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שעוברים הורים לילדים לקויי  ,אישייםהו קבוצתייםההייחודיים,  מאמר זה עוסק בתהליכים

יחידה מסוגה ההורים קבוצת ה ה המתוארת היאקבוצההמשתתפים בקבוצת העצמה.  ראייה

 עםם לילדים הורישל קבוצות דומות אמנם קיימות . קבועפועלת באופן מסודר והמתועדת כ

  לקויות ראייה. עםאין בנמצא קבוצות המיוחדות להורים לילדים שצרכים מיוחדים, אך כמעט 

העבודה הקבוצתית במונחים של "מראות", המסייעות לאדם לפגוש את עצמו ת אנהוג לתאר 

מושגית  מסגרת בעזרתבאמצעות הזולת. המאמר הנוכחי מנתח את התהליכים הקבוצתיים 

קבוצה יש אזורים כל להיא כי  שלוהמרכזית  הנחה. ה"צללים"ו "אורות"המתייחסת לאחרת, 

היא קבוצה בעבודה ה המטרה שלכי גלויים, ואזורים נסתרים ואזורים מוארים, אזורים חשוכים ו

א מוכר והחשוך. לא פשוט להאיר שטחים בלתי הלהחלק על חשבון החלק המואר להגדיל את 

 . פחותזרים ויותר,  יםלמוכר םאותת והקבוצתי הופכמפגש במהלך ה םעליהנראים, אבל העדויות 

קבוצתית הדומים בחלקם לאלו השכיחים בקבוצות אחרות,  עבודה ם שלתהליכיג יצממאמר ה

חשכה האזורי  :לקויות ראייה עם לילדים הורים ה שללקבוצ ייחודייםשהם  מרכיבים גםוכוללים 

 אתר אתמהמאמר ובין ההורים לבין עצמם.  ,הורים למנחיםההורים לילדים, בין הבין השוררים 

התהליכים הקבוצתיים  , ומציג אתהקבוצתית עם ההוריםעבודה השהנחו את יסודות ה

הרחבת  בעקבות ההורים בקבוצהחוו שהתפכחות דיון בתהליך המקיים גם . הוא שהתרחשו בה

 השטחים המוארים. 

 
 

דוקטורנטית במחלקה לחינוך באוניברסיטת בן , ותכנית לייעוץ חינוכיהבוגרת  היא פרחי טלמור
רגוניים של מערכת החינוך עוסקים במבנים אשמרכזת מחקרים היא גוריון. בשנים האחרונות 

יה והדרכה בחינוך (, ועוסקת בהנחISF-)בשיתוף אבני ראשה, משרד החינוך, ו באוניברסיטה
 לי.בלתי פורמהלי ופורמה
  

חוג דוקטורנט ב, ובוגר התכנית לייעוץ חינוכי באוניברסיטת בן גוריון הוא אשר בן נועם
במשך שבע שנים קליפורניה. שבו אוניברסיטת סקרמנטבטיפול קבוצתי לפסיכולוגיה במסלול ל

מפעיל מיזם חינוכי כיום הוא קבע כיועץ חינוכי וארגוני בפנימייה צבאית. צבא שירת בן אשר ב
 לסיוע לימודי ותמיכה אישית.

 

 

 

 מבוא

בפרט, היא הורות  2הורות לילדים עם צרכים מיוחדים בכלל, ולילדים לקויי ראייה )להלן ל"ר(

כי המפגש בין ההורה לילד ל"ר לעולם לא יהיה הידיעה המרכזיים הוא  אחד ממאפייניהייחודית. 

                                                 
הנסקר כאן. השמות המופיעים במאמר  המשמעותי מידענו לחלוק את הל אפשרוש הקבוצה להורי להודות ברצוננו 1

 יים.בדוכולם 
ת טווח רחב של מצבים, החל מליקוי ראייה קל . ההגדרה כולללקויות ראייה או עיוורון עם ילדים הםל"ר ילדים  2

 (. Hess, 2014מוחלט )ראייה עדר יועד ה



 קבוצתיים תהליכיםמאמר זה יתאר  מלא ושוויוני בהיבט החושי של הראייה והשלכותיה.

 שהשתתפו בקבוצת העצמה.  "רשעברו הורים לילדים ל ייחודיים ואישיים

הקבוצתית במונחים של "מראות",  בדרך כלל נהוג בספרות המקצועית לתאר את העבודה

שחר, -; רולף בן2006המסייעות לאדם לפגוש את עצמו באמצעות הזולת )למשל: תודר ווינברג, 

(. המאמר הנוכחי ינתח את התהליכים הקבוצתיים במסגרת מושגית אחרת, 2010גרבר וקיט, 

כי כל קבוצה  שבמרכזה המושגים "אורות" ו"צללים". הטענה המרכזית שהוא ינסה לבסס היא

מכילה אזורים חשוכים ואזורים מוארים, אזורים שהם נסתרים ואזורים גלויים, וכי במהלך 

 עבודת הקבוצה הולך החלק המואר וגדל על חשבון החלק הלא מוכר והחשוך. 

לא פשוט להאיר שטחים בלתי נראים, אבל העיסוק בשטחים כאלה בשיח הקבוצתי הופך אותם 

 פחות. למוכרים יותר וזרים 

מתועד. קבוצת ההורים המתוארת במאמר זה היא היחידה מסוגה שפעלה בישראל באופן מסודר ו

חיפוש אחר תיעוד של קבוצות דומות ברחבי העולם העלה אזכורים בודדים לקיומן של קבוצות 

כאלה, אך לא נמצא תיאור של העבודה המתקיימת בהן. אין קושי למצוא קבוצות להורים לילדים 

 עם צרכים מיוחדים, אך קבוצות ייחודיות להורים לילדים ל"ר כמעט שאין בנמצא. 

ת היסודות לעבודה הקבוצתית עם הורים ואת התהליכים הקבוצתיים המאמר יתאר א

המתרחשים בה, וידון בתהליך ההתפכחות שההורים עוברים במסגרתה דרך הרחבת השטחים 

 המוארים. 

 

 "רילדים ל -הורים לילדים עם צרכים מיוחדים 

בהמשך, כרוכים בכמה הלידה של ילד עם צרכים מיוחדים, או גילוי קיומם של צרכים כאלה 

קשיים. החלום על ילד מושלם, שמתהווה כבר במהלך ההריון, מייצר מושג של ילד בריא שהיה 

(. בנוסף, ההורים חשים אשמה 1998אמור להיוולד, וממנו צריכים כעת ההורים להיפרד )סטרן, 

ו מקפלת גם ולאור הקושי שלהם לספק את צרכיו. התמודדות הורית ז ,המוגבלות של ילדםבשל 

היות וילדו, כהמשכו הפיזי והרגשי,  –פגיעה נרקיסיסטית בתפישת ההורה את עצמו כהורה 

מתמודד עם מגבלה. מחקרים מראים כי הורות כזו מאופיינת בתחושות קשות של אובדן, לחץ 

 (. 1986פסיכולוגי, צער כרוני, וירידה בתחושת הערך העצמי )פורטוביץ ורימרמן, 

ס פיתחו מודל המונה חמישה שלבים בתהליך ההתמודדות של הורים עם הקבלה של פורטייר וונל

עם קבלת הידיעה חשים ההורים  – התנגשות(: Fortier & Wanlass, 1984ילד עם מוגבלות )

, ספק, עצבות – צער; אלטרנטיביים פתרונותאחר  וחיפוש אמון חוסר – הכחשה הלם ודאגה;

, תכניותהכנת , מידע חיפוש – סובבה בעולם התמקדות; אונים חוסר ה שלותחוש כעס, בדידות

 סולידריות ה שלותחוש הילד רכיובצ הכרה – השלמה; הקלה ותחושת המציאות קבלת

בכל אחד מהם, משתנים מאדם לאדם. כאמור, משברים  השהייה משךו, השלבים סדר. משפחתית

מודדויותיו עם משימות החיים ואתגרים שונים עשויים לפקוד את התא המשפחתי במהלך הת

השונות, ובדרך זו לייצר תנועות נוספות על הרצף. מחקרים מלמדים כי מרגע שבו מאובחן ילד 

כלקוי ראייה, נפתח במשפחה תהליך האורך כמה שנים, עד שהיא מגיעה להכרה במצב והשלמה 

 (.Bambara et al, 2009איתו )

הסתגלות של משפחה למצב ל"ר מלמד כי מהלך ה מחקר שנערך בדרום אפריקה על הורים לילדים

מושפע בין השאר מכושרה לקבל את המגבלה, מרמת האמונה הדתית של ההורים, וממידת 



הקירבה השוררת בין בני המשפחה, כמו גם מן השימוש במשאבים ומהיכולת של בני המשפחה 

ות יכולות לקדם את (. מחקרים אחרים מראים כי משפחDe Klerk & Greeff, 2011לקבל עזרה )

 ,De Steiguerתהליכי הקבלה בעזרת תמיכה של חברים, בני משפחה והורים אחרים לילדים ל"ר )

Erin, Topor & Rosenblum, 2008; Ulster & Antle, 2005פועל ה 3,(. בהתאם לחוק השילוב

מנויות של במדינת ישראל, תלמידים ל"ר משולבים במסגרות רגילות ולא ייחודיות, ועל כן ההזד

הורים לילדים ל"ר להיפגש אלה עם אלה אינן רבות. גם מכאן נובעת חשיבותה של קבוצת ההורים 

 הנדונה.

