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עם  ובגירות  בגירים  של  ההדדית  והתמיכה  הקבוצתית  הזהות 
ניתוח  מתוך  עולה  שהיא  כפי  בישראל  ועיוורון  ראייה  לקויות 

אופני התקשורת בפורום מקוון
איתי הס ועירית קופפרברג

בפורום  שהתקיימה  החברתית  התקשורת  בבחינת  המתמקד  מחקר  מתאר  המאמר 

על  התבסס  המחקר  בישראל.  ועיוורון  ראייה  לקויות  עם  ובגירות  בגירים  של  מקוון 

“שיטת ארבע הרמות“ )Kupferberg, 2008; Kupferberg & Green, 2005( שאיפשרה 

לנתח הודעות שנכתבו בפורום אינטרנטי של בגירים ובגירות במשך ארבעה חודשים. 

ועיוורון  ראייה  לקויות  עם  אנשים  של  קהילה  בישראל  שקיימת  העלו  הממצאים 

רואים  לאנשים  ביחס  הישראלית,  החברה  בתוך  ולכידה  אסרטיבית  עמדה  המעצבת 

פתיחות  שיקף  זה  בקולקטיב  שהתפתח  השיח  כן,  כמו  השונות.  הרשויות  ולעומת 

חיוביים  ורגשות  מחשבות  ולבטא  עובדות,  על  לדווח  והמשתתפות  המשתתפים  של 

כחברים  עצמם  ומיצבו  זה  לדברי  זה  הגיבו  קשיים,  ביטאו  המשתתפים  ושליליים. 

האחרונות  בשנים  שנערכו  היחידים  אחד  הוא  זה  מחקר  בזה.  זה  התומכים  ושותפים 

בישראל בנושא קהילות של אנשים עם לקויות ראייה וחשיבות התמיכה שהן מספקות 

לחבריהן. 

ארגונים  של  הרחב,  הציבור  של  המודעות  את  להגדיל  צריך  כי  מעלים  המחקר  ממצאי 

ושל אנשי חינוך, ובפרט אלה שעוסקים בחינוך מיוחד או משולב, לצרכים הייחודיים של 

מתבגרים, מתבגרות, בגירים ובגירות עם לקויות ראייה.

ד“ר איתי הס הוא חבר ברשות המחקר ומרצה בתכניות התואר הראשון והשני בחינוך 

בחינוך  “סוגיות  העת  בכתב  מחקרי  מדור  ועורך  לחינוך,  לוינסקי  במכללת  המיוחד 

מיוחד ושילוב“. מחקריו מתמקדים בחקר איכות חייהם של תלמידים ובגירים עם לקויי 

מיוחדים  צרכים  עם  תלמידים  של  להשתלבות  הקשורים  ובנושאים  ועיוורון,  ראייה 

בבתי הספר.

מרצה  ותקשורת,  חברה  לחקר שפה,  מרכז שח“ק  ראש  היא  קופפרברג  עירית  פרופ' 

בשפה  “עיונים  העת  כתב  ועורכת  לחינוך,  לוינסקי  במכללת  השני  התואר  בתכניות 

הנרטיב,  בחקר  בשיח,  אישית  בין  בתקשורת  מתמקדים  ופרסומיה  מחקריה  וחברה“. 
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ובבנייה של זהות והתפתחות מקצועית. מספריה: חקר הטקסט והשיח: רשומון של שיטות 

 Studies in Language and Language Education: Essays in Honor of Elite מחקר; 

 Olshtain (Co-editor, with Anat Stavans); Troubled Talk: Metaphorical Negotiation

חינוכיים כשדה  אירועים  בחינוך:  שיח   ;in Problem Discourse (with David Green(

מחקר )עורכת בשיתוף עם עילית אולשטיין(.
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להשתלב  ועיוורון  ראייה  לקויות  עם  לאנשים  המפריעים  החסמים  מבוא: 
בחברה 

בישראל חיים 26 אלף אנשים עם לקויות ראייה ועיוורון הנושאים “תעודת עיוור“ של משרד 

הרווחה והשירותים החברתיים. מחקרים בנושא העלו כי אנשים עם לקויות ראייה בישראל 

נוטים להימנע מאינטראקציות חברתיות משמעותיות, על אף המאמצים שהגורמים התומכים 

בהם משקיעים בנושא זה )Hess, 2010a, 2010b; Lifshitz, Hen. & Weisse, 2007(. ממצאים 

ראייה  לקויות  עם  אנשים  כי  מחקרים  מדווחים  שבהן  אחרות,  במדינות  גם  מתגלים  דומים 

ונוטים גם לוותר על פעילויות ספורטיביות   ,(Berger, 2012( ממעטים במפגשים חברתיים 

 .(Gutiérrez-Santiago et al., 2012( ואחרות

 הסבר אחד להימנעות זאת של אנשים עם לקויות ראייה הוא תחושתם כי החברה הסובבת 

2011(. תיוג חברתי מוגדר כדעה לא מבוססת כלפי אדם  מצמידה להם “תיוג חברתי“ )הס, 

)כמו למשל  יותר  או  רוב מיעוט, הנבדלים מהרוב בתכונה אחת  פי  או קבוצת אנשים, על 

עיוורון או לקות ראייה(. דעה לא מבוססת זו תייחס, בהכללה, תכונה או מקבץ של תכונות 

לכל האנשים המצויים בקבוצה הנבדלת. התכונות המיוחסות לקבוצת המיעוט מקורן לרוב 

הסבר   .)1996 )דשן,  חברה  באותה  הרווחות  עתיקות  במסורות  ולעתים  שגויות,  באמונות 

