתייחסות 
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בלבד  למידה  בליקויי  עוסק  היחיד שאינו  הפרק  זה  העיניים.  בגובה  לסטודנט 
אלא במוגבלות אחרת, שהטיפול בה דורש התייחסות אינדיבידואלית לצרכים 
ובעלי  למרצים  הנוגע  בכל  מקיפה  מערכתית  התייחסות  וכן  ולהתאמות 
התפקידים, למדיניות המכללה ולהזדמנויות שהיא מאפשרת. בפרק זה מועלות 

תובנות בהקשר הפרטני והמערכתי שהתגבשו במהלך העבודה עם עמית. 
של  שונים  היבטים  מדגימים  זה  בחלק  המובאים  ההצלחה  סיפורי  לסיכום, 
בקמפוס.  והתחדשות  שינוי  הובלת  הוא  לכולם  המשותף  מערכתית:  עבודה 
התנועה היא ממרכז התמיכה אל המערכות בקמפוס, והשפעתה הולכת וניכרת 
בכל המערכת. כל אחד מהסיפורים מדגים שינוי מסוים שנעשה בזכות השותפות 
כי  היא  העבודה  הנחת  למידה.  ליקוי  עם  הסטודנטים  לטובת  המערכות  בין 
בתוך  רק  להתקיים  יכולים  אינם  הסטודנטים  של  וההעצמה  הליווי  הטיפול, 
וגיוס  נובעת מראייה רב-מערכתית: מעורבות  מרכז התמיכה. הצלחת התהליך 
של בעלי תפקידים לשם תקצוב שעות, תקצוב כוח אדם וזמינות משאבים על 
מנת ליצור שינוי. במסגרת של עבודה מערכתית קיימות פרקטיקות שונות של 
שותפויות, שיתופי פעולה, תקשורת, אחזקה ומיסוד. סיפורי ההצלחה המגוונים 
המרכז  מעבודת  בלתי-נפרד  כחלק  המערכתית  העבודה  חשיבות  על  מלמדים 
למען הסטודנט היחיד. נראה אפוא כי אימוץ הגישה של עבודה מערכתית הוא 

נדבך חשוב בהעצמת הארגון ובהצלחתו.
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פרק 12
שותפות כמנוף לצמיחה הדדית של השותפים / 

עידית עינן-סעד

שנה  כמאה  לפני  בירושלים  נוסדה  ילין  דוד  ע"ש  לחינוך  האקדמית  המכללה 
ניסיון  זה  היה  ילין.  דוד  היה  מייסדה  למורים".  העברי  המדרש  כ"בית   )1913(
את  ושתכשיר  העברית  בשפה  שתועבר  מורים  להכשרת  תכנית  לבנות  חלוצי 
ועודנה  הייתה  המכללה  היום  ועד  מאז  בכיתותיהם.  בעברית  ללמד  תלמידיה 
אחראית להכשרת אלפי מורים ומקבלי החלטות בכירים בתחום החינוך בישראל. 
הסטודנטים במכללה הם בגדר מיקרוקוסמוס של החברה הישראלית – הם באים 
מכל רחבי הארץ, מתרבויות וממגזרים שונים: יהודים, ערבים, חילונים ודתיים, 

ותיקים ועולים חדשים.

מרכז "אתגר" – מרכז תמיכה והעצמה לסטודנט 
מרכז אתגר הוקם בתוך מערך הסיוע של דיקנט הסטודנטים, מתוך הכרה של 
המכללה בזכותו הטבעית של כל אדם לשוויון הזדמנויות ומתוך הבנה כי חובתה 
המוסרית היא ליצור תנאים שיאפשרו לסטודנטים להצליח בלימודיהם. המרכז 
להם  לעזור  במטרה  מיוחדים  לימודיים  צרכים  עם  לסטודנטים  שירותים  נותן 

לממש את הפוטנציאל הלימודי שלהם ולהצליח בהכשרתם כמחנכים.
המרכז מאפשר חיזוק לימודי באמצעות סדנאות לרכישת אסטרטגיות למידה, 
אישית  העצמה  וההיבחנות,  הלימוד  בדרכי  שונות  והתאמות  לימודית  חונכות 
ומקצועית במסגרת של סדנאות, אימון אישי, ייעוץ אישי וייעוץ פסיכולוגי. כל 
אלה מסייעים לסטודנט לזהות ולשפר יכולות ולזהות דפוסי התנהלות וגורמים 

מעכבים, ולהתמודד עמם לשם השגת יעדיו הלימודיים והאישיים. 
השנתיים  מהיעדים  חלק  בקביעת  הסטודנטים  את  משתפים  במרכז  אנו 
ובמימושם. העבודה השיתופית מסייעת למרכז באיתור הצרכים של הסטודנטים 
ובבניית דרכים יעילות למילוים. היא גורמת לסגל האקדמי והִמנהלי לשנות את 
ומשפיעה  מדובר,  שבה  האוכלוסייה  עם  והעבודה  ההוראה  אופן  ואת  הגישה 
לטובה על הסטודנטים בכך שהיא מאפשרת להם להיות אקטיביים, לפעול למען 

עצמם ולהשיג את מטרותיהם.
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ההצלחה נלמדת
בשלוש השנים האחרונות פועלת במרכז קבוצת סטודנטים מגובשת עם ליקויי 
למידה ו/או עם הפרעת קשב לקידום המודעות של הסגל האקדמי והִמנהלי ושל 
כלל הסטודנטים לקשיים של סטודנטים עם ליקויי למידה ולאפשרויות הסיוע 
להם. קבוצה זו מובילה שינוי חברתי ועושה למען השתלבותם של סטודנטים עם 
ליקויי למידה במוסדות אקדמיים. הקבוצה עובדת בשיתוף פעולה עם הצוות 

הניהולי של המרכז ושותפה בקביעת מטרות ודרכי פעולה ובמימוש המטרות.
החוויה האישית של חברי הקבוצה והמוטיבציה הפנימית שלהם הן מעין כוח 
מניע המעורר את הסגל האקדמי והמנהלי ואת שאר הסטודנטים להיטיב להבין 

מה פירוש הדבר להיות סטודנט ואדם עם ליקויי למידה ו/או עם הפרעת קשב.

מתודולוגיה
סיפור ההצלחה, שבחרתי לספרו בגוף ראשון, גובש במסגרת קבוצת החשיבה 
למידה  ליקויי  עם  לסטודנטים  תמיכה  מרכזי  מנהלי  של  מהצלחות  ללמידה 
במכון מופ"ת. בחרתי "הצלחה" מסוימת כדי ללמוד עליה, והתחלתי בתהליך של 
איסוף חומר על ידי שאלות חקר לסטודנטים. השאלות המַנווטות היו: "איך?" 
ו"כיצד?" – שאלות המכוונות לפעולה. אני עצמי תושאלתי בידי מלוות הלמידה 
של התהליך שספר זה נכתב במסגרתו, וכן נאספו נתונים משיחות עם דיקנית 
הסטודנטים  תשובות  מתוך  מהצלחות.  הלמידה  צוות  חברי  ועם  הסטודנטים 
של  ושליליים  חיוביים  תוצרים  המתואר,  התהליך  של  פעולה  עקרונות  נגזרו 

ההצלחה וסוגיות בלתי-פתורות.
תהליך הכתיבה עצמו העלה תרומה ניכרת ללמידת ההצלחה. במשך תקופה 
מסוימת, בעזרתה של מלוות הלמידה, ניהלתי רב-שיח עם חומרי הכתיבה ועם 
יותר.  וברורה  מגובשת  וכתיבה  התובנות  של  נוסף  עיצוב  חידודם,  קריאתם, 
למעשה, עברתי בעצמי מעין תהליך "טיוט", כפי שעוברים הסטודנטים שלנו, כך 
שתהליך הכתיבה עצמו היה חלק בלתי-נפרד מעיבוד הנתונים שהופקו משאלות 

החקר.

תרומתה של השותפות להצלחה 
סיפור ההצלחה הזה מתרכז בשותפות בין הסטודנטים לביני בפעילות המרכז, 
עם  רבות,  אקדמיות  יחידות  עם  רבים  פעולה  בשיתופי  המתאפיינת  פעילות 
מחלקות מנהליות שונות ועם הסטודנטים – מקבלי השירות במרכז. אין זה תהליך 
מובן מאליו. זהו זרקור על שותפות המצמיחה מתוכה את שותפיה, המתקיימת 
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ממקום פתוח, שמזמין את האחר להביע את דעתו, להביא נקודות מבט חדשות, 
להיות שותף במחשבות, בשאלות, בהחלטות ובאחריות.

תיאור המצב לפני פיתוח השותפות ובמהלכה

עם פיתוח השותפותלפני פיתוח השותפות

מידת המעורבות 
של סטודנטים 

עם ליקויי 
למידה בפעילות 

המרכז

סטודנטים עם ליקויי 
למידה לא היו מעורבים 

בעבודה של מרכז 
התמיכה.

כיום עובדים במרכז 14 סטודנטים 
עם ליקויי למידה, רובם בהתנדבות; 

שבעה מתוכם מעורבים בקביעת 
מטרות המרכז ודרכי פעולתו, 

ושבעה ממלאים תפקידים נקודתיים 
שונים.

מידת פתיחותו 
או סגירותו 
של המרכז 

והאוכלוסיות 
הקשורות בו 

אוכלוסיית היעד של 
המרכז הייתה סטודנטים 

עם ליקויי למידה ו/או 
עם הפרעת קשב. שיתוף 

פעולה עם המרצים 
התקיים באופן נקודתי 

והתמקד בצרכים של 
סטודנט ספציפי. 

המרכז הגדיר בצורה ברורה את 
אוכלוסיות היעד שלו: סגל מנהלי, 

סגל אקדמי, כלל הסטודנטים, 
אגודת הסטודנטים, פורום פדגוגי 

של המכללה.
המרכז יצר שיתופי פעולה עם 
הגורמים הללו במכללה והחל 

לפעול ברמה מערכתית, לדוגמה 
קיום כנס כלל-מכללתי בנושא, 

כינוס לסגל המנהלי, שיתוף 
פעולה רעיוני וכלכלי עם אגודת 
הסטודנטים, שיתוף פעולה עם 

ראשי מסלולים. 

מידת המודעות 
לקיומו 

ולפעילותו של 
המרכז במכללה

לא הייתה מודעות 
בקרב הסגל המנהלי 

לקיומו של המרכז 
ולאפשרות שניתן 

להפנות אליו סטודנטים 
עם קשיים או לפנות 

למרכז בשאלות, 
רעיונות ומחשבות.

המודעות למרכז ולפעילותו גברה: 
יותר סטודנטים עם מוגבלויות 

פונים למרכז.
סטודנטים עם צורך בעזרה שאינם 
מאובחנים מבקשים להיעזר במרכז.

מתקיים דיאלוג תמידי ומתמשך 
של המרכז עם ראשי המסלולים 

והחוגים.
מתקבלות פניות מהיחידות השונות 

)ספרייה, מדור רישום( בבקשה 
לשתף פעולה ולהנגיש את השירות 

שלהם לסטודנטים עם ליקויי 
למידה. 
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עם פיתוח השותפותלפני פיתוח השותפות

הגדרת מהותו 
של המרכז

המרכז נתן שירותי סיוע 
אישיים בלבד, כלומר 

סטודנט שהגיע למרכז 
הציג קושי, ונעשו 
 צעדים לעזור לו - 

בעיקר במתכונת של 
מתן התאמות בבחינות 

ותמיכה רגשית.

המרכז מוגדר ופועל כיום כמרכז 
תמיכה והעצמה. המרכז פועל 

הן ברמה האישית הן במישורים 
קבוצתיים ומערכתיים בשיתוף 
פעולה עם הסטודנטים, הסגל 

האקדמי והסגל המנהלי. אנו 
שומעים את הסטודנטים, מעודדים 

אותם ליזום ולפעול ממקומות 
העניין והכוח שלהם.

השירותים 
הניתנים במרכז

סטודנטים עם ליקויי 
למידה קיבלו במרכז 

התאמות בדרכי 
ההיבחנות, חונכות 

אישית וייעוץ אישי. 

סטודנטים מקבלים התאמות בדרכי 
ההיבחנות, ובנוסף מוצע להם גם 

מגוון גדול של סדנאות לחיזוק 
מיומנויות למידה ולהעצמה אישית, 

לצד חונכות לימודית, אימון אישי, 
ייעוץ אישי וטיפול פסיכולוגי.

אופי השירות 
במרכז

הטיפול במרכז היה 
פרטני-אישי.

מערכת התמיכה וההעצמה היא 
אישית או קבוצתית. היא מתקיימת 

הן במישור הלימודי הן במישור 
הרגשי. הקשר עם הסטודנט 

מתקיים בפגישות אישיות, אך גם 
באמצעות תקשורת אינטרנטית – 

מיילים, פייסבוק. 

תוצרים חיוביים של ההצלחה
בביטחון  בדימוי העצמי,  עלייה  על  דיווחו  הסטודנטים  סובייקטיביים:  תוצרים 
העצמי ובתחושת המסוגלות; התפתחה "גאוות יחידה"; נוצרו חברויות חדשות; 
נבנתה מערכת יחסים של סיוע הדדי; חלק מהמרצים הביעו תחושה שלסטודנטים 
המסתייעים במרכז יש כוחות לעמוד במשימות; מנהלת המרכז חשה גאווה בזכות 
הצלחת העשייה; נוצרה במרכז אווירה של עשייה ושינוי; סטודנטים המסתייעים 

במרכז נתפסו בעיני סטודנטים אחרים כמושא להצלחה.
הלמידה  ליקויי  עם  הסטודנט  לסוגיית  המודעות  אובייקטיביים:  תוצרים 
עלתה על סדר היום של המכללה; ניכר רצון לחולל שינוי שיקדם את הנגישות 
האקדמית לסטודנטים )יחידות שונות במכללה פנו למרכז בבקשה לקבל ייעוץ 
יותר  טוב  סיוע  ניכר  למידה;  ליקויי  עם  לסטודנטים  שירותיהם  הנגשת  בעניין 
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במדור הרישום, בגזברות ובספרייה. עלתה מידת המעורבות, ההבנה והנכונות 
מרכז  של  פעולה  שיתופי  ויותר  יותר  שונים(;  גורמים  מצד  לסטודנטים  לסייע 
במספר  גידול  חל  והכלכלי;  הרעיוני  במישור  הסטודנטים  אגודת  עם  התמיכה 
סיוע  ומקבלים  המרכז  של  קיומו  על  היודעים  למידה  ליקויי  עם  הסטודנטים 
לימודי ואישי; הועמקה המוטיבציה ההדדית למעורבות ולעשייה; ניכר ביקוש 
גדל והולך של סטודנטים להצטרף לצוות המרכז; פותחו יוזמות של סטודנטים 
להעלאת המודעות להרחבת מערך הסיוע לסטודנט ולהנחיות מעשיות בנושא 

)כנסים, סדנאות העצמה, חוברות "טיפים" ופתיחת דף פייסבוק של המרכז(.

מחירי ההצלחה
השקעת זמן מרובה של הסטודנטים 	 
השקעת זמן רב של מנהלת המרכז בפגישות הקבוצתיות והפרטניות, בשיחות 	 

טלפון ובבדיקת התוצרים 
השקעת משאבים כספיים רבים בניהול המרכז על שלל פעולותיו	 
כישלון 	  אכזבה,  תחושת  ליצור  שעלולה  מהתהליך,  סטודנטים  של  נשירה 

וכעס

הפעולות שהביאו להצלחה
צעדים ראשונים בגיבוש הקבוצה – איתור הצוות וישיבות צוות קבועות

היכרות. 	  לשיחת  בנפרד,  אחת  כל  במשרדי,  סטודנטיות  שלוש  עם  נפגשתי 
ביקשתי מכל אחת לספר לי על עצמה. הבקשה הייתה פתוחה: "ספרי לי קצת 
על עצמך". הקשבתי, הנהנתי בראשי, שאלתי: "יפריע לך אם ארשום לעצמי 

נקודות?".
ביקשתי לראות אבחון ועיינתי בו, ובו בזמן הסטודנטית מילאה "טופס פנייה 	 

ראשונית למרכז". 
וביררתי 	  הסטודנטיות  של  והאישיות  הלימודיות  הכוח  נקודות  את  למדתי 

מהם הצרכים שלהן. שאלתי אותן: "למה את כאן?"; "מה היית רוצה?"; "מה 
את חושבת שיכול לעזור לך?" "מה עזר לך בעבר?". 

לכל 	  והצעתי  שלהן  מהדברים  מתרשמת  מאוד  שאני  לסטודנטיות  אמרתי 
אחת בנפרד לעבוד אתי ולעזור לי בפעילות של המרכז: "היית רוצה לעבוד 
כאן ביחד אתי?"; "היית רוצה להיות שותפה ולעבוד במרכז?"; "היית רוצה 
עם  סטודנטים  של  הנושא  את  במרכז  כאן  ולקדם  שלך  מהניסיון  לתרום 
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ליקויי למידה?". לא תכננתי מראש את השאלה או את האפשרות לגייס את 
ההיכרות  שיחת  בעקבות  שלי  הראשונה  ההתרשמות  למרכז.  הסטודנטיות 
הובילה אותי לחשוב שנכון יהיה אם הן יישארו "קרוב אליי". אצל כולן ניכרו 
מול  עמדו  שלושתן  כוחות.  והרבה  הצפויה  מההתמודדות  חשש  תסכול, 

הקשיים לאורך השנים ולא ברחו מהם.
כשלושה שבועות אחרי פגישת ההיכרות התקשרתי לכל אחת וסיפרתי להן 	 

פגישה  לקיים  המלצתי  במרכז.  לעבוד  שמעוניינות  סטודנטיות  עוד  שיש 
משותפת: "אני מציעה שניפגש כולנו ונחשוב יחד מה אפשר לקדם ולעשות". 

קיימנו אפוא ישיבות צוות שבהן: 
לא ידעתי לאן אני צועדת והפניתי לסטודנטיות את השאלה: מה אתן מציעות   

שנעשה? 
רשמתי כל רעיון שהן הציעו )הפסקה פעילה, יום עיון, הרמת כוסית לחנוכה,   

חלוקת תפקידים והגדרת תפקידים(. 
הבעתי את התלהבותי מהצעתן לחלוקת תפקידים. הצעתי שכל אחת תקבל   
תחום אחריות, תתייעץ בנוגע אליו ותקבל משוב, רעיונות ועזרה מהאחרות.

הצעתי לסטודנטיות להשתלב בתכנית הלל – תכנית לפיתוח יזמות ומנהיגות.   
סטודנטים  "גיוס  היה  שנושאה  בה,  שהשתתפתי  ישיבה  על  להן  סיפרתי 
יוזמות ומנהיגות". סיפרתי מי היו הנוכחים בישיבה, איפה  לתכנית לפיתוח 
יכולות  הן  כזה  שבפורום  להן  אמרתי  מטרתה.  הייתה  ומה  התקיימה  היא 
להציע יוזמות נפלאות שארגון הלל יכול לאמץ. הצעתי שיחשבו על הנושא 

ויחזרו אלי עם תשובה בישיבה הבאה. אחת הסטודנטיות הצטרפה להלל. 
הסטודנטיות, 	  של  הרעיונות  על  לה  וסיפרתי  הלל  תכנית  לנציגת  פניתי 

וביררתי אם הם יכולים להיחשב ליוזמות שהם יסכימו ללוות. נעניתי בחיוב 
ותיווכתי בין הסטודנטית ובין התכנית. 

צעדים ראשונים של נראות – התכנסות לכבוד חנוכה
אחת הסטודנטיות הציעה לקיים "הרמת כוסית וכיבוד של סופגניות". הפגנתי 	 

התלהבות, אמרתי שהרעיון נפלא וחייכתי. 
שאלתי שאלות שמכוונות לפעולה: מה אתן מציעות שנעשה? את מי אתן 	 

מציעות שנזמין? איפה אתן חושבות שכדאי לקיים את המפגש? 
אחת הסטודנטיות הציעה לחלק לכל משתתף בהרמת הכוסית ברכת הצלחה 	 

בלימודים. חיזקתי את ההצעה שהוצעה. לא שאלתי מה היא רוצה לכתוב וגם 
לא בדקתי את התוכן לפני החלוקה.
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הצעתי לסטודנטיות תקציב לקניית סופגניות. היה עליהן לברר את מחירן 	 

ולדאוג להבאתן.

שלחתי מייל של הזמנה לאירוע לכל הסטודנטים של מרכז התמיכה.	 

ביקשתי מהסטודנטיות להציג את עצמן לפני הסטודנטים שהגיעו. אמרתי: 	 

חשוב לי שתציגו את עצמכן בשם, שתספרו מה אתן לומדות ומה התפקיד 

שלכן במרכז.

זימנתי ישיבת סיכום לפעילות. 	 

בישיבה ביקשתי מהסטודנטיות לספר איך הרגישו ומה הן חושבות. שיתפתי 	 

אותן בהרגשה שלי. אמרתי להן שאני גאה בארגון שלהן ובגיוס הסטודנטים 

למפגש. עודדתי אותן להציע וליזום עוד פעילויות מהסוג הזה. 

 
הרחבת הצוות, קביעת רכזת לצוות 

חוג. 	  מכל  נציגים  יהיו  שבצוות  כך  הפעילים  מספר  את  להרחיב  הצעתי 

הסטודנטיות הסכימו, והחלטנו לפעול בכיוון זה. 

מחפשות 	  שאנחנו  במרכז  הסטודנטים  לכלל  האלקטרוני  בדואר  כתבתי 

סטודנטים שיעזרו בפעילות של המרכז – נציג מכל חוג. 

קיבלתי כמה פניות במייל חוזר. זימנתי ישיבה של כולם. 	 

הבנות הציגו את מטרת הפגישה והתייחסו לעבודה המשותפת עם המרכז. 	 

בשלב הזה לא התערבתי בהצגת הדברים, ישבתי בצד והקשבתי. 

בסיכומו של דבר הצטרפו אלינו שלושה סטודנטים. ביקשתי לקיים ישיבה 	 

פעם בשבועיים.

בפגישה הראשונה שאלתי את הסטודנטים אם היו רוצים שמישהו יקבל על 	 

חייכתי אליה  כולם הצביעו על אחת הסטודנטיות.  ריכוז הצוות.  עצמו את 

ושאלתי אם היא מסכימה. היא אישרה.

בכל ישיבה דאגתי לכיבוד ונתתי אישורים להיעדרות משיעור במידת הצורך. 	 

ביקשתי אישור לכך מדיקנית הסטודנטים שהחשיבה מאוד את ההעצמה של 

הסטודנטים בדרך זו. 

במהלך הישיבות הקפדתי לעודד סטודנטים לדבר, להציע רעיונות אבל גם 	 

להיות מעשיים ולקבל על עצמם משימות אופרטיביות.

לשיחות 	  במקביל  שבועי  בסיס  על  אישיות  שיחות  הרכזת  עם  קבעתי 

הקבוצתיות.
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שוחחנו הרבה כיצד לרכז את הצוות, שאלנו מה ניתן ללמוד מהליווי שהיא 	 

מקבלת ב"הילל". אני עוזרת לה לבודד מטלות והיא רושמת כל משימה ביומן. 

אני מעודדת ברגעים של הצפה רגשית ולחץ.
הצעתי לסטודנטית לסכם בכל ישיבה את עיקרי הדברים וההחלטות ובסופה 	 

על  קיבל  אחד  שכל  המשימה  את  בו  ולהדגיש  הצוות  לחברי  מייל  לשלוח 
עצמו. 

התבססות ומחשבות ראשונות על כנס
אחד הסטודנטים הציע לפתוח דף פייסבוק של המרכז. החזרתי את הרעיון 	 

לצוות: "מה אתם אומרים?". התפתח דיון בשאלה מי יהיה חבר – רק סטודנטים 
של "אתגר"? סטודנטים בכלל? סתם אנשים? אילו תכנים להעלות? מי יקבל 
לפייסבוק,  הנוגע  בכל  רחב  ידע  לי  אין  שתקתי.  הדף?  את  לנהל  עצמו  על 
אבל הרעיון נשמע לי טוב. כשהתרשמתי שהכיוון חיובי שאלתי: "אז מי לוקח 
ידעתי  ובירכתי אותו על כך.  זה על עצמו?". אחד הסטודנטים התנדב,  את 
שהוא מתאים – הוא פעיל בפייסבוק של עצמו ומעורב חברתית במכללה, אך 
חששתי שיהיה לו קשה להביא את המשימה לידי ביצוע, ולכן קבעתי אתו 

פגישות עבודה.
הסטודנטים הציעו לקיים יום עיון לסגל האקדמי במטרה לקדם את המודעות 	 

והצעתי  אתם  הסכמתי  קשב.  הפרעת  ו/או  למידה  ליקויי  עם  לסטודנטים 
ומה  – לחשוב מה בדיוק המטרה, מה הנושא, את מי מזמינים  לעבוד לאט 

המסר שאנחנו רוצים להעביר. 
ולשריין את האודיטוריום של המכללה. 	  לקבוע תאריך  ביקשו  הסטודנטים 

הצעתי שקודם נגבש את המסגרת ואת התכנים. 
שתי סטודנטיות מהצוות פנו אלי לשיחה, כל אחת בנפרד, וביקשו לעזוב את 	 

הצוות. האחת נימקה זאת בעומס לימודי, והאחרת הסבירה שהיא מעוניינת 
הבעתי  התפקידים.  שני  את  למלא  תוכל  ולא  הסטודנטים  באגודת  לפעול 
את  היטב  מבינה  ציינתי שאני  בהחלטתן.  אותי  לכך שהן משתפות  הערכה 
השיקולים שלהן ואמרתי ש"הדלת פתוחה" ושאשמח תמיד אם ירצו לחזור. 
רשותן  את  וביקשתי  שלהן  המחשבה  כיווני  את  מעריכה  שאני  להן  אמרתי 

לפנות אליהן לעזרה בעניינים נקודתיים.
של 	  רובד  הוספתי  אבל  הקבוצתית,  במסגרת  להיפגש  המשכנו  ואני  הצוות 

בצוות  ומהסטודנטיות  מהסטודנטים  אחד  כל  הזמנתי  אישיות.  פגישות 
לפגישת עבודה אישית אתי. 
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בפגישות האישיות ביררתי עם כל אחד ואחת מה המשימות שהם קיבלו על 	 
עצמם. לשם כך נעזרתי במידת הצורך במיילים ששלחה רכזת הצוות. שאלתי 
כל אחד מה עשה ומה לא, מתי ואיך הוא מתכנן לבצע, אל מי צריך לגשת או 
לפנות וכדומה. עזרתי בחלוקת המשימות לתת-יחידות ובקביעת לוח זמנים 

ברור. העליתי שאלות וביקשתי מכל אחד לרשום את הסיכום בינינו.
במקרים אחרים – כשהושמעו אמירות כמו, "אוף, אף אחד לא זז"; "לא נספיק"; 	 

יתמיד במשימות שקיבל על  – הרגעתי והסברתי שאם כל אחד  יהיה?  "מה 
עצמו, אם לא נתפזר, ואם נדווח וניעזר – נצליח לממש את החלום. אמרתי 

להם שאם אני אינני דואגת, גם להם אין מה לדאוג. 
עם הסטודנטים. 	  לעבוד  כיצד  אותה  וכיוונתי  הרכזת  עם  להיפגש  המשכתי 

מי  עם  לעשות  מה  על מה שנעשה,  לדווח  כיצד  לדיון,  נושאים  לה  הצעתי 
שהבטיח ולא קיים.

לתגובות 	  זמן  ונתתי  היום  סדר  בהגדרת  ישיבה  כל  לפתוח  לרכזת  אפשרתי 
ולהערות. הרביתי לשאול: "מה אתם אומרים?". 

בצוות 	  הסטודנטים  את  לעודד  אסוציאטיביות,  לאפשר  הרכזת  את  הנחיתי 
שיש  לה  הסברתי  יתר.  ממשימתיות  ולהימנע  לדווח  דעתם,  את  להביע 

חשיבות רבה לשיח החופשי, ל"צחוקים" ול"בלגן" המחשבתי שנוצר. 
לגלוש 	  להרעיש,  לדבר,  לסטודנטים  אפשרתי  לסירוגין.  והתערבתי  שתקתי 

 – Y אתה הצעת ,X לכל כיוון ואז שאלתי: "בואו נראה למה הגענו. את אמרת
מה אתם רוצים להחליט?". 

תכנון והכנה של כנס להעלאת המודעות לסטודנטים עם ליקויי למידה
היו 	  הרעיונות  כנס.  לקיום  בנוגע  רעיונות  חופשי  באופן  להעלות  אפשרתי 

רבים ובעיקר מבולבלים. דובר על צעירים עם ליקויי למידה, על מבוגרים, על 
הפרעת קשב, על דרכי עזרה, מה המורים צריכים לשנות, הועלו שמות של 
מרצים שמתאים להביא וכן הלאה. אני רק הקשבתי, לא ידעתי בדיוק מה נכון 
מעניין  מה  מבינה  לסטודנטים,  מההקשבה  לומדת  שאני  הרגשתי  לא.  ומה 

אותם יותר, מה רלוונטי להם, מה חשוב להם. 
מיקדתי אותם ואמרתי: "אני מציעה שלא נתפזר. מה דעתכם שנתמקד רק 	 

והם  אחת,  מטרה  לפניהם  להציב  ניסיתי  מבוגרים?"  אצל  קשב  בהפרעת 
קיבלו זאת.

כל 	  פורה.  בדיון  שקעו  והם  להעביר?",  רוצים  שאתם  המסר  "מה  שאלתי: 
אחד התפרץ לדבריו של האחר, אחד קם והסתובב בחדר, אחר גלש במחשב 
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האישי, שלישי בירר משהו לגבי ההזמנות בטלפון, אחרת ביקשה שלא ידברו 
ביחד, כי קשה לה להבין. האווירה הייתה נפלאה. אני שתקתי. 

הפניתי אליהם שאלה ישירה: "הייתם רוצים להיחשף ולספר בכנס את הסיפור 	 
האישי שלכם?". הסברתי את משמעות הדבר; אמרתי שסיפור אישי יאפשר 
להם לבוא לציבור הנוכחים בכנס ממקום אותנטי, מחיבור רגשי ולא ממקום 

אקדמי שמנסה להקנות ידע. 
זה לא 	  יהיו רק סיפורים  "אם  וחידדה:  אחת הסטודנטית השתכנעה חלקית 

וגם". כולם הסכימו אתה והמשיכו להציע רעיונות  ימשוך מרצים. צריך גם 
לא  עוד  הרעיון,  על  סופית  הוחלט  לא  עוד  לעצמי:  חשבתי  לכנס.  ושמות 
לי  ברור  והיה  רעיון,  זרק  כל אחד  בוחרים שם לכנס.  והם   – סיימנו לחשוב 
שאני חייבת ״לזרום״ עם המחשבות שלהם. הבנתי שבחירת שם תעזור להם 
לחדד את התכנים. גם אני העליתי רעיונות. רעיונותיי נפסלו. "זה יבש מדי", 

הם אמרו לי, "זה לא מעניין". צחקתי וקיבלתי את הדחייה. 
הרכזת זימנה ישיבות בתדירות גבוהה יותר. היא הזמינה – התקשרה, שלחה 	 

מסרונים, ואני אפשרתי לה להשתמש בטלפון במרכז ונתתי לה מפתח לחדר. 
היא יכלה להגיע בכל שעה שנוחה לה. נתתי לה לעבוד בחדר בתנאי שלא 
מתקיימת בו פגישה אישית עם סטודנט. הזמנתי אותה לשבת במקום שלי 

ולהשתמש בטלפון האישי שלי כשאיני במשרד.
הישיבות התקיימו בחדר שלי. הקפדתי תמיד לסגור אותו ולפנות לישיבות 	 

שעתיים. דאגתי להביא כיבוד – לעתים רק עוגיות ולעתים אוכל ממש.
הלחץ גבר ככל שהתקדמנו. הייתי צריכה להרגיע את הרכזת. היא פנתה אלי: 	 

"אני מבולבלת, אני כבר לא יודעת מה קורה, לא ברור - מה עושים? מי עושה? 
להתאזר  לה  והצעתי  התהליך  מהו  לה  הסברתי  זמן".  אין  זזים,  לא  אנחנו 
שבכל  "להתבשל",  זמן  לכולם  לתת  צריך  טוב  שבתהליך  אמרתי  בסבלנות. 
פגישה מתקדמים מעט, ושאי אפשר להגיע לסוף עם קיצורי דרך. הוספתי 
שזה לא יהיה נכון אם היא תעשה הכול, ושלכל אחד יש הדרך המיוחדת שלו 

לעשות את הדברים. 
בישיבה נוספת דנו כולם יחד על התכנון ועל ההזמנות. אני העליתי את עניין 	 

נענו  כולם  אישי.  באופן  למרצים  הזמנות  לחלק  והצעתי  והשיווק  הפרסום 
להצעה. שאלתי מי מוכן לגשת ולהזמין באופן אישי מרצה או ראש מסלול/
חוג ואיזה מהם. כולם היו מוכנים, וכל אחד ציין למי מהמרצים יפנה. ביררתי 
מהי מערכת היחסים ומידת ההיכרות בין השניים, ושאלתי אם אותו מרצה 
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יודע על ליקוי הלמידה של הסטודנט. ביקשתי שהסטודנטים ייצרו מחויבות 
אישית ויגידו למרצים: "חשוב לי מאוד שתבוא לכנס". 

אחד הסטודנטים בצוות התעקש על כך שחייבים לסיים את הכנס במשהו 	 
מעניין. "צריך להגיע לשיא בסוף הערב", הוא אמר, והציע רעיונות – להזמין 
נתתי  שתקתי.  אבל  הכנס  של  האופי  מאיבוד  חששתי  שחקן.  זמר,  בדרן, 
לחבריו להגיב. הם דיברו במקביל – נראו מרוצים. אני שתקתי והקשבתי, ואז 
עלה רעיון נוסף – תאטרון פלייבק. אני מתלהבת בתוכי, אוהבת את הרעיון, 
אבל שותקת. חיכיתי לשמוע מהאחרים. הם ביקשו מהסטודנט שיסביר להם 
מהו תאטרון פלייבק, והם התלהבו מההסבר, צחקו והעלו סיפורים אישיים 

שאולי ירצו להציג בתאטרון. הוחלט אפוא שזהו – זה מה שצריך לעשות. 
זאת עוד דרך להציג את הסיפור האישי. מיד עברתי 	  הבנתי שהם צודקים: 

לבצע  שיכול  מישהו  מכיר  הוא  אם  הסטודנט  את  ושאלתי  ביצועי  למישור 
את החלק הזה בכנס. הוא הבטיח לחפש, ואני אמרתי שאנסה גם אני לחפש 

קבוצה מתאימה לתאטרון פלייבק.
קיימתי ישיבה עם רכזת הצוות. היא אמורה לחפש מרצים מתאימים. נתתי 	 

לה שמות, הנחיתי אותה מה להגיד, כיצד להציג את עצמה, כיצד לתאר את 
הכנס. היא רשמה כל מילה. הפניתי אותה למרצים במכללה ומחוץ לה. היא 
לי את תוכן השיחה. אפשרתי לה להתקשר אליי  ודיווחה  התקשרה לכולם 
גם בהיותי בחופשה  זמינה, הקפדתי לחזור אליה.  בכל שעה. אם לא הייתי 

בחו"ל שמרתי אתה על קשר במסרונים והנחיתי אותה. 
אותה 	  עודדתי  למרצים.  מיילים  בכתיבת  עזרתי  את  ביקשה  הצוות  רכזת 

שתכתוב בעצמה ותשלח לי לבדיקה. ביקשתי ממנה גם לברר עם המרצים 
את העניין הכספי. לא דיברתי עם המרצים, אלא השארתי לה לבצע את כל 

התיאומים. 
בישיבה נוספת שוב דנו בשם לכנס. אחד הסטודנטים הציע את השם "הסיפור 	 

שמאחורי הסטודנט". סטודנטית אחת אמרה שהיא מוכנה לספר את הסיפור 
שלה. שאלתי אותה אם תהיה מוכנה שנסריט אותה, כי חשוב לגוון באופני 
לצורך  פגישה  אתה  וקבעתי  הסכמה,  הביעה  היא  הסיפורים.  של  המסירה 

ההסרטה. 
ביקשתי מיחידת הווידאו במכללה לצלם אותנו. הם הסכימו לצלם אך אמרו 	 

שלא יהיה זמן לעריכה, ושהסרט לא יהיה מוכן למועד הכנס. לא הייתי מוכנה 
לוותר והצעתי שלמרות התחזית הבעייתית נתחיל לעבוד. 
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תיאמתי עם הסטודנטית מועד להסרטה. נפגשנו ביחידות בחדרי והעמדתי 	 
את המצלמה על חצובה. 

על 	  היסודי,  הספר  בית  על  שאלות  שאלתי  שעתיים.  במשך  עליה  שוחחנו 
הבית, והיא ענתה במרץ.

כיצד 	  בשאלה  והתרכזנו  נוספת  ישיבה  קיימנו  הכנס.  לפרסום  הזמן  הגיע 
לפרסם את הכנס ואיך לעודד מוזמנים להשתתף בו. רכזת הצוות ביררה מי 
יכול לעשות מה, והסטודנטים קיבלו על עצמם תפקידים. אני לא התערבתי. 
הסטודנטים התנדבו לעבור במוסדות אקדמיים שונים בעיר, לגשת למרצים, 

לראשי מסלולים, להזמין בני משפחה.
ציבור 	  את  שתמשוך  פעילה  הפסקה  לקיים  הציעה  הסטודנטיות  אחת 

חבריה.  בהסכמת  וזכתה  לכנס,  לבוא  אותם  ותעודד  והמרצים  הסטודנטים 
תמכתי בהחלטה שלהם והזמנתי אותה להיפגש אתי כדי לחשוב ביחד מה 

ניתן לעשות. 
בידה 	  וסייעתי  אותם  מיקדתי  לפגישה.  רבים  רעיונות  הביאה  הסטודנטית 

קטנות  )משימות  לי  שיש  הפעלות  ערכת  לה  נתתי  המחשבות.  את  לארגן 
ליקוי  של  המשמעות  מה  לרגע  לחוש  מנת  על  לבצע  לאנשים  לתת  שניתן 
למידה ו/או הפרעת קשב(. עברנו על הפעילויות. היא חיוותה את דעתה ואני 

אפשרתי לה להחליט אילו פעילויות היא תעביר לקהל בהפסקה הפעילה.
היו 	  בחצר  במתרחש.  והתבוננתי  במשרד  שהיתי  הפעילה  ההפסקה  בעת 

פזורות כמה עמדות. כל הסטודנטים בצוות המרכז באו לעזור. הם אפילו קנו 
סוכריות לחלק לעוברים ושבים והדפיסו "טיזרים" לכנס. שלחתי מייל לכולם 

וחיזקתי אותם על הפעילות – יריית הפתיחה לפרסום הכנס.
תרמתי את חלקי לפרסום בתיאום הזמנות עם בית הדפוס, בשליחת ההזמנה 	 

במייל לכל מרכזי התמיכה ובהדפסת חולצות עם הכיתוב: "דוד ילין – מרכז 
בישיבת  עצמי  על  שקיבלתי  התחייבויות  אלו  הצוות.  חברי  לכל  אתגר" 

הפרסום.
הסטודנטים החליטו לעבור בכיתות כדי לספר על הכנס ולהזמין סטודנטים 	 

לכך.  ההנהלה  אישור  בקבלת  עזרתי  את  ביקשו  הם  בו.  להשתתף  ומרצים 
פניתי לדיקנית, הסברתי את החשיבות ונעניתי בחיוב. 

הסטודנטים עברו בכיתות, נסעו ברחבי העיר, ניגשו למרצים והזמינו לכנס 	 
חברים לספסל הלימודים, חברים מחוץ למכללה ובני משפחה.
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הכנס 

הכנס התקיים במועד המתוכנן בנוכחות קהל רב. המליאה הגדולה חיזקה את 
הסטודנטים ועודדה אותם בניהולו. הם קיבלו את האורחים ושוחחו עם מרצים 
שהכירו. הם הנחו את הכנס, שנפתח בסיפור אישי על ההתמודדות האקדמית של 
רכזת הצוות. אני ישבתי בקהל ולא הצטרכתי לדאוג לשום פרט בניהול הכנס. 
הזמנים  ובלוח  בתכנון  עמדו  והם  הסטודנטים,  של  הייתה  הבלעדית  האחריות 

שנקבע.
בסיום הכנס נשמעו תשבוחות בנוגע לנושאים, להנחיה ולניהול. הסטודנטים 
שמעו דברי עידוד רבים, ונשלחו אליי מכתבים רבים שהיללו את הכנס. בשיחת 
סיכום שקיימתי עם הסטודנטים ביקש אחד מהם לאפשר לצוות לצאת ליום כיף. 

תחושת הלכידות הקבוצתית הייתה עמוקה, והטיול המשותף יצא לפועל.
מתוך תחושת הביטחון המשיכו הסטודנטים לפעול בשנתיים שלאחר מכן. 

הם יזמו וארגנו שני כנסים נוספים – אחד לסגל האקדמי ואחד לסגל המנהלי.

נקודות המפנה בתהליך
"יצאו 	  שהן  בצוות  הבנות  הרגישו  זו  בנקודה  חנוכה.  לקראת  כוסית  הרמת 

לדרך", שכל המחשבות הפכו למעשים בשטח. הצלחת הפעילות חיזקה את 
ביטחונן ואת המוטיבציה שלהן להמשיך.

ביסוס צוות הסטודנטים עם מינויה של סטודנטית אחת כמרכזת. בנקודה זו 	 
נקבע למעשה מבנה העבודה של הצוות.

שימשו 	  הם  הכנס.  בפרסום  ששיאה  אחריות  עצמם  על  קיבלו  הסטודנטים 
גם יוזמים וגם מבצעים בכוחות עצמם. פעילות זו הוכיחה שרמת המחייבות 

שלהם עלתה.
הפקת סרט תיעודי על הקשיים של אחת הסטודנטיות. הסטודנטים עקבו 	 

אחר תהליך ההפקה והרגישו שהתכנים העולים בסרט משקפים את הקשיים 
שלהם. עובדה זו יצרה לכידות נוספת בקרב הסטודנטים בצוות.

קיומו של הכנס "הסיפור שמאחורי הסטודנט".	 

עקרונות פעולה 
עקרונות פעולה בפיתוח שותפות, הדדיות ותחושת שייכות 

ממרכז 	  סטודנטים  וזימון  איתור  לשותפות:  המרכז  מתוך  סטודנטים  גיוס 
התמיכה בעלי דחף ותשוקה פנימית לפעול מערכתית.
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ו/או הפרעת 	  ליקויי למידה  והמעורבות של סטודנטים עם  קידום המודעות 
קשב: פיתוח מעורבות ואחריות של הסטודנטים, למשל באמצעות התדיינות 
עמם כשווה בין שווים ומתן אפשרות להם להעלות רעיונות משלהם, לפסול 

רעיונות שלי, לקבל החלטות בעצמם. 
פיתוח מרחב פעולה של הדדיות: יצירת הדדיות באמצעות פעולות המגבירות 	 

את אחריותם ואת עצמאותם של הסטודנטים במרחב הפעולה המשותף שלנו, 
כמו הכנסתם לשטח העבודה שלי, מסירת מפתח למשרד שלי, מתן אפשרות 
נוסף על כך, פעולות שלי המבטאות את  לקיים בו ישיבות ושיחות טלפון. 
הנגישות המרבית שלי לסטודנטים: אני זמינה באופן תמידי ועונה מיד על כל 
צורך שעולה, מקיימת קשר באמצעות הטלפון והמייל גם במהלך חופשות, 
אותם  מעודדת  המרכז,  לפיתוח  בנוגע  הסטודנטים  של  לרעיונות  מקשיבה 

לדבר ולהציע דרכי פעולה. 
אפשור מרחב צמיחה והתפתחות בדרכים מגוונות: זימון אפשרויות ליזמות 	 

ולגדילה. לדוגמה, אפשרתי לסטודנטים לפנות ולהזמין בעצמם את המרצים 
ניהול  – במסגרת התקציב שהוגדר מראש.  לכנס, לתאם אתם את התשלום 
הכנס וההנחיה התבצעו ללא התערבות שלי, באחריות מלאה ובלעדית של 

הסטודנטים.
ויצירת 	  ותומך  אישי  יחס  טיפוח  ומחזקת:  מקבלת  חמה,  לסביבה  דאגה 

במהלך  ולשתייה  לכיבוד  דאגתי  למשל,  אלה.  יחסים  לבטא  הזדמנויות 
הישיבות המשותפות, קניתי מתנות בסוף השנה, החמאתי על הישגים ועל 

רעיונות.

עקרונות פעולה בתמיכה ובהעצמה

אווירה 	  לספק  הקפדתי  הסטודנטים:  עבור  ובטוחה  בוגרת  כדמות  תפקוד 
מרגיעה, מקצועית וממתנת. קבעתי פגישות אישיות עם סטודנטים שביטאו 
תחושות לחץ סביב החשש שלהם למלא אחר המחויבויות שקיבלו על עצמם. 

תרגום הרעיונות למשימות מעשיות המכוונות למטרה משותפת: בכל מפגש 	 
נהגתי להפוך את השיח להיות מכוון-פעולה, קונקרטי, עם תכנית לביצוע. 
את  לקיים  באסרטיביות  אותם  וכיוונתי  בנחישות  הסטודנטים  את  עודדתי 

המשימות שקיבלו על עצמם. 
ביטוי אמונה בכוחות של הסטודנטים: שוחחתי עם הסטודנטים על הכוחות 	 

שלהם ועודדתי אותם לקבל על עצמם משימות שנסמכות על כוחות אלה.
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ועודדתי 	  הסטודנטים  את  חיזקתי  אחריות:  קבלת  על  והערכה  חיזוק  ביטוי 
אותם לקבל אחריות מלאה על כל ההחלטות שמתקבלות בישיבות הצוות, 

החל בבירורים טלפוניים ועד לניהול ולהנחיית הכנס.

עקרונות פעולה בהתמודדות עם ליקוי הלמידה והפרעת הקשב

ולצרכים 	  לקשיים  הנוגע  מקצועי  ידע  שילבתי  הסטודנטים  עם  בעבודה 
הייחודיים של אנשים עם ליקויי למידה, ובחרתי לשם כך דרכי פעולה יעילות 

בניהול עצמי ובתכנון זמן. 
הגדרתי וכתבתי באופן ברור פעולות הנדרשות לביצוע.	 
את 	  לבצע  להם  שיאפשר  זמנים  לוח  ולערוך  לתכנן  לסטודנטים  עזרתי 

המשימות שקיבלו על עצמם.
שאלתי שאלות מכוונות כדי למקד דיונים שאינם ממוקדים. 	 
עזרתי בקבלת החלטות ברורות. 	 
כיוונתי לדרכים שבהן ניתן להוציא לפועל את הרעיונות.	 
קיימתי שיחות משוב עם הסטודנטים בצוות לאחר כל פעילות שנעשתה כדי 	 

להסיק מסקנות, להפיק לקחים, לפתור בעיות ולהמשיך לכיוון המטרה.
הכלתי את הליקוי באמצעות תמיכה, עידוד ואמונה ביכולתם של הסטודנטים.	 
עודדתי לדבר על הליקוי ולהסביר אותו, וכן לתכנן כנס שיעורר מודעות לגבי 	 

סטודנטים עם ליקויי למידה ו/או הפרעת קשב.

סוגיות לא פתורות להמשך למידה
מרכז 	  של  נוספות  ובפעילויות  הכנס  בארגון  רב  זמן  השקיעו  הסטודנטים 

ולכן  ישיבות,  או  משימות  בגלל  מהרצאות  להיעדר  נאלצו  חלקם  הלמידה. 
יש לחשוב כיצד  יותר.  והיו חייבים להשלימו מאוחר  הפסידו חומר אקדמי 

לקיים את הפעילות לצד הלימודים ולא על חשבון שעות הלימודים. 
הסטודנטים שעבדו במרכז עשו זאת בהתנדבות. כדי לעמוד בהתחייבותם הם 	 

ויתרו על שעות עבודה בתשלום מחוץ למכללה. למעשה, הם איבדו הכנסה, 
ולכן חשוב לבחון את האפשרות להעסיק את הסטודנטים במרכז בשכר.

