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  תקציר
  

בכיתת תינוקות במעון יום לגבי שהייתם  מטפלות- מחקר זה עוסק בעמדות ובאמונות של מחנכות

  .ולגבי היחסים החברתיים המתפתחים ביניהם של תינוקות בקבוצת השווים

תינוקות נכנסים למסגרות אלה , בישראל נמצאים ילדים במסגרות קבוצתיות מגיל צעיר יחסית

תינוקות  24 - 16במסגרת המעון הם נמצאים לעיתים עם ). 2004, גת(ושה חודשים החל מגיל של

  . נוספים

מחקרים על התפתחות הקומפטנטיות החברתית מראים שלתינוקות יש יכולות חברתיות 

  .(Howes, 1987)המתפתחות מגיל צעיר ובעצם כבר מלידתם 

ת שנמצאה כמשפיעה על מטפל- מחנכתהדמות המשפיעה על תינוקות במסגרת המעון היא ה

מאחר . (NICHD, 1997)התנהגות התינוקות בכל המישורים ובתוכם גם המישור החברתי 

מחקר זה ביקש לבדוק את עמדותיהן , מטפלות נמצאו כבעלות השפעה רבה-מחנכותוה

ואמונותיהן בנוגע לשהיית התינוקות בקבוצה באופן כללי ובאופן ממוקד יותר האם לדעתן יש 

ואיך הן רואות את תפקידן ? מה לדעתן משפיע על יחסים אלה? תיים בין תינוקותיחסים חבר

  ?והשפעתן בהקשר זה

המתודולוגיה שנבחרה למטרת מחקר זה היא המתודולוגיה האיכותנית כיוון שהמניע  היה הרצון 

  . מטפלות-מחנכותלהבין את נקודת מבטן הסובייקטיבית של ה

פלות המשתייכות לחברה העירונית באשדוד המפעילה מט- מחנכות 10למטרות המחקר נבחרו 

מטפלות בהם הן נשאלו באופן -מחנכותנערכו ראיונות חצי מובנים עם ה. מעונות יום ברחבי העיר

מטפלת לעצם שהיית התינוקות בקבוצה  ובנוסף להבין יותר - מחנכתכללי על המשמעות שנותנת ה

 בניתוח הנתונים. תיים בין התינוקותלדעתן ליחסים החבר, אם ישנה, לעומק את המשמעות

בניתי קו סיפורי , בהתאם לה grounded theory)" (התיאוריה המעוגנת בשדה"על  התבססתי

  ).2003, שקדי(מטפלות במחקר זה - מחנכותוהמשגה של התופעה שהוא פרי הניתוח של ראיונות ה

-המחנכותהמורכבות בה הממצאים הצביעו על , ניתוח הראיונות התבסס על קידוד וקטגוריזציה

של העובדה כי העמדות והאמונות  עלתופשות את עבודתן בכיתת התינוקות וכן  מטפלות

בכלל ובהקשר כלפי התינוקות  ןמשפיעות באופן משמעותי על התנהגותמטפלות -מחנכותה

  . החברתי בפרט
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  :בבסיס הממצאים נמצאו שלוש קטגוריות מרכזיות

 .בקבוצה ולמסגרת המעוןאמונות ועמדות ביחס לשהייה  •

 .אמונות ועמדות ביחס לתינוקות •

 .מטפלת-מחנכתאמונות ועמדות ביחס לתפקיד ה •

מטפלות מתייחסות לעצם השהייה של -מחנכותהקטגוריה הראשונה מצביעה על המורכבות בה ה

מטפלות כולן מאמינות שתינוקות עד גיל מסויים -מחנכותה. תינוקות בקבוצה במסגרת המעון

מטפלות כל אם תעניק את הטיפול הטוב ביותר -מחנכותלדעת ה. להישאר בבית עם האםצריכים 

מטפלות -מחנכותעם זאת מסכימות כל ה. טיפול שאין מסגרת חוץ ביתית יכולה לתת, לתינוקה

- מחנכותה. שאם התינוק צריך להיות במסגרת חוץ ביתית מסגרת המעון היא הטובה ביותר עבורו

מטפלות אכפתיות ובעלות מוטיבציה לתת - מחנכותת במעון הן לדעת הבכיתות התינוקו מטפלות

למרות שהן לא שמו את ילדיהן במסגרת מעון הן חושבות שהמסגרת . את המיטב לתינוקות

-מחנכותכל ה. מעודדת לעצמאות ומעניקה חשיפה לדברים שלא יכולים להינתן במקום אחר

  .ם מחסרונותיהמטפלות בחרו להתמקד ביתרונות מסגרת וכמעט להתעל

לבין  מטפלות- מחנכותהקטגוריה השנייה מצביעה על התנגשות בין האמונות והעמדות של ה

יכולות והתנהגויות של , מתארות תכונות מטפלות- מחנכותה. תיאוריהן את התנהגות התינוקות

. מטפלות מתארות אינטראקציות בין התינוקות המתקיימות במסגרת-מחנכותכל ה. התינוקות

מטפלות מגיעות עם עמדות -מחנכותה. הדרך שבה הן מפרשות אינטראקציות אלו שונות עם זאת

מטפלות מתחלקות לשתי קבוצות -מחנכותה. מוקדמות לגבי יכולות חברתיות של תינוקות

הקבוצה הראשונה חושבת שאין יחסים חברתיים בין תינוקות ורואה יחסים חברתיים : עיקריות

חסת לשלב ההתפתחותי בו נמצאים התינוקות ואותו היא קבוצה זו מתיי. כמשחק משותף

שלב שבו לא יכולים להווצר יחסים חברתיים מאחר ולתינוקות אין , "אגוצנטרי"מתארת כ 

הקבוצה השנייה מתחלקת לשניים חציה הראשון  מתקשה בהגדרת . כישורים להתמודדות איתם

קשר מתהווה ומכך שכל מה שמעיד יחסים חברתיים ואלו בעבור החצי השני יחסים חברתיים הם 

קבוצה זו רואה את הקשרים שנוצרים בין התינוקות מעריכה . מהווה יחסים חברתיים, על קשר

חציה השני של קבוצה זו אף מעודד יצירת קשר ובטוח , את היכולות שלהם ומעודדת את הקשרים

אן להסביר את מטפלות בבו-מחנכותה. בתרומתו לקשרים החברתיים העתידיים של התינוקות

. התנהגות התינוקות מושפעות מאמונותיהן ועמדותיהן יותר מאשר מהתנהגות התינוקות
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מטפלות מתנהגות בהתאם לאמונותיהן  ולא בהתאם להתנהגות -מחנכותכתוצאה מכך ה

  .התינוקות 

-מחנכותה. מטפלות רואות את תפקידן-מחנכותהקטגוריה השלישית מצביעה על המורכבות בה ה

מתייחסות לשני צדדים בעבודתן הצד הפיסי והצד הרגשי כאשר הצד הרגשי תופס מקום מטפלות 

מטפלות מאמינות בחשיבות תפקידן בעבודה עם התינוקות ומבקשות לעשות את - מחנכותה. נרחב

- מחנכותה. עם זאת הן מציינות שגילם הצעיר של התינוקות דורש השקעה רגשית רבה. המיטב

מטפלות -מחנכות. ערבותן לפי מידת האמונה ביכולות התינוקותמטפלות בוחרות את דרך הת

מטפלות המאמינות -מחנכותהמאמינות ביכולות התינוק מתווכות יותר בדרך מילולית ואילו 

גם במקרה זה השפעת .  שאין התינוק מסוגל להתמודד מתערבות יותר ומפרידות בין תינוקות

  .ברת על השפעת התנהגות התינוקות עליהמטפלת גו-מחנכתהעמדות והאמונות על התנהגות ה

הן מתארות קשר יומיומי הדוק , מטפלות לקשר הנוצר עם ההורים-מחנכותבנוסף מתייחסות ה

הן מתייחסות באופן שיפוטי . שמעורר קונפליקטים ולעיתים מקשה על העבודה עם הילדים

 . להורים ועם זאת מציינות את חשיבות הקשר ואת רצונן בקשר חיובי

  

  :ומתו הייחודית של  המחקר מבחינה תאורטית וישומיתתר

בכיתת  מטפלות-מחנכותמחקר זה תורם בכך שהוא מביא את זווית הראיה של ה .1

בנוסף הוא מאפשר הבנה של העמדות . זווית ראיה שכמעט ולא הובאה קודם, תינוקות

 בכללמטפלות כלפי התינוקות -מחנכותוהאמונות שעומדות בבסיס  התנהגותן של ה

 .ובפרט בפן החברתי

.  מחקר זה מציע השלכות יישומיות לממצאים הן מבחינת הכשרה והן מבחינת הדרכה .2

המחקר מצביע על כך שבמסגרת ההכשרה וההדרכה בנוסף על ידע התפתחותי חשוב 

מטפלות ומשפיעות -מחנכותוראוי לעבוד על הבנה של האמונות והעמדות שמנחות את ה

  . הקשר החברתי בפרטבכלל וברבות על התנהגותן 
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  מבוא

  

ילדים  20-35 -במעון עם כ: הילד הישראלי הטיפוסי מבלה במסגרות קבוצתיות מגיל צעיר יחסית

לא פעם החשיפה למצב .  ילדים 30 -בגן העירוני עם כ, ילדים 5 -במשפחתון עם כ, נוספים בני גילו

  ).2004, גת. (ארבעה חודשיםומתחילה כבר בגיל , שעות בכל יום 8-9הקבוצתי הזה אורכת 

עסוק בנושא במחקר זה א. חודשים 3-18תינוקות בגילאי  16-24 -כיתת תינוקות במעון מונה כ

ם בין מיהנרק םייהחברת יחסיםהסוגיה בה אתמקד תהיה ה .תינוקות במסגרת מעון יוםשהיית 

   .מטפלת- המחנכתם התינוקות כפי שרואה אות

הם נטיות מוקדמות מסוימות שמאפשרות להם להיות שותפים ילודים מגיעים לעולם כאשר יש ל

בנטיות מוקדמות הכוונה היא ליכולות כמו היכולת לאותת על צרכים . ביחסי גומלין מוקדמים

ליכולת לזהות התרחשויות מותנות בסביבה וכן , בצורה שהמבוגרים יוכלו לפרש ולהגיב אליהם

בהתאם " לפעול"להמשך לדיבור האנושי ו הבנוסף ישנה הנטיי .להמשך לגירויים חברתיים

  .(Fogel, 1993)להתנהגות המטפל 

במסגרות לגיל הרך כדמויות המשפיעות על  מטפלות-המחנכותמחקרים רחבי היקף מצביעים על 

  (NICHD, 1997).      תינוקות בכלל ועל ההתנהגות החברתית בפרטפעוטות והתנהגותם של 

וכי  ת יש נטיות שמאפשרות שותפות ביחסי גומליןלתינוקוהעובדה שמחקרים מראים כי 

עוררה  בי את הרצון  ,יש חשיבות גדולה כדמויות המשפיעות על התינוקות מטפלות-מחנכותל

  . הן מתייחסות אליהן כיצדיכולות אלו ונטיות ורואות  מטפלות-המחנכותלבדוק האם 

. החברתיות של תינוקות םיכולותיה יע עלשפהיכולה ל ,אם כן, מטפלות-המחנכותהתנהגות 

וכן את ת אותה ומתאר ןכפי שה מטפלות-המחנכותלהכיר את התנהגות חשוב  מסיבה זו

מחקרים מראים כי העמדות המקצועיות של המורים משפיעות  .ההתנהגויות שלדעתן יש לנקוט

 ,Van-Veen, Theunissen, Sleegers, Bergen, Klassen & Hermans)בעבודה  םעל התנהגות

הכרת עמדות  .מטפלות-המחנכותת אות האמונות והעמדות המניעלהכיר את  חשובלכן  (2003

להבין מה משפיע על  ,באופן כללי מטפלות-המחנכותשל  ןלהכרת עולמ סייעאלו יכולה ל

על מנת שתוכלנה  מטפלות-מחנכותל מערכי הכשרה מתאימים בבניית בנוסף לעזורוהתנהגותן 

  . חברתיות-לעודד התנהגויות פרו

עניינו אותי שאלות , במסגרתן תינוקותמלבד בירור כללי בנוגע לתפיסתן את שהיית ה, בנוסף

עם  בחרתי לערוךמסיבה זו . הקשורות בעצם השהייה בקבוצת השווים ממוקדות נוספות
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אפשרות נתנה התייחסות כללית ו היתהראיונות חצי מובנים כשבחלק הראשון  מטפלות-המחנכות

שאלות  מטפלות-המחנכותשאלו נואילו בחלק השני  ןספר את סיפורל מטפלות-מחנכותל

מכאן שאלת המחקר אותה היצבתי במחקר  .דדו את עמדותיהן בנושא הנחקרישח ממוקדות יותר

במסגרת  ת השוויםבקבוצ ת לשהיית תינוקותונותנ מטפלות- המחנכותשמה המשמעות  :זה הנה 

   ?המעון

בתינוקות השוהים בקבוצה ו ,רתיים בין תינוקות בכללהמחקרים המועטים העוסקים ביחסים חב

, אלהלעומת המציאות הקיימת בשטח בה יש יותר ויותר תינוקות במסגרות  ,במעון יום בפרט

אנו המבוגרים , תינוקות לא יכולים לספר לנו את סיפורם. מחדדת את הצורך לחקור את הנושא

, עד כמה שניתןציאות שתתאים להם צריכים לעשות כל שביכולתנו על מנת ליצור עבורם מ

  .מחקרים שיעסקו בנושא יכולים לספק לנו את הידע על מנת ליצור מציאות זאת
אחראית כיתה בכיתת תינוקות במעון יום שאלות  ,בחלק מתקופת המחקר, מעצם היותי, בנוסף

ודתי במעון בעב .אותי בעבודתי באופן יומיומי והן היוו זרז עבורי לחקור את הנושא העסיקואלו 

את התנהגויות ומצד שני  את היחסים הנרקמים בין התינוקות השוהים במסגרתמצד אחד ראיתי 

הרצון להבין מורכבות זו . בנושא אמירותיהןאת שמעתי יחסים אלה ואף  כלפי מטפלות-המחנכות

 על מנת לגלות מה עומד מאחורי התנהגותוזאת , לחקור את הנושאאף היא לעומקה הניעה אותי 

ההסתכלות על . ביניהםאינטראקציה מתקיימת הם בכלפי התינוקות במצבים  מטפלות-המחנכות

אף היא תרמה התינוקות הנמצאים במסגרות והרצון שלי להיטיב עימם את השהות במסגרות אלו 

 מטפלות-מחנכותהעובדה שהנושא כמעט שלא נחקר וסיפוריהן של . לעסוק בנושאלרצון שלי 

גם בהקשר ליחסים  חידדו את הצורך לספר את סיפורן ם כמעט שלא סופרלתינוקות במעון יו

  . החברתיים בין התינוקות וגם בכלל
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  סקירת ספרות

  

החברתיות של  יהםאציין את יכולות. בסקירה זו אתייחס לסוגיית שהיית תינוקות במסגרת

משך אתייחס גם בה .סוגיה זוה על תבהשפעו מטפלת-מחנכתגע במשמעות שיש לאו תינוקות

ומהחשיבות של התינוקות במסגרת  המהווים פועל יוצא מהשהייה , ליחסים החברתיים במסגרת

  .מטפלות- המחנכותלה  מעניקותש

בהקשר של יכולת חברתית וכן של כל מצויה בספרות המקצועית ההתייחסות ליחסים חברתיים 

, יצירת קשרלות יכולות אינטראקציות אלה כול. האנטראקציות המתרחשות בקבוצת השווים

לכל הילדים יש קושי בהצטרפות בגיל הרך . הצטרפות לקבוצה והמצאות בקונפליקטים, אמפתיה

