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 (Othering) "האחרה": "האחר"ועל ההורה  "הטוב"על ההורה 

 מומחים לקשיי למידה  והדרה בשיח

 עופר קצ'רגין

 תקציר

של שני  םוייצור יתםהבנים הטקסטואליות של דרכיהמאמר זה מבקש לחשוף את 

ילדים בישראל בהקשר אצל ייצוגים של הורּות במסגרת שיח של מומחים לקשיי למידה 

 מזה. "הורּות לילדים טעוני טיפוח"מזה, ו "רּות לילדים לקויי למידההו"היסטורי: 

ים של הורּות הובנו ישאלות המחקר המרכזיות הן: אילו ייצוגים טקסטואל

אילו זיקות ניתן לאתר בטקסטים בין ייצוגים אלו לבין מאפיינים , במסגרת שיחים אלו

בטקסטים בין ייצוגים אלו  אילו זיקות ניתן לאתר, ושל מעמד, תרבות, מוצא והשכלה

. (agencyלבין מסרים נורמטיביים סמויים וגלויים של אשמה, אחריות וסוכנות )

הספרות המחקרית והמקצועית מתוך כמושא לניתוח נאסף קורפוס טקסטואלי עשיר 

של מומחים ישראלים לקשיי למידה, שנכתבה בין שנות השישים של המאה העשרים 

  .ועד סוף שנות השמונים

באמצעות טכניקות של ניתוח שיח היסטורי נחשפו תהליכי ההבניה ההדדיים 

 ( מזה, ושל תמונת"םינורמטיבי"והמנוגדים של הורים לילדים לקויי למידה )שהוצגו כ

( מזה.  "בעייתיים"וכ "אחרים"התשליל שלהם, הורים לילדים טעוני טיפוח )שהוצגו כ

, משכילהסטריאוטיפי עם אוכלוסייה  זוהו באופן "םיהנורמטיבי"נמצא כי ההורים 

זוהו באופן סטריאוטיפי  "בעייתיים"ואילו ההורים ה חזקה מבחינה מעמדית,ו מערבית

מוצא מזרחי. עוד נמצא, כי בעוד מו נמוכההשכלה בעלי עם אוכלוסייה ממעמד נמוך, 

מומחים בטיפול ה לואקטיביים ש ים זוהו כשותפים מרכזייםישההורים הנורמטיב

כגורמים מעכבי טיפול, ואף  "האחרים", זוהו ההורים "בעייתי"אה של  ילדם הובהור

דגש גם על הארת במאמר מושם ם. השל ילדי יהםרבה בבעיות כאשמים במידה

 האסטרטגיות הרטוריות המגוונות באמצעותן יוצרו הדדית שני טיפוסי ההורים. 

של זמן  בסיכום מושמים הטקסטים המנותחים בהקשר החברתי וההיסטורי

הורים  ידי-בטקסטים על המגולמת( Otheringתרבותית )-הפסיכו "האחרה"ניסוחם: ה

-ומוצא מזרחי, מבוארת על רקע המבנה האתנו נמוכההמזוהים עם מעמד נמוך, השכלה 

 דון. ימעמדי ההיררכי בישראל בהקשר ההיסטורי הנ

חרּות, א, "אחר"הלקויות למידה, טעוני טיפוח, הורּות, ניתוח שיח,  :מילות מפתח

 הבניה חברתית הדרה,

 

  המכללה האקדמית לחינוך אורנים, ,ד"ר עופר קצ'רגין
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 א. מבוא

בשנות השישים התארגנו שתי קטגוריות חינוכיות וקליניות שהתייחסו לקשיים 

נעלמה מהשיח הציבורי  ,עינות הטיפוחט -הקטגוריה האחת בעוד לימודיים וחברתיים. 

 - הקטגוריה השנייה בעקבות ביקורת חברתית ומקצועית, הריוקרנה ירדה והמקצועי 

לקונצנזוס כמעט מוחלט בקרב חוקרים ואנשי כיום היא זוכה ופרחה  ,לקות הלמידה

מחוסר  ,לכאורה ,שתי הקטגוריות התייחסו למצבים ספציפיים שהבחינו אותן חינוך.

יים שיוחסו הצלחה בלימודים כשלעצמו: טעינות הטיפוח ביטאה חוסר הצלחה וקש

כלכליים ותרבותיים, ואילו לקות הלמידה ביטאה חוסר הצלחה -למקורות חברתיים

 וקשיים שיוחסו למקורות ביולוגיים.

שני השיחים שהתמקדו בקשיי למידה ובבעיות משפחתיות וחברתיות שנלוו 

, להם צמחו בהקשר ההיסטורי במקביל, תוך מיסוד טריטוריות מובחנות של עבודה וידע

נקודות מגע  עקב כך. התפתחו ותופרקטיקות שונ תדיסציפלינות, פרופסיו כאשר

מפורשות בין שני השיחים כמעט שלא התקיימו. ראויה לציון העובדה, כי גם הכתיבה 

התעלמה  ,בהתייחס לקטגוריית טעינות הטיפוח ,הסוציולוגית והחינוכית הביקורתית

שמעויות הקשורות לצמיחתן מתאומתה ההיסטורית והחינוכית, לא כל שכן מן המ

 . שהתרחשה בו זמנית

המאמר מבקש להאיר פן אחד בתהליכי ההבניה ההדדית של שני השיחים 

שהתארגנו המנוגדים הסובייקטיביים שני ייצוגי ההורּות  את - דוניםיהחינוכיים הנ

ם בייצוגי יביטויאת . הבדלים אלו מוצאים ביניהם תוך הבלטת ההבדלים במסגרתם

כמו גם  ,("בעייתיים"מול  "נורמטיביים"המשפחות )ם המנוגדים של בייצוגיהעצמי ו

דיפרנציאליות שליוו הבדלים אלו. המאמר אף מנסה להבהיר את מקצועיות הה בציפיות

בחינת שני השיחים במשולב באמצעות פירוש הממצאים המוצגים בו על של חשיבות ה

משנותיה החל ישראל  מעמדי ההיררכי שאפיין את-רקע הארת המבנה האתנו

 הראשונות.

 תסייע בחשיפת זה לצד זה שני השיחים החינוכייםצבת הטענה היא שה

ההנחות השונות בהן החזיקו המומחים ביחס לאוכלוסיות מובחנות בחברה הישראלית. 

נראה כי שני השיחים, שהתהוו בשנות השישים, כוונו מלכתחילה לאוכלוסיות מובחנות 

ם, בני מעמד נמוך ובעלי יו של שיח טעינות הטיפוח היו מזרחי: מושאיבהיבט החברתי

השכלה נמוכה, ואילו מושאיו של שיח לקויות הלמידה היו אשכנזים, מבוססים 

שנזקק  "הבעייתי"ומשכילים. עובדה זו מתמיהה במיוחד לנוכח העובדה שפרופיל הילד 

  1היה זהה בשני המקרים. לטיפול 

( 1) מרכזיות המנחות את המאמר הנוכחי:מחקר  ניתן לזקק שלוש שאלות

; דוניםיאילו ייצוגים טקסטואליים של הורּות הובנו במסגרת שני השיחים החינוכיים הנ

אילו זיקות נוצרו בין שני ייצוגי ההורּות לבין מאפיינים הקשריים של מעמד, תרבות, ( 2)

                                                           
, "בעייתיים"יו שני השיחים החינוכיים התמקדו לכאורה באותם סימפטומים על הממצא לפ 1

 . 2002ועל משמעויותיה הפוליטיות של עובדה זו, ראו קצ'רגין, 
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בין מסרים נורמטיביים אילו זיקות נוצרו בין שני ייצוגי ההורּות ל( 3)-; ומוצא והשכלה

  .סמויים וגלויים של אשמה, אחריות וסוכנות

התחקות אחר שאלות אלו  משמשת בסיכום המאמר לחשיפת פרדוקס המצוי 

בליבתו של השיח העכשווי אודות לקויות למידה, פרדוקס המתבטא במתח המתקיים 

יסטורית מבחינה האמנם, בין ממדיו המשחררים לבין ממדיו המתייגים בפוטנציה. 

לקויי ילדים שף המאמר הנוכחי את אופני שרטוט הפרופיל החיובי של ההורים לוח

בשיח פופולרי עכשווי  מתייגלמידה, ואולם המאמר מתריע גם על קיומו של פוטנציאל 

זה. תרומה אחרונה של המאמר טמונה בחשיפת ההקשר ההיסטורי, החברתי והתרבותי 

 ינות הטיפוח מזה ושיח לקויות הלמידה מזה. של שני השיחים החינוכיים: שיח טע

   "האחרה", "אחרּות", "אחר"

חוקרים שונים שנסמכו על פרדיגמת ההבניה החברתית טענו כי הידע הקליני )רפואי, 

 2.רוב כידע אובייקטיבי ונייטרלי, הוא מובנה חברתית-פי-פסיכולוגי וחינוכי( המוחזק על

קטיביים של הפרופסיות הקליניות אינם אותם לפי מודל חברתי זה, מושאיהן האוביי

במובן זה גם  3.אלא מוענק להם מעמד אובייקטיבידמים, מאובייקטים להם הם 

ובכלל זה תיאורי , ם של הסובייקטים המיוצגים בשיח של הפרופסיות הקליניותהדיוקני

הם אובייקטיביזציות, כלומר תוצרים של , המבנים האישיותיים והזהותיים שלהם

   4.צור רטורי, ייצוג סימבולי והבניה חברתיתיי

 באמצעותם אסטרטגיות שיחניות שונותשעמד על האופנים המורכבים   5פוקו

ידי ִנרמול -מבנות את האובייקטים והסובייקטים שלהן. אסטרטגיות אלו פועלות על

 זאת תוך כדי .דיוקנים של סובייקטים, כמו גם של טיפוסי אישיּות וזהויות מסוימים

 והדרתם של דיוקנים של  סובייקטים וטיפוסי אישיּות וזהויות אחרים. כך "האחרתם"

