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 : מר כמעטפתחוה

 האוטיסטיספקטרום על הלילדים  יםבגנ טיפול באמנותקבוצות 

 אורית דודאי

 

 תקציר

על הספקטרום המאמר דן במודל של קבוצות טיפול באמנות במסגרת גנים לילדים 

ת התפתחותי תפסיכודינמי חשיבהמהדהד  מבנה הקבוצות במודל זההאוטיסטי. 

דגש  . במודל זה ישנו"מותה לילדים בסיכוןהע"הנתמכים על ידי  ,שפותחה בגנים אלו

בכל  ילדים אוטיסטים בגיל הרךמטרתה לקדם שמקצועית -רבעל חשיבה אינטגרטיבית 

המודל . נפשי-הפניםומוטורי -בתפקוד בגן, בתחום השפתי, הסנסו :תחומי ההתפתחות

וכולל את כל ילדי הגן והצוות הגן דון במאמר מתקיים במרחב ידיאדי שנ-הקבוצתי

דימוי מארגן  על פישכבות ההכלה המרכיבות את הקבוצה ב דןהמלווה אותו. המאמר 

של הבחירה בחומר אחד חסר צורה וראשוני ברציונל המאמר דן עוד . של בבושקה

או מים, שנועד לאפשר לילדי הקבוצה הזדמנות לתנועה מן החושי והקונקרטי  חמרכ

 לעבר התפתחות של קשר ומשמעות.

 

וטיזם, קבוצות טיפול באמנות, פרנסיס טסטין, אן אלווארז, חומרי : אמילות מפתח

 (, מיםחמריסוד )
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 הקדמה

על בגיל הרך לילדים בגנים  טיפול באמנותשל קבוצות  המאמר עוסק במודל

ייחודו של המודל שיוצג במאמר הוא שהוא מבוסס על מעגלים האוטיסטי. הספקטרום 

רמות מציאות שונות, חיצונית  ביןנע התנועה מערך שונים של הכלה המייצגים 

חומר מרכזי מקבוצת חומרי היסוד חסרי  המערך במוקד. ואת ההיזון ביניהן ,ופנימית

שני עקרונות אלו, המבנה והמוקד החומרי, נועדו לאפשר או מים(.  חמרהצורה )כגון 

 ,תמקור פוטנציאלי לעניין, לחיבורים ראשונים בין מגע, תחושה ומשמעושיהיה מפגש 

 . אישית בין חברי קבוצת הילדים-ומכאן לניצני תקשורת בין

 , משרד הבריאותהעירייה, משרד החינוךבשיתוף בגנים  הקבוצות התקיימו

אנשי מקצוע הנותנת מענה טיפולי לילדים עמותה של  –" "העמותה לילדים בסיכוןו

המרכז בגיל הרך עם הפרעה מהקשת האוטיסטית. הגנים הראשונים הוקמו במסגרת 

גנים ברחבי הארץ  120-מונים יותר מהם וכיום  ,תל אביבוב לבריאות הנפש ברמת חן

-, התפתחותיתפסיכואנליטית-הפועלים לפי תפיסות מקצועיות מגוונות )התפתחותית

  אינטגרטיבית, קוגניטיבית והתנהגותית(.

של קבוצות טיפול באמנות  פיתוח רעיוני למודלהוא  דון במאמריהנהמודל 

ומזל כרמון במסגרת עבודתן כמטפלות  ראומה ויינברג ושהג ישה פסיכודינמיתבג

המודל המסוים שמוצג . באמנות בגני התקשורת ביחידה המרכזית של המערך ברמת חן

 רבת שניםו עבודה משותפת מבוסס עלהוא ו ,מתוך מודל האםוהתפתח  יצא במאמר זה

 ת, אשר התקיימה ביחידה אחרתמתוך עבודתנו המשותפ 1.ועמיתה מטפלת באמנות עם

 התפתחותית,-פסיכואנליטית אוריינטציהבעלת  של העמותה לילדים בסיכון, יחידה

  .עצמאי משלו טהתעצב פרויקכבר 

 

 יחסים חברתיים והקבוצה מן ההיבט ההתפתחותי

החיים הראשונים מגלה הפעוט צורות שונות של שלבי בהחל  .האדם הוא יצור חברתי

האב והמשפחה האם,  הם העיקרייםההתקשרות  יבתחילה מושא התייחסות לאחר.

בסביבות גיל שנתיים מתחיל הילד להתיק חלק מתשומת הלב שלו אבל המורחבת 

                                                 
 (co) דונות במאמר היו חלק משיתוף פעולה פורה ויצירתי עם יעל שפירא, מטפלת באמנות, שהעבודה בקוית שנהקבוצו 1
 לולא הגננות הנפלאות של היחידה, ענתזאת ועוד, ה אפשרה החזקה מתמדת של קבוצות אלו גם ברגעים קשים ביותר. ימע

קיומן של לא היה מתאפשר פלטק, -דה, פם יוגבצוות הסייעות המיומן ומנהלת היחי ,שדה ואלה צברי , תמראילן
 שהשתתפותודה. ברצוני להודות גם לסטודנטיות לטיפול באמנות מסמינר הקיבוצים  הועל כך אני מכיר ,הקבוצות

 לעיכול. קלהבחוויה שלא תמיד הייתה  ןבקבוצות, על מסירותן והשקעת
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מהמבוגר המשמעותי לילדים בני גילו. לקראת גיל שלוש מורחבת ההתעניינות מקשר 

 ואהמשמעותי ביכולת להשתייך לקבוצה מרכיב עם הפרט להשתייכות לקבוצה. 

חוויות, שהוא דומה  מויעלחלוק  שאפשרמוקד לעניין,  הואהידיעה הפנימית שהאחר 

הן בפנטזיה והן במציאות, ליחסים של קח ותן,  ,אך גם שונה. לילד משיכה ראשונית

)ויניקוט,  לקבל הכרה, להשמיע קול, להיות נוכח הוא רוצהלהדדיות וליצירה משותפת. 

 .(Stern, 1985 ;ב1996

ואף בארץ מסביבות גיל שלוש ). שעות רבות בחברת השווים להםם שוהיילדים 

עתיד לשהות חלק ניכר מזמנו במסגרת קבוצתית כזו או והולך לגן ( הפעוט כן לפני

חלק מרכזי בחייו ותקבל מופעים שונים לאורך שנות  יה אפואאחרת. הקבוצה תה

ת, חולקים חוויות, התבגרותו. ילדים לומדים זה מזה, יוצרים קבוצות משנה וחברויו

הן אופציה משמעותית  טיפוליות ולכן קבוצות ,משחקי דמיון ופעילות משותפת

השפעתן החיובית על תפקוד במציאות בייחוד לנוכח  ,התערבות טיפולית אצל ילדיםל

(Moss, 1984) . 

