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 יתראו אות

 על מיזם הניראות בבית ספר לחינוך מיוחד 'ונצואלה'

 מסגרת חינוכית לילדים ומתבגרים עם לקויות מורכבות קשות

 

 תקציר

המאמר הנוכחי מציג מיזם ייחודי הפועל זו השנה השלישית בבי"ס לחינוך מיוחד לתלמידים עם לקויות 

מורכבות קשות. המיזם מתרכז בחיזוק ניראות התלמידים, בדגש על הנכחת עולמם הרגשי, בפני כלל צוות 

ל אנשי הצוות ביה"ס, וזאת על מנת לדייק את המענה הניתן לצרכיהם. המיזם מעודד אינטרוספקציה ש

בנוגע ליחסם כלפי התלמידים, מתוך רצון להגביר את תשומת הלב והמודעות להתמודדויות, לרגישויות 

הפעילויות במסגרת המיזם מכוונות לאיתור מצבי 'חוסר ולצרכים הקיימים על רקע לקויות כה מורכבות. 

בסיסית על פיה טרם כל מגע,  ניראות' וליצירת שינוי בהתנהלות הצוות בהתאם, ומקדמות תפישת עבודה

עשייה או פעילות של איש צוות עם התלמיד, עליו לזכור כי התלמיד מבקש: 'תראו אותי' וזאת בהתייחס 

המיזם מספק לאנשי הצוות הזדמנות ללמידה ולשיתוף, דרך מתן לחמישה קריטריונים שהוגדרו מראש. 

תיות המכוונות לכניסה ל'נעלי יסויות חווימסגרת לדיונים בנושא בפורומים שונים לאורך השנה, להתנ

התלמידים' ב'שבוע הניראות' ולהעשרת התכנים לעבודה עם התלמידים בנושא. כמו כן, מושם זרקור על 

התלמידים עצמם במסגרת 'יום שיא' בו הם זוכים לבמה כמבצעים ומשתתפים בהופעות ובסדנאות שונות. 

למידה משמעותית ותובנות הנרכשות בעקבותיה, מראים המיזם פועל בהצלחה, אנשי צוות מעידים על 

חסותם ימוטיבציה להמשיך ולהשתתף בהתנסויות השונות ומדווחים על שינויים התנהגותיים חיוביים בהתי

 אל התלמידים.

 The current article presents a unique project that is occuring now for its third year in a 

special education school for students with severe complex disabilities. The project 

focuses on reinforcing the visibility of students, emphasizing the presenting of their 

emotional world to the entire school staff, to allow for a more precise response to their 

needs. The project encourages staff members to introspect their attitude towards the 

students, aiming to increase their awareness to the students' coping, their sensitivities 

and needs. Activities within the project’s framework are aimed at identifying situations 

of ‘invisibility’ and changing the staff’s conduct accordingly, and promote a perception 

of work by which prior to any staff member’s contact or activity with a student, they 

must remember that the student is asking to be seen, according to five predefined 

criteria.  The project provides staff members with an opportunity to learn and share, by 

establishing a framework for discussing the topic and for experiencing aimed at 

“stepping into the students’ shoes”. The project is operating successfully, staff members 

attest significant learning and insights gained through it, are motivated to keep 

participating in the various experiences, and report positive behavioral changes in their 

dealing with students.   
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 רקע כללי

שיתוק מוחין או תסמונות נוירולוגיות  -בבית הספר 'ונצואלה' לומדים תלמידים עם לקויות מורכבות קשות 

, רובם יושבים בכיסאות 21-6אחרות, שביטוין הוא פגיעה מוטורית וקוגניטיבית. התלמידים בגילאי 

ת צמאיים וזקוקים לסיוע צמוד. כמו כן, רובם אינם מדברים ונעזרים באמצעי תקשורת תומכגלגלים, אינם ע

 מסוגים שונים.וחליפית 

על רקע הפגיעה הרב ממדית, ניצבים התלמידים בפני אתגרים משמעותיים בהשגת אבני דרך בכל התחומים. 

שי יכולים לבוא לידי ביטוי בין השאר בקום אלו באשר להיבטים הרגשיים, בהם מתרכז מאמר זה, אתגרי

לרכוש תחושת שליטה ואוטונומיה לקראת עצמאות ונפרדות מדמות ההורה, בקושי לבסס תחושת אמון 

להיראות דפוסים של נסיגה,  ובטחון בקשר עם האחר ובקושי להשיג תחושת ערך עצמי. בהמשך לכך יכולים

ויסות רגשות, התנהגויות מאתגרות כפגיעה עצמית או התכנסות עצמית ופסיביות, קשיים משמעותיים בו

 פגיעה באחרים.

עבודה המתמקדת בעולמם הרגשי של התלמידים נעשית בטיפולים רגשיים בביה"ס באמצעות מדיות 

התרפיה השונות, אך תפיסת עבודה המתייחסת לעולמו הרגשי ולצרכיו הרגשיים של התלמיד משותפת 

ן מקצועות הטיפול, ההוראה והסיוע, ובאה לידי ביטוי בטיפולים לרבים בצוות, המשתייכים למגוו

ובשיעורים פרטניים, קבוצתיים וכיתתיים הניתנים במסגרת בית הספר. יחד עם זאת, זה אך טבעי שבעבודה 

עם אוכלוסייה שהפגיעה הפיזית בה כה עמוקה, תשומת הלב תתמקד במקרים רבים בטיפול היומיומי 

יים, ואילו ההתייחסות לעולמו הרגשי של התלמיד תדחק הצידה. מכאן נובעת בצרכים הפיזיים האקוט

החשיבה על מיזם ה'ניראות' במטרה להגביר את מודעות הצוות, מדי שנה בשנה, לצרכים הרגשיים של 

התלמידים ולעצם הצורך להתייחס לעולמם הרגשי, בד בבד עם הטיפול היומיומי הכולל. המיזם שואף לחזק 

את מודעות הצוות  פעולה הכלל צוותי בהענקת תחושת 'ניראות' לתלמידים וחוזר ומרענןאת שיתוף ה

 לחשיבות ההתכווננות לכך. אך מהי בעצם אותה ניראות?
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 השגת ערך עצמי

( הינה הצורך הבסיסי להיראות בעיני האחר והיא נחשבת כמושג מרכזי בהתפתחות mirroringהניראות )

הערך העצמי ובהשגת תחושת קיום עצמית. כבר מרגע הלידה, התינוק לומד על עצמו ועל העולם דרך מבט 