, במקביל פוקו התארגנה, לפי "הנורמלי והרציונלי"למשל, הבניית הדיוקן של האדם 

. באופן "רציונלי-המשוגע והלא"דמות האדם  - הראי שלו ובמשולב עם הבניית תמונת

של שרטוט ה וב, נעשות שותפות בהבני"משוגעהאחר ה"כזה, האיכויות המזוהות עם 

 . "הנורמטיבי והשפוי"האיכויות המזוהות עם 

 ( הינו מושג מרכזי בסוציולוגיה ביקורתית,Othering) "האחרה"מושג ה

קולוניאלית. בבסיסו נעוצה -ובמיוחד בזו המושפעת מהספרות התאורטית הפוסט

עות כוחות חיצוניים, שמקורם המשגת הסובייקטיביות האנושית ככזו המיוצרת באמצ

זאת  .בהקשרים ובמבנים פוליטיים, חברתיים, היסטוריים, אינטלקטואליים ולשוניים

זמנית הדדית של -ועוד, ההבניה של הסובייקט האנושי כרוכה תמיד בהבניה בו

הרי  , הינה תופעה חברתית ופסיכולוגית "אחרּות"שכשם שסעיד טוען  6.שלו "האחרים"

                                                           
2 Bury, 1986  
3

 Berger & Luckman, 1967 
 2002קצ'רגין,  4
5 Foucault, 1977 
6 Ashcroft et al., 2000 ,2002; גוצלב ובנימין 
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זהות היחיד או הקבוצה מלווה בתהליכים חברתיים ותודעתיים של דחיקה הִנרמול של 

קבוצה. במובן זה ללשוליים, הדרה, הקטנה והנמכה של מי שנמצא מחוץ ליחיד או 

  7.הינה פעולה דכאנית "האחרה"פעולת ה

למידה בא לידי ביטוי  לקוייקליני של מומחים להשיח הטענה שאציג היא שה 

יוקן אחר ובעייתי המזוהה עם הורים לילדים טעוני טיפוח, דיוקן בהבניה ובשרטוט של ד

 של הורים לילדים לקויי למידה. "הנורמטיבי"המונגד לדיוקן  "אחרּות"של 

פתולוגיזטורי, המנותח במאמר והמבחין בבסיסו בין -המודל הקליני הפסיכו

ים באיכויות נורמלי לשאינו נורמלי, מייצר מספר גדל והולך של סובייקטים המאופיינ

במובן זה יכול לשמש השיח הקליני, בדומה לשיח  8.מנטליות ופיזיות מובחנות

כמו גם של  "האחרה"הקולוניאליסטי, שדה פורה לזיהוי, בחינה וניתוח של תהליכי 

 השלכותיהם. 

כאמור, במחקר הנוכחי נבחנת הדדית מלאכת ההבניה הטקסטואלית של 

בהקשר היסטורי, ואולם  התשליל שלהם מונותסובייקטים אנושיים מסוימים ושל ת

 ,על תחומים הולכים וגדלים של ההתנסות האנושית גם המסגרת השיח הקליני חל

חדשים וקהילות  "אחרים"בכוננה תוך כדי התפשטותה קטגוריות קליניות חדשות, 

פרופסיונליות המופקדות על פיקוחם וניהולם. כך גם בתחום החינוך העכשווי ניכר 

קליניים ואימוץ  בעלי מקצועותידי -של מדיקליזציה של המרחב החינוכי על תהליך

 על רקע 9.מודלים  מתחום הרפואה והפסיכולוגיה להסבר תופעות חינוכיות וחברתיות

זה יש משנה חשיבות לבחון ולהבין את ההשלכות הפוליטיות והאתיות של העבודה 

 "בעייתיים"בדמותם של הורים  "אחרים"ייצוגים של אמנם . "האחרה"ההקלינית של 

ספרות המומחים, ואולם התרחבותה בעוד מופיעים לילדים טעוני טיפוח אינם 

 תרבותי חדש: "האחרה"ההיסטורית של תופעת לקויות הלמידה מלווה בפוטנציאל 

  העתידית של לקויי הלמידה, הוריהם ומשפחותיהם. "האחרתם"

 וגיכשיח אידיאול "אחרת"והורות  "טובה"הורות 

 חוקרים רבים שנסמכו על פרדיגמות ביקורתיות שונות )סוציולוגיות, תקשורתיות

כמו גם  "טובה"(, טענו כי תפיסות, ייצוגים ודימויים פופולריים של הורות תרבותיותו

וכים באמצעות אידיאולוגיות פוליטיות מוְבנים ומתּו", בעייתית"הורות של 

 "בעייתיים"או הורים  "טובים"ים של הורים תפיסות, ייצוגים ודימוי  10.ומעמדיות

במסגרת הבנייתן   11נוטים להתעלם מן ההקשרים החברתיים בהם הם משוקעים.

מורים הטקסטים השונים  "הבעייתית"ושל מקבילתה  "טובה"הסימבולית של הורות 

                                                           
העוסק בהבניית המזרח  ",אוריינטליזם"מוחזקים כקנוניים בהקשר זה הינו אחד המחקרים ה 7

הבניית אנשי המזרח  .רציונלית של המערב התשליל הפרימיטיבית, הנחותה והלא כתמונת
 Said, 1978 , וראושימשה מצידה צידוק פוליטי להכנעתם הצבאית והתרבותית "אחרים"כ

8 Conrad, 1992 
 Petrina, 2006ראו למשל   9

10 Assarsson et al., 2011; Brantlinger et al., 1996; Gillies, 2005a; Lareau, 1989 
11 Assarsson et al., 2011  
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אולם, . ותכאידיאלי ותהמוחזק ותהוריעל מרכיבי זהות, אוריינטציות ופרקטיקות 

טרליים או שקופים לקטגוריות אינם ני "טובים"איכויות ותכונות של הורים  דימויים,

נשענים, למעשה, על של מעמד, תרבות, גזע ואתניות. דימויים, איכויות ותכונות אלו 

מסמנים איכויות הקשורות במעמד  12,הבינוני המעמדלבנים בני עולם הערכים של 

תנהגויות הוריות חיוביות )הקראת ומורים על ה 13,ובאורחות חייוהמשכיל הבינוני 

 סיפור דרך קבע לילדים, מתן סיוע קבוע בשיעורי הבית, העשרה תרבותית(, המתבטאות

  14.מקצועיואפשרויות חייהם של הורים בעלי הון תרבותי ובעיקר בהקשר של סגנון 

 בנים אלו נודעות למעשה הייצוג הטקסטואלי של הורות פונקציות אידיאולוגיותבמו

אידיאליזציה של ערכי הבורגנות, טשטוש ההקשר המעמדי של הצלחה  לותהכול

והתנערות המדינה  וכישלון בית ספריים, הטלת האחריות החינוכית על ההורים

נלוות גם פונקציות אידיאולוגיות סקסיסטיות המגולמות  אלהמאחריותה החינוכית. ל

האם הטובה "כדוגמת טיפוח האתוס של חיזוק תפקידי מגדר מסורתיים, ב

  15".והמחנכת

 כך, למשל, ם של הבניית הורות סימבולית.יש חלק בתהליכישונים למומחים 

לסמן מופעים הוא  התפקידטטים פעמים רבות בטקסטים כאוטוריטה שמומחים מצּו

גלים לשנות את דרכיהם רההורים כמבוגרים אחראים המותוך מיקום של הורות טובה, 

 ת האידיאולוגיות המגולמות בתהליכי ההבניה הסימבוליתהפונקציו בכיוונים הרצויים.

כך טים אקדמיים מחקריים ומקצועיים. סשל דימויי הורות באות לידי ביטוי גם בטק

תוך שהיא  "טובה"של הורות מודלים פסיכולוגיים התפתחותיים מנתחת  16ג'נסןלמשל  

וכחי באופן דומה משמשים במחקר הנ. חושפת את הטיותיהם האידיאולוגיות

מבחן היסטורי  הטקסטים המדעיים אודות טעינות טיפוח ולקויות למידה כמקרה

הורי המשוקע בהטיות מעמדיות ותרבותיות, הגם שהוא היה מסומן  לכינון ידע

 כאובייקטיבי וכניטרלי. 

 מתודולוגיה ובחירת הטקסטים לניתוח )הקורפוס(

המייצרות, מייצבות השיח הקליני של המומחים מומשג כפרקטיקות יומיומיות 

ומשמרות יחסים חברתיים המתאפיינים בשליטה חברתית ובחלוקה היררכית של 

תהליכים אלה מתכוננים גם באמצעות אסטרטגיות לשוניות של . קבוצות חברתיות

 17.הבניה סימבולית באמצעות טקסטים כתובים

 חזר משמעויות שונות באמצעותהשימוש החברתי היומיומי בשפה מייצר וממ

הבניין הנרטיביות שלה. טענות ביחס למציאות החברתית הנתפסות כמובנות  אבני

                                                           
12

 Lareau, 1989; 2003; Forsberg, 2009 
 2002קצ'רגין,  13
 Gillies, 2005a; Smythe, 2006; 2002קצ'רגין,  14
15

 6002Gillies, 2005b; Smythe,  
16 Jensen, 2010 
17 Thompson, 1984 
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למשל,  הוא כזה  18.זו "ת מאליהמובנּו", מהוות ביטוי לכוחה של השפה לייצר ןמאליה

 מעמדם של ההסברים הקליניים המשוקעים בטקסטים המחקריים ששימשו כחומר

 גלם לניתוח במחקר הנוכחי.

שראלית של פוס טקסטואלי עשיר שכלל ספרות ימחקר זה התבסס על קור

טקסטים נבחרו לצורך הניתוח לקויות למידה. בשני המקרים לו מומחים לטעינות טיפוח

טקסטים נוספים בעלי חשיבות היסטורית  כןדונים ויתחומים הנב המזוהים כקנוניים

ל המוקדמים פורסמו במהלך שנות השישים של המאה העשרים )במקבי 19.או תאורטית

שדה לקויות הלמידה( והמאוחרים פורסמו במהלך שנות  ו שללראשית התהוות

הטקסטים ותיחום  תבחיר ,לקויות למידההעוסקת בבהתייחס לספרות  .השמונים

נבחרו כל  יהבעקבותשבשני אופנים: ראשית, נעשתה סקירה מקיפה נעשו הקורפוס 

 20(."היזק מוחי"ל הטקסטים שכללו נושאים המתייחסים ללקויות למידה )כמו גם

באשר למקורות שנשאלו הדידקטי  מקצוע שונים בתחום האבחון אנשירואיינו שנית, 

ם הנחשבים בעיניהם כקנוניים בשדה זה או לחילופין באשר לטקסטים יהטקסטואלי

 יהם שלתשובותבין השפעה מקצועית עליהם. בעקבות הצלבה שנודעה להם כתובים 

ציפיים נוספים לניתוח ונעשה חיפוש ארכיוני נוסף נבחרו טקסטים ספ ,אנשי המקצוע

בהתייחס לספרות  21מפתח בשדה. אחר טקסטים שכותביהם הוזכרו בראיונות כדמויות

נעשתה סקירה ארכיונית מקיפה בספריות אקדמיות  ,טעינות הטיפוחשעסקה ב

מרכזיות. דגש מיוחד בחיפוש ניתן לטקסטים של כותבים אותם זיהתה הספרות 

 מפתח בתחום. וגית והחינוכית הביקורתית כדמויותהסוציול

ניתוח הטקסטים כלל זיהוי של תמות מרכזיות המעורבות בהבניה של ייצוגי 

 23.בהתבסס על המודל של שטראוס וקורבין 22ההורים וקידודן של אלו לקטגוריות

 הושם דגש מיוחד על זיהוי וניתוח של אסטרטגיות רטוריות באמצעותן נטענוכך בנוסף ל

לקויי ילדים דיוקנאות ההורים באסוציאציות חיוביות מזה )במקרה של ההורים ל

של טעוני  "האחרים"ובאסוציאציות שליליות מזה )במקרה של ההורים  ,למידה(

 הטיפוח(. 

