
 עצמיהבניהול עצמי אצל תלמידים בעלי כשל הניהול הפיתוח 

 באמצעות תרפיה באמנות

 אלון האס

 תקציר

המאמר עוסק בשאלה של אחריות, כפי שהיא באה לידי ביטוי בניסיון לסייע לתלמידים 

אפשרות להרחבת ההתבוננות במאמר מוצעת ונבחנת עצמי. ההסובלים מכשל בניהול 

לוגית מתבונן בה וגישה הפנומנביפת האופן בו מטפל באמנות ידי חש-על ,כשלבתופעת ה

 - EDF) המונח "כשל בניהול העצמי" מחודשת לשאלת האחריות. תהתייחסוציע ומ

Executive Dysfunction) מטלות  לתסמונת של תלמידים אשר בבואם לבצע סמתייח

מגיע  אקדמיות מתקשים להביא לידי ביטוי את הפוטנציאל האקדמי שלהם. המונח

   .DSM-מתוך עולם המונחים של לקויות הלמידה ולא זכה להגדרה כתסמונת ייחודית ב

מעגל בהתבסס על הופעתו של המונח בהקשר של לקויות למידה  נדונה מאמר ב

"אפקט ההצללה" הלקויות, האופן בו הנושא מטופל בתחום אסטרטגיות הלמידה ו

של תפיסת ה"כשל בניהול עצמי". דיגמלי צעתו לשינוי פרהגותו של יונתן שתיל והמתוך 

 צורך ל ,המשךב. תחום הרפואהספרות בעל  נסמך סקירת הספרותחלקה הראשון של 

הסברו של ברקלי להפרעה תייחס לא, גיית האבחנה הרפואיתסוו הכרת מנגנוני הניהול

בהמשך מתואר , ותרפיה באמנותעוסק ב של הסקירההשני  חלקה .במנגנוני הניהול

 של הגישה הפנומנולוגית בתוך מרחב הגישות בתרפיה באמנות.קומה מ

 טיפול עזרתם יכוליודגמו אלמנטים שונים ב SIBAM-באמצעות מודל ה

 בתופעה.להתבונן  תבאמנות בגישה הפנומנולוגי

תלמיד של ה "אחריות"ה מהו פיתוח( 1) ות:שאלמספר הדיון יעסוק ב

לראות בפתרון אותו מציע המאמר ניתן ( האם 2בעל כשל בניהול העצמי?; )המאופיין כ

 .חקר הנושאאת ך יכיצד ראוי להמש( 3)-?; ותשובה לפרדיגמה חליפית

לקויות  הצללה, גישה פנומנולוגית, תרפיה באמנות, כשל בניהול העצמי, :מילות מפתח

 למידה
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 כשל בניהול העצמי

הראשון, כתסמונת בתוך ": כשל בניהול  העצמי" מונחלניתן לזהות שני שימושים 

 יכולת תכנון, כמו למשל, על למנגנוני הניהול העצמי-והשני, ככותרת ,לקויות הלמידה

אבחנה בין תיעשה במאמר  קשב פרואקטיבי, זיכרון עבודה, ויסות תגובה וכדומה.

הבאה  או להפרעה נוירולוגית לתסמונת תייחסמכאשר כשל בניהול עצמי , המושגים

צריך לטפל בו תבגר עליית כמות המידע שמל הוקשורלידי ביטוי בגיל ההתבגרות ואילך, 

יסות והנו היכולת לו ,חומר עתירותתנאי הכרחי לביצוע מטלות מורכבות ובצורה יעילה. 

 בלתיתגובות צירה של ח ואף לעוקילפותשומת לב, ד וקילמלריכוז מתמשך, , עצמי

יוצג תסמונת, ם בגדר לעומת זאת, כאשר מדובר בהפרעה במנגנוני הניהול שאינרצויות. 

 1"הפרעה במנגנוני הניהול". נחוהמבמאמר 

מן הראוי לציין  ."מעגל הלקויות"הוגדר בעבר במסגרת  "כשל בניהול עצמי"

ואת מקומו תפסה  ,הושמט "לקות למידה"המונח שבמדריכים הרפואיים  בהקשר זה

אך ורק במה המתמקדת  (Specific learning disorder)"הפרעת למידה ספציפית" 

מציע התייחסות מחודשת ללקויות הלמידה  2שתיל "לקויות מילוליות". ונהשבעבר כ

מתייחס לתופעות הללו כאילו הן  ,מתוך הבנה כי האופן בו נעשה השימוש הרגיל בסיווג

דבריו ה"הצללה" נוצרת כליקוי מאורות לשבעיות אובייקטיביות של התלמיד, בעוד 

על  יותר. "בעייתי"ככל שהמערכת מקדשת תכונה מסוימת, מי שחסר אותה הופך לו

, יש להבין תחילה את האופן בו מצוי את הדרישה להתייחסות המחודשתמנת להבין 

 .מעגל הלקויות"כ"הכשל בניהול העצמי בתוך מה שהוגדר 

מעגל הלקויות

דיסלקציה

דיסקלקוליה

דיסגרפיה

לקות בשפה 

המדוברת

ADHD

הפרעות בתחושה 

ותנועה

לקות בלמידה 

חברתית

EDF
דיסלקציה

דיסקלקוליה

דיסגרפיה

לקות בשפה המדוברת

ADHD

הפרעות בתחושה ותנועה

לקות בלמידה חברתית

EDF

 

לפגיעה כללית  מוביליםבאים ו יותר מהתחומים האחד אכאשר  תוגדר למידההלקות 

הפרעת : ADHD (Attention Deficit Hyperactive Disorder)( 1: )בהישגים הלימודים

הפרעה SMD (Senso Motoric Disorder :)( 2; )קשב וריכוז עם או בלי תנועתיות יתר

                                                 
1

-פי ה-למרות השימוש הנרחב בהגדרה בתחום הקליני, הרי שהתופעה לא סווגה כתסמונת על 
DSM   (ספר האבחנות הפסיכיאטריות האמריקאי.) 