טיפול באמנות כמקדם תהליכי על אף שנכתב לא מעט חומר מרתק 

 ;Evans & Dubowski, 2001האוטיסטי )פקטרום על הססימבוליזציה אצל ילדים 

Isserow, 2013) על על התערבויות קבוצתיות בטיפול באמנות עם ילדי בית ספר ו

אורטית לטיפול יהתייחסות ת חסרה(, Gabriels, 2012האוטיסטי )הספקטרום 

וכל שכן לקבוצות טיפול באמנות בילדי גן  ,באמנות בילדים אוטיסטים בגיל הרך

 סר בתחום.ח  ה למילויולו במעט  לתרום מבקשם. מאמר זה אוטיסטי

 

 : הגדרה קצרה אוטיזם

. ישנו הפוגעת בכל תחומי ההתפתחות תהפרעת התפתחות נרחבא וה (ASD) אוטיזם

אחד עם האחר )מילולית ולא מילולית(.  הקשורים בתקשורתבעיקר בהיבטים שיבוש 

דדיות החברתית, כך שישנו קושי הפגיעה מהותית בהעיקריים הוא הפרעה הממאפייני 

דפוסי בגם במשחק דמיוני. ההפרעה מאופיינת  ולהשתתף רגשותוב לשתף בתחומי עניין

, מילולייםולא  מילולייםים צמדות לריטואליכגון ה ,ופעילות מוגבליםעניין  ,התנהגות

נוקשות בחשיבה או בהתנהגות ושימוש חזרתי בפעילות או באובייקט. מאפיין אפשרי 

עניין מוגבר בגירויים  ,לחלופין ,תחומי עניין מצומצמים או מקובעים אוהוא סף נו

 (. American Psychiatric Association, 2013) סנסוריים
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ל"שלב  בעבר היה מקובל לראות באוטיזם עצירה או נסיגה התפתחותית

לסביבה בתגובה ראשוני בהתפתחות ( Mahler, Pine, & Bergman, 1975) אוטיסטי"

כיום תפיסה זו אינה מקובלת. אבל , (Bettelheim, 1967) חיצונית קיצונית ולא תואמת

 ;Trevarthen, 1977תצפיות בתינוקות )של מחקרים בעקבות  התחוללהשינוי הדרמטי 

Stern, 1985 שחידדו את ההבנה כי לתינוקות יכולת מולדת לנפרדות והבנה ראשונית )

אינה  תקין עצירה או נסיגה לשלב אוטיסטיולכן ההנחה כי ישנה  ,אחר–של אני

הגיעו  מתוך התנסות בקליניקה עם ילדים אלו ,המחקרישדה הבד בבד עם מדויקת. 

כי האוטיזם אינו  למסקנה( 2017 ;2005ואן אלווארז )( 2008 ;1994פרנסיס טסטין )

א יותר, אלאירועים במציאות ואינו נסיגה למבנה התפתחותי קדום לתגובה לאירוע או 

מו מגיע התינוק לעולם. הנחת היסוד היא שתינוק בעל מבנה יעשמבנה נפשי ייחודי 

ייחודי זה חווה מלכתחילה את הנפרדות הגופנית הראשונית מגוף האם כנפרדות טרם 

כך תוסט כל החוויה ההתפתחותית ממסלולה, ומאחר שזמנה וכאירוע טראומטי. 

שלא להיות  כדיסתגרות מפני העולם התינוק יגן על עצמו בסיפוק תחושתי עצמי ובה

  .טראומת הנפרדותהכאב הבלתי נסבל של במגע עם 

הגנה והגנה מפני נפרדות טרם זמנה, באוטיזם  רואה אפואפסיכודינמי ההסבר ה

סוגרת שהיא כמעין שריון מפני השינוי המתמיד שקיים בחוויה של היות בעולם. 

 החיים ותהליכי הצמיחה וההשתנות כנגד הזרימה שלתגובת מנע מעין הוא האוטיזם 

מקור ומשמשים מובילים קדימה הם באותה מידה שש תהליכים הכלולים בהם,

הגנות  .עוד גם פרידה ממה שהיה ואיננויש בהם ליצירתיות, דמיון וחשיבה, 

שיבוש אל שענות יתר על גרייה וסיפוק עצמי, מובילות ליהשבמוקדן  ,אוטיסטיות אלו

 ,Tustin; 1994 ,)טסטין ופוגעות ביכולת לתת פרשנות לחוויה מול ההתנסות בעולם

1994).  

 מתקשים בעיבוד סימולטני של גירויים )לעיתים ילדים אוטיסטים, שכךהיות 

ואינם מסוגלים לתפוס אובייקט באופן אינטגרטיבי כבעל  אחד מתמקדים בחוש הם

וח רגשות של עצמם ושל בפענו(, בארגון גופני )אינם חווים את גופם כשלם( ממדיםכמה 

בין תחושות ומשמעות כך  שיבוש ביכולת לחבר חל אצלםכל אלו בגלל אחר. 

שהטרנספורמציה בין גירוי לשפה נפגעת וגירויים תחושתיים נשארים מבודדים ולא 

המסד א ישהכל אלו מרכיבים חיוניים בתנועה בין מציאות לעולם פנימי מפוענחים. 
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ה הממוקמת במרחב פוטנציאלי בין אני ולא אני )ויניקוט, לחוויה הסובייקטיבית, חווי

 . אך לדמיין עד כמה עולמם של ילדים אלו נותר מבודד ופרגמנטריאפשר (. ב1996

 

 אורטייםיקבוצות טיפוליות: היבטים ת

אורטי של הקבוצה יוצא מתוך הנחה שהקבוצה כיחידה מהדהדת את מערך יהבסיס הת

התפיסה התיאורטית המלווה ים של הגן. במובן זה היחסים והקונפליקטים הקבוצתי

 להקנותה תמטרופסיכודינמית  היא בראש ובראשונה ןהג את החשיבה על קבוצות

משמעות למערך היחסים המתקיים בקבוצה ולעקוב אחרי פוזיציות מנטליות 

 (. 1997)בירן,  משמעות ןלהלתת  כדי מתחלפות

 לעזר רב הייתה לנוהקבוצתיים מנגנונים ל בנוגע (1992) ביון תפיסתו של

דגש על  ושמנוו לקבוצה כשלם נהתייחסבראש ובראשונה שכן  ,בחשיבה בהקשר זה

בעבודה קבוצתית המבוססת על המודל של הנחת היסוד . האפקט הקבוצתי ברגע נתון

לידי ביטוי הגנות אינפנטיליות בה ביון היא שלקבוצה חיים מנטליים משלה, ולכן יבואו 

בכל תהליך קבוצתי ישנם שני מצבים המתחלפים ללא הרף  ,ת. לפי ביוןורגרסיביו

הוא קרא  למצב ההגנתיומייצגים מצב הגנתי לעומת מצב של "עבודה" והתפתחות. 

basic assumptions מנגנונים לא מודעיםכמה כולל , והוא:fight/flight, pairing, 

dependency נמנעת באופן לא מודע  קבוצהה שבאמצעות מנגנונים אלוטען . ביון

. בקבוצת העבודה הארגון נוצר משיתוף לשמה התכנסהשמימוש המטרה מו מ"עבודה"

אפשרות לעכל את הכוחות הלא מדעים, יותר ככל שיש פעולה מודע בין חברי הקבוצה. 