. התינוק (Kohut, 1971)ההורה, היכול להעניק לו תחושה כי הוא בעל ערך, מובן, ראוי להתפעלות ואהוב 

כה לחוש כוח וחיוניות דרך אישור תחושותיו הראשוניות במבט ההורה וזוכה בתחושה כי הוא מובן וכי זו

יש משמעות להתנסויותיו ולהבעותיו השונות. חוויות אלו, אותן מתחיל לייחס לעצמו, מסייעות לו בגיבוש 

האחר באופן לא . מבט כזה, אשר מצליח לראות את (2005)סטרן,  מבנה קוהרנטי של ערך עצמי יציב

שיפוטי ומעניק לו ניראות של אדם שלם בעל פוטנציאל, רצון וכוונה, שאינו נמדד רק על פי תוצאות או 

הישגים, יכול גם בשלבים מאוחרים של החיים להמשיך ולחזק את בניית הערך העצמי, בפרט במקרים של 

  .(Kohut, 1971)פגיעה בו 

חריגותם בולטת ברמה החיצונית )למשל אלה הנעזרים בכסא  כשמדובר באנשים עם צרכים מיוחדים, אשר

את כסא הגלגלים,  -גלגלים(, הנטייה הטבעית של הסובבים היא לראות קודם כל את החריגות, את ה'אין' 

את הראש השמוט, את מוגבלות הגפיים וכדו'. במצב כזה תתכן ברמה ראשונית התייחסות המבטלת או אשר 

כולות, רצונות, שאיפות ועולם פנימי שלם ועשיר. כתוצאה מכך נוכל לראות אינה מכירה בקיומן של י

חסות אל האדם עם ילמשל פניה אל האדם המלווה את הנכה, ולא אל הנכה עצמו; נראה מצבים בהם ההתי

המוגבלות תהיה מתיילדת תוך הנחה מראש שהבנתו לקויה; נראה גם מצבים של בהלה ודחיה אשר תגרום 

להתרחקות. בהמשך לכך, ניתן לומר שאנשים עם מוגבלות אינם זוכים במקרים רבים להפניית ראש ו

לחוויית ניראות או התפעלות מצד הסביבה, כזו שתעניק את התחושה כי כל אחד מהם הוא אדם שלם בעל 

 פוטנציאל ולא רק ייצוג של מוגבלותו, תחושה לה זקוקים על מנת לחוש בעלי ערך.

ת' מאפשרת לצוות בית הספר לחזור ולבדוק באופן מכבד, מעמיק ורגיש את ההתמקדות במושג ה'ניראו

תפקודו ביחס להשגת מטרה מרכזית של חיזוק תחושת הערך העצמי והמסוגלות של כל אחד ואחת 

מהתלמידים, ולמימוש מלא עד כמה שניתן של הפוטנציאל האישי. אותה ניראות מצד הצוות, חיונית 

דים, בפרט על רקע התלות הרבה שלהם בצוות, ביחד עם הקושי שלהם בגיוס לשלומם ולרווחתם של התלמי

הסביבה, באיתות צרכיהם ובבקשת עזרה. ניראות זו, המחייבת התבוננות רגישה ומושקעות רבה מצד 
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הצוות, תוכל להוביל לזיהוי יכולות וכוחות, שבמקרים רבים חבויים, ולאיתור מכלול הפוטנציאל של 

 האישיות השלמה.

 תקשרות והכלהה

אותה ניראות מהווה כאמור בסיס להתפתחות הערך העצמי בקשר הראשוני עם הדמות המטפלת. קשר 

על ידי דמות מטפלת זמינה, עקבית, רגישה, נענית לצרכים ומכילה,  ראשוני הבנוי על סיפוק חווית ניראות

(, בטחון זה יהיה Bowlby, 1973בונה אצל התינוק תחושת בטחון בקשר. על פי תאוריית ההתקשרות )

הבסיס לביטחון גם בקשרים המשכיים עם האחרים לאורך החיים. הבטחון הנוצר מאפשר לתינוק פניות 

אל הבסיס המוגן של דמות המטפלת ברגעי מצוקה, ומסתייע בה בהרגעה ובוויסות  לחקירת הסביבה והוא שב

החרדה. הדמות המטפלת חוזרת ומשקפת לתינוק כי היא רואה את תנודותיו הרגשיות ובתוכן את מצוקותיו, 

מסוגלת להכיל אותן ואינה מתפרקת מהן. היענות עקבית של דמות מטפלת במצבים של יציאה משיווי משקל 

צלחתה בהחזרה למצב נוחות, חוזרים ומחזקים את ההתקשרות הבטוחה בינה לבין התינוק. דינמיקה זו וה

היא בעלת חשיבות רבה ביותר בהתפתחות הביטחון העצמי ותחושת האמון בקשרים האנושיים. היא תעודד 

ות, יציבות בהמשך חיפוש קירבה, יכולת להימצא בתלות הדדית, הערכה עצמית חיובית, חברותיות, פתיח

רגשית ועוד. אך כאשר דינמיקה זו מופרת מסיבות שונות ולא תיבנה התקשרות בטוחה, דפוס ההתקשרות 

 יאופיין למשל בנטייה לחרדה או להימנעות מקשר עם האחר.

כאשר מדובר בפעוטות עם מוגבלות קוגניטיבית ומוטורית, סיפוק חווית ניראות, התפעלות, התכווננות 

ת המטפלת, כבסיס לבניית התקשרות בטוחה, הופך למאתגר במיוחד, על רקע הקשיים. והכלה מצד הדמו

ראשית, עצם הקושי של התינוק לאותת לסביבתו את צרכיו, על רקע פגיעה נוירולוגית, סנסורית או 

ביכולת להעניק לו מענה מותאם. בנוסף, במצב בו ראשית החיים מלווה במצוקה פיזית   קוגניטיבית, יפגע

שכת של סבל וכאב, סביר שלא תשאר פניות רבה מצד התינוק לפיתוח תקשורת רגשית. מן העבר מתמ

השני, תתכן באופן טבעי גם פניות נמוכה של הדמות המטפלת וקושי לראות את התינוק ולספק לו את חווית 

 ההתפעלות לה הוא זקוק, בעודה מתמודדת עם מצב חדש ומאתגר של הולדת תינוק עם מוגבלות.