  Hosenbocus & Chahal, 2012;Pramuka et al., 1995  
 2002שתיל,  2
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נה של הפרעה המתבטאת בהב: לקות בלמידה חברתית( 3; )בתחום התחושה והתנועה

 כשל בניהול העצמי.EDF (Executive Dysfunction :) ( 4)-; והקודים החברתיים

מתייחסים  3מטפלים שונים בתחום לקויות הלמידה מקדמיםהרעיונות אותם 

של האדם שהוגדר כלקוי  ולצורך לפתח התבוננות מחודשת, כזו שמתמקדת בייחודיות

ה שהוא סובל מתכונות שונות בעובדבראש ובראשונה להכיר הווה אומר, . למידה

לכוון את  עתובה ב ,הפוטנציאל שלו במערכת החינוכיתיו לממש את מקשות עלה

 לפיתוח של חוסן וייחודיות.  הטיפול בו 

מופיע הן בהקשר של כשל במנגנוני הניהול  כשל בניהול העצמי אף כי המונח

הגורמים הללו הקשר בין שני והן במובן של תסמונת הכשל בניהול העצמי, הרי ש

מחד,  .כשל במנגנוני הניהול לא תמיד יהפוך לתסמונת של כשל בניהול העצמי מורכב.

, אידךמידי כשל במנגנוני ניהול, ו-נגרם עלאינו  כשל בניהול העצמיישנם מקרים בהם 

סובלים מכשל במנגנון זה או אחר ממנגנוני הניהול, מוצאים דרכים רבים ה תלמידים

 4.סלקט המפוצה"יבדומה ל"ד ,פיותמצעות פיתוח מיומנויות חלובאלעקוף את התקלה 

סלקציה, אם ילא יוגדרו כד ,זיהוי כשלים בעיבוד הפונולוגי, האורתוגרפי או הלקסיקלי

באותו אופן, מי שסובל מכשל במנגנוני ניהול,  .הקורא הצליח לקרוא כמצופה מבני גילו

 .יוגדר כבעל כשל בניהול העצמי האקדמית לא נפגעה באופן מובהק, לא והתנהלות ךא

מתאר "הצללה" כאופן שבו המערכת תאשים את התלמיד הסובל  5שתיל

המטלות  תא בצעמהכשל. דהיינו, בשל היותו בעל אותה מגבלה, הוא אינו מצליח ל

, הכנת עבודות, התכוננות למבחנים מועדהמתבקשות ממנו, לרבות הגשת שיעורי בית ב

התופעה של כשל בניהול עצמי, בדומה ללקויות למידה  ., אך נתפס כאשםםאו ביצוע

יש להתחשב על מנת לא  , גם בהמה להןובד, ואחרות, מהווה סוג של מגבלה בלתי נראית

כפי שניסח זאת , יכול לקחת עליו אחריותאינו להאשים את התלמיד במשהו שהוא 

כנן את אי יכולתם לצפות ולת ,"ראייתם כאחראיים לבעיותיהם בתחום :רקליאב

כמוה כהאשמת אדם חרש באי יכולתו לשמוע או אדם עיוור באי יכולתו לראות  ,העתיד

התלמיד שלא ניחן במנגנון ניהול  6.".[..] אותנו. זוהי גישה מגוחכת שאינה תורמת דבר

מואשם  הוא  מערכת החינוכיתבסובל משורה של קשיים. מוצא עצמו אוטומטי, 

  תסייעמלדרישות ועצמה  מהתאימוהמערכת  וקותכרה לובכשלים אלו, אלא אם כן ה

 .אותה הוא חווה ת הכישלון והאשמהימציאת פתרונות אשר יצמצמו את חוויב

פיתוח אסטרטגיות בעיקר ב תתמקדומכשל הניהול העצמי ל בהקשר יותההתערבו

ות של הוראת אסטרטגיות למידה יעילכי ה עינתטענתה של זאת למרות , למידה

 7אפקטיביות הלמידה, דורשת עדיין הוכחה. כאמצעי לשנות את

                                                 
 2003; עינת, 1991, 1994, 1993שתיל,  3
4

כינוי הניתן למי שסובל מאלמנטים של כשל בעיבוד השפה, אך מצליח ללמוד קרוא וכתוב  
 2001ברמת הנורמה, ראו האס, 

 2002שתיל,  5
 16: 2003בארקלי,  6
7

 Landon & Oggel, 2002; 2003; עינת, 2011האס,  
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 בעיקר יאה לתלמידים הסובלים מהלקותננקטת כדי לסייע ההתערבות ה

פיתוח באופן מסורתי מדובר ב. יתוח אסטרטגיות להתמודדות עם הקושי שנוצרפ

ניהול זמן, שיטות ליצירת תכנית למידה לקראת מבחנים, כגון אסטרטגיות ספציפיות 

לצד אסטרטגיות  ה ורישום במהלך שיעור, ביצוע עבודות וכן הלאה.אסטרטגיות להקשב

סוג  תלסייע בארגון תמיכה אשר משמש כדי זאת  התייחסות מערכתית, נחוצה גם אלו, 

 טכנולוגיה מסייעת.וחונכים או מאמנים  . כוונתי לתפקידם של של "קביים"

  סקירת ספרות

 הפן הרפואי

הנובעים מתקלות במנגנונים אלו. בניהול  טיבייםיגנקו יםכשלמציגים  8הוזנבוקוס וקהל

, פרעה בפני עצמה, כשל במנגנוני ניהול איננו הלקויות הלמידה תחוםבשונה מההגדרה ב

 executive) מנגנוני הניהולמערכת  אלמנט נלווה לפתולוגיות שונות.מהווה אלא 

functions)  מדובר בהתנהגות  .רבים םקוגניטיבייכוללת שיתוף פעולה בין מנגנונים

ושליטה  תגובה : קביעת יעדים, מכוונות למטרה, ויסותשלטת בתוך מערכת משתנהנ

שליטה בדחפים ובקרה על הפעילות. רון עבודה, גמישות חשיבתית, עצמית, תכנון, זיכ

מערכת הניהול מכוונת לאותן מיומנויות שנדרשות על מנת להתכונן ולהוציא לפועל 

שפיע על היכולת של הילד לנתח, יתפקודי במערכת הניהול  התנהגות מורכבת. כל כשל

 9להשלים או להוציא לפועל תכנית במועד הנדרש. ,לתכנן, לתעדף, לתזמן, ליזום

 , לא מסוגלים להתאים התנהגות או תכניותסובלים מחסך במנגנוני הניהולהם תלמידי

למשימות  לדרישות הסביבה ומתקשים מאוד להתאים ולהגמיש את התכניות בהתאם

המשתנות או המצבים המשתנים. הם נמצאים בעיקר "כאן ועכשיו", לא מצליחים 

להתמודד עם  דרישות מורכבות ולא יכולים להסתגל לשינויים במהירות מספקת. הם 

להיתקע במסלול אחד, לפעמים בהתמקדות יתר במטלה בודדת ומתקשים  עלולים

 בגמישות מחשבתית.