היו סטודנטים שהשקיעו יותר זמן מאחרים בארגון הכנס. הם הרגישו תסכול 	 
בעקבות חלוקת עומס עבודה לא שוויוני. יש מקום לחשוב על הגדרה ברורה 
של תפקידים בין השותפים ועל יצירת תקשורת פתוחה במצבים של חוסר 

שביעות רצון. 
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סיכום אישי
סיפור ההצלחה שתואר עקב מקרוב אחר תהליך שותפות שחוויתי עם סטודנטים 
במרכז התמיכה שאני מנהלת. תהליך זה הביא לצמיחה רבה הן של הסטודנטים 
השותפים הן של המרכז. התהליך התחיל בסטודנטים אחדים שהגיעו למרכז, כל 
אחד מסיבותיו הוא, ולכולם מטרה אחת – לקבל עזרה כדי להצליח בלימודים 
למוסד  הכניסה  עם  אותם  המלווים  הפחדים  על  מהם  שמעתי  האקדמיים. 
וחוויות מתסכלות  וצמחו על רקע קשיים, כישלונות  האקדמי, פחדים שניטעו 
בעבר. הם קיוו שקשיים אלה ייעלמו, אבל עם הזמן הבינו שהם רחבים, פולשניים 
ותמידיים. הם סיפרו גם על הצפה רגשית ועל בדידות רבה, אך בתוך כל זאת 
להגשים  להצליח,  עצמם,  את  לממש  החזקה  המוטיבציה  את  בקולם  שמעתי 
חלום. הרגשתי שעמוק בפנים פועמת בהם תחושת מסוגלות גבוהה, ושבזכותה 
הם אינם מוכנים לוותר. חשתי שהם יודעים שיש בתוכם אוצר חבוי שצריך לפלס 

לו דרך החוצה.
בבחינות,  )התאמות  אחד  לכל  שבניתי  והסיוע  התמיכה  מתכנית  כחלק 
חונך אישי, אימון אישי(, הצעתי להם לסייע לי – לסייע למרכז. חשבתי שיהיה 
לעשייה  שלהם  החוזק  נקודות  את  ולנתב  אישי  באופן  גם  אותם  ללוות  נכון 
שאני  האמינו  לא  התפלאו,  רובם  ולצמוח.  בטחון  לרכוש  יוכלו  שבאמצעותה 

זקוקה לעזרה, אבל נתנו לי הזדמנות. חברנו לשותפות עמוקה. 
עבורי הייתה זו חוויה מעצימה, ומתוכה סללתי את דרכי למקומות מאתגרים 
את  שחיזק  תהליך  היה  זה  הסטודנטים  עבור  המרכז.  בניהול  ופרודוקטיביים 
הביטחון שלהם, את האמונה בעצמם ואת תחושת המסוגלות, תהליך שאפשר 

להם לגלות בעצמם את החוזקות ולהוציא לפועל חלומות.
כתבתי  תכנונו  שעל  הגדול  המכללתי  הכנס  היה  השותפות  משיאי  אחד 
להם,  שאכפת  אנשים  שיש  ולסטודנטים  לי  הוכיחה  בו  הרבה  הנוכחות  כאן. 
שמעוניינים להבין, אנשים שרוצים להעמיק את הידע ולפעול למען סטודנטים 
עם ליקויי למידה והפרעת קשב. הכנס גרם לי להיות גאה במוסד שאני עובדת 
במחויבות,  בנחישות,  לתהליך,  שותפיי  בסטודנטים,  להתגאות  בעיקר  אך  בו, 
בחזון  ומחשבה,  זמן  להשקיע  בנכונות  לשתף,  בנכונות  בהבהרות,  ברעיונות, 
גדולה עבורי  זכות  זו  ובאקטיביות שלהם. הייתה  ביוזמה, בשאפתנות  החינוכי, 
לעבוד לצדם, לחוות, להתרגש, ללמוד על עקיפה של קשיים ועל הליכה בעקבות 

חלומות מבלי לוותר, מבלי להיכנע. 
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פרק 13
מחריגות לשונות: הקמת מרכז טיפוח

 והעצמה לסטודנטים במכללה / 
 שרה  בעון

המכללה האקדמית הדתית לחינוך על שם רא"מ ליפשיץ, ובשמה הקודם - בית 
מדרש למורים מזרחי, נוסדה בשנת תר"פ )1920( על ידי המחלקה לחינוך של 
ההסתדרות הציונית. עם הקמת הרשות הממלכתית להכשרת מורים של ישראל 
תשנ"ו  הלימודים  משנת  החינוך.  משרד  של  למורים  מדרש  לבית  המוסד  הפך 
)1995( פועלת המכללה כמוסד להשכלה גבוהה המכשיר מורים לחינוך העל-
הטבע,  מדעי  מתמטיקה,  פה,  שבעל  תורה  תנ"ך,  בחוגים  ז'-י'(  )כיתות  יסודי 

גאוגרפיה, תקשורת, מתמטיקה ומדעי המחשב. 
האתגרים העומדים לפני החברה הישראלית בכללותה ולפני החברה הדתית-
ייחודי מחייבים טיפוח מנהיגות ברמות שונות. מלאכת החינוך  לאומית כמגזר 
בדרכה של היהדות הנאמנה לערכי תורת ישראל, המבקשת להשתלב גם בחיים 
הופכת  והתרבותית,  המדעית  בִקדמה  מכובד  מקום  לכבוש  ואף  המודרניים 
הדתי- המגזר  לעצמו  שהציב  ליעדים  ובהתאם  לכן,  משברים.  ורצופת  קשה 
דתי  בחינוך ממלכתי  מורים  לפני מכללה להכשרת  לאומי, האתגרים העומדים 
זה, אך למעשה משולבים האחד  זה את  נושאים הנראים סותרים  מאגדים שני 
דתית  ערכית,  מבחינה  הבוגר  חיזוק  מחייבת  ההכשרה  גיסא,  מחד  במשנהו. 
ולאומית והכשרתו למנהיג המשמש דוגמה לנוער מתבגר הנמצא בתקופת גיבוש 
הזהות הדתית. מאידך גיסא, ההכשרה מחייבת הקניית כלים להשתלבות בחיים 

המודרניים והקניית ידע במקצועות הכלליים והמדעיים.
ייחודה של המכללה הוא בשילוב המיוחד בין מקצועות הקודש למקצועות 
הכלליים. להחדרת שילוב זה למערכת החינוך יש חשיבות רבה, ובמשך השנים 
רבים  הארץ.  חלקי  מכל  צעירים  אלפי  לשורותיה  למשוך  המכללה  הצליחה 
ליישוביהם  שבו  הם  הכשרתם  גמר  ולאחר  הפיתוח,  עיירות  בני  הם  מבוגריה 
ובעלי תפקידים חינוכיים מגוונים. בכך תורמת המכללה  ומשמשים שם מורים 
ייחודית  בישיבה  משולבים  אלה  תלמידים  הישראלית.  בחברה  חברתי  לשוויון 
ישיבת המאירי, המשלבת בתוכה תלמידים  שהיא חלק בלתי-נפרד מהמכללה, 
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מדעי  במקצועות  להוראה  להכשרה  ייחודית  בתכנית  הלומדים  מהפריפריה 
ותושב"ע,  תנ"ך  תקשורת,  גאוגרפיה,  ומחשבים,  מתמטיקה  מתמטיקה,  הטבע, 
במטרה לקיים את השילוב בין קודש לחול. מלבד זאת המכללה מקבלת תלמידי 
להיות  עצמם  את  ומכשירים  הארץ  ברחבי  בשלוחות  הלומדים  הסדר  ישיבות 
הייחודית  הלימודים  תכנית  הממלכתי-דתי.  בחינוך  היהדות  במקצועות  מורים 
יום  בין לימוד תורני בישיבת ההסדר לבין התמחות בהוראה במכללה  משלבת 
בבתי  מעשית  ובהתנסות  במכללה  מרוכזים  בימים  לשבועיים,  אחת  בשבוע 
הספר הנמצאים בקרבת הישיבה שהם לומדים בה. כך מתוודעים הסטודנטים 
ההוראה  להשבחת  ותורמים  בפריפריה  הספר  בבתי  התלמידים  לאוכלוסיות 
במקצועות היהדות במקומות מרוחקים מירושלים, בהם מעלות, קריית שמונה, 

אלון מורה, בית אל, מעלה לבונה, שילה, מעלה אדומים ומצפה יריחו.
תכנית ההכשרה שמה דגש על הידע הנרכש בלימודים העיוניים ובהתנסות 
המעשית. התכנית מכוונת לכך שבמהלך הכשרתם ייחשפו פרחי ההוראה למגוון 
רחב של סוגי לומדים ותחומים אקדמיים במטרה להקנות להם בסיס עיוני, גישה 
מורה  לפתח  נועדו  במכללה  הלימודים  יישומית.  ואוריינטציה  אינטגרטיבית 
בעל ידע מקצועי וכישורי הוראה מגוונים המותאמים לשונות הלומדים, המודע 
ומתחדש  והמתעדכן  צורכיהם,  ולמגוון  התלמידים  לכלל  החינוכית  לאחריותו 
הממלכתי-דתי  בחינוך  החינוכית  העשייה  לשיפור  חידושים  יוזם  זמן,  לאורך 

ומיישמם. 

מטו"ת: מרכז טיפוח ותמיכה לשיפור תהליכי למידה והסתגלות
רגשי  לטיפוח  מרכז  להקים  ליפשיץ  במכללת  הוחלט   )2009( תש"ע  בשנת 
ולתמיכה לימודית לסטודנטים מתקשים ולסטודנטים עם ליקויי למידה. המרכז 
המגלים  הסטודנטים  לאוכלוסיית  בלימודים  הזדמנויות  שוויון  להקנות  נועד 
קשיים בהשתלבות בלימודים מחמת ליקוי למידה. דרך זו תסייע להם לממש את 
ופיתוח  גילוי  ולסיים את מסכת לימודיהם בהצלחה תוך כדי  יכולתם הריאלית 
עוצמותיהם, ואלה יאפשרו להם להשתלב בעבודה ובכל תחומי החברה, להפוך 

לאזרחים תורמים ונתרמים, ובכך גם לסייע לחברה שהם חיים בה. 
בכתיבת נייר העמדה שהיה הבסיס הרעיוני לבניית המרכז הוצהר כי המרכז 
יעבוד בשני ערוצים - ערוץ שיפעל "פנימה", לטובת הסטודנטים ומורי המכללה 
מתוקף חובה חוקית ואידאל חינוכי; וערוץ שיפעל "החוצה", בקהילה, במטרה 
מחויבות  מתוך  הלמידה  ליקויי  בתחום  והכשרה  סיוע  תמיכה,  שירותי  לתת 

ואידאל חינוכי ערכי ולאחר מיפוי צרכים. 
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המתקשים  הסטודנטים  של  הלימודי  הפוטנציאל  מימוש  המרכז:  יעדי  בין 
עצמי  ערך  תחושות  של  ופיתוח  גילוי  לימודי;  או  חושי  ליקוי  מחמת  בלמידה 
ומסוגלות בקרבם; הגברת הנגישות של חומרי לימוד לסטודנטים אלה; הגברת 
וידע  ועובדי המנהל, מתן כלים  המודעות לצורכיהם הייחודיים בקרב המרצים 
למידה  ליקויי  עם  סטודנטים  לקידום  והמנהלתי  המקצועי  ההוראה  סגל  בידי 
המאפשרים  המשאבים  איגום  תשס"ט(.  עמדה,  נייר  )מתוך  במכללה  הלומדים 
פי מדרג צרכים;  ומבוקרת על  נכונה  וחלוקתם בדרך  תמיכה בסטודנטים אלה 
כיום  במשאבים.  והשימוש  התמיכה  תהליכי  על  ובקרה  משוב  תהליכי  פיתוח 

כשלושים סטודנטים מקבלים שירותים במרכז )5% מתלמידי המכללה(.

מתודה לכתיבת סיפור ההצלחה
כדי לבחון אם הקמת המרכז והפעלתו הן אמנם בגדר סיפור הצלחה, התבססנו 
על הפרדיגמה של "למידה מהצלחות" )רוזנפלד, 1997(. פרדיגמה זו מבוססת על 
הנחת היסוד, כי אצל כל אדם קיים ידע מקצועי רב, סמוי ברובו, שאינו מנוצל, 
ולכן חשוב לָהפכו לידע גלוי )סייקס, רוזנפלד ווייס, 2006(. על פי מחקר ידוע 
של ארגיריס ושון )Argyris & Schön, 1974( ומחקר מאוחר יותר של ארגיריס 
על  רפלקציה  גלוי בתהליך של  לידע  ידע סמוי  להפוך  ניתן   ,)Argyris, 1993(
פעולה ותוך כדי פעולה. לכן, במהלך איסוף הנתונים לכתיבת פרק זה על סיפור 
ההצלחה בהקמת מרכז התמיכה במכללת ליפשיץ, נעשה תהליך למידה מעמיק 
של צוות המרכז שכלל רפלקציה על הפעולות כדי לנסח באופן ברור אילו מהן 
הובילו להצלחה. הלמידה נעשתה באמצעות תשאול או שאלות חקר בקבוצות 
מיקוד, בידי מלווי הלמידה של פורום מנהלות מרכזי התמיכה, בנוכחות מנהלת 
המרכז, קבוצת סטודנטים, קבוצת סטודנטיות וצוות ההיגוי. כל קבוצה תושאלה 
ולאחר שכל המשתתפים הביעו הסכמה  בנפרד, אחרי שהובטח חיסיון למידע 

לתהליך. 
של  ופרוטוקולים  עמדה  נייר  שכללו  ומהמסמכים  המרואיינים  דברי  מתוך 
ועדת ההיגוי, שאלוני הערכת הפעילות במטות ועמדות מרצים לפני הפעילות 
ובמהלכה, נכתב סיפור הצלחה זה. שלבי החקר שנעשו על פי מתודת ה"למידה 
מהצלחות" סייעו לנו לספר בשפה פשוטה "מה בעצם עשינו" כדי להנחיל לבאים 
עם  לסטודנטים  תמיכה  מרכז  בהקמת  להם  שיעזרו  פעולה  עקרונות  אחרינו 

ליקויי למידה הלומדים במכללה להוראה.
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ההקשר הארגוני 
יוזמה  נרקמה במכללת ליפשיץ   )2009-2006( במרוצת השנים תשס"ו-תשס"ט 
לתמוך בתלמידים עם ליקויי למידה במהלך הלימודים. באמצע שנת הלימודים 
תש"ע )2009(, עם פרסום חוק זכויות תלמידים עם ליקויי למידה במוסדות על-
תיכוניים, הוחלט למסד שירותים אלה ולהקים מרכז תמיכה שייתן שירותי ליווי 
ותמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה במהלך כל שנות לימודיהם – מכניסתם 
בין השאר מומחים בתחום  היו מעורבים  ועד קבלת התעודה. במרכז  למכללה 

ליקויי למידה ובעלי עניין. 
מחלום   – המרכז  בניית  תהליך  את  מתאר  ברקאי,  יאיר  ד"ר  המכללה,  ראש 

למציאות:
זה  בנושא  אתם עדים לתהליך שהוא בהתהוות. מי שטיפל שנים רבות 
הוא הפסיכולוג במכללה. לתלמידים שהיו קשיים הייתה אפשרות לפנות 
והמענים  מצומצם,  היה  הפונים  מספר  מענה.  ולקבל  כפסיכולוג  אליו 
גם כן מצומצמים, למשל, תוספת זמן למבחן. כך זה היה שנים. לי הציק 
הנושא עד שנחשפתי במופ"ת לפורום שהציג סמינר הקיבוצים על מרכז 
הראשון,  מהרגע  מאוד  ״נדלקתי״  ואני  לו,  מודע  הייתי  שלא   – התמיכה 
ומרגע זה גמלה ההחלטה בלבי להקים מרכז כזה אצלנו. הדרך לא הייתה 
והיא  במקום  לבקר  במרכז  מהמנהלת  ביקשתי  הכנס  לאחר   ]...[ קלה 
גילתה אהדה. ראיתי שזה הרבה יותר פשוט להקים דבר כזה. ראיתי שם 
ומקצועיות.  אמפתיה  אהבה,  ראיתי  השני.  את  אחד  שאוהבים  אנשים 
ששופעת  מרכז  מנהלת  ]וראיתי[  ועוגיות,  חיבוקים  חילקה  המזכירה 
הולך  אני  ברשותך,  לנעמי:  אמרתי  להקשיב.  ומוכנה  להכלה  מוכנות 
והיא   – לי?  לעזור  מוכנה  תהיי  את  אותה,  תיאום. שאלתי  מרכז  להקים 
בינתיים הפכתי להיות ראש מכללה.   ]...[ אמרה: כל מה שאתה מבקש 
ברגע שקיבלתי את התפקיד ביקשתי מראש לימודי החינוך והפסיכולוג 
לי  שתעזרו  מכם  מבקש  ואני  חלום,  לי  יש  להם:  סיפרתי  אתי.  שֵישבו 
להגשים אותו. השלב הבא היה לגייס בחורה שתעזור בצד הניהולי, וכך 
נבחרה המזכירה. ראיתי בה פתיחות, קשב, הבנה והכלה, והבנתי שהיא 

תהיה פתוחה לעבודה זו. 
עם הגעתה של המזכירה החדשה חלו שינויים רבים ונקבעו נהלים שעזרו בהצבת 
הגבולות והתנאים שבהם מתנהלים התלמידים במרכז, כפי שהדברים נשמעים 

מפיה:
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תהליך  יצרתי  התלמידים.  של  בשמות  מלא  קלסר  היה  הנה  כשהגעתי 
הוא  התהליך  נתונים.  של  קובץ  הכנתי  הדברים.  כל  את  סידרתי  רשמי. 
שהם מגישים את טופס ההפניה, אני קובעת ריאיון עם הפסיכולוג, ושם 
לשיחה.  יגיעו  שכולם  דאגתי  הסטודנטים.  של  ההתאמות  על  מדברים 
צריך שהתהליך לא יהיה פרוץ, אלא יש תהליך רשמי וגם יש פה משהו 
צוות.  רגשי. אם קודם הוא התמודד לבד, כעת הוא מתמודד עם  מאוד 
ההתמודדות היא גם בהיבט הקוגניטיבי. אני מלווה אותם בכל התהליך 

ובודקת אחרי המבחנים שהם קיבלו מה שהיה צריך. 
משאב  החינוך,  במשרד  הקיים  תקציבי  עוגן  על  התבססה  המרכז  הקמת 
שבהתחלה לא ידענו עליו. החשיפה למשאב זה הייתה קריטית, שכן ללא עוגן 

תקציבי ראשוני אי אפשר להקים מרכז כזה. כך מתאר זאת ראש המכללה: 
השלב הבא הוא לגייס אמצעים, כסף. לצורך זה פניתי לראש העיר. הלכתי 
הקהילה  לכל  שיעזור  מרכז  להקים  שיסייע  וביקשתי  ההיגוי  ועדת  עם 

בירושלים. לצערי הרב לא מצאתי אוזן קשבת. זה לא עבד. 
על הקשיים שחשו הסטודנטים לפני הקמת המרכז ניתן ללמוד למשל מדברי נ':

לא  הראשונה  בשנה  לדבר.  מי  עם  בכלל  לי  היה  לא  מטו"ת  הקמת  עד 
ואז חיפשתי  גם על הפסיכולוג. הייתי ברצף של חוסר הצלחות,  ידעתי 
עשו  לא  ללמוד.  ישר התחלנו  בתחילת השנה  על הפסיכולוג.  לי  ונודע 

היכרות, מי נמצא בקמפוס ומי בעלי התפקידים ומי אחראי על מה.
במבחנים  התאמות  במכללה  הסטודנטים  קיבלו  מטו"ת  מרכז  הקמת  לפני 
ותמיכה רק אחרי שפנו ביוזמתם עקב קשיים לימודיים. מספר הפונים היה נמוך 
מהמצופה יחסית למספר הלומדים במכללה, כי הפנייה הייתה כרוכה בתחושת 
פחיתות אקדמית ובחשש מתיוג. לכן בתשס"ט ובשלוש השנים האחרונות פנו 12 

סטודנטים, שהם 2.5% מכלל הלומדים בשנים אלה.
על השינוי שחל בעקבות הקמת מטו"ת בנוגע לטיפול בנושא ליקויי למידה 

במכללה ועל הבהירות שנוצרה ניתן להבין מדיווחי הסטודנטים. א' אמר:
בשנה הראשונה הייתי צריך לצעוק שייתנו לי תוספת זמן. אני נשארתי 
לי את המבחן. העסק לא היה  יפסלו  גם אם  לי אכפת  ולא היה  במבחן 
מסודר. היום זה אחרת. דיברתי עם הרכזת והיא הבינה אותי. הגישו אותי 
בהנהלה  והפעם  לעזור,  שיכול  מה  וקיבלתי  לוועדת התאמות מסודרת 

ידעו ובמדור בחינות נתנו מה שאני צריך, והכול עבד כמו שצריך.
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ההצלחה נלמדת: חריגות היא הזדמנות 
ההצלחה שאותרה היא השינוי בתפיסה של התלמידים ושל אנשי סגל ההוראה 
והמנהל במכללה, כי חריגות היא הזדמנות לשינוי והזדמנות לפריצת דרך ולא 
מטו"ת. מרכז  הקמת  בעקבות  התרחש  הרעיוני  השינוי  ולהדרה.  לתיוג  סיבה 
אינו  המרכז  כי  עלה  השנייה  בשנה  כבר  הסטודנטים  עם  שהתקיימו  בראיונות 
ממוסד,  באופן  למידה  ליקויי  עם  לתלמידים  ועזרה  מענה  נתינת  מאפשר  רק 
אלא בעיקר תורם לתחושת המסוגלות והביטחון העצמי ולהצלחה הלימודית. 
כפי שתיאר סטודנט בריאיון אישי: "במטו"ת הקשיבו לי, התאימו את זה בדיוק 
אמר:  אחר  סטודנט  ליתרון".  הפך  והקושי  שלי  היתרון  את  חיזקו  שלי,  ליתרון 

"חריגות היא הזדמנות". 
בשני  לעתים  הישגיהם,  את  שיפרו  חלקם  כי  ניכר  התלמידים  בתיקי  מעיון 

ציונים, כפי שתיאר אחד מהם: 
הייתה ועדה, ומה שביקשתי קיבלתי, כולל כתיבת המבחן במחשב. היה 
לי מבחן, כל כך נהניתי מהמבחן )ו(יצא מצב שלא רק שהצלחתי, )אלא( 
אותו מרצה התקשר אלי ואמר שהוא מרוצה מהמבחן וקיבלתי 100 ]...[ 

בלי מחשב זה יקשה עלי. עם מחשב אני אחר.
המדריכים  דיווחי  פי  על  הן  המעשית,  בהתנסות  בייחוד  התקדמו  הסטודנטים 

הפדגוגיים )המד"פים(, הן על פי דיווח עצמי שלהם.
כי  דיווחו רוב המרצים  בשאלוני עמדות שניתנו לאחר פעילות של שנתיים 
מעיד  הדבר  במכללה.  למידה  ליקויי  עם  סטודנטים  של  בשילובם  תומכים  הם 
כי  עלה,  השנייה  בשנה  שמילאו  מהשאלונים  לנושא.  בעמדתם  ניכר  שינוי  על 
לדעתם מכללה להכשרת מורים צריכה לתמוך בסטודנטים המתקשים בלמידה 
ולקדם אותם, וכי על המרצים להיות ערים לאיתור סטודנטים כאלה ולסייע להם. 
עוד דיווחו המורים, כי בהינתן לסטודנט עם ליקויי למידה הכלים המתאימים, 
להצלחה  להגיע  מסוגל  הסטודנט  צרכיו,  על  ידע  די  עצמם  למרצים  ובהינתן 
מרבית. לדבריהם, השינוי אמנם תלוי במידת הידע שאותם המרצים ייחשפו אליו 
כדי שידעו כיצד לסייע לו, אך עדיין, לדעתם, עיקר התמיכה צריכה להינתן על 
ידי המרכז ולא על ידי המרצים )גבעון ווסרמן, 2013(. בעקבות המחקר נעשתה 
למידה  ליקויי  עם  סטודנטים  כלפי  עמדות  לשנות  כדי  המרצים  עם  עבודה 

הלומדים במכללה. ראש המכללה תיאר את התהליך הזה: 
הסבורים  יש  כי  מאליו,  מובן  לא  זה  כי  המרצים  את  לשכנע  היה  צריך 
שבמוסד להכשרת עובדי הוראה לא נכון להכשיר אנשים שהם בעצמם 
מתקשים בלמידה, שאנו עושים להם דבר לא טוב, כי אנו משלים אותם, 
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כי אנו נותנים להם להבין שהם מסוגלים לעסוק בהוראה למרות שאותם 
מרצים סבורים שזו אשליה. כאן נדרשו ימי עיון, ידע והסברה – וזה עבד.

מהראיונות האישיים עלה כי חלק מהתלמידים עמדו לפני נשירה והמרכז מנע 
זאת, כפי שמתאר אחד התלמידים: "בסמסטר א' רציתי לוותר על התואר. בזכות 
המרכז נשארתי וזה העלה אותי למעלה ]...[ השוני בין סמסטר א' ל-ב' היה ממש 

חד". נ' אמרה: 
לפני מטו"ת הייתי לבד, כמעט החלטתי להפסיק את הלימודים, דיברתי 
עם המזכירה של הקמפוס וזה לא עזר, היא לא עשתה כלום כי אין לה 

סמכות, רק שלחה שאלות לראש מנהל לומדים. לא ידעתי למי לפנות. 
הסטודנטים הודו כי בעקבות העזרה שקיבלו הם יכולים היום לעזור לתלמידים 

מתקשים. אחד הסטודנטים תיאר זאת: 
כישלון  בתור  אותו  לראות  ולא  השונה  לילד  לגשת  כיצד  לדעת  למדתי 
על הדברים שאני  להצביע  יכול  אני  אותו.  בעזרת השוני להצמיח  אלא 
יכול לתקן ולעזור להם על ידי הייעוץ המוצלח שקיבלתי כאן, שבלעדיו 

לא הייתי היום במכללה.
השינוי שחל במוסד כולו ניכר מדבריו של ראש מנהל הלומדים:

אני עצמי עברתי שינוי בגישה לתלמידים עם ליקויי למידה. כמרצה ידעתי 
על קיומם של תלמידים עם קשיים לימודיים ולא ידעתי איך להתייחס 
לזה, ואני חושב שכעת מרצים מתייחסים לזה באופן אחר. זה מצביע על 
שינוי שהצוות כולו עובר. העיסוק במפעל הזה הוא גדול ורחב; לא רק 
עיסוק בתלמידים יחידים אלא בכל מה שקורה במכללה. זה מקרין על 
לשונות  לגיטימציה  יותר  נותן  קבלת תלמידים,  לגבי  שלנו  ההתייחסות 

ולעיסוק בלמידה השונה של אנשים. 
עור  קורם  ולראותו  ממקימיו  להיות  הזכות  לי  שהייתה  מטו"ת,  מרכז  כמנהלת 
וגידים, מצאתי לנכון לספר את סיפור ההקמה במטרה להנחיל עקרונות פעולה 
למכללות אחרות, ובייחוד לאלו מהמגזר הדתי העומדות מול אתגר של הקמת 
מרכז לתמיכה בסטודנטים. נראה כי הצגת עקרונות הפעולה על פי הפרדיגמה 
1997( מתאימה ביותר, שכן היא מתווה דרך  של "למידה מהצלחות" )רוזנפלד, 

עשייה שהצליחה. 
אינן  רבות  שמכללות  מלמדים   )2010 )פינקלשטיין,  לשם  עמותת  דיווחי 
מספקות מענה לסטודנטים עם ליקויי למידה במסגרת מרכז ממוסד במכללה, 
בראשית  הייתה  ליפשיץ  במכללת  גם  הפונה.  בקשת  פי  על  אישי,  באופן  אלא 
ליקויי  עם  לסטודנטים  הניתנים  השירותים  את  למסד  מבית  התנגדות  הדרך 
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למידה, מחשש לתיוג כמכללה המאכלסת בעיקר סטודנטים עם פוטנציאל נמוך. 
בקרב ההנהלה עלה החשש שמא זו תהיה המכללה הדתית היחידה הנותנת מענה 
לסטודנטים עם ליקויי למידה, ובכך יגדל שיעור הפונים ממגזר זה, דבר היכול 

להחליש את המכללה. ראש המכללה סיפר כיצד ניסה לשנות דעות קדומות:
אתה מסביר לאנשים, אין לך מה להתנגד, כי יש כאן חוק שאתה נדרש 
לקיים. בראש המכללה עומד אדם שומר חוק – אבל בפועל אתם יודעים 
שלא החוק הוא מה שהניע. היו הרבה ביטויים שהשתמשו בהם במכללה, 
אמרו  הם  למשל,  מהתופעה.  פחד  על  שהעידו  הניהול,  בצוות  בייחוד 
הבאות  השבוע  פרשות  שתי  "מטות-מסעי",  משקל  על  "מטו"ת-מסעי", 
זו אחר זו. כלומר המצב זמני, לא יתמיד, כמו בנדידת בני ישראל במדבר, 
בתחום  המובילים  להיות  לנו  חשוב  לכן  בקרקע.  אחיזה  לזה  אין  כאילו 
לתמיכה  מרכז  יפעל  דתית  מכללה  שבכל  כדי  לחיקוי,  מודל  ולשמש 

בסטודנטים עם ליקויי למידה.

תיאור המצב לפני הקמת מרכז מטו"ת ואחרי הקמתו 

נקודות 
מפנה

אחרי ההקמה לפני ההקמההתחום
)אחרי שנת תש״ע(

הקמת 
צוות 
היגוי

אחריות 
והובלה

תחום אחריות לאיש 
אחד

פסיכולוג ויועץ 
המכללה,

ראש ִמנהל לומדים

צוות מוביל ואחראי – ועדת 
היגוי 

ראש המכללה, ראש תחום 
מחקר, ראש ִמנהל לומדים, 
ראש לימודי חינוך ומנהלת 

המרכז, פסיכולוג יועץ תחום 
הפרט, דיקן הסטודנטים, 

מזכירה אחראית למרכז

אוריינטציית 
צוות המרכז

טיפולית 
עזרה למי שביקש 

סיוע,
איש טיפול - 

פסיכולוג,
מזכירות לא קבועות 

במשרות חלקיות 
שהתחלפו אחת 

לכמה חודשים

דידקטית ופסיכולוגית
אוריינטציה של עבודת צוות 
משלימה משלושה תחומים: 

מנהלת המרכז שהיא גם ראש 
לימודי חינוך, פסיכולוג וראש 
תחום טיפול בפרט, מומחית 
להוראת אסטרטגיות למידה, 

מזכירה
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נקודות 
מפנה

אחרי ההקמה לפני ההקמההתחום
)אחרי שנת תש״ע(

מסבילות 
לפעילות 
אקטיבית

פרסום 
השירות 

השירות אינו מוגדר 
ואינו מפורסם

בנו חדר חינוך ובו 
פינה חמה שבה 

ספרים, ריהוט 
ומחשוב, אך לא 

פרסמו זאת במכללה

הגדרת השירות ופרסום בולט 
לאוכלוסיית היעד

השירות ניתן במסגרת מרכז 
טיפוח ותמיכה – מטו״ת – 

פורסם ושּוַלט. יש מערכת 
איתור ופנייה ישירה אל 

תלמידים

עבודה 
מערכתית

לא היה תיק מאוחד תיק התלמיד
בתיקי תלמיד 
היו מסמכים, 

והאבחונים נשמרו 
בארון בחדר חינוך

תיק אחיד וממוחשב המאפשר 
הצגת כל הנתונים ברשת 

תקשוב. מנוהל באופן חסוי 
רק למורשים להיכנס עם קוד

ועדת 
התאמות

התכנסה לפי הצורך 
וכמות הפונים 

לקראת בחינות 
כללה פסיכולוג, 
דיקן, ראש ִמנהל 

הלומדים 

ועדה ממוסדת שנפגשת 
פעמיים בשנה לפני בחינות. 

יושבים בה ראש ִמנהל לומדים, 
פסיכולוג, דיקן, ראש החוג, 

רכזת המרכז והסטודנט, 
שבפגישת הכנה עם הפסיכולוג 

מקבל הדרכה לשיפור יכולת 
ייצוג עצמי

קשר עם 
הסטודנטים

קשר סביל על פי 
בקשת הסטודנט

קשר מתמשך עקיב ויוזם 

שירותי 
תמיכה 

שיחות ייעוץ לפי 
בקשה – שירות 

אחיד

מגוון שירותים בתחום רגשי, 
אקדמי והתנהגותי הנבנים על 

פי הצרכים

קורס 
"אסטרטגיות 

למידה״ 
לתלמידים 

מתקשים

לא התקיים 
מחוסר משתתפים. 
התלמידים לא נענו 

ולא חשו בצורך

נפתחו שני קורסים לבנים 
)16( ולבנות )7( בשנים א׳ וב׳. 

הקורס "התמודדות עם למידה 
אקדמית״ פונה לצד הרגשי 

ולצד הלימודי

על פי דרישה חונכות
במשרד הדיקן 

בבחינת כל הקודם 
ומבקש זוכה

באופן ממוסד בשיתוף משרד 
דיקן ומטו"ת כתכנית מסודרת 

המעניקה מלגות ושעות. 
מינוי רכז המתאים חונכים 

ועוקב אחר הפעילות. 
חלוקה יעילה של שעות 

חונכות 
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נקודות 
מפנה

אחרי ההקמה לפני ההקמההתחום
)אחרי שנת תש״ע(

קשר עם 
משרד הדיקן

שירותי הייעוץ 
במשרד הדיקן ניתנו 

לכל מי שחש צורך 
לאו דווקא ליקויי 

למידה 

מרכז מטו"ת עובד בשיתוף עם 
משרד הדיקן

הדיקן חבר בוועדת ההיגוי 
ובוועדת התאמות. התקציבים 

לתמיכה וחונכות נפרדים וכן 
האוכלוסייה לתמיכה שונה. 

הוגדר כי הדיקן מסייע לכל מי 
שאינם ליקויי למידה ויש להם 

קשיים

עמדות 
בסגל

פעילות 
בקרב 

המרצים 
וראשי 
החוגים

להגברת 
המודעות 

בתחום 
ליקויי למידה 

ולהבהרת 
תפקידם 
באיתור 
ובמתן 

התאמות

פנייה למדריכים 
פדגוגיים בבקשה 

לאתר מתקשים.
לא הייתה היענות 

אלא רק אחרי 
שסטודנט נכשל פנו 

לחיפוש פתרון.
ציניות וחוסר אמונה 

בקיום התופעה

שאלון עמדות למרצים 
ועבודה בהתאם לממצאים: 

ימי עיון והדרכה לסגל 
המרצים והמדפ״ים. 

שיתוף ועזרה באיתור ובניית 
התאמות למתקשים.

ישיבות עם ראשי החוגים 
לניסוח קריטריונים ייחודיים 

לכל חוג בתחום התאמות 
לליקויי למידה ותנאי סף.

דיון עם ועדת ההוראה על 
עקרונות ודרכי עבודה עם 

ליקויי למידה במכללה.
העברת שאלונים להערכת 

עמדות לפני הפעילות ואחריה

עמדות 
מרצים

ציניות לגבי קיום 
התופעה 

חוסר רצון לקבל 
על עצמם עבודה 

נוספת עם מתקשים;
חשש שהמכללה 

תהיה מכללה 
למתקשים

שיתוף פעולה באיתור 
והתאמות 

השתתפות פעילה בימי עיון
התגייסות להכנת מבחנים 

ייחודיים למתקשים.
שינו עמדות בקרב המרצים 

כפי שעולה משאלוני הערכה

מחקר 
ומעקב

ליווי במחקר
מעקב אחר 

המתרחש 
במרכז

ראש תחום מחקר חברה לא היה
בוועדת ההיגוי ומלווה את כל 

הפגישות במהלך השנה
מעקב צמוד אחר התלמידים 

במרכז על ידי ישיבות 
פדגוגיות ומעקב אחר תיק 

אישי
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נקודות 
מפנה

אחרי ההקמה לפני ההקמההתחום
)אחרי שנת תש״ע(

פעילות 
חוץ- 

מכללתית

שירותים 
במרכז

ומחוצה לו

לא ניתנו שירותי 
תמיכה מחוץ 

למכללה

פעילות והדרכה חוץ-
מכללתית:

צוות המרכז הכין לתלמידות 
בתכנית למצוינים תכנית חוץ-

מכללתית לתמיכה והעצמה 
של תלמידים מתקשים בבית 

הספר הסמוך. לבנים אין 
תכנית

תוצרים חיוביים של ההצלחה
המזכירות  ב-50%;  גדל  הסיוע  ומקבלי  הפונים  מספר  אובייקטיביים:  תוצרים 
בשאלון  אישיות;  התאמות  עם  במבחנים  טובה  היערכות  על  דיווחה  האקדמית 
עמדות של המרצים כלפי סטודנטים עם ליקויי למידה ניכר שינוי כלפי הנושא – 
ממחשבה שתלמידים אלו אינם ראויים ללמוד במכללה לרצון לסייע להם להצליח; 
לימודים  שנת  בתום  שניים  פי  עד  עלו  במרכז  סיוע  שקיבלו  הסטודנטים  ציוני 
אחת; דיווח שנתי הציג חיסכון במשאבים בעקבות איגום משאבים, מיסוד יעילות 

התמיכה וחלוקת תפקידים ברורה בין משרד הדיקן למרכז התמיכה. 
תוצרים סובייקטיביים לסטודנטים: בשאלוני סיום השנה דיווחו הסטודנטים 
ומהשירותים שהוא מספק; הם מרגישים שיש להם  רצון מהמרכז  על שביעות 
הביטחון  תחושת  לפנות;  מי  אל  להם  יש  הצורך  ובעת  שמקשיב,  ומי  "בית" 
העצמי שלהם עלתה, והם חשו שהמקצועיות שלהם כמורים לעתיד השתפרה; 
סטודנטים העידו שבזכות התמיכה של המרכז נמנעה נשירתם והתחזקה יכולתם 

להמשיך בלימודיהם האקדמיים. 
בהתמודדות  הקלה  על  דיווחו  המרצים  לאחרים:  סובייקטיביים  תוצרים 
וביכולת לתת מענה לסטודנטים המבקשים עזרה או התאמות בכל מחצית של 
שנת לימודים; הורים סיפרו כי הם חשים שיש להם למי לפנות, שכן הצוות זמין. 
הורים שקודם נדחו על הסף במזכירות הופנו אלינו לקבלת מענה, ואף על פי 
שהמרכז אינו מטפל בהורים, שוחחנו עם הורים שהתקשרו כדי להתייעץ ולבקש 

עזרה, וסייענו להם ולילדיהם. 
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מחירי ההצלחה
סטודנטים מסוימים פיתחו תלות בסיוע.	 
לא גובשה מדיניות ברורה כיצד להתייחס להורים המבקשים להיות מעורבים 	 

בתהליך הסיוע. 
בהנחות 	  לסחף  מחשש  ייחודיות  התאמות  מלנסח  נמנעים  החוגים  ראשי 

שייאלצו לתת.

הפעולות שהביאו להצלחה
בחרתי לפרט את הפעולות בשלושה תחומים מרכזיים שהביאו למפנה והחישו 
ובאיתור  בפרסום  אקטיביות  לנושא;  מחויבת  היגוי  ועדת  הקמת  התהליך:  את 
תלמידים ופנייה אליהם; שינוי עמדות בצוות ההוראה במכללה במעבר מחריגות 

לשונות לומדים.

הקמת ועדת היגוי מחויבת לנושא

סגן ראש המכללה פנה לאנשי מקצוע מתוך המכללה בקריאה "אתם נחוצים 	 
תמיכה  במרכז  לסיור  לנושא  מחויבים  ברית  כבעלי  אותם  צירף  הוא  לי". 

במכללה אחרת כדי ללמוד תוך כדי התנסות. 
אנשי 	  בחר  הוא  המכללה  ראש  לתפקיד  המכללה  ראש  סגן  של  מינויו  עם 

מפתח במכללה שיהיו מחויבים לנושא. 
צוות ההיגוי שהוקם החל ללמוד במשותף את הנושא. תהליך הלמידה כלל 	 

ישיבות היגוי ללמידה הדדית ומתמשכת, סיורים במרכזים במכללות אחרות, 
פגישות עם אנשי מקצוע ועם סטודנטים בוגרי מרכזים לתמיכה.

ראש המכללה הקים ועדת היגוי שמנתה אנשים שהטיפול בסטודנטים עם 	 
דיקן  פסיכולוג,  לומדים,  מנהל  ראש  ובהם  מעייניהם,  בראש  היה  קשיים 
הסטודנטים, ראש לימודי החינוך וראש יחידת הערכה, כולם אנשים מחויבים 
לנושא, שראו בהקמת המרכז הגשמת חלום. לכל בעל תפקיד במרכז הוקצו 
שעות, וכך התאפשר לכל אחד מהם לממש את חלומו בתחום הקידום של 

סטודנטים עם ליקויי למידה. 
הצוות פרסם את המרכז בפומבי: בפרסומים בעלון המכללה ובפרסומי חוץ 	 

של המכללה.
צוות ההיגוי נפגש למפגשים משותפים עם נציג עמותת לשם, נציגי משרד 	 

החינוך ונציגים בעירייה להדרכה בגיוס משאבים.
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הצוות פעל לכתיבה משותפת של נייר עמדה בנושא שכלל הצהרת כוונות 	 
לגבי מהות המרכז שיוקם: מטרות, תכנית פעולה ומקור לתקציבים. הדברים 
פעולה  תכנית  שהיא  דרכים  מפת  שהופקה  עד  ותוקנו,  ושוב  שוב  נוסחו 

מחייבת שהוצגה לאנשי הסגל בעלון ראש המכללה.
אותר משאב כספי במשרד החינוך הניתן מתוקף חוק זכויות סטודנטים עם 	 

ליקויי למידה ומאפשר קבלת תקציב בהתאם ליוזמה שתוגש ל"סל פיקוח" 
שעות  עשר  של  תקציב  נתן  מורים  להכשרת  האגף  מנהל  החינוך.  במשרד 
ליקויי  עם  לתלמידים  מרכז  הקמת  בתחום  חינוכית  יוזמה  עבור  שבועיות 
למידה. צוות ההיגוי כתב והגיש יוזמה חינוכית המתארת את הקמת המרכז 

ואת צרכיו ל"סל פיקוח", והמשאב הכספי הובטח לשנת ההקמה.

אקטיביות בפרסום ובאיתור תלמידים ופנייה אליהם 

למרכז התמיכה שהלך והוקם נבחרה מזכירה. היא יוזמת, משמשת "שומרת 	 
לגורמים  ומפנה  המרכז  בשערי  הבאים  לצורכי  ומקשיבה  מווסתת  סף", 
דאגה  פונה,  לכל  קשבת  ולאוזן  מפתח  לדמות  הפכה  המזכירה  המטפלים. 
הטיפול  פגישות  את  לתאם  מסודר,  תלמיד  תיק  ולפתוח  פנייה  כל  לתעד 
ואת פגישות הצוות, קיימה מעקב אחר מתן התאמות ויישומן ונהגה לפנות 

לסטודנטים מועמדים או לכאלה שנמנעו מליזום פנייה.
עין: 	  ומושך  בולט  באופן  מטו"ת  מרכז  הקמת  את  לפרסם  פעולות  נעשו 

בעלון המכללה, באתר המכללה, בידיעון, במסדרונות, על לוחות המודעות, 
בפרסומים חוץ-מכללתיים ובשיחות בכיתות הסטודנטים. 

מטו"ת הוצג ונדון בוועדה פדגוגית ובצוות ההנהלה. הוצגו נתונים, הוגשו נייר 	 
מסכם ועלון מידע, ונדונו ההשלכות האפשריות של מרכז מסוג זה על צוות 
ולראשי  למרצים  מחייבים  פעולה  עקרונות  בכתיבת  סוכם  הדיון  המכללה. 
החוגים, ובהם בעיקר קבלת אחריות באיתור מתקשים ומתן התאמות ייחודיות.

המזכירה פנתה טלפונית לתלמידים פוטנציאליים ובין השאר הסבירה להם 	 
מה תפקידו של המרכז וכיצד ייענו בו צרכיו של כל אחד מהם.

צוות המרכז עבר בכיתות לשם אותה מטרה. 	 

שינוי עמדות בצוות ההוראה במכללה: מעבר מחריגות לשונות לומדים 

תביא  תמיכה  מרכז  הקמת  כי  כאמור  חששו  ההנהלה  ובייחוד  ההוראה  צוות 
לשורותינו תלמידים שיגדירו את עצמם כליקויי למידה, ויצא לנו שם של מכללה 
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לתלמידים חלשים. התחושה הייתה, שכל תלמיד מתקשה מצהיר על עצמו כעל 
לקוי למידה כדי לברוח מעשייה. כדי להפריך את הגדרת התלמידים עם ליקויי 
למידה כחריגים, חלשים וחסרי יכולת להצליח בלימודים אקדמיים וכדי לשכנע 
שלאנשים עם ליקויי למידה מגיעה התייחסות הולמת ושבאמצעות סיוע מתאים 
יש בכוחם להגיע להצלחה ולהיות מורים טובים הרגישים לצורכי הזולת, נעשו 

כמה פעולות:
הועבר שאלון עמדות לצוות ההוראה במכללה בנושא היחס הראוי לתלמידים 	 

עם ליקויי למידה במכללה, ונמסר לצוות מידע בעקבות חוק זכויות תלמידים 
הנתונים  ניתוח  התשס"ח-2008.  על-תיכוניים  במוסדות  למידה  לקות  עם 
הצביע על הבנה של הסגל כי לנוכח החוק אין להתעלם מתלמידים כאלה, אך 

עמדותיהם היו שיש להטיל את העבודה על אנשי מקצוע ולא על המרצים.
הוכנה תכנית עבודה עם סגל ההוראה בעקבות הממצאים. הפעילות נעשתה 	 

ומדריכים  מרצים  עם  עבודה  חוגים,  ראשי  עם  עבודה  ערוצים:  בשלושה 
פדגוגיים )להלן מד"פים( ועבודה מסודרת לקביעת נהלים מול מנהל לומדים.

ראשי 	  פורום  במסגרת  מפגשים  שלושה  כללה  החינוך  מרצי  עם  העבודה 
החוגים ובוועדה הפדגוגית, שיועדו להצגת מרכז מטו"ת, להקניית ידע בתחום 
ליקויי למידה ומפגש דיון להכנת התאמות ייחודיות לתחום ההתמחות ולמתן 

כלים לאיתור תלמידים מתקשים. 
ראשי החוגים גויסו לוועדות ההתאמה כבעלי זכות הצבעה, כדי להשפיע על 	 

ההחלטה מהו סוג ההתאמות הייחודיות לסטודנטים הלומדים במסגרת החוג.
לימי 	  שנתי  נושא  נבחר  המד"פים.  ועם  המרצים  עם  מקיפה  עבודה  נעשתה 

לשונות  בהתייחס  "הוראה  תש"ע,  לשנת  החינוך  ומרצי  המד"פים  של  העיון 
ולמרצים  עיון משותפים למד"פים  ימי  קוימו ארבעה  לומדים". במשך השנה 
ושני מפגשים נפרדים לסגל ההוראה, שכללו סדנאות והתנסות בתחום דרכי 
הוראה בתחום הדעת, התייחסות לשונות לומדים והתאמת הוראה לתלמידים 
בסדנאות  גם  הנושא  את  להעביר  התבקשו  המד"פים  למידה.  ליקויי  עם 

הדידקטיות ובהנחיות לכתיבת מערכי שיעורים. 
נעשתה עבודה מעשית עם הסטודנטים. בשלושה ימי עיון עסקו הסטודנטים 	 

בנושאים שבהם התנסו המרצים והמד"פים.
נקבעו נהלים ברורים למתן התאמות בוועדת ההתאמות. כל מרצה קיבל מכתב 	 

ובו הודגש כי חל איסור מוחלט על מתן התאמות ללא קבלת הנחיות מהמרכז. 
נבנו קריטריונים להתאמות במקצוע החוג עם ראשי החוגים.



 פרק  13ב מחרי ות לשונות  הקמת מרכז טיפוח והעצמה לסטודנטים במכללה  | 259

הנעשה 	  על  קבוע  דיווח  ניתן  ותפקידיו.  המרכז  הקמת  התקדמות  על  דּווח 
ומד"פים.  הנהלה  פדגוגית,  ועדה  חוגים,  ראשי  אפשרי:  פורום  בכל  במרכז 
הקמת המרכז לּוותה במילוי שאלונים מיוחדים שבנתה ראשת תחום המחקר 
ושהוגשו לפני שנת ההקמה ואחריה. הנתונים הוצגו לפני המרצים בשיחת 

סיכום השנה.

עקרונות הפעולה שנגזרו מהפעולות ושהביאו להצלחה
הצהרת כוונות ב"מפת דרכים": הוקמה ועדת היגוי, נכתב נייר עמדה, נקבעו 	 

נהלים, נעשו איגום משאבים ועבודה עם סגל ההוראה ועם מנהל לומדים.
מרצים 	  ובמפגשי  ואתר  עלון  בכל  בפומבי  הנושא  העלאת   – רחב  פרסום 

בכיתות  ישיר  ודיבור  העין  את  המושך  ובולט  רחב  פרסום  וסטודנטים. 
הסטודנטים. 

בחירת מזכירה שהיא אשת מפתח מגויסת ומחויבת: למרכז נבחרה מזכירה 	 
וידע מצוין בתחום קטלוג  יכולת הקשבה, קשרי אנוש טובים  שהיא בעלת 

ממוחשב.
משוב יעיל – היענות לצורכי השטח: העברת שאלוני עמדות והערכה, משובים 	 

וראיונות ובניית תכניות על פי העולה מהשטח. 
גישה עקשנית - הוחלט "לא להרים ידיים" להתנגדויות מבית. 	 
ועבודת 	  "חיזור"  נדרשו  אם  גם  מרצה:  או  סטודנט  שום  על  מוותרים  לא 

הסברה רבה. 
למידה מתמשכת והדדית בין אנשי צוות ההיגוי בינם לבין עצמם ובינם לבין 	 

שטח הלמידה: ניכרו הקשבה זה לזה והקשבה עמוקה לשטח. המרכז מספק 
למידה על כלל המכללה.

מיצוי פוטנציאל והגשמת חלום: המרכז הוציא מן הכוח אל הפועל יכולות 	 
הטמונות גם בסגל ובצוות וגם בתלמידים.

מתן לגיטימציה לאלה שבעבר לא נשמע קולם: המרכז אפשר במגוון דרכים 	 
התייחסות לסטודנטים שבעבר חוויותיהם ומצוקתם לא נשמעו במכללה.

חריגּות היא הזדמנות: המרכז ִאפשר למי שבעבר נחשבו לחריגים ומודרים 	 
הרגישים  למורים  ליהפך  קפיצה  וקרש  לשינוי  הזדמנות  בחריגות  לראות 
כדי  המרצים,  בקרב  תפיסה  לשינוי  פועל  המרכז  כן  כמו  הפרט.  לצורכי 

שיזהו שונות בין הלומדים ולא יגדירו חריגות.
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נקודות המפנה בתהליך 
שישמשו 	  מחויבים,  אנשים  גייס  המכללה  ראש  ולמידה:  היגוי  צוות  הקמת 

הפועל  אל  הכוח  מן  ומוציאים  והדדי  באופן מתמשך  ברית שלומדים  בעלי 

יכולות והגשמת חלום.

פנייה ישירה לסטודנטים: המרכז פנה ישירות לסטודנטים והפך לנגיש להם. 	 

מבין 	  אדם  נמצא  היום  שעות  רוב  הפתוח  בחדר  ונגישה:  חמה  פינה  הקמת 

שמקשיב בעת הצורך.