סביבתו  עם  משמעותית  אינטראקציה  מקיום  ראייה  לקויות  עם  אדם  של  להימנעות  נוסף 

לקויות  עם  אנשים  נעזרים  לבית  מחוץ  ניידות  לצורך  רוב,  פי  על  ההנגשה.  לבעיית  קשור 

 )Maguvhe, Dzapasi & Sabeya, 2012( נחייה  מקל  עם  לתנועה  הכשרה  באימוני  ראייה 

כי  נמצא  זאת,  עם   .)Franck, Haneline & Farrugia, 2011( נחייה  בכלב  מסתייעים  או 

הציבורי  כיוון שהמרחב  בניידות  ראייה מתקשים  לקויות  עם  אנשים  הללו  העזרים  למרות 

 Franck et al. 2011;( אינו מותאם לצרכים הייחודיים שמתעוררים במצב של מגבלת ראייה

 .)Hess, 2011

לקויות  עם  אנשים  חברתיות של  באינטראקציות  מיעוט  התופעה של  פי שממדי  על  אף 

ראייה בישראל ובמדינות אחרות דומים, מחקרים שנערכו בישראל חשפו מאפיין נוסף וייחודי 

של התופעה. מסתבר שבישראל תופעת ההימנעות מאינטראקציה חברתית משמעותית נוכחת 

גם בקשרים בין אנשים עם מגבלת ראייה לבין עצמם, לא פחות מאשר בקשרים בינם לבין 

)Hess, 2010b; 2011(. מחקר שנערך בקרב סטודנטים בגירים עם  סביבת האנשים הרואים 

לקויות ראייה העלה כי המשתתפים לא חשו בקיומה של “קהילת אנשים עיוורים“ בישראל 

.(Hess, 2010b(
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מיוחדים צרכים  אנשים עם  חייהם של  איכות   חשיבות הקבוצה בהעצמת 
לסביבותיו  האדם  בין  “האינטראקציה  להדגשת  במרכז“  “האדם  על  מדגש  מעבר 

החברתיות“
במשך שנים רבות, אנשי מקצוע שתפקידם היה להעניק תמיכה לאנשים עם צרכים מיוחדים הדגישו 

 .)Gill, 2011; Silver & Hanson, 1995( “כי תמיכה זו צריכה להתבסס על עקרון “האדם במרכז

על פי עיקרון זה, האדם עם הצרכים הייחודיים צריך לעמוד במרכז הטיפול, וזה צריך לספק מענה 

ישיר לצרכיו. הצרכים או המאפיינים של הסביבה שבה הוא פועל מוקמו בעדיפות משנית. ברוח 

למידה  סביבת  בפיתוח  בעיקר  התמקדו  מיוחדים  צרכים  עם  בילדים  בתמיכה  מורים שעסקו  זו, 

שהותאמה לתלמיד, ונועדה ליצור מרחב למידה שבו מידת ההפרעה של המגבלה לתהליך הלימוד 

לעקרון  נוסף  ביטוי   .)2004 רייטר,   :LRE - Least Restrictive Environment( מינימלית  תהיה 

“הילד במרכז“ היה יישומן של תכנית לימוד אישית )תל“א( ותכנית חינוך יחידנית )תח“י( בחינוך 

המיוחד ובחינוך המשלב. אלה גרמו לאנשי המקצוע להתמקד בפעולה שעיקרה שיפור התפקוד 

הדידקטי של התלמיד עם המוגבלות )אבישר, 2010(. 

מגיל שבו יוצאים הבגירים עם הצרכים המיוחדים מאחריותו של משרד החינוך )על פי רוב מגיל 

21( ועד גיל הזיקנה, מערכת התמיכה בהם כוללת מספר משרדי ממשלה ועמותות וולונטריות. 

והשירותים החברתיים, משרד הבריאות, מחלקות סעד  מוסדות אלה כוללים את משרד הרווחה 

ברשויות המוניציפליות ועוד )פלדמן, דניאלי, להב וחיימוביץ', 2007(. לפחות במישור ההצהרתי, 

 .)2004 )רייטר,  גם מוסדות אלה מבססים את התמיכה שהם מציעים על עקרון “האדם במרכז“ 

עם  לכך שאנשים  אמפיריות  עדויות  מביאים  אחרות  ובמדינות  בישראל  אולם מחקרים שנערכו 

צרכים מיוחדים, וכן בני משפחותיהם ואנשי המקצוע העובדים איתם, אינם שבעי רצון מחייהם, 

משום שהם לא משיגים איכות חיים בעלת משמעות, למרות מערכת התמיכה הממסדית הניתנת 

.(Heah, 2007; Purcell, Turnbull & Jackson, 2006; Reiter, 2008( להם מגיל הילדות ואילך

את ההסבר המקיף והשיטתי ביותר לכשל הקיים בתמיכה באנשים עם צרכים מיוחדים על פי 

העיקרון המסורתי של “האדם במרכז“ הציעה רייטר )Reiter, 2004(. לטענתה, ההתמקדות בילד או 

באדם עם הצרכים המיוחדים, תוך התעלמות מן הגורמים הסובבים אותו, עלולה להחמיץ את היעד 

וקשרים חברתיים אלה הם  של פיתוח הקשרים המשמעותיים של האדם עם סביבתו החברתית, 

התנאי להעצמתו האישית. רייטר מדגימה את דבריה באמצעות תיאור מפגש שערכה עם תלמידים 

בחינוך המיוחד, מיד לאחר שכל אחד מהם סיים תכנית שהותאמה לו אישית. כאשר היא ניסתה 

לברר עם התלמידים מה היתה המשמעות של התנסות זו שלהם, והציגה שאלות שנגעו להיבטים 

של האינטראקציה עם הסביבה, כמו למשל: מי היה איתך בכיתה? מה עשה חברך בזמן שאתה 

פעלת? תאר לי את כיתתך? התקשו התלמידים להתייחס להיבטים אלו. לפיכך טענה רייטר כי 
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אנשי מקצוע שעוסקים בתמיכה בילדים או בגירים עם מוגבלויות חייבים לסייע לאדם להשתלב 

בסביבותיו דרך הגברת מודעותו למוגבלויות ועל ידי פיתוח כישוריו החברתיים. 