יזוק לכך מתקבל ממחקרים על אוכלוסיות עם קשיים דומים, שממצאיהם מעידים על סיכון מוגבר לפיתוח ח

 ,Blacher & Meyers)בחיים התקשרות לא בטוחה, שתבוא לידי ביטוי בכלל האינטראקציות ההמשכיות 
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1983; Howe, 2006; Janssen, Schuengel & Stolk, 2002; John, Morris & Halliburton, 

2012; Naber et al., 2007)יי תחילת החיים באוכלוסיות אלו יכולים ליצור מעגל בו הילד יתקשה . קש

לאותת לסביבה את צרכיו ומן הצד השני הדמות המטפלת תתקשה לספק לו בחזרה את הניראות לה הוא 

תו הרגשית. דינמיקה זו תקשה על הילד ללמוד לזהות מה מרגיש וכך ימשיך להיות יזקוק כדי לארגן את חווי

(. המעגל ימשיך בתגובות הדמות Blacher & Meyers, 1983כדי להבין את חווייתו )תלוי בסביבתו 

המטפלת, שיכולות להיות מבולבלות או חרדות לנוכח קשיי הילד. בהמשך לכך, מצב רוחו של הילד, הרואה 

את השתקפותו דרך תגובותיה אלה, יוכל להיות מושפע מכך והתוצאה תהיה חוסר יציבות רגשית )אגמון, 

2012.) 

על רקע זה, כאשר חוזרים להתמקד בתלמידי בית הספר, סביר שלאופי ההתקשרות המוקדמת של התלמידים 

עם הדמויות המטפלות תהיה השפעה גם על הקשר שייווצר עם אנשי הצוות, לכיוון של בטחון בקשר או 

לבגרות, מחקרים  לחילופין להימנעות או לחרדה. אך למרות שדפוס ההתקשרות מאפיין את האדם מינקות

מראים כי גם בשלב מאוחר יותר, דפוסי ההתקשרות ממשיכים להתעצב למול דמויות משמעותיות. מכאן, 

שהתלמידים הנמצאים חלק ניכר מהשבוע עם צוות קבוע בכיתתם, למשל, יכולים לפתח יחסי התקשרות 

ג דפוסי ההתקשרות משמעותיים, כאשר לאופי התכווננות הצוות אל התלמידים תהיה השפעה על סו

 ,Clegg & Lansdall-Welfare, 1995; Clegg & Sheard) שוניםהנוצרים, כפי שנתמך במחקרים 

2002; De Schipper & Schuengel, 2010; De Schipper, Stolk & Schuengel, 2006; 

Schuengel, De Schipper, Sterkenburg & Kef, 2013; Sterkenburg, Janssen & Schuengel, 

(2007. 

חשובה בפרט אצל ילדים/בוגרים עם  תמיכה של דמות עמה מתפתחת התקשרות בטוחה במסגרות השונות

מוגבלות שכלית, על רקע התמודדות פחות טובה עם מצבים יומיומיים מעוררי לחץ ומצוקה. נמצא במחקר 

ו נטייה פחותה לעצבנות ולהירדמות וכן כי בהתקיים התקשרות בטוחה עם הצוות המטפל, הילדים הרא

(. מן העבר השני, חוסר רצף De Schipper & Schuengel, 2010להתנהגויות סטריאוטיפיות שונות )

וחוסר המשכיות בטיפול מצד הצוות, כמו גם תחרות על כמות מוגבלת של תשומת לב אישית מצד הצוות, 

 (, שבעקבותיהClegg & Lansdall-Welfare, 1995בטוחה )קשורים להתפתחות דפוס התקשרות לא 

זה הוכח גם כי השגת שינוי  (. בהקשרClegg & Sheard, 2002התנהגות )תתכן הגברה של בעיות 
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התנהגותי רצוי, תצלח יותר כאשר קודם לה פרק זמן בו המטפל מושקע ביצירת התקשרות משמעותית עם 

שטחית יותר, בה קיימת אמנם תשומת לב הילד, טרם עבודה על השינוי. זאת בהשוואה להיכרות מוקדמת 

Schuengel, )ההיכרות חיובית, אך בסיסה אינו תהליך המכוון להעמקת קשר משמעותי והרחבת 

; Sterkenburg, Janssen & , 2009Jongbloed & Janssen ,Jeczynski ,Sterkenburg(

(Schuengel, 2007. פעה מכאן, שלאיכות הקשר עם אנשי הצוות ואופן ההיענות מצידם יכולה להיות הש

 יהם.ישירה ומשמעותית על דפוסי ההתקשרות והשלכות

אנשים עם מוגבלויות קוגניטיביות ומוטוריות, כאמור, פגיעים יותר בשל הקושי שלהם לאותת ולתקשר 

רגשות וצרכים. על רקע זה נדרשות מאנשי הצוות רגישות יוצאת דופן, הקשבה והתעניינות בכל אחד ואחת 

ר. כיוון שאנשי כדי להיות מסוגלים לאתר רמזים קטנים, לחבר אותם להקשר ולפרשם כראוי במידת האפש

הצוות הקבוע הם דמויות מרכזיות משמעותיות בחיי התלמידים, לאופן שבו הם למשל מאכילים, מוליכים 

ומדברים עמם, יכולה להיות השפעה משמעותית על רווחתם הרגשית, הקשורה באופי ההתקשרות ביניהם. 

והפניות אל התלמידים, כאשר  אנשי הצוות השונים יכולים להיבדל זה מזה ברמת הרגישות, ההתכווננות

מרכיבים של למידה והתנסות יכולים להשפיע על כך, לצד מאפיינים אישיותיים ונסיבות שונות. בניסיון 

לזהות גורמים אלו דרך מחקר עלו, בין השאר, הייצוגים המנטליים של איש הצוות עצמו, בעקבות דפוסי 

ות הקשר שיצור עם מטופליו במסגרת הטיפולית שלו, אשר ישפיעו גם הם על איכההתקשרות המוקדמים 

(Schuengel, Kef, Damen & Worm, 2010.) 

כרה בחשיבות התכווננות הצוות אל התלמידים לסיפוק חווית ניראות, לאור כל האמור עד כה, ובפרט הה

והאפשרות המוצגת בספרות להטבה ברווחה הרגשית של התלמידים בעקבותיה, עלתה המחשבה כיצד לקדם 

נושא זה בביה"ס. מיזם ה'ניראות' הינו המענה שנבחר ליישום בביה"ס. החלק הבא במאמר יתרכז בפירוט 

 המודל על כל שלביו, מתוך המחשבה שגם מסגרות אחרות יוכלו להיתרם ממנו וליישמו.