במעבר 	  שהתבטאה  מפנה  נקודת  יצר  הפרסום  רחב:  ופרסום  לוגו  בחירת 

את  מפרסם  תלמידיו,  אחר  המחזר  למרכז  לפונים  שירותים  הנותן  ממרכז 

פעולותיו ומשתתף באופן פעיל בצוותי הוראה וועדות פדגוגיות לשם גיוס 

מרצים לרעיון.

סוגיות לא פתורות להמשך למידה 
נושא התקציב  יציב, כך שכל שנה  בנוי על סל פיקוח שאינו  המימון התקציבי 

עומד לדיון מחדש; עמדות הסגל האקדמי עדיין מסויגות; יש תלמידים שפונים 

למטו"ת ללא נתוני קבלה למכללה, כך שאם כי רשמית הם אינם תלמידי המכללה, 

תלמידי  החינוך;  משרד  ידי  על  מתוקצבים  ואינם  מטו"ת  בשירותי  נעזרים  הם 

המכונים הלומדים בישיבות הסדר שמחוץ לירושלים אינם פונים למטו"ת בגלל 

קשיים לוגיסטיים; שאלת שיתוף הורים באופן יזום ושאלת היחס להורים הפונים 

להגנתם,  זקוק  עדיין  שלדעתם  המתקשה,  ילדם  למען  לפעול  במטרה  למרכז 

נותרה פתוחה; ניכרת תלות יתר של תלמידים במרכז; בעיית התלמידים עם ליקוי 

מורכב או עם כמה ליקויים אף היא תלויה ועומדת; הגדרת תלמידים כסטודנטים 

עם ליקויי למידה היא עדיין בגדר סטיגמה בחברה הדתית. 

סיכום
ניסיתי לברר לעצמי מדוע נעניתי לאתגר של הקמת מרכז תמיכה לסטודנטים 

עם ליקויי למידה ברגע שראש המכללה ביקש שאצטרף לצוות ההיגוי. נראה כי 

תחושת הנחיצות שהועברה אליי "נחתה" על רצון עז שלי להוציא מן הכוח אל 

ידע עוד מתקופת היותי מדריכה מחוזית בירושלים ועל חלומי לפתוח  הפועל 

ובאוניברסיטאות  שבמכללות  העובדה  חינוכי.  מוסד  בכל  כאלה  תמיכה  מרכזי 

נמנו יותר מ-50 מרכזי תמיכה כאלה, אך אף לא אחד במכללות של המגזר הדתי, 
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במכללה  כזה  מרכז  בהקמת  שהצלחה  חשבתי  השליחות.  תחושת  את  הגבירה 

הדתית הראשונה להוראה שהוקמה בארץ תוכל לשמש דוגמה ולהוביל הקמת 

מרכזים כאלה בכל המכללות הדתיות בארץ.

סיפור ההקמה של מרכז התמיכה מטו"ת במכללת ליפשיץ יכול לשמש מתווה 

לפריצת דרך בתחום במכללות המגזר הדתי, שבו ליקויי למידה הם עדיין בחזקת 

סטיגמה וטאבו. המכללות הקטנות, הנאבקות על כל תלמיד, חוששות להיחשף 

שנתוניהם  לתלמידים  המיועדים  למוסדות  ולהיחשב  מוחצנת  ברמה  לתופעה 

נמוכים. מאחר שבידוע הוא שתופעת ליקויי הלמידה אינה פוסחת על שום מגזר 

או תרבות, נראה שחייבים להתמודד אתה באופן המיטבי. 

המוטו המרכזי בסיפור הקמת המרכז הוא "לא להרים ידיים" ולא לוותר בכל 

של  כדבריו  התמדה,  ידי  על  התנגדויות  מול  לעמוד  מבית.  להתנגדויות  הנוגע 

ראש המכללה שהוא גם ראש צוות ההיגוי: "אני עובד בשיטת העינוי הסיני, אני 

בלתי- בגישה  הנוק-אאוט".  בשיטת  לא  טיפה,  עוד  ומטפטף  לברז  מתחת  שם 

התלמידים  וגם  מתמוסס,  ומתיוג  מסטיגמה  החשש  שנהגנו,  כפי  מתפשרת, 

"ברגע  התלמידות:  אחת  ציינה  כך  פוחתת.  והבושה  והעצמה,  ביטחון  חשים 

ומה  לכל אחת מה הסגנון שלה  והמרצה הראתה  ביחד,  שהיינו קבוצה, למדנו 

]עליה[ לשפר. זה עזר לנו ולכן הרגשתי כחלק ולא כחריגה". כלומר, הפעולות 

המשותפות במרכז תרמו לסטודנטים שנעזרו בו ואפשרו לכל אחד מהם להיות 

מבלי  הכלל,  בתוך  עצמם  את  ראו  הם  כך  פרספקטיבה.  לקבל  בעת  ובה  פרט, 

להתבייש בבעיה שלהם. זה הוליך לאותנטיות ולאוטונומיה, להבנה שיש עצמיות 

וייחודיות, שיש "אני" בתוך קבוצה. כל זה הקל את תחושת החרדה מתיוג. 

סטודנטים העידו שהליווי האישי והתמיכה במרכז שינו את גישתם וקידמו 

אותם להיות מורים הרגישים יותר לשונות לומדים. ז' אמר: "למדתי לדעת כיצד 

לגשת לילד השונה ולא לראות אותו בתור כישלון, אלא בעזרת השוני להצמיח 

בחולשה  שהשתמשו  כמפונקים  התלמידים  את  ראיתי  "אני  אמר:  וא'  אותו". 

שלהם. אם לא הייתי כאן ]במטו"ת[ לא הייתי משנה גישה, לא הייתי מבין את 

הצורך שלהם. ראיתי את זה בתור תירוץ. היום אני יודע שגבולות ועזרה זה צורך 

וזה לא בא מפינוק". 

חלק מהסטודנטים ציינו כי המרכז לא רק נתן תמיכה, אלא מנע מהם נשירה. 

הם תיארו את עצמם "עם רגל אחת בחוץ", והסבירו שהידיעה שתמיד יש אוזן 

"בכל מכתב שאנחנו מקבלים  כללי.  באופן  הגישה למכללה  את  קשבת שינתה 
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מהמרכז כתוב, 'נשמח אם תפנה אלינו בהמשך'. זה מאוד מעודד. זה פחות רשמי. 

וזה לא סתם דיו שנשפך. עצם זה שיש לך אפשרות ללמוד עם מישהו, אתה רגוע 
מזה, פחות מלחיץ", אמר אחד הסטודנטים. 

נראה אפוא שמרכז פתוח, שהשקיפות חרותה על דגלו, שהוא נגיש ובלתי-
פורמלי, שפותח הזדמנות ועם זה הוא מקום עם כללים ברורים ונהלים מסודרים 
שבאמצעותו  מקום  הוא  כלל-מערכתי,  וידע  משאבים  המאגם  ומערכתיים, 
סטודנטים מתקשים יכולים לממש את יכולתם האישית. מקום כזה גם מאפשר 
נעולות  שהדלתות  למי שחשים  דלתות  לפתוח  שבו  האנשים  מצוות  אחד  לכל 
דרך  לפריצת  הזדמנות  בחריגות  ולמצוא  ליתרון  הקושי  את  להפוך  בפניהם, 

ייחודית לחיים משמעותיים ולמיצוי אישי.
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פרק 14 
 מקושי לאתגר – בניית קורס אנגלית 

ייעודי מותאם / ליאורה חפר

סטודנט: מה שלומך? באתי רק לומר שלום... 
אני: אתה צריך משהו? הגעת לשיחה? 

סטודנט : לא... באתי רק כדי לראות שאת כאן היום... ולומר שלום...
מפגשים חטופים אלו והגעה במיוחד אליי למשרד מרכז התמיכה הדגישו עבורי 
את חשיבות התפקיד ובעיקר את הצורך וההזדקקות של הסטודנטים בחיזוק, 
אמרו  ביוזמתם,  הגיעו  סטודנטים  ביטחון.  בהשראת  בלתי-אמצעית,  בתמיכה 

"שלום", והמשיכו ליום לימודים בתחושת מסוגלות ואמון בעצמם. 

בהתאם  באנגלית  "פטור"  לרמת  להגיע  נדרשים  ראשון  לתואר  סטודנטים 
ו/או הפרעת  למידה  ליקויי  גבוהה. סטודנטים עם  לדרישת המועצה להשכלה 
קשב בדרך כלל מתקשים בכך, ולכן לימודי האנגלית הם בעבורם מחסום בדרך 
להשגת התואר. הסטודנטים נדרשים לחזור על קורסים, ולעתים מעכבים אותם 
ברישום לסמינריונים עקב חובות האנגלית. מחסום לימודי האנגלית דורש אפוא 

מציאת דרכי מעקף אסטרטגיות.
תוכנת  )בסיוע  ייעודי  אנגלית  קורס  בניית  סיפור הצלחה של  בחרתי לתעד 
הקראה, כפי שיוסבר בהמשך( לסטודנטים עם ליקויי למידה ו/או הפרעת קשב, 
כמיזם  מתקיים  באנגלית  הייעודי  הקורס  יזרעאל.1  עמק  האקדמית  במסגרת 
משותף של היחידה ללימודי אנגלית ומשרד דיקן הסטודנטים עבור סטודנטים 
אישור  בקבלת  מותנית  השתתפותם  קשב.  הפרעת  ו/או  למידה  ליקויי  עם 
והמלצה מיועצת מרכז התמיכה. אלה ניתנים בעקבות ניתוח של ממצאי אבחון 
אישית" לסטודנט  ו"תפירת חליפה  אישי. קביעת תכנית הפעולה  וריאיון  תקף 

נעשות בדיאלוג קשוב ואמפתי עמו. 

ופיתוח מערכות  ניהול   – )מ"א(  יזרעאל: מיכל פישר  שותפים למיזם מהאקדמית עמק   1
חינוך; מנהלת מערך הסיוע לסטודנט; רחל פרטר )מ"א( – מוקד קריאה, אוניברסיטת 
חיפה, יועצת ומלווה סטודנטים במרכז התמיכה; ראשת היחידה ללימודי אנגלית: חייקה 

קלובסקי )מ"א( – ספרות ושפה אנגלית. מרים ריין )מ"א( – בלשנות אנגלית. 
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וההגעה  ליוויתי את הסטודנטים בתהליך הלמידה  כיועצת במרכז התמיכה 
לרמת ה"פטור", והייתי שותפה במיזם המתואר. מיזם זה חולל שינוי משמעותי 
שינוי תפיסתי בקרב  ואף  למידה  ליקויי  אנגלית בקרב סטודנטים עם  בלימודי 

המורים ובצוות המערכתי התומך. 

ההקשר הארגוני
והמובילה  הגדולה  האקדמית  הקהילה  פועלת  יזרעאל  עמק  של  הירוק  בנוף 
באזור הצפון, ולומדים בה כ-5,000 סטודנטים במגוון מסלולי לימוד. בקמפוס 
הנעים של המכללה שמים דגש על יחס אישי לסטודנט, על נגישות גבוהה של 
הסגל האקדמי והִמנהלי לסטודנטים ועל שיתוף פעולה עם אגודת הסטודנטים 

המקומית. 
מרכז התמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה ו/או הפרעת קשב פועל במסגרת 
משרד דיקן הסטודנטים. במרכז פועלות שתי יועצות. תפקידנו הוא תיאום רב-
תחומי וליווי פרטני לסטודנטים. אנו מלוות את הסטודנט מרגע קבלתו למכללה 

ובמהלך שנות לימודיו. 
בהקשר של מאמר זה ראוי לציין, כי הקשיים בלימודי אנגלית נובעים מפגיעה 
רכישת  על  המשפיע  למידה  כליקוי  מוגדרים  והם  קוגניטיביים,  במנגנונים 
מיומנויות שפה – תחילה בשפת האם, ובהמשך הקושי מועצם במפגש עם שפה 
במתכונת  המתקיימים  לקורסים  בדרישותיו  מקביל  הייעודי  הקורס  נוספת. 
והוא מתקיים בכל רמות לימודי האנגלית )מרמת  הרגילה במוסדות אקדמיים, 
)ברמה  ייעודי  בקורס  המשתתפים  מספר   .)2 מתקדמים  רמת  ועד  מתחילים 
בו מקבלים התאמות  15. הסטודנטים המשתתפים  היותר  לכל  הוא  ספציפית( 
זמן למילוי  שונות, כגון הקראת טקסט באמצעות טכנולוגיה מסייעת והארכת 
מטלות. ההתאמות הרלוונטיות ללימוד האנגלית ולצורכי הסטודנט אינן פוגעות 

במהות המבחן, ברמה ובתכנים. 
הקורס מתקיים בכיתות מחשב ונלמד בליווי תוכנת הקראה. תוכנת ההקראה 
Natural Reader קוראת את הטקסט בהתאם להכוונת הקורא על פי הפונקציות 
לסמן  ניתן  כן,  כמו  פסקה.  או  משפט  של  סימון  קול,  התאמת  קריאה,  קצב 
ושירות טכנולוגיים  סיוע  היא אמצעי  תוכנת הקראה  ולתרגמה לעברית.  מילה 
יוכל  שהוא  כך  לקויים,  כשרים  על  פיצוי  יכולת   לפתח  למשתמש  המאפשרים 
לעקוף את התפקודים הפגועים )כגון קריאה, כתיבה( ולאפשר גישה לחומרים 
הטכנולוגית  ההתפתחות  האחרון  בעבר. בעשור  לו  היו נגישים  שלא  ולמידע 
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הליקויים  על  לפצות  חדשות  הזדמנויות  הלמידה  לקויי  לאוכלוסיית  מספקת 
מחוץ  שהיו  ולהזדמנויות  למידע  בגישה  ולזכות  מיומנויות  ברכישת  הקיימים 

לתחום עבורם. 

מתודולוגיה
המידע על הקורס הייעודי נמסר באמצעות הפניית שאלות חקר לבעלי העניין – 
מרצים ביחידה לאנגלית, מנהלת מרכז התמיכה וסטודנטים – בהתאם למתודה 
הראשונה ללמידה מהצלחות העבר. הנושאים עובדו לתמות ולעקרונות פעולה, 

ולאורם נכתב פרק זה.

ההצלחה נלמדת
אנגלית.  ללימודי  והיחידה  הדיקן  צוות  של  משותף  מיזם  פרי  היא  ההצלחה 
בעקבות התאמת דרכי ההוראה בקורס, ממוצע הציונים של סטודנטים עם ליקויי 
למידה ו/או הפרעות קשב שהשתתפו בקורס הייעודי באנגלית היה גבוה יותר 
בהשוואה לממוצע הציונים של סטודנטים שלמדו בקורסים הרגילים. גם שיעור 
סטודנטים אלה שעברו בהצלחה מרמה לרמה, הגיעו לרמת "פטור" וסיימו את 

לימודי האנגלית גבוה באופן ניכר לעומת שנתונים קודמים.

תיאור ההצלחה לפני התאמת דרכי ההוראה ואחריה
המצב לפני התאמת דרכי ההוראה 

כמה 	  אנגלית  קורסי  על  לחזור  נדרשו  "עובר"  לציון  הגיעו  סטודנטים שלא 
חייב  הדבר  ה"פטור".  לקבלת  עד  הקורסים  במסלול  להתקדם  כדי  פעמים 

הוצאות כספיות ומימון שיעורים פרטיים כדי לתגבר את למידתם. 
אנגלית 	  מלימודי  ִמנהלי  פטור  בקשת  לשם  חריגים  לוועדת  פנו  סטודנטים 

ללא השלמת חובותיהם באנגלית.
החוזרים. 	  והכישלונות  הקשיים  לנוכח  ניכר  תסכול  על  דיווחו  סטודנטים 

למורים לא הייתה אפשרות לתת להם מענה לפי צורכיהם הייחודיים במסגרת 
הקורסים הרגילים.

התקיימה 	  כך  לשם  בלבד.  במבחן  לסטודנטים  ניתנה  כהתאמה  הקראה 
הדרכה חד-פעמית בתוכנת ההקראה באנגלית. נבנה קורס משולב, אך נוצר 
דרישות  ועקב  המרצים  בין  תיאום  ביצירת  בעיות  בשל  מאוד  מורכב  מצב 
הקורסים המקבילים. מצב זה הוסיף קשיים טכניים על הקשיים המהותיים 

של הסטודנטים.



266 | מה בעצם עשינו? 

המצב אחרי התאמת דרכי ההוראה

חלה עלייה ניכרת בשיעורי הסטודנטים שקילו ציון "עובר" בקורסי האנגלית 	 
ברמות השונות ושהגיעו לרמת "פטור". 

פי 	  ועל  הדיקן  וצוות  אנגלית  ללימודי  היחידה  מורי  חוות דעתם של  פי  על 
המשוב של הסטודנטים, ניתן להגדיר את יישומו של הקורס הייעודי כהצלחה 
והנגשת  הפרט  לצורכי  מותאמת  התייחסות  של  בהיבטים  לציון  ראויה 

המקצוע לסטודנטים עם ליקויי למידה. לדברי הסטודנטית ענת: 
בשיעור אני רואה את הטקסט במחשב ובו-זמנית שומעת ומסדירה את 
עליי  רגיל  בקורס  כפתור.  בלחיצת  לי  ניתן  לי. התרגום  הקצב המתאים 
גם בשיעור  זה קריטי.  זמן. במבחן  – פעולה שצורכת  להקיש במילונית 
ההבדל הוא משמעותי. מבחינתי זו הקלה משמעותית מבחינת הזמנים. 
זמן.  שניים  פי  לי  לוקח  ומבינה,  מתרגמת  שאני  ועד  קוראת  שאני  עד 

בכיתה רגילה אף אחד לא יחכה לי. 
להירשם 	  הפונים  הסטודנטים  במספר  לעלייה  מביאה  הקורס  הצלחת 

למחזורים נוספים שלו.
מאמרים 	  קריאת  לצורך  טכנולוגי  ידע  רכשו  הסטודנטים  הקורס  בעזרת 

אקדמיים.

תוצרים חיוביים של ההצלחה
הביטחון  ושיפור  העצמית  המסוגלות  בתחושת  עלייה  סובייקטיביים:  תוצרים 
הקבוצה  אנגלית:  הידע  בתחום  בקורס  שהשתתפו  הסטודנטים  בקרב  העצמי 
הקטנה התחילה להוות מעין קבוצת תמיכה המאפשרת לסטודנטים להתבטא 
מתקנת  חוויה  בבחינת  היו  האנגלית  לימודי  ותסכולים;  קשיים  ולחשוף 
לסטודנטים; הם החילו את השימוש בטכנולוגיה המסייעת על תחומים נוספים. 

הסטודנט נעם סיפר:
בקורס רגיל לא היה משנה אם הגעתי לשיעור או לא, לא היה הבדל. כעת 
אני משפר את הישגיי ברמה מטורפת. רמת הקריאה שלי נמוכה. לרוב 
אני ממציא בקריאה עצמית. ההקראה משפרת את ההבנה. ההשמעה כאן 

מצוינת. סיימתי בציון 93.
הסטודנטית רוית אמרה:

התוכנה מאוד עוזרת, ההקראה תורמת להצלחה. אני קוראת לאט, אבל 
כשאני שומעת את המילה, קצב הקריאה גובר. 
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אקדמיים  מאמרים  לקריאת  מסייעת  בטכנולוגיה  כלים  רכשו  הסטודנטים 
באנגלית ובעברית; חלה עלייה במודעות של המורים ביחידה לאנגלית לצורכי 

הסטודנטים בהיבטים רגשיים. 

ליקויי  עם  לסטודנטים  ייעודי  קורס  בנתה  המכללה  אובייקטיביים:  תוצרים 
בכך  ועקף  האנגלית  לימודי  את  למשתתפים  ִהְנגיש  שהקורס  התברר  למידה; 
במהלך  רלוונטיות  התאמות  לייצר  למדו  לאנגלית  המורים  אובייקטיבי.  קושי 
בקורס  מהמשתתפים   94% נוספים;  כלים  רכישת  של  לאתגר  ונענו  ההוראה 
הייעודי סיימו בהצלחה קורסי אנגלית ברמות השונות. ממוצע הציונים בקורסי 
אנגלית ייעודיים בשנת הלימודים תשע"א )50 סטודנטים( בסמסטר א' היה 80, 
71, וגם בו  ונכשלו שלושה סטודנטים בלבד; בסמסטר ב' היה ממוצע הציונים 

נכשלו שלושה סטודנטים בלבד. לדברי מרצה: 
הקבוצות הן הטרוגניות. הקשיים הם של לקויי למידה עם ובלי הפרעת 
קשב וריכוז. עובדה זו מצריכה גמישות מחשבתית והתאמת דרך ההוראה 

לגודל הקבוצה ולאופייה. 
משוב  לקבלת  מגוונים  ערוצים  פתיחת  היו  נוספים  אובייקטיביים  תוצרים 
מסטודנטים בנוגע לקשיים, לצרכים ולקורס האנגלית; שיפור ביעילות הקריאה, 
בהבנת הנקרא, ביכולת התרגול ובעמידה בקצב הלמידה, כפי שמתואר בספרות 

 .)Breznitz, 2006( המקצועית
אקדמיים  מאמרים  לקריאת  מסייעת  בטכנולוגיה  כלים  רכשו  הסטודנטים 
באנגלית ובעברית; חלה עלייה במודעות של המורים ביחידה לאנגלית לצורכי 

הסטודנטים בהיבטים רגשיים. 

מחירי ההצלחה 
לקורס 	  נוסף  ותשלום  המיוחדות  בתוכנות  כלכלית  השקעה  חייב  הקורס 

הייעודי. 
הנקוב 	  נתון,  בזמן  ייעודי  אנגלית  לקורס  להתחייב  נדרשו  הסטודנטים 

במערכת )שעות ערב/ימי שישי(. שעות הערב הן שעות קשות לריכוז, ובימי 
שישי הסטודנטים לרוב עובדים לפרנסתם.

חברי היחידה ללימודי אנגלית חוו עומס עבודה בגלל בדיקת אבחונים, ביצוע 	 
קבלה ראשונית )intake( לסטודנטים, היערכות מחודשת מבחינה ארגונית 
ומבחינת ההתאמה לצורכי הסטודנטים וחיפוש משאבים נוספים לצורך קשר, 

הכוונה אישית ועדכון שוטף בנוגע לסטודנטים הרשאים להשתתף בקורס. 
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הפעולות שהביאו להצלחה
האנגלית 	  קורס  של  העבודה  תפיסת  האקדמית:  המערכת  ברמת  פעולות 

הייעודי גובשה במשותף על ידי מערך משרד הדיקן: מנהלת מערך הסיוע, 
היועצות וראש היחידה לאנגלית. לשם כך נעשו הפעולות האלה:

התקיימו ישיבות עבודה תקופתיות שהיו בבחינת מערך של מעקב ובקרה. 	 
נבחנה היעילות של קורסי האנגלית במתכונת הרגילה עבור סטודנטים 	 

וראש  לאנגלית  היחידה  רכזת  ידי  על  ניתן  המידע  למידה.  ליקויי  עם 
החוג, ובמידה רבה שימש לכך גם המשוב שנתנו הסטודנטים.

האנגלית. 	  לימודי  רמות  בכל  קורס משולב  לבחון מתכונת של  הוחלט 
ושעתיים  רגיל,  קורס  במסגרת  בכיתת-האם  לשעתיים  נחלק  הקורס 
בכיתת מחשבים בקורס ייעודי עם מורה אחר. כבר צוין שבניית קורס 

כזה היא עניין מורכב מבחינות רבות.
הוחלט על ביצוע קורסים ייעודיים בכל רמות לימודי אנגלית המותאמים 	 

לסטודנטים המסתייעים במרכז הלמידה.
משרד הדיקן הקצה משאבים כלכליים לקיום קורס אנגלית ייעודי. 	 
משרד הדיקן ומרכז התמיכה קיבלו ייעוץ בנושא טכנולוגיות מסייעות 	 

נרכשו  להמלצתה  בהתאם  בתחום.  מומחית  מטעם  אנגלית  בתחום 
.Natural Reader רישיונות של תוכנת ההקראה

במסגרת התקציב שעמד לרשות משרד דיקן הסטודנטים לצורך רכישת 	 
רישיונות  התקשוב  ומחלקת  הרכש  מחלקת  רכשו  ייעודי,  עזר  ציוד 
לשימוש בתוכנות נוספות מסוג Natural Reader עבור חדר טכנולוגיה 

ועמדות מחשב בספרייה. 
נעשה תיאום בין אנשי המחשבים ובין המומחית לטכנולוגיה מסייעת: 	 

אנשי המחשוב התקינו את התוכנה וליוו בתחזוקה שוטפת של המחשוב. 
בקורסים 	  להוראה  מורים  ושיבצה  איתרה  אנגלית  ללימודי  היחידה 

וניסיון  רקע  בעלי  כגון  קריטריונים  פי  על  בוצע  האיתור  הייעודיים. 
בתחום ליקויי למידה, צרכים מיוחדים, ותק בהוראה וכישורים אישיים. 

התקיימו קשרי עבודה הדוקים בין יועצות מרכז התמיכה לבין היחידה 	 
ללימודי אנגלית לשם תיאום הטיפול בצורכי הסטודנט. הקשרים באו 
סדנה  ובהנחיית  סטודנטים  של  משותף  ובמעקב  בליווי  ביטוי  לידי 
ייעודית למורי היחידה לאנגלית )במטרה להרחיב את הכשרת המורים 

בתחום ליקויי למידה ולתת כלים דידקטיים(.
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הסדנה למורי היחידה לאנגלית הונחתה על ידי יועצות מרכז התמיכה. 	 
סטודנטים;  בקרב  למידה  ליקויי  בתחום  עדכני  ידע  מתן  היו:  נושאיה 
הדמיית מצב של עיבוד מידע בקרב בוגרים עם ליקויי למידה )לצורך 
בקורס  להוראה  יישומיים  כלים  ומתן  אמפתיה(  ויצירת  ההבנה  יישום 

הייעודי. 
היחידה ללימודי אנגלית פעלה ליישום ההתאמות שנתנה יועצת מרכז 	 

התמיכה בתיאום עם מדור הבחינות. 

פעולות במרכז התמיכה
תיאום רב-תחומי של היועצות במרכז התמיכה 

היועצות קראו קריאה מעמיקה את האבחונים של הסטודנטים.	 
נערכה שיחת קבלה ראשונית והיכרות בין הסטודנט ליועצת, ובה הסטודנט 	 

סיפר על עצמו, על חוויית הלמידה עבורו, על נקודות חוזק וחולשה שלו. 
של  ולמידה  התנהלות  דרכי  ולהכיר  ללמוד  במטרה  פתוח  בשיח  מדובר 

הסטודנט, בעקבות המידע שהתקבל מקריאת האבחון. 
התאמות 	  במרכז:  הקיימות  הסיוע  דרכי  מגוון  לגבי  מידע  קיבל  הסטודנט 

בדרכי היבחנות, חונכויות, סדנאות בתחומי אסטרטגיות למידה, אימון אישי, 
נשקלה  הסטודנט  עבור  סיוע  גורמי  של  התאמה  ועוד.  מסייעת  טכנולוגיה 

בשיתוף אתו. 
סטודנט שנמצא ראוי לסיוע בטכנולוגיה מסייעת קיבל את המידע על הקורס 	 

הייעודי ועל אופן ההרשמה. 
כך 	  במכללה,  המחשב  בתוכנת  ההתאמות  במערכת  הוקלד  ההמלצה  נוסח 

עם  שוטף  קשר  קיים  התמיכה  מרכז  בה.  תכיר  אנגלית  ללימודי  שהיחידה 
רכזת היחידה לאנגלית ועם מרצי היחידה לצורך יידוע וטיפול שוטף בצרכים 
ובקשיים ספציפיים של סטודנטים, החל ביידוע ראשוני לגבי קליטתו במרכז 

וכלה בצרכים אישיים בתחומי למידה, התארגנות וכל צורך אחר.

טכנולוגיה מסייעת

במסגרת  מסייעת.  בטכנולוגיה  והכוונה  הדרכה  שירותי  נותן  התמיכה  מרכז 
ההדרכה הסטודנטים יכולים להכיר את התוכנה ולרכוש מיומנויות תפעול. 

לימוד התוכנה מתבצע על ידי רכזי מחשוב באווירה תומכת בחדר טכנולוגיה, 	 
שהוא חדר מותאם למאפיינים של ליקויי למידה. זהו חדר שקט שמותקנות 
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רכזי  הסטודנט.  לשירות  ייעודיות  תוכנות  עם  אישיות  מחשב  עמדות  בו 
התקשוב, מומחים בתחום המחשוב, הם הכתובת לסיוע ולהדרכה.

התוכנה הותקנה גם בספרייה לנוחותו ולשימושו החופשי של הסטודנט.	 
סטודנט 	  כל  של  האישי  למחשב  מהאינטרנט  התוכנה  הורדת  התאפשרה 

בחינם, לתקופת ניסיון. 

חונכות אישית
בהתאם לצורכי הסטודנט שעלו מתוך האבחון ומשיחת הקבלה הראשונית 	 

קיבל הסטודנט חונך אישי לסיוע לימודי מטעם מרכז התמיכה.
החונך עצמו קיבל הכשרה לתפקיד החניכה האקדמית מידי מרצה ביחידה 	 

ללימודי אנגלית. ההכשרה התמקדה במהות החניכה: יצירת קשר אישי, חוזה 
עבודה והדגשים לגבי הלמידה האקדמית בתחום הידע אנגלית. החונך קיבל 

מיועצת מרכז התמיכה גם הדרכה המותאמת לצורכי הסטודנט.

פעולות במסגרת היחידה ללימודי אנגלית
התאמה 	  שקיבלו  הסטודנטים  עם  קשר  יצרה  לאנגלית  היחידה  רכזת 

לטכנולוגיה מסייעת בנוגע לרישום לקורס הייעודי. ההתאמה נרשמה במחשב, 
ולכן הייתה ידועה לכל בעלי העניין )היחידה לאנגלית, מדור בחינות, החוג 
יידעה באופן אישי את הסטודנטים ופרסמה  שהסטודנט לומד בו(. הרכזת 

את מתכונת הקורס. 
רכזת היחידה לאנגלית פעלה בתיאום הדוק עם מרכז התמיכה ומשרד הדיקן 	 

לצורכי  בקשר  וגם  התפעולית  ברמה  גם  שהתקיימו,  לקורסים  הנוגע  בכל 
הסטודנטים באופן פרטני. 

אחת לזמן מה התקיימו מפגשי בקרה ללמידה משותפת. ראש היחידה ללימודי 	 
ויועצות מרכז התמיכה  אנגלית, רכזת החוג, מנהלת מערך הסיוע לסטודנט 
העלו קשיים הנוגעים ליישום השוטף. המטרה הייתה לקיים חשיבה משותפת 

כדי לשפר ולייעל את התהליך. במסגרת זו ניתן מענה לצורכי הקורס. 

פעולות בקורס אנגלית 

אופן העברת החומר הלימודי
החומר הנלמד הועבר במנות קטנות יותר ולּווה בתרגול ובחזרה. הסילבוס 	 

רגיל. השוני המשמעותי  זהה לסילבוס בקורס אנגלית  בקורס הייעודי היה 
הוא בפריסתו.
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נוהלי 	  כגון הגדרת  כיוונו להוראה מותאמת צרכים,  במהלך הקורס המורות 
הקורס ודרישותיו. 

תכנית השיעור נשלחה בדוא"ל לפני השיעור וכללה הנחיה בדבר החומרים 	 
הנדרשים לשיעור. 

בפתיחת השיעור המורה מסרה את התכנית והגדירה את מטרות השיעור. 	 
או 	  בסיומו  השיעור,  במהלך  הסטודנטים  עם  דיאלוג  לקיים  נהגה  המורה 

במסגרת שעות קבלה. לדברי הסטודנטית שיר: 
פריסת  לגבי  הסטודנטים  עם  דיאלוג  קיימה  המרצה  הקורס  בתחילת 
תקרא  המורה  כאשר  אם  עבורם:  היעילה  העבודה  דרך  מהי  הבחנים, 
את הפסקה הראשונה ולאחריה הם יענו על השאלה, או שהם מעדיפים 

לקרוא את השאלה ולאחריה את הפסקה. 
"הכול 	  העידה:  עינת  לצרכים. הסטודנטית  המותאם  בקצב  התנהל  השיעור 

מתנהל לאט, בסדר מסוים ובמבנה קבוע".
ייעודי היא פרטנית. החלק הפרונטלי היה קצר מזה 	  האוריינטציה בשיעור 

אם  המרצה  בדקה  ובמהלכו  תרגול,  התקיים  לאחריו  מיד  רגיל.  שבשיעור 
החומר הובן, ובמידת הצורך הסבירה באופן אישי.

המרצה נהגה להמתין עד שכולם סיימו את המטלות. 	 
על 	  למדו  הסטודנטים  בתוכנה.  לשימוש  הדרכה  ניתנה  הראשון  בשיעור 

מאפשרת  התוכנה  הלמידה.  לקידום  הרלוונטיות  הפונקציות  בכלל  שימוש 
 .word שימוש בתרגום על ידי סימון המילה ותרגום על ידי

המרצה כיוונה את פעילות המחשבים )ברשת( שבשימוש הסטודנטים. בדרך 	 
בערוץ  מועדף  שימוש  ובאמצעות  הסטודנטים,  את  וריכזה  מיקדה  היא  זו 
החזותי העלתה במצגות תוכן המכוון לכלל הכיתה, כגון אוצר מילים ונושאים 

דקדוקיים. 
הסטודנטים הודרכו להשתמש בעזרים שונים של word, כגון הגדלת פונט, 	 

איתור מילה או משפט בטקסט באמצעות "חיפוש" והדגשתם. 
התרגול התקיים בשיעור. 	 
ודפי 	  מצגות  באמצעות  השיעור  במהלך  החומר  על  לחזור  יכול  הסטודנט 

)ולא המורה( מכתיב את קצב  כך הסטודנט  לרשותו באתר.  עזר העומדים 
התקדמותו ומנהל את הלמידה שלו.

ניתן ניקוד לפעילות בכיתה במהלך השיעורים כגורם המגביר מוטיבציה.	 
ניתנו מעט שיעורי בית, בעיקר כהמשך למשימות השיעור. 	 
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המורים הגיבו על איכות הביצוע של המטלות בכיתה ובבית, לכל סטודנט 	 
באופן אישי. בשיעור רגיל התשובות לשיעורי הבית הופיעו באתר.

פיתוח אוצר מילים
בחנים על אוצר מילים ניתנו בפריסה מותאמת לצורכי הסטודנטים. הסטודנטית 

שי אמרה: 
למי שיש קשיי למידה יש הבדל משמעותי במנת המילים שעליו לזכור. 
ביעד.  לעמוד  יכולה  אני  מותאמת,  המילים  מנת  כאשר  שפה  במבחני 
בקורס רגיל קיבלתי ציון נמוך )70-60(. בקורס המיוחד רוב הציונים נעו 
בממוצע של 95. ההתאמות וההצלחה מקדמות מוטיבציה. אני רואה את 

ההצלחה ומשקיעה יותר.
לא  אני  מילים.  זכירת  לשיפור  דרכים  לסטודנטים  מקנה  "אני  ציינה:  מרצה 

מלחיצה בבחנים, והבוחן עובר בנעימות". 
הבחנים על מילים ניתנו בסיוע ההקשר: המילים שובצו במשפט. 	 
שהכינה 	  משחקים  באמצעות  ובבית  בכיתה  התבצעה  מילים  אוצר  הקניית 

המרצה לתרגול אוצר המילים הנדרש.

אסטרטגיות הוראה 
באופן 	  עבדו  הסטודנטים  ויסודי.  מכוון  באופן  נעשתה  המיומנויות  הקניית 

המשימות  ובדקה.  המרצה  עצרה  מראש  ידועים  משימה  ובפרקי  עצמאי, 
מרכזי.  פועל  או  נושא  מציאת  תרגום,  המאמר,  מטרת  מציאת  מגוונות: 

הסטודנטית שי אמרה:
הבנה.  שווידאה  לאחר  רק  מתקדמת  מבינים.  שכולם  בודקת  המרצה 
יש סבלנות. מלמדים  ולמורה  רגיל,  הקצב אטי, לא מטורף כמו בקורס 
שיטות לקריאה: מירקור, דרכים ליעילות הקריאה, איך לנצל את הזמן, 

לא להיכנס ללחץ. אני מרגישה שאני מתקדמת. 
וכיוונו כל 	  ליוו  שלא כמו בקורסים רגילים, בעת העבודה העצמית המורים 

וונון  ּכִ  –  fine tuning-כ זאת  הגדירה  שרית  המרצה  אישי.  באופן  סטודנט 
עדין. לדוגמה, המרצה מצביעה על מילות מפתח בשאלה ובכך ממקדת את 

הלומד/ים להבחין בין עיקר לטפל.
במהלך השיעור המרצה רשמה על הלוח את התשובות ולא הסתפקה במענה 	 

החזותי,  הערוץ  על  המבוססים  באמצעים  הקניה  על  דגש  הושם  פה.  בעל 
והסטודנטים איתרו את התשובה בטקסט בסיוע סמן.
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המרצה, 	  עצרה  בנושא  הטיפול  בסיום  עצמאי.  באופן  עבד  סטודנט  כל 
וסטודנטים השיבו והשתתפו. מי שלא התבטא בכיתה גדולה יכול להשתתף 

בקבוצה הקטנה.
השיח בשיעור הוא לרוב בעברית. 	 
המרצה התמקדה בהקניית אסטרטגיות למידה לדרך ביצוע הבחינות.	 
וקיימה מעקב פרטני אחר כל סטודנט. חלקם 	  בין הלומדים  המרצה עברה 

להעשרת  שמשחקים  אמרה  בקורס  שהשתתפה  סטודנטית  בזוגות.  עבדו 
אוצר מילים משפרים את היכולת לזכור מילים. 

רעיונות 	  בהעלאת  זה  את  זה  לשתף  הסטודנטים  את  עודדה  המרצה 
לאסטרטגיות לייעול ולשיפור הלמידה והזכירה.

המרצה הכינה מבדקים רבים בנוסח המבחן הסופי כהכנה למבחן. 	 
על פי הצורך, המרצה נהגה להישאר בסיום השיעור ולתת הסברים.	 

לדברי הסטודנטית נעמה: 
מבין  שאינו  ומי  מבין  שמבין  מי  החומר.  עם  רץ  המרצה  רגיל  בקורס 
יותר,  סבלנית  המרצה  כאן  פרטיים.  שיעורים  ייקח  בעצמו.  שיסתדר 
רגיל  בקורס  המרצה  אותה  עם  למדתי  ללומדים.  עצמה  את  מתאימה 
שלוש  תסביר  המורה  המותאם  בקורס  )המותאם(.  הייעודי  ובקורס 

פעמים עד שכולם יבינו. זה לא קורה בקורס רגיל. 
ניתן לסכם בדברי מרצה: 

לתת  לי  חשוב  מחסומים.  לשבור  ואיך  לקדם  איך  חושבת  אני  בבית 
לעשות  מה  לשקול  מקפידה  אני  בשיעור  מבוגרים.  של  כבוד  ללומדים 
מבחינת סדר עדיפויות. אני מתייחסת מאוד להיבט הרגשי של הלומדים 

ומכוונת להעצמה.
בהתאם לצורך, סטודנטים עם קשיי כתיבה )כתב לא קריא או שגיאות כתיב 	 

מרובות( קיבלו מהמכללה ֶהחסן נייד )disk on key(. הסטודנט השיב בבחינה 
באמצעות פונקציה של העתק-הדבק, והקובץ שיצר נשמר בדיסק זה. 

עקרונות פעולה 
מתן יחס אישי ייחודי, קביעת תכנית פעולה ובניית "חליפה אישית" לסטודנט: 	 

וקריאת  הראשונית  הקבלה  שיחת  במסגרת  ואמפתי  פתוח  דיאלוג  התקיים 
האבחון, תוך כדי מתן כבוד ופיתוח העצמה אישית על ידי זיהוי נקודות חוזק. 
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שיתוף פעולה ברמה מערכתית בין משרד הדיקן )מרכז תמיכה( לבין היחידה 	 
לאנגלית: התקיים קשר יום-יומי של יידוע וטיפול שוטף בצורכי הסטודנטים.

הדיקן 	  ומשרד  אנגלית  ללימודי  היחידה  של  עצמית  וחקירה  לימוד  בקרה, 
של  האופן  לגבי  תקופתיות  ובקרה  מעקב  פגישות  התקיימו  תמיכה:  ומרכז 
ולקול  רב לתשובות במשוב  ניתן משקל  אנגלית.  יישום ההתאמות בקורסי 

האישי של הסטודנטים.
שיח דינמי ופורה בין היועצת לסטודנט בליבון בעיות וקשיים: הסטודנט קיבל 	 

ליווי עקיב והקשבה אמפתית לצרכים המשתנים שלו ולהתפתחותו במהלך 
שנות הלימודים.

)יועצות מרכז 	  פנים  ומגורמי  )ייעוץ טכנולוגי(  חוץ  מגורמי  ללמידה  מוכנות 
תמיכה(: הורחב ידע המורים ביחידה ללימודי אנגלית בתחום ליקויי למידה 
ורכישת כלים דידקטיים יישומיים באמצעות יועצות מרכז התמיכה. היועצות 
אמונות על הקשר המקצועי, על ניהול הסדנאות הייעודיות למורי היחידה 
לאנגלית, על קיום מפגשי מעקב, ותיאמו ייעוץ עם מומחית בתחום טכנולוגיה 

מסייעת לפי הצורך. 
ולעזרים 	  הקראה  לתוכנות  רישיונות  נרכשו  כלכליים:  משאבים  השקעת 

טכניים.
מתן מענה אפקטיבי באופן בניית הקורס וניהול שיעור: הוצבו דרישות זהות 	 

ולדרכי  הן הותאמו לאופן פריסת החומר  רגיל, אך  לאלו של קורס אנגלית 
העברתו בשיעור. 

מתן דגשים מותאמים ביצירתיות ובגמישות לצרכים של סטודנטים עם ליקויי 	 
למידה: הודגשו מרכיבים חזותיים, נעשתה פעילות פרטנית ולא פרונטלית, 

ניתנו מענה אישי וחיזוק אישי. כל קצב העבודה בשיעור הותאם לצרכים. 
הוראה ישירה ומובחנת של אסטרטגיות למידה: הקניית המיומנויות נעשתה 	 

ושיתוף  שיח  כדי  תוך  המורה,  ידי  על  אסטרטגיות  של  עדין"  "ִכוונון  דרך 
הלומדים בבחירת האסטרטגיות לייעול ולשיפור הלמידה והזכירה. המורה 

התמקדה בהקניית אסטרטגיות למידה לקראת ביצוע בחינות.
הקראה 	  תוכנת  הוטמעה  ההוראה:  בתהליכי   מסייעת  טכנולוגיה  שילוב 

כאמצעי סיוע ושירות טכנולוגי המאפשר למשתמש לפתח יכולת פיצוי על 
כשרים לקויים, במטרה לעקוף תפקודים פגועים )כגון קריאה וכתיבה(, ובכך 

להנגיש חומרים ומידע שלא היו נגישים בעבר.
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סוגיות לא פתורות להמשך למידה
הסטודנטים  על  להקשות  עלול  טכנולוגית  קריאה  של  המונוטוני  המכני  הקול 
הזימון  תהליכי  את  לייעל  צורך  התעורר  לתוכנה.  והתאמה  הסתגלות  ודורש 
והקבלה של סטודנטים: ההרשמה לקורס אנגלית בתחילת השנה יוצרת צוואר 
יועצות מרכז התמיכה לפענח את האבחונים,  בקבוק, שכן בטווח זמן קצר על 
כדי  ולהגדיר את מהות התמיכה,  ראשונית  לקבל את הסטודנט לשיחת קבלה 

שהסטודנט לא יאחר את מועד ההרשמה לקורס הייעודי באנגלית.

סיכום
במסירת סיפור ההצלחה בנושא הבניית קורס אנגלית ייעודי מותאם לסטודנטים 
ידע פנימי שיש בו משום  וריכוז חשפתי  ו/או הפרעות קשב  עם ליקויי למידה 
יזרעאל.  עמק  האקדמית  במכללה  התמיכה  מרכז  של  החזון  למימוש  תרומה 
מצאתי לנכון להפוך ידע מקצועי זה לידע גלוי ומשותף בקרב בעלי עניין הפועלים 
כשעומדים  כי  לי,  הוכיח  הלמידה  תהליך  שונים.  וגם  דומים  עשייה  בשדות 
לרשותנו משאבים טכנולוגיים ואחרים, נדרשות מִאתנו העזה, גמישות ויצירתיות 

לשם שילובם בדרכי הלמידה של תלמידים עם ליקויי למידה.
כלי  את  זיהיתי  תמיכה  מרכזי  מנהלות  פורום  ובמפגשי  זה  פרק  בכתיבת 
וכל  שינוי,  ולתהליכי  לרפלקציה  ללמידה,  אדיר  כמשאב  מהצלחות"  ה"למידה 
חקירה  דורשת  הכתיבה  בתהליך  חיובי של עשייה. ההתנסות  בקונטקסט  זאת 
ורפלקציה פנימית בתהליכים ארגוניים ואישיים, ובכך היא משמשת פלטפורמה 
ללמידה ולהעשרה עצמית. אימצתי אפוא את הכלי לארגז הכלים שלי, ואיתרתי 
החינוך  במשרד  בעבודתי  ובעיקר  נוספות,  עשייה  במסגרות  לשלבו  מקומות 
במסגרת התכנית של הבניית צוותים מובילים בבתי ספר לטיפול בתלמידים עם 

קשיי קשב וריכוז.2
עליי לציין לחיוב את עוצמתה ואת תרומתה של הקבוצה בתהליך הלמידה 
והעשייה במרחב הפעולה של מרכז התמיכה, את השיח הרפלקטיבי שהתקיים 
באופן פתוח ומקבל, את התשאול של סיפור הצלחה שזימן התלהבות לצד ערעור 

ובירור וקידם שיתוף בתהליכי למידה עצמית וקבוצתית.

גם במקרה זה ראיתי כיצד המשאב מהווה מנוף לצמיחה, ועל כך תודתי למנהלות פורום   2
צוות החשיבה, ד"ר אורית דהן ואריאלה דניאל-הלוינג, ולצוות מלווי הלמידה, פרופ' יונה 

רוזנפלד וד"ר ארנה שמר.
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הנוגע  בכל  אופטימית  פרספקטיבה  יצרו  והכתיבה  המשותפת  הלמידה 
לתהליכי שינוי ארגוניים ואישיים. כיום במסגרת הטמעת התכנית "לגעת מבעד 
לשריון" שנועדה לתת כלים יישומיים לעבודה עם תלמידים עם הפרעות קשב 
 – נוספת  למידה  דרך  החינוך  לצוותי  מקנה  אני   ,)2010 החינוך,  )משרד  וריכוז 

למידה מהצלחות. 
אני מסכמת פרק של התנסות משמעותית בתחום  כיועצת במרכז התמיכה 
מערכתי.  תיאום  למול  פרטני  וליווי  ייעוץ  מבוגרים,  עם  עבודה  למידה,  ליקויי 
מרכזי התמיכה הם כוח חלוץ בהתייחסות ובטיפול בתחום ליקויי למידה וכוח 
משפיע גם בתחומי החקיקה. זהו משאב ללמידה במערכות נוספות שעובדות עם 

אוכלוסייה של אנשים עם ליקויי למידה. 

מקורות
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פרק 15
מסיפור הצלחה אישי לשינוי מערכתי: בניית 

תמיכה מערכתית במתמטיקה / 
זהבה בי מן 

שיפור  דרך  אישי  שינוי  בעקבות  שהתחולל  מערכתי  שינוי  מתואר  זה  בפרק 
המערכתי  השינוי  במתמטיקה.  למידה  ליקוי  עם  סטודנטית  של  התמודדותה 
התרחש בכמה מישורים: בתכנית הלימודים במתמטיקה; בארגון מערך התמיכה 
מהות  את  הסיוע  יחידת  צוות  של  בתפיסה  בלימודים;  קשיים  עם  בסטודנטים 

ההתערבות בהקשר של סטודנטים עם ליקויי למידה. 
המנוף לשינויים אלה הוא סיפור ההצלחה של מרצה להוראת המתמטיקה 
בהוראה פרטנית של תמר, סטודנטית במסלול לחינוך מיוחד עם ליקויים מורכבים 
במתמטיקה, ובהוראה של קבוצת סטודנטים עם קשיים מהותיים במתמטיקה. 
והקבוצתי חידדה בעיני הנהלת המכללה  עבודתה של המרצה במישור האישי 
את החשיבות של שינוי במבנה הקורסים במתמטיקה ובהוראת המקצוע עבור 
כלל הסטודנטים. המודעות לכך הובילה להבנה, כי בה במידה שחשובים התכנים 
הנלמדים, כך חשובים מאוד דרכי ההוראה וסדר לימוד הקורסים, כדי להבטיח 

שהסטודנטים ילמדו ויפנימו את התכנים. 