הורות לילדים ל"ר, כמו כל הורות לילד עם מוגבלות, טומנת בחובה אתגרים לכל בני המשפחה: 

אימות, חוסר חשש מעמדות שליליות שגויות מצד הסביבה, גיוס כספים ומציאת תכניות חינוך מת

ודאות לגבי העתיד, השפעה שלילית על אחים, ותסמינים של חוסר הסתגלות ומצוקה בחיי 

 & Hancock, Wilgosh & McDonald, 1990; Moore, Van Hasselt, Ammermanהנישואים )

Hersen, 1994 ומתמודדת עם אתגרים  ,כי כמו שכל משפחה היא שונה(. מחקרים אחרים מראים

(. באופן Ligon & Ligon, 2006למשפחות שבהן ילדים ל"ר אתגרים הייחודיים להן ) משלה, כך

כללי ניתן לומר כי הורים לילדים ל"ר מתמודדים עם קשיים רגשיים, כלכליים ואינסטרומנטליים 

(Herring, 2006; Ulster & Antle, 2005.) 

 & Leyzerשל ילדיהם ) מחקר אחר מצא כי הורים לילדים ל"ר חוששים למצבם החברתי הרעוע

Heinze, 2001 ההורים שהשתתפו בו דיווחו על מחסור באינפורמציה רלוונטית מצד אנשי .)

מקצוע שונים, על קושי להכיר הורים שמתמודדים עם מציאות דומה, ועל רצון לקבל ייעוץ. אותו 

ב ההורים לא מחקר בחן גם את שיעור השימוש בתכניות שונות של תמיכה קבוצתית, והעלה כי רו

לקחו בהן חלק. אולם הורים שכן נוכחים בקבוצות תמיכה, מדווחים כי שאבו מהן מידע על 

תכניות ושירותים, קיבלו רעיונות לפעילויות, והפיקו תועלת משיחות שקיימו עם הורים 

שמתמודדים עם אתגרים דומים לשלהם. לאור הממצאים ממליצים החוקרים להתאים את 

לצרכים של הורים לילדים ל"ר, ולערוך הבחנה בינם לבין קבוצות של הורים  העבודה הקבוצתית

 שנערכו במקומות אחרים (. מחקריםLeyzer & Heinze, 2001לילדים עם מגבלות אחרות )

"ר, כמו למשל בהונג קונג, מדגישים את עם למיפו את הצרכים של הורים לילדים אשר  ,בעולם

 של הדאגהבתלמידים ובהוריהם, ומציינים בפרט את  הצורך בחיזוק התמיכה הבית ספרית

  (.Lee, Tsang & Chui, 2014) הילדים של העתידית השכלתם לגבי ההורים

(, אשר נפגשת 4בארצות הברית מתקיימת קבוצת הורים וירטואלית לילדים עם לבקנות )אלביניזם

, המתקיימת בחסות (teleconferenceרחק" )-ברשת פעם או פעמיים בחודש, באמצעות "ועידות

(. מטרת הפורום היא לדון NOHA, 2015האגודה הלאומית ללבקנות ולהיפופיגמנטציה )

בנושאים שהם רלוונטיים להורים, מתוך הבנת הייחודיות של התמיכה שהורים כאלה יכולים 

להעניק זה לזה. את המפגש מעביר מנחה, ומדי פעם משתתף במפגש גם אורח מתחלף )במפגש 

אמריקאית שחלקה עם הקבוצה את סיפור -, למשל, השתתפה אישה אפרו2015במרץ  שהתקיים

 הלבקנות האישי שלה(.

                                                 
, העוסק בשילוב ילדים עם צרכים 1988-חוק חינוך מיוחד, תשמ"ח( ל2002) 7חוק השילוב הוא תיקון מספר  3

 נוך הרגילה.מיוחדים במערכת החי
 חוסר פיגמנטציה בעור, בשיער ובעיניים הגורם ללקות ראייה.  -לבקנות  4



במעבר מהתיאוריה לפרקטיקה המקומית נבחנה בישראל השאלה מהם השירותים הניתנים 

אף כי  הראה סקרהלילדים עם צרכים מיוחדים, ומה הפער בין הצורך הזה לבין המענה הקיים. 

בהשוואה הם גדול ביש מחסור , הוריםהם צורך מהותי של הי הייעוץ והתמיכה שירותעל פי ש

זאת ועוד, דוח מחקרי  .(2000)נאון, מורגנשטיין, שימעל וריבליס,  לכלל השירותים האחרים

שנערך לאחרונה, אשר מיפה את מרכזי התמיכה למשפחות עם צרכים מיוחדים בישראל, וסקר 

)אחת במגזר היהודי ושתיים במגזר הערבי(, לא מצא אף קבוצה  ר"גם שלוש עמותות לל

 (. 2011פורמאלית פעילה שמציעה תמיכה והעצמה להורים )שגיב, מילשטיין ובן, 

מסקירת הספרות עולה כי להורים לילדים ל"ר יש צורך לקיים קשר עם הורים שמצבם דומה. 

עיבוד האובדן וקבלת המצב, וגם מפגשים כאלה יכולים לעזור להם לקדם את התהליכים של 

מאפשרים להם להחליף מידע ורעיונות, ולשתף זה את זה בחוויות ובהתמודדויות עם מצבים 

שונים. מסגרת קבוצתית קבועה ואינטימית יכולה לתת מענה בדיוק בנקודה זו, אך מסתבר 

 שמענה זה לעתים חסר.

 

 הנחות היסוד בעבודה עם קבוצת הורים לילדים ל"ר

 

ייחסות אל הורים כשותפים המעורבים בתהליכים חינוכיים עברה שינוי במשך השנים. ההת

בתחילת דרכה נהגה מערכת החינוך בישראל להדיר כליל את ההורים מתהליכים חינוכיים. 

משנות השבעים והלאה הלכה וגדלה מידת המעורבות של ההורים, כך שבשנות האלפיים, הרעיון 

(, מתוך ההבנה כי המעורבות של 2011ך במערכות החינוך )פרידמן, של "שיתוף הורים" הפך לער

(. שינוי תפישתי זה בסוגיה של 2010; פישר, 2009הורים נחוצה לצורך הצלחת ילדיהם )מטוס, 

ל"ר. ביחס מעורבות הורים לא פסח גם על הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, ובכלל זה ילדים 

לגישה של , היינו, טיפול בילד עם המוגבלות -מקדות בלקוח" אליהם חל מעבר מגישה של "הת

המבינה את התפקיד החיוני של המשפחה בחיי האדם עם המוגבלות  –"התמקדות במשפחה" 

 (. 2009)קרישפין, 

ל"ר. בעבר, עיקר העבודה עם שינוי זה בא לידי ביטוי גם במודלים המקצועיים לעבודה עם ילדים 

(, כמו חיזוק חושים Barrage, 1964את הדגש על שיפור יכולות עוקפות ראייה ) תלמידים ל"ר שם

(, לצד טיפוח יכולות חזותיות, ובניית מאגר אישי Corn, 1983אחרים, ושיפור התפקוד החזותי )

של רמזים סביבתיים. אך תחושות של חוסר נחת ושביעות רצון של אנשי טיפול ותלמידים מסגנון 