ם מצפים מעמיתיהם ומהוריהם להתנהג באופן באינטראקציות החברתיות, ה

להתפרץ או לעבור  לוליםנצפה מראש וכאשר הם לא מצליחים לשלוט במצב, הם ע

בהקשר להפרעות  נמצא של בניהולכ 10הוזנבוקוס וקהל, לפי "כיבוי המערכת".מצב של ל

הפרעת ( 1): במיוחדלכך מתוכן שלוש הפרעות נמצאו כקשורות פסיכיאטריות שונות, 

תסמונת של ילדים שנולדו לאם ( 3)-; והקשת האוטיסטית( הפרעות על 2; )שב וריכוזק

  .הנו לתחום של הפרעות קשב וריכוז הקשר החזק ביותראלכוהוליסטית. 

מתמקד במנגנוני הניהול ואקטיביות -היווצרות ההיפרמנתח את  11רקליאב

ת באופן הדוק בין מחברלדעתו,  . ראייה זו,של הפרעה סוג זהבהמרכזיים הנפגעים 

אפשרות לשינוי הגדרת מעלה את הוקשב וריכוז  הכשל במנגנוני הניהול ובין הפרעת

                                                 
8

 Hosenbocus & Chahal, 2012 
9

 , 2012Hosenbocus & Chahal Or, 2014; Chilton, 2013;-Bat 
 2ראו הערה  10
11

 Barkley, 1997 
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קשור למעגלי תפקוד  ההסבר הנוירולוגי רעה להפרעת כשל במנגנוני הניהול.ההפ

כאשר אחד המעגלים הללו מופרע, ניתן לראות כשל ופועלים כרשת, ה מסוימים במוח

מסבירה את ה, ברונובסקיפסיכולוגית של התאוריה ן בד 12רקליאבבמערכת הניהול. 

  - האופן בו משתבש תהליך הניהול ואת הקשיים להיפגש עם הממדים האחרים של הזמן

 היכולת לעבד את אירועי העבר והיכולת להתכונן לעתיד. 

התנהלותו של היחיד מתארגנת באמצעות שתי מערכות שונות  13צ'ילטון, לפי

במערכת  )מפורשת(. Explicitה יוהשני)מרומזת(   Implicitבמוח. אחת, המוגדרת

קשורים לתחושה ואינטואיציה הההתנהלות מבוצעת מאזורים שונים במוח  ראשונהה

מהאזורים הגבוהים. כך למשל, בתהליכי ציור מתבצעת ההתנהלות שנייה ואילו ב

נת אמנים עשויים להיות מסוגלים להשלים יצירה כאשר ההפעלה העיקרית מתארג

 ראשונה.באמצעות המערכת ה

מסייע, אולם לא פותר את בעיית הניהול  הקיים אמנם הטיפול התרופתי

תופעות הפסיכיאטריות מדובר בטיפול תרופתי אחר, הוהעובדה שבכל אחת מ ,העצמי

 הפרעה ספציפית. ומחזקת את העובדה שהכשל במנגנוני הניהול אינ

 תרפיה באמנות

טיפול  ,קשר בין אמנותהעוסקות ב שונותגישות ות קיימ בתחום התרפיה באמנות,

בין אמנות כתרפיה לבין פסיכותרפיה באמצעות אמנות. ישנה גישה המבחינה  14.וריפוי

האם שמים את עיקר הדגש על תהליכי היצירה וההבעה ומאמינים היא כאשר השאלה 

במוקד שמה אשר לעומת הפסיכותרפיה באמצעות אמנות,  ,של האמנותטיפולי בכוחה ה

כלי כטריגר או משמשת כהאמנות בעוד העבודה את ההבנות מתחום הפסיכותרפיה 

 טיפולי נוסף.

אל  -שילוב אמנויות הנע מ ציר נוסף ישנואמנות כתרפיה, הבתוך הגישה של 

מציג את הגישה של אמנות כתרפיה מהכיוון של  ה 15,ברגר הגישה הפנומנולוגית. עבר

 אמנויות שונות. משלבים בכך היצירה,  בחוויותיקים כאשר מעמטוען ש שילוב אמנויות

מציעה התערבות שנצמדת לתחום לעומת זאת,  16הגישה הפנומנולוגית

ליכי היצירה המשיבה את הבמובן זה שהמיקוד הנו בהתבוננות המחודשת בתהאמנות, 

 .תרפיה"-ם ואין עיסוק ב"שיחויאינם פסיכולוגיסטיעצמם דיאלוגים ה היוצר אל עצמו.

-בעיקר כתורה שבעל הועברו ו, אלא שדבריזו המובהקים של גישה הנציגיהוא מ 17ההס

אחת באופן משתמע את הרציונל הטיפולי שלו. לא רק להבין ניתן פה ובכתביו 

מטפלים רבים  18,מתייחסים לגישה זו כאילו היא גישה אחידה, אולם כפי שמעידה רגב

                                                 
 2003בארקלי,  12
13

 Chilton, 2013 
14

  1996דאלי ואחרים,  
 2014ברגר,  15
16

    Betensky, 1995, 2001; Guttmann & Regev, 2004;2004; רגב, 2003, 2011האס,  
 1919הסה,  17
 2004 רגב, 18
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הגישה בנוסף,  ל בגישות שונות זו מזו.פנומנולוגית, עובדים בפועכהמצהירים על גישתם 

  ם.ייסטנציאליסטיזם והאקיהפנומנולוגית טומנת בחובה את הרעיונות ההומניסטי

 20המרכיב ההומניסטי בטיפול, כאשר מגדירה את הגישה כהומניסטית 19רובין

הוויה ה, ש. מכאןמטפללשיח "אני אתה" בין המטופל -דוקיומו של ל יפהאמתייחס לש

 השבתאת אפשר ת 21,"קבלה בלתי מותניתמה שרוג'רס מכנה "ך של הקשר בתו

כי טיפול  22פרוידהמוכרת של  ירתוי מתאים לאמיסטנציאליסטזהאק מרכיבה הצמיחה.