ההקשר הארגוני
במכללה האקדמית הדתית לחינוך שאנן בחיפה פועל מרכז תמיכה לסטודנטים 
תמיכה  מספק  המרכז  סיוע.  יחידת   – יח"ס  הנקרא  בלימודים  קשיים  עם 
ואישיים.  רגשיים  קשיים  בעלי  לסטודנטים  וגם  למידה  ליקויי  עם  לסטודנטים 
השירותים ניתנים לסטודנטים הזכאים לכך על בסיס אבחון קביל או על פי חוות 
דעת של מרצים ומדריכים פדגוגיים ואישור צוות יח"ס. בעלי התפקידים במרכז 
הם הדיקנית ואנוכי, ראש המסלול לחינוך מיוחד, אשת מקצוע בתחום קשיים 

קוגניטיביים וליקויי למידה. 
בשנים תשס"ו-תשס"ז, שבהן התרחש סיפור ההצלחה, נעשתה הפנייה למרכז 
על ידי הסטודנטים עצמם או על ידי מרצים ומדריכים פדגוגיים שהבחינו בקשיי 
הלמידה בקורסים או בעבודה המעשית. השירותים שסיפק המרכז לסטודנטים 
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כללו חונכות עמיתים שחשו מחויבות להתנדבות, שילוב בסדנת תגבור מיומנויות 
כתיבה וסדנת אסטרטגיות למידה. בשתי הסדנאות המדריכים הם אנשי מקצוע 
או  למידה  ליקויי  עם  מבוגרים  עם  בעבודה  ניסיון  עם  מתקנת,  הוראה  בתחום 
מורים ללשון והבעה. בסדנאות אלו ניתנת העדפה לסטודנטים המביאים אבחון 
קביל, אך הן פתוחות לכל מי שיש לו קשיים מהותיים בלימודים, על סמך המלצת 

ראש המסלול. 
בתקופה שבה התרחש סיפור ההצלחה עבדה עמי כמדריכה במרכז הלמידה 
על  רבות  שיחות  קיימנו  לסיפור.  השותפה  למתמטיקה,  המרצה  במכללה 
הסטודנטיות שהתנסו במרכז הלמידה ועל הסטודנטיות במסלול לחינוך מיוחד 
המוכנות  ברמת  עסקו  השיחות  התקדמותן,  אחר  ומעקב  הערכה  מלבד  בכלל. 
שלהן ללמד גם מתמטיקה בעבודתן העתידית כמורות. באותה התקופה למדו 
במסלול לחינוך מיוחד סטודנטיות רבות עם אבחון של קשיים בלמידה וליקויי 
למידה, כך שלמסלול היה חשוב לפעול כדי שגם הן יצליחו בלימודים האקדמיים. 
באותה תקופה קבעה המועצה להשכלה גבוהה מתווה חדש לתכניות הכשרת 
מורים.  להכשרת  מסלולים  בהם  שהיו  גבוהה  להשכלה  המוסדות  בכל  מורים 
מיוחד  לחינוך  במסלול  הלימודים  את  להגדיר  אפשרו  זה  למתווה  ההנחיות 
דיסציפלינות  בשתי  חטיבה  לימודי  עם  אלא  נוסף  חוג  ללא  דו-חוגי,  כמסלול 
המיוחד  לחינוך  למתמטיקה  חטיבה  לפתיחת  מנוף  היו  אלו  הנחיות  אקדמיות. 

עבור כל הסטודנטים במסלול לחינוך המיוחד. 

מתודולוגיה
המתודה  פי  על  )"תשאולים"(  החקר  בשאלות  נעזרתי  הנתונים  איסוף  למטרת 
הראשונה של הלמידה מהצלחות. לשם כך פניתי אל המרצה שעבדה עם תמר 
ההדרכה  ועל  מיוחד  לחינוך  המתמטיקה  חטיבת  על  לממונה  מונתה  )ולימים 
הפדגוגית של הוראת המתמטיקה עבור מסלול בית ספר יסודי(, לסגנית ראש 
למידה,  מלוות  בידי  חקר  שאלות  הופנו  אליי  גם  תמר.  ולסטודנטית  המכללה 
אישיות  בפגישות  התקיים  התשאול  אליהן.  בהתאם  לכתוב  נתונים  והוספתי 

ונמשך בתכתובת. 
בשנים שהמרצה עבדה עם תמר, היו קשרי עבודה קרובים ותמידיים בין יח"ס 
לבין המסלול לחינוך מיוחד, עקב היותי גם ראשת מסלול זה וגם רכזת השירותים 
עבור סטודנטים עם ליקויי למידה ביח"ס. ב"שני כובעים" אלה התבוננתי לעומק 
ותרמתי  נוספים  סטודנטים  אצל  קשיים  זיהיתי  אחת,  סטודנטית  של  בצרכים 
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העובדה  עצם  הסטודנטים.  כלל  של  לצרכים  מענה  שתיתן  מערכת  לבניית 
שמילאתי את שני התפקידים אפשרה לי לתאם בין המערכות, ללמוד מהנעשה 
במישור המערכתי וגם במישור ההתערבות הפרטנית-אישית ולהוביל לשינויים 

בשני המישורים. 
הצלחה  סיפור  יתואר  בתחילה  שלבים.  בשני  הצלחה  סיפורי  יתוארו  כאן 
תמר.  עם  בעבודתה  מתמטיקה  להוראת  המרצה  הצלחת   – האישי  במישור 
בעקבותיו יובאו סיפורי הצלחה במישור המערכתי – הקמת התמחות למתמטיקה 

עבור מורים בחינוך מיוחד וארגון מרכז שירותי התמיכה יח"ס. 

שלב א': סיפור ההצלחה במישור האישי
את  ללמוד  ביכולתה  ביטחון  רכשה  בתחום,  ידע  צברה  תמר  נלמדת:  ההצלחה 
המקצוע, ואף לימדה במשך שנה תלמידה בבית ספר יסודי עם קשיים בחשבון. 

תיאור המצב לפני קבלת הסיוע האישי ואחריו

אחרי לפני מישור פרטי

התמודדות עם 
מתמטיקה

תמר הפסיקה ללמוד 
מתמטיקה בכיתה ז׳, 

בעקבות אבחנה של ליקויי 
למידה מורכבים; התקבלה 

ללימודים במכללה בתנאים 
חריגים

תמר רכשה ידע בארבע 
פעולות חשבון במספרים 

טבעיים, ואף לימדה חשבון 
בסיסי במרכז למידה 

במכללה

תמר הצהירה שאינה 
מסוגלת ללמוד מתמטיקה 

או אפילו חשבון פשוט 

תמר הראתה ביטחון 
ביכולת שלה ללמוד 

מתמטיקה 

נכונות ללמד 
מתמטיקה

בתחילת לימודיה תמר 
הייתה משוכנעת שלא 
תוכל ללמד חשבון או 

מתמטיקה

בשנת הלימודים הרביעית 
תמר לימדה מתמטיקה 
במרכז להוראה מתקנת 
במכללה ולימדה חשבון 

בסיסי לתלמידה עם 
תסמונת דאון 
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תוצרים חיוביים של ההצלחה
ללמוד  ליכולתה  בנוגע  מסוגלות  תחושת  פיתחה  תמר  סובייקטיביים:  תוצרים 
עם  "להתעסק  תצטרך  שאם  וחשה  מהתחום  לחשוש  חדלה  היא  מתמטיקה. 

מתמטיקה" בעתיד, היא תדע איך ללמוד זאת. 
תוצרים אובייקטיביים: בעקבות ההוראה המתקנת הפרטנית השלימה תמר 
את חובות לימודיה במתמטיקה ואת חובות ההתנסות שלה, ואף לימדה במרכז 

להוראה מתקנת במכללה. 

מחירי ההצלחה
תמר השקיעה זמן רב ולמרות זאת מאמציה היו מלווים בקושי להתמיד עד 	 

סוף התקופה. 
עצם זיהויה של תמר כבעלת ליקויי למידה היה בגדר מחיר: 	 

לא  אני  "ליקויי למידה".  לי שאת מכניסה אותי לתוך התווית של  קשה 
חשבתי על עצמי כעל כזאת. כשבאתי לספר על עצמי – לא הייתי מגלה 
שיש לי ליקויי למידה. עברתי בגרות, סיימתי מכללה, לא חייתי כבעלת 

ליקויי למידה. לכן קצת קשה לי עם ההגדרה הזאת. 

הפעולות שהביאו להצלחה במישור האישי 
המדריכה הפדגוגית פנתה לצוות של יחידת הסיוע )יח"ס( וציינה שהתקבלה 	 

סטודנטית עם קשיים ניכרים במתמטיקה שאותרו בגיל צעיר. 
ראש המסלול לחינוך המיוחד הבהיר לתמר שיהיה עליה ללמוד מתמטיקה 	 

בסיסית כתנאי להיותה מורה לחינוך מיוחד. עמדת המכללה היא שאין להקל 
על סטודנטים עם ליקויי למידה )או קשיים אחרים(, אלא לתמוך בהם כדי 

שיעמדו בדרישות האקדמיות ובדרישות ההכשרה המעשית. 
המדריכה הפדגוגית וראש המסלול קיימו שיחות עם תמר, כל אחת בנפרד, 	 

ובהן שיקפו לה את מוקדי הכוח שלה. דרך שיחות אלו היא הבינה שכאדם עם 
כישרונות רבים ומגוונים היא תוכל להתגבר על הקושי במתמטיקה, שהוא 

חסם בפני קבלת התואר. 
המרצה להוראת מתמטיקה בנתה תכנית תמיכה והתערבות עבור תמר, כדי 	 

שתלמד מתמטיקה. 
הוגשו 	  הלימודים של תמר  במבנה  והשינויים  בקורסים  ההצעות להתאמות 

למרכז יח"ס ולראש המסלול לחינוך מיוחד לקבלת אישור. 
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החלטנו שתמר לא תלמד את הקורס הבסיסי בידע מתמטי בשנה א', אלא 	 

תתמקד בקורסים האחרים בתכנית הלימודים שלה.

המרצה להוראת מתמטיקה התנדבה לעבוד עם תמר באופן פרטני.	 

ללמד 	  לפניה את ההצעה של המרצה  דיברנו עם תמר, הצגנו  ואני  המרצה 

בלימוד  המכללה  בדרישות  לעמוד  שעליה  לה  הבהרנו  בהתנדבות.  אותה 

מתמטיקה ובהוראת מתמטיקה.

המרצה ותמר התחילו להיפגש בסמסטר ב' של השנה הראשונה ללימודיה. 	 

הן נפגשו במשך שנה וחצי בשעות הערב, בסיום יום הלימודים. 

מתמטיות 	  תפיסות  ולתקן  לזהות  המרצה  אותה  כיוונה  תמר  עם  בעבודתה 

שגויות. לדוגמה, להבין את המבנה העשרוני. 

לקרוא 	  וגם  גדולים  מספרים  בנויים  כיצד  להבין  תמר  את  לימדה  המרצה 

ולכתוב מספרים ארבע-ספרתיים. 

המרצה לימדה את תמר אסטרטגיית חישוב המבוססת על תובנת המספר. 	 

המרצה עודדה את תמר לסמוך על הבנתה בביצוע תרגילים. לדוגמה, היא 	 

לימדה אותה להסתכל על המספרים ולנסות לפרק אותם בראש כדי שתוכל 

לבצע בהם חישובים המסתמכים על עובדות יסוד שהיא יודעת. 

נקודות המפנה בתהליך 
וביכולת  המרצה הבחינה בנקודת המפנה בתפיסתה של תמר את המתמטיקה 

הגוברת שלה לעבוד עם מספרים. תמר עצמה תלתה את השינוי כבר במפגש 

לה  ולסייע  שלה  הקושי  את  להכיל  שמוכן  אדם  עם  ההיכרות  בעצם  הראשון, 

בהתמודדותה. 

עקרונות פעולה 
הפרטנית: 	  לעבודה  בסיס  שהיוו  ארוך  לטווח  מטרות  של  משותפת  קביעה 

המרצה למתמטיקה הציעה התאמות בקורסים במתמטיקה ושינויים במבנה 

הלימודים של תמר וקיבלה אישור לכך ממרכז יח"ס ומראש המסלול. 

קביעת מסגרת קבועה למתן הסיוע: המרצה למתמטיקה התנדבה לעבוד עם 	 

תמר באופן פרטני, ולשם כך הן קבעו מסגרת של מפגשים ומטלות. המרצה 

מתמטיקה  בלימוד  המכללה  בדרישות  לעמוד  שעליה  לה  הבהרנו  ואני 

ובהוראת מתמטיקה. 
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הצבת דרישות תוך כדי ראיית הצרכים של הסטודנטית: המרצה הציבה לתמר 	 

דרישות ברורות מבחינה אקדמית, ובד בבד גילתה אמפתיה והבנה למצבה. 
הוא  מה   – לצרכים של האדם  לי שהכי חשוב להקשיב  "נראה  תמר אמרה: 
– כי אם אתה מקשיב באמת למה שהוא צריך,  צריך, מה הוא מנסה להגיד 

אפשר למצוא דרך לעזור לו".
בניית תכנית תמיכה ייחודית המדגישה את ההיגיון של המתמטיקה: המפגש 	 

נבנתה  זוהו,  ומשאלה  ִאפשר לעמוד מקרוב על הצרכים של תמר,  הפרטני 
תכנית הכוללת הוראה של תובנת המספר והדגשת ההיגיון במתמטיקה. 

המרצה עודדה את תמר לסמוך על התובנות שלה: המרצה חיזקה את תמר 	 
שביכולתה לסמוך על ההבנה שלה בעת פתרון התרגילים. 

סוגיות לא פתורות להמשך הלמידה
העבודה עם הסטודנטית הייתה הצלחה נקודתית. תמר עברה את הקורסים 	 

להיות  הפכה  לא  אבל  חשבון,  בהוראת  חובותיה  את  וסיימה  במתמטיקה 
מומחית למתמטיקה או מורה למתמטיקה. 

על 	  בעיקר  השפיעו  והקבוצתיות  הפרטניות  והתמיכה  שהעבודה  נראה 
השלמת החובות הלימודיים ופחות הובילו את הסטודנטית להתמקד בשינוי 

בתהליכי החשיבה שלה ובהתמודדות עם מהות הליקוי.

שלב ב': סיפור ההצלחה במישור המערכתי
ההצלחה נלמדת

בעקבות ההצלחה שהושגה בשלב הראשון עם תמר התחדדה המודעות לדרכי 
להוראת  החוג  של  מחדש  ארגון  נוספת:  הצלחה  והושגה  המתמטיקה  הוראת 
כל  עבור  כחובה  במתמטיקה  חטיבה  ובניית  היסודי  הספר  בבית  מתמטיקה 
הסטודנטים לחינוך מיוחד. לארגון מחדש שני רכיבים עיקריים: )1( מבחן פטור 
בידע בסיסי במתמטיקה ומיסוד קורס תגבור עבור כל הסטודנטים המתקשים, לא 
רק אלה שמאובחנים עם ליקויי למידה; )2( תכנית לימודים מדורגת, שמתחשבת 

בידע במתמטיקה ובאסטרטגיות חשיבה שהסטודנטים רוכשים. 
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תיאור המצב לפני השינוי המערכתי ואחרי החלתו 

אחרי השינוי המערכתילפני השינוי המערכתי

תפיסה 
חינוכית 
להוראת 

מתמטיקה 
במכללה

לא התפתחה חשיבה שיטתית 
לגבי התכנים או דרך ההוראה 

המתאימה לסטודנטיות 
במסלול לחינוך מיוחד 

שעתידות ללמד מתמטיקה 

גובשו עקרונות לגבי הידע 
הדרוש במתמטיקה לסטודנטיות 

לחינוך מיוחד, והותאמו דרכי 
ההוראה לסגנון הלמידה של 

הסטודנטיות

תכנון תכנית 
הלימודים 

במתמטיקה

היעדר שיטתיות בבניית 
התכנים בקורסים במתמטיקה 

עבור המסלול לחינוך מיוחד 
וגם המסלול ליסודי 

קידום תוכנית שיטתית 
שמפתחת את תהליך המסוגלות 

והיכולת בהוראת המתמטיקה 
של סטודנטיות במסלול לחינוך 

מיוחד ובמסלול ליסודי 

מערך תגבור 
לסטודנטים 

מתקשים 

עזרה אקראית לסטודנטים 
המתקשים במתמטיקה, מתן 
תמיכה נקודתית לעת הצורך 

אפשרות לקורס תגבור 
במתמטיקה לכל סטודנט 

המתקשה בידע בסיסי 
במתמטיקה, עם אפשרות 

למבחן פטור 

היקף 
הלימודים 

במתמטיקה 
עבור 

המסלול 
לחינוך 
מיוחד 

חובה של קורס שנתי לכל 
המכללה, שכלל אוסף 

של תכנים במתמטיקה. 
הסטודנטיות במסלול לחינוך 

מיוחד למדו גם קורס שנתי 
בהוראה מתקנת במתמטיקה 

והתנסו בהוראה מתקנת 
במרכז למידה במכללה 

כל הסטודנטים במסלול 
לחינוך מיוחד מחויבים 

בחטיבת לימודים של 15 ש״ש 
במתמטיקה

תוצרים חיוביים של ההצלחה
כלפי  הסטודנטים  של  האונים  חוסר  תחושת  הופחתה  סובייקטיביים:  תוצרים 
המתמטיקה; ניכרה הבנה של ההיגיון במתמטיקה; אשר לסגל המרצים, ההוראה 
המרצה  כדאית.  כהשקעה  בעיניהם  נתפסו  התגבור  קורסי  ובניית  הפרטנית 
הלימודים  היקף  בהרחבת  תפקיד  לה  שהיה  מכך  סיפוק  חשה  למתמטיקה 

במתמטיקה עבור כל הסטודנטים שעתידים ללמד מתמטיקה. 
נוספו קורסי תגבור עבור כלל הסטודנטים במסלול  תוצרים אובייקטיביים: 
לחינוך מיוחד שיש להם קושי מיוחד במתמטיקה ו/או היעדר ידע במתמטיקה.
בעקבות לימודי חטיבה של 15 שעות שבועיות במתמטיקה, הסטודנטים במסלול 
לחינוך מיוחד גילו נכונות ללמד מתמטיקה הן בבית הספר הן במרכז הלמידה. 
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וגם  מיוחד  לחינוך  במסלול  הסטודנטים  אצל  גם  במתמטיקה  בידע  שיפור  חל 
אצל הסטודנטים במסלול יסודי שמתמחים במתמטיקה.

מחירי ההצלחה
את  המלמדים  המרצים  סגל  של  רבה  זמן  והשקעת  מאומצת  צוות  עבודת 

הסטודנטים במסלול לחינוך מיוחד בבקרה על תכנית הלימודים במתמטיקה. 

הפעולות שהביאו להצלחה במישור המערכתי
פעולות הקשורות לשינויים במערך התמיכה הכלל-מסלולי במתמטיקה

בשנה הראשונה שבה עבדה המרצה עם תמר, למדו במסלול לחינוך מיוחד 	 
הוראת  רכז  של  באישור  במתמטיקה.  רבים  קשיים  עם  סטודנטיות  עוד 
קורס  לשעות  בבקשה  בכתב  המכללה  לראש  המרצה  פנתה  המתמטיקה 
תגבור מתמטיקה עבורן. היא הסבירה במכתבה, שרוב הקשיים במתמטיקה 
בבית-ספר יסודי נובעים מהוראה לקויה שמושפעת מידע לקוי של המורים. 

ראש המכללה אישר את קיומו של קורס התגבור לסטודנטיות שלהן קשיים 	 
חמורים במתמטיקה.

מהלכים 	  שני  קיימה  היא  תמר  עם  המרצה  של  לעבודה  השנייה  בשנה 
מקבילים: היא המשיכה בעבודה הפרטנית עם תמר פעם בשבוע; בסמסטר 
א' היא ריכזה בהתנדבות קבוצת תגבור לשש סטודנטיות עם ליקויי למידה 

ובהן תמר. 
כראש 	  ממני  המרצה  ביקשה  הקבוצה  ועם  תמר  עם  העבודה  בעקבות 

המסלול ומהנהלת המכללה אישור לקיים מבחן ידע בסיסי במתמטיקה לכל 
הסטודנטים במסלול לחינוך מיוחד. 

ידע מתמטי בסיסי, לא רק אלה עם ליקויי 	  סטודנטים רבים נכשלו במבחן 
למידה. 

המרצה ואני הצגנו את הממצאים להנהלת המכללה וקיבלנו אישור לפתוח 	 
קורס תגבור חובה עבור כל הסטודנטים שנכשלו במבחן. 

כל 	  עבור  אקדמי,  ניקוד  ללא  אך  חובה,  כקורס  התגבור  קורס  את  הגדרנו 
סטודנט שנכשל במבחן ידע במתמטיקה.

כיום קורס התגבור מתוקשב, והוא פתוח לכל סטודנט בהתמחות מתמטיקה 	 
שלא עובר את מבחן הידע. 

בהתאם 	  במתמטיקה",  מתקנת  "הוראה  בקורס  שינויים  הכניסה  המרצה 
ליכולות של תמר ושל סטודנטיות נוספות עם קשיים במתמטיקה. 
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פעולות הקשורות לשינויים מערכתיים בחוג למתמטיקה, בעקבות התנסות המרצה עם 

תמר 

הוגשה בקשה   - מיוחד  חינוך  פתיחת חטיבה במתמטיקה לסטודנטים במסלול 
כתיבת  של  בתקופה  במתמטיקה.  חטיבה  לפתיחת  גבוהה  להשכלה  למועצה 
הנחיות  אפשרו  מורים  להכשרת  המוסדות  כל  עבור  חדשות  לימודים  תכניות 
מיוחד  לחינוך  במסלול  לסטודנטים  החינוך  ומשרד  גבוהה  להשכלה  המועצה 
ללמוד שתי חטיבות דיסציפלינריות במקום חוג מלא שני. האישור ניתן, והדבר 

ִאפשר למכללה להציע חטיבה במתמטיקה בחינוך מיוחד. 
תכנית הלימודים החדשה התגבשה. המרצה להוראת מתמטיקה ונציגי סגל 	 

15 ש"ש  המרצים בחוג למתמטיקה בנו תכנית לימודים בהיקף חטיבה של 
לחינוך  במסלול  הסטודנטים  עבור  ייחודיים  קורסים  ובה  שנתיות(,  )שעות 

מיוחד. 
המתמטיקה 	  חטיבת  את  להגדיר  מיוחד  לחינוך  במסלול  החלטה  התקבלה 

כלימודי חובה. המועצה להשכלה גבוהה אישרה זאת. 
המתמטיקה 	  לימודי  את  הגדרתי  מיוחד  לחינוך  המסלול  כראש  בתפקידי 

למידה  ליקוי  עם  אלה  לרבות  הסטודנטים,  כלל  עבור  חובה  כלימודי 
במתמטיקה. 

התמחות במתמטיקה עבור סטודנטים במסלול יסודי 

מחשבה 	  מתוך  במתמטיקה  חטיבה  לפתיחת  המל"ג  של  האישור  אף  על 
שילמדו בה פרחי הוראה לבית הספר היסודי, הקורסים עצמם תוכננו למורים 
רבות,  סטודנטיות  כך  על  התלוננו  תש"ע-2010  בשנת  הביניים.  בחטיבת 
ובעקבות זאת גובשה בחוג למתמטיקה תכנית לימודים ייחודית עבור מורים 

ביסודי, ומונתה לה ראשת תכנית. 
נבחרה לרכז את ההתמחות 	  המרצה להוראת מתמטיקה שלימדה את תמר 

ואת החטיבה לחינוך מיוחד, בעקבות התובנות שלה בנוגע לדרכי הלמידה 
של הסטודנטים, בייחוד אלה עם קשיים במתמטיקה.

עם 	  המתמטיקה  ולחטיבת  במתמטיקה  להתמחות  לימודים  תכנית  נבנתה 
הידע  בסיס  את  מקנים  מבוא  קורסי  לדוגמה:  במתמטיקה.  הידע  על  דגש 
במתמטיקה ומתקנים הבנות שגויות של בית הספר היסודי; עיקרון מנחה: 
להורות מתמטיקה כך שהסטודנטיות יבינו את מה שהן לומדות, כדי שיוכלו 

ללמד מתוך הבנה. 
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פעולות מרכז יח"ס

הנהלת המכללה אישרה את הסדרת ההוראה הפרטנית של מרצים מומחים 	 
בליקויי למידה לסטודנטים עם ליקויי למידה שמתבטאים בקשיים חמורים 
בלימודים, אשר אינם מתקדמים בעקבות השתתפות בסדנאות הקבוצתיות 

או חונכות עמיתים. 
בעקבות הצלחת העבודה של המרצה בהתנדבות התחילה המכללה להקצות 	 

לקויות  עם  סטודנטים  עם  מומחים  מרצים  של  פרטנית  לעבודה  משאבים 
מורכבות במתמטיקה ובתחומים אחרים. 

מערך התמיכה נפתח לכל הסטודנטים עם קשיים חמורים במתמטיקה, לא 	 
רק למי שהוגדרו כאנשים עם ליקויי למידה על סמך אבחון קביל. 

איתור נקודות המפנה לפני השינוי המערכתי ואחריו
ההתמחות במתמטיקה

את 	  הובילה  במתמטיקה  למידה  ליקוי  עם  אחת  סטודנטית  עם  ההיכרות 
במתמטיקה  הלימודים  תכנית  למבנה  הקשורות  שאלות  לשאול  המרצה 

למסלול לחינוך מיוחד. 
גורם מזדמן שעזר להביא את השינוי: דרישות המל"ג למתווה חדש בהכשרת 	 

מורים אפשר להציע תכנית לימודים חדשה.
מהקורסים 	  רצון  שביעות  חוסר   – יסודי  במסלול  סטודנטים  של  תלונות 

במתמטיקה לבית הספר היסודי. 

 עקרונות פעולה 
יישום תובנות מהמקרה הפרטני לשינויים רחבים: בעקבות העבודה עם תמר 	 

ממני  אישור  המרצה  ביקשה  למידה,  ליקויי  עם  הסטודנטיות  קבוצת  ועם 
הסטודנטים  לכל  במתמטיקה  בסיסי  ידע  מבחן  לקיים  המכללה  ומהנהלת 

במסלול חינוך מיוחד, ובעקבות זאת הכנסנו שינויים מערכתיים.
בשנה 	  לכך:  הזקוקים  הסטודנטים  עבור  וייחודי  אישי  תמיכה  מערך  יצירת 

עוד  מיוחד  לחינוך  במסלול  למדו  תמר  עם  המרצה  עבדה  שבה  הראשונה 
סטודנטיות עם קשיים רבים במתמטיקה. באישור רכז הוראת המתמטיקה 
תגבור  לקורס  שעות  עבורן  וביקשה  בכתב  המכללה  לראש  המרצה  פנתה 
במתמטיקה. כאמור, בהמשך התהליך נוצרו עוד אפשרויות לקבלת תמיכה 

מותאמת.
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העמדת ציפיות ודרישות אחידות לכלל הסטודנטים, כולל אלה שמתקשים: 	 
הידע  במבחן  הציונים  את  המכללה  הנהלת  לפני  הצגנו  ואני  המרצה 
במתמטיקה וקיבלנו אישור לפתוח קורס תגבור חובה עבור כל הסטודנטים 
ניקוד  ללא  אך  חובה,  כקורס  התגבור  קורס  את  הגדרנו  במבחן.  שנכשלו 

אקדמי.
עקרון ההתמחות – הוראת מתמטיקה דרך שימוש במתודולוגיות המאפשרות 	 

לדוגמה, ליישם בקורסים במתמטיקה את  להבין את עקרונות המתמטיקה: 
הבסיס  של  הבנה  וכן  המספר,  תובנת  על  המבוססת  החישוב  אסטרטגיית 

הקוגניטיבי לשימוש באסטרטגיות אלו להבנת המתמטיקה. 

סיכום 
תמר  עם  שהתחילה  מתמטיקה,  להוראת  המרצה  של  האישית  ההתערבות 
עם  לסטודנטים  בהתייחסות  מערכתיים  לשינויים  המנוף  הייתה  אישי,  כאתגר 
ליקויי למידה ולכלל הסטודנטים עם קשיים במתמטיקה, גם אלה שלא אובחנו. 
התערבות  שתכניות  המכללה,  ובהנהלת  יח"ס  בצוות  כולנו,  "ידענו"  בהתחלה 
יהיו רק על בסיס אבחון קביל, ורק  וזכאות ללמידה בקבוצות תגבור  ייחודיות 
עבור סטודנטים שאובחנו עם ליקויי למידה או עם הפרעות קשב. זאת הייתה 

התפיסה שרווחה באותם הימים, והיו גם שיקולים מערכתיים. 
כאשר  הדרגתי.  היה  בתפיסה  שינוי  בעקבותיו  שהביא  המערכתי  השינוי 
שוחחתי עם תמר על כך כשנה אחרי שסיימה את לימודיה, היא אמרה שהדבר 
התיוג  למידה.  ליקויי  עם  אדם  כאל  אליה  ההתייחסות  הוא  ביותר  לה  הקשה 
הפריע לה, מכיוון שהיא לא תפסה את עצמה כאדם חריג; היא עשתה את מה 

שהייתה צריכה לעשות כדי ללמוד, וסיימה את חובותיה בהצלחה. 
השיחה הזאת הדהדה בי מאז, והייתה מנוף להמשך השינוי שחל בי ובצוות 
עבור  מערכתית  התערבות  בבניית  האבחנה  למקום  בנוגע  אתו,  עובדת  שאני 
סטודנטים המתקשים בלימודים. הפסקנו לדבר על סטודנטים עם אבחון קביל, 

ועסקנו בסטודנטים מתקשים. 
היה  קושי  תחום  עם  התמודדות  בעקבות  מסוגלות  תחושת  של  החיזוק   
גורם מרכזי בהצלחה של תמר בלימוד מתמטיקה. שילוב של הקשבה וקבלה, 
ליכולות הלמידה שלה, תרמו  נכונה, מותאמת  כפי שתמר מתארת, עם הוראה 
להוצאתה מהמקום שהייתה בו. אותה תפיסה כיוונה אותי ואת אנשי הסגל בחוג 
והמסלול היסודי.  למתמטיקה בבניית ההתמחות עבור המסלול לחינוך מיוחד 



288 | מה בעצם עשינו? 

הצבנו רף גבוה עבור כל סטודנטיות המסלול, גם המתקשות, אך בנינו מערכת 
המסר  בתחום.  שולטת  שהיא  ולהרגיש  מיומנות  לרכוש  אחת  לכל  שמאפשרת 
ומאמינים  הוא שאנחנו קשובים לצרכים שלהם  שאנחנו מעבירים לסטודנטים 

שהם מסוגלים לעמוד בציפיות כלפיהם למרות הקשיים.
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פרק 16
 יצירת שותפות במסגרת חונכות 

 "סטודנט לסטודנט" / 
יעל רויטמן, אריאלה דניאל-הלוינ , סוזי רוסק

חונכות, כפי שהיא מיושמת במערכת החינוך בעבודה עם ילדים ועם מתבגרים, 
היא קשר בעל מאפיינים היררכיים בין שני אנשים שאחד מהם הוא בעל הידע, 
ועל כן הוא מוביל את האחר. לרוב, בין החונך לחניך1 יש גם הבדלי גיל, וממילא 
הבדלי ניסיון )De Smet, Van Keer, & Valcke, 2008(. במקרה שהשניים הם 
סטודנטים, הקשר עשוי להיות שוויוני יותר וההיררכיה מיטשטשת, שהרי שניהם 
מעורבים בהתנסות האקדמית במידה שווה. במכללה שלנו, התפתחותו של קשר 
העולם  השקפת  בזכות  גם  מתאפשרת  שוויוניים,  מאפיינים  בו  שיש  זה,  מסוג 
לפרויקט  מסגרת  המשמש  למידה,  ליקויי  עם  לסטודנטים  התמיכה  מרכז  של 
החונכות. על פי השקפה זו, האדם הפונה הוא הנמצא במרכז ולא ליקוי הלמידה 
שהוא מתמודד עמו. האדם אינו מתויג על פי ליקוי הלמידה שלו. הליקוי הוא רק 

אחד המאפיינים של האדם הפונה, ואינו מייצג את מכלול תכונותיו ואת זהותו. 
פרק זה יתמקד בפרויקט החונכות של פר"ח-לשם, המתקיים זה יותר מעשור 
ברל,  בבית  ליקויי למידה במכללה האקדמית  במרכז התמיכה לסטודנטים עם 
העניין  בעלי  בין  שותפויות  ביצירת  המסייע  הסמוי  הידע  את  לחשוף  במטרה 
רכזת פרויקט החונכות, החונכים  המעורבים בפרויקט: מנהלת מרכז התמיכה, 
והחניכים. שותפות מוגדרת באמצעות יחסים של הדדיות המוסכמת על הצדדים 
ושלילת פטרונות והיררכיה. שלא כגישה הלינארית להבנת היחסים, התפיסה של 
קשרי הגומלין בין השותפים היא אופקית ואף מעגלית. האמצעי הראשי בקיום 
שותפות הוא דיאלוג. לרוב זהו דיאלוג רב-משתתפים, והשותפים בו מביעים את 
ידוע  ישיר, מבררים מה שלא  באופן  רצונותיהם  ואת  צורכיהם  עמדותיהם, את 

ומובן, משכנעים ומתנגדים )שמר, 2003(.

אנו מודעות לבעייתיות שבמילה חניך, המייצגת את ההיררכיה שאנו במרכזי התמיכה   1
מנסים להימנע ממנה, אך מפאת אילוצי השפה העברית השתמשנו בה בפרקי הספר. 

למותר לציין שהכוונה לחניך ולחניכה.



290 | מה בעצם עשינו? 

בחונכות  בעיקר  אך  החונכות,  בנושא  רב  מקצועי  ידע  הצטבר  היום  עד 
למבוגרים  חונכות  שעניינם  המאמרים   .)Okilwa & Shelby, 2010( לילדים 
 Terrion( עוסקים בעיקר בתוכני החונכות, בתוצריה ובתרומתה לחונך ולחניך
Leonard, 2007 &(, ורק מיעוטם מנתחים את התהליכים המתקיימים בתהליך 
החונכות עצמו )Roscoe & Chi, 2007(. בפרק זה נאתר את הפעולות המקדמות 
עבודה שיתופית ויצירת שותפויות בפרויקט החונכות של המכללה שלנו מנקודת 
בעלי  לכל  אמנם,  בפרויקט.  לעיל, השותפים  העניין שהוזכרו  בעלי  של  מבטם 
זו תיבחן בראש  העניין תרומה חשובה להצלחת פרויקט החונכות, אך הצלחה 

ובראשונה מתוך התהליך שהחניך עובר. 

המכללה האקדמית בית ברל 
המכללה האקדמית בית ברל נקראת על שם ברל כצנלסון )1944-1887(, מורה, 
איש רוח ומנהיג בתנועת העבודה. המכללה החלה את דרכה כבית מדרש, ובשנת 
1970 הפכה למוסד אקדמי ריבוני, רב-תחומי ויהודי-ערבי. מטרת המכללה היא 
להכשיר עובדי חינוך ועובדי מערכות חינוך. הבסיס החינוכי של המכללה הוא 
קידום שינוי חברתי, עם דגש על מימוש עצמי של קבוצות שונות באוכלוסייה. 
כיום המכללה מכשירה לחינוך, להוראה, למקצועות טיפוליים ולעיסוק במערכות 
ציבוריות-חברתיות. בשנת הלימודים תשע"ב למדו בה יותר מ-6,000 סטודנטים. 
המכללה מקיימת ארבעה בתי ספר: בית ספר לחינוך, מדרשה לאמנות, בית ספר 

לחברה וממשל והמכון הערבי. 

מרכז התמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה 
מרכז התמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה הוקם במכללה בשנת 1995 בשיתוף 
עמותת לשם ומשרד החינוך. מרכז זה היה הראשון שהוקם במוסדות להכשרת 
מורים והוא שימש דגם להקמת מרכזי תמיכה נוספים ולפיתוח תכניות ייחודיות 
והובלת חקיקה. כבר בעת כתיבת החזון הראשון של המרכז, לפני יותר מעשור, 

הוגדרו בו מטרות של שותפות בידע ובהפצתו.
קהילה לומדת, או  תפיסת העולם של המרכז מאז הקמתו אפשרה צמיחת 
והכוללת  מחבריה  אחד  כל  של  אישי  לביטוי  מקום  הנותנת  לומדים,  קהילת 
אחד  לכל  כי  הנחה  מתוך  הסטודנטים,  עם  יחד  המקצועי  הצוות  את  בתוכה 
וכבוד הדדי  ולהיתרם באקלים של אמון, סובלנות  יכולת לתרום  יש  מחבריה 
)דהן ורוסק, 2005(. על פי תפיסה זו, כבר עם כניסתם של הסטודנטים לעולם 
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לתרום  לבחור,  שיוכלו  כך  וברצונותיהם,  בציפיותיהם  לדון  חשוב  האקדמי 
בין תפיסת העולם של  יש דמיון  – לעצב את חייהם.  ובסופו של דבר  וליזום, 
המרכז לבין תאוריות הדנות בשותפות; זו וגם אלה מדגישות את האמונה שלכל 
וליכולתו, מתוך קבלת החלטות  לערכיו  בהתאם  לחברה  לתרום  מה  יש  אדם 
הדדיות  ולהדגיש  ההיררכי  המבנה  את  למתן  לנסות  היא  הכוונה  במשותף. 

ומעורבות פעילה )שמר, 2003(. 
למידה,  ליקויי  עם  סטודנטים  כ-400  במכללה  למדו  הפרק  כתיבת  בעת 
נוספות  לקבוצות  מענה  נותן  המרכז  התמיכה.  במרכז  להיעזר   90 בחרו  ומהם 
של סטודנטים עם מוגבלויות: פיזיות, חושיות, תקשורתיות ונפשיות. הסיוע הוא 
אישית,  חונכות  פרטנית,  תמיכה  באמצעות  והחברתי  הרגשי  הלימודי,  בתחום 

סיוע טכנולוגי וסדנאות )הלוינג ורוסק, 2010(.

פרויקט החונכות במרכז התמיכה

תמיכה  במרכזי  הניתנים  ביותר  הנפוצים  השירותים  אחד  היא  אישית  חונכות 
 Culligan, 2009; Heiman & Precel, 2003  ;2004 ופרסקו,  ווגל  )ורטהיים, 
Vogel, Fresco, & Wertheim, 2007(. בחונכות אישית סטודנט בעל ידע או 
ניסיון בתחום מסוים מסייע לסטודנט אחר ללמוד ולשפר את מיומנויותיו באותו 
לימודיים  תכנים  הפיכת  מבוקרים,  בתנאים  למידה  מאפשרת  החונכות  תחום. 
 Boyer,( ומגוונות  שונות  למידה  לשיטות  החניך  וחשיפת  יותר  לפשוטים 
רגשי  מרכיב  מובנה  בחונכות  זאת  מלבד   .)Phillips, Wallis, & Vouk, 2009
 Alexandrov &( החניך  למידתו של  על  ישירות  וחברתי משמעותי, המשפיע 

 .)Velarde, 2006; Lai, 2010
הוא  ברל  בבית  אקדמיים.  מוסדות  מ-35  ביותר  פועל  פר"ח-לשם  פרויקט 
למודל  והמכללה.  לשם  עמותת  פר"ח,  עמותת  בין  פעולה  שיתוף  של  תולדה 
הקיים בעמותת פר"ח נוספו התאמות ייחודיות למבנה הארגוני של מרכז התמיכה 
והמכללה, וכמובן לעולם המבוגרים. המודל המנחה את מרכז התמיכה שומר על 
מבנה של עבודה פרטנית של חונך עם שני חניכים, שמלּווים מתחילת הפרויקט 

ועד סופו על ידי רכז הממונה על הפרויקט.
שעובד  אחד  מקצוע  איש  תחת  בריכוזו  הוא  הפרויקט  של  המרכזי  ייחודו 
בין שני אנשי  ליווי הפרויקט  נחלק  במרכז התמיכה עצמו. בפרויקטים אחרים 
מקצוע, אחד מטעם מרכז התמיכה ואחד מטעם עמותת פר"ח. באופן זה, כשאדם 
אחד מרכז את הפרויקט, הוא מכיר את מכלול המערכות הארגוניות ופועל מתוכן 
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הייחודיים.  לצרכים  החונכות  פרויקט  של  הכללי  המתווה  ולהתאמת  לשינוי 

מאפיין נוסף של רכז החונכות הפועל במרכז התמיכה קשור לתחום הכשרתו. 

הכשרתו של הרכז היא בתחום טיפולי-חינוכי, שלא כהכשרה המקובלת בפר"ח, 

שבה הרכז מגיע מתחום חברתי-הדרכתי. 

מנהלת המרכז מכהנת בתפקיד זו השנה השביעית, ולכן מכירה את המתכונת 

המכללה  מטעם  אחד  רכזים,  )שני  שלה  הקלאסי  במבנה  החונכות  של  הישנה 

ואחד מטעם פר"ח(. היא מגיעה מרקע של אבחון ליקויי למידה וטיפול באנשים 

עם ליקויי למידה, והיא מרצה במסלול לחינוך מיוחד בקורסים שיש להם נגיעה 

לליקויי למידה ולהתפתחות השפה הכתובה והדבורה. 

צוות  חברת  היא  שנים,  מארבע  יותר  התפקיד  את  ממלאת  החונכות  רכזת 

בעיסוק,  הריפוי  מתחום  היא  הכשרתה  נוספים.  תפקידים  בו  וממלאת  במרכז 

כמו  מרכיבים  משלבת  היא  בפרט  ובחונכות  בכלל  סטודנטים  עם  ובעבודתה 

שיפור איכות החיים, ניהוליות וארגון, הכול בראייה הוליסטית טיפולית.

בבסיס מרכז התמיכה עומדת תפיסת השותפות, שעל פיה, למרות ההיררכיה 

הארגונית, כל האנשים הפועלים בארגון מסוים מחויבים ואחראים במידה שווה 

להגדרת המטרות של אותו ארגון ולהשגתן )Robertson, 2008(. מרכז התמיכה 

ולהיתרם.  לתרום  האפשרות  ניתנת  בו  השותפים  ולכל  לומדים,  כקהילת  מוגדר 

בדומה להגדרת השותפות הממתנת את ההיררכיה, גם בהגדרה של קהילת לומדים 

 Brown & Campione,( ולתוצריה  ללמידה  באחריות  חולקים  השותפים  כל 

אחר  חיפוש  ועל  נבחרת  בבעיה  עיסוק  על  מתבססת  הלמידה  עיקר   .)1990

פתרונות אפשריים לה. בקהילת לומדים השותפים נדרשים לגלות יכולת לנתח 

מורכבות, לבצע הערכה ובחינה מחדש, וכמובן להיות פעילים; הלמידה מודעת 

ומיועדת לתכלית מוגדרת, ומעודדת שיתוף פעולה וכבוד הדדי.

ההצלחה נלמדת
מטרת הפרק היא לחשוף את הידע הסמוי של ארבעת בעלי העניין המרכזיים 

גלוי  לידע  ולָהפכו   – התמיכה  מרכז  ומנהל  הרכז  החניך,  החונך,   – בפרויקט 

זה מתאפשרות התבוננות במרכיבי החונכות  באמצעות סיפורי הצלחה. באופן 

הפעולה  עקרונות  והבהרת  עליהן  דיווחו  בפרויקט  שהשותפים  הפעולות  דרך 

השותפות  מושג  לאור  החונכות  הצלחת  את  בפרק  נבחן  בבסיסן.  העומדים 

מנקודת המבט של ארבעת בעלי העניין.
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מתודולוגיה
כדי ללמוד מההצלחות של החונכות ולזהות את הפעולות ואת עקרונות הפעולה 
המרכזיים בפרויקט הופנו שאלות חקר )תשאול( למנהלת מרכז התמיכה, לרכזת 
פרויקט החונכות, לעשרה חונכים ולעשרה חניכים. השאלות, שנוסחו כשאלות 
פתוחות, נבנו מתוך עשרת השלבים של המתודה הרטרוספקטיבית של "למידה 
מהצלחות". תחילה התבקשו המרואיינים להגדיר את הצלחת הפרויקט ולזהות 
את התוצרים החיוביים והשליליים שלו. אחר כך היה עליהם לתאר את הפעולות 
העיקריות שהם יישמו במשך השנה באמצעות דוגמאות מתוך מפגשים שקיימו, 
עשרת  על  אפוא  מתבסס  הפרק  המשך  פתורות.  לא  סוגיות  להציג   – ולבסוף 
לשאלות  התשובות  מתוך  שעלו  הממצאים  עיקרי  את  ומציג  האלה  השלבים 
מנהלת  דרך  בפרק  מוצגים  הפעולה  עקרונות  ובפרט  השותפות  מעגלי  החקר. 
המרכז לרכזת הפרויקט, לחונכים ולחניכים. הסיבה לכך היא הרצון להדגים מעין 
ההשפעה,  מעגלי  דרך  המרכז  וחזון  העולם  בתפיסת  שתחילתה  מניפה,  מבנה 
מרמת מנהלת המרכז ועד לעבודת החונכים-חניכים ולמסר המרכזי של קהילת 

לומדים.

תיאור המצב לפני החלת פרויקט החונכות ובעקבותיו 
לחניך, המתבטא  בין החונך  על הצלחת הפרויקט מעיד הקשר החשוב שנוצר 
בקיום תהליך עקיב וממושך ובתחושת מחויבות הדדית, אמון ושקיפות. באיתור 
ההצלחה נבחרו שתי נקודות ציון המשקפות את תהליך החונכות ואת הצלחתו, 
והן מהוות את שלב ה"לפני" וה"אחרי" לאיתור ההצלחה. נקודת הציון הראשונה 
אותרו  אז  הפרויקט,  של  הראשונים  בשלביו  האקדמית,  השנה  בתחילת  הייתה 

וגויסו חונכים וחניכים. נקודת הציון השנייה הייתה בסיום השנה האקדמית. 
הפונים  סטודנטים  של  השכיח  הפרופיל   – האקדמית  השנה  תחילת  לפני 
ומיומנויות  שליליות  למידה  חוויות  שצברו  תלמידים  של  הוא  חונכות  לקבלת 
למידה נמוכות, כישלונות חוזרים ונשנים בלימודים בבית הספר התיכון או במוסד 
להתנסות  רצון  מתוך  לפרויקט  להצטרף  בבקשה  פנו  החונכים  ואילו  אקדמי. 
בעבודה לימודית פרטנית, כהשלמה ללימודי החינוך והתנסויות ההוראה שלהם, 

ומתוך צורך כלכלי – לזכות במלגה המוצעת לחונך. 
רואים  הם  כי  בראיונות  העידו  החניכים   – חונכות  של  סמסטרים  שני  אחרי 
שיפור בהישגיהם הלימודיים ועלייה במודעות ליכולות לימודיות אישיות ולדרכי 
התמודדות יעילות, כמו תכנון מוקדם ועבודה לפי שלבים. הם גם העידו כי ראו 
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בחונך שלהם דמות משמעותית עבורם לאורך השנה. הם הצביעו על המחויבות 
של החונכים לתהליך ועל האמון שהם נתנו בהם, וכן על האחריות שהם קיבלו 

על עצמם בעת תהליכי העבודה בחונכות. 

תוצרים חיוביים של ההצלחה
מלבד עצם ההצלחה של החונכות ניתן לזהות תוצרים חיוביים מנקודת מבטם 
של בעלי העניין המרכזיים: החניך, החונך ומרכז התמיכה – הרכז ומנהל המרכז. 

תוצרים חיוביים לחניכים
ורכישת 	  הכתיבה  תהליך  תכנון  מבחינת  האקדמית  הכתיבה  השתפרה 

מיומנויות ניסוח. אחת החניכות סיפרה שבמהלך החונכות היא פיתחה את 
עצמאותה בכתיבת עבודות עד למצב שכבר לא נזקקה לעזרת החונכת בעת 

תכנון הכתיבה, אלא רק בשלבי ההגהה הסופיים. 
נרכשו אסטרטגיות למידה ושימוש בדרכים יעילות יותר במצבים לימודיים 	 

שונים, למשל ארגון חומר ותכנון מהלך למידה לפני מבחן. 
חל שיפור ביכולות ההתמצאות במרחב האקדמי – בספרייה, באתר האינטרנט 	 

ובגורמי הסיוע השונים.
מול מרצים. 	  בעיקר בתקשורת  הסנגור העצמי,  במיומנויות  גם  ניכר שיפור 

לדוגמה, אחת החונכות דיווחה על הצורך של החניכה בסיוע במיקוד נושאי 
למרצה,  החניכה  פנתה  החונכת  עם  הכנה  שיחת  אחרי  להגשה.  עבודה 
הסבירה לו את קשייה הלימודיים וביקשה הכוונה לתכנים שעליה להתמקד 
בהם בתהליך חיפוש החומרים והכתיבה. בשלבים מאוחרים יותר היא כבר לא 

נזקקה לסיוע מסוג זה ופנתה למרצים בעצמה. 
בעיקר 	  התבטאה  היא  ללמידה.  החניכים  של  הפנימית  המוטיבציה  גברה 

בדיווח של הסטודנטים על עלייה במידת ההנאה מהתהליך הלימודי.
הופחתו הלחץ והחרדה סביב הלמידה האקדמית. 	 
שתי חניכות משנה א' העידו: האחת – "אני מפחדת מהתחלות, אבל עכשיו 	 

יש שאלות  "לכולם   – והאחרת  יותר ביטחון";  לי  יש  מי'.  נגד  'מי  אני מבינה 
בשנה א'. השאלות שלי יותר מבולבלות, ]יש לי[ יותר פחד וחרדה, והחונכת 

יודעת איך להתייחס לזה, איך ללמוד מחדש ולשים את הרגשות בצד".
ניכר שיפור ביכולת להגדיר ולפרט צרכים ומטרות. למשל, אמירות מופשטות 	 

להתמקד  לי  "קשה  למשל  יותר,  לקונקרטיות  הפכו  ללמוד",  לי  "קשה  כגון 
במה שאני צריך כשאני קורא מאמר".
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התפתחו קשרים חברתיים בין חלק מהחונכים לבין החניכים.	 
האישיות, 	  ולעוצמות  עצמית  בקבלה  הקשורות  לתחושות  המודעות  גברה 

וחלה עלייה בתחושת המסוגלות. חניכה משנה א' העידה: "באתי בלי ביטחון 
עצמי בכל מה שקשור לאקדמיה. היה הרבה לחץ לפני כן, מבחינתי רציתי 
רק לעבור. בציון הראשון שלי – 90 ומשהו, התקשרתי לחונכת שלי, והייתי 
טעות.  אין  אם  שתבדוק  וביקשתי  למזכירה  צלצלתי  טעות.  שיש  בטוחה 

החונכת בנתה לי את הביטחון מאפס". 
לקריאה 	  הפנאי שקשורות  ופעילויות  רפרטואר הפעילויות האקדמיות  גדל 

נרכשת,  מוחית  פגיעה  עם  שהתמודדה  החניכות,  אחת  למשל,  ולכתיבה. 
דיווחה כי חזרה לקרוא ספרים להנאתה, פעילות שלא עשתה מאז הפגיעה. 
חלה עלייה במידת ההשתתפות בפעילות מרכז התמיכה. לדוגמה, החניכים 

התחילו להיעזר בשירותים נוספים, כגון קבלת סיוע בלשון. 