מצויים פעמים ת ות חברתיובעלי יכוללקבוצה ונסיונותיהם להצטרף לרוב נדחים בנוסף ילדים 

  .רבות בקונפליקטים עם חבריהם למסגרת

ברתיים עם בני הגיל היא יכולת המתפתחת בתהליך היכולת לפתח ולקיים מערכות של יחסים ח

יכולת חברתית מוגדרת כיכולת  .קוגניטיביות של הילד ובין הסביבה -  בין יכולות רגשיות ,מורכב

צור בתוך   (Rose-Krasnor, 1997עם בוגרים ובני גיל" לקיים אינטראקציה חברתית יעילה"

יהם האישיים ואת הסביבה כדי להגיב ילדים בעלי יכולת חברתית מנצלים את משאב. )2007

  .בגיל הרך המשאב העיקרי של הילדים הוא הפניה לעזרת המבוגר הנמצא בסביבה, לאחרים

לקראת מלידתם וכבר יש יכולות ליצירת קשר תינוקות למצאה ש (Howes,1983)האוס במחקרה 

לכך שהם יוצרים  השהיה שלהם שעות רבות יחד מביאה. יוצרים ביניהם חברויותהם אף גיל שנה 

אינטראקציות אלה מחזקות את  .אינטראקציות המיוחדות רק להם כמו משחקי פעולה וחיקוי

. ומפרידה אותם משאר התינוקות בקבוצה חלקן ן התינוקות הלוקחים בהתחושת השותפות בי

מעל גיל שנה כבר נראית העדפה של ילדים להיות בקרבת ילדים מסוימים למרות שלא כמו כן 

  .יתפתח שם משחק משותף תמיד

והסיק כי ילדים הם   (Corsaro,1997)קורסרו חקר ילדים צעירים במסגרות חינוכיות לגיל הרך 

כמו כן מצא כי גם . יצורים חברתיים המפיקים הנאה וסיפוק מהדברים אותם הם עושים יחד

  . םבתוך קבוצת בני גיל, כמו מנהיג, ילדים צעירים מאוד לוקחים תפקידים חברתיים

מעודדת היווצרות עצם שהייתם שעות רבות יחד מאחר ותינוקות נולדים עם יכולת ליצור קשר 

עם זאת מאחר והפניה למבוגר הנמצא  .יכולותיהם החברתיותאינטראקציות ומשכללת את 
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הוא משמעותי  מטפלת-המחנכתבסביבה הוא כלי חשוב עבור ילדים בגיל הרך תפקידה של 

    .תהחברתיהתפתחות הלהמשך 

  

  יחסים חברתיים בקבוצת השווים. א

 מטפלות-מחנכותטוענת כי איכות היחסים המוקדמים של התינוקות עם  (Howes, 2000)האוס 

התינוקות משתמשים . במעונות יום מנבאת יחסים חברתיים בקבוצת השווים בגיל מאוחר יותר

כשיש לתינוקות . רתכדי לארגן את הפעילויות שלהם במסג מטפלת-המחנכתביחסים שלהם עם 

הם יכולים להשתמש בהן כמקור ליחסים חברתיים ובהם גם  מטפלות-המחנכותיחסים חמים עם 

  .יחסים חברתיים עם עמיתים

הנה רשת חברתית המהווה את קבוצה זו . קבוצת השוויםחיים הילדים ב, כבר מגיל צעיר מאוד

-מחנכתציאליזציה נוספת לכסוכנת סוובנוסף מתפקדת ההקשר שבו מתרחשת למידה חברתית 

מזמנת הזדמנויות למידה , ההתנסות החברתית בקבוצת השווים. Howes & Holli, 1999)( מטפלת

ללמידה , תורמת לפיתוח יכולות חברתיות: רבות ומשפיעה על ההתנהגות החברתית של הילדים

     .תהקשר משותף לפעילויו וליצירתהילד השני  השדר של  נתלהב, כוונות אותתכיצד ל

בעוד שמחקרים רבים חקרו פעוטות וילדים בגיל הגן במסגרת החינוכית כמעט ולא נעשו מחקרים 

השינויים במציאות החברתית שהביאו לכך שיותר תינוקות ופעוטות . לגבי תינוקות במעונות יום

לחקירת ההתפתחות החברתית המתרחשת גם הביאו , שוהים במסגרות חינוכיות מחוץ לבית

  . ים החברתיים בין פעוטות ותינוקות לבין עצמםבתוך המגע

חודשים ששהו  13-24חקרו פעוטות ותינוקות מגיל  (Howes & Matheson, 1992)האוס ומטסון 

הם מצאו שהיכולות החברתיות והגיל בהן הופיעו אצל התינוקות היו . במסגרת לפחות חודשיים

 קשרים חברתיים חיוביים מעט חוו תינוקות במסגרת שבה ה. תוצאה של איכות הטיפול שקבלו

אשר אצל יל מאוחר יותר מבג ,כמו פניה לעזרת המבוגר, חברתיות ביכולותשימוש נמצא שנעשה 

איכות הקשרים מכך ש. קשרים חברתיים חיוביים רביםבמסגרת בה שהו תינוקות שחוו 

עצמה התפקיד שלקחה על ותדירותם היו פונקציה של ם הצליחו ליצור ילדיהחברתיים שה

   .בהקשר של יחסים חברתיים בין ילדים במסגרת מטפלת- המחנכת

, הילד צריך ללמוד לחיות בחברה. תהליכי חיברות נחשבים להתרחשות חינוכית חשובה ביותר

. עם אמו של הילד יוזהנוצרת הסמב )1998( לפי לוין, בתקופת חייו הראשונה. בצוותא, בקבוצה

, היכולת להסתגל אל הקבוצה. מטפלות-מחנכותו ביניהן נכללות דמויות נוספות בחיי, בהמשך
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צריך , כל ילד המהווה חלק מקבוצה. נחשבת להישג התפתחותי חיוני, חבריה ודרישותיה

תהליך החיברות מתרחש תוך מאמצים רבים לפתור בעיות . להתמודד עם הקשרים הנוצרים בה

  ). שם( בהן הילד נפגש

וריית ההתקשרות ליכולת החברתית המתרחשת בעיקר התייחס בתיא (Bowlby, 1969)בולבי 

מודל "במערכת יחסים זו מפתח הילד . באמצעות תהליך ההתקשרות, ילד –במערכת יחסי אם 

  . (Brazelton & Cramer, 1990)שעומד בבסיס מערכות היחסים שיפתח בעתיד " עבודה פנימי

במסגרת החינוכית יהווה  תמטפל-המחנכתבדומה נמצא כי מערכת היחסים שיצור התינוק עם 

  . (Howes, 1990)מודל למערכת היחסים שיפתח עם קבוצת השווים

נמצא שהשהות במשך ימים ארוכים במסגרת החינוכית מאפשרת למידה והבנה של נורמות 

 ,Siegel & Stoery( התנהגות חברתית וכן יכולת לתפוס מקום ייחודי ומובחן בקבוצת השווים 

ילדים בעלי ניסיון שאינם באים במגע עם ילדים אחרים במסגרת חינוכית ללעומת ילדים ). 1985

 (2001כישורי תקשורת ומשא ומתן, יש הזדמנות לרכוש יותר ידע חברתי ורגשי, עם בני גילם

(NICHD,.  

  

  התפתחות רגשית חברתית של תינוקות. ב

ושיים מאשר לחפצים מצא כי תינוקות נמשכים יותר לפרצופים אנ (Traverthen, 1992)טרוורטן 

כבר בגיל חודשיים מגלים תינוקות  .והם רגישים להבעות הפנים של אנשים משמעותיים עבורם

  .תקשורת עם המבוגרוהוא  מנסה ליצור  התינוק הנו פעיל . יחס שונה לבני אנוש ולחפצים

 מהוות את הבסיס להתפתחותם של (Denham, 2001)יכולות אלה של התינוקות טוענת דנהאם 

  .  יחסים חברתיים עם מבוגרים ועם קבוצת השווים

מציינת שמחקרים על הרצף ההתפתחותי של הקומפטנטיות החברתית   (Howes, 1987)האוס  

  :מראים יכולות מגיל צעיר כפי שמתואר להלן

  . אך היא אקראית למדי, יש התעניינות בתינוק אחר: חודשים 6-0

מגעים . חיקוי  הבעה, נגיעה, זחילה אל, מלמול, ילד אחרחיוך ל: יש מגעים קצרים: חודשים 10-6

  .אלה מעידים על התייחסות חברתית לתינוק אחר

כל אחד מודע (יש התעניינות גוברת בכל צעצוע שהילד האחר מתעניין בו : חודשים 12-10

יש הענות ותגובה ברורה ליוזמה חברתית של הילד האחר ויותר פניות ). להתעניינות של השני
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ישנה . ההתעניינות ההדדית בצעצועים מוליכה לפעילות דומה עם אותו חפץ. וזמות מכוונותוי

  .עידוד וצחוק יחד, הבעת חיבה

מופיע יותר . כולל מורכבות הקונפליקטים, יש עליה הדרגתית במורכבות המגעים: חודשים 24-12

. ירות מאוד גבוההאם נותנים סביבה שמאפשרת זאת ילדים מחקים זה את זה בתד. חיקוי הדדי

  . יש הרבה צחוק והנאה ויכולת למשא ומתן, נוצרים כללים חברתיים, יש יכולת תיאום

מהרצף ההתפתחותי ניתן להסיק שלתינוקות מגיל צעיר יש יכולות חברתיות שמתפתחות  

גילויי דאגה , משחק משותף, מגע הדדיאינטראקציה זו כוללת . באינטראקציה עם הסביבה

התינוקות אף מפתחים אסטרטגיות שמסייעות . קונפליקטים בקבוצת השוויםן גם ואכפתיות וכ

) וויתור מתוך התחשבות, פשרה(אחת האסטרטגיות היא התפייסות , בפתרון קונפליקטים

  .(Dunn & Herrera, 1997)שמופיעה כבר אצל בני שנה 

פעולת : לדוגמא, יןבשבועות הראשונים לחיי התינוק ניתן לראות התחלה של פעולות גומלכבר 

בהמשך המעורבות של התינוק נעשית מורכבת יותר הוא רוכש יכולות רבות המשמשות . ההאכלה

בנוסף . גרגורים וצלילים, הבעות פנים וטווח רחב של המיות, חיוכים, אותו בפעולות הגומלין

בשנת  .התינוק מפתח ציפיות ממהלכן של פעולות הגומלין ולומד בהדרגה את ההדדיות שבהן

החיים הראשונה התינוק נעשה בהדרגה שותף מלא יותר בפעולות גומלין חברתיות ויש חשיבות 

  .(Sroufe and Ward, 1984)גדולה לתגובות המבוגר לסימנים שמראה התינוק 

טוענת שלתינוקות ופעוטות יש יכולות תקשורת והתנהגויות קדם מילוליות  (Nyland, 1999)נילנד 

במחקרה עשתה תצפיות בהן . ה  להיענות לתינוק ולפעוט יש להכיר יכולות אלהועל מנת שניתן יהי

-12כלפי יכולות חברתיות של תינוקות ופעוטות בגילאי  מטפלות-המחנכותצפתה בהתנהגותן של 

חלק , גילתה שהתייחסותן העידה על העמדות שלהן כלפי יכולות חברתיותהיא  .חודשים 30

נוקות להשתמש ביכולותיהם בזמן האינטראקציה והתייחסותן עודדו את התי מטפלות-המחנכות

לתינוקות בעיות שעלו במהלך " פתר"הייתה חיובית בעוד החלק האחר לא התייחס ליכולות אלה ו

 החברתיות של התינוקות שהכירו ביכולות  מטפלות-מחנכות .האינטראקציה עם תינוקות אחרים

  . אלוירו ביכולות שלא הכ מטפלות-ממחנכותהתנהגו באופן שונה  

  

  לגיל הרך כתומכות קשרים חברתיים מטפלות-המחנכות. ג

כולל זו , מכל הבחינות, הגורם המשפיע ביותר על התפתחות הילדים בתוך המסגרות החינוכיות

הוא גורם האינטראקציה החברתית המזומנת לילדים המבקרים במסגרות , האינטלקטואלית
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  ).1995, לוין(תית עם המבוגרים ועם הילדים כאחד הכוונה היא לאינטראקציה חבר. אלו

מציגות מדריך לקידום ההתפתחות הרגשית חברתית  (Parlakian & Seibel, 2002)פרלקין וסייבל 

במדריך זה הן טוענות כי יחסים תומכים עם מטפלים ראשיים הם קריטיים  . של תינוקות

  .פעוטיםלהישרדות פיזית ולבריאות רגשית חברתית של תינוקות ו

מציינת את תחילת התפתחותה של , ניסתו של הילד למסגרת החינוכיתמכך ניתן להסיק כי כ

לפי האוס  ,לאיכותם של יחסים אלה .מטפלת-המחנכתם מערכת יחסים ייחודית ומשמעותית ע

שפעה רבה על התפתחותו הרגשית והחברתית של הילד ה   (Howes & Hamilton, 1992) והמילטון 

ילדים בגיל הרך יוצרים מערכות  .והיא מנבאה את התפתחותו גם בשנים מאוחרות יותרבגיל הרך 

. הדומות באספקטים רבים למערכת יחסי אם ילד, מטפלות- מחנכותיחסים רב ממידיות עם 

, מגוון של התנהגויות התקשרות כמו חיפוש קירבה מטפלות-מחנכותילדים בגיל הרך מפנים כלפי 

קיומם של  .הדומות במהותן לאלו שהם מפנים כלפי אמהותיהם, אחרותרמזות חברתית ויה, מגע

מוכיח כי ילדים , אם כך, מטפלות-מחנכותיחסי התקשרות ייחודיים בין ילדים בגיל הרך לבין 

). שם(מפתחים מארג של יחסי התקשרות והדבר אינו פוגם או מאפיל על יחסי ילדים עם אמם 

יכולה אף להוות פיצוי או לספק חוויה , מטפלת-המחנכתמערכת היחסים של הילד בגיל הרך עם 

המסגרת , למעשה. (Howes, 2000)מתקנת על יחסים בעייתיים או לא בטוחים עם ההורים 

שיודעים לעשות דברים אחרים מאלה שההורים יודעים , מזמנת לילד מבוגרים נוספים על הוריו

  ). 1995,לוין(ושאפשר לחקותם 

היא סוכן . מהווה חלק חשוב מעולמו החברתי של הילד במסגרת, אם כן, מטפלת- המחנכת

סוציאליזציה מרכזי ותפקידה לעזור לילד לרכוש את המיומנויות החברתיות המאפשרות לו 

ליהנות ולהפיק תועלת מאינטראקציות חיוביות עם עמיתים וכן ליצור יחסי אמון עם מבוגרים 

 מטפלות-מחנכותיש ל, פעות שיש להוריםבדומה להש, ),1990Howes(לטענת האוס . נוספים

טיפול איכותי של . השפעה ניכרת על יכולת חברתית והתנהגות חברתית של תינוקות ופעוטות

. נענית ורגישה מוביל ליכולות חברתיות מפותחות יותר בקרב תינוקות ופעוטות מטפלת-מחנכת

יכולת החברתית של הילד יש השפעה על הבגיל הרך לילד  מטפלת-המחנכתליחסים הנוצרים בין 

היא חלק מסביבת המשחק שבה מתפתחים יחסי עמיתים ולכן  מטפלת-המחנכתבגן בעיקר כיוון ש

  . (Katz & McClellan, 1997)ההשפעה שלה רבה יותר מזו של האם שאינה חלק ממארג חברתי זה

יתקלו ואף יעזרו לילדים להתמודד עם הבעיות בהן , התנסויות רבות יחד עם תמיכת המבוגרים