 טה הקבוצה לפוזיציה של קבוצת עבודה ותוכל לעבור תהליכי עיבוד ושינוי. יכך ת

על המבוססים ל הקבוצה היה שלבי התפתחות הקבוצה מוקד נוסף בחשיבה ע

 ,Tuckman, 1965; Tuckman & Jensen, 1977; Bonebrightהמודל של טקמן 

שלב ראשוני של עיקריים בהתפתחות הקבוצה: שלושה שלבים לפי המודל (. (2010

שלב שני של תחרות ; , המאופיין בתחושות עמימות וחוסר אונים(forming)היווצרות 

שהוא , (storming)סיון לקבוע מה מערך הכוחות הקבוצתי, מי נגד מי ומי שולט וני

, שמאופיין באינטימיות והדדיות ובו (performing)ושלב שלישי ; חלק מביסוס זהות

 ,לשמן התכנסה. שלב נוסף הוא הסיוםשהקבוצה בדרך כלל נרתמת למימוש המטרות 

אף עצב, הקלה וגם קבלה והפנמה. והוא כולל פעמים רבות רגשות מעורבים ככעס, 

חל דונות יהנבקבוצות שמודלים אלו היו מסגרת כללית לחשיבה על הקבוצות, ניכר כי 
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. לצורך כך דינמיקה הקבוצתיתבוהן  התפתחותי-תהליך הכרונולוגיבשיבוש הן 

רכיהם של ובחשבון את צהמביאה אתייחס למאפייני העבודה הקבוצתית עם ילדים 

 האוטיסטי. רום על הספקטילדים 

 

 ותהליך קבוצתי קבוצתי , מבנהאוטיזם

ומכיוון  ,נכנסים למסגרות חינוכיותבדרך כלל האוטיסטי על הספקטרום ילדים 

על סדר יום גני  תקבוצתית המושתת ודההעבודה בגנים היא בראש ובראשונה עבש

עת על זמן חצר ועוד, חשוב לתת את הד ,הכולל מפגשים, פעילויות משותפות, ארוחות

המבנה הקבוצתי שהוא בלב ובין המתח בין ההסתגרות והשיבוש התקשורתי באוטיזם 

  ליבה של היחידה הגנית.

( מתייחסים להיבטים Trafimow & Pattack, 1981; 1982או ופאטק )וטרפימ

הפרעות קשות. לטענתם, ישנם שלושה גורמים מרפאים עם מרפאים בקבוצות לילדים 

פוטנציאל ליחסי אובייקט  שהיא ,ילדיםנוכחותם של  עצםעיקריים: הראשון הוא 

השני הוא תפקידו של המנחה ; וליצירת רשת של קשרים פסיכולוגים משתנים מגוונים

בו שוהגורם השלישי קשור באופן  ;מסייע לילדים כשעולה הצורךהכאגו חיצוני 

 דימוי מארגן המכיל משמשתובכך  ,באופן לא מודע את האםהקבוצה מייצגת 

  אלמנטים של חיים ואינטגרציה לצד אלמנטים של הרס ופירוק.

 המנטלייםההפרעה האוטיסטית משבשת באופן מהותי את המנגנונים אלא ש

. שעומדים בבסיס היכולת להיעזר בקבוצה לצורך התפתחות ולמידה חברתית ואישית

תמיד האוטיסטי אינן נענות על הספקטרום לראות שקבוצות של ילדים אפשר 

לעיתים הקבוצה שוהה בשלב מקדים,  .קבוצות של הלכים של מבנה והתפתחותלמ

(, שבו כל אחד מחברי הקבוצה שוהה pre-formingשאותו אכנה שלב טרום היווצרות )

בעולם הלבדיות שלו בעוד החומר והקבוצה משוללי משמעות ופועלים בלא הקשר. גם 

יותר הקשורות בניתוק או פירוק  בראייה של המודל של ביון מדובר בהגנות רגרסיביות

מסיבי מכיוון שההיענות לאובייקט צריכה להיווצר ואינה נתונה מראש. לקבוצות לוקח 

 תשאף שאליהולעיתים זו המשימה העיקרית  ,זמן רב עד שנוצרת זהות קבוצתית

פיתוח מוטיבציה ותשוקה ראשונית  אפואהקבוצה לאורך קיומה. הדגש בעבודה יהיה 

  וצה.לשהייה בקב
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ליצור מכנה משותף ועניין קבוצתי אצל ילדים אפשר כיצד  עולה שאלה מתוך כך

שהנטייה הטבעית שלהם היא לנוע במעגלים סביב עצמם, ככוכבי לכת החולקים 

-וטרוםהשימוש בחומר ראשוני טענת המאמר היא שגלקסיה אחת אך לא נפגשים? 

לממד פיזית בין התנסות סימבולי כמוקד לעבודה קבוצתית מזמן אפשרות לקשור 

של יחסים עם קבוצת  בהקשרוכל זאת  ,רפלקסיבי של תחושה, רגש ואף מחשבה

 – שלושת מרכיבי המודל הקבוצתיהמאמר מדגיש את ייחודו של השילוב בין . השווים

 .כמה שמאפשר לקבוצה להתהוות – החומר, הטקס ושכבות ההכלה השונות

 

 ל הקבוצהכנשמת אפה שהחומר התהליך הקבוצתי: 

חברי המאפשר לאמצעי תקשורתי הוא בקבוצות טיפול באמנות המרחב היצירתי 

אלא  מילולית,התקשורת לא חייבת להיות  (.Waller, 2012) עצמםאת לבטא הקבוצה 

המאפשרים לחמוק מהרמה המודעת מילוליים ייצוגים לא רמות שונות של באמצעות 

האוטיסטי הדבר משמעותי במיוחד  על הספקטרוםילדים אצל . המילוליתשל השפה 

כשנותנים את הדעת על הקושי של ילדים אלו בחשיבה סימבולית וביצירת קשר עם בני 

מילוליים העבודה באמצעים שאינם . Tyminski, 2005; Gabriels, 2012)גילם )

 מקור לתיווך ומצע משותף.הוא מאפשרת לפתח ניצני תקשורת כשהחומר עצמו 

הם חומרי יסוד ראשוניים ואורגניים בודה הקבוצתית לעהחומרים שנבחרו 

עצמם לחוויה תחושתית את מנגישים  ,שהם חסרי צורה ,כחמר או מים. חומרים אלו

כרות עם תחושות ראשוניות של רך ימאפשרים ה. הם עם אובייקט חיצוני בסיסית

איש ואלו יכולות להיות מתורגמות בתיווכו של  ,לעומת קשה או חלק לעומת מחוספס

מהלך הנעים או לא נעים. מהלך זה מהדהד את כמו צוות לרגשות סובייקטיביים 

. האם במפגש מול העולםפיזיות ראשוני שבו התינוק חווה תחושות ההתפתחותי ה

מנגנון פרשנות זה  מתחיל להפניםהתינוק  וכך ,משמעות אפקטיבית תואמתמתווכת לו 

היסוד היא כי מנגנון זה משובש משמעות לחוויותיו. הנחת  ולומד בהדרגה לתת

למצוא אפשרויות טיפוליות לתמוך  מנסיםלכן . (,Bick 1968 ;1994)טסטין, באוטיזם 

 .ולקדם אותם מהלכים אלוב

ייצוגי שנועד לשמש כעמוד התווך -וטרוםבמודל המדובר ישנו חומר אחד בסיסי 

חומר זה מתוך  בד, הקבוצות נסבות סביבבמים או ב, חמרמדובר בששל הקבוצה. בין 

שבט קדום המתכנס , כמו פכו לאובייקט טקסי שסביבו מתכנסת הקבוצהומטרה לה
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סביב מדורה או טוטם. טקס הפתיחה משמש כקריאה להתכנס, בדומה למשל לתופי 