 מיזם הניראות בבית הספר 'ונצואלה'

אליהם ולהגביר את מודעות אנשי הצוות מיזם הניראות נועד לחזק את ניראות התלמידים ואת ההתכווננות 

יום הבית ספרי. לצד מתן מסגרות לדיונים בנושא, המיזם מעניק  לאופן בו מתייחסים לתלמידים ביום

הזדמנות לאנשי הצוות לנסות ו'להכנס לנעלי התלמידים' בהתנסויות חווייתית, שמטרתן לקרב את הצוות 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sterkenburg%20PS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19309188
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sterkenburg%20PS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19309188
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schuengel%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19309188
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jongbloed%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19309188
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Janssen%20CG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19309188
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jeczynski%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19309188
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בהן הם מתקשים לרוב לשתף את הצוות. כפי שיוצג,  במעט לתחושות התלמידים בפעילויות היום יום,

פעילויות שונות במסגרת המיזם מכוונות לאיתור מצבי חוסר ניראות של התלמידים בעיני הצוות וליצירת 

המיזם מקדם תפישת עבודה בסיסית על פיה טרם כל מגע/עשייה/פעילות שינוי בהתנהלות הצוות בהתאם. 

ור כי התלמיד מבקש: 'תראו אותי', בהתייחס לקריטריונים שונים שיובאו של איש צוות עם התלמיד, יש לזכ

 להלן. יוצג כעת תהליך התהוות המיזם מראשיתו ולאורך שלוש שנות קיומו.

 הרקע למיזם

תהליך חשיבה של צוות התרפיות שראה לנגד עיניו צורך בחיזוק מודעות הצוות לצרכיהם הרגשיים של 

  להתייחסות מיטבית ביום יום הבית ספרי.התלמידים על מנת לכוון 

מושג ה'ניראות' אומץ לצורך כך, על רקע התאמתו לרצון לשים את התלמידים במרכז ולהגביר את הרגישות 

לעולמם הפנימי ולצרכיהם הרגשיים. אך כיון שמדובר במושג מופשט, שיתכן שלא מספיק בהיר לכלל 

ש לכולם. לצורך כך קובצו כלל הנושאים, בהם ראה הצוות הצוות, התרכזה החשיבה בהפיכתו למוחשי ונגי

צורך בשינוי ההתנהלות, לכדי קטגוריות מרכזיות, שכונו: חמש נקודות הניראות. נקודות אלו נוסחו 

"תראו אותי", בהתייחס לצרכים מרכזיים.  -כמביאות את קולו של התלמיד בגוף ראשון, המבקש מהצוות 

להדגיש יכולת ועצמאות על אף המגבלה והתלות, להכיר בעולם הרגשי על נקודות אלו מתייחסות לצורך 

אף שלעיתים קשה לזיהוי, לספק תחושת ודאות ובטחון בעשייה היומיומית, ועוד. חמש נקודות הניראות 

מאפשרות לכל איש צוות לערוך התבוננות עצמית ובדיקה של מקומן ביחסו אל התלמיד, לסיפוק חווית 

 ש נקודות הניראות:ניראות. להלן חמ

 רוצהתראו מה אני  •

 מרגישתראו מה אני  •

 בעצמי יכולתראו מה אני  •

 את טון דיבורכם, גם אם לא לגמרי מבין את התוכן שומעתראו שאני כאן ו •

 זקוק לדעת מה עומד להתרחש איתיתראו שאני כאן ו •
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 תהליך כלל צוותי

שהתגייסו  בשלב הבא הוצג הנושא, תוך פירוט חמש הנקודות הניראות, בישיבת הרכזות הבית ספריות

לרעיון ולחשיבה על דרכי יישומו. בהמשך לכך, כל רכזת העלתה את הנושא בישיבת הצוות המקצועי שלה 

ובנוסף הועלה הנושא בישיבות צוות המחנכות, המורים המקצועיים והסייעות. במסגרת אותן ישיבות, 

עי, בדגש על איתור התבקש כל צוות להעלות מצבים בהם חמש נקודות הניראות נוגעות לתחומו המקצו

הפערים בין הרצוי למצוי. הצוותים דנו בסיטואציות היומיומיות, אתרו מצבים בהם התלמידים אינם זוכים 

למלוא הניראות, ובעקבותיהם דנו בפתרונות אפשריים להפחתת מצבים אלו. הפתרונות נגעו לצורך 

 שינויים בהתנהגות האנושית, כמו גם בהתאמת הסביבה.ב

שיעורים, הפסקות, האכלה, הולכה וכיוצא  -הניראות שאותרו נגעו לכלל העשייה הבית ספרית מצבי חוסר 

בזה, כאשר חלקם חזרו אצל כלל הצוותים המקצועיים ואחרים היו ייחודיים לצוות מקצועי מסוים. למשל, 

 אצל קלינאיות התקשורת הודגש הצורך להכיר ביכולות התקשורת של התלמיד ובאחריות של הצוות

להביאן לידי ביטוי. לדוגמה, כשאיש צוות פונה אל התלמיד בשאלה, עליו להקפיד על הוצאת לוח התקשורת 

מהתיק, על מתן סמלים רלוונטיים לתשובה או על זמינות מכשיר תקשורת קולי, על התאמה פיזית של 

וכדומה. גם  אמצעי התקשורת בגובה ובמרחק שיאפשר לתלמיד שימוש מיטבי, על מתן זמן תגובה מספק

אצל צוות הפיזיותרפיה הודגש הצורך להכיר ביכולות, כשלצד זה חשוב להכיר גם במגבלות, כדי להמנע 

מפרשנות שאינה רואה את מצבו האמיתי של התלמיד. לדוגמה, כאשר הטונוס של תלמיד עם שיתוק מוחין 

ת מכוונת. פירוש מוטעה שכזה עולה, חשוב להבין כי זו אינה תגובה רצונית ועל כן אין לפרשה כהתנגדו

  ימנע מהתלמיד לזכות בחוויה של ניראות.

השיח בצוותים השונים נגע, בין השאר, בנושאים כלליים, כגון: שמירה על פרטיות התלמידים וגבולות 

מרחבם האישי, הקפדה על סידור חברתי במרחב שיאפשר להם לראות זה את זה, יידוע במה שהולך לקרות 

וי מהשגרה, בקשה לשיתוף פעולה טרם עשייה עם התלמיד ומתן זמן התארגנות, חלוקת יחס או על כל שינ

ותשומת לב שווים לכולם, יצירת סביבה המאפשרת ביטוי מקסימלי של יכולות ועצמאות, מתן זמן תגובה 

ר מספק, דגש על תהליך ולא על תוצר, יצירת מקום מקסימלי להבעת רצון ובחירה, הימנעות מפרשנות ית

 טרם ניסיון לברר עם התלמיד מה רגשותיו ורצונותיו.