גישתה של רייטר אומצה בעשור האחרון בקרב רבים מאנשי החינוך העוסקים בתמיכה באנשים 

חינוכיים  עקרונות  למצוא  אפשר  המיוחד  החינוך  של  החדשות  בתכניות  מיוחדים.  צרכים  עם 

המדגישים את מאפייני סביבות החיים של האדם ואת תפקידם בהעצמתו. תיאוריות אלה העבירו 

לחזית את העיסוק בסביבה שעימה מצוי האדם עם הצרכים המיוחדים באינטראקציה תמידית בכל 

 ,)Rose & Meyer, 2006( “תחומי חייו. גישה זו הניבה בין השאר את “מודל הלמידה האוניברסלי

אחרות.  וגישות   )Bronfenbrenner & Morris, 1998( ולמידה“  בהוראה  האקולוגי  “המודל  את 

העקרונות התיאורטיים של תיאוריות אלו נגזרים מתפיסה רחבה, הרואה בטיפוח של איכות החיים 

של האדם עם הצרכים הייחודיים את היעד העיקרי של מערכות התמיכה. בטיפוח איכות החיים 

יש להתחיל מגיל הילדות )בשילוב התלמיד בבתי הספר( ולהמשיך בה עד שהוא הופך לאדם בוגר 

 Hess & Reiter, 2009; Felce, 1997; Mittler, ;2002 ,המשתלב במערכות החברה הרחבה )לייזר

מתייחס להגברת  חיים“  “איכות  המושג   .)2000; Reiter, 2008; Slee, 2001; Schalock, 1996

המודעות העצמית, לפיתוח היכולת להכוונה עצמית, ובעיקר ליעד החשוב של השתלבות חברתית 

 .(Reiter & Schalock, 2008( ובין-אישית משמעותית

תמורות שחלו בשנים האחרונות בשימוש בתקשורת מקוונת בקרב אנשים 
עם לקויות ראייה

בחמש השנים האחרונות חלה האצה ניכרת בפיתוח של עזרים טכנולוגיים שנועדו לסייע לאנשים 

עם לקויות ראייה, בעיקר בתחום ההוראה והלמידה, ובשימוש בהם. נראה שהשינוי הבולט ביותר 

בתחום זה הוא החדירה של “צג הברייל“ לשימוש בשוק הפרטי )D'Andrea, 2012). צג הברייל 

מהירה  קריאה  ומאפשר  הנישא,  למחשב  או  האישי  למחשב  יחסית  בקלות  המתחבר  אבזר  הוא 

ויעילה של המידע המוצג על גבי מסך המחשב.

צג ברייל מחובר למקלדת מחשב נישא
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בשוק  להופיע  החלו  קוליים  פלטים  באמצעות  מהמחשב  מידע  לקרוא  המסייעות  תוכנות  אמנם 

כבר לפני עשר שנים, אך התפעול שלהן התגלה כבעייתי, ואנשים עם לקויות ראייה נטו לוותר 

על השימוש בהן. המשמעות של ויתור זה היתה ויתור על השימוש בשירותי המחשב - וממילא גם 

בשירותי האינטרנט שהוא מאפשר )Hess, 2010b(. בשנים הללו צג הברייל כבר היה קיים בשוק 

העזרים, אולם עלותו לא איפשרה לאנשים פרטיים לרכוש אותו. בשנים האחרונות ירד מחירו של 

צג הברייל באופן דרמתי, ובהתאם חלה עלייה בשימוש במחשב האישי על ידי אנשים עם לקויות 

מקצוע  אנשי  החלו  זו  מגמה  נוכח   .)D'Andrea, 2012; Gold, Shaw & Wolffe, 2010( ראייה 

לשקול את האפשרות שחל שינוי במאפייני האינטראקציה החברתית של אנשים עם לקויות ראייה 

בינם לבין עצמם ובינם לבין סביבתם הרואה, המשתמשת במחשב ובשירותי האינטרנט. עם זאת, 

 Gold et( כיום אין בספרות כמעט שום מחקר שבודק סוגיה זו, ומסתמן צורך ממשי במחקר בנושא

al., 2010(, בעיקר נוכח ההכרה של גישת איכות החיים בחשיבות הרבה של האינטראקציה הבין־

אישית של האדם עם סביבתו החברתית.