הטם טם הקוראים לשבט להתכנס. טקס הסיום בעזרת החומר גם הוא מוקד קבוצתי 

הבא, בשעה ומקום קבועים. המבנה הטקסי המכריז על סיום, פרידה ומועד ההתכנסות 

שכבתי שנועד לתמוך בנטייה -רב במבנההמעגל הראשוני  הואשבמרכזו החומר 

  האוטיסטית לפירוק וניתוק.

קבוצה כולה, מוקד שסביבו לז מעין עמוד שדרה ממרכ  משמשים  החומרים

; ק ממנולהתחלק כך שכל ילד יקבל חלגם אך יכול  ,החומר הוא משותף. הקבוצה נעה

ראשי שיחולק לכדורים אישיים, מים במכל מרכזי שיחולקו לקערות  חמרכדור למשל 

תנועה זו משמרת בעזרת החומר המרכזי תנועה אישיות או בד מרכזי ובדים אישיים. 

 לראות בצילומים הבאיםאפשר לכך דוגמה מתמדת בין תהליכים קבוצתיים ואישיים. 

 .מרוילה חקירת החבהם כל ילד מקבל כדור משלו ומתחש

 

 

 התעניינות ובחירה

 

 

 הכדור "שלי"
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משמשים חומרי היסוד בהיותם חסרי צורה פותחים פתח לטרנספורמציה מתמדת ו

מכל להשלכות. הם מאפשרים מגע, השארת סימן, פירוק, הרכבה ויצירת מכל שיחזיק 

 לתווך ברמהאפשר בשימוש במים. את כל ההתנסויות הללו למשל אותם, כמו 

כים הנעים בין לראות תהליאפשר בצילומים הבאים  הדיאדית וברמה הקבוצתית.

 .חקירה וגילוי כדי תוך חמרבאמצעות ההתפתחותי שמתרחש פירוק לגילוי, תהליך 

 

 בדיקת המרקם

 

 

 פירוק להמון חלקים
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 שניים

 

 ריבוי

 

 

 גילוי של מבנה
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 שכבתי-רבדימוי מארגן: בובת בבושקה ומודל 

שכבתית איעזר בדימוי מארגן של -רבון במבנה הקבוצה המבוסס על הכלה לד כדי

באמצעות דימוי זה עשויה להבהיר לא רק את המודל בקבוצה ההתבוננות . בבושקה

חינוכי של -אלא גם את ההדהוד בין קבוצות הטיפול באמנות והמענה הטיפולי ,עצמו

  האוטיסטי.על הספקטרום ההתערבות ביחידה הגנית לילדים 

 

 

-רברעיון קבוצות הטיפול באמנות צמח כחלק מתפיסה נרחבת יותר של מענה טיפולי 

: 'אני לא זז, אל תזוזי!"'מקצועי לילדים אוטיסטים בגיל הרך. בפרק מתוך הספר 

פלטק -( התייחסה פם יוגב2014טיפול רב מקצועי בילדים מהקשת האוטיסטית" )

יחידת  2,קצועי שפותח בגני שקד בחולוןמ-הרבלייחודיות מבנהו של המענה הטיפולי 

התפתחותי. עיקרו -בת של העמותה לילדים בסיכון, המבוסס על רציונל פסיכואנליטי

של המודל הוא השיח המתמיד בין המסגרת החינוכית לטיפולית. שתי הדיסציפלינות 

מארג המהדהד את צרכיו ההתפתחותיים של כל ילד, אלו של  הן מהוות ויחד ,חיוניות

הבסיס שהוא  ,ואת ההיזון ביניהם ,מציאות החיצונית ואלו של המציאות הפנימיתה

 ליצירת חוויית אני סובייקטיבית. 

                                                 
העמותה לילדים בסיכון בצמוד למחלקה  שמנהלתסטים המודל הבסיסי פותח בגנים לילדים אוטיש מציינתפלטק -יוגב 2

 .(43, 2014פלטק, -יוגב) חן לגיל הרך במרפאה לבריאות הנפש ברמת
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 הנחת היסוד היא שבהתפתחות תקינה ישנו היזון מתמיד בין המערכות השונות

אחת וכל  – מוטוריקה, משחק וקוגניציה-קשר, אפקט, שפה, תקשורת, סנסו –

בתוך התנסות במציאות ויחסים עם אובייקט. באוטיזם ישנו  מפונקציות אלו מתפתחת

, ההיזון מול זו עם זווביכולת של המערכות לתקשר האלה מערכות השיבוש בכל אחת מ

וכך נפגעת היכולת הבסיסית ליצירת חוויה של  ,האחר נפגע גם הואמול המציאות ו

טיפולי -המענה החינוכי, שכך(. היות 2005; אלווארז, 1994"אני" אינטגרטיבי )טסטין, 

-מבנהל מטרתו לאפשר ויותר מכונועד לחזק את כל אחת מהפונקציות ההתפתחותיות, 

כך ש"כל נקודת ראות מקצועית  ,כל ילד על פי צרכיואצל על שיחבר בין כל הפונקציות 

 (.43 עמ' ,2014פלטק, -מתפקדת כחוט במארג טיפולי צפוף" )יוגב

את דימוי הבבושקה המאפשר לחשוב על מעגלי  ( מציעה65עמ' שם, פלטק )-יוגב

משובשות שכאמור ההכלה בגנים וכיצד אלו מנסים לתת ייצוג למערכות האני השונות, 

באוטיזם. הבבושקה מכילה בתוכה עוד ועוד בובות, מן הגדולה והחיצונית עד הקטנה 

את ף בהקשר של הגומציאות או למשל,  ,והכמוסה ביותר. בובת המעטפת יכולה לייצג

. לעולםממברנה השומרת על איברי הגוף והן נקודת הממשק בין גוף שהוא הן ה ,העור

ואילו הבובה הפנימית יכולה לייצג את החלקים שאינם נראים, למשל את מה שאינו 

, לחוץפנים  ובהיבטים נפשיים את הלא מודע. כך יכול הדימוי להדהד יחסים בין ,גלוי

מבנה המקיים תנועה של פירוק גם הבבושקה היא  טיפולית.לסביבה בין סביבת גן 

 והרכבה. 