10 
 

בעקבות הדיונים הפוריים בחמש נקודות הניראות שהתקיימו בכלל הצוותים, נאספה רשימה של מצבי חוסר 

ניראות. בשלב הבא, עלתה המחשבה בצוות הרכזות שעל מנת להמשיך ולהעמיק בנושא, ואף ליצור שינויים 

גם התנסות ממשית, שמטרתה 'להיכנס לנעלי התלמידים' ולחוות משהו מחיי תפיסתיים, יש צורך לקיים 

היומיום עם הצוות בביה"ס. לצורך כך נערך סיעור מוחין לגבי אופי ביצוע ההתנסות, שהוליד את רעיון 

 'שבוע הניראות'.

 שבוע הניראות

יבים עיקריים: האחד שבוע הניראות נוצר על מנת לתת במה לנושא בבית הספר, תוך התמקדות בשני מרכ

התנסויות  -מתן במה לתלמידים עצמם, בפרט במהלך 'יום השיא' של השבוע, כפי שיפורט להלן. השני  -

חוויתיות של הצוות, המאפשרות העמקה והרחבה של המודעות לנושא לאורך השבוע כולו, על מנת לייצר 

 שינוי.

 יצירת אווירה לקראת שבוע הניראות

לב הצוות לשבוע המתקרב ולהגביר את המוטיבציה להשתתפות פעילה, קושט כלל כדי לעורר את תשומת 

)הי, מישהו שומע אותי? ם לנושא יבית הספר ברוח הניראות. לצורך כך נבחרו ציטוטי שירים הרלוונטי

מישהו מקשיב לי, שומע אותי | מי שמביט מי מאחור לא יודע מי אני | תראו אותי, אני שמח סתם פתאום | כל 

, ועוד( דברים היפים באמת מתגלים בזמנם האיטי | צריך וצריך ומרוב שהצטרכתי כבר שכחתי מה אני רוצהה

אשר תורגמו על ידי צוות קלינאיות התקשורת לסמלים וניתלו ככרזות גדולות ברחבי בית הספר. לצד כרזות 

לכל אחד התבוננות עצמית, ושיקפו בו זמנית גם את ניראות  אלו ניתלו מראות שאפשרו באופן סמלי

  התלמידים. מסמך חמש נקודות הניראות תורגם אף הוא לשפת הסמלים ונתלה ברחבי בית הספר.

בנוסף, נתלו במהלך שבוע הניראות במבואה המרכזית חידונים ופעילויות היתוליות, המתבססות על תמונות 

גם לצוות עצמו. לשיתוף בחוויות השבוע, הונח במקום מרכזי 'ספר אורחים', של אנשי הצוות, למתן ניראות 

 בו יכלו אנשי הצוות לכתוב רשמים וחוויות.
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 התנסות הצוות

על מנת להעמיק את חשיבת הצוות על הנושא ולהגביר את המודעות לצורך בשינוי במקרים מסוימים, 

ית עבור הצוות, ובהמשך גם עבור חונכים הוחלט כאמור להקדיש שבוע שלם בשנה להתנסות חוויית

ומתנדבים המגיעים באופן קבוע לבית הספר. בכל שנה התרכזה ההתנסות בהענקת היבט אחר של הניראות, 

באופן מתפתח, על מנת לשמור על עניין ומעורבות מצד הצוות. הנושאים נבחרו בהתבסס על תיאוריות 

רטי. בשנה הראשונה הושם דגש על התנסות בחוויית התפתחות רגשית, שהובאו קודם לכן בחלק התיאו

חוסר הניראות, בשנה שלאחריה בחוויה של ניראות מקסימלית ובשנה השלישית בחשיבות של חוויית 

ההתפעלות. במסגרת השבוע, כל איש צוות נכנס לשיעור התנסות, מתוך מגוון מקצועות ביה"ס, על תקן 

ת מתנסים לכל היותר, וזאת על מנת לשמר מסגרת של שיעור תלמיד. הוקפד על כניסה של שני אנשי צוו

רגיל ככל האפשר. קודם לכך נעשתה הכנה, הן של הצוות והן של התלמידים, לקראת האמור להתרחש. 

אנשי הצוות, הן המתנסים והן מעבירי השיעורים, קיבלו הנחיות מראש על אופן ההתנהלות בשיעור, בדגש 

 ישות לתגובותיהם.על שמירת כבוד התלמידים ורג

כדי לחוות מעט מהתמודדויות התלמידים בבית הספר, מעבירי השיעורים קבעו עבור כל אחד מאנשי הצוות 

המתנסים, מגבלה מסוימת בתפקודם. לצורך כך נכתבה מראש רשימת מגבלות תפקודיות בתחומים שונים: 

פר מילים מצומצם או בעזרת יכולת לתקשר רק עם לוח תקשורת או רק בעזרת מס -מגבלה תקשורתית 

חוסר יכולת להפעיל איברי גוף מסוימים, טווח תנועה  -ג'סטות מסוימות וכו'; מגבלה מוטורית או תחושתית 

 מצומצם, לקות ראיה וכדומה.

מעבירי השיעורים קבלו הנחיות לספק למתנסים חוויות של ניראות מקסימלית, המיישמת התייחסות מיטבית 

ות, לצד חוויות חוסר ניראות. רשימת מצבי חוסר הניראות, שנאספה קודם לכן בדיונים לחמש נקודות הנירא

של כלל הצוותים בבית הספר, שימשה להעצמת החוויה, כאשר, במהלך השיעורים, מעביר השיעור יכול 

 היה לבחור להפעיל מצבי חוסר ניראות כלפי איש הצוות המתארח כתלמיד. לדוגמא: ביצוע פעולות הנוגעות

הסעתו ממקום למקום, הורדת/הרכבת שולחן  -ל'תלמיד' מבלי לעדכן אותו מראש או להסביר לו את המטרה 

אישי, הלבשת בגד וכדומה, דיבור על התלמיד בנוכחותו מבלי לערב אותו בשיחה, אי מתן זמן מספק למענה 

  על שאלה, שאילת שאלה מבלי לספק אמצעים למענה ועוד.
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תה גורם ילהתנסות כתלמידים ולזכות בחוויות ניראות לצד חוסר ניראות, היניכר היה כי ההזדמנות 

משמעותי ועוצמתי ליצירת שינוי בנקודת מבט של אנשי צוות ביחס לתלמידים. כך תיארו אנשי צוות את 

חוויותיהם לאחר התנסות בשנה הראשונה למיזם, בה קבלו מעבירי השיעורים הנחיה ליצור עבור המתנסים 

  וסר ניראות:חוויות ח

"הייתי 'תלמידה' בכיתת שקד. לא יכולתי לדבר, רק לדבר בעזרת מבט וקצות האצבעות... 