הם זקוקים למבוגרים , ילמדו לתת אמוןבגיל הרך כדי שילדים  ).1997, קלינטון(להתחזק מהם 
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-מינה וווידמייר-גונזלס(מבוגרים אשר ייענו לצרכיהם ויעניקו להם תמיכה , שעליהם ניתן לסמוך

ד עם מעידים על חשיבות האינטראקציה של היל, אם כך, הממצאים שהודגמו ).2000/1997, אייר

לעצב סגנון  הבכוחו וחיקוי עבור הילד אישיתמושא לדוגמה  למעשה איהש מטפלת- המחנכת

   ).Bandura as cited in Frostig, 1976( תקשורת חברתית

 מטפלות-מחנכותמציינת שמחקרים מצאו שתינוקות שמטופלים בידי  (Howes, 1988)האוס

רגשיות וחברתיות גבוהות יותר מתינוקות  ,שפתיות, נענות ורגישות מראים יכולות קוגניטיביות

 מטפלת-מחנכתבמחקרים נמצא ש.  פחות נענות ורגישות מטפלות-מחנכותשמטופלים בידי 

שלא עברה מטפלת -מחנכתמ ולצורכיהםשעברה הכשרה הנה רגישה יותר לילדים בגיל הרך 

קרים וכפי שניתן היה לראות מהמח. (Howes, Whitebook & Phillips, 1992)הכשרה 

השוהים רגישה יותר תעודד התפתחות חברתית אצל ילדים בגיל הרך  מטפלת-מחנכותהקודמים 

  .לא רגישה עלולה לעכב התפתחות זו מטפלת-מחנכתבמסגרת בעוד 

-מחנכותגם אם יהיו לשלוש . את החינוך מבצעים אנשים בעלי עמדות ואמונות שונות, בנוסף

לכל אחת יש עמדה ואמונה שונה והן הקובעות , ותאותן דעות ואותן השקפות פדגוגי מטפלות

אמונות ועמדות הם מבנים  ).1995, לוין(תתרגם את השקפתה למעשה  מטפלת-המחנכתכיצד 

 & Harkness(המעוגנים בהקשר תרבותי ותורמים להנעת ולהכוונת התנהגות האדם , מנטליים

Super, 1996.(  

צאו קשרים מורכבים בין היבטים שונים של נמ, במחקרים שערכה רוזנטל על משפחתונים בארץ

איכות האינטראקציה שלה עם הפעוטות ואיכות התכנית , מטפלת-המחנכתעמדות ואמונות 

, בנוסף). Rosenthal, 1991(החינוכית שהיא מפעילה לבין התנהגויות חברתיות שונות של הפעוטות 

מייחסות לנושא  מטפלות-מחנכותממצאי מחקרים מצביעים על דמיון במידת החשיבות הרבה ש

  .Nelson, 1995)(החברתי במטרה לפתח את היכולות החברתיות של הפעוטות 

ביקשה להבין טוב יותר את הקשר שבין אמונות  (Quinn- Leering, 1999) לירינג-וויןק

 4 ראיינהבמחקרה . לגיל הרך לבין עבודתן בהקשר להתפתחות חברתית מטפלות-המחנכות

-מחנכתנמצא שלכל .  בזמן עבודתןצפתה בהן  ובנוסף אףחודשים  24-36לאי לגי מטפלות- מחנכות

כמו כן היא מצאה כי יש קשר בין . ההיו כמה אמונות עיקריות שהשפיעו על עבודתמטפלת 

בכיתתן שטיפחה יחסים חברתיים או  לבין הדרך בה יצרו אווירה בנושא החברתי אמונותיהן 

התייחסו בעיקר לשיתוף פעולה ועזרה ומעט להתנהגויות כולן  מטפלות-המחנכות .עיכבה אותם
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כמו כן התייחסו לעניין החברתי בזמן פעילות בקבוצה ולא בזמנים אחרים חברתיות אחרות 

  .במשך היום

מצביעים על   (Watamura, Donzella, Alwin & Gunnar, 2003)אלוין וגנר , דונזלה, וואטמורה

 במחקרם מצאו כי. במסגרת מעון יום לשעות ארוכות עובדה נוספת הקשורה בשהיית תינוקות

  הם נמצאים ה ב דחקעולה לאורך היום ומעידה על רמת האצל תינוקות ופעוטות רמת הקורטיזול 

כמו כן נמצא שפעוטות שנמצאו בקשרים . כתוצאה מהצורך להתמודד עם שהייה במסגרת

-המחנכותר וכן שפעוטות שחברתיים עם בני גילם רמת הקורטיזול אצלם הייתה נמוכה יות

ההבנה כי  . דיווחו לגביהם על בעיה חברתית רמת הקורטיזול אצלם הייתה גבוהה יותר מטפלות

מדגישה , ילדים חווים דחק בעת השהייה בקבוצה ורמת הדחק תלויה ביכולות החברתיות שלהם

 ועל מנת שיהיבסיוע לילדים לרכוש מיומנויות חברתיות  מטפלת-המחנכתאת תפקיד 

  .שהייה בקבוצת השוויםהפחות דחק בעת  יחושו חברתית  וכך  םקומפטנטיי

עובדות אלו ממחישות את הצורך במבוגר שיוכל לעזור לילדים בגיל הרך בכלל ולתינוקות בפרט 

 . ביצירת אינטראקציות חברתיות חיוביות עם קבוצת השווים

במחקר . חברתיים של תינוקותהשפעה רבה על חייהם ה, ולעמדותיהן אם כך מטפלות-מחנכותל

תינוקות במסגרתן וכלפי  תכלפי שהיי מטפלות-המחנכותזה אנסה לברר את עמדותיהן של 

האמונות והעמדות מניעות אותן נסיון להבין כיצד מתוך  היחסים החברתיים הנרקמים בה

  .חברתיות של התינוקותהעל  ההתנהגויות  שלה השפעה התנהגות  .משפיעות על התנהגותןו

  

ההתייחסות . חודשים 3-18בכיתת תינוקות במעון יום בארץ ישנם תינוקות בגילאי , לסיכום

סולמות הבודקים . כוללת בעיקר התייחסות לטיפול הפיזי היומיומיאלו לתינוקות בגילאים 

 תוגם במהדורה זו ההתייחסו 1990לא עודכנו בארץ מאז  ITERSתינוקות כמו ה באיכות טיפול 

מתוך כך נראה פער בין . ר לעיצוב סביבה וטיפול יומיומי הוא מועט ביותרלנושאים שמעב

 יאהמחקרים המעידים על יכולות חברתיות מגיל צעיר לבין ההתייחסות המחקרית אליהן כפי שה

מסיבה זו ישנה חשיבות גדולה למחקרים . לידי ביטוי אצל תינוקות השוהים בקבוצת השווים הבא

במסגרות ומתייחסים לנושאים נוספים כמו הנושא החברתי ולא רק הנוגעים בשהיית תינוקות 

 כלפיעל התנהגותן  מטפלות-המחנכותבנוסף השפעת עמדות  .לעיצוב הסביבה ולטיפול היומיומי

- המחנכותהתינוקות מחדדות את הצורך במחקר שיעסוק בנושא החברתי ובעיקר בבירור עמדות 

  .כלפי נושא זה מטפלות
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כלפי שהיית התינוקות במסגרת דרך  מטפלות- המחנכותלעמדות של  התייחסתיבמחקר זה 

  .שאלות המחקר

  

  שאלות המחקר •

ומה המשמעות שהן  מטפלות-המחנכותאיך נתפסת חווית שהות התינוקות בקבוצה אצל  .1

  ?מייחסות לה

 ?מהם האספקטים ביחסים החברתיים בין התינוקות שהן מתייחסות אליהם .2

 ?כלפי יחסים חברתיים בין תינוקות מטפלות-כותהמחנמהן התפיסות והעמדות של  .3

? רואה את תפקידה בהשפעה על יחסים חברתיים אצל תינוקות מטפלת-המחנכתכיצד  .4

 ? מה הייתה רוצה לשנות, מה היא מעודדת

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



17 

 

  ת המחקרגיש

  ת המחקרשיט. א

בתופעות כפרי גישה זו מתבוננת , ביסטיתיהקונסטרוקטהאיכותנית ה גישתבסס על ההמחקר זה 

בתוך  Stake(לתופעות  תההוליסטיאחד ממאפייניה המרכזיים הוא ההתייחסות . של הבניה שלנו

היא חיונית הנחקרת תפיסה הוליסטית זו מניחה שהבנת ההקשר של התופעה ). 2003, שקדי

  ).2003, בתוך שקדי Patton(להבנת המציאות של התופעה 

 את השהייה של תינוקות בקבוצה מטפלות-מחנכותהות בנלאופן בו מ תיתייחסהזה במחקר 

תינוקות השוהים יחד  כלפישל אחריות  יומיומיתהנחקרות חוות חוויה . ובהסבריהן בתיאוריהן

והראיונות איתן יוכלו לעזור להמשיג תופעה המתייחסת לשהיית התינוקות ת השווים בקבוצ

 grounded theory)" (וגנת בשדההתיאוריה המע"על  התבססתי, לכן בניתוח הנתונים. בקבוצה

חוקרים מאסכולות ). 2003, בתוך שקדי ,Glaser & Strauss (שפותחה על ידי גלזר ושטראוס 

 קו סיפוריניתן לבנות , בהתאם לה, איכותניות שונות מתאחדים סביב עקרונותיה של תיאוריה זו

השדה ומציע שיטה  יוצא מנתוני קו סיפורי זה. והמשגה של תופעה המתייחסת למצב מסוים

אם כן  קו סיפורי זה .סיסטמתית לניתוח כאשר הקו הסיפורי הנו פרי הניתוח ולא נוסח קודם לכן

 באופן אינדוקטיבי מחקירת התופעה Strauss & Corbin,199)8(נובע לפי שטראוס וקורבין  

  .המסוימת

הקו , ווים במעוןבמחקר זה בניתי קו סיפורי שמתייחס לתופעת שהיית התינוקות בקבוצת הש

במהלך ניתוח הראיונות . מטפלות- המחנכותהסיפורי הנו תוצאה של ניתוח הראיונות שנעשו עם 

שמהם  קשרים עם ילדים ובין ילדים, קשרים עם הורים, כמו היחס למעון, עלו נושאים שונים

  .שמובא במחקר זה הקו הסיפורי באופן סיסטמטינבנה 

  

  בחירת המדגם. ב

מדגם מכוון . מעדיפים מדגם מכוון להבדיל מהמדגם האקראי במחקר הכמותניבמחקר איכותני 

, בתוך שקדי Mason(ללמדנו על התופעה הנחקרת טובים היכולים מתמקד בבחירת אינפורמנטים 

מסיבה זו בחרתי את האינפורמנטיות לפי היכולת שלהן ללמד אותי על התופעה אותה אני ). 2003

כלומר  "כדור שלג"ה לבחור אינפורמנטים בשיטה של יון הנטיבדרך כלל במדגם מכו .חוקרת

עד אשר מתקבלת , להתקדם מראיון לראיון ולחפש אינפורמנטית עם סיפורים דומים ומנוגדים
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-מחנכותבמסגרת מגבלות המחקר שלי נאלצתי לבחור . תמונה מקיפה של התופעה הנחקרת

בל קהן תהיה מספיקה על מנת לינמתוך תקווה שהשונות בי, במסגרת ארגונית אחת מטפלות

  .(Geertz, 1973) "עשיר תיאור"

. באשדודבכיתת תינוקות  במעונות של החברה העירונית העובדות  מטפלות-מחנכות 10בחרתי ב 

העירונית נבחרו באמצעות פנייה שלי למנהלת תחום הגיל הרך בחברה  מטפלות-המחנכות

- מחנכתהאחראית ו מטפלת-המחנכתאת  נתיאיירכיתות  3 ב ,כיתות 6שהפנתה אותי ל  באשדוד

כיתות נוספות ראיינתי רק את  2וב  מטפלות-מחנכותשתי  ראיינתיכיתה אחת ב ,נוספת מטפלת

על ידי שימוש בשמות , לנחקרות הובטחה סודיות ואנונימיות .האחראית מטפלת- המחנכת

    .לשניותלא לענות על שאלות שנראו להן פוהאפשרות להן  נתנהכמו כן  ,בדויים

אחראית בעצמי על כיתת הייתי העובדה שאני כחוקרת את בנוסף לשם גילוי נאות חשוב לציין 

-המחנכותמעידה על מעורבות ועל יכולת להבין לעומק את החוויה של עובדה זו . תינוקות

טוען שכדי להבין את הנושא אותו אתה חוקר עליך ) 2003 ,בתוך שקדי Patton( פטון ,מטפלות

כחוקרת  .חשוב שהחוקר יהיה מודע לעמדתו לכן, ם זאת להישאר מובדל ממנועחלק ממנו ולהיות 

מעבר לכך  .מטפלות-המחנכותנאמנה לסיפורים כפי שסופרו על ידי  רמאמץ להישא תישקעה

יעבור על חלק מהראיונות דבר שעזר אף הוא להצמדות לדברי  ,חבר בסמינר תיזה, דאגתי שעמית

עבר על חלק מכל ראיון אפשר שימוש במגוון של אותו עמית העובדה ש, ףבנוס. האינפורמנטיות

כמו כן . המחקראמינות הממצאים ומחזק את הפנימי של תוקף המגביר את דבר המקורות מידע 

  ). 2003, שקדי(הצגת הנתונים בפני עמיתים מאפשר אישור או הטלת ספק שלהם בתקפות המחקר

מאפשרת תיקוף ומשמעה שימוש  איכותני לטריאנגולציהחוקרים מציינים כי הדרישות במחקר 

מטרת הטריאנגולציה היא לחזק את . במגוון מקורות מידע כדי להגביר את התוקף של הממצאים

ללא קשר לשאלה איזו שיטה היא האמצעי העיקרי לאיסוף המידע , הפרויקט המחקרי בכללותו

בטריאנגולציה על מנת לחזק את השתמשתי , שיתוף עמית בקריאה, במהלכים שנקטתי). שם(

  .תוקפו של המחקר

  

  איסוף נתונים. ג

: כלומר בחלקו הראשון השאלה היתה פתוחה .חצי מובנהעשה בדרך של ראיון נאיסוף הנתונים 

ובהמשך  נשאלו ? במסגרת המעון בני גילםתינוקות בקבוצת  נותנת לשהיית אתמה המשמעות ש

היתרונות  ךמהם לדעת?, למסגרת על התינוק משפיעה הכניסהך איך לדעת: שאלות חקר
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באילו דרכים מתבטאים היחסים החברתיים בין ?, והחסרונות שבכניסת התינוק לקבוצת בני גילו

מה תפקידך בהשפעה על יחסים חברתיים של תינוקות מה את מעודדת ומה היית ?, התינוקות

  ?רוצה לשנות

נותנות לשהיית התינוקות בקבוצת  מטפלות-המחנכות במחקר זה יש רצון להבין את המשמעות ש

- מחנכותל ניתנהבחלקו הראשון של הראיון  .חצי מובנההשווים לכן מתאים להשתמש בראיון 

שאלו שאלות נוספות שנועדו להרחיב נובחלקו השני  לספר את סיפורןהאפשרות  מטפלות

   .ן של הראיוןולהתמקד בשאלות הקשורות לשהיית תינוקות בקבוצה ולא נענו בחלקו הראשו

מצד אחד לספר את סיפורן בדרך  מטפלות-מחנכותהחלוקה של הראיון לשני חלקים אפשרה ל

 ,Minichiello, Aroni ,1995)שהיא רפלקטיבית ומצד שני גם להיות ממוקדות בנושא המחקר 

Timewell& Alexander) 

-המחנכותלגבי צועי מקתנו מעט רקע נבשאלות כלליות ש תיחצי מובנה פתחבראיון ה, במחקר זה