למודל של קבוצות הטיפול כדימוי מארגן ה תעלהבבושקה בהקבלה מעניינת, 

)מעטפת חיצונית(, בגן מכיוון שהן בנויות על היחס בין המציאות  ,ראשית; באמנות

 שמשמשאל מול חומר האמנות ובין העבודה  ,שגם היא מורכבת ממעטפות משנה

לראות אפשר של מודל הבבושקה להלן בתרשים פוטנציאל פנימי להשלכות. 

גם שהבבושקה אינה מתקיימת בחלל ריק אלא בתוך מרחב מציאות מסוים )חיי הגן(. 

על המאפשר -מבנה לסמל שהיא כדילבבושקה  בתרשים מחוץאוריה ממוקמת יהת

גננת מיוצגת על חשיבה על הקבוצה. הבבושקה עצמה מייצגת את שכבות הקבוצה: ה

לאחר מכן ; ידי הבובה החיצונית מכיוון שהיא אחראית על המציאות ותיווכה לילדים

ולבסוף  ,הסטינג, הצוות, הילדיםולאחר מכן  ;להחזיק את הקבוצהשתפקידן  ,המנחות

המוצג  ,הגרעין הסמוי בהיותו אובייקט להשלכות והפנמות. המודל שהוא ,החומר עצמו

ייצוג שכן כמו  ,בד, אינו רק היררכי אלא גם מרחבי ודינמילצורך המחשה בלכאן 

 ,מה הכלליתלאחר הבהרת הסכ   ,. כעתאפשר לארגן אותו בכמה וכמה דרכיםהבבושקה 

 לעבור להתבוננות על כל אחד מחלקי המודל.אפשר 
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 מודל הבבושקה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המודל הקבוצתי

שתי  אותןומנחות שעה,  פעם בשבוע למשךהקבוצות עצמן מתקיימות בחלל הגן 

מטפלות באמנות. מתוך כוונה להדהד את חיי הגן הן כוללות את כל שמונת ילדי הגן, 

לאפשר תמיכה והחזקה של כל ילד על פי צרכיו  כדיצוות הסייעות. את את הגננת ו

ולכן לעיתים  ,איש צוות קבועבהאישיים בחרנו במודל דיאדי שבו כל ילד מלווה 

אם  ,יות לטיפול באמנות. במהלך הקבוצה יושבים כולם במעגלסטודנטהשתתפו גם 

 על הרצפה. ואם מסביב לשולחן 

 

 גננת

, יש לגננת תפקיד משמעותי כמייצגת את אוכלוסיית ןהגהמתקיימות במרחב  ,בקבוצות

עם זאת, השתתפות הגננת במערך ההחזקה הקבוצתי מעלה . הגן כיחידה טיפולית
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-הסטינג הקבוצתיבין וחינוכי -מהשוני בין הסטינג הגנישאלות וקונפליקטים הנובעים 

-ןהביבהתייחסות למרחב ו הפנימיעוסקת בעולם ה ,הקבוצה הטיפולית לעומת טיפולי.

נורמטיבית  גן תלסביב האפשרסביבה הקרובה ככל ליצור  היא מטרתו של הגן, אישי

מטרת  .טיפוליותהפונקציות מתאפשרות ה שדרכם םיפדגוגי עם תכנים חינוכיים

הזדמנות מקנה . עם זאת, הזווית הטיפולית זוהקבוצה הטיפולית להדהד התנהלות 

חייבת הגננת  להתבוננות שיש בה כבר מרחק רפלקסיבי על העשייה היומיומית בגן.

ואת ההבנה שלה  המקצועי בחשבון את הידע מביאשדיאלוג בקבוצה מה להיות חלק

 בכלל.  לדי הגן בפרט ושל הגןמחזיקה את ההיסטוריה של כל אחד מיהיא ש

 .ןהג תשגראת נערכת במסגרת הגן מערערת הת הקבוצה הטיפולילעיתים 

ניהולה של הגננת, עובר שינוי בשנמצא בשליטתה ו ,המרחב הבטוח, המוכר והידוע

מאורגן מחדש על פי הצרכים הן מבחינת התוכן והן מבחינת המבנה. חלל הגן  מהותי

לעיתים מתנגשת השפה הטיפולית עם זו החינוכית. יפולית. והמטרות של הקבוצה הט

עלו כל ילדי  חמרהבאה: באחת מקבוצות ההדוגמה זאת באמצעות אפשר להמחיש 

רשנו זאת יהקבוצה על השולחן המרכזי בריקוד קבוצתי סוער. בתהליך הקבוצתי פ

של ת בו נוצרה זהות קבוצתית. החיוניות שצצה באותם רגעים והיכולשכרגע מכונן 

פועלים גם כהתרסה כנגד הם כהתקדמות גדולה. נראה שפורשו לפעול כקבוצה הילדים 

המבוגרים והכללים, התרסה שמחייבת הבנה ראשונית של יחסים, של ציפיות ושל 

כללים. מכאן שהקבוצה במרד שלה יכלה להגיד "אנחנו מבינים שיש אחר ומגיבים 

בדרך עם זאת, הילדים פעלו  .האחר"וגם: "אנחנו ישות שמגיבה אל מול  ,כלפיו"

 ולצייןהזאת והיה חשוב לעשות את ההבחנה  ,מקובל במסגרת החינוכיתשאינה 

שבקבוצה הכללים לעיתים שונים מאלו של הגן. אמירה כזו יוצרת עוד הבחנה  לפניהם

 עולם. –שחשובה ליחסי אני

 

 הנחיה

זו הנחיה שתפקידה  של הנחיה משותפת של שתי מטפלות.הוא  -מודל העבודה בקֹו

)לכל המעגלים(. המנחות מייצגות תפקידים  קבוצהה הורית לכלל ההחזק לאפשר

 המאפשרתהן ומייצרות מרחב של חשיבה משותפת ימשתפות פעולה בינ אבל הןשונים 

ישנה . קבוצהשל משמעות לתהליכים המתרחשים ב והקניהטחון, הבנה יתחושה של ב

שאפשר  כדי הן יושבות זו מול זולעיתים . בוצתיחשיבה על מקום המנחות במעגל הק
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יהיה להחזיק זוויות מבט שונות, ולעיתים אחת יושבת והשנייה יותר בתנועה ועוברת 

  הילדים. ןבי

ובשקיפות, קצת כמו הורים שיושבים  קבוצהתוך כדי ה מדברות ביניהן המנחות

גיש והשני מלמשל אחד כשזה מול זה בארוחה משפחתית ומחזיקים את המרחב, 

חלוקה נוספת בין מחזיק את השיחה ומדי פעם חושבים ביחד מה נכון לאותו רגע. 