ניסיון ראשון לבצע מחקר כזה בישראל. המחקר התמקד בחקר פורום מקוון  זה מציג  מאמר 

 Kupferberg & Hess,( נחייה  כלב  בבעלותם  המחזיקים  ראייה  לקויות  עם  בגירים  אנשים  של 

2013(. נתוני המחקר כללו 248 הודעות שהופקו ב-19 שרשורים, בין יולי 2012 לינואר 2013, 

ממדי  את  ולפרש  לתאר  לזהות,  היתה  המחקר  מטרת  בעברית.  שנכתב  אסינכרוני  סגור  בפורום 

המקוון.  בפורום  ראייה  לקויות  עם  אנשים  של  למיצוב  קשורים  שהיו  החברתית  האינטראקציה 

בפורום  עצמם  את  המשתתפים  מיצבו  כיצד  היתה  הנתונים  ניתוח  את  שהנחתה  המחקר  שאלת 

המקוון. להלן נסקור את ההנחות התיאורטיות וההיבטים המתודולוגיים של “שיטת ארבע הרמות“ 

היישומיות  למסקנות  והובילו  שבוצע,  המחקר  את  הנחו  בפורום,  ההודעות  נותחו  שבאמצעותה 

שממצאיו העלו.

הנחות תיאורטיות, מחקר אמפירי קודם והיבטים מתודולוגיים של שיטת 
ארבע הרמות

כדי לענות על שאלת המחקר שהוצגה לעיל השתמשנו ב“שיטת ארבע הרמות“1 לניתוח מיצוב 

Kupferberg, 2008(. השיטה מבוססת על ההנחה התיאורטית   2010; )קופפרבברג,  בשיח מקוון 

 .)Brockmeier, 2000( שבני אדם יכולים לנוע בחשיבתם אחורה וקדימה, בין עבר, הווה ועתיד 

ההנחה התיאורטית השנייה שעליה מבוססת שיטת הניתוח היא שבשיח המקוון אנשים ממצבים 

עצמם או ממקמים היבטים מסוימים של זהותם באמצעות מבנים לשוניים שונים הניתנים לאיתור 
בגרסאות קודמות של השיטה היא נקראה "שיטת ארבעת העולמות". במאמר זה נשתמש במילה רמה, שהיא מעשית   1
יותר בעת השימוש בשיטה לצורך חלוקת הטקסט. יחד עם זאת, בעת הצגת הפרשנות של הניתוח יופיעו לסירוגין 

המילים 'רמה' ו'עולם'
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ולזיהוי, על מנת לתאר ולפרש את תפקידם )אמצעים אלה יכולים לכלול, למשל, כינויי גוף, חזרות, 

מבנים תחביריים שונים, שאלות רטוריות, שפה מטאפורית ועוד( )קופפרברג, 2010(. לשיטת ניתוח 

השמה דגש על מבנים לשוניים יש חשיבות גדולה בחקר האינטרנט, משום שההבניה של זהות2  

 Herring, 2010;( באינטרנט באה לידי ביטוי בעיקר בשפה, ונעדרים ממנה שפת גוף והבעות פנים

.(Kupferberg, 2008, 2013

 את ההנחות שהצגנו ניתן ליישם בעת השימוש בשיטת ארבע הרמות, כשהמטרה היא לבצע 

פירוק מנומק של הטקסט המופיע בתקשורת לרמות של הווה, עבר ועתיד. לאחר הפירוק, החוקר 

מרכיב משלוש הרמות רמה רביעית - רמה פרשנית המסכמת את התכנים התוך־אישיים והבין־

אישיים, הגלויים והסמויים, שנחשפו בניתוח )קופפרברג, 2010(. ברמה הרביעית, החוקר מפרש 

את אמצעי המיצוב הלשוניים של המשתתפים בשיח במטרה לחשוף ממדים גלויים וסמויים של 

 ,)Herring, 2010( מקוון  דיבור  תור  היא  השיטה  מתבססת  שעליה  הניתוח  יחידת  זהות.  בניית 

שמוגדר בשיח הפורום כהודעה של משתתף. את יחידת הניתוח ניתן לחלק ליחידות קטנות יותר: 

יחידות רמה 1 )רמת ההווה(, יחידות רמה 2 )רמת העבר(, ויחידות רמה 3 )רמת העתיד(, )להרחבה 

.(Kupferberg, 2008, 2013 ראו

קבוצות  בין  הבדלים  לזהות  מאפשרת  שהיא  מראים  השיטה  על  שהתבססו  קודמים  מחקרים 

 Kupferberg & Ben Peretz, 2004; Kupferberg & Gilat,( המקוון  בשיח  שונות  משתתפים 

 Kupferberg & Gilat,( וגילת  קופפרברג  של  מחקרם   .)2012; Kupferberg & Green, 2005

2012(, למשל, שילב בין שיטת ארבע הרמות לניתוח סטטיסטי תיאורי על מנת לזהות תבניות שיח 

אינטרנטיות המאפיינות אנשים אובדניים המשתתפים בפורומים מקוונים. המחקר הראה שאנשים 

נועד להגשת עזרה נפשית משקיעים בעיקר בבניית  אובדניים שמשתמשים בפורום מקוון אשר 

עולם עתידי קצר מועד, שבו יוכלו לסיים את חייהם ולברוח מהמציאות. הם נמנעים מיצירת קשר 

בין־אישי בהווה ומדיווח על התנסויות מן העבר. לעומת זאת, אנשים לא אובדניים מרבים לספר 

על בעיותיהם ולפתח קשרים בין אישיים בהווה, בשאיפה לקבל מן הפורום עזרה ממשית. 