נותנת  מטפלת- המחנכתמה המשמעות ש :את השאלה הפותחת תילאחר מכן שאלמטפלות 

פותחת ומאפשרת למרואיינות  שאלה זו ?במסגרת המעון בני גילםתינוקות בקבוצת  לשהיית

). 2003, בתוך שקדי Mishler(להבנות את התשובות בדרך שנראית להן בעלת משמעות 

לאחר סיומו . את סיפורן והחלק הראשון של הראיון היה מעין מונולוג שלהן והאינפורמנטיות ספר

בשלב . מספר מוגבל של שאלות שמטרתן הבנת תיאורים ומשמעויות שנובעים מהסיפור פתיוסה

 . בקשר לנושא המחקר שאלות של השלמה שנוגעות לדברים שנותרו לא ברורים תיהשני שאל

לדרך בה מתבטאים , ליתרונות וחסרונות המסגרת, סגרתהשאלות התייחסו להשפעת הכניסה למ

  .בהקשר ליחסים אלה מטפלת-המחנכת היחסים החברתיים בין התינוקות ולתפיסת תפקיד ה

ההרגשה  . שהשתתפו בראיונות ידעו על היותי אחראית כיתה בכיתת תינוקות מטפלות-המחנכות

את יודעת איך "משפטים כמו  ,םשיחה על משהו שמוכר לשני הצדדיבמהלך הראיונות היה של 

 מטפלות-המחנכות. לצד רצון עז לדבר על מה שקורה להן במהלך העבודה חזרו ונשנו..." זה

דיברו על כל מה שקורה להן  מטפלות-המחנכותשיתפו והראיון זרם בעיקר בחלקו הראשון שם 

במהלך , הביעומטפלות - המחנכות. במעון ונראה שהן שמחות על עצם ההתעניינות בעולמן

את האכפתיות שלהן מהתינוקות שעימם הן עובדות והייתה תחושה כללית שהן , הראיונות

  .עובדות במקצוע שהוא בעל חשיבות רבה עבורן

על . הרגשות וההשקפות של האינפורמנטיות, משקפת את הדעות, כל מילה כפי שנאמרה בראיון

הראיונות התקיימו חלק מ).  2001, עוצבר בן יהוש(וקלטו ושוקלטו מילה במילה ההראיונות , כן
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. שעה לשעתייםוכל אחד מהם ארך בין  )בית קפה(וחלק במקום נטרלי  מטפלות- המחנכותבבתי 

בחלק השני ובמה להתמקד  מטפלות-המחנכותבחלק הראשון בחרו הראיונות היו חצי מובנים 

   .וידאתי שהנושאים שהיו חשובים מבחינתי אכן קבלו התייחסות

  

  ניתוח הנתוניםדרך . ד

בו ועשה על פי ניתוח נושאי נניתוח הנתונים במחקר זה  .תחונהראיון שוקלט ו, לאחר כל ראיון 

ניתוח זה הפך את הטקסט לחלון שאפשר מבט . האינפורמנטיות נושאים שעלו מדבריב תיתמקדה

וח נית. האמונות והדעות של האינפורמנטיות, המחשבות, לחוויה האנושית ושקף את הרגשות

תהליך של סידור והבניית המידע שנאסף לצורך פרשנותו והבנת , אם כן, הנתונים הוא

  ).2003, שקדי(המשמעויות שלו 

והיא מבוססת על חיבור חלקי מידע שנראים שייכים , קטגוריזציה היא הבסיס לניתוח הנתונים

נים כדי להבין את והיא נעשית על ידי פירוק הנתו, קטגוריזציה מבוססת על מיון. לאותה תופעה

ודגשו על ידי ההפירוק לקטגוריות יהיה על סמך נושאים שחזרו על עצמם או  .משמעותם

די למצוא נקודות כ, תבצע על ידי השוואה בין חלקי המידע השוניםהתהליך זה  .המרואיינות

   ).שם(הבדלים וקשרים ביניהם , דמיון

בשלב ,  מתואר כתחילת עבודה עם פאזל שלב זה. נקרא שלב הקידוד הפתוח שלב הניתוח הראשון

ומתחיל תהליך של שילובם יחד עד קבלת , זה נחשפים בפני החוקר הנושאים המצויים בנתונים

, בתוך שקדי  Strauss & Corbin(תהליך שיבוא לידי מימוש בשלבים הבאים , תמונה מלאה

2003  .(  

ה היגדים בני היתוח בקידוד הפתוח יחידת הנית. קידוד פתוח כתיכל ראיון וער תידדיבשלב זה ק

בין  תאינטראקציו": לדוגמא .פקו את ההקשר לדברי האינפורמנטיותימשפט או פיסקה שס

, "גילאים", "למידה חברתית", "מטפלות -מחנכות תכונות של", "תינוקות גדולים וקטנים

  ".קשר"

בשלב זה יש . בנפרד כל ראיון קידדתיעדיין נקרא שלב הקידוד הצירי ובו  שלב הניתוח השני

הגדרה תה נעש, כמו כן. איחוד של קטגוריות שנמצאו בשלב הקודם תוך שיפור מתמיד שלהן

מדויקת יותר של הקטגוריות תוך מעבר לכותרת המבטאת רעיון מרכזי של כמה קטגוריות 

  ).2001, צבר בן יהושע(שקובצו יחד 
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בוחנים את הקטגוריות שיצרו בניתוח החוקרים , ניתוח ממפה) 2003(בשלב זה שנקרא אצל שקדי 

בניתוח זה מבקשים למצוא קשרים בין הקטגוריות . ומחפשים קשרים ויחסים ביניהן, הראשוני

על ידי הצגת . קטגוריות-על גבי הצירים האופקיים והאנכיים במספר רמות של קטגוריות ותת

ח הממפה מספק את הניתו, קשרים אלה בדרכים שמסבירות את הסוגיות והאירועים הנלמדים

  ).2003, שקדי(הבסיס להצגת תיאורים והסברים משמעותיים לתופעה הנחקרת 

כל עוד מזהים , בשלב זה של הניתוח הממפה ניתן לעסוק באותם נתונים ובניתוחם פעמים רבות

תפיסת : "דוגמא לקטגוריות ).2003, שקדי(סוגיות חדשות שיכולות לבוא לידי ביטוי קטגוריאלי 

חסרונות ויתרונות של השהייה ", "יחסים בין תינוקות", "מטפלת-המחנכת שלהתפקיד 

  ".התנהגויות של תינוקות במסגרת", "בקבוצה

מטרת שלב זה היא להגביר את התוקף הפנימי של , הקידוד הסלקטיבי, שלב הניתוח השלישי

בירה של נתונים זה נעשה על ידי צ, הממצאים על ידי עיבוי כמות הנתונים השייכים לכל קטגוריה

בתחילה כל  קידדתיבשלב זה  ).2001, צבר בן יהושע(מקודדים בהתאם לקטגוריות הקיימות 

למצוא נקודות דמיון ושוני היכולות לקשר את הראיונות השונים  ניסיתיראיון בנפרד ולאחר מכן 

  . סביב הנושא הנחקר

והוא , ת הניתוח הממפההוא התהליך הבא בעקבוהסלקטיבי מציין כי הניתוח ) 2003(שקדי 

זהו התהליך שבאמצעותו מסדרים את הקטגוריות לקו סיפורי על ידי התמקדות . מבוסס עליו

בתהליך הבניית קטגוריות מרכזיות משתמשים . בקטגוריה מרכזית ובקטגוריות הנלוות אליה

עה העניין או הבעיה המרכזית בתופ, בקטגוריות שנוצרו בניתוח הממפה ומחפשים אחר הנושא

לקטגוריה המרכזית יש תת קטגוריות שהן למעשה . הנחקרת לצורך בחירת הקטגוריה המרכזית

  .התכונות של הקטגוריה המרכזית

  :והן" קו הסיפורי"בעקבות הקידוד הסלקטיבי נבחרו הקטגוריות המרכזיות המהוות את ה

 למסגרת המעוןלשהייה בקבוצה ואמונות ועמדות ביחס  •

 ינוקותאמונות ועמדות ביחס לת •

 מטפלת-המחנכתאמונות ועמדות ביחס לתפקיד  •

  .שלוש קטגוריות אלה מהוות את החלקים מהם מורכבים ממצאי המחקר כפי שיובאו בהמשך
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במקביל על קידוד הנתונים וניתוחם וכן במנחה  עברהבקבוצת מחקר ש נעזרתיבסיום התהליך 

יח את אמינות הניתוח והסקת אף הוא על הנתונים שנאספו ונותחו וזאת על מנת להבט עברש

  . המסקנות

  

  תרומות ומגבלות המחקר. ה

קונסטרוקטיביסטית טוענת שאנשים מארגנים ומנהלים את תפיסותיהם על  -הגישה האיכותנית 

הנרטיבים האנושיים האלה מבנים את החוויה . העולם באמצעות סיפורים שהם מבנים ומספרים

ם יהקונסטרוקטיביסטי –החוקרים האיכותניים . בםובאמצעותם אנשים מבינים את העולם סבי

מזמינים את האינפורמנטים לספר את סיפוריהם וממקדים את עבודתם המחקרית בנרטיבים 

  ). 2003, שקדי(האותנטיים האלו 

. ראיונות עומק חצי מובנים 10, אם כן, ר זה הםהנתונים המהווים את הבסיס המתודולוגי למחק

נפורמנטיות העובדות במסגרות לגיל הרך את נקודת מבטן לגבי הנושא ביאו האיהבראיונות אלה 

 מטפלות-המחנכותנקודת מבטן של להבין את  והיא בעצם ניסיונ ,תרומת המחקר עם כן.  הנחקר

 בעתהתופעה של שהיית תינוקות בקבוצת השווים במעון יום והיחסים החברתיים הנרקמים לגבי 

  מטפלות-המחנכותכיצד , הראשוני ם לספק לנו את הידעמחקרים בנושא זה יכולי. שהייה זו

 שמכירות  היטב את המציאות היומיומית של התינוקות מתארות את המתרחש במסגרת המעון

להפוך שהייה זו של התינוקות בקבוצת  ידע זה יכול לסייע. בכלל ובין התינוקות השוהים בה בפרט

, בתחום מטפלות- המחנכותת הבסיס להכשרת יכול להוות א ואהבנוסף השווים לשהייה חיובית 

  .ולעזור בהכנת תכניות חינוכיות שעוסקות בנושא להועיל להעלאת מודעות ההורים לתחום

מגבלות המחקר נובעות מעצם היותי אחראית כיתה בכיתת תינוקות במעון יום שמעידה על 

המובאים לפני עם זאת  להיות רגישה לדבריםבתור חוקרת מעורבות זו עוזרת לי  .מעורבותי הרבה

עצם ההכרות  .היא גם מחייבת מודעות לעמדות שלי כלפי הנושא והצמדות לדברי האינפורמנטיות

על אף היותה שטחית מאחר וכל כיתה עומדת בפני עצמה ואין קשר בין ( המוקדמת שלי

ים "כיתות התינוקות בחברה למתנס עם )לבד מכנס בתחילת השנה ובסיומה מטפלות-המחנכות

חשו נינוחות ושיתפו בנושאים שיתכן שלא היו משתפות בהם  מטפלות-המחנכותגרמה לכך ש

העובדה , בנוסף אולם. משהו שהיו חוות כזר  וזאת מתוך חשש שלא יבין את דבריהן כהלכה

ידעו שאני אחראית כיתה הביאה לכך שלעיתים שוחחו איתי כמשתפת  מטפלות-המחנכותש
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בר שחייב אותי לשמור כל הזמן על גבולות הראיון ולהחזיר אותן פעולה עם התנהגותן במסגרת ד

  . את הדבריםוחוות לעצמן ולדרך בה הן רואות 

מגבלה נוספת נובעת מעצם העובדה שזהו מחקר איכותני ולא ניתן להכליל את הממצאים על 

אף  ,סים"החברה למתנ, בנוסף העובדה שהנחקרות מגיעות כולן מאותו גוף. כלליתה ההאוכלוסיי

 אותו המסר לגבי עבודתןאת קיבלו במחקר זה  מטפלות-המחנכותכל . היא יכולה להגביל יכולת זו

-מחנכותהן שונות מוכתוצאה מכך  ,ים"בחברה למתנס, את אותן השתלמויות והדרכותברו עו

מושפעות שעובדות בארגונים אחרים  מטפלות-מחנכות .שעובדות בארגונים אחריםמטפלות 

 שהממצאים שהיו מתקבלים ממחקר של שנה האפשרות והם שונים ולכן י ממסרים שיתכן

  .מהממצאים שהתקבלו במחקר זה היו שוניםאלה  מטפלות- מחנכות

במסגרות  לאיכות החיים של תינוקות ילמחקר מתוך דאגה של ייצאתיש לציין ש, מתוך גילוי נאות

ביותר במסגרת עבודתי ובחיי גדולות ומאחר ודאגה זו הפכה לאחד מהכוחות המניעים החזקים 

  .בכלל

  

  שאלות אתיות. ו

. ניתן של המציאות הנחקרתהבבסיס המחקר האכותני עומד הרצון לספק תמונה מושלמת ככל 

שבמחקר איכותני  מציין) 2003(שקדי . לשם כך החוקר מחויב לשהות במחיצת הנחקרים זמן רב

המראיין צריך להביע . בניית יחסי אמוןקורים שני תהליכים הראשון הוא קבלת מידע והשני הוא 

הדילמות שעולות משני התהליכים . הבנה ואמון, תשומת לב, עניין במרואיינים לשדר להם כבוד

החדירה לחייו האישיים של הנחקר , הן בין חובת ההגנה על פרטיות הנחקר לבין פרסום המחקר

  .וחשיפתם וכן שאלת זכות הבעלות על הממצאים

  : ו כמה סוגיות אתיותבמהלך המחקר על

גם אם ) מטפלות-המחנכותי "אם נשאלתי ע(האם כחוקרת אני יכולה להביע את דעתי  •

  ?)מפקחת, מדריכה(היא סותרת דעה של בעל מקצוע אחר 

) בתחילת המחקר(איך באה לידי ביטוי ההבחנה בין מקצועי כאחראית כיתת תינוקות  •

סוגיה זו הייתה משמעותית במיוחד  ?לבין תפקידי כחוקרת) בהמשך המחקר(וכמדריכה 

  .בקשו לקבל משוב על תפקודן מטפלות- המחנכותבמצב בו 

על מנת להתמודד איתן נקטתי בדרכים , ההתמודדות עם סוגיות אלה ליוותה אותי לאורך המחקר

  :אלה
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קיימתי שיחה עם כל אחת מהמרואיינות על . שיתפתי את המרואיינות בתהליך ובמטרות •

והבטחת  להבדיל מתפקידי כאחראית כיתה ה של תפקידי כחוקרתמנת לאפשר הבהר

 .על ידי שימוש בשמות בדויים האנונימיות שלהן

ניסיתי לשקף בדרך  ,נתתי יחס של כבוד, במהלך הראיונות הקשבתי בריכוז לדבריהן •

 .הטובה ביותר את דבריהן והן העניקו משמעויות לדברים שאמרו

וכמדריכה לבין תפקידי כחוקרת נשמר בעיקר בעזרת הגבול בין תפקידי כאחראית כיתה  •

שיתוף בהתלבטויות ובקשיים של עמיתים בסמינר התיזה וכן של מדריכות אחרות ושל 

המודעות בעקבות השיחה על נושאים אלה עזרה לי להתייחס כחוקרת . המנחה במחקר

 .או מדריכה מטפלת-כמחנכתהמבקשת ידע ולא 

על המקצוע עם משהו מהתחום שמביע עניין במה שהן חוות עם זאת עצם המצב שאפשר לשוחח 

  .גרם להן לגלות צדדים נוספים בעבודתן והביאה אותן למודעות ולתובנות שלא היו להן קודם
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  .1לוח 