של  םיייחס בין הקבוצה כשלם לעומת הצרכים האינדיבידואלבהמנחות יכולה להיות 

כל דיאדה, או ביחס בין פרשנות דינמית של יחסי הכוחות בקבוצה לעומת הדגש על 

 גם ת בין המנחותמתרחשה משמעותית נוספת תהליכים אל מול החומר. אינטראקצי

לאחר כל פגישה על התהליכים ההתפתחותיים  חושבות יחד המנחות .קבוצהמחוץ ל

מה עובד, מה יוצר מתח,  :ביניהןעל הצרכים השונים וכמובן גם על הקשר  ,קבוצהב

 .זו מול זו אותןוהיכן ההשלכות הפעילו גם  התקשורתהוחמצה איפה 

 

 סטינג

 ובין שאיפה להתמזג לתוך הזהות הקבוצתיתו מתח בין תלות ישבוצתי בתהליך הק

מאפשרת קבוצות טיפול באמנות בידואלי. ירצון לבטא צורך אינדלנפרדות ושאיפה 

חומר  על ידיהמיוצגת  תנועה בין עבודה קבוצתיתזה דרך הביטוי קונקרטי למתח 

  עבודה יצירתית אישית עם החומר.בין והשייך לכולם 

הסטינג  טחון ישנו סטינג קבוע שכולל מבנה וחוקים.יאפשר מצע של בכדי ל

שולחן, על  לידאיש צוות קבוע לילד(, צורת הישיבה )במעגל, ) כולל את המבנה הדיאדי

חלוקה קבועה של החומר, התפזרות לעבודה פרטנית וחזרה למבנה  הרצפה וכו'(,

החומר שיח בין -דו ייםמתק חמר: בקבוצת הלדוגמהמעגלי לצורך עיבוד ופרידה. 

החלק שכל ילד מקבל ממנו. בסוף הקבוצה  ובין כלל הקבוצההמייצג את הכללי 

 ובכך ניתן מקום לשני הייצוגים. ,למכל הכלליהאישי  מחזירים את החומרהילדים 

מאפיינים המסמנים זהות קבוצתית: זיהוי של המנחה עם  כמהבסטינג 

אופן הגשת החומר, סידור הגן וכללי הקבוצה  הקבוצה, לבוש אופייני לקבוצה )סינר(,

מרכיב  ., חלל קבוע ומוגן לעבודה קבוצתית(עובדים מסביב לשולחן חמרעם הלמשל: )

מוקד מגבש  שמשמשהטקס  ואה יםנוסף המאפשר יצירה של זהות והווי קבוצתי

ישיבה במעגל, שיר פתיחה שכולל אמירת שלום לכל אחד הטקס יכול להיות ומחזק. 

אמצעי  היאהטקסיות וכו'(.  חמרי הקבוצה והתייחסות למהות הקבוצה )למים, למחבר
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 :לטקסיות שני מרכיביםתמיכה היוצר לכידות ומאפשר הכלה של רגשות חזקים. 

רשת  ה שליאת הפוטנציאל לבניהסטינג מחזיק את הקבוצה ו .חזרתיות ומוקד קבוע

וצר תהליך שבטי, חגיגי, שבו מתוך כך נאישיים. -וביןולתהליכים אישיים  לדימויים

  פכו למפגש כללי ומשותף.והקבוצה יכולה להתפעם, להכיר במפגש עם החומר ולה

 

 צוות

 להמשיך אתאם . בעבודה עם הילדים בגנים מעניק הצוות מעין ליווי "הורי" לילדים

חברי אובייקט המקשר בין "מזון", בקבוצות משמש החומר ערב, הדימוי ארוחת 

שכן המטרה  ,. למערך זה חשיבות מיוחדתילד ומבוגרורכבת מדיאדות, "המשפחה" שמ

במעין מיקרוקוסמוס של העולם  זהעם  זהפגש יהכללית היא לאפשר לילדים לה

האמיתי. מתוך המפגש עולים קשיים, קונפליקטים, פנטזיות והתנהגויות שקיימות 

 גר תומך ומכיל.שמפגש זה יתקיים הילדים זקוקים למבו כדי. יום-םביובלאו הכי 

מעין מעגל שני המקיף את  הםאנשי הצוות במעגל כש אהיהישיבה בקבוצה 

הם בוחרים כל אחד כיצד להתמקם, האם מאחורי הילד או לצידו. למקומו של  .הילדים

ולעיתים רואים איך התנוחות במהלך  ,המבוגר משמעות רבה ביכולת להכיל את הילד

כך נראה מעברים  .ילד להחזיק את עצמובהתאם ליכולתו של המשתנות  הקבוצה

 .המלווה בקשר עיןיצירת מרחק או ל זהליד זה לישיבה ו מחיבוק לישיבה על הברכיים

של איש הצוות מייצרת  תההתמקמות הגופני איךלראות אפשר בצילומים הבאים 

 תמיכה למפגש של הילד עם החומר:
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 תיד תומכ

 

 תמיכה לצד

  

 ושתיתמיכת במפגש ראשוני תח
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 מעגל ידיים: תמיכה באמצעות הדהוד

מתווך בין הסטינג, הן גורם הסייעות  ,את "קבוצת העבודה"לעיתים כמי שמחזיקות 

והילד. תפקידן להחזיק לא רק את הקשר הדיאדי, אלא את הקשרים בין  ההנחיה

אלא דרך  ,לא רק מודל הםקשר עין, שיחה ואף מגע ם שביניהן. יהילדים דרך הקשר

רגע שבו ילד א' ניגש לילד ב' היא לכך דוגמה רה ולהחזקה של המעגל הקבוצתי. להגד

 במקרה כזה הצוות ייתן לכך דגש .מכיוון שמשהו סקרן אותו בעשייה של אותו הילד

 זו גם הזדמנות להרחיב את האינטראקציה.  .יעודד את הילדיםו

הות, השלכה ופועלת סביב מנגנונים כהזד התקשורת עם הילדים מאוד ראשונית

הילד  יתיחוו. כך רואים בקבוצות כיצד איש הצוות נשאב לתוך או הזדהות השלכתית

וחש ריקנות, שעמום, גועל, חרדה או ניתוק. במהלך הקבוצה נחשפים אנשי הצוות 

לתחושות ופנטזיות הקשורות לחוויה ההורית, תחושות של פירוק, חוסר אונים וחרדה. 

אנשי הצוות תפקידם של של הורות לילד אוטיסט.  הלא פשוטההם נתקלים בחוויה 

האם מפרשת את ש כמו, ברמה ראשונית, חוויותיו הרגשיות של הילדל תמובנּולהקנות 

אינו יכול לקשרו למושג "כאב" עדיין התחושות הראשוניות של התינוק החווה כאב אך 

 או "כאב בטן". 