חשוב להדגיש כי במחקר המוצג להלן ביקשו החוקרים את רשותם של חברי הפורום והאחראי 

לידיעת  הממצאים  את  להביא  במטרה  קיימו,  שהם  המקוונת  התקשורת  את  לחקור  הפורום  על 

נתנו  האחראי  וגם  המשתתפים  אלה.  לצרכים  הכללית  המודעות  את  ולהעלות  הרואה,  הציבור 

במאמר קצר זה נשתמש במושג 'זהות'. אנו מודעים לעובדה שהמושגים 'עצמי', 'זהות', 'קול אישי' ומיצוב קרובים   2 
 Kupferberg & ראו  )להרחבה  נוכל להיכנס להגדרתם  במשמעותם, אולם מפאת ההגבלה של הקף המאמר לא 
הפסיכולוגיה  של  ההנחה  את  מאמצים  אנו   .)Green, 2005; Kupferberg, Gilat, Dehan & Doron, 2013
הדיסקורסיבית )Hepburn & Wiggins, 2007(, לפיה ניתן לחקור כיצד תופעות פסיכולוגיות וחברתיות באות לידי 
ביטוי בשיח, בלי להתבסס על הגדרות או תיאוריות קודמות. גישה זאת נעזרת לעתים קרובות בכלים של חקר השיחה 
)Heritage & Clayman, 2010(, המדגישים את החשיבות של ההתמקדות ברצף תורי הדיבור של המשתתפים 
בשיח )Schegloff, 2007( בתקשורת הבין־אישית. לאור זאת אפשר לחקור מושגים כמו זהות, רגש, חשיבה וכו', 

בלי להציג מראש תיאוריות העוסקות בתיאור מושגים אלה והסבר שלהם.
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הסכמתם לבקשה, ואחת מחברות הפורום הוסיפה: “בבקשה פרסמו את הסיפור שלי בכל הפורומים 

הוחלפו  בדוגמאות שיובאו בהמשך  יידעו“.  כדי שאנשים  בעולם  הפייסבוק שקיימים  דפי  ובכל 

שמות המשתתפים וכלבי הנחייה שלהם, על מנת לשמור על אלמוניותם.

ממצאים עיקריים
בבניית  השקיעו  הם  כלומר,   .1 ברמה  בעיקר  עצמם  את  מיצבו  שהמשתתפים  הראה  הניתוח 

חברה  חיי  לנהל  להם  שאיפשרה   )Kupferberg & Ben Peretz, 2004( תומכת  רגשית  מעטפת 

תקינים בסביבה מקוונת. ברמה זאת הם גם הביעו את מחשבותיהם, והתייחסו לרגשותיהם ולדרכי 

ההתמודדות שלהם. הדיון המקוון שהתנהל ברמת ההווה הוסט לעתים קרובות לרמה השנייה, אל 

עולם ההתנסות בעבר שממנו שלפו המשתתפים אירועים רלוונטיים לדיון שהתנהל ברמת ההווה. 

בנוסף, המשתתפים נעו לעתים קרובות גם לרמה 3, לעולם עתידי שהעיסוק בו הלך והתרחב בזכות 

הדיון המקוון. דיון זה הגדיל את יכולתם של המשתתפים להבין באילו דרכים הם יכולים להתמודד 

עם הבעיות השונות שעלו בפורום. 

ממצאים אלה משתקפים בדוגמא הבאה, הכוללת שלוש הודעות, שכל אחת מהן מציגה תור 

את  מציינת  גם  והיא  )הבדויים(  המשתתפים  שמות  מופיעים  הראשונה  בעמודה  מקוון.  דיבור 

תחילתו של כל תור דיבור מקוון. בעמודה השנייה מוצג הטקסט שכתבו המשתתפים. 

דוגמא 1: שרשור של הודעות ממחקר הפורום המקוון של בגירים עם לקויות ראייה

עצוב או שמחשירלי

הולדת.  יום  לה  זה משמח מאוד שיש  7. מצד אחד  בת  ריגי  היום  חברים 

חופשית  להרצה  אותה  ניקח  השבוע  צ'ופרים.  בהרבה  היום  אותה  פינקתי 

מורחבת כנראה ונראה מה עוד. אבל מצד שני היא כבר מתבגרת. אנשים 

שרואים אותי שואלים בת כמה היא כי היא נראית מבוגרת. שואלים כל מיני 

שאלות מציקות כמו מתי את צריכה להחזיר אותה? אני לא רוצה להתעסק 

בזה. זה לא פשוט לי, אבל כאילו מכריחים אותי. כמעט כל נסיעה שלי יש 

אחד כזה ששואל אותי את זה יותר מדי פעמים. מה אתם אומרים על זה? 

איך עברתם את זה? סליחה על ההשתפכות אבל לפעמים יש מצבים של 

חשבון נפש.

המשך יום נחמד,

שירלי
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שלום שירלי ,איתמר

את מתארת מצב שגם אני חשתי בו לא אחת ולא שתיים. 

כזכור לך, אני מחזיק כעת בכלבת הנחייה מספר 5 שלי ואומר לך שהחזקתי 

 12 בן  שלי,  הרביעי  הכלב  רום  שנים.   12 גיל  עד  הכלבים  כל  את  כמעט 

וחצי כיום, מטופל על ידי תמר, האחראית על המטבח בב.ע )שם קיבוץ( 

והכלב הזה נראה פשוט נהדר ובריא ואני יודע שטוב לו. אז התייחסי אך ורק 

לנקודה החשובה והיא יכולת העבודה של ריגי כלבתך, ולפחות עד גיל 10, 

11, המשיכי ליהנות ממנה ומעזרתה המשמעותית בהנחיה. הצד האסתטי 

הוא חשוב, אך חשוב יותר זה יכולת העבודה של הכלבה. בהצלחה והרבה 

שנים טובות לשתיכן יחד.