חברתיים נרחבים שהתחוללו בשדה החינוך, הביאו לשינוי -נויים תפישתייםעבודה זה, לצד שי

המציע להכיר בתלמיד כבעל אישיות  ,חינוכי-הגישה. בהדרגה הלך וצמח המודל ההומניסטי

הוליסטית. מודל זה, המכונה "פוטנציאל הצמיחה", מוסיף על הגישות הקודמות שלושה 

ה אישיותית, יכולות בחירה וחשיבה עצמאית; ועידוד מרכיבים: מיגור סטיגמות; טיפוח אוטונומי

באמצעות הטיפוח של סביבה תומכת ומכילה, הכוללת משפחה,  –ההשתלבות בסביבות שונות 

(. נקודת מוצא זו, שמכירה Hess, 2011; Hess & Reiter, 2010; Reiter, 2008וקהילה ) הורים

ביטוי במודלים קודמים, מהווה את הבסיס  קיבלאשר לא בחשיבות הגדולה של המקום ההורי, 

מתוך הבנה והכרה בכך שעבודה זו היא חלק מתצרף רב ממדי  ,לעבודה עם קבוצת ההורים

 .איכות חיים משמעותיתשתפקידו להנחיל לילדים 

דל שמציג חיזוק נוסף להנחה כי יש חשיבות לעבודה עם הורים לתלמידים ל"ר ניתן לשאוב מן המו

(. זהו מודל מושגי המציב מדדים להערכת סוגיות הקשורות ICFארגון הבריאות העולמית )



לבריאות, ומגדיר את הקשר בינן לבין רמת התפקוד היומיומי בתחומי חיים שונים. מתוך מודל 

תוך הדגשת החשיבות של קשרים בינאישיים, זה ניתן ללמוד על נחיצות העבודה עם הורים 

 (.WHO, 2001וסביבה אנושית במצבי חולי שונים ) ,יחסים, מערכות תמיכהמערכות 

בבואנו לבחון את המתרחש בקבוצת הורים לילדים ל"ר אנחנו עוסקים בסוגיות של חושך ואור לא 

, שבמסגרתו לכל אחד מהגורמים השותפים למצב המוחשי במובן גם אלא, המטאפורי במובן רק

ם, ואחרים שהם חשוכים ובלתי מוכרים. כך למשל, ההורים יש חלקים שהם מוארים וידועי

מכירים היטב את ילדיהם אך לעולם לא יחוו באופן ממשי את העולם החשוך שבו הם נתונים. 

והילדים מצדם קרובים להוריהם; הם מכירים את ריחם ומגע גופם, ומבינים לרוב את ההסברים 

 ם של ההורים.והמילים, אך אינם יכולים לחזות בעיניהם בעולמ

בדומה, אף על פי שההורים שותפים לחוויה של הורות לילדים ל"ר, שהם ילדים עם צרכים 

מיוחדים, ומכירים היטב את הקשיים היומיומיים הכרוכים בכך, במפגש ביניהם מתגלים חלקים 

הקשורים במשפחה, בחוויה של אכזבה אישית, וברגשות שהיא מעוררת.  –מוצללים רבים 

הופכת מורכבת יותר עם הצטרפותם של המנחים למפגש המשותף, שלכל אחד מהם רקע התמונה 

אחר. בקבוצה המתוארת אחד המנחים הוא אב לילדה עם צרכים מיוחדים )לקוית שמיעה(, 

המודע לחלק מן הקשיים שאיתם מתמודדים הורים לילדים ל"ר, אך אינו מכיר מקרוב את 

פת עובדת בתוך מערכת חינוכית של ילדים ל"ר, ומכירה הבעיות הייחודיות להם. המנָחה הנוס

היטב את עולמם, אך איננה מכירה ממקור ראשון את עולמם של הורים לילדים עם צרכים 

 מיוחדים.

הצורך להניח פסיפס של צללים ואורות עמד לנגד עינינו בעת בניית הקבוצה. השאיפה שהצבנו 

חבים המוארים של השותפים, ולצמצם את לעצמנו היתה להגדיל, בעזרת הקבוצה, את המר

הגישה ן שאובים מה מושגיתחומיהם המוצללים. את התהליך ביססנו על תיאוריית חוסן, ש

משאבים והמשותף הגורם תרה אחר הה ,(Antonovsky, 1996) של אנטונובסקי הסלוטוגנית

 .קוהרנטיתהשקפת עולם  יחדבונות מספקים חוויות חיים שו ,תורמים להתמודדות טובהש

 . אינסטרומנטליאך גם רגשי באופן ניתן לנהלו שכמקום הגיוני וסביר,  שהעולם נתפ זומסגרת ב

 

 הקמת הקבוצה ומאפייניה

 

(, מתוך הבנה כי המשפחה היא 2013קבוצת ההורים שתתואר במאמר זה הוקמה בשנת תשע"ג )

מערכותיה. ההורים הם משאב הבסיס להתפתחות התקינה של הילד ולהשתלבותו בחברה וב

חשוב ביותר בתהליך הקידום של ילדיהם ובתהליך הקבוצתי, ולשם כך כדאי להעצים אותם 

(. 2009בכלים, בידע ובכוחות שיעזרו להם למלא את משימות ההורות המיוחדת שלהם )קרישפין, 

ם בגידול התהליך של העצמת ההורים והגברת החוסן שיעזור להם להתמודד עם הקשיים הכרוכי

 ל"ר עשוי לשפר באופן משמעותי את איכות החיים של ילדים אלה. של ילד 

ההחלטה הראשונה שהתקבלה ביחס לקבוצה המתוארת היתה שהיא תקבל הנחיה מקצועית, ולא 

תנוהל כקבוצה לעזרה עצמית. החלטה זו נבעה מהשאיפה לספק להורים ידע מקצועי, נוסף על 

תם העמיתים לקבוצה. יתרון נוסף בהנחיה מקצועית קשור בהחזקת הידע הפרקטי שמביאים אי

הסטינג הקבוצתי, הכולל מרכיבים של מחויבות, אחריות, אתיקה, ושמירה על הדינמיקה 

 הקבוצתית.



הצורך להקים קבוצה נבע מההורים עצמם: ההורים ביקשו מפורשות ובעקיפין מהצוות החינוכי 

צוות הביע את תמיכתו בבקשתם. התמיכה לא נבעה רק תומך הראייה לקיים פורום שכזה, וה

הבנה כי בעבודה עם התלמידים אין די, מהרצון לשמש כשופר לקולם של ההורים, אלא גם מתוך 

וכי יש צורך במסגרת של התייחסות ושייכות שתספק להורים תמיכה, חיזוק והעצמה 

ותפת של שני יועצים חינוכיים בהתמודדויותיהם הייחודיות. לפיכך הוקמה קבוצה עם הנחיה מש

מנָחה מתוך המערכת, ומנֶחה שהוא יועץ חינוכי חיצוני. המשמעות של בחירה זו היתה שהמנָחה  –

פגשה חלק מההורים גם כמנחת קבוצה וגם כחברה בצוות החינוכי, ואילו המנֶחה פגש את ההורים 

וצה עם המנחים נתייחס בקבוצת ההנחיה בלבד. לשוני זה בין הקשרים השונים של חברי הקב

 בהמשך.

בתהליך הקמת הקבוצה אותרו כשלושים הורים, שהוזמנו בידי הצוות החינוכי באמצעי מדיה 

עשר אישרו את הגעתם, ובסופו של דבר כללה קבוצת ההורים -שונים. מתוך השלושים, חמישה

המשתתפים היוו משתתפים, שניתן לחלקם לשתי תת קבוצות: כמחצית מ עשר-שישהל עשרה בין

גרעין יסוד, שהתמיד להגיע ולא פספס כמעט אף מפגש, ושאר המשתתפים השתייכו לקבוצה 

מזדמנת ומתחלפת, שהגיעה לסירוגין. כתוצאה מכך, בכל מפגש נכחו בין שמונה לעשרה הורים. 