  ב. ממצאים

 חשיבותה של רגישות להורים .1

עם  תייחס לרגישות הרבה בה יש לנקוט במגעיםמחוזר בשיח לקויות הלמידה  מוטיב

הוריהם של הילדים המתקשים. החוקרים השונים הדגישו את עובדת היותם אמפתיים 

 עתידיים להיות רגישיםהמומחים גם חזרו והורו ל  לחששותיהם של ההורים. הם

                                                           
18 Fairclough, 1992 
 נמנים על הפרסומים המוקדמים ביותר בעברית אודות לקויות למידה, הגם שאינם הטקסטים  19

 מזוהים בשיח בהכרח כקנוניים. 
 ."לקויות למידה"נחים שקדמו למונח היה אחד מן המו "היזק מוחי" 20
סימפסון, שלמה ויעל שרן, עלי דרעין על כותבים אלו נמנים בין השאר: רבקה קדרון, שמעון  21

 ורפאל בלגור.
22

 Strauss, 1987 
23

 Strauss & Corbin, 1994 
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לדאגות אלו. האמירות המפורשות בדבר חשיבותה של הרגישות גובו בסדרה של 

הורים, לאמפתיה )הענקת ה של מנגנונים טקסטואליים ששזירתם יחדיו יצרה רטוריק

 רוב עם ליקויים-פי-השליליות שזוהו על משמעויותלמזעור ה הכוונש סבלם(לילדיהם ול

 24במבנה ובתפקודי המוח.

אלמנט מרכזי נוסף שנתן ביטוי לרגישות ולהזדהות של המומחים עם ההורים 

תים עדיין לעמוסריים ונורמטיביים, ש ביטוייםביטול והמרה אינטנסיביים של בניכר 

ם להבנת קשיים לימודיים של ילדים. כך, שוב ושוב הדגישו ינטיווזוהו כגורמים רל

הכותבים, כי אין לייחס לילדים המתקשים חוסר מוטיבציה, היעדר סקרנות או עצלות. 

 25לא נתפסו עוד כאשמים או כאחראים להיווצרות הקשיים של ילדיהם.ההורים גם 

 למידהטענו כבר ראשוני המומחים ללקויות  ,סריותמו-בניגוד לתאוריות פדגוגיות

 סיבותהאשם אפשריות תוך כדי חשיפת  בישראל, שיש לסייע להורים לפרוק תחושות

עלמותם יהתפתחות שיח הלקויות התאפיינה בה לקויות.להאמתיות )קרי, הביולוגיות( 

בקרב עלמות שייתכן והקלה על אימוצו של השיח יה, של מסמנים מוסריים ללקויות

 26הורים רבים.

 : ההורה הכשיר והמסייע"טוב". דמות ההורה ה2

לקויות למידה התייחסה, על פניו, להורים באשר הם הורים העוסקת בספרות ה

בהפשיטה אותם מכל סממן של שיוך חברתי וקבוצתי. יחד עם זאת, הכתבים עמוסים 

שיח של  על קהל ההורים הממשי ותבהערות המרמזובאזכורים, בהתייחסויות 

 הלקויות: 

תנועה רבות לילדים.  ההורים נדרשים להקדיש ממרצם וזמנם לספק חוויות
מחמת ריכוז וקשב לקויים, לא יתמיד הילד בפעולות הללו לבדו והוא זקוק 
לאיש מבוגר אשר יעודדנו ויסייע לו להתמיד במשחק. רק ההורים יכולים 

י כך לספק לו את האימון הים, לטיולים, ועל יד-לצאת עם הילד לפארק, לחוף

  27.הדרוש

הורו שרן ושרן, כשלאחריהם חזרו ושנו מומחים בכתביהם בדבר הנחיצות של כך 

הקדשת זמן איכות לילדים, והתרומה הרבה בכך להתפתחותם. ההמלצות השונות 

מרמזות על קהל הורי שעשוי היה להתאפיין בהרגלי בילוי והעשרה מסוימים. כמו כן, 

                                                           
פירוט רפרטואר מנגנוני האמפתיזציה שכוונו למזעור הקונוטציות השליליות שזוהו עם 24

במאמר של מחבר בעתיד תפרסם יליקויים במבנה ובתפקודי המוח בשיח לקויות הלמידה 
 המאמר הנוכחי.

את בניגוד לתאוריות פסיכיאטריות ופסיכולוגיות מורליסטיות שהתאפיינו בהאשמת חוסר וז25
 "תאוריית האם הקרה"התפקוד של ההורים כגורם מרכזי בהיווצרות לקויות. כאלו למשל היו 

של לינג )ראו  "תאוריית המשפחה הסכיזופרנוגנית"( וBettelheim, 1967של בטלהיים )
Hartwell, 1996; (Singh, 2004. 

עלמות זו, שמשיח הלקויות נעדרו ממדים מוסריים, אלא שהללו החלו יאין פירושה של ה26
, ובהתהוותה של בשיח אלייאופי שונה. ביטוי להם ניתן בגיבוש של מודל הורי אידנושאים 

זוהה  "טוב"כך, למשל, ההורה ה. מערכת נורמות מחייבות בעבור ההורה לילד לקוי למידה
החינוכית, כמקדם  םעורב בפעילותמכיל, כמסייע לילדיו בעבודותיהם, ככלא שיפוטי, כמ

 אותם באמצעות שיעורים פרטיים, כמצוי בשיח הלקויות וכמתעדכן תדיר בידע המומחים.
  120: 1222שרן ושרן,  27
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משאבים כלכליים על מנת שההמלצות יהיו ו זמן פנויבעל להיות היה  צריךאותו קהל 

לתרום  ה מהםההורים נתפסו ככאלו שיכולים ואף מצופ משמעותיות וישימות בעבורו.

 יסוד של ילדיהם:  מזמנם גם במעשה ההוראה עצמו ובפיתוח מיומנויות

ילם ההורים צריכים להקריא לילדיהם מגיל רך ביותר ספרים המותאמים לג
יום ולשמש מקור -ולעניין אותם. פעילות זו צריכה להיות חלק מחיי היום

 28הנאה לשני הצדדים.

אם בהכנתם לבחינות, או אפילו בהדרכה  –עליהם "להטות שכם ולעזור לילדים היה 

המסגרת הביתית היוותה חלק משלים, הכרחי ואינטגרלי להוראה   29.ובעזרה ממש"

נדרשו  30,"כגורם בעל השפעה בהתקדמות התלמיד"ההורים, שזוהו  .ספרית הבית

לעבודה העצמית של ילדיהם,  ,לבחור חומרי קריאה )או למצער לסייע בקריאתם(

עת, סיפורים קצרים, רומנים וסיפורים  חומרים דוגמת "מאמרים מתוך כתבי

על מנת שיוכלו לסייע לילדיהם על הצד הטוב ביותר מן הבחינה הלימודית,  31.דמיוניים"

  32סיגל .דרשו ההורים גם להתעדכן בספרות המקצועית שהתפרסמה בתחום הלקויותנ

חשיבות של "קריאת ספרים, שיחות עם הורים אחרים, השתתפות את ההטעים 

די כבעבור ההורים להבנה וידע בהרצאות וקבלת הדרכה מקצועית" כערוצים חיוניים 

פרות מומלצת לעיונם של צורפו הפניות לסאף להושיט לילד עזרה. לעתים שיוכלו 

 ההורים.

רגשי והחברתי. דהיינו, הוטל בהיבט הההורים נדרשו לסייע לילדיהם גם  

עליהם לא רק ללמוד וללמד במובן האקדמי, כי אם גם ללמוד את ההשתמעויות 

, זאת חווים ילדיהם ם שאותםקשייההרגשיות, הנפשיות, ההתנהגותיות והחברתיות של 

. הציפיות הרבות שתלו הקשייםורים להבין, להכיל ולקבל את על מנת שיקל עליהם כה

הסתייעות תדירה בהם, ואף בפיתוחן של להמומחים בהורים לוו, לפיכך, בדרישות 

. בד בבד, התרבו תביעות נורמטיביות מההורים, "תקינה"המשגות המתייחסות להורות 

קדמיים, רגשיים לפתח מיומנויות בתחומים שונים )א םשהתייחסו למחויבותתביעות 

, הוחברתיים( על מנת שיוכלו להתמודד כראוי עם ילדיהם לקויי הלמידה. כך לדוגמ

ש"השינוי הנדרש  גרסהומרגלית פיתוח של תכניות אימון להורים מלכה חייבה 

מיומנות  –מההורים הוא תהליך יסודי וממושך, שניתן לראותו כפיתוח מיומנות חדשה 

 33של הורות יעילה".

אינטלקטואלית, מבחינה הורה המדומיין, אם כן, הינה של הורה כשיר דמות ה 

ולהסתייע  מקצועיתללמוד את השפה הומחויב  מוטיבציונית, רגשית וחברתית, המסוגל

לפיה עליו לקבל הדרכה וסיוע צמודים ממומחה בתחום(. באופן זה, הדגשה בה )אך תוך 

                                                           
 1222, ראו המלצות ברוח זו גם אצל סיגל; ו200: 1278דרעין,  28
 1222סיגל,  29
 22: 1222רוסול ונצ'ז,  30
 : שםשם 31
 1222סיגל,  32
 101: 1278מרגלית,  33
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ויות, תוך שהם מבטיחים בשיח הלק ושילובם עודדו המומחים את הכלת ההורים

מובנית של אותם ההורים המבקשים תדיר  בייצרם תלות שיח,לעצמם עמדת עליונות ב

 להתעדכן בידע המתחדש.