איתמר

איתמר תודה רבה. אני זוכרת את הקטע המרגש שכתבת על הכלב שלך. שירלי

הרבה זמן לקח לי להירגע מזה. אני במעין הכחשה שלי זה לא יקרה ואני 

לא אצטרך לתת אותה. אני שוקלת להשאיר אותה אצלי ולקחת כלב אחר 

במקומה בעודה עדיין אצלי. נראה. באמת יש לי עוד זמן. שוב תודה והמשך 

ערב טוב, 

שירלי

בפורום:  המשתתפים  בחיי  מרכזית  חשיבות  בעל  בנושא  עוסקת  בדוגמא  הראשונה  ההודעה 

ראייה,  לקויות  עם  אנשים  של  בחייהם  רבה  חשיבות  זה  לנושא  וגילו.  הנחייה  כלב  בריאות 

מההודעה  שלי“.  העיניים  הוא  הנחייה[  “]כלב  המשתתפים,  אחד  זאת  שניסח  שכפי  משום 

הראשונה עולה גם שאנשים רואים אינם רגישים למשמעות של כלב הנחייה בחייו של אדם 

עם לקויות ראייה.

חלוקת ההודעה ליחידות של רמות מיצוב מראה ששירלי מחזקת את קשריה הבין־אישיים עם 

חברי הפורום באמצעות יחידות רמה 1, המופיעות בתחילת ההודעה ובסופה :“חברים“, “סליחה על 

ההשתפכות, אבל לפעמים יש מצבים של חשבון נפש. המשך יום נחמד, שירלי“. מעטפת רגשית 

מקוונת זאת )Kupferberg & Ben-Peretz, 2004) מאפיינת את השרשור המוצג בפרק זה, ואת כלל 

1 מאפשרות  התקשורת של קבוצת האנשים עם לקויות ראייה שהשתתפה בפורום. יחידות רמה 

לשירלי גם לבטא בפורום את רגשותיה ומחשבותיה: “עצוב או שמח. היום ריגי בת 7. מצד אחד 

זה משמח מאוד שיש לה יום הולדת. אבל מצד שני היא כבר מתבגרת. כי היא נראית מבוגרת“ 
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ו“אני לא רוצה להתעסק בזה. זה לא פשוט לי“. לבסוף, באמצעות יחידות רמה 1 ממקדת שירלי 

את שאלותיה ומפנה אותן לחברי הפורום האחרים: “מה אתם אומרים על זה? איך עברתם את זה?“ 

במילים אחרות, שירלי ממצבת את עצמה ביחס לחברי הפורום כקבוצה שמבינה את מה שמטריד 

אותה, וניתן לשתף אותם במחשבות וברגשות, ואף לבקש מהם עזרה.

בניגוד למיצוב ברמה 1, המיצוב של שירלי נמצא ברמה 2, המתייחסת למפגשים שלה בעולם 

העבר, עם אנשים רואים המתייחסים לנושא הגיל של ריגי בחוסר הבנה ורגישות, ומסבים לה כאב 

סיפורים   .)Polanyi, 1989( גנריים  סיפורים  באמצעות  שירלי  בונה   2 ברמה  המיצוב  את  וצער. 

גנריים מופיעים כמסירה חוזרת של סיפור אישי, וכהכללה של מספר התנסויות דומות שאירעו 

בעבר, המופיעות בשיח של המספר בצורה מתומצתת:“אנשים שרואים אותי שואלים בת כמה 

היא“, “שואלים כל מיני שאלות מציקות כמו מתי את צריכה להחזיר אותה?“, “אבל כאילו 

מכריחים אותי. כמעט כל נסיעה שלי יש אחד כזה ששואל אותי את זה יותר מדי פעמים“. 

סיפורים גנריים כאלה, החושפים זהות, מכילים גם ציטוטים מדברי אנשים רואים ששואלים 

שאלות: “בת כמה היא?“, “מתי את צריכה להחזיר אותה?“. ציטוטים אלה מדברים בקול כפול 

המחאה  גם  בהם  גלומה  אבל  אומרים,  אחרים  דברים שאנשים  הם משמיעים   :)Bakhtin, 1981(

עתידי  לעולם  גם  המספרת  נעה  לבסוף   .)Kupferberg & Green, 2005( המספרת  של  הנמרצת 

אפשרי, באמצעות יחידות רמה 3, שאינן מפורטות כמו יחידות הרמה הראשונה והשנייה: “השבוע 

ניקח אותה להרצה חופשית מורחבת כנראה ונראה מה עוד“. 

לסיכום, שירלי ממצבת את עצמה בשלוש הרמות גם ביחס לכלבה שאליה היא קשורה, וגם 

ביחס לחברי הפורום, שמהם היא מצפה שיבינו את המורכבות של הבעיה שלה, את מחשבותיה, 

דרכי  בשאלת  שלה  ההתלבטויות  ואת  לכלבתה,  ביחס  חווה  שהיא  והפחד  האהבה  רגשות  את 

ההתמודדות הנכונות עם בעיה זו.

התגובה של איתמר להודעה של שירלי הופיעה בפורום שעה ועשרים דקות לאחר שהיא פרסמה 

את ההודעה שלה. ההודעה שלו דומה באורכה להודעה של שירלי, אולם היא מושקעת מאוד, הן 

ברמה הבין־אישית והן בניסוח ההתנסות מן העבר, שאותה מציע איתמר לשירלי כדוגמא שתסייע 

לה להתגבר על הבעיה שלה. יחידות רמה 2 שבהודעה של איתמר מדגישות את ההתנסות שלו ואת 

ההתמודדות שלו בעבר עם אותה בעיה:“את מתארת מצב שגם אני חשתי בו לא אחת ולא שתיים“. 