תוצרים חיוביים לחונכים

עלייה 	  ועל  שלהם  הלמידה  בתהליכי  שיפור  על  בעיקר  העידו  החונכים 
הממחישות  הראיונות  מתוך  דוגמאות  שתי  להלן  הלימודיים.  בהישגיהם 

שינוי זה: 
אחרי שאני נותן כאלה עצות טובות התחלתי לייעץ גם לעצמי, ואז פתאום 

גם אצלי זה השתפר, זה עוזר. ככה כתבתי את הסמינר כמו שצריך.

לדחות  נטייה  לי  יש  ומאורגנת.  כמסודרת  עצמי  את  מגדירה  לא  אני 
דברים. אני עובדת טוב במצבי לחץ, זה לא בריא לי, אבל אני עושה קודם 
כול את מה שיותר קל לי. דוחה ליומיים שלושה אחרונים. אני מתקתקת 
יושבת  הייתי  אם  מאשר  הזה  באופן  טובה  יותר  טובה  בצורה  עבודה 
שבוע. זה מצב שניסיתי להימנע ממנו כמה שאפשר ]מבחינת החניכה[. 
אמרתי לעצמי שזו הדרך שלי, לא שלה, במיוחד כשיש לה בעיות זיכרון. 
הייתי צריכה לסנכרן ביני לבינה. גם מבחינת לו"ז ]לוח זמנים[, עשיתי 
לו"ז לשתינו. אני לא עובדת עם טבלאות, רק עם רשימות. קיבלתי מזה 

המון – היום אני עובדת יותר מסודר.
מתוך  דוגמאות  שתי  שמעידות  כפי  שונים,  בתחומים  הידע  העשרת  ניכרה 

הראיונות: 
לי את  זה העשיר  – צילום.  החניך לקח קורסים שאני לא הייתי בוחרת 

הידע. חלק מהטקסטים שקראנו, אני משתמשת בהם היום באמנות. 
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נחשפתי לתחומים שאני לא לומדת – ילדים בסיכון, פסיכותרפיה והחיים 
המודרניים. רציתי ללמוד פסיכולוגיה לפני שהגעתי לכאן. זה היה מרתק 
נושא  בזכותה  שלמדתי  מרגישה  אני  ולמדתי,  לחומר  נכנסתי  ומלמד. 

חדש. הרחבתי את הידע. 
החונכים חשו שהורחב והועמק הידע האישי והמקצועי שלהם בתחום ליקויי 	 

אקדמיות  עבודות  כתיבת  באמצעות  אותו  להעמיק  בחרו  חלקם  הלמידה, 
הנוגעות לתחום.

יותר, פותחו מיומנויות 	  נעשתה מותאמת  דרכי ההוראה השתפרו. ההוראה 
הקשבה, ונוצרו כלים לשימוש בסגנונות למידה שונים ובקצב למידה משתנה 

במסגרת הכיתה.
חל שינוי עמדות כלפי סטודנטים עם ליקויי למידה בפרט וכלפי שונות בכלל.	 
ניכרו תחושת העצמה אישית ומקצועית ותחושת סיפוק מהתהליך.	 
תכונות 	  לי  שיש  "הבנתי  לדוגמה:  בין-אישיים.  לכישורים  המודעות  גברה 

מנהיגותיות, שאני יכול להוביל". 

תוצרים חיוביים למרכז התמיכה 

המרכז קיבל אוטונומיה מפר"ח להתאמת החונכות לצורכי החניכים. לדוגמה, 	 
הותר לו לפצל את החונכות ליומים בשבוע - שעתיים כל פעם, במקום ארבע 

השעות השבועיות, כמקובל בדגם המסורתי. 
ל-23 	  הפרויקט  הקמת  עם  מלגות  מ-10  בפרויקט:  המלגות  מספר  הורחב 

מלגות בשנת 2011. 
חלה עלייה בשיעור החונכים עם ליקויי למידה, מ-10% עם הקמת הפרויקט 	 

ל-33% בשנת 2011. 
יותר סטודנטים הביעו רצון להשתתף בפרויקט הן כחונכים הן כחניכים.	 
השתפרה יעילותו של הפרויקט: התאפשר להצמיד חונך לכל סטודנט הפונה 	 

החונכות,  צוותי  בחירת  כלומר  הַהצמדות,  תהליך  בסיום  חונכות;  לקבלת 
ביעילות ובמהירות, מה שִאפשר לחונכים ולחניכים להתחיל לעבוד יחד כבר 
מתחילת הסמסטר; בגמישות – מתן אפשרות למפגשים וירטואליים במסגרת 

החונכות.
פותחו דרכים לשיתוף בידע באמצעות הקמת אתר לשיתוף ידע בין החונכים 	 

פרויקט  על  תיעודי  סרט  יצירת  דרכים:  בכמה  השיתוף  מעגלי  והורחבו 
הדרכה  קורס  פיתוח  ואקדמיים;  מקצועיים  בפורומים  והצגתו  החונכות 
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רכזי  ומעורבות חברתית; הדרכת  ולחניכים בנושא חונכות  אקדמי לחונכים 
פרויקטים בפר"ח בידי צוות המרכז העוסק בחונכות; קיום דיאלוג רציף עם 
דיקני בתי הספר של המכללה ועם ראשי מסלולים. הדיאלוג התבטא בשיתוף 
בנושא  הספר  בבתי  ובהדרכות  חניכים  באיתור  חונכים,  במציאת  פעולה 
חונכות )תוצרים אלו הובילו לכך שפרויקט החונכות פר"ח-לשם נתפס כיום 

כשירות מוביל ומשמעותי במרכז התמיכה בפרט ובמכללה בכלל(.

מחירי ההצלחה
במשך השנה זוהתה שחיקה, שבאה לידי ביטוי: 

בהתעייפות מתהליך החונכות שהביאה לחוויית תסכול של החונך ושל החניך	 
בעומס בתקופת מבחנים, של החניך בעיקר.	 
מבחינת המרכז – השקעת תשומות רבות של שעות אנשי צוות לצד משאבים 	 

כלכליים נרחבים בהפעלת הפרויקט. 

עקרונות פעולה והפעולות העיקריות בפיתוח השותפות בחונכות
בחלק זה מוצגים עקרונות הפעולה ופעולות שממחישות אותם בקרב ארבעת 
בעלי העניין המרכזיים: מנהלת מרכז התמיכה, רכזת פרויקט החונכות, החונכים 
וזוהו מתוך עיבוד הפעולות שתוארו בשאלות  והחניכים. עקרונות אלה אותרו 

החקר ואורגנו על פי נושאים משותפים. 

מנהלת מרכז התמיכה
עקרון פעולה 1: יצירת שיח תדיר עם בעלי תפקידים בנושא החונכות 

דיקן  ובהם נשיאת המכללה,  זימנה פגישות עם בעלי תפקידים  מנהלת המרכז 
הסטודנטים, מנכ"ל המכללה, ראשי מסלולים ובעלי תפקידים במרכז התמיכה  
וכן חונכים וחניכים. היא שוחחה אתם ושיתפה אותם בידע על הפרויקט. שיח זה 

מבנה את המשכיות הקשר בין המשתתפים. 

הפעולות העיקריות 

מנהלת המרכז הקפידה להיפגש פנים אל פנים בתדירות קבועה עם החניכים 	 
ועם החונכים, עם מנהלת פר"ח ועם גורמים שונים במכללה: אחת לסמסטר 
היא נפגשה עם מנהלת פר"ח, עם חונכים וחניכים; אחת לרבעון – עם נשיאת 
המכללה, עם המשנה לנשיאה ועם מנכ"ל המכללה; אחת לחודש – עם מנהלת 
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השירות הפסיכולוגי, עם ראשי מסלולים )במסגרת ועדות הוראה( ועם רכזת 
פרויקט החונכות.

במהלך הפגישות היא דיווחה לשותפים על פרויקט החונכות, על התוצרים 	 
החיוביים שלו ועל בעיות ודילמות. שיחות אלו לא היו רק לשם יידוע, אלא 

נועדו לחשיבה על פתרון בעיות.
בתחילת הפגישות האישיות עם החונכים ועם החניכים ביקשה מהם מנהלת 	 

המרכז לספר על עצמם. בהמשך היא עוררה שיחה על אמונות ועמדות כלפי 
השתלבותם של סטודנטים עם ליקויי למידה באקדמיה. בשיחה גם הוצג חזון 

הפרויקט, ונדונה הרגשתם כשותפים לחזון זה.
בנוגע למפגשים 	  ובין הרכזת  בין מנהלת המרכז  התקיים עדכון הדדי קבוע 

שקיימה כל אחת. 
מנהלת מרכז התמיכה קיימה שיחה אישית עם כל חונך לשם הרחבת ההיכרות 	 

אתו מעבר לדרישות של תפקיד החונכות. 

ושיח  ידע  לקדם  כדי  שונים  עניין  בעלי  של  בפעילויות  השתתפות   :2 פעולה  עקרון 
בנושאים מרכזיים בתחום ליקויי למידה

פעמים רבות במשך השנה הפנו גורמים שונים בקשות למנהלת המרכז לשתף 
נוצרו  וכך  נענתה לבקשות  ובניסיון שהצטבר על פרויקט החונכות. היא  בידע 
הזדמנויות להפצת מידע, ליצירת שיח מקצועי בנושא החונכות ולבדיקת היענות 

ואפשרות להמשך שיתופי פעולה. 

הפעולות העיקריות
מנהלת המרכז נענתה לבקשה להעביר סדנה על חונכות "סטודנט לסטודנט" 	 

לפני רכזים מעמותת פר"ח.
של 	  תוצרים  כנס  במסגרת  התמיכה  מרכז  שהפיק  חונכות  על  סרט  הוקרן 

המסלול לחינוך מיוחד במכללה.
התקיים מפגש של הסגל הִמנהלי.	 
מנהלת המרכז הציגה ממצאי מחקר על חונכות בכנס בין-לאומי של ארגון 	 

LINK בנושא שילוב סטודנטים עם צרכים מיוחדים בהשכלה הגבוהה.

עקרון פעולה 3: דיווח קבוע, מלא ומפורט – על פי בקשת בעלי העניין 
פעילויות  על  עדכון  דוח  בשנה  פעמים  כמה  להגיש  התבקשה  המרכז  מנהלת 
המרכז ובהן פרויקט החונכות. היא הקפידה לשלוח דיווחים מדויקים ועדכניים 



 פרק 16ב יצירת שותפות במס רת חונכות יסטודנט לסטודנטי  | 299

ומידע מפורט המבוסס על הפגישות האישיות ועל הדיווחים השוטפים של אנשי 
על  למשל  מידע,  הוסיפה  גם  היא  והחניכים.  החונכים  הפרויקט,  רכזת  הצוות, 
תכניות עתידיות. באופן זה היא השתמשה בדיווח כפלטפורמה לשיתוף בנעשה 

במרכז ובפרויקט החונכות ובצורכי המרכז והפרויקט. 

הפעולות העיקריות

בדיווח לדיקן הסטודנטים – המנהלת יצרה קשר עם כל בעלי העניין וביקשה 	 
מהם לדווח לה על הסטודנטים ועל החונכויות. בדיווח נמסרו נתונים וסופר 

על פעולות שנעשו ועל התרחשויות רלוונטיות. 
בדיווח לנשיאת המכללה, דיווח שנועד לתת תמונת מצב על המרכז, הוסיפה 	 

מנהלת המרכז מידע מפורט על תכניות עתידיות.
הסטודנטים 	  מספר  על  מידע  למסור  כשהתבקשה   – לשם  לעמותת  בדיווח 

הלומדים במכללה ומתמודדים עם ליקויי למידה, היא העבירה מידע מפורט 
גם על החלוקה הדמוגרפית של אותם סטודנטים ועל השירותים שהם נעזרים 

בהם, ובכללם פרויקט החונכות.
הדיווחים התבססו על איסוף נתונים לאורך השנה ועל מעקב אחר התנהלות 	 

הפרויקט בנקודות זמן שונות. 

עקרון פעולה 4: בחירה ברכזת פרויקט החונכות כמקדמת שותפות בין בעלי העניין

תמיכה  מרכזי  בשלושה  המתקיים  מודל  המרכז  מנהלת  קידמה  המערכתי  בפן 
החניכים  ואת  החונכים  את  המלווה  מקצוע  אשת  היא  הרכזת  ולפיו  בארץ, 
מתוך  פר"ח  רכזת  בחירת  ופר"ח.  התמיכה  מרכז  המערכות:  לשתי  ומשתייכת 
דיאלוג  לקיים  בעת  ובה  המרכז  בצורכי  להתמקד  לה  אפשרה  התמיכה  מרכז 
עם מנהלת פר"ח לגבי מימושם. בפן הפרטני בחירה ברכזת בעלת רקע בתחום 
הטיפול ההומניסטי אפשרה את העצמת השותפים – החונך והחניך – במפגשי 

החונכות הפרטניים. 

הפעולות העיקריות 

ידע  האלה:  הקריטריונים  לפי  מועמדים  אותרו  מתאים  מועמד  אחר  בחיפוש 
בתחום חינוכי-טיפולי, ראייה מערכתית, היכרות עם מרכז התמיכה ועם מאפייני 

הסטודנטים הפונים אליו.
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עקרון פעולה 5: מתן אוטונומיה לרכזת בקבלת החלטות 

החלטות  יקבלו  והחניכים  החונכים  הפרויקט,  שרכזת  ציפתה  המרכז  מנהלת 
זה  פעולה  חופש  אותם.  המנחים  הדעת  בשיקולי  אמון  וייתנו  עצמאי  באופן 
ניתן למימוש במסגרת הפרויקט בשל היכרות קודמת של הרכזת עם הנורמות 

הניהוליות והטיפוליות המנחות את מרכז התמיכה.

הפעולות העיקריות 

במפגש הראשון שהתקיים בין מנהלת המרכז לבין הרכזת הדגישה המנהלת 	 
בפני הרכזת כי היא, הרכזת, היא מנהלת הפרויקט, וכי ניתנת לה אוטונומיה 
בקבלת החלטות בנוגע לקבלת חונכים וחניכים, להיקף החונכות שיקבל כל 

חניך, להצמדה של חונכים לחניכים ולמפגשי הדרכה ולמתן מענה שוטף. 
הרכזת 	  למשל,  הרכזת.  בקשת  פי  על  רק  בפרויקט  התערבה  המנהלת 

התקשתה לקיים מפגשי הדרכה קבועים עם אחד החונכים, ולכן לא קיבלה 
וזו קבעה  פנתה למנהלת המרכז,  היא  בחונכות.  מידע שוטף על המתקיים 
פגישה עם החונך והרכזת לשם הבהרת החשיבות וההשלכות של השתתפות 

או אי השתתפות במפגשי הדרכה קבועים. 
מכיוון 	  כי  באוזניהם,  המנהלת  ציינה  החונכים  עם  האישיים  בעת המפגשים 

שהם האחראים לתהליכים המתקיימים בחונכות, חשוב שהם ייצרו שיח כן 
מתוך הכרה הדדית ובניית יחסי אמון עם החניכים, ושייעזרו ברכזת הפרויקט 

או בה בכל עת.

רכזת פרויקט החונכות
במסגרת חונכות פר"ח יש מבנה קבוע לעבודת הרכזת, ובו שלבי עבודה ברורים 
חונכים  של  הצמדה  המועמדים,  ִראיון  מועמדים,  גיוס  הם:  שבהם  שהמרכזיים 
ההיבטים  יוצגו  זה  בחלק  הבאה.  לשנה  והמלצות  סיום  שוטף,  ליווי  לחניכים, 

הייחודיים של עבודת הרכז בתהליך יצירת השותפות. 

בנושא  והעקיפים  הישירים  העניין  בעלי  כל  עם  תדיר  שיח  יצירת   :1 פעולה  עקרון 

החונכות

פנייה  באמצעות  לחונכות  המועמדים  מאגר  את  להרחיב  הייתה  השיח  מטרת 
ישירה לבעלי תפקידים במכללה ולצוות מרכז התמיכה. לרכזת החונכות, שהייתה 
אחת מאנשי הצוות במכללה, הייתה מטבע הדברים גישה ישירה לגורמים רבים 
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ככל  רבים  סטודנטים  לגייס  כדי  בהם  נעזרה  והיא  התמיכה,  ובמרכז  במכללה 
האפשר ממסלולי לימוד מגוונים ולצרפם למאגר המועמדים לחונכות. התפיסה 
ובאכפתיות  באחריות  שותפים  העניין  בעלי  כל  כי  הייתה,  זו  פעולה  שהנחתה 
בכל הנוגע להצלחת הפרויקט. לכן הרכזת גם ביקשה מאנשי הצוות של המרכז 
שיפנו אליה סטודנטים שזקוקים לחונכות וסטודנטים שנעזרו במרכז התמיכה 
מאגר  ביצירת  כאמור  התמקד  זה  שלב  חונכים.  להיות  יכולים  ושלהערכתם 

מועמדים גדול ככל האפשר, וגם בשמירה על מעורבותם של כל השותפים. 
 

הפעולות העיקריות

הרכזת פנתה לדיקן הסטודנטים, לראשי מסלולים ולמרצים, וביקשה המלצות 	 
סטודנטים  בפרט   – מלגה  קבלת  תמורת  חונכים  לשמש  שיכולים  מי  על 
מצטיינים. לדוגמה, בשיחת טלפון עם ראשת מסלול לקידום נוער היא אמרה 
פנו אלינו שתי סטודנטיות מהחוג שלך בבקשה לקבלת  "שלום,  כך:  בערך 
חונכות. הן לומדות בשנה ב' וזקוקות למישהו משנה מתקדמת יותר שילווה 
אותן. מדובר בארבע שעות שבועיות תמורת מלגה. חשוב שיקבלו חונכות 
מאדם עם הישגים לימודיים גבוהים, סבלני ואחראי. האם תוכלי להמליץ על 

סטודנטים שיתאימו לדעתך? מה שמותיהם?".
סטודנטים 	  על  המלצות  וביקשה  המרכז  של  הצוות  לאנשי  פנתה  הרכזת 

בשיחה  לדוגמה,  לחונכות.  מתאימים  סטודנטים  ועל  לחונכות  הזקוקים 
"אני מתחילה  אמרה:  היא  צוות ממרכז התמיכה  איש  מול  אישית שנערכה 
לגייס חונכים לשנת הלימודים הקרובה. האם יש סטודנטים שעבדת אתם, 
שעברו תהליך וקיבלו ציונים גבוהים, שלדעתך יוכלו להיות חונכים השנה?". 

עקרון פעולה 2: מיפוי מועמדים לפרויקט בעקבות מידע שנאסף במהלך ריאיון אישי

הרכזת ראיינה את המועמדים לחונכות והתמקדה באיסוף מידע רלוונטי לעיסוק 
קריטריונים הקשורים  פי  על  את המידע  מיינה  היא  ריאיון  כל  בתום  בחונכות. 
לתהליך ההצמדה של חניך/ה לחונך/ת ובהם חוג הלימוד, תחומי חוזק לימודיים 

ומיומנויות בין-אישיות המקדמות שותפות. 

הפעולות העיקריות

במהלך הריאיון ביקשה הרכזת מהמועמדים מידע על שנת הלימוד שלהם, . 1
חוג הלימוד, התמחותם וקורסים שהם קיבלו בהם ציונים גבוהים.
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ובין-אישיים בדקה הרכזת את . 2 באמצעות סימולציות של מצבים לימודיים 
מיומנויותיהם של המועמדים. לדוגמה, המועמד התבקש לתאר את תהליך 
הכתיבה שלו, ולאחר מכן ללמד אסטרטגיה לארגון ראשי פרקים במסגרת 
משחק תפקידים עם הרכזת. בעת הסימולציה הוא חווה מצבים שבהם החניך 

אינו מבין את הסבריו או מבטא קושי רגשי להתמודד עם המטלה. 
הנכונות של החונכים לעבוד עם סטודנט שלומד תחום לימודי שונה נבדקה . 3

אף היא. במהלך הריאיון שאלה הרכזת עד כמה חשוב למועמד לעבוד עם 
סטודנט מאותו חוג לימודי ובאילו תחומים לימודיים הוא יוכל לסייע, לדעתו. 

הרכזת ביררה עמדות ותפיסות של המועמדים לשמש חונכים כלפי סטודנטים . 4
עם ליקויי למידה. למשל, היא שאלה אותם אם הם מכירים אנשים עם ליקויי 
למידה ואיך הם מגדירים ליקוי למידה, וביקשה תגובה )בצורת "כן"/"לא"( 
על משפט שנוי במחלוקת, כגון "אנשים שיש להם שגיאות כתיב לא יכולים 

להיות מורים". 

עקרון פעולה 3: דיוק, בקרה ומעקב אחר תהליך ההצמדה 

ההתאמה  את  למצוא  צריך  בהתחלה.  ההצמדות  נעשות  איך  חשוב  זה 
המושלמת. אצלי הייתה הרגשה של "וואו! זה התאים". )חניך( 

הרכזת  הצמידה  לחונך,  חניך/נחנך  התאמת  היינו  להצמדות,  המיפוי  בתהליך 
אלה לאלה חונכים וחניכים שנראה לה כי יש מידה רבה של התאמה ביניהם, על 
ההצמדות  את  יכולתה  ככל  והשהתה  הריאיון,  במהלך  שנבדקו  קריטריונים  פי 
במקרים שההתאמה נראתה לה פחות טובה. בקרה זו סייעה לפקח כבר בשלבים 
הראשוניים של הפרויקט על יצירת השותפות ולצפות קשיים אפשריים. באופן 
יצירת  ויבטיח  ליווי הולם, שיענה על קשיים צפויים  ניתן לתכנן תהליך  זה אף 

שותפות טובה. 

הפעולות העיקריות

הרכזת מיפתה הצמדות פוטנציאליות על סמך הנתונים שנאספו באמצעות . 1
הריאיון עם החונך או עם החניך. היא שאלה את עצמה אם החונך והחניך 
יהיו קשובים זה לזה, אם החונך יבין את צורכי החניך, כיצד הם יתמודדו עם 

קשיים ואם יצליחו להתמיד בתהליך, ושאלות נוספות.
"מצוידת" בשאלות אלו פנתה הרכזת לאנשי צוות מתוך מרכז התמיכה כדי . 2

לשתפם בהתלבטויות לגבי הצמדה אפשרית וכדי לקבל מידע נוסף. 
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הרכזת דירגה את ההצמדות לפי מידת ההתאמה בין החונך לחניך. דוגמה . 3
וצריך  גבולות  להצמדה שמידת ההתאמה בה גבוהה: חניך שזקוק להצבת 
לשפר את יכולות ההתארגנות שלו עתיד לעבוד עם חונך שאלו הן עוצמותיו. 
המסוגלות  שתחושת  חניך  בינונית:  בה  ההתאמה  שמידת  להצמדה  דוגמה 
לו היכרות  נמוכה הזקוק לחיזוקים רבים עתיד לעבוד עם חונך שיש  שלו 

קודמת עם אנשים שיש להם קשיים לימודיים. 
בטלפון . 4 לשוחח  הרכזת  הקפידה  בינונית  בהן  ההתאמה  שמידת  בהצמדות 

הדרכה  פגישת  אתו  תיאמה  או  עבודתו,  לתחילת  סמוך  במועד  החונך  עם 
ראשונה מוקדם ככל האפשר. 

לשיקולי  בנוגע  לפרויקט  המועמדים  וחניכים  חונכים  כלפי  שקיפות   :4 פעולה  עקרון 

ההצמדה

המועמדים שותפו במסקנות, בהתלבטויות ובשיקולים בנוגע להצמדה. לדוגמה, 
והיבטים  לימודיות  בעבודה המשלבת מטרות  מעוניין  חונך שהיה  הצמדה של 

רגשיים, לחניך בעל צרכים רגשיים.

הפעולות העיקריות

נוסף . 1 ריאיון  ובאמצעות  לחניך,  או  לחונך  פנתה  החונכות  פרויקט  רכזת 
מוצמד  להיות  שעמד  סטודנט  אם  למשל,  החסר.  המידע  את  השלימה 
גילה קושי באוריינות מחשב, היא בדקה עם המועמד לחונכות את  לחונך 

מיומנויותיו בשימוש במחשב ובאינטרנט. 
הרכזת שיתפה חונך בהתלבטות שלה בנוגע להצמדה. למשל: "יש סטודנט . 2

שהוא אמנם מתחום לימודים אחר, אבל הוא זקוק לעזרה בעיקר בארגון זמן. 
נראה לי שאתה תוכל לעזור לו באופן הטוב ביותר – מה דעתך?". 

הרכזת העבירה לחונך מידע חיוני ליצירת קשר טוב. למשל, "הסטודנטית . 3
הזאת ביישנית, אז ייקח קצת יותר זמן עד שתוכלו לדבר בחופשיות".

עקרון פעולה 5: ליווי השותפות בין החונך לבין החניך

מותאם  הליווי  השותפות.  את  לבסס  כדי  שוטף  לליווי  זקוקים  והחניך  החונך 
באופן אישי לכל צמד, והוא מתקיים באמצעי תקשורת שונים: פגישות אישיות, 

טלפון ודואר אלקטרוני. 
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הפעולות העיקריות

לפני . 1 שהתקיים  הרכזת,  עם  והחניך  החונך  של  הראשון  הפורמלי  במפגש 
והעצמאות  השותפות  מידת  על  הרכזת  אתם  דיברה  עבודתם,  תחילת 
אחת  החונך  עם  תיפגש  שהיא  קבעו  הם  התהליך.  לאורך  מהם  שיידרשו 
לחודש להדרכה, ועם החניך - אחת לסמסטר לצורך מעקב. היא אמרה להם 
שהם רשאים לפנות אליה ולהתקשר אליה במידת הצורך, וציינה כי עליהם 
הציגה  גם  היא  בעיה.  של  במקרה  בהקדם  ולפנות  לבוא  האחריות  מוטלת 
וקבוע;  רציף  באופן  להיפגש  קושי  אפשריות:  לבעיות  דוגמאות  לפניהם 
החניך מרגיש שהחונך אינו יודע איך לסייע לו; החונך מרגיש שהחניך אינו 

נותן לו משוב על האסטרטגיות הלימודיות המוצעות לו. 
לחונכים . 2 הרכזת  בין  לחודש  אחת  שהתקיימו  הפרטניים  ההדרכה  במפגשי 

התבקשו החונכים לספר על התהליך – הדינמיקה בין החונך לחניך, מטרות 
העבודה, ההתקדמות עד אז והקשיים והדילמות שנחוּו. בעקבות זאת הם 
העלו השערות לקשיים וניתחו אותן מנקודות מבט שונות – של החונך, של 
החניך ושל שניהם יחד. לבסוף הם הציעו את הפתרון הרצוי לדעתם וקיבלו 

מהרכזת משוב על כך. 
בדואר . 3 מקצועי  חומר  לחונכים  שלחה  הרכזת  שעלו,  קשיים  לפתור  כדי 

האלקטרוני על פי הצורך. לעתים היא הפנתה אותם לקבלת הדרכה מאנשי 
צוות במרכז התמיכה. 

החונך והחניך
השותפות בין החונך לחניך נבנתה בהדרגה במשך השנה. בתחילתו של הקשר 
ניכרו בו מאפיינים היררכיים של נותן שירות ומקבל שירות. עם הזמן, ובעזרת 
הכוונה מתאימה, הוא התפתח והפך לקשר שיתופי שמאפייניו הדדיות ושוויוניות. 
יצירת הקשר השיתופי התבססה על היכולת של שני הצדדים לכבד זה את זה, 
ייחודו של האחר, לקבל אותו ללא שיפוטיות  יחד מטרות, לראות את  להגדיר 
ואף ללמוד ממנו. להלן מוצגים עקרונות הפעולה והפעולות העיקריות הנוגעות 
ליצירת שותפות. תחילה יוצגו עקרונות הפעולה המשותפים לחונכים ולחניכים 
ומודגמות  מלוות  הפעולות  מהשותפים.  אחד  לכל  הייחודיים  אלה   – ובהמשך 
שלהם  האישיות  לפעולות  שהתייחסו  בדבר,  המעורבים  מדברי  בציטוטים 

ולפעולותיו של שותפם לתהליך. 
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עקרונות פעולה משותפים לחונך ולחניך
עקרון פעולה 1: פתיחות וכנות בנוגע לתהליך החונכות 

וישירה,  גלויה  תקשורת  בקיום  להתאפיין  צריכה  וחניך  חונך  של  שותפות 
בשקיפות ובמתן וקבלה של משוב בצורה כנה. ואכן, בכל הראיונות בולט עקרון 

הפתיחות כמרכזי ביצירת קשר מבוסס-אמון בין הצמד.

הפעולות העיקריות

מתן משוב כן בנוגע לקשר, לתהליך וליעילותו. דוגמאות:
ואמרתי לה שהיא הרתיעה אותי... אמרתי לה שדיברתי עם  כָנה  הייתי 
]הרכזת[ ועם אימא שלי, והחלטתי לתת הזדמנות. אמרתי לה שתיאום 
ציפיות ותקשורת זה מאוד חשוב לי, תגידי לי מה את מצפה, בלי להחליק 
את זה. שהכול יהיה על השולחן. זה ממש ִשחרר – זה בן אדם שאפשר 

לדבר אתו. גיליתי שהיא מאוד כנה. )חונכת, קידום נוער, שנה ג'( 

העבודה  לעשות.  מה  הבנתי  לא  ואני  עבודה...  עשינו  שבו  מקרה  היה 
הייתה מבולבלת. אני הגעתי טעונה. היו לנו חילוקי דעות מה לכתוב. אני 
הייתי חסרת סבלנות. היא ניסתה בכל מיני דרכים לגשר. כל אחת לקחה 
]החונכת[  זה  אחרי  שבוע  מצדי.  נעימה  לא  באווירה  נגמר  זה  עמדה. 

פתחה במפגש שהיא רוצה לדבר על מה שקרה. 

עקרון פעולה 2: יצירת שיח פתוח על היבטים הנוגעים לתחום הלימודי ולתחום האישי

ההצלחה בפיתוח קשר בין-אישי של שותפות מתבססת במידה רבה על הרחבת 
השותפים.  של  והרגשיות  האישיות  לחויותיהם  התייחסות  ועל  במפגש  השיח 
ההרחבה מתאפשרת על ידי יצירת מסגרת הולמת שיכולה להכיל מרכיבים לא 

פורמליים. 

הפעולות העיקריות

הפגישה התחילה בשיחה לא פורמלית. דוגמאות:. 1
אני מרתיחה ]לחניכה[ מים כשהיא אומרת שהיא מגיעה. מכינה לה קפה 
שחור. היא מעשנת סיגריה, אנחנו מקשקשות עשר דקות-רבע שעה, ואז 

מתחילות ללמוד. 

משתף  הוא  השבוע?".  עבר  איך  נשמע,  מה  ב"שלום,  מתחילה  הפגישה 
אותי בחוויות שהוא עבר בהכשרה המעשית. הוא שואל אותי שאלות על 
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שנה ג' בהכשרה – מה עושים בקבוצה, למשל. אני מרגיעה אותו: "זה לא 
כזה נורא, סתם אנשים נלחצים", משתפת אותו במה שעבר עליי ונותנת 

לו טיפים.
בחייהם . 2 לבעיות  בנוגע  ביניהם  והתייעצו  זה  את  זה  שיתפו  והחניך  החונך 

האישיים. דוגמאות:
היא  בחיים.  שונים  היבטים  על  נפש  שיחות  הרבה  יש  ]החניכה[  עם 
ולקשר שלה עם סטודנטים  לזוגיות שלה  לי דברים שקשורים  מספרת 
אחרים שהיא לומדת אתם... ]החניכה[ מתקשרת כדי לספר לי על משהו 
מעבירה  אני   ]...[ אישיים  לנושאים  גולשות  ואנחנו  ללימודים,  שקשור 
אותה את התהליך שאני חווה. אני משתפת אותה בהתלבטויות, בלבטים, 

בבחירות. מבחינתי היא לא תלמידה, אני לא מרצה שלה. 

אנחנו  לחונכות.  מעבר  הרבה  זה  מההתחלה.  טובה  תחושה  לי  הייתה 
מתייעצות ושואלות אחת את השנייה, והשיתוף הוא הדדי. 

זה . 3 את  זה  ושיתפו  לימודיות  משימות  על  כעמיתים  עבדו  והחניך  החונך 
באסטרטגיות שנקטו ובדרכי הלמידה שלהם. דוגמאות:

יוצא לנו להיעזר במרקרים – לכותרות, ראשי פרקים, נקודות מרכזיות. 
אנחנו בונים עבודה לפני תרשים, נקודות. אם יש סיכום מבולגן, אנחנו 
נותנים צבע לכל נושא, ממרקרים את הנושאים השונים ואז מסדרים לפי 

הצבעים. 

רוצה לכסות  כותבים את הנושאים שהוא  והיינו  דף  הייתי מוציאה  אני 
במפגש. היינו כותבים את הכול, גם ]לעשות[ ביטוח לרכב ]...[ אחר כך 
עשינו סדר עדיפויות מהרשימה שהוא נתן. הייתי שואלת: מה הכי דחוף, 
מה אתה חייב להגיש במהרה? מה אתה מרגיש שאתה יכול לעשות לבד? 

איפה הכוחות שלך היום? וככה היינו בוחרים במה מתחילים. 

היה לה מאוד קשה לחפש חומרים, כי היא אף פעם לא עשתה את זה, אז 
הלכנו לספרייה וחיפשנו ביחד. 

עקרונות פעולה ייחודיים של החונך
עקרון פעולה 1: מתן תשומת לב והיענות לצורכי החניך

ליבת  שהם  החניך,  לצורכי  בהתאם  פועל  החונך  החונכות  תהליך  כל  במשך 
העומדים  הכלים  בכל  זאת  ועושה  לסייע,  הרצון  ידי  על  מונחה  הוא  החונכות. 

לרשותו – כלים שרכש מניסיונו האישי או בהדרכה ובסדנאות.
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הפעולות העיקריות 

החונך זיהה את תחומי החוזק של החניך. דוגמאות:. 1
יושבת שעות, לא שעות, מרגיעה אותי, שעות אינטנסיביות.  ]החונכת[ 
היא יודעת לקרוא אותי. אני מרגישה שיש מישהו שלפני הלימודים אמר: 

אני אשלח לה את האנשים שיעזרו לה. 

בכל פגישה החונכת אמרה לי כמה דברים טובים, היא אמרה שאני צריכה 
להגיד לעצמי: יש מכשולים, אבל את עוברת אותם. 

החונך הקשיב לדבריו של החניך במלואם, ללא תגובות ביניים.. 2
כש]החניכה[ ביקשה עזרה, קודם כל הקשבתי ]...[ למשך כמה דקות אני 
פשוט  בהמשך,  להגיד  לי  בא  מה  על  ולא  אחר  דבר  שום  על  חושב  לא 

מקשיב ושומע עובדות. 
החונך התמקד בקשיים שעלו במהלך העבודה וניסה לסייע באופן ממוקד. . 3

ואיך  נושא  בוחרים  איך  על  החניך  עם  דיברתי  מאפס,  עבודה  התחלנו 
מתמקדים. עשינו שלב, ואז הוא התחיל לכתוב.

שיטת . 4 את  שינה  הוא  יעילה,  פחות  הפגישות  שהתנהלות  הבין  כשהחונך 
העבודה.

הפגישות שלנו היו מפוזרות ולא מאורגנות ]...[ שיניתי קונספט והורדתי 
הרבה דברים לא רלוונטיים. 

החונך התגייס להעניק סיוע נוסף במצבים שבהם החניך חווה לחץ.. 5
]החניכה[ הייתה לחוצה לפני הגשה בשבוע עבודה מעשית. היא כתבה 
עבודה של 60 עמודים, שכללה הכול, וזה המון. דיברנו על זה בטלפון, 
אמרתי לה – תשלחי לי את העבודה ואני אגיד לך מה אני חושבת עליה 

בשיא הכנות. 

]החונכת[ באה לפרזנטציה והיא התמלאה גאווה לראות אותי. 

עקרון פעולה 2: גמישות והתאמה של מסגרת המפגשים

לעתים  המפגשים.  מסגרת  של  בהתאמה  השאר  בין  ביטוי  לידי  באה  הגמישות 
התקיים  הקשר  ולעתים  החניך,  לצורכי  בהתאם  השתנה  המפגשים  מיקום 
במועדים אחרים מאלה שתוכננו. גמישות כזאת, המתקיימת במשך כל התהליך 

השנתי, מקדמת יצירת קשר שיתופי.
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הפעולות העיקריות 

נכונות לשינוי בזמן או במיקום המפגשים. 1
התחלנו מהבסיס, שולחן בית ספר. ראינו שזה לא עובד, יצאנו החוצה, 

ראינו שזה לא עובד כי חברות באות, אז הלכנו לחדר סאונד. 

אמרתי לה – אם זה לא עובד בימי רביעי, תבואי לאכול אצלי צהריים ונשב 
ונדבר.

בהתחלה ]נפגשנו ב[ספרייה, עכשיו בחדר העבודה בבית שלו. הוא יותר 
פרודוקטיבי שם.

זמינות מעבר לזמן הפורמלי הקבוע דרך דואר אלקטרוני ושיחות טלפון. 2
לו  שיש  נזכר  הוא  ממנו.  מפתיעה  טלפון  שיחת  קיבלתי  אתמול  בדיוק 
שאני  לו  אמרתי  אני  חומר.  לו  ואין  ללמוד  התחיל  ולא  בקורס,  מבחן 
שולחת לו את התיקייה שלי, ]אמרתי לו[ מה הדברים החשובים, אמרתי 

לו שיהיה רגוע.
הפסקות במצבים שבהם החונך מזהה שהחניך אינו מרוכז במטלה . 3

יש לנו הזמנים של ההפסקות, סיגריות ]החונכת[ רואה שאני מתדלדלת 
ואומרת לי: "טוב, צאי לסיגריה". לא יושבים בכוח, יודעים שזה לא יעזור. 

פגישות בסביבות לא פורמליות. 4
רפָרט.  הייתה כש]החניכה[ באה אלי הביתה, עבדנו על  נקודת המפנה 

עזרתי לה כדי שהרפרט יהיה יצירתי. 

המפגשים  ]בהמשך[  בספרייה,  היו  ]החניכה[  עם  המפגשים  בהתחלה 
אוויר,  מיזוג  כיבוד,  יש  אינטרנט,  יש  שם  במעונות,  שלי  לחדר  עברו 

שתייה, אווירה נחמדה. 

עקרון פעולה 3: הצגת ידע קודם וסיוע בהעלאת ידע רלוונטי למטלה 

במסגרת החונכות יכול להיווצר קשר שוויוני באמצעות שיתוף בידע הקיים, הגלוי 
והסמוי. במצב זה שני הצדדים תורמים במידה שווה בהצגת הידע שבידיהם.

הפעולות העיקריות

בסיכומים, . 1 שיתף  למשל,  חניכו.  עם  לימודיים  וחומרים  ידע  חלק  החונך 
בדרכי למידה ובידע שיש לו על קורסים שונים. 

]החניכה/נחנכת[ אמרה לי, "אני לומדת ולומדת וזה לא יוצא", אז אמרתי, 
תחשבי בדימויים, לא במילים. וזה עבד.
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החונך משתמש בשאלות מנחות כדי לסייע לחניך להעלות ידע סמוי ולהפוך . 2
לשותף פעיל יותר בלמידה.

מתחברת  היא  אם  החניכה[  ]את  שאלתי  נושא.  נושא  לעבור  התחלנו 
לנושא, אם יש מספיק חומר, כמה זמן זה ייקח, מה נדרש ממנה. 

אני  בפתיחה.  שמתחילה  תבנית  בכתיבה  להיות  שצריכה  אומרת  אני 
שואלת ]את החניכה[ – מה לדעתך צריך להיות בפתיחה? היא אומרת – 

תיאור האוכלוסייה, ומשם אנחנו ממשיכות. 

עברנו תמונה תמונה, הייתי צריכה לשלוף את הנתונים, ]החונך[ שאל, 
מה את רואה? איזה סוג יישוב? איזה סיפור זה מזכיר לך? 

עקרונות פעולה של החניך 
עקרון פעולה 1: פתיחות בסוגיות הקשורות ללימודים

הפעולות העיקריות

החניך סיפר לחונך על הקשיים הלימודים שלו.. 1
אני מביאה את עצמי, את הקשיים שלי ומה שאני צריכה ]...[ יכולתי לבוא 
לא  שאני  קורס  לי  שיש  לי,  שקשה  יודעת,  לא  שאני  ]לחונכת[  ולהגיד 
מבינה בו כלום, שאני רוצה לעזוב את התואר. יכולתי להגיד את הדברים 

האלה לחונכת שלי, היה לה הרבה כוח. צריך הרבה אהבה לבן אדם. 
החניכה סיפרה לחונכת על הצלחות שחוותה לאורך התהליך ובסיומו.. 2

בסוף השנה כתבתי לה מכתב ארוך, וממש תיארתי לה את מה שעבר עליי 
לפני כן, ואיך הקשיים הלכו ונחלשו. שתינו בכינו, זה הרגיש עוצמתי. 

עקרון פעולה 2: אקטיביות בתהליך החונכות 

מתכנון  החונכות,  בתהליך  פעיל  חלק  לקחת  צריך  החניך  שותפות,  ליצור  כדי 
את  משנה  החניך  פעילה  מעורבות  באמצעות  עליהם.  בקרה  ועד  המפגשים 

המבנה המסורתי של החונכות.

הפעולות העיקריות

החניך תכנן עם החונך את מהלך הפעילות.. 1
או  טלפונית  זה  את  קובעות  להביא,  מה  לי  אומרת  ]החונכת[  כן  לפני 

בפגישה לפני כן. 
]החניכה[ מתארת מה היא רוצה לעשות ומה יהיה התוצר הסופי.
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החניך מכין חומרים מראש לקראת המפגש.. 2
אני משתדלת לבוא מוכנה. אני גם עושה רשימת משימות לפני המפגש. 

אחרי שאני התכוננתי בבית, הגעתי ו]החונכת[ הייתה עושה אתי תרשימי 
זרימה. 

]החניך[ מגיע קודם, מכין את הכול על השולחן. יש לו קלסר עם חוצצים, 3. 
מציג את המטלה. כל תחילת מפגש אני עובר על מה שה]חניך[ כתב בבית, 

ומשם ממשיכים. 
החניך היה פעיל בביצוע המטלות הלימודיות. . 4

בפגישה האחרונה החלטנו ש]החונכת[ לא מכתיבה. שלחתי אותה להכין 
]...[ באותו מפגש היא הלכה להכין אוכל ואני  אוכל וישבתי לבד לנסח 
קראתי   – עשתה  שהיא  מה  את  זכרתי  אותה.  חיקיתי  וסיכמתי.  ישבתי 
את הִפסקה, הבנתי מה כתוב, לסמן משפט-שניים חשובים, ואחרי שאני 

מבינה – לכתוב.

לפעמים ]החניך[ רוצה להתאמן להקליד, אבל רוב הזמן קשה לו לחשוב 
ולהקליד, אז אני מקלידה והוא מדבר. הוא זורק אסוציאטיבית מה שעולה 

לו, אחרי זה מסגננים יחד בעל פה למשפט תחבירי נכון. 
אחרי המפגש החניך המשיך לעבוד באופן עצמאי.. 5

אלא  במפגש,  קורית  לא  עצמה  הכתיבה  בעבודה.  דנים  אנחנו  בפגישה 
אחר כך בבית הוא יושב לבד. 

אני ממשיכה לעבוד לבד על מה שהתחלנו. בהתחלה לא המשכתי לבד, 
רק בהמשך ]...[ זה תהליך שלקח כמה מפגשים, כחודשיים. 

עקרון פעולה 2: קיום שיח על אפקטיביות הסיוע עד למציאת פתרון הולם

הפעולות העיקריות

1. החניך נתן משוב לחונך על מידת היעילות של אסטרטגית הלמידה שלו: 
באחת הפגישות עשינו תכנון של עבודה – מירקרנו, עשינו סכמה-מבנה, 
סידרנו את השאלות, את המאמרים. אחרי זה ]החניך[ בא ואמר לי שאני 
מביאה אסטרטגיות לא נכונות. דחה את כל מה שהצעתי. הוא ערער על 
מה שאני עושה. היה לו קשה לשנות. אמר לי שאני לא בסדר, אני נותנת 
אופציות שלא מתאימות. אמרתי, בוא נחשוב ביחד, והוא ענה ״אבל אני 
לא יודע״. אמרתי לו שאני אחשוב על הדברים. הרגשתי שהוא לא רוצה 
את העזרה. בסוף זה עבר מעצמו. אחר כך ישבנו במרתון חמש שעות, 
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ועברנו תהליך אינטנסיבי של שבועיים בהתכתבויות במיילים. הוא היה 
צריך לעשות שינוי ולהתמודד עם האסטרטגיות החדשות. בשלב מסוים 

בא השינוי, הוא עשה את העבודה, שיתף פעולה, ההתנגדות ירדה. 
החניך סיפר לחונך מהן שיטות העבודה שלו:  .2

איך  לראות[  ]ומתחילה  ספרים,  לוקחת  אני  עבודה[  כותבת  ]כשאני 
מקשרים.

משלושה  להתחיל  רצתה  היא  לה,  התאים  לא  שזה  אומרת  ]החניכה[ 
ספרים ולהחליט מה מהם מתאים. 

החניך משקף ומבקר את גישת החונך אליו:  .3
]החניך[ שיקף לי מצבים שבהם אני יותר מדי דקדקנית. 

]החניך[ אמר שהקטע הטיפולי שבי יוצא הרבה פעמים בלי שאני ארגיש 
בכלל. 

החניך מספר לחונך על הישגים לימודיים בעקבות עבודתם המשותפת:   .4
האושר שלי הוא גם האושר שלה – היא הצליחה לעזור למישהו, לגעת 
שהיא  לי  משקפת  היא  ציונים,  עם  הודעות  לה  שולחת  אני  במישהו. 
מאושרת. מלווה אותי לאורך הדרך. אני אומרת לה שאנחנו קיבלנו, ולא 

אני – אני רוצה להראות לה שאני מעריכה אותה. 

סוגיות לא פתורות להמשך למידה
האם הצמדה על בסיס תכנית לימודים וקורסים משותפים משפרת את יצירת 	 

השותפות? 
כיצד ניתן להפחית את תחושת השחיקה של החונך ושל החניך לקראת סוף 	 

השנה? 
איך אפשר לשמור על תהליך עקיב ורציף לאורך תקופת המבחנים? 	 

מילות סיכום
כתיבה,  ייסורי  מעט  לא  בה  והיו  עבורנו,  פשוטה  כלא  התבררה  הפרק  כתיבת 
כשחיפשנו את הקול האישי לצד כתיבה מונחית-מתודה. התלבטנו מאוד בנוגע 
הקול  את  להביא  איך  עצמנו  את  שאלנו  המסר;  ולהדגשת  הפרק  ארגון  לאופן 
האישי של בעלי העניין ולתת תוקף אותנטי לפרק; התעמקנו בשאלת המידתיות 

בכתיבת הפעולות ופירוטן, בניסוח עקרונות הפעולה וכן הלאה. 
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רב  בסיפוק  מלווה  הייתה  הכתיבה  המרובות,  הגרסאות  ולמרות  זאת  עם 
"שותפות"  המושג  כניסת  היה  החשובים  הצמתים  אחד  מעמיקה.  ובלמידה 
לראייה המכלילה של הסיפור. גילינו כי המרת המושג הישן "היצמדות" במושג 
"שותפות" העניקה לנו פלטפורמה מכילה יותר והסבר משמעותי יותר לעשייה 
הראשון  בשלב  וקשור  בפר"ח  החונכות  מעולם  לקוח  "הצמדה"  המושג  שלנו. 
ביצירת הקשר בין החונך לחניך – קשר שיש בו היכרות, יצירת הסכמות, הגדרת 
מטרות ויציאה לעבודה. המושג "שותפות" סייע לנו להרחיב את המושג לראייה 
פשר להרחיב את הקשרים הנוספים בחונכות בין  כוללת מערכתית רחבה. הוא ִאִ
את  להגדיר  ובעיקר  המרכז,  למנהלת  ובינה  ולחניכים  לחונכים  החונכות  רכזת 
לדון  והתחלנו  שותפות  על  רבות  למדנו  לו.  ומחוצה  הפרויקט  בתוך  היחסים 
בצוות ברמת המעורבות, האחריות והאמירה שיש לכל בעלי העניין בפרויקט זה. 
אחת המסקנות המעניינות מבחינתנו הייתה, כי אנו מאמינים בשותפות עמוקה 
יותר מזו שאנו מקיימים בפועל, בעיקר בכל הקשור לעבודת החונכים והחניכים, 

ולא כל שכן ברצון שלנו לאפשר לחניך ולעודדו להיות מוביל יותר ממובל. 
לנושא  מכוונות  המרואיינים  כל  של  הפעולות  כי  נמצא  הראיונות  בניתוח 
השותפות ומושפעות ממנו במידה רבה. יישומה וקידומה של השותפות משתנים 
בשותפות  נמצאת  תפקידה,  מתוקף  המרכז,  מנהלת  ולתפקידו.  לאדם  בהתאם 
עם גורמים רבים בתוך מרכז התמיכה ומחוצה לו; רכזת הפרויקט מקיימת יותר 
שותפויות בתוך המרכז מאשר מחוצה לו, ועליה לעמוד בלוחות זמנים ובדרישות 
גם במקרה של החונך  גורמים כמו פר"ח-לשם, מממני הפרויקט.  ִמנהליות של 
והחניך התברר, כי הם מקיימים סוג של שותפות בעיקר במפגשים הפרטניים, 
ללא נגיעה במעגלים חיצוניים. על כן, סוגיה שנותרה בלתי-פתורה היא כיצד ניתן 
להרחיב את מעגלי השותפות. שאלה זו מעסיקה אותנו בשל רצוננו להגביר את 
המעורבות ואת ההשתתפות של הסטודנטים בקביעת סדר היום של המרכז ואת 

יכולתם להשפיע על המתרחש.
ההחלטה של צוות המרכז להפוך את העיסוק בחונכות לעיסוק המרכזי שלו 
נבעה מהתחושה, כי זהו "פרויקט הדגל" של המרכז. ואכן, זה פרויקט משמעותי 
המעורבים  למרב  מגיעים  אנו  ובאמצעותו  העיניים,  בגובה  אינטראקציה  של 
והשותפים בו, ובעיקר מקדמים למידה והצלחה של סטודנטים עם ליקויי למידה. 
ל"נושא-על"  החונכות  בהפיכת  מרכזי  נדבך  הייתה  החונכות  על  הפרק  כתיבת 
למחקר, ללמידה, להוראה ולהפקת חומרים למשך שנתיים לפחות. בהסתכלות 
להתחדשות  אותנו  הובילה  ייחודי  מקום  לחונכות  להעניק  ההחלטה  לאחור 
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ולפריחה. הכתיבה הכריחה אותנו לזקק דברים והביאה עמה יצירת צוותי עבודה 
ושיח מסוג אחר. 