 שיתופי פעולה בין הורים למומחים .3

ההמלצות בשיח לקויות הלמידה התייחסו לא רק לאופנים בהם על ההורים לנצל את 

מקום נרחב בהמלצותיהם גם לדרכי החוקרים ייחדו  .זמנם הפנוי עם ילדיהם

 קבע עם גורמים חינוכיים שונים:  על ההורים לקיים דרךשההתקשרות 

]...[  היחסים ההדדיים בין הבית לבין ביה"ס חשובים להתקדמותו של הילד
המורה וההורים צריכים לעבוד בשיתוף כדי לספק לילד עולם מובנה שבו יש 

  34.ת בחוץיחסי גומלין בין הכיתה לבין הפעילו

לא רק כאינדיבידואלים  35ההורים זוהו כשותפים פוטנציאליים למעשה החינוך והטיפול

כך עודדו חוקרים שונים  36.אל מול המערכות החינוכיות, אלא גם כקבוצה מגובשת

יצירת התארגנויות קבוצתיות של הורים לצרכים חינוכיים ורגשיים גם יחד. שיתוף 

מערכתיים נתפס לא רק כגורם מסייע בהוראה הפעולה של ההורים עם גורמים 

 המתקנת, כי אם גם כחלק מרכזי בהצלחת הטיפול.

המומחים, שההורים יגלו מעורבות בעבודה  יהם שלוהמלצות יהםציפיות 

הספר עם ילדיהם, אינן מעוררות תמיהה לנוכח זיהויים של  החינוכית הנעשית בבתי

מצא בשפה המקצועית של תשעשויים לה ם, וככאלו המצויים אויהורים אלו כאורייני

חינוכי של זמנם. כך, חזרו ונשנו המלצות המומחים להורים -המומחים ובידע המדעי

ילדיהם, ובד בבד על מידע  מנוהספר, לדרוש ולקבל מ ביתצוות לקיים מגע הדוק עם 

 37אודות לקויות הלמידה.על לקרוא ולהתעדכן בפרסומים החדשים דאז 

ים רבים מיצבו במפורש את ההורים כשותפים להם בהבנה יתרה מזאת, מומח 

של קשיי הילדים, תוך שהם שמים עצמם כבני ברית להורים במאמצי  "אמתית"

ההתמודדות אל מול מיאון המורים והמערכת החינוכית ככלל להכיר בלקויות הלמידה 

 כתופעה המסבירה את הקשיים.

 כמממן "טוב"ההורה ה .4

לו בשיח הלקויות פונקציה  הנודעכפי שצוינו,  "טוב"רה הדיו של ההוימעבר לתפק

הלקוי. מרבית הכותבים  ומימון ממושך ושוטף של הטיפול בילד והיאמרכזית נוספת 

סיוע  לאת החשיבות הגדולה ש ,אופן סמויבמפורש ולעתים אופן , לעתים בחזרו והדגישו

-ה חלק מההוראה הביתמורים ומטפלים פרטיים, שאיננו מהווידי -עללימודי חיצוני 

 ספרית: 

                                                           
 20: 1278סימפסון,  34
 1272דרעין,  35
 121-123: 1222סיגל,  36
ווי הפניות לספרות מומלצת זו להורים יראו למשל המלצות לקריאה של ספרות מקצועית בל 37

 1222, אצל שרן ושרן
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עם מורים טיפוליים, מורי  הורים לתלמיד לקוי למידה אמורים ליצור קשר
קלינאי ]רפואיים -ראאיועצים, רופאים או אחיות, וכן מטפלים פ, עזר

  38[.תקשורת, מרפאים בעיסוק וכדומה

ניות דבריה של רבקה קדרון, מהדמויות המרכזיות שנטלו על עצמן לפתח מודעות ומדי

הוראה מתקנת, מלמדים על  בישראל לתחום לקויות הלמידה באמצעות מתודות של

 החשיבות הרבה המוקנית בשיח המומחים לחינוך הפרטני: 

הוראה מתקנת פירושה: הוראה המכוונת ישירות לצורכי הלומד, אשר איננו 
פי הישגיו -פי רמתו השכלית ועל-מצליח לתפקד בהתאם למצופה ממנו על

  39 יים בכיתתו.הלימוד

הורה מעורב, המקדיש מזמנו של  שרטט דמות הורית אידיאלית, אם כן, שיח הלקויות

ומרצו למעשה החינוכי, תוך שהוא מודע לחשיבות תיחומה של מעורבותו, כשהוא 

קבע  ההורה נדרש גם דרך מפקיד את ניהול וארגון הטיפול בילד המתקשה בידי מומחה.

וכדאגה הורות תקינה  כסימון של  ,למעשה החינוכי יםהכלכלימשאביו להקדיש מ

 40.לילד

 אשמה ואחריות של הורים .5

לאופי אותו תשאנה  "אחריות"מכיוון שההורים נתפסים כגורמים העיקריים הנושאים ב

 "אשמת"הלקויות, הם גם אלו המזוהים בשיח עם תמטיקה ומסרים של אשמה. ל

ם ופרדוקסליים. זאת משום שעל פניו שיח ההורים ישנם בשיח הלקויות גילויים מורכבי

מודלים שזיהו , פסיכולוגיים ומורליסטיים מיושנים ,זה מייתר מודלים תאורטיים

והנה,   41נורמטיביות של הוריהם. סימנים לפתולוגיה בקרב ילדים עם התנהלויות לא

 כדמות של סוכן "טוב"כן, התארגנה מתוך כתבי המומחים דמות ההורה ה-פי-על-אף

 רתי פעיל, המצווה באמצעות רטוריקה של אחריות ודאגה הוריות לעקוב אחרחב

קויות למידה כהפרעות עצביות לנו, חרף ההמשגה של התפתחותו התקינה של ילדו. דהיי

כתבי  כי , נמצאוחצי דבר שאין בינן לבין חינוך לקוי או תנאי סביבה בלתי תקינים דבר

ל ההורים לדאוג להתנהלות תקינה של פיו ע-י עלסרהמומחים מייצרים ציווי מו

הקריירה האקדמית של ילדיהם כמו גם לניהול תקין של הקוגניציה, הרגשות 

ציות הורי התפרש, ולו במובלע, כגורם משמעותי בהחרפת  . חוסרהםוההתנהגות של

 הלקויות ובהוצאה מן הכוח אל הפועל של מפגעיהן הפוטנציאליים.

 "אחריות הורית", כן, מודל משלב ומכיל של שיח הלקויות מעצב ומשקף, אם  

בין הסוכנים החברתיים השונים )מומחים פרטיים, מוסדות  "חלוקת עבודה"ושל 

לקויים(. הניתוח הטקסטואלי חושף את עובדת ילדים מדינתיים, הורים ו-חינוכיים

                                                           
 37: 1222סיגל,  38
 123: 1271קדרון,  39
במסגרת הדיון בהוראה מתקנת, אסטרטגיות  82-81: 2002, צל קצ'רגיןהרחבה בעניין זה ראו א40

 לימודיות ומשאבים כלכליים.
 וזה של לינג ביחס , על מודלים מפורשים כאלה נמנו כאמור זה של בטלהיים ביחס לאוטיזם41

 לעיל. 27וראו גם הערה  ,לסכיזופרניה
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מיצובם של ההורים בעמדות המועדות תדיר לפיקוח, הערכה וביקורת מצד המומחים. 

 ספציפיים לולם השוטף של מודלים טיפוליים והוראתיים מייצר שפע של מרשמיםכִש 

כמו גם , הכלליםריבוי מהם נדרשים ההורים ללמוד כללי התנהגות ודיבור עם ילדיהם. 

את ההורה, כזה שצריך  "מייצר", ביצועם האזהרות מהתפתחותם של כשלים עקב אי

לם. באם לא יעשה כן, עלולים הסימנים קושי לימודי ולנטרם לבאופן פעיל לאתר סימני

מתבטאת, אם כן,  "נורמטיבית"בהתפרצותה של לקות. ההורות ה" אשמתו"ללמד על 

של דאגה מתמדת להצלחת הילד ומכוונות פרקטית להסרתם הרגל גם בפיתוח 

 ולנטרולם של מכשולים בדרך למימושה.

 זציה עימה לקוי למידה ואמפתיילד . אוניברסליזציה של דמות ההורה ל6

גלגוליו השונים של שיח לקויות הלמידה למן שנות השישים ועד ימינו התאפיינו, אם כן, 

 באמצעות סדרה של מאפיינים קוגניטיביים, "טוב"דמותו של ההורה ה אפיוןב

רוב ככשיר -פי-הוצג  על התנהגותיים, רגשיים ואישיותיים. ההורה לילד לקוי הלמידה

סוגל להזדהות עם הילד, להבין את קשייו, ללמוד ולאמץ את וככזה המ ,מבחינות שונות

המיוחד, וזאת עד כדי כך שיוכל להפוך לשותף במעשה החינוך  חינוךם למומחיהשפת 

 של ילדו. 

בשדה מתהווה זה הדגישו ( דוגמת קדרון, דרעין ושרן) החוקרים הדומיננטיים

לא רק  –מלאכה מלכתחילה את החשיבות הרבה שנודעה לרגישותם של העושים ב

יתר בני עם , כי אם גם בהתייחס למגעים עם הוריו ו"הפגוע" בהתייחס לטיפול בילד

מרכזי בספרות המקצועית  מוטיב השל סבל ומצוקה הורית היוו תיאור 42משפחתו.

 השני למן שנות השישים ועד ימינו.  זו הייתה שזורה בספרות כחוט. האמורה

ת התייחסות המומחים להורים, התבטא מרכיב חשוב ומרכזי נוסף שאפיין א

 "הורה כל"בהבנייתם הטקסטואלית של ההורים בדמותו המדומיינת של איזשהו 

, אל מול תוני משפחוב אוניברסלי. איכויותיו והתנהלויותיו )אל מול הילד הלקוי

זה הוצגו כטבעיות, כסטנדרטיות,  "הורה כל"המומחים והמערכת החינוכית( של 

 שות מכל הורה אחראי ואכפתי.כמצופות וכמתבק

במקביל וכמהלך משלים, התאפיינה ספרות זו בטשטוש ומחיקה של כל אפיון 

לגיטימציה לאיון ההקשר נמצאה במודלים   43.חברתי, מעמדי ותרבותי של הורים אלו

על  הרדוקציה הביולוגיסטיתהביולוגיים, שגויסו להנהרת הפתולוגיות המדוברות. 