הנו כאשר הנוירוזה הופכת לכאב קיומי נורמלי, כלומר הטיפול המוצלח ממוקד טוב 

 ביכולת לקבל את הקיום שלנו ולחיות חיים אותנטיים. 

מציאת דרך , כלומרפנומנולוגית,  היצרדוקשל סס את הרעיון מב 23הוסרל

רעיון זה מודגם  .באופן אובייקטיביזאת להתבונן בתופעות כך שהצופה יצליח לתעד 

אשר שאף לתיעוד התופעות בציור באופן כזה, שכל תצפיתן  24היטב בעבודתו של הסה

של דבר לתעד את הסגנון , יסכים עם הדיווח וניתן יהיה בסופו זו גישהלפי אשר הוכשר 

של המצייר ולשוחח על התהליכים הנדרשים במונחים מעולם האמנות ולא מעולם 

את הנושא של התשאול הפנומנולוגי, אשר במהותו  מוסיפה 25הפסיכולוגיה. ביטנסקי

לראות ו הניסיון ללמד את המטופל להתבונן מחדש ."מה אתה רואה?" :עונה לשאלה

 וג, משאיר את המוקד של תיאור התופעות ביצירה עצמה. את התופעות באמצעות דיאל

אולם נראה שהרעיון הפנומנולוגי המאוחר יותר, פנומנולוגיה הלוקחת בחשבון 

הניסיון  ,לפי היידגראלו. לא מקבל תשובה הולמת בשתי גישות  26,את הגותו של  היידגר

. ןמשנה אות ,בתופעותהצופה  יה פנומנולוגית איננו ישים, היות שהאדםצלרדוק

ההכרה של  חוקר, משפיע על התופעות כאשר הוא מתבונן בהן.בדומה לכל המטפל, 

מלמדת אותנו שאין דרך אובייקטיבית לתאר,  ,"להיות בעולם"היידגר במורכבות של 

האפשרות שלי . משנים את התוצאות ,ברגע שבוחרים את נקודת ההתייחסותמכיוון ש

כל התבוננות  וכל להתייחס.במקום כלשהו ממנו א , דורשת ממני להיותרלדעת מהו היע

ברגע . להגיע למעבה היער, הרי שאני זקוק לדרך עלייגישה פנימה. אם  ביער מצריכה

שסללתי דרך, שיניתי את היער. כל אחד מהצופים ביער, יראה את היער מנקודת ראות 

מר חוטב העצים מכוון לראות את החו .התכוונות שלולשונה לחלוטין בהתאם 

את  השנמוכל אחד מהם  ,אויבי היעראת שומר היערות רואה  ,להפיק מהיער תויכולבש

הם יכולים לחוות את החלק הבלתי  לפלס לו דרך, אלא שאז איןו היער כדי להתבונן בו

עביר של היער, אותו סבך טבעי כפי שהיער לכאורה יכול היה לראות את עצמו לו הייתה 

 לו הכרה. 

                                                 
19

 Rubin, 2001: 121-133 
20

 Rubin, 2001: 15-80; 2013; בובר, 12-13: 1990קלינגמן ואייזן,  
 1962רוג'רס,  21
22

 1922 פרויד, 
 330-303: 1912אצל מגי,  1962 הוסרל, 23
 1919הסה,  24
25

 Betensky, 1995 
 1912היידגר,  26
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 ננים במטופל, לא ניתן לראות את הדברים באופן סטרילי,גם כאשר אנו מתבו

המטפל משפיע לא רק  להתבונן בו משפיע על הווייתו.אנו בוחרים שהאופן שמכיוון 

אלא גם מתוך אותם מרכיבי  ,ם יחדאופן שבו המטופל חווה את החוויה שלהב

  נכחות של המטפל עצמו.יהה

צורך על השל היידגר, תוסיף נאמנה לתפיסתו ההפנומנולוגית  גישה, הךלפיכ

לא תתיימר ו הסובייקטיביות של המטפלממד התבוננות בתופעות את חוות את הל

ובו זמנית ילמד להתבונן באופן שבו הוא  ,המטפל יתערב באופן אקטיבי .לסטריליות

 הינכחותכהתהליך של "להיות בעולם" מוגדר  .ןמתבונהוא נוכח כחלק מהחוויה בה 

התופעה עליה נדבר, הינה על "להיות בעולם" בתהליך ספציפי,  ואילו כאשר מדובר

אחת התופעות המרכזיות הקשורות לאפשרות זרימה היא  27(.flow) ת הזרימהיחווי

  28לשפר את איכות חייהם.ו לסייע למטופלים בתרפיה באמנות

 יישום של תרפיה באמנות בתחום לקויות הלמידה

 29,ן תרפיה באמנות ולקויות למידהיב בקשרהעוסקות  מעט עבודותקיימות בארץ 

ם ייטיפולאת הכוחות ה בחנה רגב .הוכח דיוהאופן שבו התרפיה באמנות מסייעת לא ו

הוכחות חד משמעיות  הלא מצאושל היצירה וההבעה בקרב קבוצה של לקויי למידה, 

סייע למטופלים להתפתח יותר מלהנחה המקובלת כי עצם העיסוק ביצירה והבעה 

כי השפעתם של חומרי האמנות דורשת . רגב ושניר טוענים רבויות אחרותהתעאשר במ

על התרומה של התערבות פרטנית בתרפיה  ותמצביע 31ושכטמן פרייליך 30חקירה נוספת.

 למידה באופן שמחזק ממדים שונים באישיותם. יילדים לקויאצל באמנות 

ר, אולם בתחום פיתוח הניהול העצמי עדיין לא נחק אמצעות אמנותטיפול ב

עושים שימוש בציור הישנם מספר כלים בתחום האבחון של מנגנוני הניהול העצמי, 

המשיכה מחקרים אלו ובדקה כלי   בת אורמיכל  32.ניהול עצמימנגנונים של לבדיקת 

  1.6-6.33 ילדים בגילאי המאפשר לבחון באמצעות ציור את מנגנוני הניהול העצמי אצל

 תרפיה באמנותפיתוח הניהול העצמי באמצעות 

כשל הלוקה בלתלמיד מטפל באמנות בגישה הפנומנולוגית בבואנו לתאר כיצד מסייע 

הרחיב את התופעות ניתן ל, אולם מודל טיפול הציגבניהול העצמי, קשה מאוד ל

להתעלם היא על המטפל מוטלת משימה לא פשוטה, ו הקשורות לראייה ייחודית זו.