לצד כתיבת הפרק התפתחנו בכמה תחומים, ואנו גאות בהם ביותר: הפקנו 
סרט העוסק בסוגיה "להיות חונך", והוא משמש לנו כיום כלי לחשיפת הפרויקט 
נתמכת  "חונכות  קורס  קיימנו  השנים  במהלך  החונכות.  מאפייני  על  וללמידה 
בשל  בעיקר  אך  והעברתו,  בנייתו  מבחינת  מרתק  שהיה  חברתית",  מעורבות 
לפעילות  הקשור  בכל  אותו,  שלמדו  וחניכים  חונכים  של  במעורבות  העלייה 
המרכז. גם במקרה של הקורס חשנו כי הצלחנו להעלות את רמת התכנים מעבר 
לחונכות עצמה ולדון גם בנושאים של שילוב, שונות, מעורבות בחברה הישראלית, 
תחושת השליטה והיכולת האישית של האדם כפרט להשפיע על המתרחש. נוסף 
על כך הקמנו אתר המלווה את הקורס ואתר המלווה את החונכות, ואלה כוללים 

חומרים רבים היכולים לשרת חונכים וחניכים ולתמוך בחונכות. 
בעיקר אנו גאות בכך שאימצנו את המתודה של למידה מהצלחות ונתנו לה 
ביטוי אישי. במסגרת שאלות החקר לבעלי עניין הגענו לעשרים חונכים וחניכים 
ערך  בעל  הוא  זה  מידע  אפקטיבית.  לחונכות  עבודה  עקרונות  לנסח  והצלחנו 
להנחיה של חונכים וחניכים בעתיד, ואף זכינו להציגו בכמה פורומים חשובים 
לנתח  הספקנו  וטרם  החקר,  משאלות  הצטבר  רב  מידע  בין-לאומי.  כנס  ובהם 
כלומר  התשאול,  כי  נציין  אותה.  לחשוף  שיש  "נביעה״  איתרנו  כי  חשנו  הכול. 
השאלות על פי המתודה, שירת אותנו בצורה נפלאה ככלי לסיכום שנה ולסיכום 
החונכות. בכך רעננו קצת את השיחות ואת דרך ההסתכלות על העשייה. אפשר 
זה, שראשיתו הייתה תהליך למידה, הפך לתהליך של  כי תהליך  ולומר,  לסכם 
עשייה. הלמידה הובילה אותנו ללמידה נוספת, וכך נוצרו התחדשות, התרעננות 

והפריה הדדית – שלנו, של הצוות ושל הסטודנטים. 
בינינו  והכבוד שהתפתחו  העמוקה  החברות  תחושת  הם  חשובים  פחות  לא 
ככותבות – שלוש נשים שונות, כל אחת וסגנונה, כל אחת וזווית הראייה שלה. 
שבנו  המיטב  את  ולהפיק  מאתנו  אחת  כל  של  התרומה  את  להעצים  הצלחנו 

לכתיבה ולעשייה שלנו במרכז.
המרכז.  ובחיי  בחיינו  צדדי  אירוע  הייתה  לא  החונכות  על  הפרק  כתיבת 
המשותפת  הלמידה  שנים.  כמה  אותנו  ליוותה  וההתפתחות  הלמידה  תחושת 
מרכזי  כלי  זה  באמצעי  רואות  ואנו  שלנו,  החיים  מאורח  לחלק  הפכו  והיצירה 

בהוויית המרכז ובהבטחת קיומו. 
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פרק 17
מעצבים הזדמנות: חונכות "סטודנט לסטודנט" 

בראייה מערכתית / 
אריאלה דניאל-הלוינ , אנה קסלסי-סולטן, נטע  רובר

בפרק זה בחרנו להציג שינוי מערכתי בתפיסת מערך התמיכה בסטודנטים עם 
ליקויי למידה במכללה האקדמית ספיר. השינוי מתבטא במעבר ממערך תמיכה 
בסטודנט,  הממוקד  ורציף,  מלווה  מובנה,  תמיכה  למערך  בחונכות  הממוקד 
ובבניית תקשורת בין מערכות שונות בתוך הקמפוס ומחוצה לו. השינוי הוביל 
לעלייה בהישגי החניכים ובמספר מקבלי התארים בקרב אוכלוסיית הסטודנטים 

עם ליקויי למידה. 
בבסיס השינוי נמצאות שתי גישות. האחת היא המודל שהתווה יורי ברונפנברנר 
האקולוגית- הגישה  אבי   ,)Bronfenbrenner, 1979  ;2004 וקלינגמן,  )ארהרד 
מערכתית בפסיכולוגיה ההתפתחותית, המדגיש את יחסי הגומלין ואת הפעילות 
בין המערכות החברתיות: מרמת המיקרו לרמת המקרו. במערכות שמתקיימים 
בהן יחסי גומלין ניתן למצוא התקדמות והתאמות הדדיות, והמערכת היא יותר 
מסך כל חלקיה. המודל האקולוגי-מערכתי משרת את תפיסתנו במרכז התמיכה, 
המערכות  מאשר  פחות  לא  חשוב  הממשקים,  חיזוק  המערכות,  בין  שהחיבור 
עצמן. את החיבור, התיאום והשיח בין המערכות מנהלות באופן מתמשך יועצות 

מרכז התמיכה.
הגישה השנייה נעוצה בתפיסה הפסיכו-חברתית, המקשרת בין תחומי דעת 
למחנכים-מטפלים  ובה  וחינוך(,  סוציולוגיה  פסיכולוגיה,  )פילוסופיה,  שונים 
החוויה  את  לחקור  המורה  את  מעודדת  זו  גישה  שווה.  מקום  יש  ולתלמידים 
הסובייקטיבית של התלמיד כאדם שלם המתאפיין בצרכים ייחודיים ומובחנים 
)מור, 2006(. במקרה שלנו, המטרה הייתה לבחון את החניך-סטודנט עם ליקוי 

הלמידה ואת הגורמים המערכתיים המעורבים בלמידתו. 
מקרית.  אינה  הצלחה  של  פרטי  מקרה  ולא  מערכתי  שינוי  להציג  הבחירה 
כמובן  אך  הפרט,  להצלחת  שהביא  הוא  המערכתי  השינוי  כי  מאמינות  אנו 
של  להתקדמותם  במקביל  והמוטיבציה שהציגו הסטודנטים.  עם המאמץ  יחד 
הסטודנטים גם אנו התקדמנו, למדנו והשתנינו. הובלת השינוי במודל החונכות 
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סטודנט.  לכל  ייחודית  חליפה"  "לתפור  הזדמנות  יצרה  בפר"ח  הנהוג  הקלאסי 
שיתופי הפעולה הארגוניים פעלו בצורה מעגלית והתחזקו באופן הדדי תוך כדי 

פעילות. במארג זה הרחבנו את השיח והבטחנו הצלחה לימודית מיטבית. 

מכללת ספיר
מרצועת  ספורים  קילומטרים  הצפוני,  בנגב  שוכנת  ספיר  האקדמית  המכללה 
וכמרכז לימודים  נוסדה ב-1963 כבית הספר למבוגרים "שער הנגב"  עזה. היא 
של האוניברסיטה הפתוחה, ובשנת 1998 קיבלה עצמאות אקדמית מלאה. באזור 
מושבה של המכללה, בפריפריה הדרומית של ישראל, חלק גדול מהסטודנטים 
הם דור ראשון להשכלה גבוהה. במכללה בולטת הרקמה האנושית התרבותית 
ברית  ממדינות  שעלו  סטודנטים  של  יחסית  גבוה  מספר  ישראל:  של  המגוונת 
וסטודנטים בדווים שחלקם חיים  יוצאי הקהילה האתיופית  המועצות לשעבר, 
כנס  בזכות  ספיר  מכללת  התפרסמה  האחרונות  בשנים  מוכרים.  לא  ביישובים 
בקו  מתאפיינים  אלו  אירועים  דרום.  קולנוע  פסטיבל  ובזכות  לחברה  שדרות 

חברתי ובאמירה ייחודית של פריפריה "בועטת".
מעת  אותה  מלווים  ואלה  ערכים,  שני  דגלה  על  חרתה  ספיר  מכללת 
הקמתה – "רוח ספיר״ ו״התואר האנושי״. רוח ספיר מנחה את המכללה 
ליצור הזדמנות לפרט, בין שהוא סטודנט ובין שהוא איש סגל. באימוץ 
הצוות  אנשי  של  האכפתית  כי  לומר,  כדי  יש  האנושי״  "התואר  הערך 
על  מקרינה  אלא  האקדמי,  בעולם  רק  מתמקדת  אינה  ספיר  במכללת 
חזון  עילם,  )יגאל  אחריות.  וקבלת  חברתי  אקטיביזם  מעודדת  סביבתה, 

המכללה(
בקהילה,  חברתיים  בפרויקטים  מעורבים  במכללה  רבים  סטודנטים  אכן, 
למימוש  מובנית  פלטפורמה  יוצרת  פר"ח"  "רוח  פר"ח.  במסגרת  חונכות  ובהן 
ההזדמנות. כל אלו יחדיו מאפשרים את התשתית לעיצוב הזדמנויות ולמימושן. 

דיקן הסטודנטים היטיב להגדיר את "רוח ספיר" : 
אנו מדברים על "רוח של קבוצה". בדומה לאוהבי ספורט, במיוחד ענפי 
ספורט שיש בהם משחק קבוצתי, אנו יודעים היטב כי התלכיד הקבוצתי 
מביא עמו רוח לחימה, שיתוף פעולה וחוסן פסיכולוגי. לאלו משמעות 
רבה במשחק מול היריב. "רוח ספיר", בדומה לרוח של קבוצה ספורטיבית 
]...[ מאפשרת לעובדים להגשים את החזון שלהם. היא עוסקת בשיתוף 
הטובים  בימיה  ברזיל  שנבחרת  כמו  והמרצים,  העובדים  בין  הפעולה 
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והחברתי  הגאוגראפי  למקום  ביחס  היסטורי  תפקיד  למכללה  שיחקה. 
שבהם היא נטועה.

להנדסאים  ספר  בית  שני,  לתואר  תכניות  אקדמיות,  מחלקות   15 במכללה 
וטכנולוגיה, מרכז קדם-אקדמי המקיים מכינות ומרכז רב-תחומי ללימודי חוץ. 
סטודנטים.  מ-8,000  יותר  ספיר  האקדמי  בקמפוס  למדו  זה  פרק  כתיבת  בעת 
חשוב לציין, כי במשך שנים ספגה המכללה ירי מתמשך של קסאמים ורקטות. 
בשנים האחרונות חוו הסטודנטים באזור תקופות של הסלמה במצב הביטחוני, 
את ההתנתקות מרצועת עזה, את מבצע "עופרת יצוקה" ואת מבצע "עמוד ענן", 
ובעת הכנת הפרק לדפוס התקיים המבצע "צוק איתן". לא פעם הלמידה נמשכת 

תחת אש, ועם זאת, הרישום ללימודים לא נפסק, ולמחלקות מסוימות אף גבר. 
למידה,  תהליכי  לשיפור  המרכז   2003 בשנת  במכללה  נוסד  החזון  ברוח 
כחלק משירותי משרד דיקן הסטודנטים. הוא מנוהל בידי חמישה אנשי מקצוע 
מהתחומים ליקויי למידה, עבודה סוציאלית ופסיכולוגיה, ואחד מחברי הצוות 
שלו הוא רכז להשכלה נתמכת לסטודנטים עם מגבלות נפשיות. במסגרת השינוי 
במגוון  מתמקד  זה  מרכז  נגישות.  למרכז  שמו  את  המרכז  שינה  וההתחדשות 
ועם  מ-900(  )יותר  למידה  ליקויי  עם  הסטודנטים  אוכלוסיית  למען  תחומים 
מענה  )כ-162(.  נפשית  מצוקה  עם  המתמודדים  סטודנטים  או  פיזית  מוגבלות 
שפה  בקשיי  הנתקלים  עברית,  אינה  שלהם  האם  ששפת  לסטודנטים  גם  ניתן 

בתחומי הקריאה והכתיבה האקדמיות )כ-400(. 
משאבים רבים המרכז מפנה למתן מענה לצרכים האנושיים של הסטודנטים 
ולפיתוח שירותי תמיכה לימודית. מטרתו היא לאפשר שוויון הזדמנויות בלמידה, 
בעזרת  למידה-הוראה  של  בתחום  פעולה  ושיתופי  וקוגניטיבית  פיזית  הנגשה 
ונגישה. בשנים האחרונות נוצרו שיתופי  הטכנולוגיה והפיכתה לזמינה, מוכרת 
פעולה חשובים עם המוסד לביטוח לאומי הן מבחינת פיתוח שירותים וכוח אדם, 
הן מבחינת הצטיידות בעזרי למידה ובניית מרכז טכנולוגי. שיתוף פעולה שהוא 

אבן יסוד בפעילות המרכז הוא הקשר עם עמותת לשם ועם פרויקט פר"ח. 
האקדמית  ולהצלחתם  לסטודנטים  אחראית  עצמה  את  רואה  המכללה 
והאישית, ועל כן אפשרה פיתוח של מערך סיוע מכללתי. הסיוע מתגלם במערך 
תמיכה מערכתי, והתווסף אליו מודל החונכות המחודש והמותאם "פר"ח-לשם – 

סטודנט לסטודנט".
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מודל החונכות "פר"ח-לשם סטודנט לסטודנט" במכללת ספיר 
לימודיים  הישגים  )בעל  מצטיין  סטודנט  שבו  מודל  היא  פר"ח-לשם  חונכות 

גבוהים( מלווה סטודנט עם ליקוי למידה. מסגרת החונכות היא של ארבע שעות 

מלגות  כ-30  כך  לשם  הקצה  פר"ח-לשם  החונכות  פרויקט  שבועיות.  חניכה 

ריכזה בפן הִמנהלי סטודנטית ששימשה רכזת  לחונכות. את פרויקט החונכות 

 2005 בשנת  המרכז.  מנהלת  ממונה  הייתה  שלו  המקצועי  הליווי  ועל  בפר"ח, 

עבר תפקיד רכזת הפרויקט למומחית לליקויי למידה, והיא ליוותה אותו בהיבט 

הִמנהלי והמקצועי. גם אז עמד מספר החונכויות על 30, כך שרוב הסטודנטים 

עם ליקוי למידה לא זכו בשירות. הם קיבלו סיוע לימודי במסגרת שיעורי עזר, 

בהיקף של עשר שעות בממוצע לסמסטר. שיעורי העזר, שהיו המענה העיקרי 

לסטודנטים עם ליקויי למידה, היו "שיעור פרטי" לכל דבר. במסלול זה לא היה 

ליווי מקצועי, והמשאב נצרך לקראת תקופת המבחנים בלבד. הדבר פיתח דפוס 

של "כיבוי שרפות", כלומר פתרון בעיה מקומית ולא שינוי בתפיסה הלימודית.

2007 השתנתה מהותית תפיסת הלמידה, מה שהוביל לשינוי במבנה  בשנת 

הארגוני: במקום מתן מענה נקודתי ללא ליווי מקצועי אימצנו גישה של הנחיה 

במקום  הסטודנטים.  של  העצמי  בתפיסת  כולל  לשינוי  החותרת  מקצועית 

גישה המשמרת סטודנטים תלותיים וסבילים, פיתחנו כלים לעידוד מעורבותם 

ועצמאותם. בהתאם לכך הרחבנו את המענה לסטודנטים, כך שחונך אחד יחנוך 

שני נחנכים, למעט מקרים מורכבים שבהם חונך מוצמד לחניך אחד. בשיטה זו 

הגענו ל-160 חונכים ול-300 סטודנטים.

נבעה  במכללתנו  האישית  החונכות  של  החדש  המודל  את  לחקור  הבחירה 

מההדים החיוביים שעלו בשיח המכללתי. במודל החדש, שבו מספר החונכים 

תרומתו  מהי  לבחון  בחרנו  חונכים(,  ל-160  מלגות  )מ-30  חמישה  פי  עלה 

הייחודית של מודל זה להצלחת הסטודנטים. ברור לנו כי מעקב ולמידה הם חלק 

מרכיב  שהיא  ב"למידה מתמשכת"  עוסקים  אנו  וכי  והצלחתו,  קיומו  מהבטחת 

מהותי ושגרתי בהתנהלות שלנו. אולם שיח שוטף בין המערכות הוא נדבך מרכזי 

בהצלחת המודל ובהמשכיותו. 

ברמה האישית מודל החונכות החדש הוא "בן הטיפוחים" של כולנו. יש בנו 

אמונה רבה בכל הנוגע ליכולת להוביל שינוי בדפוסי הלמידה. ההישגים הגבוהים 

באמצעות  נשירה  למניעת  מעשי  ביטוי  הם  הסטודנטים  עם  האישי  והקשר 

השנים  עם  כי  מאמינות,  אנו  הסטודנטים.  של  הפוטנציאל  ולמיצוי  החונכות 
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לראות  והתחילו  בזמן  מתוחם  פרויקט  כאל  אליו  להתייחס  המערכות  הפסיקו 

כדי  בהן  יש  אלו  תפיסות  סטודנטים.  להצלחת  רלוונטית  מקצועית  תכנית  בו 

להבטיח את עתידו. בהסתכלות לאחור ניתן לראות את ההתאמות ואת העדכונים 

שיצרנו בפרויקט כדי שימשיך להיות רלוונטי לסטודנטים ולדרישות המשתנות. 

שני כוחות פעלו ופועלים במקביל: שימור וחידוש.

מתודולוגיה – למידה משותפת
חקר  החדש.  החונכות  מודל  של  ההצלחה  חקר  את  לתאר  היא  הפרק  מטרת 

ההצלחה נבנה כחלק מתשאול רב-משתתפים שלקחו בו חלק בעלי עניין רבים 

מתוך הפרויקט. השאלות נבנו בהתאם למתודה הראשונה של הלמידה מהצלחות, 

להצלחתם  שהובילו  המרכיבים  על  ממוקד  מידע  לדלות  ביקשנו  ובאמצעותן 

האירועים  תיאור  השונות.  במסגרות  שבוצעו  פעולות  ולאתר  הסטודנטים  של 

לפני הכנסת החונכות ואחריה, לצד תיאור הפעולות המבוססות על דבריהם של 

מנכ"ל המכללה, דיקן הסטודנטים, ראש ִמנהלת פר"ח האזורית,1 יועצות חונכות, 

מנהלת מרכז התמיכה וסטודנטים עם ליקויי למידה. חקר ההצלחה זימן לנו דיון 

סביב שולחן עגול, ושיח זה נתפס בעינינו כמרכיב מרכזי בהצלחת מודל החונכות. 

ההצלחה נלמדת
מודל החונכות החדש ִאפשר לנו לעבור מהסיוע באמצעות שיעורי עזר למודל 

שהגיעו  הסטודנטים  במספר  בגידול  התבטאה  ההצלחה  פר"ח-לשם.  החונכות 

סטודנטים  לעומת  מהלימודים,  הנשירה  ובצמצום  גבוהים  אקדמיים  להישגים 

שהשתתפו בשיעורי עזר בלבד. ההצלחה נגעה בארבעה מעגלים: החניך, החונך, 

המערכת הפנים-מכללתית והמערכת החיצונית, ובראש ובראשונה מנהלת פר"ח 

האזורית והארצית. החוט המקשר שכלל שיח, שקיפות ותיאום בין כל המערכות 

בוצע על ידי היועצות בפרויקט. היטיב להגדיר זאת מנכ"ל המכללה: 

]...[ ללא טיפול כזה  יותר טוב למכללה  זה  יותר אנשים  ככל שמצילים 

הסטודנטים הללו היו נטושים.

 

מכללת  בארץ.  שונים  אזורים  על  החולשות  אזוריות  לִמנהלות  מחולקת  פר"ח  עמותת   1
ספיר משויכת לִמנהלת נגב צפוני. שיתופי הפעולה המתוארים בפרק נעשו בשיתופה, 

לצד הסכמות כלליות מטעם המכללה והנהלת פר"ח.
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תיאור ההצלחה לפני מודל פר"ח-לשם ואחרי החלתו 
ספיר  במכללת  כיום  הקיימים  הסיוע  ערוצי  שני  את  מגלמת  שלהלן  הטבלה 
התרחב  השנים  עם  ההצלחה.  לבחינת  הרלוונטיים  הקריטריונים  את  ומציגה 
המענה הניתן לסטודנטים דרך מודל החונכות החדש פר"ח-לשם, לעומת המודל 

שכלל שיעורי עזר בלבד.

מודל החונכותמודל שיעורי עזר

הלמידה ממוקדת בעיה. ניתן רציונל
מענה נקודתי לפני בחינות או 

הגשות מיוחדות.

הלמידה תהליכית ושיטתית. 
לא פעם האוכלוסייה שנזקקה 

לכך הגיעה אלינו רק שבוע לפני 
המבחן. הבנו שעדיף לטפל בזה 

הרבה לפני כן. זה לא היה שיטתי 
)דיקן הסטודנטים(.

חשיבות 
המודל 

מבחינת 
המערכת 
במכללה

הפרויקט נתפס בעיני המערכת 
כשולי הן מבחינת תקצוב הן 
מבחינת הכרה. המערכת לא 

הייתה מעודכנת בפרויקט 
ובמטרתו, ולכן לא נוצרו 

שיתופי פעולה ולא היו הפניות 
מהמחלקות השונות.

הפרויקט נתפס כמקור חשוב 
למענה. קיים שיתוף פעולה רחב 

בין מספר גורמים פנים וחוץ-
מכללתיים, הכולל העברת מידע, 
דוחות התקדמות ותיאור פעולות.

המכללה מממנת את כל תקציב
העלויות. 

העלויות משותפות למכללה 
ולפר"ח )matching(, מה שהגדיל 
את מספר המלגות לחונכות מ-25 

ל-160 ותרם להתייעלות כספית.

אוכלוסיית 
היעד

מתן השירותים לקבוצות שונות סטודנטים לקויי למידה
רוכז תחת קורת גג אחת ונעשה 
איגום משאבים. כך נכללו לצד 
קבוצת הסטודנטים עם ליקוי 

למידה סטודנטים עם מוגבלויות 
פיזיות, סטודנטים מתמודדים 

נפשית וסטודנטים ששפת האם 
שלהם אינה עברית. 
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מודל החונכותמודל שיעורי עזר

מבנה 
החונכות 

ואופייה

10 שעות סמסטריאליות 
ממוקדות-למידה או מבנה 

חונכות מבוסס-פר"ח קלאסי: 
4 שעות שבועיות לסטודנט.

 

חונכות בעלת מבנה גמיש ומותאם 
לצורכי הסטודנטים: פיצול 

החונכות לשני סטודנטים, אפשרות 
ליצור חונכות מכוונת-מטרה, 

חונכות מקוונת וכדומה.
ראש מנהלת פר"ח נגב צפוני 
אפשרה לנו לא לקבוע מודל 

אחיד עבור כל הסטודנטים. יצרנו 
מודלים חדשים שמתאימים לנו 

)מנהלת מרכז תמיכה(.
נוסף על האופי של חונכות 

למידתית, הפעילות ממוקדת 
בבניית אתוס קבוצתי שיוצר 

מסורת ו״גאוות יחידה״. 

משך 
החונכות

החונכות זמנית ולרוב אינה 
נמשכת יותר מסמסטר. 

החונכים מועסקים דרך חברת 
כוח אדם, ועל כן פעילותם 

מופסקת אחרי תשעה חודשים 
לתקופת צינון. 

החונכות קבועה ובדרך כלל 
נמשכת כל השנה. 

הגדרת 
תפקיד 

היועצות

כל השנה מועסקות יועצות אין יועצות
מקצועיות בעלות ידע מעשי 

ותאורטי בתחום ליקויי הלמידה 
ברמת תואר מ״א. זהו צוות קבוע 

שעובד יחד כבר יותר מחמש שנים, 
צובר ניסיון ומומחיות ומנהל בקרה 

על הפרויקט.

איתור 
וגיוס 

החונכים

איתור חונכים רק על בסיס 
ציונים גבוהים.

הוקם מערך של מרכזי הערכה 
לגיוס חונכים, והורחבה יכולת 

האיתור וההתאמה, כלומר הצמדה 
בין סטודנטים. ניכרת נטייה לקבל 

כחונכים גם סטודנטים עם ליקוי 
למידה.

בנינו מאפייני חונך שאנו רוצים 
שיבוא אלינו לחונכות )רכזת 

חונכות(.
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מודל החונכותמודל שיעורי עזר

ניהול 
ובקרה

לא בוצע מעקב אחר שיעורי 
העזר ולא נעשתה בקרה 

עליהם.

מעקב ובקרה הם חלק אינטגרלי 
מתפקיד היועצות. כמו כן נערכות 

שיחות עם הסטודנטים כדי 
להעריך את מידת שביעות הרצון 

שלהם ואת מדדי השינוי ברמות 
השונות. 

קסמה לי הדרך שנקטנו בליווי 
המקצועי. בשיטה הקודמת לא 

הייתה לי שום בקרה. נתתי שעורי 
עזר והסטודנט נעלם. בשיטה זו יש 

לי בקרה )דיקן הסטודנטים(.

קשר עם 
החונכים

האינטראקציה עם הסטודנטים 
מינימלית ומבוססת למעשה 

על מסירת דוחות.

מתקיים קשר מתמשך וזמין עם 
הסטודנטים באמצעים מגוונים 
ובהם הנחיה, סדנאות, הגדרת 

מטרות ומעקב.

התעוררו חשדות לבעיות של אתיקה 
אתיקה וניצול לרעה )מתן 

פחות שעות בפועל לסטודנט, 
מתן עזרה שאינה הולמת את 

טוהר התואר(. 

ניכרת הקפדה על אתיקה דרך 
מעקב היועצות ויום אוריינטציה 

בסימן אתיקה. 
הסטודנט החונך לא יעשה במקום 

החניך את השיעורים והעבודה, אם 
כי הפיתוי גדול. יש לנו במכללה 

ועדת משמעת מתפקדת, ואנו 
מקפידים בנושא. נמנעים ממצב 
שבו סטודנט נחנך בא בהרגשה 

שעשו במקומו )דיקן הסטודנטים(.

 
תוצרים חיוביים של ההצלחה

תוצרים סובייקטיביים
עלייה בתחושת המסוגלות העצמית - מבחינה מערכתית ניכרה בקרב אנשים 	 

והתמקצעות.  שיפור  תהליכי  חוו  כי  תחושה  השונות  במערכות  הפועלים 
בתחושת  עלייה  ועל  בלימודים  התקדמות  על  דיווחו  וחונכים  חניכים 
חלק  לקיחת  ועד  עזר  שיעורי  בעבר  שקיבלו  חניכים  מהיותם   – המסוגלות 
מרכזי במערך החונכים. סטודנטים אלה, שעברו ממצב של מקבלי חונכות 
לחונכים, דיווחו על תחושת אמון וביטחון בצוות המרכז. כמו כן בלטה עלייה 
במספר הפניות לליווי פרטני ולהנחיה. ניכרה עלייה ביכולת של סטודנטים 

לפתח אמפתיה והבנה כלפי סטודנטים אחרים:
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אני מאמין כשאתה יוצר קהילה לומדת של 500 אנשים, הם גם יצאו ''אדם 
אחר" ברגע שיצאו מכאן. אתה מעלה את היכולת לתרום, יכולת לראות את 
מצוקתו של האחר. גם החברה מרוויחה. זה דבר חשוב. )דיקן הסטודנטים(.

עלייה בתחושת השייכות - סטודנטים דיווחו כי הם מרגישים שיש להם למי 	 
לפנות, במי להתייעץ וממי ללמוד, וסיפרו על תחושת שייכות ועל הרגשה 
תיארו  יועצות  התכנית.  באמצעות  כלפיהם  אכפתיות  מפגינה  שהמכללה 
השייכות  תחושת  הגברת  על  דיווחו  בפרויקט,  במעורבותן  חיובית  תחושה 
שלהן לפר"ח ולמכללה והעידו על שקיפות בכל הנוגע לחונכות. המחלקות 
האקדמיות ראו בחונכות אמצעי לסיוע לסטודנטים שלהם. הדבר מתבטא 
יועצות  של  המזכירות,  של  הפניה  בעקבות  למרכז  המגיעים  בסטודנטים 

אקדמיות במחלקה, של מרצים וראשי מחלקות.

תוצרים אובייקטיביים
סטודנטים דיווחו על ממוצע ציונים גבוה מזה של חבריהם שלא קיבלו חונכות 	 

שונים  ממגזרים  הסטודנטים  מספר  עלה  עזר(;  שיעורי  קיבלו  )ושחלקם 
שסיימו את הלימודים בהצלחה; עלה מספר הסטודנטים עם ליקוי למידה או 
דוברי ערבית שבעבר קיבלו חונכות ועתה כבר נתנו חונכות לסטודנט אחר. 
יותר סטודנטים שקיבלו חונכות השתתפו בפרויקטים חברתיים ותרמו מצדם 

לקהילה. 
מרכז נגישות: חל שיפור במקצועיות הצוות בעקבות בניית צוות קבוע הפועל 	 

כל השנה )תכנית פעולה קבועה בעלת יעדים ותאריכים(. הצוות שנוצר הוא 
מאותגר, מחויב, מאמין בתכנית ובעקרונותיה, וכפועל יוצא אף משווק אותה 
בלמידה  נמצא  הצוות  במכללה.  והדינמי  המשתנה  במרחב  אותה  ומקדם 

מתמשכת, משתלם, יוזם ומתעדכן כל הזמן.
מכללה: דיווחה על חיסכון בעלויות. שיתוף הפעולה בין פר"ח למשרד הדיקן 	 

אדם  כוח  חברת  דרך  מהעסקה  מעבר  עקב  ומיסוי  מעביד  בעלויות  חסך 
המלגות  במספר  ניכרת  הגדלה  יצרה  השותפות  מלגה.  באמצעות  לתגמול 

והחונכויות, כך שכולם מרוויחים.
ִמנהלת פר"ח הרחיבה את המודל שפותח במכללת ספיר למכללות נוספות 	 

באזור הדרום.
באשדוד  למכללות  הגיעו  ספיר  על  השמועות  האחרונות  בשנתיים 
ובאשקלון, ואז אמרו לי, למה בספיר יש מספרים גדולים כאלה. המכללות 

מהר מאוד מצאו עצמן משלמות על חונכים. )ראש ִמנהלת פר״ח(
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מחירי ההצלחה 
היא 	  אם  בפרט  בחונכות,  תלות  תחושת  מפיתוח  חשש  עלה  תלות:  פיתוח 

ללומדים  בהפיכתם  לסטודנטים  לרועץ  העומד  דבר  שנים,  כמה  מתקיימת 
עצמאים.

לחונך. 	  החניך  בין  הגבול  היטשטש  שבהם  מקרים  היו  גבולות:  טשטוש 
במצבים אלו נתקלו החונכים באמירות שביסודן התחושה כי הם "עובדים" 

אצל החניכים וכי הם "חייבים להם".
עלייה בשחיקה: התברר שבמקרים שחונך חנך סטודנט שלא מאותה מחלקה, 	 

רמת השחיקה של החונך עלתה יותר מאשר אצל חונך מאותה המחלקה. 

פעולות ועקרונות פעולה שהביאו להצלחה 
בחלק זה יתואר תחילה עקרון הפעולה, שהוא ניסיון להמשיג עיקרון מכליל של 
הפעולות. עקרון הפעולה נוצר מכמה פעולות שמרכיבות אותו, והן יפורטו אחרי 
ננסה להצביע על המעורבות  נבחרים  הגדרתו. בהצגת שישה עקרונות פעולה 
של מערכות שונות שהביאו להצלחה. כאמור, אופיו של מודל החונכות החדש 
מבוסס על אינטראקציה בין מערכות, שכל אחת מהן עברה שינוי, כך שמדובר 

בהשפעות הדדיות. 

1. העלאת הרעיון החדש באופן חוזר ונשנה אל מול שותפים פוטנציאליים

ודיונים  בדיקה  למידה,  תהליכי  לו  קדמו  אחד.  ביום  נוצר  לא  החדש  המודל 
באופן  לעבוד  הצורך  בלט  זו  תקופה  במהלך  חודשים.  כמה  במשך  מרושתים 
להיפגש  אומר  הווי  הפוטנציאליים,  העניין  בעלי  כל  מול  ומתפתח  הדרגתי 
בקביעות עד להבשלת הרעיון וניסוחו. הפגישות היו בנפרד עם כל גוף, ולאחר 
תקופה – עם כולם יחד. בשלב הראשוני קוימו פגישות חוזרות )במשך כחצי שנה(, 
בין כל בעלי העניין והשותפים לפרויקט כדי להגיע לאישורו. בכל פגישה הוצגו 
סוגיות חדשות בדמות יתרונות וחסרונות של המעבר למודל חדש, ונדונו קשיים 
פוטנציאליים שהצריכו איסוף נתונים מהשטח והשגת פתרונות ישימים. לדוגמה, 
ממס.  פטורה  ומלגה  עובד-מעביד  ליחסי  הקשורים  משפטיים  בהיבטים  עיסוק 
כך תיאר מנכ"ל המכללה: ״כשמנהלת המרכז באה עם רעיון, היא חייבת להסביר 

ולפרט למה צריך להשקיע כל כך הרבה. זה גם תורם למוטיבציה שלי להסכים״.
הקשורים  נוספים  מנושאים  שהוטרדה  פר"ח,  מנהלת  מול  היה  דומה  תהליך 
בהיקפו של הפרויקט לעומת פרויקטים אחרים, ומשאלות של תקציב. מבחינת 
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הסטודנטים הייתה תחושה של חוסר, משום שרק מעטים זכו בחונכות. היה ברור 
כי שיעורי העזר לא נתנו את המענה המצופה. 

2. חיבור בין השותפים לתכנית לאחר מתן מענה לרוב הסוגיות 

הפרויקט הצריך שיתוף פעולה בין כמה גורמים תוך-מכללתיים - הנהלת המכללה, 
ִמנהלת פר"ח   - וגורמים חוץ-מכללתיים  וִמנהלת פר"ח האזורית,  משרד הדיקן 
הארצית ועמותת לשם. שיתוף הפעולה שנדרש היה ברמה הרעיונית, הערכית 
והתקציבית )matching – העברת תקציבים מהמכללה לפר"ח(, ודרש החלטות 
בנושאי הדרכה, בנושאי מעקב ומחשוב ובנושאי הֲעָסקה. שיטות עבודה הנהוגות 
בפר"ח מוזגו עם שיטות עבודה הנהוגות במשרד הדיקן. כל אלו הושגו באמצעות 
הפרויקט.  חשיבות  ועל  החברתית  ההזדמנות  על  ערכי-אידאולוגי  שיח  פיתוח 
על  למידה מהפריפריה,  לקויי  עם  הזדמנות לסטודנטים  נתינת  על  רבות  דובר 
הכרת האידאולוגיה של המכללה ועל מקומה ההיסטורי, על משמעותו של מקום 
אסרטיביות,  של  מידה  נדרשו  הצוות  בקרב  בכלל.  ולמכללה  לסטודנטים  זה 
דבר  "אין  היה:  וערכית. המסר  – מקצועית  ונחישות בהעברת המסרים  ביטחון 
כזה אי אפשר – צריך לחשוב אחרת". אמנם קשה להעביר תחושות של שליחות 
ולהט, אולם המסר שאנו לא נוותר עד מציאת הפתרונות היה חלק מרכזי ביצירת 

השותפות, לא מתוך פשרה אלא בגישה של גישור והקשבה לגורמים השונים.
בעקבות השיח ועל סמך היכרות קודמת נרָאה שהתשתית של פר"ח מאפשרת 
ומערכת הדרכה  זמנים, מעקב קבוע  פי לוחות  הבניה סדורה של החונכות על 
באפשרות  התבטא  הדיקן  ומשרד  התמיכה  מרכז  של  היתרון  ואילו  מבוססת, 
להתאים את החונכות באופן מלא לחיים הסטודנטיאליים ולהגמישה כשנדרש. 
הדרך  את  סללו  הסטודנטים  מול  והזמינות  הנגישות  האמון,  כי  נראה  בעיקר 

להפעלת תכנית רחבה ומעמיקה. 
החיבור המוצלח בין שני הארגונים הסתייע בגמישות ובכבוד ההדדי שלהם זה 
כלפי זה, בזיהוי היתרונות שכל אחד מביא, בתקשורת שוטפת ובהחלפת הידע. 
פר"ח במכללת ספיר.  גם שיתופי פעולה בפרויקטים אחרים של מנהלת  נעשו 
חשוב לציין בעיקר את העובדה שהיועצות מקבלות משכורת משני הארגונים, 
שגם המחויבות שלהן היא לשניהם. היועצות שולטות בקוד ובמערכות הערכיות 
בן  שהוא  תפקיד  נוצר  למעשה  ובכך  המכללה,  ושל  פר"ח  של  והממוחשבות 

כלאים, במובן החיובי, של שתי מערכות ארגוניות גדולות.
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3. בקרה קבועה ורב-מערכתית על בסיס תקשורת פתוחה, שקופה ורציפה
מבחינת מערכתית הפרויקט הפך ליצירה משותפת של מנגנונים שונים במכללה 
ומחוצה לה ולמושא טיפוחם. במשך השנים נאספים נתונים על הישגי הפרויקט, 
רבעוניים  מעקב  מפגשי  מתקיימים  כן  כמו  ולשנים.  למחלקות  מיפוי  ציונים, 
ודוחות  נתונים  בהם  ומוצגים  וחוץ-מכללתיים,  תוך-מכללתיים  במעגלים 
שוטפים. כך לדוגמה, נתונים על פיזור הסטודנטים המקבלים חונכות, מקצועות 
מובילים, טווחי הישגים וציונים, סיפורים אישים וזיהוי חונכים מצטיינים מוצגים 
על בסיס קבוע ובאופן אישי לפני ראשי מחלקות, מנכ"ל המכללה, נשיא, ראש 
ִמנהלת פר"ח ומנכ"ל פר"ח. "ידוע שאני רוצה לדעת כמעט הכול, אני הקפדתי 
על זה כל שנותיי בתפקיד, המעורבות שלי מול פר"ח הייתה מאוד ערה", ציין 
מנכ"ל המכללה. נוסף על כך נעשתה חלוקה בידע ובניסיון המצטבר עם מוסדות 
אחרים המקיימים פרויקטים דומים. אחד הנתונים החוזרים על עצמם כל שנה 
הוא ההישגים הגבוהים של סטודנטים עם ליקויי למידה שקיבלו חונכות לעומת 
סטודנטים עם ליקויי למידה מאותו קורס שלא קיבלו חונכות. הראשונים עולים 

בציוניהם על הממוצע הכיתתי בעוד האחרים נמצאים מתחתיו. 
מבחינת הסטודנטים, מערך החונכות כולל מפגשי ליווי קבועים בין היועצות 
האחרונות  בשנים  ובטלפון.  האלקטרוני  בדואר  שוטפים  עדכונים  וכן  לחונכים 
צורפו למפגשי הליווי החניכים, מתוך הבנה שהם במרכז העניין ושקולם חשוב 
וחיוני לתהליך. מסגרת החונכות במתכונתה הנוכחית מאפשרת הגברת הבקרה 
ומעקב אחר תדירות הפגישות והתכנים. מפגשים אלו מרחיבים את השיח סביב 

התאמות, קבלת כלים ללמידה יעילה, הצורך בתמיכה רגשית וכלכלית ועוד. 
גם סוגיות אתיות נדונות על בסיס קבוע ומעוררות לא פעם התלבטות, שכן 
לעתים הפער בין סיוע לתלות הוא דק. נציין כי סוגיות אלה נדונות בכל המעגלים 

הרלוונטיים. 

4. גמישות בין מערכות ופתיחות לשינויים תפיסתיים ומבניים 
משהסכימה עמותת פר"ח להקצות מלגות לעמותת לשם במכללת ספיר, נולד זן 
חדש של חונכות אשר הלך והתרחב עם השנים. פיתוח זה חייב את ִמנהלת פר"ח 
להגמיש את עקרונותיה ולהתאימם למודל החדש שנוצר, לא מבחינת הנהלים 
הגדלת  שנעשו:  השינויים  בין  ההתנהלות.  ובאופן  התפיסה  בעצם  אלא  בלבד 

תקציב המלגה עבור הסטודנטים מעבר למה שהיה מקובל.
במקביל כאן היה מצב ביטחוני קשה ]...[ הכיוון היה איך פר"ח מתגייס 
למען המכללה. איתרנו תורם מארה"ב שהיה מוכן לתת עוד אלף שקלים 
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למלגה לכל סטודנט שחונך ילד. נתתי את הכסף גם לכאן לסטודנטים 
שחנכו סטודנטים, ופתאום העלות לשעה הייתה מאוד מכובדת. )מַנהלת 

פר"ח נגב צפוני(
הוא  והליווי:  ההצמדה  בתהליך  פעיל  שותף  החניך  זה  תפיסתי  שינוי  במסגרת 
בשיחות  חלק  לקחת  עליו  ואחריות;  מחויבות  הקובע  חוזה  על  לחתום  מוזמן 
שוטפות לבירור צרכים ומטרות ובסדנאות משותפות לחונכים ולחניכים. דוגמה 
החונכים  ולהדרכה של  לליווי  לטיפול,  היועצות המקצועיות  מינוי  היא  לשינוי 
והחניכים, כלומר נוצר תפקיד שנתי ורציף ולא רק העסקה לפרק זמן של תשעה 

חודשים. היועצות נבחרו לתפקידן על ידי שני הגופים מתוך הסכמה מלאה.
המתאפיין  מודל  זהו  והסכמות.  שיח  מתוך  נעשתה  החדש  המודל  בניית  גם 
ומותאם לסטודנטים. בסיסו האחד הוא במערך המעקב והבקרה של  בגמישות 
פר"ח, והאחר בהתאמה לסטודנטים, וכך הוא מאפשר צורות שונות של חונכות: 
קבוצתית, וירטואלית, החלפת חניכים באמצע השנה על פי שינוי הצרכים וכדומה.
לפרויקט.  והבחירה  הגיוס  באופן  הדרגתי  שינוי  נעשה  החונך  מבחינת 
בו פרסום בכל אמצעי  ונכלל  והשיווק  בשלב הראשון הורחב מערך הפרסום 
התקשורת הקיימים במכללה )אתר מכללה, פייסבוק מכללתי, דואר אלקטרוני 
אישי לסטודנט, הודעות באתרי המחלקות(. ראשי המחלקות והמזכירות פונים 
אישית למועמדים פוטנציאליים, ולחניכים שהשתתפו בפרויקט מוצע להפוך 
או שציונם   85 מעל  הוא  השנתי  ציוניהם  )חניכים שממוצע  לחונכים  בעצמם 
בפרויקט  שנה  שאחרי  חניכים  אפוא  היו   .)85 מעל  הוא  מבוקשים  בקורסים 

הפכו להיות חונכים.
שענו  סטודנטים  באיתור  היה  החונכים  בחירת  תהליך  של  תחילתו  כאמור, 
על הקריטריון הראשוני של עמידה בהישגים לימודיים גבוהים, אולם זו באמת 
הייתה רק תחילתו. נעשה גם תהליך איתור קבוצות יעד של חניכים פוטנציאליים 
באמצעות יצירת מאגר מקוון של פניות לחונכות, שכלל מילוי שאלון אישי שבו 

החניך מפרט את צרכיו הייחודיים. 
בשלב הבא התקיימה שיחת טלפון שמטרתה סינון ראשוני והגדרת ציפיות 
ראשונית. אחר כך נעשה מיון במסגרות קבוצתיות המוגדרות כמרכזי הערכה. 
רוב מרכזי ההערכה התקיימו בחופשת הקיץ, וכך התאפשרה התחלת החונכות 
כבר בימים הראשונים של הסמסטר. מרכז ההערכה כלל הצגת הפרויקט וציפיות 
קבוצתית  סימולציה  לתפקיד,  הרלוונטית  עצמית  הצגה  בפרויקט,  מהחונך 
וסימולציות זוגיות של דרכי הוראה. עם השנים ולאור המשוב שהתקבל לוטשו 
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המטרות והקריטריונים לזיהוי המועמד הראוי. לדוגמה, יכולת לקבל את השונה, 
מוטיבציה, יכולת להגדיר מטרות, יכולת גמישות, תכונות כאמפתיה, סובלנות, 

רגישות, זמינות ויכולת להעביר חומר לימודי. 

5. מערך התמקצעות ולמידה שוטפת 
וגם לא  נוצרה במודל המתהווה פרופסיה שאינה מוכרת בפר"ח  במשך השנים 
ברוב מרכזי התמיכה. משמעות הדבר היא, כי בניגוד למודל הקלאסי, שבו הרכז 
היה סטודנט, במודל הנוכחי נשות מקצוע איישו את התפקיד וביצעו אותו במשך 
זה  ובמקרה  פר"ח,  של  הארגוניים  ממאפייניו  אחד  הוא  התחלופה  נושא  שנים. 
הייתה הסכמה לשינוי מערכתי תפיסתי. מכיוון שמדובר בנשות מקצוע בעלות 
ידע בתחום וידע נרכש מהשדה, נוצרה הזדמנות שידע זה יועבר לרכזים נוספים 

בפר"ח-לשם במסגרת מפגשי רכזים הנערכים אחת לחודש. 
היבט נוסף של מערך ההתמקצעות קשור בהכשרת החונכים. בכל סמסטר 
לבחור  חייב  והחונך  לחונכות,  הרלוונטיים  בתחומים  סדנאות  תשע  מוצעות 
לפחות אחת מהן בסמסטר ולהשתתף בה. בין התכנים: קביעת מטרות, התאמת 
דרכי עבודה והקשבה, היכרות עם מאפיינים רגשיים וחברתיים הנובעים מהליקוי, 
ההיבחנות,  חכמת  עצמי,  סנגור  טכנולוגי,  סיוע  קשב,  הפרעת  עם  התמודדות 

קריאה אקדמית וכתיבה אקדמית ולמידה מהצלחות.
לסיכום, התכנית הייתה סדורה. היא התחילה באוגוסט )כחודשיים-שלושה 
לפני התחלת שנת הלימודים( והסתיימה ביולי. במרוצת חודשי הקיץ הושקעו 
משאבים רבים בפרסום קיומו של מרכז הנגישות. האיתור והגיוס למשרת חונך 
זו, עם  התבססו על צורכי סטודנטים ועל נתונים שנאספו שנה לפני כן. בדרך 
תחילת השנה מרבית החונכים והחניכים כבר אותרו והיה אפשר לעבור לשלב 
בתכנית  השותפים  כל  עודכנו  החוזה  וחתימת  התכנית  התחלת  עם  ההצמדות. 
מרכזי  בהם.  להשתתף  עליהם  שיהיה  ההכשרה  וסדנאות  עיון  ימי  האירועים: 
ההערכה הנוספים שנבנו עבור משרת החונך עברו עדכון לאור הניסיון שהצטבר. 

6. בניית אתוס קבוצתי וגאווה קבוצתית
במהלך השנים נקבעו שני ימים מיוחדים שבהם מרכז התמיכה מתמקד ביצירת 
רשת חברתית, בהעלאת המודעות לעשייה ובהקניית ידע והיכרות עם פרויקט 

החונכות. הראשון הוא "יום אוריינטציה": 
עם  לסטודנטים  אוריינטציה  יום  בשנה:  מרכזיים  אירועים  שני  לנו  יש 
אנו  קבוצה.  לכל  תכנים  יש  חדשים.  לעולים  לערבים,  למידה,  ליקויי 
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מראים להם את הזכויות שלהם, הסדנאות שיכולים להשתתף בהן ]...[ זו 
שנה שנייה שאנו מרימים יום אוריינטציה לחניכים. גם אלון )הדיקן( מגיע 

ומדבר עם הסטודנטים. )רכזת חונכים( 
ובו  עיון לסטודנטים המקבלים סיוע דרך המרכז,  יום  היום המיוחד השני הוא 
 ODT פעילות  כגון  חווייתית,  ופעילות  התנסות  סדנאות  הרצאות,  מתקיימות 
)Outdoor Training(. נושא יום העיון משתנה בהתאם לצרכים העולים מהשטח, 
לדוגמה "ליקוי הלמידה בראי התעסוקה", "התמודדות עם הפרעת קשב וריכוז". 
 אירועים אלו הפכו את התכנית ליוקרתית ולמבוקשת יותר בקרב סטודנטים, 
של  רבות  פניות  ומבטיחה  כחונכים  רבים  סטודנטים  של  גיוס  מאפשרת  היא 
סטודנטים לקבלת חונכות. סטודנטים רבים המקבלים חונכות בשנת לימודיהם 

הראשונה מתכוננים ומצפים ליום שהם עצמם יהפכו לחונכים.