הסט הפתוח והלא מחייב יצר חלל מואר בין ההורים שלמדו להכיר זה את זה, וחלל מוצלל בינם 

לבין ההורים המזדמנים. פער זה הציב אתגר עצום ומגביל בתוך התהליך הקבוצתי. מטרת 

הבחירה בקבוצה פתוחה כזו נבעה מן הרצון לאפשר להורים להצטרף לקבוצה בכל שלב שבו 

ירגישו כי הם מסוגלים להתמודד עם התהליך הקבוצתי. בקבוצה שרר גם גיוון רב: חלק מההורים 

כבודדים; היו בה הורים לילד אחד או לשני ילדים ל"ר; הורים שבהכללה גסה הגיעו כזוג ואחרים 

; הורים שמתמודדים עם לקות או קושי פיזיולוגי שהם חילוניםאפשר להגדירם כדתיים ואחרים 

נוסף אצל הילד )כמו לקות שמיעה או מחלה קשה אחרת( וכאלה שלא; והורים שהלקות של ילדם 

  5.ת אחרים שאצלם היא פרוגרסיביתהיא סטאטית, לעומ

חודש וחצי, מתוך הכרת הקושי הרב של או מלכתחילה נקבע כי הקבוצה תיפגש אחת לחודש 

ההורים לצאת בתדירות גבוהה למפגשים בשעות הערב )בייחוד בשל ריבוי המערכות שאיתן הם 

זה התגלה כמגבלה ברורה  מקיימים קשר שוטף, מערכות חינוך, פנאי ייעודי, רפואה ועוד(. אילוץ

על התהליך הקבוצתי, אשר הגדילה את הפער והחשכה, ודרשה מהמשתתפים ומהמנחים לרכז 

 את מאמציהם על מנת לחזור ולהרחיב את החלל הקבוצתי המואר. 

תכנית העבודה של המפגשים התמקדה בנושאים שמעסיקים הורים באשר הם, וכל מפגש הציב 

ם התמקדו למשל בנושאים של אוטונומיה, פיתוח אינטליגנציה במרכזו נושא עיקרי. מפגשי

רגשית, העצמה, שונות בין ילדים, יחסי אחים ושייכות. העיסוק בכל אחד מהנושאים קיבל משנה 

ל"ר, כמו למשל בדיון על חשיבות כשהוסב על ידי ההורים עצמם למצבם כהורים לילדים 

 אה לעצמאות בסיסית. ד שלא רוהמורכבות הייחודית של שחרור יל

 

 תיאור התהליכים בעבודה הקבוצתית

 

                                                 
 משקפייםלוהם נזקקים  ,נוספת בראייההידרדרות עם השנים רבים חלה ל"ר גם אצל רבים,  כמו מרכיבי משקפיים 5

לעומת טית. אסטהלקות ל החדשים. שינויים כאלה יוגדרו כשייכים עדיין לתחום ש עזריםלאו  בעלי מספר גדול יותר
כתהליך מעצם הלקות,  ,הידרדרותן הפרוגרסיבית מוגדרתואשר( ש RP)כמו למשל תסמונות , יש לקויות ראייה זאת

 עיוורון.  ללהיצרות שדה הראייה, עד לכמתמיד של 



 Hobfoll etאת עבודת הקבוצה ניתן לתאר בעזרת המושגים שטבע מחקר בנושא מרכיבי החוסן )

al., 2007 לטענת החוקרים, על מנת לייצר כושר התמודדות עם משברים אישיים וקבוצתיים, יש .)

בים: ביטחון, תחושת רגיעה, תחושת מסוגלות לפתח ולחזק בתהליך ההתערבות חמישה מרכי

עצמית, לכידות ותקווה. בקבוצת ההורים שלפנינו פיתחו המפגשים את תחושות הביטחון ואת 

ל"ר. השיתוף בחיי היומיום לקיים הורות ייחודית לילדים  אמונתם של ההורים במסוגלותם

לתגובות הוריות של רגיעה הביאו ובדילמות, לצד החוויה של קומפטנטיות בטיפול בקשיים, 

לעומת התקופה שקדמה להצטרפותם לקבוצה. לא פעם השמיעו הורים אמירות כמו, "אני יוצאת 

ל"ר, מפה יותר רגועה היום". ההקלה לא נרשמה רק בהקשר של ההתמודדות עם גידול של ילד 

רשים לבוא עימם במגע אלא גם בתחום ההתמודדות עם מוסדות ומערכות חיצוניות שההורים נד

 בגין הלקות של ילדיהם )בתחומים של הסעות, הנגשות, ליוויים, זכויות ועוד(.

התהליכים החשובים שעברה הקבוצה יצרו תחושות של לכידות, אינטימיות ופרודוקטיביות, 

המאפיינים את השלבים היעילים של עבודת הקבוצה. קדמה לתחושות אלה השקעה ביצירת 

מילוי משימות ( דרך Yalom & Leszcz, 2005רת חיבור בין חברי הקבוצה )מעורבות ויצי

אקטיביות וקבוצתיות במהלך המפגשים עצמם, כמו חלוקה לקבוצות משימה ומשחקי תפקידים. 

כבכל קבוצה, גם כאן בשלבים הראשונים עברו המשתתפים תהליכם של מציאת מקום אישי לצד 

 של שליטה ועיסוק בתפקידים בקבוצה. הרצון להתחבר, והתמודדו עם דילמות 

בשלבים מתקדמים של עבודת הקבוצה נצפתה בה לכידות גבוהה, שבאה לידי ביטוי בשיתוף 

פעולה ובתמיכה הדדית, אשר קיבלו ביטוי בקבוצה ואף מחוצה לה )כמו נסיעה משותפת לכנסים, 

"אנחנו" לעומת "הם"  שתלטיולי משפחות ועוד(. ביטוי נוסף ללכידות זו מצאנו בגיבוש של תחו

(, תופעה שבאה לידי ביטוי ביצירה של שפה פנימית משותפת בקבוצה, כזו שזרים לא 1987)בנסון, 

יוכלו להבינה. נועה סיפרה בהומור על ההדפסים שראתה על חולצות של התנועה הארצית לנוער 

אתה מצליח  ל"ר, שבה לוקח בנה חלק, שבהם נכתב למשל: "לא רואה אותך ממטר", או "אם

לקרוא מה כתוב פה, אתה לא משלנו". ההורים צחקו, וההומור הפנימי של הקבוצה העצים מאוד 

את תחושת הלכידות, והרחיב את החלל המואר בין ההורים, אל מול התחום המוצלל של הסביבה 

של חוקרים המתארים את השלבים המתקדמים המודלים החיצונית. הקלה זו תואמת את 

פתחות הקבוצה כמאופיינים בהתגברות של רגשות טובים, הומור, שחרור מתח והיעדר בהת

 (. Parsons & Bales, 1955ביקורת, הבאים לידי ביטוי בדוגמא שלעיל )

בשלב אפקטיבי זה בתהליך הקבוצתי, ההתבוננות המרכזית של חברי הקבוצה מופנית בעיקר 

ית. אחת הדוגמאות שהמחישה באופן בולט את לעבר סוגיות של אינטימיות, אמון וחשיפה עצמ

לשני ילדים עם ל"ר, שהגיעו יחד למפגשים. זוג הורים עלמה ושי, העניין הזה היתה השיתוף של 

שי שיתף את הקבוצה וסיפר כי תהליך הקבלה של הילד השני היה מלווה בהכחשות, שתיקה 

שתי, בתוך תוכנו ידענו שמשהו לא בסדר, אבל לא וטאבו, אפילו בתוך הזוגיות. שי: "גם אני וגם א

דיברנו על זה מעולם בינינו ]עלמה שיושבת לצדו מהנהנת[, ידענו ולא היינו מסוגלים להתעסק בזה 

עד שהילד הגיע לגן חובה, והגננת פנתה אלינו בטענה שיש קשיים". שיתוף שכזה בקבוצה יכול 

ת ומשמעותיות בין החברים בשלב ה"קירבה" להמחיש את היכולת לקיים אינטראקציות מורכבו

(MacKenzie & Livesley, 1983), בתוך  –גם להעביר תהליך של הארת חלל חשוך באופן פרללי ו

 הזוגיות, ובתוך הקבוצה.