“אני מחזיק כעת בכלבת הנחייה מספר 5 שלי“, “שהחזקתי כמעט את כל הכלבים עד גיל 12 שנים. 

רום הכלב הרביעי שלי, בן 12 וחצי כיום, מטופל על ידי תמר, האחראית על המטבח בב.ע )שם 

קיבוץ( והכלב הזה נראה פשוט נהדר ובריא ואני יודע שטוב לו“. כלומר, איתמר ממצב את עצמו 

בעולם העבר בסוגיית הכלבים שהיו ברשותו כאדם שלא הפקיר את הכלבים כשהזדקנו, והעביר 

אותם למקום בטוח.



21הזהות הקבוצתית של אנשים עם לקויות ראייה בישראל

באמצעות יחידות רמה 1 מחזק איתמר את הקשר הבין אישי: “שלום שירלי“. “בהצלחה והרבה 

שנים טובות לשתיכן יחד. איתמר“. יחידות רמה 1 גם מאפשרות לו להזכיר לשירלי שהוא יודע 

על מה היא מדברת ומבין ללבה: “כזכור לך“, “ואומר לך“. בנוסף הוא משתמש ביחידות אלה כדי 

להדגיש את הנושא המרכזי שלדעתו כדאי לשירלי להתמקד בו: “אז, התייחסי אך ורק לנקודה 

החשובה והיא יכולת העבודה של ריגי כלבתך“, “הצד האסתטי הוא חשוב, אך חשוב יותר זה יכולת 

העבודה של הכלבה“.

איתמר משתמש ביחידות רמה 3 כדי להעביר את הנושא לעולם עתידי, שבו צפויות לשירלי 

עוד שלוש עד ארבע שנים עם כלבתה: “ולפחות עד גיל 10, 11, המשיכי ליהנות ממנה ומעזרתה 

משום  ההווה,  ליחידות  שוות  כמעט  העבר  יחידות  מספר  זאת  בהודעה  בהנחיה“.  המשמעותית 

שאיתמר מביא לשיחה את ניסיון העבר שהצטבר אצלו בנושא של הזדקנות כלבי נחייה. בתגובתו, 

הוא ממלל את הניסיון הזה באמצעות יחידות רמה 2, שנועדו לעודד את שירלי. 

קצרה  הזאת  ההודעה  מכן.  לאחר  דקות   40 בערך  מופיעה   3 בהודעה  שירלי  של  תגובתה 

מההודעות הקודמות. ברמה 1, הרמה הבין־אישית, שירלי מודה לאיתמר, ממשיכה בטיפוח הקשר 

אני שוקלת להשאיר  רבה.  “איתמר. תודה  ומשתפת אותו במחשבות שלה:  החברתי הבין־אישי, 

אותה אצלי ולקחת כלב אחר במקומה בעודה עדיין אצלי. שוב תודה והמשך ערב טוב. שירלי“. 

2 מזכירה שירלי את מה שאיתמר כתב על הרגע שבו היה צריך  בנוסף, באמצעות יחידות רמה 

להיפרד מכלבו הקודם: “אני זוכרת את הקטע המרגש שכתבת על הכלב שלך. הרבה זמן לקח לי 

להירגע מזה. אני במעין הכחשה שלי זה לא יקרה“. הודעה זאת כוללת שינוי במיצוב של המספרת 

המוטרדת. שינוי זה מתייחס לעולם העתיד ביחידות רמה 3. אמנם היא מודעת לבעיה הרגשית שלה 

בגלל שיהיה לה צורך להיפרד בעתיד מהכלבה, אולם היא גם מבינה שיש עוד זמן עד שזה יקרה, 

ושהיא יכולה לחכות ולמצוא פתרון מתאים: “ואני לא אצטרך לתת אותה. נראה. באמת יש לי עוד 

זמן“. הזמן שהיה חסר, ושב ונמצא בזכות התקשורת הבין־אישית עם איתמר, מהווה פתרון חלקי 

לבעיה של שירלי. השרשור מעלה אפוא שאת בעיית חוסר הזמן של שירלי העצימו אנשים זרים, 

שאינם מבינים אותה, אך היא מצאה לה פתרון חלקי באמצעות התקשורת הבין־אישית בפורום.

דיון בממצאי המחקר ומסקנות
זהות  של  הבנייה  תהליך  של  חשיפה  הוא  המחקר  נתוני  ניתוח  של  ביותר  המשמעותי  הממצא 

קבוצתית של אנשים עם לקויות ראייה, הממצבת את עצמה באופן אסרטיבי ולכיד בתוך החברה 

לנוכח  במיוחד  משמעותי  זה  ממצא  השונות.  לרשויות  וביחס  רואים  לאנשים  ביחס  הישראלית 

המסקנות שאליהן הגיעו מחקרים קודמים שנערכו בקרב אנשים עם לקויות ראייה בישראל, שבהם 

דחו המשתתפים את הרעיון שקיימת “קהילת עיוורים“ התורמת להעצמתם האישית. דחייה דומה 
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נשמעה גם במחקרים שנערכו בקרב תלמידים עם לקויות ראייה )Hess, 2011) וגם בקרב בגירים 

 .(Hess, 2010b( עם לקויות ראייה

ממצאי המחקר מעלים גם שקיימת מידה של פתיחות המאפיינת את המשתתפים והמשתתפות, 

כמו זו שבאה לידי ביטוי בדוגמא שהצגנו בסעיף הדן בממצאי המחקר. המשתתפים העלו בפורום 