ניסיתי להסביר שמגרד לי בפנים ולא הבינו אותי... תלמיד לידי שלח אלי יד וזה היה לי נעים 

  …".אבל לצערי הרחיקו אותו ממני

מאפיינים מוטוריים ותקשורתיים נמוכים. "השתתפתי במפגש בוקר וירידה למזרונים עם 

שאר תקוע בתנוחה שהניחו יבלטה מאוד התחושה שמדברים עלי מעל הראש ושאני אאלץ לה

אותי בה על המזרון עד שמישהו יסתובב וישים לב אלי... אם יש משהו להסיק זה שכשאין 

תשומת הלב וכמה יכולת לתקשר בצורה ברורה נותרים רק בכי וצעקות כדי להסב את 

 רגישים אנחנו צריכים להיות כשהתלמידים שלנו עושים את זה".

"הפריע לי כשאנשי צוות עמדו סביבי. לא ראיתי את פניהם כשדברו איתי, רק את הבטן 

הפנים שלי היו לקיר ולא ראיתי מה מתרחש בכיתה  –והחזה שלהם. כשהורידו אותי למזרון 

מספיק פנויה לשתף כי הייתי מרוכזת באי הנוחות שלי  לא הרגשתי… ומאוד רציתי להסתובב

וחשתי תסכול שלא רואים דברים מנקודת מבטי ולא מבינים אותי. ומתעקשים גם כשלא 

 רציתי להשתתף".

"השתתפתי בשיעור ניידות. לא הבנתי למה היה טון של כעס כלפי )דברו על אמא שלי(. 

שתי שלא מתייחסים אלי. עמדתי בעמידון, המשכתי לבקש מה שרציתי )בתנועות ידיים( והרג

 היה לי נוח אבל משעמם... עמדתי בעמידון יותר מדי זמן, כעסתי והתעצבנתי".

"בשיעור תקשורת הייתי על המזרון. אלמלא ע' שניגשה אלי הייתי מרגישה מבודדת. אלמלא 

 …".העובדה שאני מסוגלת להזיז את הראש, הייתי בוהה בתקרה
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תקשורת.. היה מאוד מתסכל כשלא הבינו אותי כשרציתי לבחור משהו.. "התארחתי בשיעור 

גיליתי שכל כניסה לכיתה ומעבר בה מאוד מסיח את הדעת... השיעור היה מעניין אך הורגש 

 שיש תלמידים שמושכים את כל תשומת הלב אליהם".

ולתי לנשום. "בהליכון היה די קשה לשים אותי. חגרו אותי בחזה חזק מדי וזה לחץ לי ולא יכ

 …".אבל לא יכולתי לדבר

 פעילויות ברוח הניראות

לקראת שבוע הניראות נבנה מאגר פעילויות להעברה בכיתות במהלך שבוע הניראות ובכלל. הפעילויות 

מתבססות על העצמת נוכחות התלמידים, בחירותיהם, התבוננותם על עצמם ועל חבריהם, מתוך רצון למקד 

 אות התלמידים גם בבניית תכני השיעורים עצמם. דוגמאות לפעילויות שכאלו:את הצוות לחשיבה על ניר

עבודות אמנות המתבססות על תמונת התלמיד, כגון הכנת פאזל מתמונתו,  -יצירת פורטרט אישי  •

 יצירת קולאז' מתמונותיו על פי בחירתו, יצירת תעודת זהות

רי פרגוד, פעילויות מול מראה לזיהוי זיהוי צלליות וקולות מאחו -חידוני היכרות של תלמידים  •

 דומה/שונה בין תלמידים, זיהוי פרטי רקע אישיים, תחביבים והעדפות של התלמידים

כל תלמיד מספר על מקור לגאווה עצמית ומקבל על כך מדליה. למשל:  -טקס הענקת מדליות  •

ת"ק )מכשיר "הצלחתי ללכת בהליכון אפילו שהיה לי מאוד קשה", "התאמצתי להשמיע מסר במ

תקשורת( בעזרת הראש ולא ויתרתי עד שהצלחתי", "הצלחתי לחכות בסבלנות עד שנגמר שיר 

 שאני לא אוהב"

למשל, התלמיד יבקש מתלמיד אחר או מאיש צוות לבחור  -שיתוף התלמיד בהעברת שיעור  •

  פעילות

 יום השיא

חגיגי מתקיימות הופעות וסדנאות בביצוע התלמידים ובהשתתפותם, במוקדים שונים  seeבמהלך יום שיא/ 

בבית הספר. תלמידי בית הספר עוברים בין המוקדים השונים לחזות במופעים ולהשתתף בסדנאות, ביניהם 

ם מופע מחול, תזמורת תלמידים, קבוצת תיאטרון, קבוצת כדורגל, סדנת אופנה, סדנת קישוט כסאות גלגלי -
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ועוד. חלק מהפעילויות הינן פרי עבודה שנעשית עם התלמידים לאורך השנה ואחרות נוצרות במיוחד 

לקראת יום השיא. במהלך הפעילויות ניתנת לתלמידים במה להשמיע את קולם בדרכים שונות, דרך מוזיקה, 

 דרמה, אמנות ועוד, כאשר הקהל שמסביב מעודד ושותף להפנינג כולו.

בסוף יום השיא מתקיימת בכל שנה אסיפת צוות לסיכום שבוע הניראות ולעיבוד משותף של התכנים שעלו 

בו, כאשר בכל אסיפה הדגש מעט שונה, וזאת בהתאם לנושא שנבחר להתנסות של אותה השנה. מטרת 

האספה  האספה לתת מקום לשיתוף הדדי בחוויות מהשבוע, לתובנות, למחשבות ולרעיונות להמשך. במהלך

מציג צוות הניראות מצגת הכוללת אינטגרציה של תהליך החשיבה של כלל הצוותים, בהתבסס על רקע 

תיאורטי. תוך כך מודגשים התחומים והמצבים בהם עלינו ליצור שינוי כצוות, לצד למידה מהצלחות 

זקת את ניראות בהתנהלות הקיימת. הפוגה קומית באמצעות תמונות שצולמו מהתנסויות לאורך השבוע, מח

הצוות ולאחריה מתקיימת פעילות סדנאית רלוונטית כגון פעילות בנושא מגע, בה הצוות מתנסה בסוגי מגע 

 שונים לחידוד הרגישויות במגע עם התלמידים או התנסות הצוות בהאכלה זה את זה.