נטיות של וו, ביטלה את הרלשל אמת מוחלטתלה בשיח זה מעמד מופעיה השונים, שקיב

יאלי ווגורמים חברתיים, פוליטיים ותרבותיים להנהרתן. על כן, נעשה זה אך טרי

 הגם שמסומנות במאייכים, לשרטט דמויות הוריות סכמטיות ותלושות מכל הקשר

 אמפתיים.

 

 

                                                           
  2002, וראו הרחבה אצל קצ'רגין 42
 שם 43
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 י טיפוחטעונילדים ל "תייםיבעי"הורים  - "אחרת". על ההורות ה7

 לרטוריקה, ובניגוד לקוי למידהאל מול ההבניה האוניברסלית של ההורים לילד 

טעינות העוסק באשר התלוותה להבניה זו, הרי שבשיח המבקשת להעניק אמפתיה 

דווקא באמצעות הדגשת מסמנים אתניים,  "אחרות"הטיפוח הובנו דמויות ההורים כ

 "הורה כל". בניגוד למדירהרטוריקה די י-זאת עלמעמדיים ותרבותיים פרטיקולריים, 

מצא אך י, נתפסו ההורים לטעוני הטיפוח ככאלו היכולים להלקויות הלמידהשל שיח 

 יות חברתיות )אתניות, מעמדיות ותרבותיות(. דהיינו, מלכתחילהתבנבמספר מוגבל של 

 ידי-עלשל ההורים המשמשים כמושאיו  מבדיל סימוןהטיפוח בהתאפיין שיח טעינות 

יצירת חיץ בין הקבוצות החברתיות אליהן הם השתייכו לקבוצות שזוהו 

הורים לילדים טעוני טיפוח תוארו ככאלו שאינם כשירים מבחינות  ."נורמטיביות"כ

)אינטלקטואלית, מוטיבציונית, לשונית, רגשית וחברתית( לסייע בקידומם של  שונות

ל ההורים לילדים טעוני ש "תפקודם אי"ילדיהם. החוקרים השונים הדגישו את 

ממצב זה. הורים לטעוני  עצמאיחלץ באופן יהטיפוח, כמו גם את חוסר יכולתם לה

כגון  תכונות שליליות בעליאינטלקטואלית ורגשית, וכמבחינה כמוגבלים טיפוח תוארו 

של סביבה התרבותית והחברתית פעמים רבות היה תיאור ה ותבוסתנות. פסימיות

 ן מפורש:הורים אלה בוטה באופ

של הילד טעון הטיפוח, ]הסיבה לצורה זו של הפרעה בפעולת האינטליגנציה 
נעוצה בתפקודים סוציאליים ורוחניים של הסביבה. הכוונה כאן לחוסר  [ע.ק.

יחוד דלות תרבותית של ההורים, עוני יאהבת אם מספקת, טיפול מועט וב
אמן ובעיקר ופרימיטיביות, המקפחים כמובן את הכשרים שיש לתרגל, ל

 'אין הוא יכול לסמוך על איש'מכיוון ש]...[ להרחיב במגעים סוציאליים פוריים 

  44.אין אפשרות לסמוך גם עליו[ ...[ ]ד טעון הטיפוח, ע.ק.לבהתייחס לי]

. כך, למשל, ההורים תויגו כבעלי הפרעות נפשיות ולעתים אף תוארה המשפחה כדמונית

"המדובר בנשים שיזואידיות ונות טיפוח: מהות במשפחות טעיאת הא תיאר זקס

הוא המשיך והבחין בין מספר טיפוסים אימהיים אופייניים במשפחות  ."[...] דפרסיביות

אינה מסוגלת להתמכר לילד תוך [ ...] האמורות: "האם שאינה בשלה עדין לאימהות

-הדיס האם]...[  האם האמביוולנטית אוהבת ודוחה את הילד לחילופים]...[  ויתורים

  45היציבות".-הארמונית, חסרת

 גם הפרופיל האבהי נצבע בצבעים קליניים: 

יש לראות גם את האב השתלטן, העובד מחוץ לבית, וסבור כי מגיע לו 'השקט' 
שלו, ואילו העיסוק בילדים הוא חלקן של האמהות בלבד. זהו על פי רוב האב 

שלונותיו יאכזבתו מכהמעורר פחד: עצבני, תוקפני. בני משפחתו סופגים את 
, חוסר שליטתו ביצריו, אופן [של האב, ע.ק.]גסותו ]...[  בעבודה ורועדים מפניו

 46שתייה מופרזת, הכאת האם.[ ...] דיבורו אל האם

                                                           
 308: 1271זקס,  44
 301: שם 45
 שם :שם 46
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טעוני הטיפוח לא גבלו, אמנם, יהם של משפחותם של תיאוריה מרבית

ם יפסיכולוגיאפיונים כללו יחד עם זאת הם אך  בדמוניזציה כזו המתוארת לעיל,

ודמות  47מות האב החלשהבאופן לא אוהד בלשון המעטה. ד הוריםה המתארים את

הנכיחו תדיר את הקשר בין תופעת טעינות הטיפוח לבין איכויות  48האם המרוחקת

פתולוגיות של ההורים במשפחות אלו. כך, לא זו בלבד שהורים אלו לא נתפסו ככשירים 

ואף  בעיהה, אלא שלרוב הם נתפסו כמקדמיה של הטיפוח לסיוע בפתרון בעיית היעדר

כמי ההורים נמצאו לא פנויים לקשרים משמעותיים עם ילדיהם, . כמחולליה המרכזיים

לחולל נזק רב  עלולה ה 49קציה מצומצמת ומוגבלתאמסוגלים לקיים עימם אינטרש

מיכה ההורים הוצגו כמי שחוסכים חיזוקים ות 50.של הילד טעון הטיפוח "אני"בעיצוב ה

"משפחה המצויה בתנאי מצוקה   51.מילדיהם, כשבכך הם פוגעים בהתפתחותם התקינה

חוסר זה בהרגשת קרבה  52.ממעטת להתייחס לילד ואינה מפתחת אצלו הרגשת קרבה"

, בהתפתחות פגומה של החשיבה ושל תפיסת הסביבה. של אשכנזי התבטא, לדידו

 כגורם מרכזי  צגההו ,יתשאובחנה כבעייתהורים מול ילדיהם של התנהלות ה

הדגישו את  53כך, מומחים מרכזיים ילדים.של ה ה תקינ לאלהתפתחות קוגניטיבית 

 .ההשלכות ההתפתחותיות ההרסניות שנודעו לפגמים בקשרים שבין הורים לילדיהם

 הספרות המקצועית הדגישה, אם כן, שתי סדרות מרכזיות של שרשראות

עינות הטיפוח: האחת הבליטה את גורמי הרקע סיבתיות כאחראיות להיווצרותה של ט

יה הבליטה את אפיוניהן הקליניים של יחברתיים, והשנ-התרבותיים והכלכליים

 לרוב נעשה .הירוב האחת את השני-פי-המשפחות. שתי סדרות אלו לא הוציאו על

-כלכלייםטעינות הטיפוח. גורמים  ה שלכהסבר להתהוות תזמני בובשתיהן שימוש 

נטיים לצמיחתה של ווחברתיים וגורמים תרבותיים נתפסו כגורמים ההקשריים הרל

לציון  "עוני ופרימיטיביות"הלשון  טעינות הטיפוח. בלשונם של המומחים שימשה מטבע

 אופיים התחלואתי של שני גורמים אלה. ואולם, גורם מרכזי נוסף שנידון בספרות 

ורי של אותן משפחות שסבלו ממצוקה כלכלית התמקד באופן ספציפי בפרופיל הה

ה בין משלימלדידם של המומחים את החוליה השהיווה  , גורםומנחשלות תרבותית

קוגניטיביות -הפסיכותכונותיהם גורמי הרקע לבין תסמונת טעינות הטיפוח. לשון אחר, 

 צמיחתהאת המסביר נתפסו כמשתנה החשוב ביותר  אלהוהמוסריות של הורים לילדים 

הוצאתה מן הכוח אל הפועל. ההורים נתפסו כמתווכים בין שתי את של התסמונת ו

תקינה ופיתוח לא התפתחות  54לבין ילדיהם. - העוני והפרימיטיביות  - תרבויות חולות

                                                           
 1278אצבעוני,  47
 1271אייגר,  48
 1278אצבעוני,  49
 1277פרנקנשטיין,  50
 1222מינקוביץ,  51
 1277אשכנזי,  52
 1277, אייגר וקוניק; 1271, פרנקנשטיין ;1222, מינקוביץדוגמת  53
 1271אייגר,  54
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של טעינות טיפוח נתפסו, אם כן, לא רק כמעוגנים במצוקה כלכלית ובנחשלות  תסמינים

לכך ניתן  הנורמטיבי. דוגמ תיווך הורי בעייתי ולאיוצא של  תרבותית, כי אם גם כפועל

אמת, הם " כלשונו: "משנה תרבויות"בהתייחסו להורים בני  למצוא בדבריו של סימון

נצרכים גם מבחינה אובייקטיבית, אבל יש שהם נהנים מתלותם הרגרסיבית ומגזימים 

ממלאים את  במידה וההורים עושים כן, הרי שאין הם ."בסימניה מעבר לשורת ההכרח

 "אותה התאבדות פדאגוגית תפקידם החינוכי הנורמטיבי, אלא מבטאים במעשיהם את

  55".[של ההורים, ע.ק.]הנובעת מן האינפאנטיליזציה המלאכותית שלהם ]...[ 

 נמצאנו למדים, שבשיח טעינות הטיפוח הודגשו, בהתייחס להורים, הן קווי

ברות במשפחתם. מהלך השלילי של הִח  הימתאר ייחודיים של מוצא ומעמד והן אופי

כי טעינות הטיפוח הינה תוצר של גורמי רקע גיסא  מחד פשר למומחים לטעוןיכפול זה א

שעתוק הזיהוי בין בשימור וב, הבכך הם סייעו ביציר ,חברתיים-תרבותיים וכלכליים

של שימור בטעינות הטיפוח לבין מוצא מזרחי ומעמד נמוך כשהם מסייעים בכינון ו

המערבית והמודרנית שזוהתה עם  תרבותהבחנה הממסדית בין אוכלוסיות אלה לה

הורים השל  "שליליות"הממסד. מאידך גיסא, הדיונים הקונקרטיים באיכויותיהם ה

 ,כחוליה חסרה אך קריטית בהוצאתה מן הכוח אל הפועל של תסמונת טעינות הטיפוח

על כל פנים, לענייננו   56.של זואפשרו למומחים למקד בהורים את האשמה בהתכוננותה 

" אחראים"טעוני טיפוח כם לילדים חשובה ההבניה הטקסטואלית של הורי

במפגעים הקוגניטיביים, המוטיבציוניים, הרגשיים וההתנהגותיים של  '"אשמים"כו

 ילדיהם. 