לקושי  היו קשורות  מהן  היומיומית, שרבות  וחוויות שונות מהתמודדותם  סוגיות  חופשי  באופן 

זה מצביע על מגמה שונה מזו שדווחה במחקרים קודמים:  להשתלב בחברה הרחבה. גם ממצא 

 Hess,( מחקר אחר שבדק בגירים עם לקויות ראייה, והשתמש בכלים של “קבוצת מיקוד“ וראיונות

 ,)Hess, 2011( ראייה  לקויות  עם  תלמידים  בקרב  ראיונות  בעזרת  שנערך  מחקר  ועוד   ,)2010b

המחקר  קשיים.  מיעוט של  ועל  במיוחד  גבוהה  עצמי  דימוי  תפיסת  על  דיווחו המשתתפים  ובו 

האחרון אישש ממצאים דומים שנמצאו גם במחקר קודם שנערך בקרב תלמידים עם לקויות ראייה 

.(Lifshitz, Hen & Weisse, 2007(

ביחס  הפורום  מחקר  של  המפתיעים  הממצאים  את  להסביר  ניתן  כיצד  לשאול  מתבקש  כאן 

לסביבותיהם  ראייה  לקויות  עם  אנשים  בין  באינטראקציות  שעסקו  הקודמים  מחקרים  לממצאי 

המשתתפים  קולות  של  יותר  רבה  לחשיפה  תרם  מה  היא  השאלה  אחרות,  במילים  החברתיות. 

בפורום בהשוואה למחקרים הקודמים, שהתבססו על ראיונות וקבוצות מיקוד ונבדקו בכלים של 

ניתוח תוכן.

השפעה  באינטרנט  שלתקשורת  נראה  ראשית,  זו.  לחשיפה  הביאו  גורמים  שלושה  לדעתנו, 

משמעותית על הלכידות הקבוצתית של בגירים צעירים עם לקויות ראייה. וינברג טוען שהתפיסה 

של האינטרנט כ“מרחב ענק“ חסר גבולות מעניקה למשתתפים נינוחות רבה יותר המאפשרת להם 

להיות פעילים בקבוצה )וינברג, 2001(. נינוחות זאת מקורה, בין היתר, בכך שבמרחב ענק זה כל 

משתתף בהכרח יכול למצוא לעצמו מקום שבו קל לו יותר לפעול באופן אקטיבי, ואולי אף נועז, 

ולהתמודד עם תגובות של אחרים )וינברג ושניידר, 2007(. 

 .(Speer, 2007( בהפקתם  מעורב  היה  לא  שחוקר  טבעיים,  נתונים  הם  המחקר  נתוני  שנית, 

במילים אחרות, משתתפי הפורום היו מעורבים באינטראקציה חברתית אותנטית, ועובדה זו באה 

לידי ביטוי בחשיפה המרובה שאליה התייחס המחקר. 

הסיבה השלישית היא השימוש שנעשה במחקר הפורום ב“שיטת ארבע הרמות“, אשר פותחה 

 Kupferberg,( והותאמה לחקר שיח מקוון של אנשים הנתונים במצוקה ואנשים עם צרכים מיוחדים

2013 ,2008(. בעוד שהשיטות לניתוח תוכן שהופעלו ברוב המחקרים הקודמים בקרב משתתפים 

 Kupferberg, Gilat,( עם לקויות ראייה הבליטו בעיקר נושאים שעליהם דיברו המשתתפים בגלוי

את  גם  להבליט  איפשרה  זו  שיטה   ,)Dahan & Doron, 2013; Maynard & Heritage, 2005

הממדים הסמויים שעלו מקולותיהם של המשתתפים בתקשורת הבין־אישית. 
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זה של  ניתוח שהותאמה לסוג  נתונים טבעיים עם שיטת  ונאמר שהשילוב של איסוף  נסכם   

מחקר איפשר להבליט את הדינמיות, הפעלתנות והדעתנות שמאפיינים את הקהילה. המשתתפים 

חשו נוח יותר לשתף זה את זה בחוויות וברגשות חיוביים ושליליים גם יחד, וביטאו רצון לקבל 

ולהעניק תמיכה.

השלכות יישומיות
ניתוח הפורום הניב ממצאים שונים מאלה שהעלו מחקרים שהתבססו על כלי מחקר אחרים, כמו 

ראיונות, קבוצות מיקוד ושאלונים. יש לשקול אפוא אפשרויות של הרחבת השימוש בפורום מקוון, 

הן בקרב אנשים עם לקויות ראייה והן בקרב אנשי מקצוע העשויים להפיק ממנו תובנות ולפעול על 

פיהן. שימוש זה צריך להיעשות כמובן תוך שמירה קפדנית על כללים אתיים.

המחקר הנוכחי השמיע באופן חזק וברור את הקשיים שאיתם מתמודדים אנשים עם לקויות 

ראייה בשל חוסר תשומת לב וחוסר מודעות של הסביבה. על סמך ממצא זה יש לשקול כיצד ניתן 

להעמיק את המודעות של הסביבה לצרכים הייחודיים של אנשים אלה כבר מגיל צעיר, בבתי הספר, 

וכיצד ניתן להגדיל את מעגלי המודעות הקיימים. הרחבה והעמקה אלה ידרשו להנגיש מידע זה 

ליותר עובדי ציבור ויותר אזרחים. במכללות להכשרת מורים, למשל, ניתן לכלול נושא כמו זיהוי 

וכיבוד הזכויות של אנשים עם לקויות ראייה כחלק אינטגרלי מההכשרה לעבודה במערכת החינוך 

בכלל, ובתחום החינוך המיוחד בפרט.
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