ולראות את המטופל באופן הקודם  יונו המקצועיסינממהידע המוקדם שרכש בלימודיו ו

התבוננות פעילה בתהליכי היצירה וההבעה : הלדוגמ לפגוש את המטופל כאדם.אותנטי, 

 –ידי המטפל והמטופל יחדיו, כשהם נשענים על רעיון ההינכחות, כלומר -מתבצעת על

                                                 
27

 Chilton, 2013; Lee, 2013; Kapitan, 2013 
28

 Meltzer, 2011 
 Freilich & Shechtman, 2010; 2001; הרפז, 2004רגב,  29
 2013; רגב ושניר, 2004רגב,  30
31 Freilich & Shechtman, 2010 
32

 Gantt & Tabone, 1998  
33
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למטופל  להעבירלולים למשל, ע נים,מאבח היכולת לחדש מגע עם כל הממדים בחוויה.

אודותיו, דבר דבר מה כל מה שהוא עושה מגלה ובמבחן תמידי, נמצא את הרושם שהוא 

יחסי "אני אתה" המטופל יחווה  אשר ירחיק את הסיכויים ליצור מרחב בטוח בו

 היא, בין היתר, לסייע , תלוגיופנומנבגישה המטרת המטפל  ."קבלה בלתי מותניתו"

 מודע להן.להיות ולמטופל לראות את התופעות 

מוצגת  ,על מנת להבין את האופן בו ניתן להרחיב את ההתבוננות על התופעות

 SIBAM-ה פי מודל -הרחבה על
 ידועה 35,לוגיתולהתבוננות הפנומנכלי המסייע שהוא  34

  somatic experience – SE.36בזכות שילובו בטכניקה לטיפול בטראומה בשם 

 :להרחבה אפוא ניתנת 37"ה ?שאלתה המקורית של ביטנסקי "מה אתה רוא

? אלו רגשות עולים בך; (Bמה אתה עשית?)(; Iמה עולה בדמיונך? ); (S) מה אתה חש?

(A) ;( ?מה המשמעות של כל זה עבורךM.) ת ילאור ההבנה של מרכזיותה של חווי

דעות לתשובות לשאלות הללו, איננה בהכרח כתוצאה משאלת המּו בנייתה 38,הזרימה

אנים ימהגרים קורטיפול ב באמצעותת הזרימה ימדגים את חווי 39לי השאלות במילים.

ויות של שעמום ו, מתאר ח ADHD-מאובחן כסובל מהאחד מהם, . בארצות הברית

ת הזרימה. י, חוויחוויה שונההוא מתנסה ב יםאולם בחדר הטיפול, בכיתה עימותיםו

הקושי לעמוד האפשרות לסייע לתלמיד שבדרך כלל נמצא בעימות עם המערכת סביב 

חוויה אחרת בחדר הטיפולים. יצירת סדר וארגון, מתחילה בהקשורות בבמטלות 

מקום בו אינם  הללו בחדר הטיפולמוצאים המטופלים  תים קרובות, בפעם הראשונה לע

מי האופן בו הכשל בניהול העצ ידה של הכשל שלהם בארגון.חווים את החוויה המטר

ת התנסות דומה שמתרחשבאמצעות יעלה לעתים  יגיע לחדר הטיפולים הוא מורכב.

 40של החוויה הזו.ממדים שונים עסקו בבחדר ולעתים תהליכי היצירה י

 Sensation (S ) -ממד התחושה והתנועה 

מובילות למצב  ,אצל לקויי למידה תפיסהתקלות שונות ב .התחושה הינה הרגש של הגוף

לבוש או  ,מעיל בחורףבלי צא נראה לא פעם ילד שיו .שבו יש שיבוש ביכולת לחוש

נובעים הבקיץ, כאילו שכח לשאול את הגוף שלו מה הוא מרגיש. הקשיים ארוכה חולצה 

קושי בשל דברים ובאיבוד עדר הקשבה לתחושות ולתנועה מתבטאים בחוסר סדר, ימה

זמן מצאות במקומות מסוימים. במהלך הטיפול באמנות, התחושות שעולות בתבה

 ותביציבאו  בצורך בתנועה ותהתמקדמאפשרות  ,לא נעימותגם ונעימות היצירה, 

אחד הקשיים המוכרים הינו מצב המכונה  להיפגש עם החוויה החושית.ומסייעות 

                                                 
34

  SIBAM  S – Somatic (Body Sensations); I – Images; B – Behaviour (Actions);  

A – Affect (Emotions); M – Meaning making (Mind, thoughts, cognition)              
 2011האס,  35
36

 Levine, 2010 
37

 Betensky, 1995 
38

 Chilton, 2013 
39

 Lee, 2013 
  , אלון האס.תיאורי מקרה ניתן למצוא בבלוג "סיפורי מטופלים" 40
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עד כדי כך שהוא  הסביבתיים, מצב שבו המטופל סובל מהגירויים "הגנתיות תחושתית"

ובקצה  ,תקותבקצה אחד ישנה אפשרות של דילולם עד כדי התנ .לחם בהםימתרגל לה

 חזרה.  "להפציץ"האפשרות נמצאת השני 

  התלמיד המסודר שתמיד איבד ושכח: תיאור מקרה

התייחס בזלזול רב לכל נושא הטיפול באמנות, היה מגיע מכופתר  המטופל המסודר

לפגישות, ניסה להימנע מכל מגע עם חומר מעבר לעיפרון ומאוחר יותר עם הפחם, אולם 

 "טינופת"מתכת על מנת לא לגעת בחומר. לא פעם דיבר על הבפחם, השתמש באוחז מ

לא היה מסוגל הלכלוך מכיוון ששהחומר הזה עושה מסביב והיה משאיר למטפל את 

 ,לאחר מפגש התבוננות שבו הביע רצון להתנסות בדרך אחרת לגעת באבק של הפחם.