 יםזק המעגל, מתאפשרבכך מתח. לאחר הקבוצה עיבודלדיון ו ותהסייעות נפגש

הקבוצה מקבל מהלך בחומר לא מודע שהושלך  .אוורור והפרדה בין חלקי הדיאדה

 של חיי הגן. ביותר פרשנות ומשמעות ויכול להועיל בהמשך למעגל החיצוני 
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 ילדים

, הרי שמעגל זה הוא המוקד. שאר המעגלים נועדו המודלשזהו מעגל פנימי מבחינת  אף

ולהקשרים שנוצרים בתוך מעגל  לחוויהמשמעות  ולהקנות אותו להכיל ,להקיף, לעטוף

ילדים ששובצו יחדיו ומבלים זמן רב זה , ילדי הגן תקבוצזה. במעגל זה אנו פוגשים את 

לעיתים  .ההפךאפילו ו ,אינה מובנת מאליה הקבוצהיווצרותה של למרות זאת זה.  עם

ם קשרים בעלי מאפיינים הם או שנוצריבמרחב המבודד שללדים נמצאים קרובות הי

 )שיער למשל(איבר מסוים של האחר  אלהתייחסות ביזארית  הלדוגמ ,לא תקינים

נוצר בין הילדים קשר ראשוני כמו חיקוי לעיתים  מעורר עניין כאובייקט בפני עצמו.ה

לצד מאפיינים אלו יהיו גילויים דרך כלל קשר זה אינו מתפתח. באו ריצה משותפת, אך 

וגם תופעות  ,, משחק.חברתית תקינה כמו סקרנות, רצון להיות חלק מ..של התפתחות 

 .תסכול ועודבקי כוח, אמ, דחייהכמו קנאה, 

הן לרוב הטרוגניות ומכילות את כל קשת הביטויים של הספקטרום  ןהג ותקבוצ

מה שמייצר מפגש קשיי תקשורת מסיבות נפשיות וסביבתיות,  ובכלל זה ,האוטיסטי

צרכים ורמות התפתחות שונות. ישנם ילדים במקום ראשוני, מסוגר מאוד של מורכב 

 דהיינו ניצני ,אוטיסטי שמביאים חלקים בלבוליים-פוסטלעומת ילדים במצב  ,ושבלולי

רכי ויסות שונים וישנם ילדים עם צ .עולם ביזארי ומפורקו ארגון נפשי לא אינטגרטיבי

. אחת מענה טוב דיוכדי לתת להכיל  רכי שפה ותקשורת שונים. את כל אלו צריך הגןווצ

ליצור מרחב משותף המסוגל להכיל את  אהיהטיפולית  קבוצהשל ה העיקריותהמטרות 

שנוצר בין הילדים.  חמרהבאה מציגה שביל  התמונהעל ההטרוגניות שבה.  קבוצהכל ה

ראשוני פיזי קשר משמש  חמרלראות שלמרות שכל ילד עסוק בשלו, שביל האפשר 

 .פוטנציאל לתחילתו של קשרלהיות ויכול  הילדים ןהקושר בי
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 חמרשביל 

 

רונית )שם בדוי(, השתתפה  חמרבאחת מקבוצות ה קבוצתי:תהליך ל נוספתדוגמה 

עם אוטיזם בתפקוד נמוך, ללא שפה ועם נטייה לגרייה עצמית מסיבית. בגן עבדו  ילדה

שיתוף הפעולה שלה של הצוות מחוסר  שהשקעה רבה. הייאוובכנית אישית ומה בתיע

. כשהחלה הקבוצה הייתה בצוות הלך וגברההשתלבות שלה בפעילויות הגן -ומאי

קולות  להשמיע ,אינה מתאימה מכיוון שהיא הרבתה לשכב על הרצפהרונית תחושה ש

ההשתתפות הוא קיומן לותנאי גן בשרוכים. עם זאת, הקבוצות הן קבוצות ולהתעסק 

ע ידה שהה הסייפינה לצד הקבוצה שבה יכלה לשכב ולצ רוניתשל כל ילדי הגן. ארגנו ל

 חמרלתת לה ו חמרשלה. בכל פגישה התעקשנו לומר לה שלום ולהביא לה את כדור ה

להביא לה את הכדור אחד הילדים וביקש באחד המפגשים קם . משלה כשאר הילדים

יך מנקודת מבט של התהל. . בכך התחיל תהליך שבו הקבוצה מכילה חבר דחויבעצמו

 ,(preformingאינטימיות והדדיות )של  היווצרותזה הלראות ברגע אפשר הקבוצתי 

-pre)היווצרות )-הטרוםאותו כיניתי לעיל שלב שהתחלתי, -הפרהבניגוד לשלב 

formingאיש הצוותבעידוד , שלב ייחודי לקבוצות לילדים אוטיסטים. עם הזמן ו 

ו אלו רגעים שבריריים אך נוגעים ללב והתיישבה ליד השולחן. הירונית קמה  לההצמוד 

לילד שישב לידה  חמראת כדור ה באחד המפגשיםכשהעבירה היו השיא  יכולנו. רגע

 כשקמה עם כולם לרקוד על השולחן. ו

מאפשרת מסגרת מחזיקה המונעת הקבוצה הטיפולית כיצד  מדגישהזו דוגמה 

של כוחן אחר. התפזרות ובריחה, ומאתגרת את הנטייה האוטיסטית להתעלם מה
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הן בשל הדינמיקה הנוצרת בעזרת הצוות  ,גם ילדים דחויים ןקבוצות אלו למשוך אליה

בעזרת החומר  –ייחודן ומכאן ובעיקר,  –, והן והמחשבה שאותה מחזיקים המנחים

לראות את אפשר זו דוגמה באמצעות  המשמש כפונקציה מסקרנת, מחיה ומאגדת.

משותף גם המכנה סביב ו רי הקבוצה לתוך מרכזכוחה של הקבוצה כשלם לאגד את חב

תח מקרה זה אפשר  הגןאלו שבקצה. בהקשר הרחב יותר של למשתתפים הדחויים ול פ 

שאינה מתאימה לקבוצת הגן, אלא לא הייתה הילדה  היא כבר .לחשיבה שונה על רונית

 .מקבוצת הגןחלק אינטגרלי 

 

 חומרה

עם הזמן. בהתחלה המנחות הן שמחזיקות משמעותו של החומר המרכזי הולכת ונבנית 

הכולל את שיר הפתיחה  ,את חשיבותו ומקפידות לתת לו מקום בטקס הפתיחה

המסד ליצירת והוא מוקד מגבש  נעשהאמירת שלום לכל אחד מהילדים. טקס זה ו

אפשר חברי הקבוצה. אחד המאפיינים לכך הוא שככל שהקבוצה מתגבשת לזהות 

)כמו  הקבוצה על הכדור המרכזי בסוף אמירת השלוםלראות חותם של כל חברי 

  שאפשר לראות בצילום בתחילת המאמר(.

והיא נקראת בפי הילדים "קבוצת  ,מזוהה עם החומרנעשית עם הזמן הקבוצה 

לראות תופעה זו  אפשר. של החוויהייצוג ל" או "קבוצת מים". הכינוי הופך חמר

מייחסים חשיבות מיוחדת לכדור  בתחילת התהליך הילדים אינם :חמרהבקבוצות 

ח כמעט מאגי, כך והוא מואדר ומקבל כ בהמשך אבלהמרכזי שעובר ביניהם,  חמרה

התופעה מקבלת הכרה ומקום . שכל האוחז בו חש חזק, גדול ובמרכז תשומת הלב

ל יכולים, מיוחדים וגם להיות וופותחת פתח להתייחסות לצורך של הילדים להיות כ

גם  ומן הצד האחרזה שלי ויצא מתוכי"  ,ייכים, לומר מצד אחד "וואוכרים ואפילו שמּו

 "יש לי משהו שמשותף לכולם". 