המתקיימת בשלביה המתקדמים, מאפשרת להעניק  ,העבודה המשמעותית של הקבוצה

תיטיב להמחיש זאת דוגמא שמתארת דילמה שעסקה  (.1987לגיטימציה לעיסוק בחרדות )בנסון, 

בקשיים לשחרר לעצמאות. לבי סיפרה שהיא לא נותנת לבתה להסתובב לבדה לעולם, בשל החשש 

שאם מישהו יתקוף אותה )פיזית או מינית(, היא לא תוכל לברוח, כיוון שאיננה רואה. חברי 

ולי החשוב מכול, בדוגמא זו ובכלל, וא הקבוצה הכילו את פחדיה, הציעו לה פתרונות פרקטיים,

טיפחו את התקווה המשותפת שיש להם יכולות הוריות לגדל את ילדיהם ולהכינם לחיים 

מיטביים, למרות ועל אף הקשיים. כמו כן, לפי מטאפורת האורות והצללים, דוגמא זו מצביעה על 

לא במודע, גם של בו הקבוצה מסייעת לפרט להאיר מרחב פנימי חשוך שלו )ואולי ששתהליך 

 אחרים(.

 ,(, המהווה תופעה מרכזית בקבוצותMirroringשתקפות )הבקבוצה נצפו תהליכים נוספים, כמו ה

(. השתקפות מתרחשת כאשר מספר 2006ונודעת לה השפעה תרפויטית גדולה )תודר ווינברג, 

הקבוצה  אנשים נפגשים, ואחד מהם מזהה חלקים מודחקים שלו עצמו באינטראקציות עם חברי

(Foulkes, 1964בקבוצה המתוארת במאמר זה התרחשו תהליכי השתקפות .) ומעצימים בונים 

(, שאפשרו לפתח תחושה של השתייכות לקבוצה. כמו כן התרחשו בה לא מעט 2006)תודר ווינברג, 

תהליכים של מראה הפוכה, כאשר דווקא מתוך ההשתקפות של השוני צמחה המודעות. בדיאלוג 

ולאחרת יש חוש הומור ונטייה  ,נית לנעמי, למשל, ניכר כי אחת מהן נוטה לפסימיותבין איל

לאופטימיות. כששתיהן הציגו התייחסות שונה בתכלית לסוגיית המראה החיצוני של בנותיהן, 

ביטאה אילנית עמדה מתגוננת ומסנגרת, ואילו נעמי הפגינה עמדה בטוחה ויציבה. השוני עזר 

וג הקושי שהיא חווה, והיא ביקשה מנעמי: "תוכלי לבוא אלי לכמה ימים לאילנית להבין מה ס

כדי ללמד אותי איך את עושה את זה?". דרך ההשתקפות ההפוכה, התחדד בעיניה הקושי שלה 

 בתפישת המציאות ובדרכי ההתמודדות שלה. 

למצוא גם לקבוצת ההורים, כלכל קבוצה תרפויטית, מאפיינים שהם ייחודיים לה, ואחרים שניתן 

עשר גורמים ראשוניים שעומדים ביסוד החוויה -מונים אחדבקבוצות אחרות. יאלום ולשץ 

(: הפחת תקווה, אוניברסליות, הקניית מידע, Yalom & Leszcz, 2005)הטיפולית בקבוצה 

אלטרואיזם, שחזור מתקן של הקבוצה המשפחתית הראשונה, פיתוח טכניקות של סוציאליזציה, 

בינאישית, לכידות קבוצתית, קתרזיס וגורמים קיומיים. מרבית המרכיבים שהם  חיקוי, למידה

מציינים נכחו בקבוצת ההורים, אך בעיקר בלטו בה ארבעה: אוניברסליות, הקניית ידע, קתרזיס 

 והפחת תקווה. 

: ההורים הגיעו לקבוצה בתחושה מוקדמת כי הקושי שהם חשים לנוכח לקות אוניברסליות

דם הוא ייחודי ובלעדי. תחושת ייחוד זו נבעה בעיקר מכך שלרוב בחיי היומיום אין הראייה של יל

הם פוגשים אנשים שמתמודדים עם קושי דומה לשלהם, כך שלא נקרות להם הזדמנויות לחלוק 

את אותה אינטימיות עם אחרים. בשלבי הקבוצה הראשונים, וגם בהמשך עבודתה, הופרכה 

ודיות, מה שהביא להם הקלה ותחושות של נורמליות, וגם איפשר במובן מסוים אותה תחושת ייח

להם לקבל פרופורציות לגבי מצב ילדיהם. אוניברסליות כזו משמשת כמעין מראה בתהליכים של 

(. למשל, כאשר עדן Foulkes, 1964השתקפות בקבוצה, ומסייעים בתהליכים של קבלה והפנמה )

י ילדים ל"ר, לפתע היא חשה כי איננה לבד בעולם, פגשה בקבוצה את הזוג עלמה ושי, שלהם שנ

 ל"ר, ולא עם שניים. ואולי אף "שפר עליה מזלה" מבחינה זו שהיא מתמודדת רק עם ילד אחד 



: המידע הועבר בקבוצה דרך הדרכה של המנחים ועצות מצד חברי הקבוצה. מידע הקניית

המידע המשמעותי יותר הגיע מחברי  המנחים הקנו לחברי הקבוצה כלים להורות מיטבית, אולם

(. ההורים Yalom & Leszcz, 2005)קבוצה אחרים, באינטראקציה שנקראת "עצה ישירה" 

סיפקו זה לזה מידע ייחודי בדבר זכויות הילד, והמלצות על רופאים, מכונים ותהליכים רפואיים. 

לילדים עם  את אחד המפגשים, למשל, פתחה אפרת בהצגת כתבה בנושא עדשות מיוחדות

לבקנות, המצמצמות תופעות של סינוור וניסטגמוס )ריצוד אישונים מהיר(, וסיפרה כי החלה 

. דיווחה עורר התרגשות, ונפתח דיון סוער שבמהלכו נמסר לבתה התאמת העדשות לשבתהליך 

וש מידע חשוב. כך אפשרה הקבוצה למשתתפיה לקבל מידע קריטי הנוגע לטיפול בילדיהם. השימ

דבר שבשגרה. כך שיתפה עדן: "אני חוששת מהיום שבני יבין את מהות בעצה ישירה בקבוצה היה 

 השוני בינו לבין חבריו. מה עלי לעשות על מנת לקדם תהליך נכון?".

: האוורור והפורקן הם גורמים הכרחיים בתהליך הקבוצתי, אך בפני עצמם אין בהם די. קתרזיס

קבוצתית ובד בבד מקדם אותה. בקבוצה המדוברת התחוללו אפיזודות הזיכוך נובע מן הלכידות ה

קתרטיות רבות, אולם כאן נציין ביטוי פתוח וגילוי עוצמתי של מאיה, שבדרך כלל היתה דווקא 

את  שקטה יחסית. במפגש שעסק במצבו החברתי של הילד סיפרה מאיה, שלא נהגה לשתף

של בתה מעורר אצלה לא פעם את מכאובי הקבוצה ברגשותיה, כי המצב החברתי המעורער 

כילדה דחויה. השיתוף גרם לה לחוש כאב רב ולדמוע, אך גם הביא פורקן ויצר עצמה הילדות שלה 

 רגע אינטימי מלכד.

האמונה בקבוצה, ובכוחה לסייע למשתתפים בה, היא אמצעי טיפולי בפני עצמו.  :תקווה הפחת

יפק הזוג שי ועלמה, שלהם שני ילדים ל"ר: את אחד ממקורות ההשראה בקבוצת ההורים ס

הגדול סטודנט, והצעירה תלמידה בבית הספר היסודי. להורים אלה יש פרספקטיבה ארוכת שנים 

בהתמודדות עם גידול של ילד ל"ר. סיפורי ההצלחה והקושי שהם הביאו לקבוצה הפיחו בחבריה 

 לבי ההתמודדות הראשונים. תקווה, בפרט בהורים הצעירים ובאלו שהיו מצויים עדיין בש

, והיא (Yalom & Leszcz, 2005את התקווה מונים יאלום ולשץ כחלק ממאפייני הקבוצה )

(. מודל זה Boss & Yeats, 2014מהווה נקודת ציון קריטית להסתגלות במודל של בוס וייטס )

ומבחין בין (, ambiguous loss( )Shalev & Ben-Asher, 2011בוחן תופעה של "אבל מעורפל" )

עיבוד של אבל על אדם שנפטר ואינו קיים עוד, לבין אובדן חלקי של אדם שעודנו חי פיזית, אך 

שיתוק, דימנציה או במצבים של מצבו הפיזי או הפסיכולוגי אינו ניתן לתיקון מלא, לדוגמא 

ד (. החוקרות מציעות מודל מעגלי, בעל שישה שלבים, שכל אחBoss & Yeats, 2014דיכאון )

ל"ר, כך שכל משתתף קיבל את המענה מהם קיבל ביטוי בעבודה עם קבוצת ההורים לילדים 

 שהתאים לשלב שבו היה מצוי. להלן פירוט של ששת השלבים והביטוי שהם קיבלו בקבוצה: 

אדם, לשלב זה  בהתאם לערכים השונים המאפיינים את תפישת העולם של כל - משמעות מציאת

טית לגילוי התקווה ולהמשך התהליך. אצל משה ומיכל, ההורים האורתודוקסים, קרימשמעות 

פירושה של המשמעות היתה שיש להודות על כל מה שהאל נותן. תמרה ויואב, לעומתם, שהם 

ל"ר כי הם יכולים להרשות לעצמם לגדל בעלי אמצעים כלכליים, סברו שהם קיבלו שני ילדים 

 אותם ולספק את כל צרכיהם.