  רקע אישי - מטפלות-המחנכות

סים "העובדות במעונות יום של החברה למתנ מטפלות-מחנכותבמחקר זה השתתפו עשר 

  . ודבאשד

השמות שניתנו . *2אחראיות הכיתה עברו גם קורס מטפלות  *1כולן עברו קורס מטפלות 

  .במחקר הינם שמות בדוייםמטפלות -מחנכותל

  

שנים עבדה עם  3. שנה 23 מטפלת-כמחנכתעובדת . נשואה ואם לשלושה ילדים :אנה .1

כאחראית בחמש השנים האחרונות עובדת . ואז עברה לעבוד עם תינוקות 4, 3גילאי 

 .עובדת יחד עם מרינה. תינוקות 21בתינוקיה בה היא עובדת יש . כיתה

  

שנה  מתוכן שנים 7במעון  מטפלת-כמחנכתעובדת . נשואה ואם לשלושה ילדים: מרינה  .2

. תינוקות 21בתינוקיה בה היא עובדת יש  .בביתקודם כמטפלת  עבדה .בתינוקיהחמישית 

 .עובדת עם אנה

  

 3מתוכן  שנים 4בתינוקיה  מטפלת- עובדת כמחנכת. לושה ילדיםנשואה ואם לש: סיגל .3

  . עובדת עם שולה. תינוקות 22בתינוקיה בה היא עובדת יש . שנים כאחראית כיתה במעון

  

בתינוקיה . בכיתת תינוקות מטפלת-כמחנכת שנים 12עובדת . גרושה ואם לילדה: שולה .4

  .עובדת עם סיגל. תינוקות 22בה היא עובדת יש 

 

שנים  5מתוכן  שנים 7בתינוקיה  מטפלת-תחנכעובדת כמ. נשואה אימא לשניים :פני .5

 .עובדת עם לבנה .תינוקות 21בתינוקיה בה היא עובדת יש . כאחראית כיתה

  

שנים עובדת  9שנים עם ילדים התחילה בצהרונים ו  11עובדת . אלמנה ואם לשניים: לבנה .6

עובדת . תינוקות 21ה היא עובדת יש בתינוקיה ב. בתינוקיה מטפלת-במעון יום כמחנכת

  .יחד עם פני
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שנים כולן מלבד שנה אחת  8 מטפלת-כמחנכתעובדת  .נשואה ואם לשניים :נירה .7

 .עובדת עם קרן. תינוקות 22בכיתה בה היא עובדת יש . בתינוקיה במעון

  

בתינוקיה . שנתיים בכיתת התינוקות מטפלת-עובדת כמחנכת. נשואה ואם לשניים: קרן .8

 .עובדת עם נירה. תינוקות 22היא עובדת יש בה 

  

בעבר היה לה משפחתון בבית בחמש השנים . נשואה ואם לשלושה ילדים: כלנית  .9

 22בכיתה בה היא עובדת ישנם . האחרונות עובדת כאחראית כיתה בכיתת תינוקות

  .תינוקות

  

וטים שנים בכיתת הפע 7במעון  מטפלת-עבדה כמחנכת. גרושה ואם לשתי בנות: רינה .10

בתינוקיה בה היא עובדת יש .  בחודשיים האחרונים עובדת כאחראית על כיתת תינוקות

  .תינוקות 12

  

  

  

  

  

  

  

ת אשר מכשיר מחנכות לעבודה במעונות "הנו קורס בסיסי של משרד התמ 1קורס מטפלות * 

  .0-3בגילאי 

את הקורס  ת אשר מאפשר למחנכות שעברו"הנו קורס מתקדם של משרד התמ 2קורס מטפלות  *

  .0-3הראשון להמשיך ולהתמקצע  בעבודה במעונות בגילאי 
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 ממצאים

נותנות לשהיית תינוקות בקבוצת  מטפלות-המחנכותבמחקר זה ביקשתי לעמוד על המשמעות ש

 עלה סיפור המתאר את חווית מטפלות-המחנכותמניתוח הראיונות עם . השווים במסגרת המעון

  .ויות העבודה עם תינוקות בקבוצה של המטפלות בהםהשהות בקבוצה של התינוקות וחו

הן מביעות את אמונותיהן ועמדותיהן לגבי , שיובא בהמשך, מטפלות-המחנכותבסיפורן של 

ההיבט הראשון עוסק : הן מתייחסות לשלושה היבטים. נושאים שונים הקשורים לשהות במסגרת

ני עוסק בתינוקות איתם הן ההיבט הש, במסגרת המעון אותה הן משוות עם מסגרות אחרות

בכיתת  מטפלת-מחנכתעל תכונותיהם והתנהגויותיהם וההיבט השלישי עוסק ב, עובדות

דרכי ההתערבות בהן היא , התכונות להן היא נדרשת, הדרך בה היא צריכה לנהוג, התינוקות

  . משתמשת  והקשר שלה עם ההורים

  אמונות ועמדות ביחס למסגרת המעון. א

ב מחלב האם אבל התחליף שלנו הכי טוב אחרי חלב האם אז אותו אין יותר טו" 

  "דבר אין כמו עם אימא אבל אם לא אימא אז גם זה טוב

- מחנכותכמצד אחד כאמהות ומצד שני  מורכבתמתייחסות למסגרת בצורה  מטפלות-המחנכות

יצות הן ממל מטפלות- מחנכותשכבעוד , כאמהות הן השאירו את התינוקות שלהן בבית ,מטפלות

שבעטיה השאירו את ילדיהן בבית ולפיה תינוקות עד גיל , עמדתן. בחום על הכנסתם למסגרת

מתנגשת עם התנהגותן שמתבטאת בעבודה עם , מסוים עדיף שיהיו בבית עם אימא או עם סבתא

  . תינוקות שהושמו במסגרת

סגרת מעון לא שמו את ילדיהן במ מטפלות-המחנכותאחד הממצאים המעניינים שנמצאו הוא ש

אף פעם לא , הילדים שלי גדלו ": מרינה מציינת . דבר המעיד על עמדתן בנושא, כשהיו תינוקות

אני כל " : וכלנית וקרן מספרות שילדיהן נשארו עם הסבתא בבית ".  שמתי אותם בתינוקיה

. שהם היו קטנים כל הזמן אצל סבתא גם אצלי אני, הזמן מסתכלת על הילדים הפרטיים שלי אני

אני אומרת שאצלי הם לא היו במעון כל הזמן הם אבל , לא היו במעון הם גדולים היום, לא אצלי

  ".ומי מה יותר טוב מסבתא הכול מאכילה אותם וזה היו אצל סבתא

בעיקר הצעירים שבהם בבית עם האם , מתייחסות להישארות התינוקות מטפלות-המחנכות

אין יותר טוב מחלב " : שאין כמו להישאר עם אמא פני חושבת . כאפשרות הטובה ביותר עבורם

אבל אם לא  אין כמו עם אימאאז אותו דבר , אבל התחליף שלנו הכי טוב אחרי חלב האם, האם
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לבנה מתייחסת לכך שבקבוצה גדולה לא ניתן לספק את הצרכים באותה ." אימא אז גם זה טוב

נאהב אותם ומה , כמה שלא נהיה מגיל כל כך צעיר שלוש חודשיםבאמת " : המידה כמו האם 

  ".אף פעם לא יהיה כמו אצל אמאשלא נעשה זה 

  .רינה ולבנה מתארות את הקושי שלהן למלא את צרכי התינוקות המחייבים קשר אחד על אחד

אבל , הם מקבלים את היחס שהם צריכים, אי אפשר להגיד שזה לא טוב הם מקבלים :"רינה 

אז זה שאולי ילד בגיל . או מטפלת אחת אחד על אחד כמו אימאלא ממש יחס אישי כמו שזה אולי 

ילד , ילד מה שהוא מקבל בבית כשהוא אחד עם הורים" :לבנה ..." כזה צריך קצת יותר אבל א

   ."לא יכול לקבל את כל מה שהוא מקבל בביתילדים  22שנמצא בקבוצה  של 

אל המעון כמסגרת  מטפלות- נכותהמחמעניין לציין  כי הממצא הבולט בהתייחסות , על רקע זה

. יש למסגרת לדעתן הרבה יותר יתרונות מחסרונות, חינוכית לתינוקות היה שביעות רצונן ממנה

, הם לומדים. לגדולים שהם נהיים עצמאיים יותר, מחסרונות יש יותר יתרונות " :רינה מציינת ש

  ."הם מתאמצים יותר להגיע לדברים

ה שהשאירו את ילדיהן בבית ולמרות שהביעו את דעתן כי למרות העובד, מטפלות-המחנכות

עדיין מתארות את מסגרת המעון כטובה ביותר עבור , השארות עם האם היא הטובה ביותר

בהשוואה למסגרות , תיאור זה של המסגרת בא לידי ביטוי בהשוואה עם ילדיהן. התינוקות

  .אחרות ותוך ציון יתרונותיה של כיתת התינוקות במעון

שוואה עם ילדיהן מתבטאת באמירה שהיום הן לא היו מהססות לשים אותם בכיתת תינוקות הה

אם היית שואלת אותי " : מרינה משוכנעת שהיום בניגוד לעבר הייתה שמה את ילדיה . במעון

אני הייתי שמה אותם אני עם יד על הלב  .אני אף פעם לא שמתי את הילדים בתינוקיה, היום

וגם את נכדיה   ."תינוקיה מגיל כזה שלושה חודשים הוא פשוט יותר עצמאיחושבת שילד שהוא ב

אימא אני הגדול שלי אומר .  היום אני אומרת לנכדים  בעזרת השם  אני לא איתם" : במעון 

  ".תראה איזה כיף אני אומרת קח אותו למעון, מתחתן מביא לך תינוק

יעה למסקנה ששהייה במעון מעניקה היא מג. כלנית משווה את הילדים שלה עם ילדי המעון

, היו עצמאיים, אני לא חושבת שהילדים שלי עצמאיים ": המתבטא בעצמאות , לתינוקות יתרון

בגלל זה אני על חסרונות קצת . לא הם לא היו וגם עוד יתרון, בגיל הזה כמו שאני רואה את זה פה

שהם חולים ילד חולים ונדבקים  אולי בזה. אין הרבה כמו שאמרתי, כי אין הרבה, פחות מסתכלת

  ."אולי זה חיסרון אבל לא לא ממש

  מצד אחד היא מתארת את עצמה, פני מביעה את דעתה תוך התייחסות לעצמה כאימא ולבנה
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  פני. כאימא שלא שמה תינוק במסגרת ומצד שני היא מתארת קושי שהיה לבנה בעקבות זאת

  .ך להתמודד עם קושי במעבריםרואה בכניסה המוקדמת למעון דרך לחסוך את הצור

הוא הלך בגיל שנתיים וחצי  פעם ראשונה .הבן שלי כל מסגרת חדשה היה לו קשהאני יודעת " 

אם הוא היה מגיל צעיר בגן  ,אני מתארת לעצמי .חצי שנה טקס פרידה זה היה מאוד קשה ,לגן

ת שעד גיל מסוים לא שאני מהאימהו" ."שהוא לא היה עוד מבין את זה אולי זה לא היה עובר לו

לכן היא חושבת שלמרות שאימא זה טוב יש יתרונות  ".העדפתי להיות איתו בבית ,לגן מכניסות

  .למסגרת

אז עדיף לעשות  .יש ילדים שההסתגלויות שלהם לכל מיני דברים מקומות חדשים מאוד קשים" 

ואז לא יהיה להם  ,יםמשהו כזה כשהם עוד לא מבינים פחד מזר חודשים חצי שנה 8את זה עד גיל 

  ."אחר כך הם עוברים עם קבוצה מכיתה לכיתה ככה גודלים ,בעיה

עם זאת כאשר . מתארות את הקושי שבהתייחסות לתינוקות בקבוצה גדולה מטפלות-המחנכות

שהן , או משפחתון פרטית הן משוות את כיתת התינוקות במעון למסגרות אחרות כמו מטפלת

. מגיעות למסקנה שמסגרת המעון עדיפה מטפלות-המחנכות, רמסגרות קטנות ואישיות יות

כאילו עוד פעם , משפחתון: " סיגל לא פוסלת את המשפחתון ולמרות זאת המעון עדיף לדבריה

. עד כדי כך חושפים אותם במשפחתון כמו במעוןאני אומרת , אבל. גם זה בסדר, אני אומרת זה

  ."ן הרבה מה להציעיש לג, באמתשאני מסתכלת אני אומרת , עכשיו

מאשר להיות בבית , מכל הבחינות: " " ודעתה ברורהפרטית לבנה לעומתה מתייחסת למטפלת 

  ".זה לפי דעתי הרבה יותר טוב להיות במעון. איזה מטפלת או משהו, עם נגיד

באמת חושבת , אני אישית": רינה אף מעניקה למסגרת גדולה יתרון על פני מסגרת קטנה יותר

 מסגרת עם קבוצה של ילדים זה יותר טוב מאשר קבוצה קטנה, קבוצה גדולה של ילדיםשמעון או 

  ".או ילד או שניים

מתוארת על ידן ככזו המספקת את צרכיהם ההתפתחותיים של התינוקות , כיתת התינוקות

פני ממחישה זאת על ידי תיאור ההבדלים בין תינוקות שנכנסים מוקדם . המגיעים לשהות בה

 יש פלוסים יש ממש פלוסים, שהם נמצאים בקבוצה כזאת : "ין אלה הנשארים בבית למסגרת לב

. ילדים שבאים אלי שנה הבאה שנה וחצי ואלה שגדלו פה בכיתה, גם אני יכולה להשוות. אני רואה

עד גיל שנה הם בגיל . הילדים האלה ממש עצמאיים, קודם כל. אז יש הבדל יש הבדל משמעותי

. וילד שבא שנה וחצי לפעמים מהבית הוא לא יודע איך להחזיק כפית. ם לבדהם בדרך כלל אוכלי

  יש יותר גירויים וזה מעודד את הילדים , לגירויים. הם חשופים פה ליותר משחקים, משחקים
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  .לפעמים אנחנו מקבלים ילדים בני שנה מהבית שהם ככה היו בלול כל הזמן. להתחיל לזחול ולזוז

  ".מתחיל התהליך של ההתפתחות כאילו להתקדם, קצת על הרצפה רק את נותנת להם להיות

מקום מאתגר מבחינה , מטפלות-המחנכות לדברי ,התינוקות מגיעים למסגרת ופוגשים

המעון מעודד התפתחות אפילו יותר מהבית בגלל חשיפה לגירויים המהווים אתגר . התפתחותית

זאת   .ל מיני דברים שאין להם בביתחשופים לכהם  : "פני משווה מקום זה לבית .לתינוקות

קבוצה גדולה שזה התפתחות אני חושבת הכי טובה בקבוצה גדולה אפילו שילד צריך את , אומרת

אם זה מטפלת או גן , אבל. אני עדיין בזה שבגיל שלושה חודשים הוא צריך את אימא, אימא

אז הם . ל מיני גירוייםיש כ:" מרינה קושרת את הגירויים עם ההתפתחות ."  הייתי אומרת גן

  ." יותר אולי ההתפתחות היא יותר מהירה

היתרונות הם כל כך טובים והרבה יותר " : אנה מתייחסת לשליטה בדחפים וללמידה

. לומד להתחלק עם חברים, נמצא בסביבה חינוכית ,לומד הרגליםהיתרון שהילד . מהחסרונות

שאני מאמינה שלא נותנים להם את  יצירה הוא חשוף לעבודות, חשוף להרבה יותר גירוייםהוא 