כינון זה של אשמה הורית, תוך כדי התייחסות לקטגוריות של עוני ותרבות 

 של אייגר שנסמכה על תורתו של פרנקנשטיין: מצא ביטוי בדבריה 

לפי פרנקנשטיין נוצרת אצל בני העוני אוריינטציה אל החסר ואל מה שאפשר 

( אשר מונעת מן היחיד לנקוט עמדה the haveableשיהיו לו יום אחד )
אוטונומית כלפי העולם. הזיקה אל המיידי והמוחשי מחזקת אצל היחיד את 

נתון למקריות ולשרירותיות של התנאים החיצוניים; חווית היותו אובייקט ה
מכך אינו מגיע לידי עימות והתמודדות עם המציאות, המאורעות  האכתוצ

פרסונאלית של -והאנשים שבעולמו. מכאן נובעת גם ההתייחסות הבלתי
העוני אל הילד. ההורים הללו מתייחסים אל הילד כאל -ההורים בתרבות

דיהם כלפיו ומבחינת הציפיות שהם מצפים אובייקט מבחינת מילוי תפקי

 57ממנו.

 היא טוענת: עוד

ת 'פרימיטיביות' הגורם המחליש את ההתייחסות הפרסונאלית מצד ובתרבוי
ההורים היא הסמכות המוחלטת של המסורת. החיים במערכת סגורה של 

התנהגות קבועים מגבילים את -משמעיים ודפוסי-אמונות, ערכים חד

                                                           
 21-28: 1222סימון,  55
כמו  ,עשויים המומחים ,שלותם של ילדיהםבנח "אשמים"ההורים מוְבנים ומוַבנים כשמשעה 56

 לנער חוצנם מגילויי אחריות ומדיניות ממשית לתיקון פערים ומצוקות חברתיים. ,גם הממסד
 13: 1271אייגר,  57
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ת של האני האינדיבידואלי, ובמקומו מתהווה אצל היחיד אפשרויות ההתפתחו
 השתייכות לאני קולקטיבי אשר לגביו חש עצמו היחיד כאובייקט.

בילדיהם: "הקשר  "אני חלש ופאסיבי"טעוני טיפוח עיצבו ילדים ללדברי אייגר, הורים 

ת 'פרימיטיביות' הוא תוצאה של איכו העוני ותרבויות בין חולשת האני לבין תרבות

  58.היחס של ההורים אל הילד"

ביותר של הורה לילד  "בעייתי"ככלל, מהמחקרים השונים ניתן לשרטט פרופיל 

הם המאפיינים המזוהים עימו בספרות  כאשר  "אחר שלילי"פרופיל של , טעון טיפוח

נוקשות מחשבתית, חוסר היגיון, היעדר השכלה, בורות  :כגוןקוגניטיביים מאפיינים 

חוסר אמונה בכוחותיו, פסיביות, סף תסכול  :אישיים כגון; מאפיינים הישגיות-ותת

רכי המשפחה, וצ לשחוסר הבנה : כגון משפחתיים ; מאפייניםטחוןינמוך וחוסר ב

עות מצד יהיעדר התייחסות רגשית לילדים ולבן/בת הזוג, סמכותיות מצד האב וכנ

תרבות הסביבה ותלות  כנחשלות תרבותית, צמצום בקשר עםנוספים ; ומאפיינים האם

 59בסמכות חיצונית.

די הסבר י-עלהשתמעויותיו של שרטוט פרופיל שלילי זה את ניסיונות למזער  

רגשות אהבה, חיבה או  עדר ביטוי של יה האל הילד אין פירוש לא אישית התייחסות ש

אין בהם כדי לטשטש את הבנייתם של הורים אלו באופן ה של ההורים לילדיהם, דאג

 טעון טיפוח מזוהה, מחד גיסא, עם מוצא מזרחי ומעמד נמוך,ילד ג. הורה למתיי

ומאידך גיסא הוא מסומן באמצעות מפרט עשיר של מסמנים פסיכולוגיים שליליים. 

 "העצמי". גם "נחשלות"עוני ומזרחיות שימשו בכתבי המומחים כמסמנים של תרבויות 

 ם אלה באמצעות מסמנים שליליים. סומן בכתבי יו,ותגובות ומבעישלל על , של ההורה

 : שתי תרבויות של אשמה"םינורמטיבי"להורים  "נחשלים". השוואה בין הורים 8

 שנישל כמו גם , שני טיפוסי ההוריםשל מפורש זה לצד זה באופן  הצבהחשוב לציין כי 

 ., היא נדירה בספרותטיפוסי הפסיכופתולוגיות

הובלטו ים לטעוני טיפוח, של הור "בעייתיות"איכויותיהם האך יש ש

( של טיפוסי הורים Juxtaposition)זה לצד זה  הטקסטואליתצבה ההבאמצעות 

, הסייעה בכינונם ההדדי המנוגד. כך לדוגמ", םינורמטיבי"לטיפוסי הורים  "נחשלים"

  60:טענה אבני "הורים באוכלוסייה נחשלת"כותרת התחת 

פותחת מהווים בדרך כלל המ-יה הותיקהיהורי התלמידים משכבת האוכלוס
גורם חיובי ומדרבן בחינוכם של ילדיהם וגורם המעודד את לימודיהם. הם אף 

הספר לבין -יודעים להעריך נכונה את חשיבותם של היחסים התקינים בין בית
ידי -ההורים, ולכן יוזמים הם גם מצידם פעולות לחיזוק הקשר הזה, על

ידי פעילות -או האחות(, עלהספר )אצל המנהל, המחנך -ביקורים בבית
קונסטרוקטיווית במסגרת ועד ההורים וכיו"ב. לעומת זאת אין התלמיד הגדל 

                                                           
 שם: שם 58
הורים  מומחים, לדעת ,רשימה ארוכה יותר של מאפיינים עימם מזוהים (1271) ראו אצל שרני 59

 .טעוני טיפוחילדים ל
 28: 1277אבני,  60
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בסביבה מקופחת זוכה בתחום לימודיו תמיד לעידוד ולדרבון מצד הוריו. יש 
-לימוד סדירים, על-שהוא נתקל ביחס אדיש, ויש שהוריו מונעים ממנו תנאי

 .פקידים לצורכי הביתירותים ובתידי העסקתו המופרזת בש

 ככאלו שאינם ממלאים את ייעודם "נחשלים"מראה מעוותת מוצגים הורים  כבתמונת

 ההורי והפדגוגי.

התייחסות לחינוך טעינות הטיפוח חושפת העוסקת בהספרות המקצועית 

מיון שונה ומובחנת מזו של שיח לקויות הלמידה להבנה ולארגון  תורת הציעהמ המיוחד

י. הפרדיגמות המארגנות שמו את הדגש על אלמנטים סביבתיים תוך של הסדר החברת

באמצעות מסמנים שליליים. ההורים במידה רבה זוהו גם הילדים של הורי  מונם יס

שלונותיהם של ילכ "אחראים"כבאופן פרדוקסלי ו בנחשלותם של ילדיהם "אשמים"כ

61.ילדיהם
 

היזק "וד גמור לזה של הבמובנים נודעים נמצא שיח טעינות הטיפוח מנוגד ניג

 שונה. ית מיון חינוכ לקויות הלמידה(. האחרונים הציעו תורת שקדם לשיח ) "המוחי

בעיות לימודיות והתנהגותיות כמסבירים הם שמו את הדגש על אלמנטים ביולוגיים 

 הדגישו את חשיבותה של רגישות מומחית למצוקות ההורים, וטענוו בקרב ילדים

  62הורית בהתהוותן של הלקויות. "אחריות"או  "אשמה"להיעדר 

שני השיחים מדגימים שני טיפוסים של אחריות הורית: שיח לקויות הלמידה 

)ההורים אינם אשמים מבחינה  "אשמה ואחריות"משקף מודל משלב ומכיל של 

אחראים לניהולה(, ואילו שיח טעינות הסיבתית בגרימת הלקות של ילדם, אך הם 

סיבתית )ההורים אשמים מבחינה  "אשמה ואחריות"דיר של הטיפוח משקף מודל מ

בגרימת הלקות של ילדם, אך הם אינם אחראים לניהולה(. בשני השיחים נודע להורים 

רה ספ  וברות של השיח הרפואי והחינוכי ספ  ב ובמיקומ שונה אםגם , תפקיד מרכזי

   63הפרטית של המשפחה.

 מדי  בשיח לקויות הלמידהוההקשר האתני והמע "האחרּות". על טשטוש 9

 ,לעולם הרגשי ,שיח לקויות הלמידהבכתביהם אודות  ,המומחיםשל יהם התייחסויות

 פונות גם הן, לכאורה, להורים באשר הם הורים. אינדקס המסמנים הרגשיים משרטט

אוניברסלי, ואולם הוא נסמך למעשה  "כל הורה"אמנם, על פניו, את דמותו הראויה של 

                                                           
פרדוקסלי משום ששיח טעינות הטיפוח עצמו הדגיש את שוליותם המעמדית והתרבותית של 61

חברתי שהיה נעוץ -הורים אלו במבנה החברתי, תוך שהוא מטשטש את הפוטנציאל הביקורתי
 .חתה והדגשתה של שוליות מבנית זובעצם הנכ

אלה, המתייחסים לחינוך ם עד עתה לא הוצגה בספרות כל התכתבות מפורשת בין שני שיחי62
פרסם. לעת עתה די אם יצוין התל עתידהכותב מחקר זה מבקש למלא חלל זה במאמר  .מיוחד

המומחים החינוכיים חוגי שהתכתבויות הדדיות מפורשות בין שני השיחים כמעט ולא נמצאו. 
וח האחת של מומחים לטעינות טיפ :שיח מובנות התארגנו באופן כזה שנוצרו שתי קהילות

שתי הקהילות פרסמו מחקרים ם מיה של מומחים ללקויות למידה. הגם שמומחייוהשנ
לא נעשה ניסיון מפורש לשלב בין , רוב וכמעט באופן מוחלט-פי-עת, הרי שעל באותם כתבי

לא כל שכן לתהות על משמעותו ומקורותיו של , שיח טעינות הטיפוח לזה של לקויות הלמידה
 שניהם בבעיות חינוכיות בעלות מאפיינים דומים.  העוסקיםים, החיץ הקיים בין שני השיח

ראו אצל  ,רותספ  ההמרכזי של ההורים בתיווך בין  םעל תרבויות הוריות של אשמה ועל תפקיד 63
 Singh, 2004)) סינג
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מעמדית, תרבותית מבחינה  נבדלתשי והפרקטי של קבוצה חברתית על המערך הרג

אפוא הינה ציווי מוסרי כמו גם פריבילגיה אפשרית של  "נורמטיבית"הורות  64.ולשונית

אותו ניתן למקם ושקהל הורים מובחן המצוי בקו האופק המדומיין של כתבי המומחים 

כמורכב מאוסף של  בתוך גבולות מעמדיים, תרבותיים ולשוניים, חרף הצגתו

 ידואלים.באינדי

באמצעות סדרת מאפיינים קוגניטיביים, נבנה  "טוב"ההורה הדיוקנו של 

אינטלקטואלית, מוטיבציונית, מבחינה כשיר הוא התנהגותיים, רגשיים ואישיותיים. 