ההבנה שלא הכול נתון בידיים שלנו, ויש בחיים דברים בלתי  - והחלקית הזמנית השליטה

הוגנים, מפחיתה רגשות אשם, במיוחד כשמדובר בלקויות ראייה הנגרמות בעקבות נשאות גנטית, 

 ולא עקב גורמים רפואיים אחרים.



רר מהי זהותו במצב ההגדרה של זהות מחודשת מסייעת לאדם לחזור לאיזון, ולב - זהות הבניית

החדש. היו בקבוצה הורים שהבינו לפתע כי עליהם לסגל מאפיינים שאינם הולמים את אישיותם, 

כמו מאיה, אשה מופנמת ורגישה, שקיבלה מהקבוצה דחיפה לפתח עמדה לוחמנית, ולהיאבק על 

 זכויות בנה מול המערכות השונות.

צה למדו ההורים לתת לגיטימציה לרגשות במהלך העבודה בקבו - לאמביוולנטיות נורמליזציה

שליליים, כמו כעסם על מצבו של הילד, ולא להדחיק אותם. במפגשי הקבוצה ניתן מקום רב 

לקושי, למשל לסיפורה של אילנית, שסיפרה כמה חיכתה שתיוולד לה בת אחרי שני בנים, וכמה 

האהבה העזה שהיא חשה  כעסה והתאכזבה כשזו נולדה עם לבקנות. מצד שני היא סיפרה גם על

 כלפי בתה. 

ההורים צריכים להתאבל על מה שהיה ואיננו )חלום הילד המושלם(, ובה בעת  - הקשר שינוי

לחגוג את הילד הקיים. גילה סיפרה למשל כי עד גיל שנתיים היתה בתה ילדה ככל הילדים, ואז, 

ה כי היא חשה אסירת בעקבות מחלה קשה, התפתחה לקות בראייתה ובשמיעתה. עוד היא סיפר

 תודה על כך שילדתה נותרה בחיים.

הורים לילדים עם מוגבלויות מגלים כי עליהם לייצר תקוות חדשות בתוך  - תקווה גילוי 

המציאות הקיימת. באחד המפגשים סיפרה מרב כי בתה המתבגרת פתחה בביתם קייטנה בימי 

ם הצעירים, וגם אצל הדוברת עצמה. החופש הגדול. תיאור זה עורר תקווה בקרב ההורים לילדי

הקים משפחה,  מפגש קבוצתי אחר כלל את ינאי, אורח בקבוצה, איש עיוור שסיפר על חייו, איך

פתח עסק עצמאי וחי חיים נורמליים ככל האפשר. סיפורו סייע להורים לגלות את התקווה שלהם 

 (. Boss & Yeats, 2014ביחס לילדיהם, ופתח להם צוהר אופטימי לעתיד )

אין ספק כי התקווה היא יסוד קריטי בתהליך הקבוצתי. לצד העיסוק בהשפעות עברו האישי של 

אדם, ידוע לנו היום כי תפישות העתיד משפיעות על ההתנהגות בהווה לא פחות מן העבר עצמו 

(. כך, ב"תיאוריית התקווה" מסביר שניידר את חשיבותה של התקווה הטמונה 2014)מרגלית, 

(. כדי שזו Snyder, 2002ה ששלובות בה חשיבה ופעולה אקטיבית, המכוונות למטרה )בעובד

תפעל, צריך לזהות מטרה, לתכנן דרכים להשגתה, ולגייס כוחות פנימיים שיובילו אליה. בהקשר 

של הקבוצה המתוארת ניתן לומר כי היא סייעה להפיח תקווה בחבריה, גם ברמה המופשטת, דרך 

מי, וגם ברמה הפרקטית, דרך פעולות והמלצות שהעבירו המשתתפים יצירת חזון אופטי

 והמנחים.

למעשה, התהליכים והמאפיינים שתוארו לעיל יצרו קבוצת הורים מרתקת, ששאפה לייצר פיכחון 

)כושר לראות את הדברים כמו שהם( המבוסס על פיקחון )ראות טובה(. הקבוצה סיפקה להורים 

ו להשקיף על המציאות המורכבת בעיניים פקוחות, ולהתמודד מקום בטוח ומכיל, שממנו יכל

איתה בעזרת אנשים אחרים שמתמודדים עם קשיים דומים. הקבוצה אפשרה להורים להרחיב 

את השטחים המוארים ולצמצם מרחבים מוצללים, ואותה הארה הובילה להתרחשות המעניינת 

 שתתואר בחלק הבא.

 

 המרחבים המוצללים והמוארים בקבוצה

את חבריה, באמצעות גורמים קלאסיים כמו  איחדולצד התפתחות הקבוצה והתהליכים ש

מודל  צראשר י חוללו פילוגקתרזיס, תקווה, אוניברסליות ומידע, מצאנו בקבוצה גם מורכבויות ש

פילוגים יצרו לרגעים קבוצות משנה מוצללות בתוך הקבוצה הכללית, כך שלאורך מעניין. אותם 

ליך דינמי של פירוק הקבוצה והרכבתה מחדש, באמצעות הרחבת ההארה המפגשים חל תה



בגישתה וצמצום ההצללה של חלקים ממנה. התייחסות לתתי קבוצות ניתן למצוא אצל אגזריאן 

. החוקרת מדגישה את הפונקציונאליות של תת (Agazarian, 2004) הטיפולית ממוקדת המערכת

חשיבות האינטראקציה ביניהן כמנוף להתפתחותה. לטענתנו, הדיאלוג בין מערכות בקבוצה ואת 

, קבוצות המשנה מרחיבות חלקים מוארים בקרב הקבוצה כשלם, וחבריה כפרטים. בנוסף

ראית": הראשונה מתמקדת בפרטים, בוצה הנראית" ל"קבוצה הבלתי נבין "הקאגזריאן מבדילה 

. בשונה מכך, במאמר הנוכחי ההתייחסות לנראות היא בבחינת מופשטת וקונספטואליתוהשנייה 

 הכרת חוויה מסוימת, התמודדות עמה ומודעות אליה. 

מתח בין כ את המתח העדין שמתפתח בין הפרטים בקבוצה לבין הקבוצה כמקשה אחת תיאר ביון

סביב מרכיב רגשי משותף  תלכדקבוצה למחוק שונויות ולההמשאלה האומניפוטנטית של 

(common sense) שומר על ייחודיותו בקבוצה פרטו כל מסגרתבשחיובי נרקיסיזם , לבין (Bion, 

 & MacKenzie. מודלים נוספים דנים בתהליכים של דיפרנציאציה בקבוצה )למשל: (1970

Livesley, 1983סיפו מורכבות (, אולם בקבוצת ההורים הנוכחית, לקות הראייה ומאפייניה הו

 נוספת על זו של התהליך הקבוצתי הטבעי.