סוגיות לא פתורות להמשך הלמידה 
חשש מתלות - ייתכן שהמעבר ממערך שיעורי עזר למערך של חונכות הגביר 	 

שניתן  כפי  יותר,  גדול  הקצאת מספר שעות  בחונך.  החניך  התלות של  את 
בחונכות, עלולה לפגוע במקרים מסוימים בפיתוחו של לומד עצמאי, בפרט 

אם החונכות נמשכת לאורך כל שנות הלימודים. 
היצע מול ביקוש - הביקוש לחונכות הלך וגבר. בשנת 2013 )תשע"ג(, למשל, 	 

הוגשו כ-400 בקשות לחונכות, אך בפועל הוקצו רק 230. 
אי ודאות לגבי עתידו של הפרויקט והיקפו - צמצום או הפסקה של שיתוף 	 

הפעולה עם פר"ח עלולים לסכן את המשכיותו של הפרויקט.
שאלת המיון - נשאלת השאלה אם מרכז ההערכה סינן מלכתחילה מועמדים 	 

שהרגישו לא בנוח לעבור מיון קבוצתי, אך היו עשויים להתאים לרוח הפרויקט. 
חשש להתפתחות תרבות של "מגיע לי" - ייתכן כי מתן הסיוע לסטודנטים 	 

החניכים ללא דרישה לתמורה כלשהי מייצר דינמיקה של בקשות ללא גבול 
לסיוע נוסף. 

סיכום
בפרק זה בחרנו לספר על הצלחות סטודנטים עם ליקויי למידה הלוקחים חלק 
בפרויקט החונכות של פר"ח-לשם – "סטודנט לסטודנט". חשוב היה לנו לתאר 
את מעגלי התקשורת השונים החל מרמת הפרט ביחסים שבין חונך לחניך וכלה 
בהצלחת  מרכזי  כנדבך  וחוץ-מכללתיות  מכלליות  פנים  מערכות  בין  ביחסים 
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הפרויקט. בעזרת תיאור הפעולות ועקרונות הפעולה ביקשנו לבחון את תרומת 
הרצף  כי  מצאנו  כולם.  בין  ומחבר  מגשר  כגורם  הפרויקט  להצלחת  היועצות 
החולשת  התמקצעות  אפשרו  השנים  במשך  עבודתן  את  שאפיינו  וההמשכיות 
על רבדים שונים של החונכות. הדבר ִאפשר לשמר פעולות מקדמות הצלחה ובד 
פתיחות,  עברו תהליכים של  ולהתעדכן. מצאנו שכל השותפים  בבד להתחדש 
לתאר  שניסינו  והמקבילים  המצמיחים  היחסים  והשתנות.  למידה  התפתחות, 
בפרק זה מצטיירים כיחסים בעלי אופי פתוח, טבעי, עם השפעות הדדיות ושיח 
הדדי, אך בעיקר הם משקפים אהבה אמיתית לסטודנטים, אמונה בהזדמנויות 

שהפרויקט יוצר וביסוס התשתיות שהוא נסמך עליהן.
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פרק 18
"כמו שהוא למד מהו מוסד אקדמי, כך אני למדתי 

נגישות מהי" – שילוב סטודנט עם מוגבלויות 
במכללה / עדנה צפריר

בחרתי לתעד את סיפור ההצלחה של עמית, סטודנט עם ליקוי ראייה ועם נכות 
בתכנית  במכללה  שלמד   1,)Cerebral Palsy - CP( מוחי  שיתוק  מסוג  פיזית 
בוגרי תואר ראשון רב-תחומי באחריות אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. כשהתחלתי 
כיועצת  התואר.  סיום  לקראת  השלישית,  בשנתו  היה  הוא  הפרק  את  לכתוב 
המכללה ליוויתי אותו במהלך כל שנות הלימודים, והקשר בינינו נשמר אף בסיום 

הלימודים. 
הבחירה בעמית נבעה מהקשר האישי שנוצר בינינו מיד עם קבלתו ללימודים, 
לו לממש את המטרה  לסייע  רציתי  יכולת הלמידה שלו.  לזיהוי  קשר שהוביל 
שהציב לעצמו – סיום תואר ראשון במכללה. אמנם עמית אינו סטודנט המאובחן 
בחלקם  דומים  אתם  מתמודד  שהוא  הנכות  מאפייני  אך  למידה,  ליקויי  עם 
למאפיינים של ליקויי למידה, כגון קשיים בזיכרון לטווח ארוך, בתפיסה ובעיבוד 
מידע. הואיל והוא התקשה להגיע למכללה בקביעות בשל תלות במלווה שנהג 
קיימנו  וכן  הסטודנטים,  דיקן  במשרד  בחדרי  נערכו  בינינו  הפגישות  ברכב, 
שיחות טלפון והתכתבות בדואר האלקטרוני. הקשר הראשוני נוצר כשעמית בא 
יכולות  אילו התאמות  ולברר  בנוגע לתכנית הלימודים באנגלית  להתייעץ אתי 
לעזור לו להתמודד עם המבחנים במכללה. כך נבנה קשר מורכב וייחודי, המבטא 

עבורי סיפור הצלחה. 

המכללה האקדמית אחוה 
המכללה ממוקמת על קו התפר בין הנגב למרכז הארץ. במכללה פועלים שלושה 
הוראה  ולתעודת   )B.Ed.( ראשון  לתואר  המכשיר  לחינוך  ספר  בית  ספר:  בתי 

שיתוק מוחי הוא אוסף של ליקויים בהתפתחות התנועה והיציבה המיוחסים להפרעה   1
והתינוק  העובר  של  המתפתח  במוח  המופיעה   ,)non-progressive( מתקדמת  לא 
כלל  בדרך  מתלוות  מוחי  בשיתוק  המוטוריים  לליקויים  בפעילות.  למגבלות  וגורמת 
הפרעות חושיות, קוגניטיביות, תקשורתיות, תפיסתיות ו/או התנהגותיות ו/או הפרעות 

 .)Bax et al., 2005( אפילפטיות
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ספר  ובית  הוראה;  לעובדי  מתקדמים  לתארים  ספר  בית  שונים;  במסלולים 

ובפסיכולוגיה  הסביבה  במדעי  החיים,  במדעי  ראשון  לתואר  המלמד  למדעים 

בנגב במסלולים כלכלה, מדעי  בן-גוריון  ולתואר ראשון באחריות אוניברסיטת 

ההתנהגות, מדעי המחשב, רב-תחומי )כללי( ומדעי הרוח. במקביל למסלולים 

להשלמת  מכינות  והשתלמויות,  תעודה  ללימודי  מרכזים  פועלים  האקדמיים 

לסיוע  מרכז  קיים  במכללה  החיים.  ולמדעי  לחינוך  ייעודיות  ומכינות  בגרויות 

לימודי, שהוא באחריות דיקן הסטודנטים.

המרכז לסיוע לימודי
פועל   2001 משנת  במכללה.  הסטודנטים  לכל  מענה  נותן  הסטודנטים  דיקן 

בקמפוס.  הסטודנטים  אוכלוסיית  לכלל  לימודי  לסיוע  המרכז  הדיקן  ביוזמת 

המרכז התחיל לפעול כמרכז רב-נכותי, ובכך היה פורץ דרך באופן ההתייחסות 

ליקויי  עם  סטודנטים  מסתייעים  במרכז  נכויות.  עם  הסטודנטים  לאוכלוסיית 

למידה, אנשים עם מוגבלויות, עולים חדשים, אנשי מילואים וסטודנטים מהמגזר 

הבדווי. כל סטודנט הנתקל בקושי במהלך לימודיו יכול לפנות לצוות היועצות 

נמצא  הוא  ואם  קשייו,  על  ולשוחח  והיועצת(  המכללה  )פסיכולוגית  במכללה 

שונות.  לו התאמות  ונקבעות  במרכז  לקליטתו  ראשוני  תהליך  מתאים, מתחיל 

בהמשך מוצע לו טיפול מתקדם שנועד לשפר את יכולת הלמידה שלו, הכולל 

תוכן,  לתחומי  בהתאם  אישית  חונכות  במשותף:  שנבנית  לימודי  סיוע  תכנית 

שיחות  ובו  רגשי  טיפול  וכן  וטכנולוגיה  למידה  באסטרטגיות  הדרכה  סדנאות, 

אישיות וסנגור מול מרצים ומול הסגל הִמנהלי. 

מתודולוגיה
כדי ללמוד על סיפור ההצלחה, תשאלה מלוות הלמידה מקבוצת הלמידה של 

אליהם  הפנתה  כלומר  שלו,  החונכת  ואת  עמית  את  התמיכה  מרכזי  מנהלות 

שעמית  באופן  התמקד  התשאול  מהצלחות".  ל"למידה  הנוגעות  חקר  שאלות 

נוסחו  השאלות  כך.  לשם  נוקט  שהוא  ובדרכים  בלימודים  הצלחתו  את  תופס 

מידע  לדלות  וביקשו  העבר  מהצלחות  ללמידה  הראשונה  למתודה  בהתאם 

ממוקד על המרכיבים שהובילו להצלחתו ועל הפעולות שנעשו במסגרת הליך 

הלמידה. כמו כן אוגדו כל התכתבויות הדואר האלקטרוני בין עמית ליועצת ובינו 

למרצים ולסגל הִמנהלי כדי לנתחן לצורך למידה.
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ניתוח המידע שנאסף נשא אופי נרטיבי פרשני. המטרה הייתה לאתר מוקדי 
את תהליך  לקטגוריות המשקפות  ולסווגם  לתפיסת ההצלחה שלו  בנוגע  שיח 
את  המתאר  מערך  נוצר  כך  שונים.  במישורים  עמית  של  האישי  ההתפתחות 
מרכיבי תהליך הלמידה שהובילו להצלחתו של עמית, ובעקבות זאת נבנה מודל 

הצלחה לעבודה עם סטודנטים עם מוגבלויות.

ההצלחה נלמדת 
הצלחתו של עמית נמדדת על פי המדדים להצלחה בלימודים אקדמיים: מעבר 
הלימודיות  המטלות  בכל  עמידה  המתבקש,  ובממוצע  בהצלחה  לשנה  משנה 
ויכולת להתמצא במערך האקדמי התומך האנושי והטכני, כגון מרכז התמיכה, 

הספרייה, המרכז הטכנולוגי, המרצים והסגל הִמנהלי.

תיאור ההצלחה 
סיפור ההצלחה מתאר את התקדמותו של עמית בעקבות השינוי במערך הסיוע 

שניתן לו בתהליך שגיבשנו עמו. 

ההצלחה מבחינת הסטודנט

דוגמאות לפעולותהיום בשנה הראשונההתחום 

תפקוד 
כללי

1. היה תלוי באמו 
2. לא הכיר את 

ערוצי הסיוע 
הקיימים במכללה 

3. חי בתחושת 
חוסר אונים ובחרדה 

עמוקה 

1. עצמאי יותר 
2. מכיר את ערוצי 

 הסיוע השונים
במכללה 

ובאוניברסיטה 
3. פונה לקבלת סיוע 

4. יוצר קשר עם 
חונכים

בכל סמסטר עמית 
היה נפגש אתי, 

ובהתאם לתכנית 
הלימודים יצרנו קשר 

עם חונכים מתחומי 
תוכן שונים

סיוע 
לימודי 
)כללי( 

נעזר מעט בשיעורי 
עזר, לא הכיר את 

זכויותיו במוסד 
לביטוח לאומי 

בהקשר זה 

נעזר בשיעורי עזר 
בכל המקצועות 

ויודע מהן זכויותיו 
במוסד לביטוח 

לאומי

בכל סמסטר נקבעה 
פגישה עם העובדת 
הסוציאלית לבניית 
תכנית סיוע לימודי 

בהתאם לצרכים 
ולתכנית הלימודים 
על פי הכללים של 

המוסד לביטוח 
לאומי
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ההצלחה מבחינת הסטודנט

דוגמאות לפעולותהיום בשנה הראשונההתחום 

פיתח תלות ביועצת חונכות 
וברכזים למציאת 

חונכים 

עצמאי ופעיל בארגון 
ובתכנון של שיעורי 

העזר 

תיאם ביוזמתו שיעורי 
עזר עם חונכים, חיפש 

חונכים באתרים 
באינטרנט, פנה 

למרצים שימליצו על 
חונכים, פנה לעמותת 

על״ה המטפלת בין 
השאר באנשים עם 

ליקויי ראייה 

כמעט שלא הכיר התאמות 
את ההתאמות 

לסטודנטים 
עיוורים, הכיר 

בעיקר התאמות 
שקיבל בתיכון 

מכיר את ההתאמות 
הרלוונטיות 

לאקדמיה ומקבל 
אותן 

הסטודנט יצא 
מבחינה כשזו לא 
הותאמה לצרכיו 

המיוחדים )לא קיבל 
טופס בחינה מודפס 

בגופן המתאים לו(

שימוש 
בעזרים 

טכנולוגיים 

לא הכיר תוכנות 
לימוד ועזרים 

טכנולוגיים 
המותאמים 

לעיוורים, וכמעט 
שלא היה לו ידע 

בנוגע לאסטרטגיות 
למידה וזיכרון

משתמש ביעילות 
בכל העזרים 
הטכנולוגיים 

הקיימים במכללה 
ובאוניברסיטה ומכיר 
אסטרטגיות לשיפור 

תהליכי למידה

העזרים כללו: תוכנות 
zoom text, טמ״ס 

)טלוויזיה במעגל 
סגור(, תוכנות 

הקראה בעברית 
ובאנגלית, תוכנות 

לארגון טקסט

המרכז 
לסיוע 

לימודי 

לרוב הייתה הגנת 
יתר וקבלת אחריות 

במקום להעביר 
את האחריות 

לסטודנטים עם 
מוגבלויות

האחריות להצלחה 
בלימודים היא בידי 

הסטודנטים 

שיתוף הסטודנט 
בבניית חלופות 

לפתרון דילמות, 
דרישה מהסטודנט 

להגיש טפסים 
ועבודות במועד

תיאום בין 
הגורמים 

המטפלים 
בתוך 

המכללה 
ומחוצה לה

לא היה קשר בין 
הגורמים המטפלים 

בסטודנטים עם 
מוגבלויות 

מופעל מערך רב-
מקצועי לטיפול 
בסטודנטים עם 

מוגבלויות

שיתוף הגורמים 
במוסד לביטוח 
לאומי, הוספת 

כוח אדם למרכז 
הטכנולוגי ומינוי 

רכזת נגישות 
הנמצאת בקשר עם 

עובדת השיקום
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ההצלחה מבחינת הסטודנט

דוגמאות לפעולותהיום בשנה הראשונההתחום 

מעקב אחר 
סטודנטים 

עם 
מוגבלויות 

לא היה מעקב 
אחר סטודנטים 

עם מוגבלויות 
שעוברים ללמוד 
באוניברסיטת בן-

גוריון בנגב להמשך 
לימודים 

מתבצע מעקב אחר 
הסטודנטים על ידי 

יועצת המכללה, 
מועבר מידע 

לאוניברסיטה לפני 
הקבלה ללימודים, 

ונבדקת השתלבותם 
במעגל העבודה 

כל שנה יועצת 
המכללה מעבירה 

שאלון לסטודנטים 
המקבלים סיוע 

לימודי ולחונכיהם 
במטרה לבדוק 

שביעות רצון ומדדים 
לשיפור ולשימור

מודעות 
בקרב 

מרצים 
וסגל 

הִמנהל 

מרצים ואנשי 
סגל לא הכירו את 

הצרכים המיוחדים 
של הסטודנטים עם 

המוגבלויות

המרצים ואנשי הסגל 
מכירים את הנהלים 

ואת הדרכים לעבודה 
עם סטודנטים עם 

מוגבלויות, מתייעצים 
עם הצוות של משרד 

הדיקן בעת הצורך 
ומעלים רעיונות 

לשיפור התקשורת

המרצים מודעים 
לבעייתו של 

הסטודנט בעקבות 
מכתבים שקיבלו 

מהיועצת 

תוצרים חיוביים של ההצלחה
ממרכז  שלו,  מהציונים  רצון  שביעות  על  דיווח  עמית  סובייקטיביים:  תוצרים 
)"במבחן באנגלית  הסיוע הלימודי ומהטיפול שהוא מקבל מכל צוות המכללה 
אני מקום רביעי, בכיתה אני עדיין מקום ראשון"(. חלה עלייה בתחושת הביטחון 
והמסוגלות העצמית בעקבות שינויים בתפיסתו של עמית כלומד יחיד במרחב 
לטיול  ולטוס  הראשון  התואר  את  לסיים  שואף  שהוא  סיפר  עמית  האקדמי. 

בחו"ל, וכך עשה.
לשנה,  משנה  המעבר  ציוני  בדרישות  עמד  עמית  אובייקטיביים:  תוצרים 
ממוצע הציונים שלו 78, והוא סיים את כל חובותיו לקבלת התואר; קיבל פטור 

מאנגלית; השתמש בעזרים טכנולוגיים במהלך הלימודים.
 

מחירי ההצלחה 
עמית היה עסוק מאוד בלימודיו, כך שלא התפנה לפעילות חברתית ואישית. . 1
ופקפק . 2 הִמנהל  ובסגל  הייעוץ  בצוות  בחונכים,  ניכרת  תלות  פיתח  עמית 

ביכולתו להצליח באופן עצמאי. משום כך הוא חש צורך בהמשך ליווי של 
מערך התמיכה: 
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אני חוזר ואומר, אם אף אחד לא יסביר לי על דברים במכללה, איך, כמה, 
למה, מי, מה, מתי – אני לא אדע. אני יודע לעשות רק כשמסבירים לי, ואף 

אחד עדיין לא הסביר לי. 

פעולות שהביאו להצלחה 
בחרתי להתמקד בפעולות המתארות כיצד קיבל עליו עמית אחריות ללימודים 
ופעל למען הצלחתו. הציטוטים והדוגמאות נלקחו מחלופת המכתבים בינו לביני 

ומתשובות שהתקבלו במהלך שאלות החקר ללמידה מהצלחות. 
 

הפעולות שעשה עמית 
עבד עם כמה חונכים בו-זמנית והתאים שיטות לימוד שונות לתחום הנלמד: . 1

חומר  בהעלאת  לסייע  שיכולות  מילים  )רשימת  האסוציאציות  שיטת 
מהזיכרון(, סיכומים, כרטיסיות. 

אתי הייתה מתמללת לבד ואז עברנו על זה והיא הציבה עובדה שככה 
היא עובדת. היא שאלה מה הכי טוב, ואני ביקשתי שהיא תתמלל. זה עזר 

לי לזכור. מנהלים שיחה ואני עולה על הטריגרים )אסוציאציות(.
למפגשים . 2 בנוגע  ולחונכים  לעצמו  תזכורות  השולח   Gmail יומן  הפעיל 

מתוכננים ולחומרים הנדרשים לכל מפגש. 
דיווח לי באופן שוטף על התקדמות העבודה ועל המפגשים עם החונכות . 3

ונפגש עמי פעם בשבוע: ״בחדר הזה ]חדר היועצת[ אני גר. כאן חושבים על 
בעיות, מוצאים פתרונות, לא משהו רשמי״.

יצר קשר עם מרצים כדי ליידע אותם אילו התאמות יש לו במבחנים. לדוגמה . 4
אימייל ששלח למרצים שלו:

לכל המרצים שאני לומד אצלם בקורס שלום, 
בעל תעודת  )אני  ירודה  ראייה  לי עקב  כרטיס ההתאמות שנתנו  מצ"ב 
עיוור(. ההתאמה שהייתה לי בתיכון, ונאמר לי שבלימודים אוניברסיטאיים 

נתונה לשיקול דעתו של המרצה, היא בחינה מותאמת.
כתב: . 5 הקורס  ולרכזת  ליועצת  ששלח  באימייל  עזרה.  וביקש  בקשייו  הכיר 

עם מקריא[  לבד  ]בחדר  אבחן  איפה  בחינה  כל  לפני  לדעת  יכול  אני  ״איך 
ולוודא שמגדילים לי את הבחינה ]גופן +20[? הבחינה הקרובה היא ב-11.3״.

התייחס בהומור אל עצמו ואל המוגבלות שלו: ״אין מצב שאני אלמד משהו, . 6
לא קיבלתי את הגנים של אמא שלי... בן אדם הולך לפניי, אני "רואה" לאן 

הוא הולך והולך אחריו״.
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הפעולות שעשה צוות הייעוץ 

צוות הייעוץ כלל את החונכת שליוותה את עמית כל השנים, את רכזת הלימודים 
בִמנהל הסטודנטים ואותי – יועצת המכללה. אתמקד בכמה תחומים:

א. בניית נוהל עבודה לשילובו של עמית 

קליטה: עמית נפגש אתי וקיבל הדרכה בנוגע לגורמים המטפלים במכללה. . 1
בבחינות  להתאמות  זכאות  לקבלת  להביא  עליו  טפסים  אילו  לו  הוסבר 

ובעבודות, ונקבעה מסגרת המפגשים האישיים.
בדיקת התאמות: נבדקה הרלוונטיות של ההתאמות שקיבל בעבר ללימודים . 2

במסגרת אקדמית. הבדיקה נעשתה עם עובדת סוציאלית מעמותת על"ה. 
התקבלו החלטות בדבר ההתאמות המקובלות לסטודנטים עם ליקויי ראייה, 
ונבדק מהו הנוהל במוסדות אקדמיים אחרים. דוגמה להתאמות: בשל בעיית 
זיכרון חריפה וצורך מתמיד בסיוע לימודי, נענו המרצים לבקשה להפחית 
חומר על ידי צמצום מספר השאלות, ולעתים גם אישרו מבחנים בעל-פה. 
לא  כי  יוודא  נוכחותו  כדי שבעצם  אפילו מרצה שהזמינה מתשאל,  הייתה 

תיכשל בלשונה ותרמוז לסטודנט איך עליו לענות על שאלות הבחינה. 
בניית תכנית לימודים: בכל סמסטר נבנתה תכנית לימודים אישית בתיאום . 3

עם העובדת הסוציאלית של המוסד לביטוח לאומי.
מדור . 4 לבין  ביני  שוטף  קשר  התקיים  במכללה:  מטפלים  גורמים  יידוע 

למבחנים  ההתאמות  בדבר  הודעה  להם  שלחתי  סמסטר  בכל  הבחינות. 
הנחוצות לעמית. 

יצירת קשר עם מרצים: בתחילת כל סמסטר דווח למרצים כי בכיתתם לומד . 5
לו מבלי לפגוע  יכולות להינתן  ונבדק אילו התאמות  סטודנט לקוי ראייה, 

בדרישות הבחינה.

ב. מתן סיוע לימודי 

הצבת מטרות: במפגשים האישיים בין עמית לבין היועצת ורכזת הלימודים . 1
דיברנו על מטרות לטווח קצר )שיעורים וסיכומים( ועל מטרות לטווח ארוך 

)מבחנים(, על סדרי עדיפויות ועל נושאים שכדאי להתמקד בהם. 
נעשה באמצעות . 2 איתור הסטודנטים המתאימים  לחונכות:  גיוס סטודנטים 

פרסמנו  זאת  מלבד  הלימודים.  תחום  רכזת  ודרך  המרצים  דרך  פרסום 
מודעות באתר המכללה וציינו כי מדובר בסטודנט עם ליקוי ראייה. ניסינו 
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לשתף את עמית בגיוס חונכים וביקשנו ממנו לפנות לסטודנטים בכיתתו, אך 
הוא לא התלהב מהרעיון.

דיווח . 3 באמצעות  נעשה  המעקב  החונכות:  שעות  ביצוע  אחר  שוטף  מעקב 
חודשי שהתקבל מעמית בדואר האלקטרוני ובפגישות אישיות עם החונכים. 

הדיווחים הועברו למוסד לביטוח לאומי לתשלום. 
למידה . 4 באסטרטגיות  הדרכה  קיבלו  הסטודנטים  חונכים:  צוות  ליווי 

עם  בעבודה  פתרונות  ובמציאת  בעיות  בזיהוי  להם  שסייעו  ובטכנולוגיות 
הסטודנט.

מעקב אחר ההתאמה של תכנית הלימודים: בתחילת הסמסטר בנתה רכזת . 5
הלימודים תכנית ובדקה על סמך ניסיון העבר מי מהמרצים מתאים לעבודה 
עם אנשים עם מוגבלויות. בסוף הסמסטר נבדקו הישגיו של עמית בלימודים 

ועמידתו בתנאי המעבר לסמסטר הבא.
שהתבטא . 6 ואכפתיות  דאגה  של  קשר  בינינו  נוצר  תומך:  אישי  קשר  יצירת 

בנגישות גבוהה של השירות )בשעות הקבלה ומחוץ להן(, בתקשורת ישירה, 
בלתי-פורמלי  בהומור. התקיים שיח  פתוחה המאופיינת  תומכת,  מעודדת, 

על נושאים אישיים, לרבות היבטים שקשורים למוגבלות.

 . שילוב חברתי 

שילוב במסגרת החברתית של קבוצת הלימוד: פניתי לממונה על מעורבות . 1
חברתית וביקשתי את עזרתה באיתור סטודנט שיסכים לצאת עם עמית ליום 
סיור. אותר סטודנט מלווה, והוא היה צמוד אל עמית לאורך כל המסלול, כך 
שעמית יכול היה להיות חלק מהכיתה, מה שעזר לו בהמשך להשתלב בה 
מבחינה חברתית. עם זאת, במפגשים האישיים עדיין עלו תכנים שהעידו על 

קושי להשתלב במסגרת החיים הסטודנטיאליים. 
שילוב באגודת הסטודנטים: כיועצת הנמצאת בקשר עם אגודת הסטודנטים . 2

עם  לסטודנטים  כרכז  הסטודנטים  באגודת  עמית  את  לשלב  הצעתי 
מוגבלויות. 

ד. עבודה מערכתית להעלאת המודעות של כלל המערכות במכללה לצורצ נ ישות 

חוברת הסברה: בעזרת המוסד לביטוח לאומי פורסמה חוברת הסברה על . 1
הצורך בנגישות של כל המרצים ואנשי הסגל בקמפוס לכל סטודנט. 
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יום נגישות: התקיים יום נגישות בהנחיית עמותת נגישות ישראל.2 . 2
הדרכה . 3 בהם  וניתנה  אוריינטציה  ימי  נערכו  סמסטר  מדי  אוריינטציה:  ימי 

למרצים ולמתרגלים.
קשב . 4 הפרעות  בנושא  הסטודנטים  לכלל  סטנד-אפ  מופע  התקיים  מופע: 

וריכוז, בשילוב הרצאה של ראש החוג לחינוך מיוחד.
פאנל: התקיים פאנל בשיתוף החוג לחינוך מיוחד בנושא זכויות סטודנטים . 5

המתמחה  דין  עורך  השתתפו  בפאנל  לאומי.  לביטוח  במוסד  למידה  לקויי 
הלמידה  ליקויי  בתחום  חינוך  ואנשי  מוגבלויות  עם  אנשים  זכויות  בנושא 

בהשכלה הגבוהה. 
סרטון: הופק סרטון בנושא נגישות שזמין באתר המכללה ומוקרן במפגשים . 6

שונים עם מרצים וסטודנטים. הסרטון מתאר את מערך התמיכה במכללה.3 
המכללה . 7 סגל  את  בכך  ויידענו  המכללה  של  האתר  את  הנגשנו  הנגשה: 

והסטודנטים. 
מציאת פתרונות מתאימים בִעתות חירום: במבצע "עמוד ענן" )2012( הותאמו . 8

כיתות לימוד ומבחן למגבלות ניידותו של עמית לנוע ממקום למקום בעת 
סכנה ביטחונית. הטיפול בכך העלה את הנושא על סדר היום.

מבניות . 9 התאמות  ונעשו  פיזית,  נגישות  רכז  מונה  הפיזית:  הנגישות  מיסוד 
במוסדות  מוגבלויות  עם  לאנשים  נגישות  בנושא  התקנות  פי  על  במכללה 

להשכלה גבוהה. 

ה. הסתייעות ב ורמים נוספים מחוץ למכללה

בנושא . 1 האם  עם  ושיחות  פגישות  קוימו  הקרובה:  המשפחה  עם  היכרות 
עצמאות הסטודנט.

מפגשים ושיחות עם עובדת שיקום בביטוח לאומי: ניתנו דיווחים שוטפים . 2
לקחים.  ולהפקת  השנה  לסיכום  לימודים  שנת  כל  בתום  מפגשים  וקוימו 
עמית השתתף במפגשים אלה, שבהם בדקנו מה היה טוב במהלך השנה ומה 

היה טעון שיפור. 

2000 בטקס בבית  והושקה רשמית בקיץ   1999 ישראל הוקמה בשנת  נגישות  עמותת   2
הנשיא. העמותה שמה לה למטרה להנגיש אתרים בישראל לאנשים עם מוגבלויות. עם 

תורמיה נמנים בין השאר קרן יד הנדיב וקרן תד אריסון. 
.http://www.youtube/com/watch :3  לצפייה בסרט ראו
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עקרונות הפעולה 
כל . 1 למשך  בסטודנט  התמיכה  לניהול  התמיכה  ממרכז  צוות  איש  הצמדת 

לימודיו במכללה: כיועצת הקמפוס ומנהלת מערך התמיכה ריכזתי את מערך 
בתיווך  ביטוי  לידי  בא  כ"מנהלת טיפול". הדבר  ותפקדתי  התמיכה בעמית 
מול גורמים במכללה ומחוצה לה, בתיאום עם המרצים והרכזת המנהלית, 
בהעלאת מודעות של מרצים, בסנגור, במציאת חונכים והדרכתם ובמעקב 
צמוד אחר ההתקדמות האקדמית של עמית. פעלתי ליצירת שיתוף פעולה 

בין הגורמים השונים שלקחו חלק במהלך הליווי. 
אנשי . 2 עם  קשר  יצרתי  במכללה:  מוגבלויות  עם  לאנשים  המודעות  הגברת 

סגל ההוראה והסגל הִמנהלי להעלאת מודעותם להתמודדות סטודנטים עם 
הסביבה האקדמית. הנושא הועלה באמצעים שונים באירועים של המכללה, 
נשלחו מכתבים למרצים בנוגע לסטודנט, והם הוזמנו למפגשי אוריינטציה 

ולימי נגישות.
לימודים . 3 במסגרת  מוגבלויות  עם  אנשים  לקליטת  במכללה  נהלים  הגדרת 

אקדמית: התבצעו פעולות להסדרה פורמלית של קליטה וליווי סטודנטים 
עם  לאנשים  היבחנות  ודרכי  התאמות  ניסחתי  כך  לשם  מוגבלויות.  עם 
שלחתי  השונים.  הלימוד  לתחומי  בהתאם  מיוחדות  והתאמות  מוגבלויות 
כל  לגבי  )היועצת(  ואותי  הנגישות  רכזת  את  לעדכן  הנחיה  רישום  למדור 
סטודנט עם מוגבלות שמתעניין בלימודים במכללה או שנרשם אליה, כדי 
לסייע  וכן  במכללה  הקבלה  בוועדת  ולהדריכו  נחוץ  מידע  לו  לתת  שנוכל 
זכאותו ללימודים דרך המוסד לביטוח לאומי. באתר הדיקן  לו לבדוק את 
ובמידע האישי לסטודנט נמצא טופס נוהל התאמות מיוחדות, ועל הסטודנט 

להכיר את הנוהל, לחתום על הטופס ולהעבירו למשרד הדיקן.
בהתאם . 4 במכללה  מתקנים  ונוספו  נבנו  במכללה:  הפיזית  הנגישות  הגברת 

להחלטות יועץ נגישות חיצוני. באודיטוריום ובחמש כיתות הותקנו מערכות 
הגברה ומערכת step here לעיוורים בהתאם לתקנות הנגישות.

פיתוח קשר הורי גם מכיל וגם דורש: פותחה מערכת יחסים המבטאת קבלה . 5
ללא תנאי וליווי חם, מחבק ותומך, ובצדה דרישה מהסטודנט לעמוד בכל 

הדרישות האקדמיות המקובלות. 
עולה, . 6 לעיל  מהנאמר  לא-פורמלי:  לקשר  פורמלי  מקצועי  קשר  בין  שילוב 

שהקשר המקצועי-ייעוצי שפותח התמקד באופן ענייני בצורכי הסטודנט, 
הדדית  והתייחסות  הומור  כמו  פורמליים,  פחות  היבטים  הכיל  בעת  ובה 

לתחומים אישיים. 
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נקודת המפנה בתהליך
בפנייה  ביטוי  לידי  באה  זו  מפנה  נקודת  למצבו:  הסטודנט  של  אחריות  קבלת 
עמית  ללא תיווך שלי.  ואל הסגל הִמנהלי  הישירה של עמית אל סגל ההוראה 
הבין כי עליו להיות עצמאי בהתנהלותו מול סגל ההוראה, ועם הזמן החל לפנות 

ישירות אל המרצים ואל רכזת ההוראה.

סוגיות לא פתורות להמשך למידה
עם 	  אנשים  שילוב  של  בהקשר  מרצים  בעמדות  השינוי  את  מעצימים  כיצד 

למען  פועלים  אינם  עדיין  מהמרצים  חלק  האקדמיה?  בעולם  מוגבלויות 
הצלחתם האקדמית של סטודנטים עם מוגבלויות. 

בצוות 	  מאויש  אינו  התמיכה  מרכז  התמיכה:  במרכז  מקצועי  בצוות  חסר 
שמומחיותו היא עבודה עם ליקויי למידה ועם מוגבלויות בכלל. 

הקמפוס אינו נגיש דיו: יש לשפר את מצב הקמפוס מבחינת הנגישות הפיזית, 	 
כגון בניית מעליות והכנסת מכשור טכנולוגי מתקדם.

סוגיות לא פתורות – מנקודת מבטו של הסטודנט 	 
כיצד לשלב חברתית סטודנטים עם צרכים מיוחדים? 	 
כיצד להקנות כלים לחיפוש עבודה וליציאה לעצמאות? 	 
כיצד לעזור להורים לסטודנטים עם מוגבלויות? לדוגמה, האם לשתף אותם 	 

בתהליך הליווי, וכיצד להסתייע בהם, אם בכלל?
הייעוץ וההכוונה בלימודי המשך עדיין אינם מגובשים.	 

סיכום אישי 
השביל הזה מתחיל כאן 

בין סניף בנק למעיין. 
לא סלול, לא תמיד מסומן 
השביל הזה מתחיל מכאן. 

חוצה את העיר 
עולה על ההר 

ממשיך על הים 
ממשיך גם מחר.

חותך באוויר, בין הבתים 
יוצא אל האור, אל חיים חדשים... 

)אהוד בנאי, "יוצא לאור"(
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תיעוד ההצלחה הוא תחילתו של שביל, השביל שבו הלכנו יחד – הסטודנט, אני 
לכל  המתאימים  התנאים  את  לספק  שואפים  אנו  אחוה  במכללת  כולו.  והצוות 
סטודנט עם מוגבלות וליקוי למידה, כדי לאפשר לו להצליח בלימודים ולממש 
את הפוטנציאל הגלום בו. אוכלוסיית הסטודנטים היא מגוונת, ולכל סטודנט, גם 
אם מגבלותיו דומות לאלו של אחר, עשויים להיות כוחות וצרכים שונים, וייתכן 
כי גם אלו ישתנו במהלך הלימודים. מכלל הסטודנטים עם המוגבלויות הלומדים 
במכללה, בחרתי לכתוב על ההצלחה של סטודנט אחד שיצר אתי קשר אישי, 
שנקט  והדרך  שלו  ההומור  חוש  כיועצת.  לעבודתי  מעבר  הוא  קשר שלהבנתי 
זכויותיו,  על  לעמוד  למד  הוא  אותי.  ריגשו  בקשיים  במאבקו  השנים  במהלך 
ומשנה לשנה מצא דרכים לקבל עליו אחריות ללימודיו. בזכות תהליך זה היום, 
כשסטודנט חדש מגיע למכללה, הוא מקבל את כל התמיכה והסיוע הנדרשים, 

בהתאם לנהלים שפיתחנו.
כמו שהוא למד מהו מוסד אקדמי, כך אני למדתי נגישות מהי.

מקורות 
Bax, M., Goldstein, M., Rosenbaum, P., Leviton, A., Paneth, N., Dan, B., 

et al. (2005). Proposed definition and classification of cerebral palsy. 
Development Medical Child Neurology, 47(8), 571-576. 
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שכתבו  למי  וייחודיים  אותנטיים  הם  זה  בספר  המסופרים  ההצלחה  סיפורי 
אותם ולשותפיהם, מושאי הסיפורים. עם זאת, נראה לנו לא פעם, שכל סיפור 
הוא הסיפור של כל אחד מאתנו. השיחות הרבות שקיימנו על סיפורי ההצלחה 
משותפים  מכנים  ולמצוא  שונות  מזוויות  עליהם  להשקיף  זמן  פסק  לנו  הקנו 
בין מנהלות מרכזי התמיכה התעצמה  אותם. תחושת השותפות  בין המספרות 
אהדה  שעוררו  קושי,  על  או  התלבטות  על  הצלחה,  על  תיאורים  כשנשמעו 
מעין  שהיא  מכיוון  וכמסקרנת,  כמלהיבה  התגלתה  המשותף  מציאת  והזדהות. 
עיניים.  מאיר  נוסף,  מכיוון  והשומעים  המספרים  מעשי  את  המשקפת  בבואה 
משלה,  קודים  עם  שפה  יצר  נפגשנו  שבהן  השנים  במהלך  שהתגלה  המשותף 
שהצמיחו  דיונים   – פוריים  דיונים  ועורר  חברויות  רקם  ונדיבות,  תמיכה  עודד 
תובנות ומוטיבציה לעשייה, אך גם עוררו שאלות ורצון ללמידה נוספת. האיסוף 
של עקרונות הפעולה חשף היבטים רבים מתורת הפעולה של מרכזי התמיכה, 
תורה שנכתבה על סמך הניסיון המצטבר והופכת כאן מתורת פעולה שבעל פה 

לתורת פעולה שבכתב. 
בפרק זה נציג את תבונת העשייה בתחום של סטודנטים עם ליקויי למידה 
המובאים  בסיפורים  המוצגים  הפעולה  עקרונות  ניתוח  מתוך  שהתגלו  כפי 
בספר. המשגת עקרונות הפעולה לכדי תורת פעולה מצביעה על שלושה ערוצי 
פעולה מרכזיים, כפי שיפורט להלן. חלק מעקרונות הפעולה המופיעים בפרקים 
משתבצים היטב בערוצים אלה, וחלקם חופפים יותר מערוץ פעולה אחד. חלק 
ייחודיים לאנשים שעשו אותם,  נותרו  מעקרונות הפעולה שזוהו בפרקי הספר 

וכוחם נותר דווקא בראשוניותם ובבלעדיותם ואולי אפילו במקריותם. 
לכל ערוץ פעולה מיקוד אחר, ולכן נגזרות ממנו פעולות שונות. רוב עקרונות 
וארגונים  לדמויות   - וקצתם  הסטודנט,  עם  לעבודה  ישירות  מכוונים  הפעולה 

בסביבתו – לסגל האקדמי, לסגל הִמנהלי ולשותפים לתפקיד. 
שלושת ערוצי הפעולה נעים על פני רצף בין שיטתיות סדורה לגמישות רגישה. 
זו ניעה עדינה בין שימוש בטכניקות עבודה ברורות ומתוקפות מקצועית לבין 
היכולת של אנשי  ויצירתיות.  רגישות  אינטואיציה,  פעולה מתוך ערנות לאחר, 
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וגם לתחושות  המקצוע להישאר בעת ובעונה אחת נאמנים לתאוריה ולכלליה 
ולרגשות המלווים את התהליך היא תנאי שהתגלה כמהותי להצלחה. 

ערוצי הפעולה הם:
לעורר . 1 שנועדה  עשייה  הקשב:  ולהפרעת  הלמידה  לליקוי  מודעות  פיתוח 

למשמעות  בסביבתם  אנשים  ושל  הסטודנטים  של  המודעות  את  ולהגביר 
של ליקוי למידה ו/או הפרעת קשב בחיים האקדמיים ובחיים בכלל. העשייה 
כוללת פעולות שונות ובהן למשל מתן מידע על סוגים של ליקויי למידה, 
על אבחונים ועל אופן קביעת ההתאמות למי שזכאי להתאמה, קיום דיאלוג 
על דרכי התמודדות מוצלחות, סיוע בהפנמת ההשלכות של המצב ויום עיון 

למרצי המכללה בנושא.
ובין-. 2 בין-אישיים  חיבורים  פיתוח  שמהותה  פעילות  ובריתות:  חיבורים 

הלמידה.  ליקוי  של  השלכותיו  עם  יותר  טובה  התמודדות  למען  ארגוניים 
חיבורים אלה מקרבים בדרך אנושית בין אנשים ובתוך כך – בין אנשים למצב 
רחבה,  הוליסטית  תמיכה  מצמיחות  השונות  הבריתות  כבעייתי.  הנחווה 
מתוך הבנה ששינוי מערכתי הנוגע במערכות החיים של הפרט, מביא לשינוי 
שזוהו  הפעולה  מעקרונות  רבים  יחיד.  שינוי  זאת  משעושה  יותר  המיוחל 
כמתאימים לאפיק זה הם פיתוח קשר חם, אישי ותומך, כמו זמינות גבוהה 

מאוד של אנשי המקצוע, הקשבה אמפתית ויחס הדדי ובלתי-פורמלי. 
טכניקות . 3 ופיתוח  כלים  הקניית  להתמודדות:  וכלים  אסטרטגיות  מתן 

מאוישים  התמיכה  מרכזי  חווים.  שהסטודנטים  המגבלות  עם  התמודדות 
באנשי מקצוע מומחים בתחומם לשיטות התערבות קונקרטיות, ובהן הוראה 

מתקנת, אוריינות אקדמית והטבת סדר וארגון בלימודים ובאורח החיים. 

מודעות
בריתות

אסטרטגיות
מערכתי

פרטני

קבוצתי

ערוצי פעולה ועקרונות פעולה במרכזי תמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה
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נציג בפירוט את ערוצי הפעולה ואת עקרונות הפעולה העיקריים שבאמצעותם 
הגענו להצלחה המתוארת בסיפורי ההצלחה:

עקרונות פעולה המגבירים את המודעות לליקוי הלמידה ולהפרעת הקשב . 1
ולהשלכותיהם:

הסטודנט: א.  חיי  על  והשלכותיו  הלמידה  ליקוי  על  ישיר  שיח  פיתוח 
התמיכה כוללת שיחות על ליקויי למידה, המאפשרות לסטודנט להבין 
את משמעות הליקוי עבורו ולהכיר את דרכי ההתמודדות שלו עמו. יש 
הלמידה  ליקוי  עם  הסטודנט  של  השלמה  לעודד  שמצליחות  שיחות 
מתוך הבנה שהוא חלק מזהותו ומאפיין שילווה את חייו. אחרות עוסקות 
אקראיות  להיות  יכולות  השיחות  החיים.  אורח  על  הליקוי  בהשפעות 
חלק  שהן  או  טיפולי,  אופי  ובעלות  עמוקות  מתוכננות,  או  וקצרות 
מטיפול פסיכולוגי. בהיבט המערכתי, השיחות מופנות לבעלי תפקידים 
כדי לסייע בידם לאפשר לסטודנט להיטיב להשתלב בלימודים. בשיחות 
כלפי  המדיניות  עקרונות  על  הליקוי,  מאפייני  על  מידע  נמסר  אלה 
נעשות  זה  בהקשר  סיוע.  אפשרויות  ועל  למידה  ליקויי  עם  סטודנטים 
קיום  עיון,  ימי  קיום  סרטונים,  הקרנת  חוברות,  הפצת  כמו  פעולות  גם 
ואקדמי  ִמנהלי  סגל  לאנשי  למידה  ליקויי  עם  סטודנטים  בין  מפגשים 
ושיחות פרטניות בין אנשי מקצוע ממרכז התמיכה לאנשי סגל. נראה כי 
גוברת ההבנה, שהגברת המודעות של הסגל לנושא היא צעד חשוב למען 

הצלחת הסטודנטים בלימודיהם.
מיצוב שיח אופטימי על ליקוי הלמידה: השיח על הליקוי משלב מסרים ב. 

נובע מאמונה בכוחות של הסטודנט, מבטא  ומעודדים. השיח  חיוביים 
אמירות אופטימיות, משקף דוגמאות של הצלחה, ומצוינים בו היבטים 
אך  אינו מתעלם מהקושי,  זה  הנובעים מליקוי הלמידה. שיח  מקדמים 
ממצב אותו כך שיהיה אפשר להתמודד אתו, ודרך ההתמודדות להגיע 
לצמיחה. שיח כזה מאפשר לסטודנט לראות את עצמו כאדם עם יכולות 
אתו  לחיות  שאפשר  מאפיין   – בחייו  נוסף  כמאפיין  הליקוי  את  ולמקם 

ואפילו למצוא בו יתרונות.
שונים ג.  הרכבים  למידה:  ליקוי  על  מידע  להחלפת  שיח  מרחבי  ארגון 

המתקיימות  שיחות  הליקוי:  על  בשיחה  התמיכה  במרכזי  משמשים 
של  וישיבות  התמודדות  כלי  להקנות  המיועדות  סדנאות  בכיתות, 
שיתוף  ודעות,  ידע  החלפת  מאפשר  הקבוצתי  השיח  תפקידים.  בעלי 
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בניסיון, ייזום רעיונות חדשים בתחום והוצאה לפועל של תכניות. עבור 
הסטודנטים במיוחד, יש משמעות לדינמיקה הנוצרת ביניהם לבין עצמם 
אין  כי  ולהבנה שהם מתמודדים עם אותה הבעיה. אנשי הסגל מבינים 
להתעלם מתופעת ליקויי הלמידה במוסדות אקדמיים, וכי מודעותם לכך 

ומעורבותם בנושא הן בגדר הכרח.
תאורטי ד.  ידע  משולב  מהשיחות  בחלק  ואמפירי:  תאורטי  ידע  שילוב 

סיבות  מספריים,  נתונים  ליקויים,  סוגי  למידה:  ליקויי  על  ואמפירי 
לתופעה, השפעות של החיים עם הליקוי ודרכי התמודדות בעת הלימודים 
האקדמיים ובחיים בכלל. ידע כזה ממצב את הנושא כנושא מוכר ונחקר, 
ליקוי הלמידה  גם שהוא מייחד את  ובכך מסייע להתמודדות עמו, מה 
ונותן תוקף אמפירי להיבטים רבים של החיים עמו,  מתסמינים אחרים 
אין מדברים עליהם. ההכרה  כאלה שפשוט  או  היבטים סמויים  לרבות 
בליקוי כתחום הדורש טיפול נותנת לגיטימציה להכיר בו כבעיה, לכאוב 

אותו ולהאמין שאפשר להתמודד אתו בהצלחה.
למידה מהסטודנטים על עולמם עם ליקוי הלמידה: למידה ממקור ראשון ה. 

על המשמעות של ליקויי הלמידה בהקשר האקדמי ובכלל חשובה לכל 
הדברים  מטבע  הם  הסטודנטים  שבו  האקדמי,  בהקשר  העניין.  בעלי 
הסטודנטים  כי  המסר,  את  בחובו  טומן  זה  תפקידים  היפוך  הלומדים, 
זהו מסר המחזק ומכבד  הם-הם המומחים העיקריים לנעשה בעולמם. 
את חוויותיהם ואת רגשותיהם, שכן הם משמשים מקור לידע המתורגם 
לתכניות פעולה. בה במידה מסר התנסותי זה חשוב לבעלי התפקידים, 
שכן הם זוכים לראות את הסטודנטים שלהם מזוויות נוספות. סיפוריהם 
של הסטודנטים על התמודדותם ושמיעת דעתם בנושאים אלה חושפים 
עולמות ידע מהותיים. למידה מעולמם של הסטודנטים תורמת להעלאת 
ובפעילויות  התמיכה  במרכז  הפרטניות  בשיחות  לנושא  המודעות 

מערכתיות.

עקרונות פעולה המייצרים חיבורים ובריתות  .2
תמיכה אקטיבית ורבת-ממדים: פעולות רבות מעידות כי במרכזי התמיכה א. 

עזרה  של  שונים  סוגים  להציע  נכונים  למידה  ליקויי  עם  לסטודנטים 
המקיפים את עולמו של הסטודנט. הסטודנט נראה באופן הוליסטי – יש 
בסטודנט  התמיכה  האישיים.  לחייו  הן  האקדמיים  לחייו  הן  התייחסות 



 פרק הסיכוםב מה למדנו ממה שעשינו?  | 351

יכולה להיות בעלת היבטים שונים בעת ובעונה אחת או בשלבים, כמו 
אופי  בעלות  תמיכה  שיחות  זמן,  לארגון  בסדנה  השתתפות  חונך,  מתן 

דינמי וקשר עם מרצים בקורסים שהוא משתתף בהם. 
)outreach(1 ב.  יישוג  פעולות  מתבצעות  מועמדים:  אחר  עקיב  "חיזור" 

לשם קירוב הסטודנטים למרכז התמיכה. עובדי המרכז מביאים בחשבון 
לקשר,  שונות  דרכים  למצוא  ומתאמצים  והסתייגות  סירוב  אמירות 
מאירים  המרכז,  על-אודות  חומרים  מפיצים  הם  לסטודנט.  שיתאימו 
ומזמינים  סטודנטים  מאתרים  בחירתו,  את  שונות  בדרכים  לסטודנט 
המרכז  בשירותי  שנעזרים  בסטודנטים  מסתייעים  אישי,  באופן  אותם 
שיזמינו אחרים, מעודדים מרצים להפנות אליהם סטודנטים מתקשים 

ומוכנים להיפגש גם מחוץ למרכז התמיכה. 
הלמידה ג.  במרכז  להצליח:  ביכולת  ואמונה  ואופטימיות  הוקרה  ביטויי 

ננקטת גישה מעודדת, המאירה את נקודות החוזק של הסטודנט ומקדמת 
ִקרבה ואהדה. שיח המצביע על הצלחות, קטנות כגדולות, מייצר בקרב 
ההסתייעות.  בתהליך  ולהמשיך  במרכז  להישאר  משיכה  הסטודנטים 
שיקוף ההתקדמות על ידי מחמאות, הוקרה, נתונים של שיפור ציונים, 
ייאוש וקושי, דבקות במסר כי תמיד יש פתרון, חיזוקים  חיזוק בִעתות 
עושה  אכן  המוצעת  העזרה  כי  ביטחון,  נוסכים  באלו  וכיוצא  ממריצים 

את שלה.
השתתת קשר בלתי-פורמלי והדדי: עובדי מרכזי התמיכה מציעים קשר ד. 