את הציע ו 41,לקוחה מפסיכותרפיית הצבעהטכניקה המטפל עשה שימוש ב"כמו אמן", 

 ההנחיה הבאה: 

, רק כדי להתנסות באפשרות כמובן הפעם תתנסה בעיסוק בצבע, בלי להתלכלך
בריסטול עבה וחמישה  ,יש כאן צבעי גואש על הרצפה ,. הנה'כמו אמן'להיות 

, שאתה רוצה אתה שופך את הצבע על הדף במקומות .בקבוקי צבע של גואש
את הצבע על הדף באמצעות מותח מעל את הניילון העבה ומתחיל לפזר 

 מעל הניילון.  הידיים

הוא ביקש להוסיף ולחזור על  .המטופל מרח את הצבע שוב ושוב ביצירות הבאות

שתררה לרגע ה, נקרעהניילון  כאשר לאחר מספר פעמים .ההתנסות פעם אחרי פעם

. בשלב באמצעותהטבל את אצבעו והתחיל למרוח מייד הוא מבוכה קשה, אולם בחדר 

כשכפות  –גיליונות במפגש אחד  חמישהבצבע הוא כבר מרח עם כל כף היד ומילא  הבא

 המכחול היחיד. ןה וידי

על היותו מסודר, חווה שוב ושוב הערות על היותו תמיד התלמיד הזה, שנלחם 

אל  תוניתק מגע עם גופו. חזרהוא ובפועל  דברים, ומאבד"לא אחראי", כי היה שוכח 

הוא שם את היכן ייעה לו להשיב לעצמו את היכולת לחוש הגוף במהלך הטיפול, ס

אמצעות ת בוסיווהגיע לללהצליח , ולבסוף גם הדברים, להתנהל באופן מודע יותר בחלל

יצירה, בין התהליך הסטרילי של תחילת התקופה והתהליך התשוקתי של השלב ה

בחוויה של ההתמקדות  ה זו,בדוגמלטפל בצבעים באמצעות מכחול. ולהתחיל  ,המרכזי

המגע  תעמום שליוותה אותו בתחילה גם במפגשים עצמם, הייתה זו שהובילה להשבש

 עם התחושות. 

יש תאוריות  .בוחנות את האופן בו החומרים משפיעים על היוצר 42ניר ורגבש

חומר, אולם נראה שהממצאים לא תמיד קשורים. ם של היטיימקובלות לערכים התרפו

 43,צבעי ידיים, מחובר להגדרות כמו "חומר רגרסיבי" כך למשל, שימוש בחומר כמו

בתוך  ,להפך. עדיין רחוקים מלאשש קשר ישיר זהאולם הממצאים המחקריים 

                                                 
 2014אור ופישר, -כהן 41
 2013 יר ורגב,שנ 42
 1991אורבך וגלקין,  43
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הדוגמאות מוצגת למשל האמירה כי כאשר היו אלו צבעי ידיים, מה שהעסיק חלק 

 .התלכלךההימנעות מלמהנבדקים, היה בעיקר 

 Images (I) – דימויים ועולם הדמיון

 קשיים בהתבוננות בדימויים מובילה לכשלים. היכולת לדמיין קשורה גם ביכולת לתכנן

כך למשל, מטופלים אשר אין להם כלל יכולת לדמיין מחד ומטופלים בניהול העצמי. 

  השרויים בעולם הדמיון ומאבדים את היכולת לקשב פרואקטיבי מאידך.

 הגישהנוקטים במנות שאינם מטפלים באמנות וכן מטפלים בארבים מטפלים 

רואים את התוצר של הדימויים באופן המטפורי , כותרפיה באמצעות אמנותיספשל 

מטופל לאחר שחלם חלום בלילה, ניתן לשחזר שקורה אצל  פיכמהות הציור. לכאורה, כ

גם כך משמש , לגעת בחומרים הלא מודעיםואת החלום ובאמצעותו להבין את הסמלים 

תכנים הללו. הדימויים שנמצאים ביצירה, זוכים לתשומת לב הציור כחומר למגע עם ה

ממלא את מקומו של הדימוי מרכזית, תוך שכמעט באופן אוטומטי, השם של הדימוי 

לעומת זאת, בגישה  .מדברים על הילד שבציור - מרגע שהוחלט שמדובר ב"ילד" .עצמו

הקשיים בתחום  ותי.מתמיד להמשיך ולהתבונן בתוצר האמנ ןניסיוהפנומנולוגית, ישנו 

אלו שהדמיון אצל , ומצד שני אלו שאינם מסוגלים לדמייןאצל  צד אחדמהדמיון, הם 

פיתחה טכניקה להרחבת  44שטיינהרדט .להתמקדעד כדי קושי שלהם אסוציאטיבי 

מחברת את  היאכאשר   45,ויניקוטשל  טכניקהל המשךהדימויים מתוך השרבוטים, ב

מתייחס ליכולת לייצר את הדימויים  46שתילהיונגיאנית. הדימויים הללו לטרמינולוגיה 

 על הכשלים של הילדים לקויי הלמידה בתחום זה.מצביע ו

 : הנערה שאינה יודעת לציירתיאור מקרה

 על רקע, הופנתה לטיפול אשר במשך תקופה ארוכה הבהירה שאיננה יודעת לצייר נערה

  סטוריה.יבעיקר בה ,שלון במבחניםיכ

בכל הציורים היא  לראות דימוי. לה להיווכח שהיא יכולהסייעו  תרגילים רבים

אתה רואה, ": בעיקר צבעה. כאשר התבוננו יחד ביצירות לאחר תקופה, היא הבהירה

הסבירה שהיא לא מצליחה לראות  ,התכוונהייתה . לשאלת המטפל מה "אין לי אף ציור

: חור. המטפל התעקשפעמים הראשונות ראתה אך ורק שבמשהו עם עיניים עצומות. 

. היא צבעה דפים רבים בשחור, תוך שהוא חוזר ובודק אתה "את מה שראיתציירי "

 דבאח מתבוננת.היא האם זה היה בדיוק מה שראתה והאם היא רואה בזה משהו כאשר 

היא  .(האור של המנורה שמולה התיישבה), הגיע כתם אדום לתוך התמונה מקריםה

זה  – כתם בצורת לב. כאן, הוסיפה, בתוך כל השחור, ל הדףע הופיעלפתע ציירה אותו, ו

על מנת  ם וסיפורים.ישורה של דימוילופתח פצע כואב סיפור שלכך הגיעה הלב בחושך. 