ואף  םמומחיהשל  מקצועיתרגשית וחברתית להבין את קשיי הילד, ללמוד את השפה ה

בכתבים ניתן לחלץ  ופיעיםתיאורי ההורות הממ במעשה החינוכי. פעולהעימם  לשתף

חיים  מנהל אורחון אינטליגנטי, שאפת, תרבותי, את אפיונו הטבעי, כביכול, כאורייני

ההורה המדובר אף מתאפיין בסדרת שדה הטיפול. יש השלכות על  לכל אלו ."עשיר"

 .ל הממסד החינוכירגשות ורגישויות המאפשרים לו לסייע בהעצמת ילדו אל מו

רוב הכותבים נטו לטשטש ולמחוק אפיונים מעמדיים, חברתיים ותרבותיים  

של המשפחות אותן הם תיארו. טשטוש ומחיקה אלו הסתייעו באתיקה הדיסציפלינרית 

אנונימיות של המאוזכרים בספרים, בפרסומים ובדוחות. קוד אתי ה על השחייבה שמיר

ות ישירות ומפורשות בכתבים למעמדן ולשיוכן התייחסוישל זה מקשה על חילוץ 

 החברתי והמיון דונות. בכך הוא מסייע בהצפנת הריבודיהחברתי של המשפחות הנ

ספרות המחקרית והמקצועית. באופן מפורש ניתן לעמוד על המצויים בהתרבותי 

אך מתוך הערות ואזכורים  ,הגבולות המעמדיים והתרבותיים של מושאי הכתיבה

תחום העיסוק, איזור המגורים או תרבות הפנאי של משפחה לקוניים הנוגעים אגביים ול

ילדים הורים לשל כשהוא נדרש להתייחס לקבוצות  ,זו או אחרת. כך, כבר אצל סיגל

 קבוצות"הוא מדגיש את חשיבותן כ ,ם של המשתייכים אליהןולכישוריה למידה לקויי

שפעתן הפוטנציאלית תוך שהוא מעיר חינוכית ואת עוצמת ההמדיניות ה על קובעי "לחץ

אפשר למצוא קשת  –כבכל קבוצת אנשים  –"בכל קבוצת הורים בדרך אגב: לגביהן 

   65רחבה של מקצועות: עורכי דין, רופאים, סופרים ופרסומאים".

מתוך הכתבים מצטיירת תמונה לפיה הליבה הצרכנית של שיח הלקויות  

ותיקות ואשכנזיות, , משכילות, ותהתייחסה בהקשר הישראלי לקבוצות מבוסס

 66לקויות הלמידה.ם למומחיהשיכולות היו להפיק תועלת חברתית משירותיהם של 

הוחלפו ומתאר חברתיים אלו,  ואולם, במרבית הכתבים טושטשו לחלוטין קווי

ידואליים: קוגניטיביים, רגשיים, התנהגותיים ואישיותיים. חילופין וובמאפיינים אינדי

את זיהויים בכתבים של הורים מקבוצות חברתיות ייחודיות כשותפיהם אלה אפשרו 

                                                           
 מרמזים גם ,המסמנים של ותיקות, טיפוח תרבותי, לשון תקינה ובעלות על משאבים כלכליים 64

 או לפחות כלא מזרחים. , ני של רבים מהורים אלו כאשכנזיםם האתיעל זיהוי
 37: 1222סיגל,  65
לקויי למידה הינו אנקדוטלי ילדים המידע בנוגע לפרופיל האתני של אוכלוסיית ההורים ל 66

ברובו. ואולם אפיוניהם המעמדיים, התרבותיים והלשוניים של הורים אלו עומדים בעבור 
בוססת ובעלת הון תרבותי. ניתן לראות באפיונים אלו גם אוכלוסייה מטופחת, ותיקה, מ

 ת אשכנזית. בכל מקרה, ראוי לבצע מחקר היסטורי שיתחקה אחר יסודקורלטים של אתניּו
 אתני זה. 
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הפוטנציאליים הטבעיים של המומחים מבלי שתהיינה התייחסויות מפורשות בשיח 

של אחדות  הסמלהבנות טקסטואלית לאפיוניהם החברתיים. כך הצליחו המומחים להַ 

 מובחניםהתם הורים נטיות של מומחיותם לאוווובה בעת לתחום את הרלאוניברסלית, 

 .חברתית

שותפים כעל רקע מסמנים אלו מזוהים למעשה הורים מבוססים ומשכילים  

ידואלי בילדים, כי אם גם ללמידה בפוטנציאליים וטבעיים לא רק לטיפול האינדי

עצמו. לא כל הורה יכול היה להיות שותף  "ידע לקויות הלמידה גוף"הפצה של לו

עליו לאמץ היה , ללמידה ולהפצה של השיח. לשם כך למומחים לטיפול, להתייעצות

רק דמות הורה זו שנמצאה . כפי שצוינו לעיל() "הורה כל"ולפתח מאפיינים של 

לחיקוי  בעבור אותן קבוצות חברתיות  לשמש מודליכלה  ,תרבותיתמבחינה מתאימה 

יח עוצבה מלכתחילה. בכך גם ניתן צידוק בשהיא מבוססות ומשכילות, אשר בצלמן 

הטיפול  המומחים ליצירתן של הבחנות מושגיות, פרופסיונליות ומוסדיות בין מושאי

 אחרים.  "טיפוליים הגיונות"לבין אלו שעליהם היו צריכים לחול  ,נטייםווהרל

  סיכום

תחת חסותו של שיח המומחים אודות קשיי למידה, התארגנו בישראל שני דימויים 

הטעונה  ,ילדים לקויי למידההורים לשל  ,"טיביתנורמ"מנוגדים של הורּות: הורּות 

, של הורים לילדים "אחרת"אל מול הורּות  ,אמפתית ובאסוציאציות חיוביותהסמלה ב

  ובאסוציאציות שליליות.הסמלה מדירה הטעונה בטעוני טיפוח, 

, דהיינו כשונים "אחרים" הבנייתם של הורים לילדים טעוני טיפוח כהורים

ביטויה בזיהוי הקשיים את מצאה ", יםנורמטיבי"כ ושהומשג יםרבאופן מהותי מההו

איכותית מקשיים דומים ואף זהים של ילדים שלא נמנו מבחינה של ילדיהם כנבדלים 

בלשון המומחים(.  "תקינים"או  "מטופחים"על האוכלוסייה טעונת הטיפוח )ילדים 

רת שיח המומחים, מוחלטים במסג "אחרים"מכיוון שההורים טעוני הטיפוח הובנו כ

שנמצאו שונים באופן מהותי מיתר  "אחרים"כ טעוני הטיפוחהתכוננו גם הילדים 

סימבולית זו עתידה הייתה למצוא ביטוי ממשי בהסללתם החינוכית  "אחרות"הילדים. 

ספר ובהקשרים חברתיים  הדרתם בבתי "קידום"מטה של הילדים טעוני הטיפוח וב

תוך טשטוש  ",נורמטיביים"לדים לקויי למידה כהורים נוספים. הבנייתם של הורים לי

הפוטנציאלית, באה לידי ביטוי בזיהוי הקשיים של ילדיהם אך כגרסאות   "אחרותם"

נמצאו חריגֹות לעתים התפתחותי נורמטיבי בעיקרו. אמת,  סטטיסטיות על פני רצף

הלמידה.  התקינה של חלק מהילדים לקויי םקשות או עיכובים משמעותיים בהתפתחות

מוחלטים,  "אחרים"גם במקרים קשים אלו נוטרל פוטנציאל הסימון של ילדים אלו כ

כמותית בלבד מקשייהם של ילדים שאינם מבחינה היות שקשייהם הובנו כנבדלים 

. לקויי הלמידה "מהותיים"ולא כ "טכניים". הקשיים אף הומשגו כלמידה לקויי

 "אחרותם"הגם שסבלו מלקויות.  "תקינים" כן, באורח פרדוקסלי כילדים התכוננו, אם

תרבותית, חברתית וחינוכית, -סימבולית "האחרה"כלקויי למידה לא גררה בעקבותיה 
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ספרי או  דמה פרקטיקות של הסללה חינוכית כלפי מטה ושל הדרה בהקשר הביתיולא ק

 בהקשרים חברתיים אחרים.