הממתן את ההיררכיות הקבועות במערכת האקדמית. הם פועלים ליצירת 
תחושת אמון הדדי, מביעים דאגה ואכפתיות ומשלבים ביחסם המקצועי 
היבטים של קשר בין-אישי. המרכז הוא סוג של "בית" ו"משפחה", ש"בני 
הבית" דנים בו יחדיו במצב ושותפים בהתמודדות עם קשיים. מנהלות 
מרכז התמיכה תיארו פעולות רבות החורגות כביכול מהקשר הפורמלי 
המקצועי, כגון שיתוף בחוויות אישיות וברגשות, שקיפות, בילוי משותף 
שונים  לגורמים  הסטודנט  בתיווך  אישיים  קשרים  הפעלת  קפה,  בבית 

וזמינות שלא בשעות העבודה. 
הבעת ה.  הקשבה,  של  פעולות  הסטודנט:  של  עולמו  של  רגשית  הכלה 

לסטודנט,  מוכיחות  ובשמחות  בכאב  והשתתפות  הבנה  עידוד,  תמיכה, 

מגוון  ומבטאת  נוספים  ובתחומים  הסוציאלית  העבודה  בתחום  רווחת  יישוג  המילה   1
פעולות הנעשות כדי להגיע אל אדם שרוצים לפעול עמו. 
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מובנות  בחייו  אחרים  ובמצבים  הלמידה  בליקוי  הכרוכות  חוויותיו  כי 
ומתקבלות. אנשי המרכז משדרים יציבות, מקצועיות וביטחון ביכולתם 
הסטודנט.  של  בעולמו  פעם  לא  הנוכחים  והכאב  העמימות  את  להכיל 
בחיבוק  כתובות,  או  דבורות  במילים  בעיקר  מתבטאות  אלו  פעולות 
ובמבטי הבנה. ההכלה מפחיתה מתחושת הבדידות ומאפשרת לפרוק את 
המעמסה הרגשית המצטברת עם השנים והמתעצמת לא פעם בתקופות 

מבחנים, לקראת סיום לימודים או בעת אירועי דחק כאלה ואחרים.
מתן לגיטימציה לניסוי, לטעייה ולהצלחה: קבלה כנה של הסטודנט כפי ו. 

שהוא, על יכולותיו ומגבלותיו, יוצרת קרקע לקבלה עצמית ולהתקרבות 
לאחרים. היחסים המתהווים בין הסטודנט לאנשים ממרכז התמיכה הם 
בשיטות  התנסות  באמצעות  ושינוי  התפתחות  המאפשר  מרחב  בגדר 
פעולה חדשות. הסטודנט מוזמן לאמץ גישות ופעולות חדשות, להיכשל 
בהן ולהצליח בהן ולראות זאת כחלק ממתווה ההתמודדות שלו. לא פעם 
אנשי מרכז התמיכה, בייחוד כאלה שגם להם ליקוי למידה, משתפים את 
להתמודדות  מודל  משמשים  הם  בכך  בהתמודדויותיהם.  הסטודנטים 
חוויית  פעם  שלא  מכיוון  זה,  בהקשר  מוזכרות  ההצלחות  מוצלחת. 
בהצלחה  ולהודות  להכיר  שקשה  עד  ומוטמעת,  עמוקה  כה  הכישלון 

עצמית. 
לקיים ז.  נכונות  ניכרת  במימושו:  וסיוע  הסטודנט  לרצון  עמוקה  הקשבה 

תהליך סיוע אישי לכל סטודנט בהתאם לצרכיו ולמשאלותיו. יש הכרה 
מתוך  הבעיה  ולהבנת  עדיפויותיו  לסדרי  הסטודנט  של  באוטונומיה 
לגלות  ערוכים  לסייע בתהליכי קבלת החלטות. המרכזים  ורצון  עולמו 
ולא  לסטודנט  הסיוע  תכנית  את  להתאים  כן  ניסיון  בהם  ויש  גמישות, 
מאופיינים  המרכזים  קיימת.  תכנית  של  לסד  הסטודנט  את  להכניס 
במעשיּות – הרצונות מיתרגמים ביעילות לתכנית פעולה אישית. לדוגמה, 
ובפרויקט  הסטודנטים,  בקשת  פי  על  עבודות  בהכנת  תמיכה  ניתנת 
החונכות נעשה מאמץ רב לאתר חונכים שיוכלו לסייע לסטודנטים על 

פי צורכיהם.
זמינות גבוהה לפתרון בעיות שהסטודנטים מציגים: במרכזי תמיכה רבים ח. 

בפעולות  מדובר  גבוהה.  נגישות  הוא  להן  שהמשותף  פעולות  אותרו 
בין  פגישות(  טלפון,  )מקוונים,  שונים  באמצעים  תקשורת  המאפשרות 
הסטודנט לאנשי המרכז. ניכרת נכונות לשוחח עם סטודנטים גם שלא 



 פרק הסיכוםב מה למדנו ממה שעשינו?  | 353

לחו"ל(. בנסיעות  ואף  שישי  ימי  חופש,  ימי  )ערבים,  העבודה  בשעות 
לפתור  ומאפשרת  ביטחון  נוסכת  אמון,  מייצרת  הגבוהה  הנגישות 
צוינו  השונים  בפרקים  אפשרי.  הדבר  עוד  כל  שונות,  בעיות  במהירות 
המחירים האישיים שהעובדים משלמים על נורמה זו של הקדשת שעות 
רבות, ללא תגמול ולעתים על חשבון רווחתם האישית, מעבר לדרישות 

הפורמליות של שעות העבודה. 
ארגונים ט.  ועם  תפקידים  בעלי  עם  הדדיים  קבועים  קשרים  השתתת 

פנימיים  גורמים  עם  קבוע  שיח  ייצוב  לו:  ומחוצה  האקדמי  במוסד 
התהליכים  לקידום  הקשורים  לו  מחוצה  גורמים  ועם  האקדמי  במוסד 
ִמנהלי ואקדמי, המוסד לביטוח לאומי, פר"ח,  המתבצעים במרכז: סגל 
עמותת לשם וכדומה. שיתופי הפעולה נוצרים מתוך למידה של הכוחות, 
הצרכים, היכולות והחוויה של אותם אנשי ארגונים הנוגעים לסטודנטים 
עם ליקויי למידה. בהקשר זה חשובה ההשקעה בתקשורת הבין-אישית 
בין בעלי התפקידים לשם יצירת אמון, ביסוס קשר קבוע וחידוד המטרה 
המשותפת. קשר יעיל מתבטא בהעברת ידע, בחלוקת משאבים ובפיתוח 

יוזמות המאפשרות לקדם את הטיפול בסטודנטים.

עקרונות פעולה במתן אסטרטגיות וכלים להתמודדות   .3
הסתמכות על אבחון מקצועי ומעקב של מומחים לאורך תהליך הליווי: א. 

המענה לסטודנטים ניתן על סמך אבחונים שמאתרים את מאפייני הקושי. 
במרכזי התמיכה מועסקים מאבחנים, ולעתים פונים למאבחנים חיצוניים 
נתפסות  והמומחיות  המקצועיות  קודמים.  אבחונים  על  מסתמכים  או 
כתנאי להפעלת המרכז, כך שבמרכזים רבים מועסק צוות רב-מקצועי 
קשב.  הפרעות  ו/או  למידה  בליקויי  לטיפול  התמחויות  מגוון  המשלב 
פעולות של למידה ופיתוח תכנים וכלים הן חלק מתהליכי ההתמקצעות 

של המרכזים, הדואגים להיות רלוונטיים לפונים אליהם כל העת. 
תהליך התמיכה מושתת על תכנון, ארגון וסדר: חלק מהמסר ומהתרגול של ב. 

הבניית עבודה שיטתית הוא תהליך תמיכה המובנה מראש ככל האפשר, 
עם הגמישות הנדרשת בתהליכי ליווי. לפיכך נעשה תיאום ציפיות, על 

פיו מתוכננת תכנית עבודה, ובהתאם לכך נבדקת ההתקדמות.
התכווננות לתכנית עבודה ריאלית: בהתאם לאבחון ולהיכרות הראשונית ג. 

שהוסכם  שהמטרות  לכך  התמיכה  מרכז  אנשי  מכוונים  הסטודנט  עם 
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עליהן יהיו ישימות בטווח זמן נראה לעין. המטרה היא לייצר הצלחות 
 )tune in( תוך כדי התקדמות הדרגתית וממוקדת. תהליך ההתכווננות
הוא  כי  לאחריו,  שניתנת  מהעזרה  פחות  לא  פעם  לא  תורם  האדם  אל 
מסייע להגדיר את הבעיות ומשמש דוגמה לתכנון ראוי, שהוא שיטתי, 

מותאם ומושכל. 
והתמדה ד.  ֵמרבית: תרגול, תכנון  ולאקטיביות  דרישה למחויבות לתהליך 

הם עקרונות מרכזיים ביצירת שינוי ובביסוס הרגלים חדשים. במקביל 
להשקעה של העובדים במרכזי התמיכה נדרשת השקעה של הסטודנט 
זמנים  לוחות  רוב  פי  נקבעים על  סיוע. מכאן, לתהליכי הסיוע  המקבל 
ומדדי הצלחה. כך למשל ניתנות משימות ובהן תרגול של ארגון זמן מדי 
יום, כתיבת פסקאות על פי הכללים שנלמדו ושיחה עם מרצה כדי לעורר 
בו מודעות לליקוי הלמידה. רכישת היכולת לעמוד במחויבות ולהתמיד 
הפנימיים  הכוחות  את  לגלות  לסטודנט  מאפשרת  משימה  בהשגת 
פעם  לא  במחויבות  העמידה  בהצלחתו.  שיסייעו  המשאבים  ואת  שלו 
נתקלת בקושי מפאת ליקוי הלמידה ו/או הפרעת הקשב, העלול לרפות 
ביכולת  לכן,  פעילויות.  וכמה  כמה  פני  על  להתפרׂשות  ולהוביל  ידיים 
להתמיד ולהתרכז במשימות שהוחלט עליהן יש לראות חלק מההצלחה 

בהתמודדות עם ליקויי למידה.
עם ה.  שיחות  תומכת:  באווירה  התהליך  על  ורפלקציה  משוב  שיחות 

הסטודנטים הן כלי להשגת כמה מטרות, כמו מתן משוב הדדי לתהליך 
התמיכה והפקת לקחים, התבוננות במשמעות השינוי שחווה הסטודנט, 
העלאת נושאים חדשים להתייחסות, שיקוף התקדמות מוצלחת, אוורור 
רגשות )ventilation( וחיזוק קשר בין-אישי. השיחה היא כלי חשוב שבו 
צריך,  שהוא  לעזרה  לכוון  במצבו,  ולהתבונן  לעצור  מתרגל  הסטודנט 
עליו  לקבל  ברגשותיו,  לשתף  מזהותו,  כחלק  הלמידה  ליקוי  על  לדבר 

אחריות על התמודדותו ולהיות משמעותי עבור בן-שיחו.
עבודת הסטודנט בכוחותיו ובעזרת הסביבה: עבודה הנסמכת על כוחות ו. 

והצלחות היא כלי מהותי שמסריו מועברים באופן ישיר ועקיף. הסטודנט 
לומד להאמין ביכולותיו ולמצוא פתרונות אפשריים עבורו מתוך עצמו 
ובסביבתו הקרובה. הוא לומד למשל מה ִאפשר לו להתמיד, מבחין מה 
הוא אוהב לעשות, ומגלה שהוא יכול לגייס את סביבתו הקרובה, למשל 
חבר, כדי ללמוד אתו. על רקע כישלונות חוזרים במשך שנים במערכת 
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הכוחות  בעזרת  שהעבודה  מתברר  נוספים,  בתחומים  ולעתים  החינוך 
העצמית  בחוללות  שינוי  ליצור  פוטנציאל  בו  שיש  כלי  היא  הפנימיים 

)self efficacy( של הסטודנט. 
הלמידה ז.  במרכזי  לסטודנט:  מותאמות  הוראה  אסטרטגיות  שילוב 

משתדלים לתת לסטודנטים מענים תואמים בהתאם למורכבות הליקוי. 
לא פעם יש להפעיל כמה אסטרטגיות ולהסתייע באנשי מקצוע שונים, 
לכתיבה.  וסדנה  חונכות  או  מתקנת  והוראה  פסיכולוגי  טיפול  למשל 
שילוב האסטרטגיות גם מאפשר מפגש עם אמצעי הוראה שונים ובהם 
שימוש בטכנולוגיות מסייעות, סיוע פרטני והשתתפות בקבוצת שווים. 

וייחודיים  משותפים  פעולה  לעקרונות  נחשפנו  הספר  בפרקי  הדיון  במהלך 
שהוסקו מתוך תהליך הלמידה מהצלחות )אלנבוגן-פרנקוביץ', שמר ורוזנפלד, 
2011(. אלה קובצו כאן לשלושה ערוצים מרכזיים. כוחו של כל עיקרון עומד בפני 
עצמו, והוא מתּוָקף בפעולות רבות שנאספו מסיפורי ההצלחה. עם זאת, נראה כי 
מקור עוצמתם של העקרונות הוא בשילובם זה עם זה בהקשר של העבודה עם 
סטודנטים עם לקויי למידה. התמהיל שנוצר במרכזי התמיכה המשלב עבודה 
בשלושת הערוצים הללו מתגלה כמפתח המרכזי להצלחתם. היכולת של אנשי 
שמאפשרת  היא  העבודה  בתהליכי  וגמישות  שיטתיות  לשלב  התמיכה  מרכז 
ליצור קשר משמעותי ומותאם, שמגלם בתוכו גם משנה סדורה של התמודדות 
ביכולת  למשל  מתבטאת  זו  דואלית  התנהלות  והשלכותיה.  הלמידה  ליקוי  עם 
לתמוך בסטודנט ולחבק אותו ועם זאת לא לוותר על השיטתיות בעבודה עמו, 
לעבוד עם הפרט וגם עם המערכת, לעורר מודעות להשלכות של ליקוי הלמידה 
וגם לתת כלים להתמודדות עמו, לבסס קשר אישי משמעותי בהתאם למאפייני 
הסטודנט וגם לשמר מעמד מקצועי סמכותי. מקצועיות זו שמתבססת במרכזי 
עם  הסטודנטים  של  בעולמם  שינויים  ליצור  המאפשר  מסר  משדרת  התמיכה 
ליקויי הלמידה – מסר שעיקרו שיטתיות ובהירות בהתמודדות עם תסמיני ליקוי 

הלמידה – ובצדן גמישות, התאמה ורוך. 
בעקרונות  מרכזי  מעמד  יקבל  הלימודי  שהנושא  הטבעית  הציפייה  למרות 
הפעולה, שהרי מדובר בליקויי למידה בהקשר אקדמי, נמצא כי דווקא המרכיב 
האנושי הוא תנאי ליצירת השינוי, כלומר היחס האישי המביא בחשבון את הממד 
היא  ההתייחסות  התמיכה  במרכזי  כי  נראה  להתפתחות.  מצע  המזמן  הרגשי 
הוליסטית ואישית; היא אינה ממוקדת בליקוי בלבד, אלא במה שהאדם מביא 

עמו – הקשר, כוחות, מצב רגשי ועוד )דהן ורוסק, 2005(. 
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ואכן, בכל הסיפורים ניתן לראות כי קשר ושימור הקשר )"אחזקה"(, אכפתיות 
והמודעות  השיטתיים  הכלים  ההצלחה.  ליצירת  ביותר  חשובים  היו  ואמונה 
הועברו באמצעות החיבור שנוצר במרכז בין האנשים. לא פעם ראינו כי אהבה 
משותף.  וממסע  עמוקה  מהיכרות  שנובעת  אהבה  הקשר,  את  שמובילה  היא 
דרך הסיפורים שסופרו בספר התוודענו לעומקן של חוויות וכך למטען הרגשי 
של  התמודדות,  של  משנים  להיווצר  יכול  כזה  מטען  הלמידה.  לליקוי  הנלווה 
תחושת חריגות וחוסר הבנה, של כישלונות בלימודים או בשטחים אחרים ועוד. 
לא  אם  גם  מאוד,  משמעותית  נמצאה  במרכזים  הניתנת  הרגשית  ההתייחסות 
2009(. לא פעם עצם ההימצאות יחד הבקיעה את  תמיד נקראה בשמה )עינת, 
סדקי הבדידות וההתכנסות פנימה שגזר הליקוי. הישיבה המשותפת עם החונכים 
החברויות  התמיכה,  במרכזי  היום-יומיות  האקראיות  השיחות  פר"ח-לשם,  של 
פתרונות  הימצא  עם  בקבוצת העמיתים, ההקלה המורגשת  החדשות, השיתוף 
וההצלחות הזוכות בהכרה ובהוקרה – כל אלה ודוגמאות נוספות מחוללות שינוי 

רגשי וחברתי, ומכאן גם שינוי לטובה בהיבטים הלימודיים. 
בשיחות שקיימנו בתהליך הלמידה וגם בחלק מהסיפורים הכתובים, למדנו 
הנכונות של העובדים במרכז התמיכה לשתף בחייהם-הם. חלק מהעובדים  על 
וגם  – בהצלחותיהם  נוהגים לשתף בניסיונם  והם  הם אנשים עם ליקויי למידה 
הנוהגים  עובדים  יש  פנימי-אותנטי.  ממקום  אמפתיה  ולהביע   – באכזבותיהם 
לשתף בסיפורים או להביא דוגמאות אישיות, לפתוח את דלת ביתם לסטודנט או 
להשתמש בקשריהם האישיים למענו. אחרים מפתחים שותפויות עם הסטודנטים 
עיון  יום  המכין  צוות  )למשל,  הדדית  ואחריות  שוויון  תחושת  אותן  שמאפיינת 

במכללה על סטודנטים עם ליקויי למידה בשיתופם(. 
חשיפה זו של עובדי המרכז ואופן עבודתם מסייעים לאנשים עם לקויי למידה 
עובדים,  ואף  סטודנטים,  היו  כי  העידו  ההצלחה  סיפורי  מהאנונימיות.  לצאת 
וגם אם נשמע, הוא  שסיפור חייהם כלל לא נשמע עד הגיעם למרכז התמיכה, 
לא קיבל צביון אופטימי ומשמעותי. מרכזי התמיכה, מתוקף קיומם בתוך המוסד 
האקדמי, הופכים את ליקוי הלמידה לנוכח, אפשרי ורשאי לזכויות )רוסק, הלוינג 
ודהן, בהכנה(. בעקבות זאת הופך ליקוי הלמידה לנוכח בסיפור החיים האישי 
כיסוד של הצלחה המעיד על יכולת התמודדות ופחות כיסוד של מחסום וכישלון. 
יתר על כן, ליקויי למידה ומוגבלויות אחרות הולכים והופכים בשנים האחרונות 

לחלק מסיפור החיים של המוסד האקדמי – סיפור חיים מכיל, נגיש ומסנגר. 
רב- האנושי  הממד  פעם  שלא  מלמדנו,  ההצלחה  בסיפורי  שנחשף  הידע 
השפעה אף יותר מהממד ההוראתי, גם אם ננקטים בו כלים של הוראה מתקנת. 
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מרכזי התמיכה מבטאים את ההבנה, כי אין לטפל בליקוי הלמידה ו/או בהפרעת 
קשב בגישה טכנית וקונקרטית בלבד. היבטים נפשיים וחברתיים הם מרכיב חשוב 
 ,2000 עינת,   ;2012 וצדוק,  )דהן  השלכותיו  ועם  הליקוי  עם  להתמודד  ביכולת 
אכן  הוא  )אם  חיי הסטודנט  על  כאל מרכיב משפיע  לליקוי  ההתייחסות   .)2006
משפיע( והבנת ההקשר של חייו עשויות לסייע לו ליצור שינויים חיוביים בחייו. 
מדובר לדוגמה בטיפול בהרגלי ארגון הזמן בסדר היום שלו, בהתייחסות לקשריו 
עם הוריו, בטיפול פסיכולוגי בהיבטים נפשיים, בשינוי מערכתי בתכנית הלימודים 
או ביחסו של מרצה מסוים. בעזרת גישה זו עשויה להתעצב אצל הסטודנט זהות 

מחודשת, המכילה בתוכה גם את ליקוי הלמידה מתוך קבלה והשלמה. 
דרכים  "להמציא"  אישי-מקצועי-ארגוני  באומץ  ניחנו  המרכזים  מנהלות 
שייטיבו עם הסטודנטים. ברוב המרכזים ניתנת לגיטימציה לפעול באופן עצמאי 
למען הקשר המתפתח עם הסטודנט, ויש אמון במקצועיות העובדים ובאתיקה 
שיטות  ושל  קשר  של  פורמליים  גבולות  לפרוץ  לאפשר  אמור  הדבר  שלהם. 
שכן  בתחומם,  חלוצים  הם  התמיכה  מרכז  עובדי  יתר  ועמן  המנהלות  עזרה. 
תחום התמיכה בסטודנטים עם לקויי למידה עדיין צעיר יחסית, ולכן מתבקשת 
המצאה של פרקטיקות – "המצאות" שיהפכו לתורה המקצועית של העתיד; כך 
למשל שיתוף הסטודנט בחוויות אישיות של איש המקצוע, יציאה לבית קפה עם 
סטודנטית שנמנעת להגיע למרכז התמיכה. התובנה העולה מסיפורי ההצלחה 
להיות  יש  אך  ולייצובו,  ליצירת קשר  יצירתיות  בדרכים  להיעזר  כי אפשר  היא 

מודעים להשלכות אפשריות. 
אף על פי שהלמידה התבססה ברובה על הניסיון של מנהלות מרכזי התמיכה 
לסטודנטים עם לקויי למידה, עם הזמן ובשלבי הכתיבה למדנו על תרומתם של 
אנשי הצוות במרכז. מדובר באנשי מקצוע שבאים מתחומי מומחיות שונים. יתרה 
מזו, יחדיו, כצוות, הם יוצרים כמה וכמה הזדמנויות. כך למשל, סטודנטית שחשה 
כי הדרישות של חברת צוות אחת היו גבוהות מדי עבורה יכלה להיתמך על ידי 
אשת צוות אחרת ולהתעודד. סטודנטית אחרת קיבלה הזדמנות נוספת לתמיכה 
ישירות אך הפכה  בשיחות בלתי-פורמליות מאשת צוות שאינה מלמדת אותה 
למשמעותית עבורה. ההזדמנויות במרכז התמיכה מתרבות ומתייעלות, מכיוון 
משותפת  והתארגנות  הדדית  תמיכה  ידע,  חלוקת  מאפשרת  הצוות  שעבודת 
2005(. ממצאים אלה מתקשרים למהותה של הלמידה  ורוסק,  )דהן  למשימות 
מהצלחות, המיועדת לגלות בין השאר כיצד מגבירים את האוטונומיה של אנשים 
הלמידה  באמצעות  מוגבל.  בחיים  שלהם  הפעולה  אפשרויות  טווח  כי  שחשים 
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לאנשים  חדשות  דלתות  שפותחות  הצלחות  ומתארים  מאתרים  מהצלחות 
שהרגישו כי דרכם חסומה:

כל הלמידה מהצלחות היא לעזור לאנשים להיות אוטונומיים, להגביר את 
דרגות החופש. אנו עובדים עם אנשים שדרגות החופש שלהם מוגבלות, 
ואנו באים לעזור לאנשים לעשות כן ]...[ אתם עושים משהו שהאנשים 
שאתם עובדים למענם יהיו מכובדים – אתם נותנים להם את האפשרות 
לבחור בין אלטרנטיבות, וזו עבודתכם. )רוזנפלד, שנה ב, מפגש 3, 9.12.10(
אלה באלה משתלבים ערוצי הפעולה השונים ומייצרים עבור הסטודנט חוויית 
למידה ששואפת להיות מכילה ואפקטיבית. תורת הפעולה הזאת נרקמת בנפרד 
במוסדות האקדמיים השונים, ועם הזמן נלמדת, מתלכדת ויוצרת שפה משותפת 
ורלוונטית )דהן והלוינג, 2010(. בהפיכת התורה שבעל פה לתורה שבכתב טמון 
ההזדמנות  צפונה  גם  אך  והאקראי,  מהאינטואיטיבי  מסוימת  פרידה  של  איום 
לגילוי סדר ולרכישת ביטחון מתוך השיתוף בניסיון. עקרונות הפעולה מעידים 
כי מדובר על רצף שבין שיטתיות סדורה לגמישות רגישה. נראה כי זהו עקרון-
על של פעולה, אך גם תפיסת עולם – המפגש בין ההלכה למעשה תמיד מורכב 

ומפתיע יותר מאשר הצגתו העיונית. 

מחשבות על מסע הלמידה מהצלחות
ליווי בכלל  הרחיב עבור כולנו את משמעות המילה  תהליך הלמידה מהצלחות 
וליווי למידה בפרט. נוכחנו כי כולנו מַלווי למידה – מלווים תהליכי למידה של 
אנשים אחרים. ליווי הלמידה מהצלחות, בעיקר באמצעות המתודה השלישית 
ואיך  לומדים  אנשים  כיצד  ללמוד  מבקש  העשייה(,  למען  למידה  על  )למידה 
ראוי להיטיב את תהליכי הלמידה. במרכזי התמיכה עניינה המרכזי של עבודת 
הליווי הוא שיפור תהליכי למידה על רקע ליקוי למידה. כל התהליכים ממוקדים 
בהטבת היכולת ללמוד, בעוד מלווה הלמידה מספק מצע ללמידה, קשוב לאופן 

הלמידה ורואה גם את עצמו כלומד. 
ליווי למידה, בשונה מהוראה או מייעוץ, הוא תהליך הדדי של קשר דו-כיווני 
ליווי הלמידה של אנשים עם ליקויי למידה  בו.  מבחינת הנתינה והקבלה שיש 
וביכולות הלמידה, על השיטתיות והמקצועיות  זרק אור על השונות בסגנונות 
על  בחייו של האדם,  למידה  על ההקשר הרחב של  המוְבנות בתחום הלמידה, 
הסמוי  הידע  מטמוני  על  ואף  בתחום  שיש  וההצלחות  ההוקרה  האופטימיות, 

הגלומים בו. כך סיכמה את התהליך אחת המַלוות:
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לפעולות  מודעת  כלל  הייתי  לא  הסטודנטית  עם  העכשווי  לריאיון  עד 
רבות שעשיתי ושלדעתה הן הובילו אותה להצלחה. חלק מהפעילויות 
הללו אני עושה עם עוד סטודנטים ללא מודעות ]...[ לעתים מה שעשיתי 
נראה לי כמשהו שמובן מאליו שכולם עושים, אך לאור תהליך הלמידה 

התברר לי שזה לא כך. 
העבודה במרכזי התמיכה התגלתה בסיפורים כמעין "תרופה מאחה" ל"צלקות" 
שחוו חלק מהסטודנטים בתיכון ובכלל במהלך חייהם, צלקות שנחרתו מחוויות 
ממקומות שהיה בהם שיח על צרכים, ליקויים וחריגות ופחות על כוחות, חלומות 

ודרכים קונקרטיות של עזרה.
לא  וסוגיות  מכאובים  קשיים,  גם  בשיח  נכללו  בהצלחות  העיסוק  למרות 
פתורות, אך נראה כי ברוח הלמידה מהצלחות המכוונת לפרקטיות ולקונקרטיות 
העז  הרצון  ועל  מהעבודה  ההנאה  על  והעיד  ולנלהב  לאופטימי  השיח  הפך 
להצליח בה. העיסוק בשנה האחרונה בסוגיות לא פתורות במרכזי התמיכה העיד 
גם הוא על העשייה הרבה שכבר מתרחשת בהם ועל הצורך לפלס את הדרך לכך 

בכל מוסד אקדמי, בהתאם למבנהו ולרוחו. 
קבוצתית  עבודה  פרטנית,  עבודה   - הספר  של  המרכזיים  שעריו  שלושת 
ועבודה מערכתית - נועדו לחדד את המסר שהתגלה בסיפורים על החשיבות של 
שילוב העבודה הכוללנית, שילוב בין מיקרו למקרו, בליווי סטודנטים עם ליקויי 
למידה. סיפורי ההצלחה מעבירים מסר חד-משמעי, שכדי ליצור שינוי בחייהם 
של אותם סטודנטים נדרש תחילה שינוי בתפיסת העולם, ולאחריו נעשים עיצוב 
בשינויים  וכלה  הקרובה  בסביבה  ובשינוי  בהנגשה  החל   – וביצועה  מדיניות 

בעולמם של הסטודנטים מבחינת טכניקות למידה ומבחינה רגשית וחברתית. 
סוגיה מעניינת ולא פתורה קשורה לעובדה שבאופן גורף כוח האדם במרכזי 
התמיכה, לרבות בתפקידי הניהול, הוא נשי. סוגיה מגדרית זו לא נלמדה באופן 
כלפי  הורות  ולתחושת  למשפחתיות  לביתיות,  הקשורים  ביטויים  אך  ישיר, 
התרומה שיש לנשים בהקמת "בית" תומך  הסטודנטים יכולים אולי להעיד על 

במרחבי האקדמיה וביצירת מעטפת "משפחתית" עבור מי שזקוקים לכך.
את הלמידה ליוותה סוגיה ייחודית שלה ערך של שינוי חברתי בליבת הזירה 
האקדמית. כבר בכנס שהתקיים באוניברסיטה העברית במאי 2003 נדונה סוגיית 
ההנגשה של האקדמיה לאוכלוסיות שונות, לרבות סטודנטים עם ליקויי למידה 
)צ'רצ'מן, 2003(. בשנים האחרונות גוברת ההתייחסות לסוגיה זו על מורכבותה, 
אך עדיין נדרשת התקדמות שתיטיב את איכות החיים של הסטודנטים. העיסוק 
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אלה  מוסדות  על  איום  להוות  עלול  גבוהה  במוסדות להשכלה  למידה  בליקויי 

לא פחות מאשר הזדמנות. סטודנטים אלה העומדים על מפתן שערי האקדמיה 

עדיין נתפסים בחלק מהמקומות כמי שעלולים לפגוע ברמה האקדמית. סטודנט 

לו  שחסרות  ללימודיו,  מאורגן  שאינו  בכיתה,  הנלמד  בחומר  דיו  בקיא  שאינו 

על  לכאורה  מעיב   – מבחנים  לקראת  פרטני  לסיוע  שנזקק  למידה,  מיומנויות 

ייעודה של ההשכלה הגבוהה בחתירתה למצוינות ולפיתוח ידע חדש. בתהליך 

הלמידה נתקלנו בדעות קדומות, בתיוג ובידע חלקי ביותר בנוגע לליקויי למידה. 

לא פעם נדהמנו לראות איך במקום שהלמידה היא תכליתו – הנושא אינו מדובר, 

ההבנה,  בנו  התגבשה  המפגשים  במהלך  היום.  מסדר  מּוצא  ואף  מטופל  אינו 

למידה  שליקוי  למדנו  בעיקר  ורבת-פנים.  ייחודית  מורכבת,  היא  למידה  כי 

יכול לנבא, שדרכו  גם  יכול  יכול לנבא הצלחות אפשריות של הלומד, אך  אינו 

בלימודים תהיה מורכבת. הבנה זו העצימה את משמעותם המהפכנית של מרכזי 

ללמוד  שרוצים  אנשים  גבוהה  להשכלה  למוסדות  להכניס  החותרים  התמיכה, 

ששמענו  דברים  ויחידה.  אחת  בדרך  זאת  עושים  לא  אך  בהם,  ולהתמיד  בהם 

יש סטודנטים עם  ייוודע שבמכללה  כי אם  להן  ממשתתפות בקבוצה, שנאמר 

ולחולל  ההצלחה  סיפורי  את  להפיץ  אותנו  ִדרבנו  ערכה,  יפחת  למידה  ליקויי 

באמצעותם שינוי תפיסתי ומעשי. 

ביטוי  לידי  ובא  אלה,  סטודנטים  של  הקבלה  בתנאי  כבר  נכלל  כזה  שינוי 

בתהליך הכנתם ללימודים, בליווי בעת הלימודים ובהכנתם לקראת יציאה לעולם 

העבודה. בד בבד עם זה נוצר שינוי בעמדות של סגל המוסד האקדמי, המתורגם 

להתאמת תנאי הלמידה לסטודנטים אלה. בתוך כך גם הואר הנושא של מרצים 

בזירה האקדמית )שחר,  ולהתמודדות  לגיטימי לשיח  כנושא  ליקויי למידה  עם 

2015(. נושא זה כמעט שאינו על סדר היום מבחינת ההכשרה, הקבלה והתמיכה, 

כל עוד מדובר במרצים המתקשים למשל בארגון חומר אקדמי או ש"נתפסים" 

בשגיאות כתיב. למעשה, השיח ִאפשר לבחון מחדש את מושג ההצלחה במוסדות 

היכולת  בעצם  להצלחה  בציונים  מהצלחה   – אותו  ולהעשיר  גבוהה  להשכלה 

ללמוד – למידה שיש עמה חוויה חיובית.

כמרכז תמיכה אנו בני כלאיים. מושגים של הצלחה באקדמיה הם מאוד 

ברורים, ]אך[ לנו לא תמיד התוצר הזה הוא העניין, כי אנו מחשיבים עוד 

יותר  שאנו  לכך  תולדה  היא  שלנו  לאוטונומיה  הביטוי  בדרך.  תוצרים 

מסתכלים על התהליך. )משתתפת בקבוצה, שנה ב, מפגש 3, 19.12.10(
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התפתחותם המהירה של מרכזי התמיכה במוסדות אקדמיים רבים בארץ ובעולם 
)Troiano, Liefeld, & Trachtenberg, 2010( מעידה על הצורך העמוק והחיוני 
בשירות שהם נותנים, אך הדרך עוד רבה: כך למשל שילוב סטודנטים עם ליקויי 
למידה בתהליכים האקדמיים וסיוע בשילובם בשוק העבודה, גם בשוק העבודה 
)2005( כבר המליצה  האקדמי, הם משימות שיש להרחיב ולהעמיק בהן. פוגל 
לפני עשור, כשבארץ עוד לא דובר על הכנה של סטודנטים במוסדות אקדמיים 
מציינת  היא  התמיכה.  במרכזי  מקצוע  לבחירת  יועצים  על  תעסוקה,  לקראת 
שמטרתם תהיה לזהות יכולות וחולשות ולקבוע מטרות הקשורות לתעסוקה, וכן 
להכין את הסטודנטים לחיפוש עבודה, לכתיבת קורות חיים, לפנייה לממליצים 
פתחו  כך  אחר  שנים  כמה  חונכות.  למשל  העבודה,  במקום  התאמות  ולבקשת 
במכללת תל-חי לראשונה תכנית תלת-שנתית העוסקת בליווי תעסוקתי, ובשאר 

המרכזים רק התחילו לטפל בנושא, על קצה המזלג. 
במסע הלמידה שתואר לאורכו של ספר זה היינו עדים לתחילתה של הלמידה 
מה"מפתחות"  וכעת,  למידה.  ליקויי  עם  סטודנטים  עם  בעבודה  מהצלחות 
הלכה  הפעולות  אל  השטח,  עבודת  אל  נשוב  ובהמשגות,  בסיכומים  שהתגלו 
למעשה – אל תהליכי הקריאה, אל חיפוש המקורות, אל תרגילי המתמטיקה, אל 
ארגון המערכת האקדמית, אל בניית האמון ואל יתר הצעדים הקטנים שתוך כדי 
הליכה סוללים את המסלול אל המטרה. מלבד הלמידה על הפרקטיקה, למדנו כי 
כדי להגביר את השפעתם של אנשי מרכזי התמיכה ושל הסטודנטים והשותפים 
המקבלים מהם שירות, נחוץ להעיד על הצלחתם, ללמוד מה לא פתור, ומתוך 
יזהו  את ההצלחות,  ויוקירו  יכירו  מרכז תמיכה  בכל  כי  תקווה,  אנו  לפעול.  כך 
ידע מכוון לפעולה ויפעלו להפצתו, כדי לצעוד עם הסטודנטים במסלול המוביל 

אותם להצלחה. 
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לסטודנטים  למידה  כישורי  בקורס  ומרצה  ספיר,  האקדמית  במכללה  התמיכה 

עם ליקויי למידה. 

speedi@zahav.net.il | ד"ר אורית דהן
בהוראה״.  מתחילים  ומורים  מתמחים  לקידום   - כנף  ״פורסים  היחידה  מנהלת 
התמיכה  במרכז  ועובדת  לחינוך  ברל  בית  במכללת  העל-יסודי  במסלול  מרצה 
בסטודנטים עם ליקויי למידה במכללה. מרכזת פורום של מנהלי מרכזי תמיכה 
"לומדים  הפרויקט  של  חשיבה  צוות  ומרכזת  למידה  ליקויי  עם  לסטודנטים 
מופ״ת,  במכון  למידה״  ליקויי  עם  לסטודנטים  התמיכה  מרכזי  של  מהצלחות 

בשיתוף עם אריאלה דניאל-הלוינג.

yehuditd@savion.huji.ac.il | )MA( דנן )יהודית )דיתי
באוניברסיטה  למידה  ליקויי  עם  בסטודנטים  והתמיכה  האבחון  יחידת  מנהלת 
בבעיות  בטיפול  התמחות  עם  מוסמכת,  פסיכותרפיסטית  בירושלים.  העברית 

למידה במסלול ילדים ונוער.

noami.h@gmail.com | ד"ר נעמי הדס-לידור
מרצה וממונה על תחום השיקום וההחלמה בבריאות הנפש, בלימודים לתואר 
הארצי  הספר  בית  מנהלת  תל-אביב.  אוניברסיטת  בעיסוק,  לריפוי  בחוג  שני 

לשיקום, שילוב והחלמה בתחום בריאות הנפש, הקריה האקדמית אונו.

hellwing@bezeqint.net | )MA( אריאלה דניאל-הלוינג
מנהלת מרכזי התמיכה במכללה האקדמית בית ברל ובמכללה האקדמית ספיר. 
המיוחד  החינוך  במסלול  ומרצה  למידה  ליקויי  של  בתחום  ומטפלת  מאבחנת 
"לומדים  החשיבה  צוות  את  דהן,  אורית  ד״ר  עם  בשיתוף  מרכזת,  ברל.  בבית 

מהצלחות של מרכזי התמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה״ במכון מופ״ת.

shirleyhershko@gmail.com | )MA( שירלי הרשקו
מומחית לליקויי למידה; מנהלת המרכז לאבחון ותמיכה בסטודנטים עם ליקויי 

למידה בפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית, קמפוס רחובות.
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 liorah11@gmail.com | )MA( ליאורה חפר

התמיכה  במרכז  רב-תחומית  כמתאמת  עבדה  מתקנת.  בהוראה  מאבחנת 
ובתכנית  העמקים  במתי״א  החינוך  משרד  מטעם  מדריכה  יזרעאל.  האקדמית, 
למידה  לקויות  באגף  מחוזית  מדריכה  והערכה(;  למידה  אבחון,  )איתור,  אל״ה 
והפרעות קשב בשפ״י )משרד החינוך(. מטמיעה תכנית יישובית – "לגעת מבעד 

לשריון״ בבתי ספר יסודיים ובחטיבות ביניים.

ofiraty@macam.ac.il | ד"ר אופירה טיקוצ'ינסקי

מנהלת מרכז מהו״ת )מרכז להתעצמות ותובנה( לסטודנטים עם ליקויי למידה 
"טיפוח  ובצוות  בחינוך״  "אמפתיה  בצוות  וחברה  הקיבוצים  סמינר  במכללת 

כישורי הבעה״ במכללה.

govrind@gmail.com | )MA( דפנה לינקר-גוברין

בעלת תואר שני בסוציולוגיה ארגונית. עומדת בראש מרכז התמיכה "איתקה״ 
ע״ש  לחינוך  האקדמית  במכללה  מיוחדים  לימודיים  צרכים  עם  לסטודנטים 
קיי באר שבע. מרצה בלימודי חינוך בתכנית ההכשרה לחינוך מיוחד ובקורסי 
התמחות )סטאז׳(. בעבר הייתה יועצת חינוכית ומדריכה בתכנית "כישורי חיים״.

 
yael@adm.telhai.ac.il | )MA( יעל מלצר

הקימה וניהלה במשך 17 שנים את מרכז התמיכה חממ"ה לסטודנטים עם ליקויי 
למידה במכללה האקדמית תל-חי. משנת 2011 יועצת מקצועית במרכז התמיכה 

ומקדמת פרויקטים במכללה. 

irsaad@dyellin.ac.il | )MA( עידית עינן סעד

מנהלת "מרכז אתגר״ – מרכז תמיכה והעצמה לסטודנטים עם צרכים מיוחדים – 
במכללה האקדמית לחינוך ע״ש דוד ילין. מרצה ומדריכה במסלול ההכשרה של 

החינוך המיוחד. 

amelaeinat@bezeqint.net | ד"ר עמלה עינת

ובבוגרים עם ליקויי למידה. הייתה  סופרת, חוקרת, מאבחנת ומטפלת בילדים 
בין ההוגים והמעצבים של מרכז התמיכה לסטודנטים בתל-חי, מתוך התמקדות 
נעולה, מקיפה  מפתח לדלת  בערוץ התמיכה הרגשית; סדרת ספריה/מחקריה, 
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של  לעיניהם  מבעד  הורות  ועד  מילדות  הרגשיות  השלכותיו  ואת  הנושא  את 
הלוקים בלמידתם, הוריהם, מוריהם, בני זוגם וילדיהם. 

 
zadok.orly@gmail.com | )MA( אורלי צדוק

שירות  של  ראשית  פסיכולוגית  מומחית.  ומדריכה  תעסוקתית  פסיכולוגית 
התעסוקה. הקימה וניהלה את המכון לתכנון ולייעוץ קריירה. מלמדת במכללת 
התכנית  את  מלצר,  יעל  עם  יזמה,  תל-אביב.  ובאוניברסיטת  תל-אביב-יפו 

"מאקדמיה לקריירה״ במכללת תל-חי.
 

edna_z@achva.ac.il | )MA( עדנה צפריר
עם  לסטודנטים  קריירה  ויועצת  מוסמכת  דידקטית  מאבחנת  חינוכית,  יועצת 
ליקויי למידה. מנהלת את מערך התמיכה בסטודנטים במכללה האקדמית אחוה. 

talia_ko@bezeqint.net | )MA( טליה קונסטנטין
בעלת תואר שני בחינוך לגיל הרך ודוקטורנטית המתמחה בהעצמת סטודנטים 
ומדריכה  מרצה  התמיכה,  במרכז  מעשית  עבודה  מתאמת  למידה.  ליקויי  עם 
פדגוגית במסלול הגיל הרך וחוקרת במרכז החינוכי-חברתי במכללה האקדמית 

בית ברל.

annakeslassy@gmail.com | )MA( אנה קסלסי-סולטן
בעלת תואר שני בליקויי למידה. יועצת לקויי למידה ורכזת פר״ח-לש״ם )סטודנט 
חונך סטודנט( במרכז התמיכה במכללה האקדמית ספיר. רכזת התכנית למניעת 
נשירה ומאבחנת במכון מת״ל )מרכז לאבחון תפקודי למידה( באוניברסיטת בן-

גוריון; מרצה בקורס כישורי למידה לסטודנטים עם ליקוי למידה. 

 jonabeth@jdc.org.il | פרופ' יונה רוזנפלד
סוציאלית  לעבודה  הספר  בבית  סוציאלית  לעבודה  )אמריטוס(  פרופסור 
יועץ  בירושלים.  באוניברסיטה העברית  ברוואלד  פאול  ע״ש  ולרווחה חברתית 
בכיר ומקים היחידה ללמידה מהצלחות וללמידה מתמשכת במערכות חברתיות 
לשנת  סוציאלית  לעבודה  ישראל  פרס  חתן  מאיירס-ג׳וינט-ברוקדייל.  במכון 
ובהָדרה  בעוני  שחיים  אנשים  עם  שותפות  הוא  עיסוקו  תחום  )תשנ״ח(.   1998
חברתית. מלווה למידה של צוות החשיבה "לומדים מהצלחות של מרכזי התמיכה 

לסטודנטים עם ליקויי למידה״.
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yooilr@gmail.com | )MA( יעל רויטמן שרגא

מומחית  בעיסוק,  מרפאה  ברל;  בית  האקדמית  במכללה  שירות  נגישות  רכזת 
ועל  למידה  אסטרטגיות  על  מרצה  מוגבלות;  בעלי  סטודנטים  עם  בעבודה 

אוריינות אקדמית. 

susie.russak@gmail.com | ד"ר סוזי רוסק

עם  לסטודנטים  התמיכה  ובמרכז  לאנגלית  מורים  להכשרת  במחלקה  מלמדת 
צרכים מיוחדים במכללה האקדמית בית ברל. תחומי העניין שלה כוללים: סיפורי 
הצלחה של סטודנטים עם ליקויי למידה, הוראת אנגלית לסטודנטים מתקשים, 
הבדלים בתהליכי רכישה של אוריינות אנגלית בקרב לומדים שונים וההשפעה 
של אפיונים פונולוגיים ואורתוגרפיים שונים על רכישת קריאה וכתיבה בשפות 
צרכים  עם  סטודנטים  של  לאוכלוסיות  אנגלית  ללימוד  ספרים  כתבה  שונות. 

מיוחדים בגילים שונים.

ornashemer4@gmail.com | ד"ר ארנה שמר

במערכות  מתמשכת  וללמידה  מהצלחות  ללמידה  ביחידה  למידה  מלוַות 
סוציאלית  לעבודה  במחלקה  מרצה  מאיירס-ג׳וינט-ברוקדייל.  במכון  חברתיות 
ברוואלד  פאול  ע״ש  סוציאלית  לעבודה  הספר  ובבית  רופין  האקדמי  במרכז 
באוניברסיטה העברית. עובדת סוציאלית קהילתית וחוקרת. מלוַות למידה של 
ליקויי  עם  לסטודנטים  התמיכה  מרכזי  של  מהצלחות  "לומדים  החשיבה  צוות 
למידה״ במכון מופ״ת. עוסקת בפיתוח של תחומי הקהילה, השותפות והכשירות 

התרבותית.
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centers for students with learning disabilities as well as of the learning 
community for the project, "Learning from successes of support centers 
for students with learning disabilities" at The MOFET Institute, in 
collaboration with Ariella Daniel-Hellwing.

Ariella Daniel-Hellwing (M.A.) is the director of the support centers 
at Beit Berl Academic College and Sapir Academic College. She is a 
diagnostician and therapist in the field of learning disabilities and a 
lecturer in Beit Berl׳s Special Education track. In collaboration with 
Dr. Orit Dahan, she coordinates the learning community, "Learning 
from successes of support centers for students with learning disabilities" 
at The MOFET Institute.
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alliances that are necessary for this work, and of strategies and direct 

tools for dealing with the everyday complexity encountered by the 

students. Since the book reflects an extended, country-wide process as 

well as the unique conception developed by Prof. Jona Rosenfeld and 

his colleagues, it is also intended for individuals who are interested in 

the method of learning from success.

Dr. Orna Shemer is a learning companion in the Unit for Learning 

from Success and Ongoing Learning in Social Systems at the Myers-

Joint-Brookdale Institute. She serves as a lecturer in the Social Work 

department at Ruppin Academic Center and in the Paul Baerwald 

School of Social Work and Social Welfare at The Hebrew University 

of Jerusalem. She is a community social worker and a researcher. Dr. 

Shemer is the learning companion of the learning community, "Learning 

from successes of support centers for students with learning disabilities" 

at The MOFET Institute. She is engaged in the development of fields 

involving the community, partnership, and cultural compatence.

Prof. Jona M. Rosenfeld is a professor emeritus of Social Work in 

the Paul Baerwald School of Social Work and Social Welfare at The 

Hebrew University of Jerusalem. He is a senior advisor and the founder 

of the Unit for Learning from Success and for Ongoing Learning in 

Social Systems at the Myers-Joint-Brookdale Institute. The 1998 Israel 

prize winner for Social Work. His field of activity is collaboration with 

people who live in poverty and experience social marginalization. 

Prof. Rosenfeld is the learning companion of the learning community, 

"Learning from successes of support centers for students with learning 

disabilities" at The MOFET Institute. 

Dr. Orit Dahan coordinates the support for students with learning 
disabilities at Beit Berl Academic College. She is an advisor on the 
topic of learning disabilities in the Ministry of Economy and Industry. 
She serves as the coordinator of the directors׳ forum of the support 
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What have we actually done?
Success stories of support centers for students with learning 
disabilities

Orna Shemer, Jona M. Rosenfeld, Orit Dahan, Ariella Daniel-Hellwing

The book What Have We Actually Done? was conceived and written 

in the framework of a learning community operating at The MOFET 

Institute on the topic, "Learning from successes of support centers for 

students with learning disabilities". The book presents success stories 

from twelve support centers throughout Israel, as narrated by the 

directors of the centers and their associates, and describes extensive 

activity that has not yet been documented in writing. The learning 

community led by Dr. Orit Dahan and Ariella Daniel-Hellwing from 

The MOFET Institute, was accompanied by Prof. Jona M. Rosenfeld 

and Dr. Orna Shemer from the Myers-Joint-Brookdale Institute. 

The success stories described in the book are primarily the fruit of 

the students׳ individual efforts. However, the directors of the centers 

and the people. who work there contributed greatly to this success, 

by believing in the students who approached them, opening doors for 

them, creating a supportive, inclusive, and accessible environment, and 

serving as attentive listeners for the students׳ needs and feelings.

This book is intended for professionals who work in the field of learning 

disabilities, for people with such disabilities, and for their families. 

Readers will be exposed to a range of models, tools, and skills that 

were uncovered as a result of the wisdom of the activity, as well as 

to principles of action that emanated from each of the success stories 

describing direct work both with people who have learning disabilities 

and with associates. The channels of action that emerged elaborate 

upon the ways of developing awareness of the learning disabilities and 

attention deficit, of the interpersonal and inter-field connections and 