לתכנן תכנית כלשהי צריך לנסות התכנון, יכולת קשר בין התקלה הזו ובין להבין את ה

                                                 
 2010 שטיינהרדט, 44
45 Winnicott, 1941 
 1993 שתיל, 46
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יות, קשה מאוד להכין מבלי לראות אותה. כמובן שללא היכולת לדמות מה עומד לה

 תכנית.

 Behavior (B)  - התנהגות

בעשייה  תמידלה יכולתהיעדר בוגם אישיות -ביןתקלות מסומנת ב יתיתיגות בעהתנה

כאשר ישנה מטלה הדורשת הגשת מסמך מסוים, שבהן מתרחשות אקדמית. הבולטות 

מי תמיד כשל הניהול העצהלוקה בהתלמיד רים אלה, עבודה, שיעורי בית, מבחן. במק

 מוצא את עצמו בבעיה. 

אין דרישה בטיפול שמכיוון  .לעתים אדם אחר לגמרי רואים בחדר הטיפולים

התלמיד מתארגן בחדר הטיפולים שבטיפול, לא אחת אנו רואים למטלה אקדמית, 

-על .בצורה טובה, מצליח להישאר קשוב ומגיע להישגים משביעי רצון בתחום היצירה

 . ית הזרימהיעות האפשרות של אותם מטופלים להיכנס לחוונראה זאת באמצרוב -פי

במקרים אלו,  47ולטת בחדר.ההתנהגות המפריעה באולם במקרים רבים, 

קשורות לתהליכי היצירה ההתנהגויות התנסות בבצע באמצעות מת הטיפול בהתנהגות

גדול מאוד קטן לשל המטופל לבחור את המטלה, במעבר מפורמט  וביכולת, וההבעה

להישארות בפורמט שצומצם עם הזמן, עד כדי ובשנה השנייה, יצת הגבולות שלו, ופר

 גודל של גלויה. 

 Affect (A) –הבעה רגשית 

התבסס על חינוך וטיפול באמצעות יצירה והבעה", שנקרא בראשית הדרך "מקצוע ה

. עצם מרכזיי טיפול אלמנטהבנה שההבעה שמתאפשרת באמצעות האמנות, הינה ה

אדם מצליח לבטא את עצמו, הוא משיב לעצמו את המגעים הפנימיים ובכך העובדה שה

 נטי. תחוזר להיות מחובר ואו

אמפלוסיה, ת היא האח: חס לשתי דרכים לפריצת המחסוםימתי 48פרלס

 אקספלוסיה, כאשרוהשנייה היא זעזוע מתרחש בפנימיותו של המטופל, כאשר ה

החיבור של המטופלת לרגש  ,בחושך בתיאור הלב האדוםהיא החוצה. הרגשית הפריצה 

אולם היכולת שלה לבטא אותו , שהבינה את המשמעות של אותו לב בחושךברגע הגיע 

את המצב  חצינהכאשר הצליחה לייצר יצירה שהוזה קרה ארכה עוד זמן רב,  "החוצה"

לרגע שלה שהתחברות הנחת המוצא של המטפל הייתה  .הייתה שרויההכאוב שבו 

לא לראות דבר. אולם היה מבחינתה עדיף לרסק, לכן ו פרקל לושיכ משהו ההנהכאב 

 יחד עם זאת,ו, אודרגשות קשים ממלווה בברגע שהדימויים הגיעו, הגיע גם הכאב, 

את הצליחה ליצור הנערה המטופלת בסופו של דבר  .היא לא התרסקהבמהלך הטיפול 

  .אחת היצירות ההבעתיות ביותר

                                                 
 2001האס,  47
 69: 1912פרלס,  48
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כואב, תהליך זה מאופין כאמנם  מבהיר כי ,דומיםיחס למקרים ימתה 49,יאלום

 50לחשוב. גונה אינו הרסני כמו שלעתיםבכל המקרים  ךמגעיל, מפחיד, א

 Meaning  (M) - משמעות

 הפנייה לטיפול באמנות, כשל בניהול העצמיהלוקים בשל תלמידים רבים מקרים ב

בשל  יד ילך לטיפולהמורים וההורים יכולים לדרוש שהתלממגיעה ממקורות חיצוניים. 

רוצה לפתח את הניהול העצמי האולם עד שהתלמיד לא הופך להיות מטופל דאגתם לו, 

 .ממנה לעבור בלי להיפגעעליו עוד מבחן של המערכת שכלראות בתהליך  לולשלו, הוא ע

התבוננות בבחירה לשנות את הניהול העצמי, מהווה פתח למלכודת עתים, ל

, גילה כלפיו בו מטופל שסבל מאלימות של אחד ההוריםהגדולה. כמו למשל, במקרה ש

" את תקןהוא יכול להתחיל לנהל את עצמו, אולם השמחה של ההורה, שהצליח "לש

כך,  עליו. הורהה"ניצחון" של עוד  ה להרס התהליך, כי עבור הילד היה זההילד, הוביל

לג על השבת החלטה האם לעסוק בפיתוח הניהול העצמי, אין אפשרות לדהבשלב שכבר 

 . השאלה אל המטופל

הוא יכול לבחור לשים את הכשל  ידי המטופל.-רות הטיפול נקבעות עלמט

עדיין לא אמר שהוא בוחר להיפרד מהכשל הזה או להחליפו בכך הוא במוקד, אבל 

עדר הניהול, או להתאים את ילחיות בשלום עם המטרת התהליך תהיה בארגון. לעתים 

 , כמו למשל לשנות מסגרת של לימודים או עבודה. טופלו של המהמסגרת לאישיות

לא אחת של תהליכי היצירה ושל התוצר היצירתי, יובילו אותנו  םמשמעות

 סופיות המוות ה שלתפיסה ,יסטנציאליסטיזלמשמעות של הטיפול כולו. במישור האק

ל ויתור עואת ה .קשורים לצורך להרגיש את עצמי חיהתהליכי יצירה רבים ל מובילה

הפחד מהמוות בא לידי ויתור על הנעורים. ולבאופן מטפורי ניתן להשוות בע הצ תזתה

ת, לכן חסר חיּויה אהו אזדקןאזי ביטוי לא פעם בחוויה שאם אוותר על הדחפים שלי, 

. מפגש עם סופיות המוות מאפשר להשתחרר תיזאני צריך לצעוק, להשתולל, לה

 לאות. ללאאבק בו ימהצורך לה

נמצאות במוקד העבודה עם התופעות ה םנית גם היא עקיומית נמהבדידות ה

, דרך םלחריגותהמתקשרת ת הבדידות, יתלמידים בעלי כשל בניהול העצמי, החל מחווי

לבד אני שמהתחושה החזקה , תלות יתר שיכולה להיות ניסיון מתמיד להזדקק לעזרה

תי. הטיפול מאפשר לא יכול להתארגן ועד לכניסה לבועה שבה אף אחד לא מטריד או

למטופל להכיר את הדמות והרקע, להתבונן בעצמו על רקע האחרים, לבחון את 

, תוך מאידך להתחיל בצעדים לקראת קרבהו ,האפשרות להכיר בבדידות הקיומית מחד

 שהוא מתאבל על האוטופיה של התמזגות שלעולם לא תתממש.