  ".התכנים שאנחנו מלמדים אותםלכל ...כל זה בבית א

  ." פשוט מאודמדהים , ההתפתחות איך שהם: "עצמה  וסיגל מתפעלת מההתפתחות

מאפשרת חשיפה לגירויים רבים  מטפלות-המחנכותהסביבה המאתגרת אותה מתארות 

דגש . קר בתחום החברתי בו התמקדתי במחקר זההתורמים להתפתחות בתחומים שונים ובעי

הם רוכשים ביטחון , מיוחד בהתפתחות ניתן ליתרונות של שהיית תינוקות בקבוצת בני גילם

  : מתארת איך התינוקות הופכים לקומפטנטיים מבחינה חברתית שולה. ולומדים דרכי תקשורת

גירויים כי הם גם לא מקפידים  יש להם יותר... מבחינה התפתחותית הילדים של המעון יותר " 

התנסות כל הדברים האלה בגן יש לך את כל ) לא ברור(מטפלת אם היא מפחדת כל דבר . כל כך

את יודעת יש , גם מהמעבר אחר כך). לא ברור( הם מסתדרים יותר מידי טוב...המרחב את כל ה

גם את יודעת , להההסתגלות שלהם יותר יותר ק. כאלה שלא ממשיכים בגן עוברים למקום אחר

  ."הם גם יותר חברותיים..גם שנה הבאה אין להם כל הילדים ילדים יותר גדולים חברה אחרת 

. מקבל מענה בכיתת התינוקות, מטפלות-המחנכותמלפי חלק , הצורך של התינוקות בחברה

אני " :לבנה מציינת את המקום של ההתפתחות החברתית כדבר הראשון לו תורמת המסגרת 

, אני חושבת שמכל הבחינות. מוסיף להתפתחות שלהם קודם כל מבחינה חברתיתשממש חושבת 

. עד שלא עבדתי במעון לא האמנתי למעון לא חשבתי שזה טוב, האמת. לפי דעתי מעון באמת
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מבחינה , קודם כל. מכל הבחינותאני אומרת עכשיו מאז שהתחלתי לעבוד וזה תאמיני לי , האמת

  התפתחותית 

  יותר אפשרויות מכל, נכון שגדלים עם קבוצת ילדים יש להם המון אפשרויות. יתמבחינה חברת

  ."הבחינות כאילו פעילויות יש להם

בקבוצת השווים יש ערך . נתרמים מהשהייה בקבוצה ,מטפלות-המחנכותמציינות  ,התינוקות

הם לומדים האחד מהשני ורוכשים . מוסף של למידה הדדית אחד מהשני ולא רק מהמבוגר

בין התינוקות מתקיימת תקשורת שלדעת אחדות מהן מאפיינת את עצם שהותם . ביטחון

כל ילד שלעצמו זה תורם , זה תורם ": נירה מתייחסת לתרומה של הקבוצה לתינוקות . בקבוצה

אני רואה את זה על . כי ילד לבד זה שונה מאשר ילד בקבוצה .עצם זה שבקבוצה ולא ילד לבד, לו

אם זה דברים טובים דברים  .אחד לומד מהשני דברים, כשאת  עם קבוצה אז. תנועה שלי זה אחר

ההתפתחות ...ההתפתחות היא אחרת כל דבר הוא שונה מאשר ילד עם עצמו לבד זה אחרת, רעים

עשיתי טעות שהוצאתי . אני עשיתי טעות עם הבת שלי, במבט לאחור, היא אחרת  אני כאילו

 .הייתה במסגרתיעבד היא הייתה מתפתחת אחרת אם היא אותה מהמסגרת כי אני חושבת שבד

, לאכול לבד. מבחינת אוכל, מבחינת לעשות דברים, מבחינת לגדול. ביטחון לילד, מבחינת ביטחון

נירה מתייחסת ליתרונות שבמעון  ."כשאתה עם קבוצה אתה אוכל אחרת מאשר כשאתה לבד

אלף  ,ילד שנכנס למסגרת".  חסרונות ומתייחסת בצורה חיובית גם לדברים שניתן לראות בהם

 הם יכולים להרביץ לנשוך .אם לטוב ואם לרעהרבה תקשורת יש גם ביניהם " ".נותן לו ביטחוןזה 

  מתנסהבעצם ככה הוא , אבל. ואו הוא נשך, המבוגר אומר. התבטאות והם לומדיםזו צורת  ,אבל

  ".זו בעצם התקשורת שביניהם. זה מפסיק ובהדרגה

אחדות מהעובדה שילדים בהעדר קבוצה עשויים  מטפלות-מחנכותהתייחס לדאגתן של מעניין ל

סיגל נותנת חשיבות . במיוחד מעניינת דאגה זו לאור העובדה שמדובר בתינוקות. לחוש שעמום

זה , מה זה ילדים בקבוצה, ילדים זה חיים: " לעובדה שלא משעמם בקבוצה וטוענת

  ." כיף אני חושבת, עוד פעם אני אגיד לך, ילדים בקבוצה...םילדים בקבוצה זה לא משעמ....שמחה

מצד אחד הן . למסגרת מטפלות-המחנכותבהתייחסות של מורכבות לסיכום ניתן לחוש ב

השאירו את ילדיהן בבית והן רואות את הקושי שקיים בהוצאת תינוקות מהבית למסגרת ומצד 

  . שמות בה את ילדיהןשני הן משבחות את המסגרת עד כדי אמירה שהיום היו 
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  .אמונות ועמדות ביחס לתינוקות. ב

מתארות את התינוקות בקבוצה בדרכים שונות תוך התייחסות למספר  מטפלות-המחנכות

האינטראקציות שמתפתחות ביניהם , השלב ההתפתחותי שבו נמצאים התינוקות: היבטים

מתארות את התינוקות בקבוצה  מטפלות-המחנכותמעניין לציין שכל . והתכונות והיכולות שלהם

לתינוקות במסגרת יש  מטפלות-המחנכותבהתייחסות של . בהקשר לתינוקות האחרים

בין הקושי של התינוקות להשתלב בקבוצה לבין החשיבות של הקבוצה בחיי  התנגשות

כי השלב בו נמצאים , מטפלות-המחנכותמציינות אחדות מ, מבחינה התפתחותית. התינוקות

מאידך כולן מתארות אינטראקציות . נו מאפשר יצירת קשר עם תינוקות אחריםהתינוקות אי

שהן יכולות הכרחיות ליצירת   שבהן עושים התינוקות שימוש ביכולות כמו חיקוי ואמפתיה

אחדות המתרכזות בשלב  מטפלות-מחנכותבחלק הראשון של פרק זה אציג עמדה של . קשר

ואשר לו הן משייכות את הקשיים של התינוקות " אגואיסטי"התפתחותי אותו הן מתארות כ

 מטפלות-המחנכותבחלק השני והשלישי באה לידי ביטוי עמדה המאפיינת את כל . בקבוצה

ההבדל בין החלקים מדגיש . אשר מציגות את התינוקות כיוצרים אינטראקציות וכבעלי יכולות

  .התינוקות בהתנהלותן עם מטפלות-המחנכותשל  קושיאת ה

  

  לב ההתפתחותי שבו נמצאים התינוקותהש. 1.ב

לא מבינים , הם לוקחים אחד מהשני, בואי נגיד. הם גם בתוך תוכם אגואיסטים"

  ."את המשמעות של הדברים האלה לקחת מהשני

בחלק זה אתמקד בהסבר ההתפתחותי לקונפליקטים המתרחשים בין התינוקות בקבוצה אותו 

מאפיין את הדגשים שנלמדו  מטפלות-חנכותמההידע של . אחדות מטפלות- מחנכותנותנות 

. בעבר ונראה כי יש קושי להכיל אותו על התנהגות התינוקות כפי שהיא נראית בשטח

, מטפלות-המחנכותממתרחשים בכיתה בין התינוקות מוסברים על ידי חלק ההקונפליקטים 

זו מביאה  הסתכלות, כנובעים מהשלב ההתפתחותי שהתינוקות נמצאים בו, כפי שכבר ציינתי

  . אותן להחלטה שהתינוקות לא מבינים ולא מסוגלים

אנה מתארת את התינוק בהקשר לשיתוף פעולה עם תינוקות אחרים ואת הקושי היא מסבירה 

עם  ,כל אחד משחק עם עצמו .שיתוף פעולה ביניהם עדיין אין " :על בסיס השלב ההתפתחותי

כמו שאומרים ) צחוק(ככה באזיקים ...ביד אעל מה שיש להם ...שומרים על ה...הדברים שלו ו

אין להם ...אהם לא יודעים להתחלק  ,כי הם רוצים את הכול לעצמם בגיל הזה .שלא ייקחו להם
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יש  ,גם משחק .חלוקה ושיתוף של החבר...הם רוצים הכול לעצמם אין א .את השפה המשותפת

יושבים  .שון ומקלחים אותהלוקחים את הבובה משכיבים אותה לי ,ילדים שכבר שמשחקים ממש

  "....לבד בלי שום שותפים ,שרוצה לשחק אתו הילד והאובייקט ,בצד על השטיח לבד

זה בעיקר  " : שולה מתארת התנהגות בזמן קונפליקט ומסבירה אותה דרך השלב ההתפתחותי

י בוא .בתוך תוכם אגואיסטיםהם גם  ,את יודעת .קשר שלהם פחותאצל הקטנים  ,מה שאני רואה

לא מבינים את המשמעות של הדברים האלה לקחת מהשני או  ,נגיד הם לוקחים אחד מהשני

  ."שהם לא מבינים את הדברים האלה בקטנים את לא רואה את זה ,למשוך בשיער

אני ": אנה מתייחסת לשלב ההתפתחותי בו התינוקות נמצאים אשר לדעתה לא מאפשר יחסים

הם כל אחד משחק עם עצמו עסוק בסביבה  ,י שוב פעםכ .לא רואה יחסים חברתיים בגיל הזה

כי הם ...המגע של ה לא מסוגלים שאחד מתקרב ליד השני זה מפריע להםהם אפילו  ,כאילו .שלו

הם רוצים כאילו כי  ,אפילו ילד שמתקרב לטריטוריה שלהם זה מפריע להם בגיל הזה...חושבים ש

  ."את כל המרחב הכל לעצמם

" טריטוריה", "אגוצנטרי: "חסות לשלב ההתפתחותי בביטויים כגוןמתיי מטפלות-המחנכות

  .שמסבירים לדעתן למה אין קשרים חברתיים בשלב הזה

  

  האינטראקציות המתפתחות בין התינוקות. 2.ב

הם בתוך קבוצה באותו מקום באותו מבנה הרבה שעות זה ברור מאליו שתהיה "

  "אינטראקציה ויהיו יחסים

מתארות אינטראקציה בין  מטפלות-המחנכותכל " אגואיסטיות"ל בד בבד עם האמירות ע

 מטפלת- ממחנכתאולם ההתייחסות לאינטראקציות אלה והפירוש שניתן להן שונה . התינוקות

חלקן נותנות להן משמעות חברתית וחלקן לא מייחסות משמעות חברתית . אחת לשנייה

מן לאי יכולת חברתית הקשורה לגיל להיפך הן רואות באופי האינטראקציות סי, לאינטראקציות

  .הצעיר של התינוקות

הנותנות לאינטראקציות משמעות חברתית מתארות אותן במונחים של  קשר  מטפלות-המחנכות

  .ויחסים חברתיים מתהווים

שפתאום  ,זה שהם לוקחים ": כלנית מתארת אינטראקציות שונות שהיא מפרשת כקשר חברתי

 חברתי הכול זה חברתי... והוא לוקח לו את זה זה גם סוג של אהמשחק של החבר מעניין אותו 

שלוקחים לה את המשחק אז היא  .בכי זה גם סוג של קשרבכי גם  ,מבטים ,יש קשר " "?לא
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שהיא יודעת אצלו יש את זה או אצל השני את זה זה  ,זחילה עצמה שהיא מגיעה לחבר ." "בוכה

הם לא אומרים את  .בוא בוא נשחק וזה :שהיה אומר זה לא כמו ילד." " קשר שמתחילגם סוג של 

מריבה ביניהם זה גם סוג של ""  .פתאום הקשר הזה נוצר בלי גם בלי לדבראת רואה  ,זה אבל

  ".קשר

וקורא לו  ...שהם קוראים אחד לשני בוא בוא כאילו ביחד"   :מתייחסת לקשר שנוצר לבנה 

בטח יש יש הרבה הרבה  .ין כמו ידידותא ,איך כמו שאצל גדולים כמו חברותבשקט וממש 

  ."מקרים

קשר זה . טוענת שהעובדה שתינוקות נמצאים בקבוצה מובילה לקשר חברי ביניהםנירה 

התקשורת ביניהם היא כאילו הם מרגישים  " :מתבטא בכך שהם מבינים האחד את השני

קשר של  חברים קשר שלזה  ,אם זה משחק אז הוא מזמין את השני ,אז .שייכות אחד עם השני

את מבינה כי זה אחרת אם תיקחי ילד קטן ותשימי אותו עם גדולים  ,בעצם .קשר קבוצתי... א

הם ביניהם יש ....יהיה שונה מבחינת התקשורת ביניהם כי זה כבר גדולים  .אין ביניהם הקשר

השני את תבואי תגידי לילד קטן שאת לא מבינה  .הם מבינים אחד את השני ,להם תקשורת אחרת

עוד פעם מבחינת אוכל מבחינת  ,מבחינת הכול .יבין מה הוא רוצה ממנו ואז הוא יצטרף אליו

הם בני אותו גיל אז אחד עם השני אחד מעתיק  .יצירה מבחינת כל דבר....משחקים מבחינת א

יש יחסים חברתיים בגיל הזה חייב להיות  ,אבל" " .מהשני אבל הם עדיין אחרת הם עדיין שונים

  ".אז מה אם זה תינוקות ,כי בכל גיל יש יחסים חברתיים....רואה שהבאתי דוגמאותאת 

וטוענת שעצם העובדה שהתינוקות נמצאים שעות ארוכות יחד היא זו רינה מציינת שיש יחסים 

אני לא רואה כמה זמן שהם  .אם את מסתכלת על זה ,יש יחסיםיש "  :שגורמת שיהיה קשר

זה ברור מאליו שתהיה אינטראקציה ויהיו  .באותו מבנה הרבה שעות ,באותו מקום ,בתוך קבוצה

שאנחנו רואים  ,שאנחנו רואים פתאום ילד וילדה .אפילו שזה לא יחסים כמו של חברות יחסים

  ."את זה בגיל שלוש שהם חברים

מתארות הן התנהגויות המתקיימות בזמן אינטראקציה  מטפלות-המחנכותשהתנהגויות נוספות 

  .שיתוף פעולה והתמודדות עם קונפליקט, הצטרפות, וקות וכוללות אמפתיהבין התינ

 הגשת עזרהמרינה מתארת , מתארות התנהגויות אמפתיות בין התינוקות מטפלות-המחנכותכל 

 .איך הוא עוזר לו ,איך הוא מתייחס אליו ,ילד כזה קטן איך הוא פונה לתינוק " :בין תינוקות

את רואה ילד כזה קטן שרק התחיל ללכת ותינוק שיושב  ,זריםאת רואה שהם באמת עולפעמים 

   ".ניגש אליו ודוחף לו את המוצץ או שהוא מביא לו משחקוהוא 
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הם נותנים להם , הגדולים שנה פלוס, הגדולים הולכים, התינוקות בוכים": סיגל מתארת אף היא