דגש על השינוי שנוצר בעקבות המפגש בין הילדים  הושםבתהליך הטיפולי 

)הכוונה להדדיות בין הילד לחומר, כיצד השתנה החומר, דווקא על התוצר  ולא ,לחומר

תחושתית וליצור מבחינה יכול להרתיע  ,למשל ,חמר (.כיצד הוא נחווה על ידי הילד

ם של ישבאה לידי ביטוי באמצעות מנגנונים אוטיסטי, חוויה קשה של התנגדות

. עד כמה חזקות ההתנגדויות האוטיסטיותממחישות הדוגמאות הבאות  .התנתקות

י היה ביטוזה עבר בין הילדים.  חמרילד שהיה נרדם ברגע שהבקבוצה מסוימת השתתף 

לתגובת התנתקות מסיבית מכיוון שבימים אחרים לא ניכר שהיה עייף והשעה לא 
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להתערבות טיפולית אל מול דוגמה לראות אפשר בצילום הבא הייתה שעת צהריים. 

להושיב זמנית במקומו בובה שהיה קשור  הצענו .התנגדות של ילד להשתתף בקבוצה

 .בת עם כולםש קושי לשהרגישכותייצגו שתחליף אותו  כדיה אלי

 

 

 הדובי כמחליף ומתווך )בצד כפפות שהצענו כגורם מתווך למגע עם החומר(

 

היה  . בחלק זהשקיבל חלק מזמן הקבוצה מוקדש לעבודה אישית של כל ילד עם החומר

היו ילדים  חמרבמקרה של האפשר לראות רמות שונות של התייחסות לחומר. 

ניסיון  ייתכן שיש כאןשתית ראשונית. שענות על חוויה תחוישהכניסו לפה מתוך ה

יש שלעזור לילד להבין  ואפשר ,בלבדקונקרטיות וחושיות להבין" את החומר בדרכים "

"לא  ,ת כמו: "זה בפה ומרגיש מחוספס"יופרשנו. דרכים אחרות להכיר את האובייקט

תיות הזדמנות לנוע מהתייחסות מכוונת תחוש ןה"איכס" וכו'  ,"מלוח" ,ם"יטע

להתייחס שאפשר לה של פרשנות הקשורה להבנה של משמעות החומר. ילדים ראו לתחי

חושים ולעצב אותו בדרכים רבות. עם הזמן ילדים החלו להסתקרן כמה לחומר דרך 

ולחקות פעילות של אחרים, לבקש לעצמם מה שהאחר עשה, ליזום מניפולציות על 

, הצוות המלווה יתפעל לחכות שאיש, החומר ולחכות שכל הקבוצה תראה ותעשה גם

 למשוך זמן עם הכדור המרכזי ולסרב להעבירו. 

ליכולתה של הקבוצה להניע תהליך התפתחותי אישי באה לידי ביטוי דוגמה 

כך גברה  ,גבר חמרככל שהעניין הקבוצתי ב. חמראצל ילד שלא הסכים לגעת ב

וכשניתן ם מחיתולילאחר זמן מה, כשהתברר שנמצא בתהליך גמילה  ההתנגדות שלו.
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לא לראות כי אפשר . וכינה אותו "קקי" על החמרהתיישב הילד לכך מקום בקבוצה, 

 בפעולה הקונקרטית עצמה, עשיית הצרכים, אלה בהדמיה שלה באמצעותמדובר 

 . , את הצואה)צבע, מגע( הזכירו לו את הדבר עצמוהפיזיות תכונותיו ש, חמרב שימוש

ניסיון היא הראשונה : י רמות משחקיותשתנדמה כי משחק ראשוני זה נע בין 

משוואה ה"רמה משחקית הקשורה במושג , נפרדות מן האובייקטלהכחיש 

 ,Segal; 2017)אלווארז,  למסומל מושווהשל חנה סגל שבה המסמל  הסימבולית"

לשלוט והשנייה כבר בניצני הכרה ראשוניים בנפרדות המעוררים רצון (; 1957

במקרה . (2017; אלווארז, א1996)ויניקוט,  ממנו נסבלת לאפשר פרידה כדיבאובייקט 

שהיה תקוע  אצל אותו ילד הסביבה הקבוצתית הניעה תהליך ראשוני זה של עיבודזה 

 חמרהאסוציאציות האישיות של ילד זה אל מול המהפריזמה הקבוצתית זמן רב בגן. 

 לקבוצה כולה.שחררה אסוציאציות והקשרים שהיו משותפים 

. סוגרים את הדיון במודלהליכי נפרדות המגולמים בתהליך הגמילה לא בכדי ת

הפך החומר המרכזי הסיום כלל תהליכי הכחשה, כעס ועצב.  ,כבכל תהליך קבוצתי

 עם נרות חמרלספור את הפגישות שנותרו, למשל עוגת שדרכו אפשר לאובייקט 

ועם  ,מעורבים הרגשות היו ,המחולקת לפרוסות כמספר הפגישות שנותרו. כבכל פרידה

 היו גם רגשות של סיפוק, הקלה וחגיגיות. הרגשות הקשים 

 

 סיכום

הזהות בהן ש ,האוטיסטיעל הספקטרום שמדובר בקבוצות לילדים  אף ,לסיכום

 פעמים רבותהקבוצתית שברירית, כך שמושג קבוצת העבודה הביוניאני הוא נזיל, 

בעצם . צתיים ראשונייםהתהוות של תהליכים קבו כל הקושי,עם  אפשר לראות,

התמרה ולעשות  קשרמשמעות לניצני להקנות  החשיבה על מצבים אלו התאפשר

קבוצתי המודל הם. ימהתנהלות של גרייה עצמית להתנהלות עם היבטים סימבולי

מחזיק מרחב שונה, מרחב ביניים, שבו ומן הצד האחר הדהד מצד אחד את חיי הגן מ

, פיזיתנות ללמידה נוספת על הקשר בין תחושה המפגש הראשוני עם חומר יצר הזדמ

קבוצות אלו היו ל ויותר מכ. רגש, מחשבה, תהליכים התפתחותיים וקשר עם האחר

תחושת ול ,שהן בליבה של החוויה האנושית ,ת חיות וענייןולתחושמקור 

שכבתי ולעיתים -רבשמדובר במודל מורכב, אף . הסובייקטיביות שכה נפגעת באוטיזם

יותר  רעישא ,לחלופין ,רע אוילא מעט פעמים יצאנו בתחושה שדבר לא אשף וא ,סוער
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 הופנמוהחוויות שואין שום אפשרות לתת משמעות למתרחש, אין אלא לקוות  מדי

, שלנוזיכרון ב חקוקותהן בוודאי . בזיכרון הקולקטיבי של קבוצת הילדים והצוות

  כהתנסות נוגעת ללב וייחודית. הצוות,
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