 .בגיל ההתבגרות אחד הקשיים הבולטיםהיא בלתי הפיך הוא  מצבהידיעה שה

עם התבגרותו, הוא אינו  ,, ואילו עתההואכפי ש ושפעם קיבלו אותשל המתבגר  תותחוש

                                                 
 1991יאלום,   49
דוגמאות שונות לעבודה על נושאים כאובים באמצעות אמנות מתוארים בספרות, כמקרים      50

; סיאנו, 2001 שהם,-; חזות ושגב2004, 2001בהם היצירה משמשת "ְמכל לנשמה". חזות, 
1992 
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 המטופל מצפה לקבלה בלתי מותנית של הסביבה,עתים ל .חוויה קשהמובילה ל מקובל,

ילד קטן ודורשים ממנו להפוך שוב בכל פעם שלא מאפשרים לו להיות ומגיב בזעם 

כאשר הוא יכול להתנתק מאותה משאלה כמוסה שהדברים  אולם .ל"מבוגר אחראי"

יהיו כמו פעם, שיקבלו אותו כמו שהוא, רק אז באופן אבסורדי, ידחו אותו פחות והוא 

 ."כאן ועכשיו"לקבל את הדהיינו, יוכל לשהות בהווה, 

  לעיסוק בשאלהלא פעם תהליכי היצירה והתוצרים האמנותיים, מובילים 

מה אני רוצה ומה אני " :כגון ,נוספותבתוכה חבויות גם שאלות  אשר "למה אני מצייר"

ההתעקשות לדרוש  ., המטופלים מבקשים לקבל הנחיות ברורותרבים מקריםב ".צריך

חוויה התוויה מראש של הל אחת, מובילה לא לגבי הציור מהמטפל לתת הנחיה ברורה

מה, אני אוכל לבצע כל מה שאני צריך זה להרגיש בסדר. אם תתן לי משי: "מבוקשתה

כאשר אולם  .שחרור מאשמהואז החוויה תהייה  "אותה, אתה תהיה מרוצה ממני

 51.הרעיון ש"אין מנוס מחופש" נפגש עםהוא  ,של המטופל והבחירה היא בידימובהר כי 

יכול מטופל שמצליח לפתח מודעות,  שאלת האחריות.תהליך היצירה מבנה דיאלוג ב

מעתה שהוא יצליח  אין זה אומרגם אם בדרכים רבות,  יולהתחיל לקחת אחריות על חי

 להגיש את העבודות בזמן, לעשות שיעורי בית או להגיע מוכן למבחנים.

 סיכום 

על אימוץ טכניקות, אלא על אינני מדבר פנומנולוגית, היא בבואי לטעון כי תפיסתי 

ם טופל במפגש עהמ שלהאחריות סביב שאלת התבוננות של האימוץ הרעיון הפנומנולוגי 

לקחת מבלי  ואת פוטנציאל הצמיחה של התבוננות אשר תקדםהמטפל, דהיינו אימוץ 

 לקבוע עבורו מה טוב לו. מידיו את האחריות

 התופעה והדגמת האופן בו תרפיה באמנותאודות במאמר שהוגשה הסקירה 

עזר יולה לאוכלוסיות שונות להציץ לעולם זה בגישה הפנומנולוגית, יכולה לסייענעשית 

ראשית, הצורך  :על מספר נקודות קשתי להצביע יב, החינוך בתחום בו בדרכים שונות.

המערכת בוחנת את צמיחתו של התלמיד, תוך הכרה  ובבחינת הפרדיגמה של האופן ב

בתחום אסטרטגיות למידה וטכניקות של ניהול זמן, אפקטיבי באפשרות כי סיוע 

לאנשי טיפול ממקצועות קווה שתבנוסף, אני  .בתחום הרגשיאישית התערבות  מחייבת

עם המטפלים באמנות עבודת צוות היכולת לם ודיקלתרום ב, המאמר עשוי אחרים

 .הבאים מגישה זו

פנומנולוגית כדי להבין את הדגמה של התבוננות  הובאהלמטפלים באמנות 

החשיפה לרעיון . לטיפול תרומתה להיותעשויה  ומה זו הטיפול בגישהמהות 

מציעה את ההבנה כי גם מטופל שבחר לא  ,יסטנציאליסטי בנושא האחריותזאקה

ראשון בהשבת הצעד עשה בכך את העדיין לעסוק בעבודה על מנגנוני הניהול שלו, 

 האחריות לידיו. 

גישה הפנומנולוגית, דוברים שפות דומות אך הנוקטים בבאמנות מטפלים 

גם בתוך זרם זה ישנן מדגים כי  הללושל המטפלים  ותאחידות בטכניקהחוסר  .שונות

                                                 
 1992פרום,  51
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מאמר זה ממחיש את הזיקה  .למייסדים שונים של הזרם םפרשנויות שונות לחיבור

 . המייסדיםמגישתם של  שונההפנומנולוגית הלגישה 

בנושאים ים נוספים מחקרלסייע ל העשויניתן להעריך שהסקירה שהוצגה 

אפקטיביות של הטיפול ( 2) ;(EDF) הכשל בניהול העצמיסיווג ואבחנה של ( 1) :שונים

תיאור פנומנולוגי של דרכי ( 3) ;בפרט כשל בניהול העצמיבכלל ובטיפול ב באמנות

מיפוי מחודש של הגישה ( 4)-; והפיצוי אצל הסובלים מכשל במנגנוני ניהול

 הפנומנולוגית.
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