 ניראות צוות

ה בשנה כמסורת בית ספרית, לאור הצלחת המיזם בשנה הראשונה לקיומו, הוחלט על המשך קיומו מדי שנ

מתוך ההכרה בחשיבות שימור ההתגייסות סביב נושא הניראות. בנוסף, כיון שהעיסוק בנושא עורר גם 

שיתוף מצד אנשי הצוות בקשיים שחווים בעבודה עם התלמידים, הוחלט להקדיש חלק מהשיח גם לניראות 

יים בעבודה ולתמיכה הדדית בהתמודדות הצוות בדגש על מתן מקום לצוות לשיתוף, לוונטילציה של הקש

רפואי -המורכבת. במסגרת שיח צוותי כיתה, הכוללים מחנכת, סייעות, מורים מקצועיים וצוות פארא

המשויך לכיתה, הוקצה לכך זמן, הן דרך שיתוף מילולי והן באמצעות מדיות התרפיה השונות אשר אפשרו 

, תנועה או אמנות. בשנתיים שלאחר מכן הורחב השיח ביטוי של הקשיים גם דרך חוויות יצירה במוזיקה

על ידי פסיכולוגית בית הספר בקבוצות דיון המשכיות לצוותים השונים, המספקות ונטילציה, מגבירות את 

יה המורכבת ומדגישות את חשיבות יהמודעות להתכנות מצבי שחיקה על רקע הטיפול המתמשך באוכלוס

 התחזוק העצמי של כל איש צוות.
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 הידבקות והתגייסות

, בפרט בשנה הראשונה, עלו בבית הספר מגוון יוזמות של אנשי צוות, מעבר להנחיות במהלך שבוע הניראות

שניתנו מראש. הוקדשו שיעורים רבים לנושא הניראות, הכיתות קושטו בתוצרי השבוע, נתלו כרזות של 

ציטוטי שירים ועוד. אנשי צוות פנו בבקשה להיכנס לשיעורי התנסות נוספים, מעבר לשיבוץ שנעשה, 

דבו להעביר שיעורים נוספים בעצמם. כמו כן, התנדבו ליצור פעילויות נוספות לצוות, כדוגמת והתנ

החידונים ההיתוליים שנתלו במבואה, והנושא כולו היה במוקד שיחות רבות באותו שבוע. כמו כן, ספר 

  האורחים התמלא בחוויות מהתנסויות, בהן שתפו אנשי הצוות.

וואו איזו עוצמה.. שבוע ניראות.. הרבה הרבה תשומת "  שבוע הניראות:כך סכמה סייעת בבית הספר את 

לב. כחלק מצוות כיתת רותם אני חושבת שכל אחד מאיתנו התחיל להסתכל או לחשוב אחרת מאז שהתחלנו 

את שבוע הניראות... וזה בכלל חלק קטן ממה שהילדים שלנו חווים כל יום.. אולי מרגישים יותר.. אולי רואים 

 …"... שומעים.. ואולי גם כן מביניםיותר

 דילמות ואתגרים

על מנת לזכות בשיתוף פעולה מלא ככל שניתן של כלל הצוות בשבוע הניראות, שבעיקרו כניסה לכיתות 

תית, היה צורך בארגון של כלל הפעילויות במשך זמן קצר של שבוע. זאת על מנת לשמור ילהתנסות חווי

" העכשווי. לשם כך נדרשו התגייסות ותיאומים של המערכת שכללו גם על הפרויקט ממוקד וכנושא "החם

שינויים בלוח הזמנים של אנשי הצוות על מנת שכולם יוכלו להשתתף ולהתנסות. בהיבט זה, אנשי צוות 

העלו חשש מעומס נוסף שהשינויים מצריכים. לאור זאת, הוחלט בשנה השלישית, שנכון יותר לפרוס את 

 שבועיים, מה שהוביל להקלה על המערכת ואפשר לאנשי צוות רבים יותר להשתתף. ההתנסויות על פני

דילמות מרכזיות נגעו לאופן גיוס הצוות וקבלת שיתוף פעולה, בעיקר בשלבים הראשונים. במקרים שונים 

היה קושי להגיע לשפה משותפת ולהסכים על דרכי עבודה משותפות. במקרים אחרים, בפרט בתחילתו של 

ך, חוו אנשי צוות את העיסוק בנושא הניראות כהעברת ביקורת על התנהלותם ביומיום, מה שגרם, התהלי

בעיקר בתחילה, לקושי לשוחח על הנושא בפתיחות. בתוך כך, נושא הניראות הציף גם צורך של אנשי צוות 

 לניראות שלהם עצמם, על רקע קשיים שונים שחווים.
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מות הנוגעות לשמירה על התנהגות אתית ורגישה כלפי התלמידים בנוסף, עלו לאורך שבוע הניראות דיל

במהלך ההתנסויות בכיתות. כיוון שאין זו מן השגרה עבור התלמידים לצפות באנשי צוות אשר יושבים 

למשל בכסא גלגלים או הולכים בהליכון, רבים מהתלמידים גילו עניין והגיבו לכך בחיוך וצחוק. אך יחד 

לשים לב למקרים בהם נראה חוסר נוחות אצל התלמידים ובמקרה הצורך אף להפסיק  עם זאת הודגש כי יש

את הפעילות. הודגשה החשיבות של מתן הסבר לתלמידים על מטרת ההתנסות, לא רק לקראת הפעילויות 

 אלא גם במהלכן, ועריכת בדיקת דופק בדיעבד.

 מסקנות ותובנות

הצוות. במהלך השבוע התקיימו שיחות רבות על הנושא, אנשים הדים רבים בקרב  שבוע הניראות עורר

כנס לשיעורים נוספים וניכר שהנושא נגע ישיתפו בחוויותיהם, העלו נקודות למחשבה, ביקשו להתנסות ולה

והיה רלוונטי לכולם. במהלך ההתנסויות נוצר כבר שיח מעמיק סביב הנושא בשיחות בין אנשי הצוות והוא 

ת המסכמת. אנשי הצוות העלו תובנות על ההתנסות, על היחס שקיבלו, הקשיים שעמדו ת הצוופהורחב באס

בפניהם והתחושות שחוו, ומתוך כך כבר העלו רעיונות לשינויים שכדאי לבצע כצוות. כמו כן, אנשי צוות 

 ספרו על שינויים התנהגותיים שחלו אצלם ביחסם אל התלמידים. ניכר כי האפשרות להתבונן מגובה כסא

הגלגלים ומתוך חווית מוגבלות, גם אם מינימלית, אפשרה את ההתבוננות האחרת, במובן של "דברים 

 שרואים משם לא רואים מכאן".