  ".את המוצץ לפה

הם מרגישים שהוא בוכה ": זרה לאחרלבנה מתארת את האמפתיה ואת הרצון לגייס מבוגר לע

גם לא מדברים הנה יתפסו  בשפה שלהם .הנה קשה לו הוא במצוקה ,ובאים ואומרים לנו .וזה

  "..א..א..ויגידו כאילו א

מתי שאחד מהם  ,את רואה לפעמים" : שולה מתארת את האמפתיה כבסיס להזדהות וקשר

  ".רואה מזדהים עם הילד השניאת  .הם קצת עצובים .את רואה לפעמים את הקשרבוכה 

. מתייחסות לשיתוף הפעולה בין התינוקות ולהצטרפות למשחק מטפלות-מחנכותהחלק מ

עם , משחקים עכשיו עם הבובה, הקבוצה הזאת ": מרינה מתארת את ההצטרפות למשחק

  ההשחלות למשל הם 

  ש את רואהוממפתאום בא איזה ילד ומוצא מקל . מתחילים להשחיל להשחיל נגמרו המקלות

  ."הוא נותן לו ועוזר לו להשחיל

הם משחקים ופתאום עוד " : כלנית מתארת איך התינוקות מצטרפים אחד לשני ויוצרים קבוצה

זה גם  ,אז  .םאחד יושב ועוד אחד וכבר זה נהיה כאילו ביניהם קבוצה כזאת שהם משחקים ביניה

 .גם מצטרף ועוד אחד מצטרףהוא  אם אחד מסתכל מהצד אז .מצטרפים לאט לאטכאילו הם 

הרביעי  ברזה משחקים ככה כ .למרות שהם לא משחקים בקבוצות כל כך גדולות שניים שלושה

  ".יכול להיות זוג בפינת בובות ואם השלישי מגיע זהו הרס להם הכל. כבר זהו הרס להם את הכל

השני כבר בובה אחת מחזיקה את ה":סיגל . בין התינוקות ת שיתוף פעולהומתארומרינה  סיגל

אחד יושב על ": מרינה." אז הוא מביא את הבקבוק. שהבובה צריכה את הבקבוק רץ הוא יודע

פני רואה קונפליקט שנוצר כתוצאה ממאבק על חפץ כשיתוף . "הבימבה והשני בא דוחף אותו

 שאחד לקח צעצוע ושני רוצה אותו והם מושכים זה כבר משחק משותף": פעולה ומשחק משותף 

כלנית אף היא מצטרפת לאותה נקודה ועבורה הקשר בין התינוקות מתבטא בדרכים ." יהםבינ

אולי לא כמו אצל  .גם אצל הקטנים יש קשר " :קשר עין וכך היא מתארת, זחילה, בכי,שונות

שלוקחים לה את המשחק  .גם בכי זה גם סוג של קשר ,בכי ,מבטים .הגדולים יותר אבל יש קשר

כאילו היא זוחלת לחבר לוקחת  .גם בגיל הזה זוחלים אז אני רואה את הקשראבל  .אז היא בוכה

או אצל השני  אז זחילה עצמה שהיא מגיעה לחבר שהיא יודעת אצלו יש את זה .ממנו את המשחק

  ".את זה זה גם סוג של קשר שמתחיל
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יפים הם מעד ": לבנה רואה את ההצטרפות של תינוק לתינוק אחר כצורך של התינוקות בחברה

   ."לא כאילו לבד ,ודווקא יבואו כאילו ישבו ליד .איפה שיש ילד

במצבים אלה מתנהגים . מתארות מצבי קונפליקט שונים אצל התינוקות מטפלות-המחנכות

 מטפלות-המחנכותמכל אחת . מושכים בשיער, נושכים, מכים, התינוקות בדרכים שונות

  :קונפליקטאת ההתנהגות בזמן הארת סיגל מת. מתארת את הקונפליקט מנקודת מבט אחרת

עזבי דקה , כאילו הם למדו זה ליטוף,  אחרי דקה. משכיב אותו על הרצפהממש  משיכות שיער"

על הרצפה כדי  מנסה להשכיב אותו, את יודעת, יש לי ילד"  ".עוד מכהאחרי זה זה עוד הפעם 

  ." לקבל את הבימבה

 בא ולוקח". :כבקשה להצטרפות למשחק ,לקיחה של המשחק, מפרשת את ההתנהגות רינה 

  ."אז הוא לוקח רוצה להצטרף למשחק. להם משחק

 :דרך התבטאות, התנהגות במצב קונפליקט היא תקשורת שהתינוקות יוצריםונירה מוסיפה שה

אומרת לך שהיא רוצה לשתות  .דופקת על הארון... א...היא לא עומדת אבל א. קחי לדוגמא את י"

  יש גם ביניהם הרבה , מה עוד...מה היא רוצה מה כאילו לא קשה לך להבין אותהכאילו היא יודעת 

 .והם לומדים לנשוך אבל זו צורת התבטאות ,הם יכולים להרביץ .תקשורת אם לטוב ואם לרע

זו בעצם  .זה מפסיק ובהדרגה  מתנסהככה הוא  ,אבל בעצם .ואו הוא נשך ,המבוגר אומר

  ".התקשורת שביניהם

ה ואנה מתייחסות לאינטראקציה אך לא רואות בה משהו שמסמן קשר או יחסים לעומתן שול

האינטראקציות מבחינתן הן תוצר לוואי הנובע משהיית התינוקות יחד והקושי . חברתיים

  .בהתמודדות נובע מהשלב ההתפתחותי בו נמצאים התינוקות כפי שהודגש בחלק הקודם

כקשר מתהווה או  :יחסים חברתייםקשר ו מגדירות מטפלות-המחנכותהאופן בו נראה כי 

חלק  .כמשחק משותף הוא זה שגורם להן להחליט אם יש או אין יחסים חברתיים בגיל הזה

ראו כל ניצוץ של קשר כמשהו שעליו יבנו יחסים חברתיים מורכבים יותר  מטפלות-המחנכותמ

אחר התייחס למשחק בעוד שחלק . לכן יכלו לומר שיש קשר ויחסים חברתיים מתהווים, בעתיד

מאחר והן לא זיהו משחק משותף הגיעו למסקנה , משותף בין ילדים כסימן ליחסים חברתיים

  .שאין יחסים חברתיים בגיל הזה

מעברה משפיעות אף הן על  הדרך בה היא מתייחסת לאינטראקציות  מטפלת-המחנכתחוויות 

ה בת יחידה ולחשיבות שהיא לבנה מתייחסת למקום האישי שלה לחווית היות. בין התינוקות

החברה  ,תמיד החברה .שהייתי אולי בת יחידה  והזה ,אני אישית". : מקנה לחברה בעקבות זאת
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ולא יודעת  .יק גם לבד'הקטנצ .גם הבן שלי שהוא הבן הגדול גדל לבד ,לא יודעת .בשבילי זה חשוב

  ."אומר הכל זה באמת משמעות בשבילי ,החברה כאילובשבילי 

מתארות מצב בו תינוקות רואים בתינוקות אחרים דמויות התקשרות   מטפלות-חנכותהממחלק 

מצב זה מקבל פירוש . בדאגה אחד לשני, וכך מספקים לעצמם צורך בהשתייכות, בהעדר הורים

שאני רואה ": לבנה נותנת לצורך הזה פירוש חברתי, מטפלות-המחנכותמאחר אצל כל אחת 

מתחילים  ,באמת ,יש ביניהם .מתחילים כאילו כמו חברות שמגיל כל כך קטן והם מסתדרים

ודואגים משהו  מספיק יביאו בקבוק או מוצץ אחד לשני .לפעמים מביאים בקבוק ,דואגים .חברות

הזה הביחד הזה  .ומשחקים ביחד ,לא יודעת .כאילו מחזקים.. בוכה ובאמת פתאום מלטפים ו

  ."החברות החברה שלא לבד

זה  .כמו חברים בעת צרההם ביחד בגן " :לנחמה שהם מוצאים אחד בשניבעוד שולה מתייחסת 

יש עוד ככה זה נראה  כאילו  ,אבל .יש משהו אחר שאומרים ,לא הביטוי הנכון מה שאני אומרת

  ".הנה יש עוד משהו איתי בדברים האלה זה מה .משהו איתי לא רק אני נשאר ככה יום שלם

  בכיתת התינוקות ולהשפעתו על) חודשים 3-18(לאי התייחסו להרכב הגי מטפלות-המחנכות

  .האינטראקציות שמתרחשות בקבוצה

התייחסו לאינטראקציות בין התינוקות בכל טווח הגילאים כתורמות  מטפלות-המחנכותחלק מ

אני ברגע שהם קטנים וזה מתערבב עם הגדולים , קודם כל" :לדוגמא מרינה המתארת. ומלמדות

שהם חלק  בשביל הקטנים זה יתרון מאוד גדול" ".ים הרבה מהגדוליםחושבת שגם הקטנים לומד

הם נהפכים  ,כשהם קטנים ועם גדולים אני חושבת שהם יותר, חוץ מזה." " מהגדולים שלנו

  ."להיות יותר עצמאיים

אלה רואות את התינוק כמסוגל להתמודד ולא מתייחסות להרכב הגילאי כאל  מטפלות- מחנכות

איך התינוקות מסתדרים עם תינוקות אחרים ואיך הם לומדים להתמודד לבנה מתארת . קושי

תראי איך הם   ,אני אומרת .אני רואה אותם וכאילו זה כיף לי ,אני שמחה" :עם קונפליקטים

לפעמים מתנהגים יפה דואגים אחד  .הם אחד לשני מתחשבים .בגיל הזה כבר וזה  באמת יחסים

אז אני מסבירה להם שלא להתנהג  ,ים שמתנהגים לא יפהוכשיש דבר... וחברות פשוט זה לשני

כאילו מסבירה  ,ומלמדת .שצריך  לוותר לפעמים דברים כאלה ,שצריך להיות סבלניים ככה

ל לקחת ושמה צריכים כאילו שדוחפים רוצים הכ ,ובאמת יש ילדים שבאמת .מדברת כמה שיותר

  ."מת כאילו אני אישיתכמה שיותר לדבר בא .אז כמה שיותר לדבר ולהסביר .וזה

  .מגיעות למסקנה שיש לשלב בין התינוקות בגילאים השונים אלה מטפלות- מחנכות
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המוביל אותה , בהקשר הגילאי ,מטפלת-המחנכתלתפקיד מתארת זאת תוך התייחסות נירה 

אני משתדלת שיהיו לא רק גדולים יחסית לגילאים האלו אלא גם  "  :לשלב בין התינוקות כולם

גם  ,כאילו .קחי רק את הגדולים או רק את הקטניםיכמו יצירות את לא ת ,יצירות .ותרקטנים י

  ".שהכול יהיה ביחד ,את הקטנים איתך מבינה

מתייחסות לאינטראקציות בין התינוקות כאל קושי  מטפלות-המחנכותמלעומתן חלק אחר 

הגנתם ואת התינוק כחלש וכזקוק ל, עד גיל שנה, הן תופסות את התינוק הקטן. שכדאי למנוע

אנה . כמהווה סכנה ולכן מתקשות להתמודד עם ההרכב הגילאי, מעל גיל שנה, הגדול יותר

מתארת את התינוקות הקטנים כחסרי אונים ולעומתם את הגדולים ) הציטוט בפרק הקודם(

התינוקות הקטנים יותר שלא יפגעו מהגדולים   שיש לשמור על היא טוענת. יםייותר כאגוצנטר

  . דולים אולי בעתיד הם ילמדו לכבד אחריםוהג

 שולה מתייחסת לקושי שבהרכב הגילאי מבחינת סיפוק הצרכים הקוגניטיביים של התינוקות

לפעמים את שואלת מה הקשר בין זה לזה ואת לא יכולה  ,יש הרבה גילאים"  :הגדולים יותר

  הקבוצה של  ,צה לספר סיפורשיושבים עם קבואני רואה את זה מתי ... להגיע לכל אחד מה קורה 

את היחס הזה  ,את ההחלפה ,צריכים את האוכל ,פתאום הקטנים צריכים את היחס .הגדולים

בבוקר ....בגלל ששניים צריכים להאכיל יש אני איך קורים לזה שכחתי ,באוכל....ולפעמים אני יש 

כי זה לא בסדר הם  ולכשאת רוצה לעבוד עם הילדים והקטנים את לא יכולה שהם יהיו בל ,בעיקר

 ,את לא יכולה להוציא אותם לחצר והם יהיו בלול .זה הקושי פה ,אז זה קשה .צריכים להתפתח

וזה  " ."זה נראה אני לא רוצה להגיד כמו מה זה נראה זה לא נראה יפה .כי זה לא פייר מסכנים

למה שאת  ,גיעלמה שאת רוצה לה .הקושי עם הגילאים האלה כי את לא מגיעה למה שאת צריכה

  " .שואפת להגיע  אי אפשר לדעתי

שהציגו קשיים אלה מבקשות להפריד בין התינוקות וליצור שתי קבוצות  מטפלות-המחנכות

סיגל שהתייחסה לעובדה שהקטנים רוצים להיות עם הגדולים כעובדה שמפריעה . נפרדות

שמתי לב  עם הגדולים הקטנים רוצים להיותגם . לחשוב גם על זה וגם על זה" :מציעה הפרדה

עכשיו כשאני מתחילה לדבר ."  "הגדולים מתחילים פעילות הקטנים בין הרגליים שלהם, עכשיו

  ."צריך הפרדה עד גיל שנה הפרדה מוחלטת, לדעתי

אני רואה איך  " :פני שמתקשה לא להתייחס ליתרונות בקבוצה המשולבת מציעה פתרון יצירתי

ניתן לראות  .נוקות הקטנים יכולים להגיע ברקע של גדוליםאני יודעת לאן התי .הם מתפתחים

 .אני חושבת שצריכה להיות חלוקה באמצע בין הגילאים." "התפתחות של תינוק אחרת וגם הפוך
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כבר ... בכל זאת אלה שכבר הולכים יש להם א .בכיתה הזאת צריך להיות שתי כיתותכאילו 

היות מגע ביניהם  במשך היום אבל גם צריך צריך ל .טכניקות אחרות והקטנים הם בקצב שלהם

כיתה הזאת צריכה להתנהל כמו שהיא מתנהלת אבל בשני  ,אם את שואלת אותי .להיות בנפרד

אני כבר מזמן הגעתי למחשבה הזאת פשוט עכשיו יש לי איפה  ,כאילו אחראית אחת .חדרים

ותר ילדים ושני צוותים אחראית אחת לכיתה כזאת אפילו יכול להיות שיהיו י .להוציא את זה

אפשר גם לערבב ביניהם אבל בעיקרון אחד לממש תינוקות ואחד לתינוקות בוגרים ואז  .בכיתות

  ".שזה יהיה שתי כיתות נפרדות

כולן מסכימות שהן , מתייחסות לאנטראקציות המתרחשות בין התינוקות מטפלות-המחנכות

יש המבקשות לעודד אותן ויש , מןעם זאת הן מתחלקות בדרך בה הן מתמודדות ע. קיימות

  .המבקשות להפסיקן

  

  תכונות ויכולות של תינוקות. 3.ב

הן משוחחות כאילו מה זה משוחחות עם הבעות פנים איך הן אחת זורקת את "

  "החיתול אחת את המוצץ בשבילי זאת שיחה

 מטפלות-מחנכותיש . ם שוניםמתארות את התינוקות בקבוצה במונחי מטפלות-המחנכות

מציינות תכונות או מאפייני טמפרמנט כמשפיעים על יחסים או הקשר חברתי ויש כאלה ש

  . המציינות יכולות

  יש ילדים ":  כלנית מתייחסת לביישנות כגורם שמעכב את השתלבותם של תינוקות במסגרת 

זה כמו במפתיע הם עושים  ,ם הזמן פתאוםעאבל  .ביישנים יותר אז קצת קשה להם להיכנסשהם 

הביטחון  הם רוכשים את ,פתאום אני רואה אותם עושים דברים שהם לא עשו .הדברים האלה את