, וההוראות השונות העצמי שהתארגנו במסגרתם שני דימויי ההורּות, ייצוגי

 מעמדי ההיררכי והבלתי-נו אותם, שיקפו את המבנה האתנוישל התפתחות שאפי

 בעת סייעו בשעתוקו. שוויוני של החברה בישראל, ובה

מיצבו  ,ההבניות הטקסטואליות השונות של המומחים את שני טיפוסי ההורּות

הורים באופן ניגודי ביחס לקשריהם הפוטנציאליים עם המומחים:  ותםא

כשותפים טבעיים למומחים מזה, אל מול , מוצבו "סובייקטים"שהינם  "יםינורמטיב"

לביקורת מושאים ו "אובייקטים"כממעמד נמוך וממוצא אתני מזרחי  "אחרים"הורים 

  מזה. תיוג קלינימלומדת ול

על מנת להבין את מלוא השפעתן של ההבניות הטקסטואליות הללו, יש 

בשנות השישים התהוותה ונפוצה מדיניות  .י וחברתי רחב יותרלהעמידן בהקשר חינוכ

מאז הקמת המדינה ועד שנות השישים שלטה  67.סגרגטיבית בחינוך בישראל

לימוד  האידיאולוגיה של שוויון בחינוך, שפירושה היה קיומם של תנאים שווים ותכניות

 ישיםהתגבשות האידיאולוגיה הסגרגטיבית בשנות הש 68.הספר-שוות בכל בתי

התפתחה על רקע של גלי הגירה  זו אידיאולוגיה .בשיח טעינות הטיפוחהתמקדה  

, דימוי שלילי בקרב הוותיקיםלחלק מן המהגרים היה ממדינות שזוהו כנחשלות, 

 69נטליגנציה.יוהשתרשות האמונה הציבורית בתקפותם של מבדקים למדידת הא

ן השנים, מאיר פן קיומו של שיח הלקויות המקביל שצמח בישראל של אות

נוסף במעשה התגבשותה ההיסטורית של אידיאולוגיה סגרגטיבית זו: קטגוריית טעינות 

  לא צמחה בחלל ריק מהמשגות חינוכיות ,כיום מביקורת החבוטה ,הטיפוח

בקטגוריות אלו  .לקויות הלמידה -קטגוריה לעומתית מולה צמחה אלטרנטיביות. 

מעמדית ואתנית. המסלול החינוכי של מבחינה ם השתקפו ויוצרו סובייקטים מפוצלי

המסלול , לקויות למידה שימש כמקבילתו ההיסטורית של מסלול טעינות הטיפוח

 הלמידה מסלול לקויותאלא שבעבור השיח הישראלי ההגמוני.   "האחרים"שייצר את 

  שימש גם 70שיוחד בעבור אוכלוסייה אשכנזית, ותיקה, משכילה ומבוססת מעמדית

 הסימבולית הפוטנציאלית של ילדיה המתקשים של "אחרותם"של מחיקת   ולכמסל

טעוני הטיפוח מן הספרות  ם שלהוריהעלמות יה  ,באופן פרדוקסלי אוכלוסייה חזקה זו.

הקלינית המחקרית והמקצועית בישראל במהלך שנות השמונים יצרה בה חלל, שכן 

. באופן מעניין, מייצר חלל זה כדי כך נעלמוותוך  "האחר"הללו ששימשו בה בתפקיד 

של ההורים  "האחרתם", החדש תוטקסטואלי תפרופסיונלי "האחרה"לפוטנציאל 

היו טמונים כבר, למעשה, ה ניצניש )ההורים לילדים לקויי הלמידה( דאז "החזקים"

                                                           
 1270זיו,  67
 שם 68
 1277, הרחבה על מגמות אלו ראו למשל אצל סבירסקי 69
 ה של קטגוריית לקויות הלמידהנגדתעל מקבילה היסטורית זאת ניתן ללמוד הן בהסתמך על ה70

 לזו של טעינות הטיפוח במאמר זה, והן בהסתמך על דרכי ההבניה הטקסטואלית של קהל
 .זהיעד של מומחי הלקויות במאמר עתידי של מחבר מאמר ה
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בעת שהתהווה שיח קליני זה: ההורים נתבעו כזכור לנהל את הלקות של ילדיהם 

מומחים והשתתפות פעילה בטיפול בילדיהם. במודל משלב שותפות עם הבאמצעות 

היענות של ההורים לתכתיבי המומחים עלול חוסר לפיו  ,איוםהיה ומכיל זה חבוי 

לקויי למידה  ם לילדיםלהתברר כמזיק וכפוגעני בעבור ילדיהם המתקשים. כך, הורי

ולים למצוא מבחינה היסטורית, על "סובייקטים טובים"שהתכוננו בספרות המומחים כ

זאת לאור התפשטותו  .העכשוויבהקשר התרבותי  "אחר"עצמם בתפקיד ההפוך של ה

הסובייקטים המוְבנים באמצעותו  האינפלציונית של שיח לקויות הלמידה והפיכתם של

  71קליני העכשווי.-לפרדיגמה הדומיננטית של סימון לקות בשיח החינוכי

כמו גם של לקויי הלמידה העתידית של הורים אלו,  "האחרתם"אפשרות 

מקורה בפרדוקס המצוי בליבתו של השיח העכשווי אודות לקויות למידה, , עצמם

 פרדוקס המתבטא במתח המתקיים בין ממדיו המשחררים מתיוגים שליליים כדוגמת

לבין ממדיו המתייגים בפוטנציה של שיח זה. מבחינה היסטורית  ,טיפשותאו  עצלות

י את אופני שרטוט הפרופיל החיובי של ההורים ללקויי חשף, אמנם, המאמר הנוכח

רפואי אודות לקויות הלמידה קיימות גם -הלמידה, ואולם יש לזכור כי בשיח הקליני

, "הפרעות"וכבעלי  "לקויים"מגמות מתייגות, המסמנות סובייקטים אנושיים כ

ת סובייקטים שהבנייתם מאופיינת בהפשטתם מאיכויות של אחריות, אוטונומיו

 ומוסריות.

 מקורותרשימת 

תואר לקבלת  ה. עבודבית הספר 'נצח ישראל': ביה"ס המיוחד הראשון בא"י(. 1277) 'אבני, ד
 אביב.-מוסמך. אוניברסיטת תל

 אביב: ספריית הפועלים.-. תלהוראה משקמת לתלמידים טעוני טיפוח(. 1271) 'אייגר, ה

עיונים טיפוח. -ום החשיבה של תלמידים טעוני(. הדרכת המורה לשיק1277) 'וקוניק, נ 'אייגר, ה
 .37-23, 15 ,בחינוך

 השפעת לימוד הממוצע בשיטת הוראה יחידנית מודרכת, תוך שימוש(. 1278) 'אצבעוני, ז
עבודה  .בממצאים מפסיכולוגיה התפתחותית, על הישגי מתבגרים טעוני טיפוח

 אביב.-תללקבלת תואר מוסמך. אוניברסיטת 

כושר מיון מילולי של מושגים בעולמות תוכן שונים אצל תלמידים טעוני (. 1277) 'אשכנזי, ד
 אביב.-אוניברסיטת תל. תואר מוסמךה לקבלת . עבודטיפוח ומבוססים

 . ירושלים: שוקן.הפסיכולוגיה של הקריאה: אבחון ליקוייה ודרכי תיקונם(. 1277) 'בלגור, ר

הומניזציה כלפי עובדים זמניים -טים: מחויבות ודהגמדים או רובו(. 2002) 'ובנימין, א 'גוצלב, ר

  .213-270 ,2, 7, סוציולוגיה ישראלית .בקרב מנהלי משאבי אנוש במגזר הציבורי

-לקותקדרון )עורכת(, ר' : (. עיכוב בהבשלה ולקויים בתפקודי המוח. בתוך1272) 'דרעין, ע
 חינוך והתרבות.ירושלים: משרד ה. (17-7)עמ'   למידה: אפיון, אבחון, טיפול

                                                           
טמונים היו ניצני "האחרה" בשיח הלקויות למן התהוותו,  םגם בהתייחס ללקויי הלמידה עצמ71

מוחיים. לעובדה זו עלולות להיות -כבעלי ליקויים נוירולוגייםשהרי הללו הוגדרו בו 
כך פויות בעבורם בעתיד. רמז מטרים  לצ השתמעויות סימבוליות ופרקטיות שליליות ובלתי

תלמידים תעודות בגרות של מיוחד בניתן למצוא בדרישות המועלות לפרקים בנוגע לסימון 
( של לקויי הלמידה בהקשר התרבותי החדש Otheringלקויי למידה. עוד על גילויי האחרה )

  .2002קצ'רגין,  ראו אצל ,זמננו-ובשיח החינוכי בן
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 אורנים.מכללת : קרית טבעון. נוירופסיכולוגיה והילד החריג(. 1278) 'דרעין, ע

 האוניברסיטה הפתוחה.רעננה: . פסיכולוגיה בחינוך(. 1270) 'זיו , א

 ,רבעון לדברי פדגוגיה ופסיכולוגיה –החינוך (. על קשיי חינוך כאתגר למחנך. 1271) 'זקס, ש
 . 307-302, גיליון אפריל

. ירושלים: התלמיד טעון הטיפוח: בעיות דיאגנוזה, אטיולוגיה ושיקום(. 1222) 'מינקוביץ, א
 שרד החינוך והתרבות.מהאוניברסיטה העברית ו

הספר: היבטים -בתנועה מתמדת. הילד ההיפראקטיבי בבית ובבית(. 1278) 'מרגלית, מ
 אביב: ספריית הפועלים.-. תלחינוכיים ופסיכולוגיים

. (122-118)עמ'  .I.Q-מיתוס ה, בלום )עורך(ג' : בישראל. בתוך .I.Q(. מבדקי 1277) 'קי, שסבירס
 אביב: ספרי מפרש.-תל

 אביב: ניצן. -תל .לעזרת הילד פגוע המוח: מדריך להורים(. 1222) 'סיגל, א

 .18-7 ,ד"י ,מגמות(. על משנתו החינוכית של קרל פרנקנשטיין. 1222א )"סימון, ע

 אביב: רמות.-. תלפגיעה מוחית וליקויי למידה(. 1278) 'שסימפסון, 

 אביב: ספריית פועלים.-. תלכנות ושוויון: הרהורים של פסיכולוג ומחנך(. 1277) 'פרנקנשטיין, ק

אביב: עם -. תלפרקים בתורת ההוראה המשקמת :הם חושבים מחדש(. 1271) 'פרנקנשטיין, ק
 עובד.

 אביב: אוצר המורה.-. תלחשבון: אפיון, אבחון וטיפולקשיים בלמידת (. 1271) 'קדרון, ר

חיבור לשם  .לומדים )ב(הפרעה: מבט סוציולוגי על לקויות למידה בישראל(. 2002) 'קצ'רגין, ע
 אביב.-קבלת תואר דוקטור. אוניברסיטת תל

 .128-177 ,החינוך הקריאה. א )תשכ"ו(. הקריאה והילד עשוק"רובינסון, ה

 אביב: אוצר המורה.-תל .לקות הקריאה: אבחון וטיפול(. 1222) 'ונצ'ז, ג 'רוסול, פ

 ספריית הפועלים.אביב: -תל .ליקויי למידה ותיקונם(. 1222) 'ושרן, י 'שרן, ש

 .200-120, 2, ז"כ ,מגמותטיפוח בראי אנשי מקצוע. -(. אבות ואמהות טעוני1271) 'שרני, ש
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