עלו תהיות האם האופן שבו הצוות חווה את הדברים כתלמידים בהכרח דומה לחווית התלמידים ביומיום, 

"הייתי תלמידה בשיעור תאר זאת אחת המחנכות: והאם באמת כל דבר שהפריע לצוות מחייב שינוי. היטיבה ל

ניידות. כשישבתי על הכסא בהמתנה שישימו אותי בהליכון, היה לי נעים. סתם חלמתי לי. הרבה פעמים אני 

מרגישה לא נוח כשהתלמידים ממתינים למשהו, מרגישה רגשי אשם ופתאום ראיתי שזה לא נורא ואפילו נעים 

 לי".

השיעורים נתרמו גם הם, בעקבות ההתייחסות לאנשי צוות כאל תלמידים, מה אנשי הצוות שהעבירו את 

שחידד רגישויות להתנהגויות נפוצות מול התלמידים, שאינן מקובלות מול אנשים שאינם עם צרכים 

מיוחדים ויוצרות תחושות חוסר נוחות בהקשר כזה. החוויה הועצמה גם מהאפשרות לזכות למשוב 

  ות המתנסים(, דבר שקורה מעט ביומיום.מה'תלמידים' )אנשי הצו
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לאור הצלחת המיזם ורצון הצוות להמשיך ולעסוק בנושא באופן שוטף, עלתה המחשבה שמיזם זה יכול 

להוות מודל עבודה ליישום גם במסגרות החינוך המיוחד האחרות. כמו כן, כאשר הוצג המיזם בפני הורי 

נות בהתמודדות ההורים, כאשר חלקם הביעו עניין ורצון ביה"ס, השיח שנוצר סביבו חשף את העמדות השו

לחוות התנסות כזו בעצמם, בעוד אחרים בטאו חשש וקושי להתקרב לחוויה של ילדיהם ונמנעו מכך. לאור 

זאת נשקלת האפשרות ליצור עבור ההורים ובני משפחה אחרים, המעוניינים בכך, מסגרת מתאימה 

  להשתתפות בהתנסויות ברוח המיזם.

 סיכום

מושג הניראות הוא מרכזי בעבודתנו עם תלמידי בית הספר, ומיזם הניראות שאימץ מושג זה, מאפשר לנו 

הניראות הינה הצורך הבסיסי להיראות בעיני האחר  לשמר ולרענן את התייחסותנו אליו, כפי שהובא עד כה.

אותה ניראות בתוך ת. והיא נחשבת כמושג מרכזי בהתפתחות הערך העצמי ובהשגת תחושת קיום עצמי

המסגרת החינוכית, חיונית לשלומם ולרווחתם של התלמידים, בפרט על רקע התלות הרבה שלהם בצוות, 

  ביחד עם הקושי שלהם בגיוס הסביבה, באיתות צרכיהם ובבקשת עזרה.

התפיסה הבית ספרית היא כי תלמידי בית הספר הם ילדים ומתבגרים, אשר מוגבלותם אינה מצמצמת את 

החוויה האנושית שלהם מהעולם. אנו מאמינים שלכל אחד מהם עולם פנימי ואיכויות ייחודיות, אותן ניתן 

של מאמץ עקבי מצד מכאן החשיבות אם היא מינימלית. לעודד ולפתח על בסיס יוזמה, בחירה ועצמאות, גם 

לחפש ולזהות רצונות, יכולות וצרכים, לתת להם מענה ככל הניתן, ובכך להעביר תחושה של ניראות.  הצוות

אנו מעודדים את התלמידים להשתתפות מירבית בחוויות שונות, בכוחות עצמם ככל הניתן, עם כמו כן, 

הם את התחושה כי באפשרותם להשפיע בכך אנו שואפים להעביר להתמיכה, ההכוונה והתיווך הדרושים. 

  וכי קיומם משמעותי ובעל ערך, ככל האדם. רה בה הם נמצאיםולתרום בחב

התחבר לתפיסה הבית ספרית מתוך רצון להרחיב את התבוננות הצוות על עולם התלמידים  מיזם הניראות

והחוויות שיתכן שעוברים, ולהגביר את הרגישות להיבטים, שקודם לכן לא ניתנה עליהם הדעת או שתשומת 

ות הלב היתה פחותה. כיוון שהדיון על התנהגות צוות עם תלמידים, טומן בחובו את האפשרות שאנשי צו

יחוו את הצורך בשינוי כביקורת כלפי תפקודם הנוכחי, נדרש תהליך המשכי, ששם במרכזו, קודם כל, את 

תית של כלל הצוות. על אף שאכן עלו אתגרים יהאפשרות לדיאלוג המשכי בנושא וללמידה משותפת וחווי
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התגוננות, בהמשכו וקושי בגיוס חלק מאנשי הצוות לאורך התהליך, קשיים שהתבטאו לעיתים בהימנעות ו

התאפשר שיח מעמיק, בו לקחו חלק רבים מאנשי הצוות. הגורמים המשמעותיים והעוצמתיים ביותר, 

שהביאו לשינוי נקודות המבט ביחס לתלמידים, היו ההזדמנות להתנסות כתלמידים, לזכות במשוב כמעביר 

  נטרוספקציה של כל איש צוות.שיעור, שיתוף אנשי הצוות בדיוני צוות פתוחים ומתן הזמן והמרחב לאי

מיזם הניראות, לאורך שלוש שנות קיומו, תורם ומחזק את עקרונות היסוד על פיהם פועל בית הספר, 

המושתתים על סיפוק ניראות והתייחסות מכבדת תוך יצירת הזדמנויות להשתתפות מירבית של תלמידינו. 

ר הדרך, אשר כולנו שותפים לו ורואים בו ערך העבודה עם תלמידינו היא תהליך בלתי פוסק של חיפוש אח

ון, ומיזם הניראות מאפשר לנו להתפתח בדרך זו. אנו מאמינים כי המודל שהוצג במאמר זה, הכולל עלי

התנסות מעשית לצד מקום לחשיבה והעמקה בתכני הניראות, עשוי להיות בעל ערך עבור מסגרות אחרות 

 והטיפול.ובכלל עבור כל הנוגעים לתחומי החינוך 
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