ל"ר. הורים כאלה במקרה הנדון, המכנה המשותף שחיבר בין המשתתפים היה הורותם לילדים 

מנסים להאיר את הדרך בעזרת הבנה טובה יותר של עולמם ושל ילדיהם, ובירור תפקידם ההורי 

לקונות של את אותה אחדות, ויוצרים מעין ם מפלגיבמציאות שכזו. עם זאת, כוחות נתונים 

מתקשים ההורים לראות ולהבין את חבריהם לקבוצה במצבים שונים.  חשכה שבמסגרתן

בזהירות רבה ניתן לומר כי בדרך אל הפיכחון מתגלים גורמים שיוצרים בקבוצה מרחבים של 

ת הגורמים הללו עיוורון סימבולי, ומטרת הקבוצה היא להאיר את אותם מרחבים חשוכים. א

 סיווגנו על פי מקורותיהם: הורים, ילדים ומנחים.

 

 הפערים בין ההורים

 

בתוך קבוצת ההורים נוצרים מרחבים בלתי נראים, והייחודיות שההורים מביאים איתם לתהליך 

 עלולה למנוע מהם לפגוש זה את זה. מיינו גורמים אלה לשלושה סוגים עיקריים: 

הורה מצוי בשלב אחר בתהליך עיבוד הלקות, ובדיאלוג בין הורים  כל - הלקות קבלת תהליך

המצויים בשלבים שונים מתקיים מרחב חשוך, שהתהליך הקבוצתי מאיר במידה מסוימת. באחד 

המפגשים, למשל, הביע שי תקווה והשלמה עם המצב. "איך אתה יכול לקבל ככה את הדברים?", 

 יך. "גם אני הייתי כמוך לפני עשר שנים", ענה לו שי. שאל אותו רז, שהיה מצוי רק בתחילת התהל

מן המפגש בקבוצה עלה הרושם כי הורים אורתודוקסים  - עליון בכוח הדתית האמונה מידת

 & Bossעוברים גם הם תהליך של קבלה ואבל עמום, הדומה לזה שעוברים הורים חילונים )

Yeats, 2014 להם להגדיר ולמסגר את תפישת (, ובכל זאת האמונה המוחלטת באל מסייעת

המציאות. משה ומיכל אמרו בקבוצה על בתם דברים כמו: "זו נשמה שהיתה צריכה להגיע 

אלינו", או "זה מה שאלוקים בחר לתת לנו". כאמור, הפער בין השקפות העולם והאמונות 

 . השונות של הורים שונים הקשו לעתים על חברי הקבוצה להבין את נקודת המבט של האחר

באחד המפגשים התקיים דיון שנע בין שני  - שונות מציאויות שמבנות שונות עולם תפישות 

קטבים של תפישה והגדרה: הקוטב שעל פיו "יש לי ילד נורמלי עם קושי, ככל קושי אחר", 

והקוטב הנגדי, שעל פיו "אין לי ילד נורמלי, יש לי ילד עם בעיה, ואין מה להחביא את זה או 



, אלא אמירות המייצגות הבנה שונה מאוד של טאוטולוגיותה". אלו אינן תפישות להסתתר מז

 המציאות. 

לסיכום חלק זה, ניתן לטעון כי במרחב הפיכחון המואר שהקבוצה מקדמת, המורכבות האנושית 

שהמשתתפים מביאים איתם יוצרת בקבוצה מרחבים בלתי נראים, המקשים על המשתתפים 

כי העיסוק במקומות המוצללים מחזק מרחבים מוארים משותפים,  להיפגש. עם זאת, ייתכן

 שבהם הם אכן פוגשים זה את זה באמצעות תהליכים קבוצתיים. 

 

 הפערים בין הילדים

המרחבים הייחודיים שנוצרו בקבוצה לא נבעו רק מהשונות האישית בין ההורים, אלא גם מתוקף 

 הלקות של ילדיהם, באופנים הבאים: 

הורים לילדים עם לבקנות חשו פעמים  - החיצוני וממראה הנובעת הילד לקותל ש מורכבותה

רבות שהם פחות מובנים בקבוצה, כי ילדם שונה גם ברמה החזותית. אילנית, אם לילדה עם 

לבקנות, אמרה למרב, ילדה שחזותה רגילה: "לך קל לומר את הדברים, אבל על הילדה שלי 

 'שלגיה' זה לא פשוט". רואים ועל שלך לא, וכשקוראים לה

הורים לילדים עם  - רגרסיבית או קבועה - הלקות מסטטוס הנובעת הילד לקות של המורכבות

לקות ראייה שמתפתחת לקראת עיוורון נמצאים במעמד אחר מאשר הורים לילדים עם לקות 

מפחד יציבה יחסית. הראשונים נתונים בחוסר ודאות מתמיד, כמו זו שביטא יואב במשפט: "אני 

מהיום שבו בני יתעורר בבוקר ויאמר שהוא לא רואה כלום". הקושי הנובע מאי ודאות זו בא לידי 

ביטוי במפגשים שעסקו בעתיד, הקרוב והרחוק. הדריכות הקבועה, והעיבוד המחודש של קבלת 

הלקות שהם צריכים לבצע עם כל הידרדרות נוספת במצב הראייה של הילד, צפה ועלתה 

 יבה את ההורים הללו במקום ייחודי. במפגשים והצ

במקרים מסוימים נלווית ללקות הראייה  - פיזיולוגיים קשייםשל  ממכלול כחלק הראייה לקות

לקות חושית נוספת, כמו לקות שמיעה, או מחלה אחרת שגרמה ללקות, כמו סרטן. במקרים אלה 

יותר. בקבוצה המתוארת  הקשיים האובייקטיביים, ולעתים גם הסובייקטיביים, מורכבים הרבה

הסתמן כי הורים שילדיהם נלחמו על חייהם, בהווה או בעבר, תפשו את לקות הראייה כמשנית, 

לעומת הורים אחרים, שהלקות היא אתגרם העיקרי. גם פער זה יצר מרחב ייחודי מוצלל שכלל 

 רק חלק מהורי הקבוצה.

אין ספק שההתמודדות עם שני ילדים  - במשפחה "רל ילדיםהשונה של  מספרהבחנה שמקורה ב

הכאב, הקושי,  -ל"ר מורכבת יותר מן ההתמודדות עם ילד אחד, כי במקרה הראשון הכול כפול 

הדילמות ותהליכי הקבלה. פער זה יוצר מרחב מוצלל נוסף. הסוגיה של הבאת ילדים נוספים 

סוגלים, רוצים או ההורים שאלו את עצמם אם הם מ –לעולם עלתה לא פעם לדיון בקבוצה 

יכולים להתמודד עם ילד ל"ר נוסף. הדילמה הזו התגלתה כרלוונטית לכולם, גם להורים שלהם 

 שני ילדים ל"ר, שכבר היה במקום הזה, ושבו אליו בקבוצה.

הורים לילדים צעירים מתמודדים עם קשיים כמו  - גדרםומ הילדים בגילי שמקורה שונות

ימוש בעזרים תומכים, והסתגלות לבית הספר. לעומתם, הורים רכישת מיומנויות של קריאה, ש

לילדים גדולים יותר מוטרדים משאלות של יחסים עם קבוצת השווים בגיל ההתבגרות, החיפוש 

אחר זהות, והיכולת ליצור זוגיות. הורים לבנים מוטרדים במיוחד מן הקשיים של ילדיהם 

ורטיביים שהם אופייניים לבנים, כמו להתמצא במרחב ולהימצא בתנועה, בשל משחקים ספ



כדורסל וכדורגל. הורים לבנות מרבים להעלות את הקושי סביב הנראות החיצונית של הלקות, 

 וההתמודדויות החברתיות שהיא מזמנת.

מורכבויות בסיסיות כמו מגדר וגיל,  –ניתן לראות כי כל סוג של מורכבות אצל הילדים 

יוצר בקבוצה, בתוך מרחב הפיכחון, מרחבים בלתי  –וי לקויות ומורכבויות של חומרה או של ריב

נראים בין ההורים לבין עצמם. יחד עם זאת, דווקא העיסוק באותם מרחבים מוצללים מסייע 

 בהרחבת שטחי המידע, ההיכרות, החשיפה והשיתוף, שמגדילים את המרחב המואר בקבוצה.

 

 הפערים בקשרים עם המנחים

 

 ות למנחים יצרו מרחבים ייחודיים בקבוצה, בכמה ממדים:גם התכונות הייחודי

כאמור, מנחת הקבוצה, מתוקף תפקידה הפורמאלי,  - ההורים עם המקצועי הקשר מאפייני

קיימה קשר קבוע ורציף עם חלק מההורים. לעומתה, את המנֶחה הם פגשו רק במפגשי הקבוצה. 

ים היו בעוצמות ותדירויות שונות, פער זה הוביל לכך שהקשרים שהתפתחו בין ההורים למנח

וחוסר האחדות הזה הביא להיווצרותם של אורות וצללים בתהליכי ביניים שעברו על ההורים בין 

 והיו גם המפגשים. לדוגמא, לעתים עלו בקבוצה תכנים שהיו מוכרים כבר למנָחה, אך לא למנֶחה,

כרות למנָחה בגלל אופי הקשר מקרים שבהם הורים נמנעו מלהעלות בקבוצה סוגיות שהיו מו

המתמשך. עם זאת, חלק מההורים לא קיימו כמעט שום אינטראקציה עם המנָחה בין המפגשים, 

תים מרחבים בינאישיים כאלו מייצרים ולכן פערים אלה היו מוחשים פחות מבחינתם. לע

מרחב של פלטפורמה המאפשרת לקיים תהליכים פרטניים מעמיקים יותר. כאמור, מצב זה יוצר 

אורות וצללים גם בין המנחים, במהלך ההנחיה, לפניה ואחריה, כיוון שלא כל מה שמוכר למנָחה 

 ידוע למנֶחה. 

( reflection on actionהמנחים התמודדו עם הפער ביניהם בתהליך הרפלקסיה שלאחר מעשה )

(, 1983Schönשהתקיים בשני שלבים: הרפלקסיה הראשונה שהתקיימה כשיח חופש ) י בין

המנחים מיד לאחר סיום המפגשים, והרפלקסיה השנייה, שאותה כל מנחה רשם למחרת המפגש, 

ושלח לעמיתו לקריאה. סביב שתי הרפלקסיות התקיימו דיון ושיח נוספים. אין ספק כי להבדלים 

בין המנחים היתה השפעה על הקבוצה, וזו חזרה והשפיעה על המנחים, ועל הקשר ביניהם. אולם, 

צעות תהליכי הרפלקסיה נעשה ניסיון להרחיב את החלל המואר בין המנחים, ולהעלות באמ

 ולשיתוף הפעולה המקסימלי, לאור הפוזיציות השונות. ,מודעות לתהליכים, לעיבודיהם

באחד המפגשים שיתף המנֶחה את חברי הקבוצה בתהליכים מקבילים שהוא  - מאפיינים אישיים

ה. מעשה השיתוף שלו יצר חיבור מיידי בינו לבין ההורים, ותחושה עובר עם בתו, שלה לקות שמיע

של שוויון כמעט מלא בינם לבין המנֶחה. הוא עורר תחושות טבעיות של הבנה ואמפתיה, שיכולות 

לשרור רק בין הורים שונים המתמודדים עם בעיות דומות. את התהליך שהתחולל בקבוצה ניתן 

ובייקטיבית המפתחת, המדגישה עקרונות של השפעה לבחון באמצעות הפרדיגמה האינטרס

(. באמצעות דיאלוג 2014הדדית בשדה האינטרסובייקטיבי של המנחה והקבוצה )ווגמן, 

התייחסותי, החותר להרחבת הסימטריה וההדדיות, שיתוף אנושי כזה של מנחה בקבוצה נתפש 

קוגניטיבי, ולהביא -ור רגשי( ועשוי לאפשר בירParé & Laysack, 2004כ"כוונון התייחסותי" )

 דיאלקטי הוא וההתייחסותי אישי-ביןה הקשרלהרחבת התודעה של חברי הקבוצה והמנחים. 

(, והוא מסייע להאיר חלקים מוצללים בקבוצה. בנוסף 2010שחר, גרבר וקיט, -)רולף בן ומעגלי



כי טווח, הוא גם חוזר ומחזק את הקבוצה הכללית, דרך יצירה של קשרים משמעותיים וארו

 אמפתיה עמוקה ולכידות קבוצתית. 

לאור המורכבות האנושית, מרחבים מוצללים עשויים כנראה להיות חלק טבעי ובלתי נמנע מחייה 

של קבוצה ומתהליך ההתפתחות שלה. עם זאת, דווקא העיסוק באזורים המוצללים יכול להפוך 

ק ומאיר את המרחב המשותף. אותה לכוח מאחד ומלכד, המייצר תהליכים של השתקפות, ומחז

כך יכולה הקבוצה להתפתח, דרך תהליכים של פירוק והרכבה מחדש שמקדמים אותה בדרך אל 

הפיכחון. מרחבים בלתי נראים אלה מעלים גם שאלות רבות לגבי מידת הלגיטימציה שכדאי לתת 

ביא את להם, והמידה שבה כדאי להדגישם על מנת להצמיח ולגדל את חברי הקבוצה, בלי לה

הקבוצה לסטגנציה. שאלות אלה דורשות מהמנחים לעסוק ברפלקסיה מתמדת שתבחן את 

 הרקמה האנושית העדינה המתפתחת בכל מפגש. 

 

 סיכום

מאמר זה תיאר, במונחים של אור, חושך וצללים, עבודה עם קבוצת הורים ייחודית שקמה מתוך 

גילינו כי לצד תהליכים מוכרים המתקיימים  ל"ר. במהלך העבודההצורך להעצים הורים לילדים 

בקבוצות, לקבוצה זו היו גם מאפיינים ייחודיים. בתוך אותה ייחודיות שחיברה בין חברי הקבוצה 

בדרכם אל הפיכחון, מצאנו שהתקיים ביניהם גם עולם שלם של מורכבות ושוני, שלעתים עורר 

מבולי. בחלק מהמקרים מצאנו דרכים פרדוקסים אשר באו לידי ביטוי בחללים של עיוורון סי

להשתמש במרחבים אלה לחיזוק הקבוצה, ובמקרים אחרים ניסיון זה צלח פחות. בסך הכול, 

העבודה בקבוצה הרחיבה את המקומות המוארים וצמצמה את תחום האפלה שלה באמצעות 

את  העדויות של חבריה. את מהלך העבודה בקבוצה אפשר לתאר כמו נדנדה, שלעתים העלתה

הקבוצה כולה מעלה, אך לעתים העמידה במוקד המבט קבוצות משנה, שאותן היא חשפה 

והעלתה אל על. בדיעבד התברר כי החשיפה של קבוצות משנה אלה הביאה להתרחבות מעגל 

האור של הקבוצה כולה. ההנחה שלנו היא כי מרחבים מוצללים שכאלה מאפיינים כל קבוצה 

 ולחקור היבט זה של הקבוצה בעתיד.באשר היא, ויש טעם להוסיף 

יתר על כן, ייחודיות הקבוצה נושאת רוח אופטימית, כי היא ממחישה את הצורך של הורים 

במסגרות מובחנות שיעזרו להם להתמודד עם הקשיים הניצבים בפניהם. ממצא זה תואם את 

ת בהורים לילדים טענתם של לייזר והיינז, המבוססת על סקר, וטוענת כי יש טעם בתמיכה מובחנ

. דומה כי הורים לילדים ל"ר לא ימצאו מענה ראוי, מקצועי ככל (Leyzer & Heinze, 2001)ל"ר 

שיהיה, בקבוצת הורים כללית, והם זקוקים לקבוצה שיש בה רגישות, הכרה, ידע ותהליכים 

כתבים על סמך רפלקטיביים שהם רלוונטיים לקושי שלהם. עם זאת, יש לסייג ולומר כי הדברים נ

 בחינה של קבוצה ספציפית, ולא מתבססים על סקירה רחבה יותר של התחום.

מעבר לתיאור התהליכים הקבוצתיים, המאמר עונה על הצורך לחזק את המגמה המחקרית של 

למידה מהצלחות, היינו של הצגת משפחות המתמודדות עם קושי בהצלחה מסוימת, בניגוד 

ת ודיספונקציונלית של משפחות. הוא מבטא את רצונם של להתמקדות בהתנהגות פתולוגי

הכותבים והמשתתפים לשתף אחרים בידע שנצבר, ובכך עונה לפנייתן של אלסטר ואנטל, 

המבקשות מאנשי המקצוע לפרסם מקרים מעולמם של לקויי הראייה, על מנת להגדיל את 

 (.Ulster & Antle, 2005האפשרות להרחיב את הדעת בתחום זה )
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