  ." הזה

תינוק ":  שהכרחית על מנת ליצור התקשרות יכולת , פרצוף מוכר כלנית מתארת תינוק המזהה

שאחת  הוא כל כך מכיר את הפנים שלנו .היום הוא בן חצי שנה אבל הוא נכנס שלושה חודשים

אותו  הוכשאחת המטפלות מהצוות לקח .מגן אחר באה והרימה אותו הוא ממש בכההמטפלות 

  ." הוא מכיר בכל זאת פנים הוא חצי שנה .הוא נרגע

כלנית מתארת איך נוצר .  סטות'באמצעות ג מתארות יכולת יצירת קשר מרינה קרן וכלנית

כאילו  .איך הן משוחחות שתי בנות בלול שתיהן פחות משנה ואני עמדתי בצד וראיתי "  : הקשר 
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בשבילי זאת  ,אחת זורקת את החיתול אחת את המוצץאיך הן  .עם הבעות פנים ,משוחחות מה זה

  ".שיחה

  ."שהם עושים אחד עם השני מספיק התנועות ,בלי לדבר": ומרינה מוסיפה 

  :סיגל מספרת  .פני ולבנה מתארות התחלה של רכישת השפה המסייעת ביצירת קשרים, סיגל

מתארת את השימוש  פני "  .כבר צירופי מילים, כבר אני רואה את זה. מדברים אחד לשני"

זאת  ,והשני לא אומר לו לא אבל לפעמים הוא כן אומר לו לאאחד מזמין את השני " :בשפה

  ." אומרת יש ביניהם איזשהו יחסים

, מתסיס, יגמנה, את התינוקות כבעלי תפקידים בקבוצה מתארת, שולה, אחת מטפלת-מחנכת

  ".השני נגרר אחריו ויש ילדה שהיא מתסיסה ,הוא המנהיג כזה":  נגרר

-המחנכותרוב  .אבן דרך התפתחותית משמעותית בגיל זהשמהווה חיקוי  יכולת בולטת  היא

מציין את החיקוי )  1997(מציינות את החיקוי כמאפיין של הקשר החברתי ואכן גולמן  מטפלות

ממש מה . כולם צוחקים כמוה, צוחקת בקול רם" : סיגל מתארת. רתיתכבסיס לאינטליגנציה חב

אני אמרתי שהילדים  " :י מדגישהפנ." אחד קופץ כולם קופצים" ."שהיא עושה כולם אחריה

לומדים הם  ":  שזו הדרך בה לומדים בגיל הזה ורינה מציינת."  עושים חיקוייםהאלה הרבה 

 מטפלות-המחנכותבנוסף מדגישות  ." שלהםהם פשוט מחקים את החברים  ,דרך חיקוי

אנה מתייחסת לחיקוי גם מתינוקות וגם . שהחיקוי הוא מהתינוקות האחרים וגם מהמבוגרים

אז גם השני רץ והנה תראי גם אני  .כל הכבוד לך כמה אספת ,אני אומרת לאחד" :  ממבוגרים

 מון לחקות אחד את השנייש בהם ה .החיקוי נורא בגיל הזה .אספתי תגידי גם לי כל הכבוד

יש להם את ....זה שהם אגוצנטריים מה עוד יכול להיות...חיקוי...אז יש את המריבות ...זהו

   החיקוי של המבוגר

ונירה מתמקדת  ..."איך אנחנו שרים הם מחקים את התנועות שלנו א ,אנחנו .גם לא רק של הילד

. למשל ר .ת רואה אחד מעתיק מהשניאאני חושבת כשאת עם ילדים אז  ". : בחיקוי מתינוקות

פה את עם קבוצה ולאט לאט הוא נכנס לחולות הוא נכנס  ,לא היה בחולות אף פעם אבל פתאום

  "?ילד שלא רגיל להתלכלך מבינה .ונכנס ועכשיו לא מפריע לו

להיבטים שונים אולם ניכר שישנה  מטפלות-המחנכותבתיאור התינוקות בקבוצה מתייחסות 

טיניות שהן רכשו 'מצד אחד ישנן התיאוריות ההתפתחותיות הפיאז, היבטים אלה התנגשות בין

את , שגורמות להן להסתכל בצורה חד מימדית על התינוקות ומצד שני יש את האינטראקציות

. היחסים המתהווים ואת היכולות שהן מתארות שלא תמיד נמצאות בהלימה עם התיאוריות
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מצד אחד חלקן טוענות , בפירוש של מה שהן רואות ניכר שישנו קושי המתבטא בהתלבטות

כולן מתארות אינטראקציות המעידות על יכולות אמפתיה ומצד שני שאין יחסים חברתיים 

  .וחיקוי

  

   מטפלות- המחנכותאמונות ועמדות ביחס לתפקיד . ג

ובהקשר  תופסות את תפקידן בשני הקשרים עיקריים בהקשר של ההורים מטפלות-המחנכות

מצד אחד ישנה שיפוטיות כלפי  ,התייחסות מורכבתבהקשר של ההורים ישנה . ינוקותשל הת

בהקשר לתינוקות ההתייחסות היא לדרך בה . ההורים ומצד שני הכרה בחשיבות הקשר עימהם

צורך חזק  מטפלות-מחנכותניכר כי יש ל. לתפקד בכיתת תינוקות מטפלת- מחנכתצריכה 

התייחסותן בהקשר זה . א מצריכה השקעה רגשית גדולהלהבהיר שהעבודה אינה רק פיסית אל

  .כוללת גם את דרכי ההתערבות שבהן הן בוחרות להשתמש עם התינוקות

  

  .בכיתת תינוקות מטפלת-מחנכתתפיסת התפקיד של . 1.ג

בגיל הזה הם לא יודעים לדבר אז הם צריכים את הרגש הזה שאנחנו משדרים על "

  "ידי חיבוק ועל ידי נשיקה

. בכיתת תינוקות מטפלת-מחנכתהתייחסו לדרך שבה לדעתן צריכה לנהוג  מטפלות-כותהמחנ

ניתן . יש בה את הצד הפיסי ואת הצד הרגשי, לדעתן היא מורכבת מטפלת- המחנכתעבודת 

ברצונן לשכנע שלא , מטפלת-המחנכתמתארות את תפקיד  מטפלות-המחנכותבדרך בה , לחוש

  .עיקר בעבודה שדורשת השקעה רגשית רבהמדובר רק בעבודה פיסית אלא גם וב

, אני אומרת לבנות" : שעובדות עימה מטפלות-המחנכותמסיגל מסבירה מה היא מבקשת 

זה לא אוכל והחיתול שלו נקי אין לו שום דבר . זה מה שהוא רוצה כאילו .קיימותבשביל זה אתן 

פני מתארת את מה ." כיכאילו מבחינתי זה מה שחשוב לי התייחסות לב .את החיבוק הוא רוצה

צוות כזה ...רק לדעת לטפל ולהחליף טיטול ולא לדעת לחבק זה לא שווה" :שחשוב מבחינתה

-המחנכתרינה מסבירה את מורכבות התפקיד של ." כמו שצריך שידע להעניק חום ואהבה

איך המטפלת ניגשת לילד  ,נורא חשוב שהמטפלת " :הכולל את הצד הפיזי והצד הרגשי מטפלת

כי זה לא ....זה לא קל את צריכה באמת  .איך הילד איזה ביטחון יש לו עם המטפלת  .זה קרבהאי

את צריכה ...נותנת להם לאכול ואת ,זה לא רק עבודה שאת עושה את העבודה הפיזית ,רק עבודה

 .הם קטנים יותר ,כי אי אפשר הם קטנים .ולתת  מהנשמהבאמת להיות סבלנית ולהיות עקבית 
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אנה מדגישה את מה ." אני רואה אני חושבת  בתינוקות לא כל אחת יכולה לעבוד וזה באמת

ני חושבת שבכיתת התינוקות בנות א " :חום ואהבה, שמבחינתה הכי חשוב להעניק לגיל הזה

לספק לילד את הצורך הזה לחום ואהבה והמון חיבוקים צריכות להיות מובחרות בשביל 

בגיל הזה הם לא יודעים לדבר אז הם צריכים  ,את זה אבל באמת בכל גיל הם צריכים .ונשיקות

 ,זה מה שמרגיש התינוק בגיל הזה .את הרגש הזה שאנחנו משדרים על ידי חיבוק ועל ידי נשיקה

  .זה מה שעושה להם טוב

לבנה . כולן רואות בהקניית תחושת הביטחון את עיקר תפקידן בגיל הזה מטפלות-המחנכות

זה שאנחנו  וזה מעניק להם ביטחון .להעניק להם כמה שיותרקודם כל זה  ,הכי חשוב": מתארת

את יודעת הזה שהם  .אוהבים ומרגישים באמת שיש מישהו שדואג ואוהב ומעניק להם את החום

אני לא  צוברים מזה ביטחון וזה זה גם מבחינה אולי לחנךאז זה הביטחון  .צריכים את החיבוק

כלנית מחזקת את חשיבות ." אילו אולי גם ללמד דבריםמחנכת ולא מורה ואני לא זה אבל כ

ורינה ." בגילאים שלהם קודם כל ביטחון המון ביטחון": הרגשת הביטחון בהקשר לגיל

זה כמו עמוד  .נותן להם את הביטחוןזה  ,קודם כל " :מתייחסת לעצם נוכחותה כמקנה ביטחון

אני נמצאת לידם כשהם  ,אני .שלהםאני מספקת את הצרכים  ,אני המרכז .תווך שאני נמצאת שם

להסביר להם גם  ,הרבה לשתף אותם ,הרבה לדבר איתם...גם א צריכים זה נותן להם את הביטחון

  ."ביניהם

סיגל ואנה . רואות את עצמן גם כממלאות תפקידים נוספים מטפלות-המחנכותיחד עם זאת 

שלא יריבו אחד עם  .ת שלוםלעשוהתפקיד שלי שם " :סיגל. רואות את תפקידן כמשכינות שלום

אנחנו יושבים  ,אנחנו למשל מעודדים אותם לעשות דברים ": אנה." לחזור בלי נשיכות .השני

  והם צריכים להיות תחת השגחה כאילו ממש עשרים וארבע שעות כמו  .איתם בקבוצה של ילדים

  בה יוכלולספק להם את המשחק שיהיה גדול ושהר .בלי להוריד מהם את העיניים שאומרים

  "....לשחק ושלא יהיו מריבות

אני מרגישה " :מרינה רואה את התינוקות כילדיה ואת עצמה בתפקיד ממלאת מקומה של האם

  ".כמו הילדים שלי כי אני מגיל אפס איתםאותם 

אני חושבת "   :אנה מדגישה את גיל התינוקות וטוענת שהתפקיד שלה הוא למלא את צרכיהם

הם פשוט תלויים בנו  .את כל הדברים כי הם קטנים .ת הטופ שבטופשלתינוקות צריך לתת א

כמה שהם  ,הם צריכים להיות הראשונים .כמו שאומרים ואנחנו צריכים לדאוג לכל מחסורם

   ."ראשונים ואת הטוב ביותר את כל הצרכים שלהם)צחוק(קטנים הם צריכים לקבל הכל 
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אני בגיל הזה רק לנשק  " :כך היא מתארתו, הצורך בחום, שולה מתייחסת לצורך אחד במיוחד

לא כל העבודות בשבילי זה סתם בולשיט כל העבודות זה לא שהם   .בגיל הזה זה בעיקרון .ולחבק

בגיל הזה הם צריכים רק את זה זה לא יעזור  ,אבל בשבילי .לא צריכים לצייר וכל הדבר הזה

  ."כלום

הצבת הגבולות אליו מתייחסת : הם מטפלות- המחנכותתפקידים נוספים אליהם מתייחסות 

יצירת ו  ".וללמד אותם שיש חוקים בגן להציב להם גבולות ,התפקיד שלי להסביר להם פה" :פני

מהווה מודל לחיקוי כמו שמתארות  מטפלת-המחנכתקשר בין התינוקות ועם התינוקות כאשר 

זה שאני יושבת . יש לי תפקיד בזה שאני גם יוצרת איזה שהוא קשר ביניהם" :כלנית. כלנית ונירה

  ". איתם ומשוחחת איתם ופתאום הם יוצרים קשר אבל אני לפעמים כן מתערבת בקשר הזה 

ואז ...המחוברים יותר לא " המקובלים"תושיבי אותו איתך לא רק את איך נקרא לזה "  :נירה

הם רואים שאת  ,את מבינה וגם הם אז הם ביניהם .לילדבעצם כולם רואים איך את מתייחסת 

כאילו ואז הם גם ..את משתפת אותו אז הם אומרים או ,את מדברת עם הילד ,מתייחסת לילד

  "...מנסים ואף אחד לא

  .סיגל מתייחסת לחווית העבודה בכיתת תינוקות כחוויה ריגשית שמשלבת בתוכה שמחה וקושי

אני חושבת שכן כי עצם  ,אני חושבת חוויה רגשית... בקבוצה אני מנסה לחשוב מה זה לעבוד"

תשמעי זה  .בכל זה כייפיאו שהוא מוסר לו את הכדור יש משהו . או לי. קורא לה. העובדה שא

ל יהיה נקי כל ואיך אימא שלי אומרת יש סבתא אחת לא מרשה לילדים שומרת שהכ מה ,חיים

מה זה "." למי שאצלו אפשר לעשות חיים ,באיםלמי  .הזמן ויש סבתא שאצלה משתוללים חיים

מתוך הרגש היא מוצאת שלהחזיר את התינוקות בשלום  ".זה שמחה זה קושי ,ילדים בקבוצה

האחריות כל " .והיא מודעת לגודל האחריות מטפלת-המחנכתלהוריהם זה עיקר תפקידה של 

  "להחזיר את הילדים בשלום"" שמוטלת תשמעי על הכתפיים שלנו

  .משאירים אותם במסגרת ומחייבים אותם להתמודד, מתארת את התינוקות כמסכניםשולה 

כאן הם צריכים  .הם כמו שק תפוח אדמה בבוקר גם אחר הצהריים ,מסכניםכי הם למעשה  " 

  ".שלא יתייחסו אליהם ,מסכנים ,לא צריכים .את החום והאהבה

תפקיד . ותם לחיים כדבריהלהכין א, לכן היא חושבת שיש להכין את התינוקות להתמודד

הוא לסייע להם בהתמודדות בחברה על ידי כך שתספק לתינוקות חום , אם כן, מטפלת-המחנכת

אני " "את החיים מכינים אותם לחיים  ,הם יודעים גם לוותר ,הם יודעים לשתף פעולה. " ואהבה

זה  .חיבוקים ונשיקותאני רק בקטע הזה של ...בגיל הזה זה בעיקרון   ,בגיל הזה רק לנשק ולחבק
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את יודעת כמו הבובות  .כמה שהם זקוקים לזהילדים בגיל הזה  אני רואה  .מה שהם בקטע הזה

  ".את רואה כמה שהם רוצים את זה עוד ועוד דורשים את זה האלה הם

למנוע מהם מלהגיע למצב , לדעת אנה הוא להגן ולשמור על התינוקות מטפלת-המחנכתתפקיד 

תפקיד זה נובע מהעובדה שהיא מרגישה שהתינוקות מסכנים . שלא יפגעו של קונפליקט כדי

ואין להם כלים להתמודד עם חברה ולכן היא חשה צורך כמו שצוטט קודם להגן עליהם כל הזמן 

  מפני 

שאם היו יכולים , בנוסף היא מאמינה שלהורים אין ברירה. שעלולים להתרחש קונפליקטים

  .ת בביתלבחור היו נשארים עם התינוקו

ואני מאמינה שנורא קשה ...הם יוצאים לעבודה ,בגילאים האלה הורים בעל כורחם שמים אותם"

בכל זאת הגדולים כשהם רוצים משהו לקחת " "....לשים את הילד בגילאים האלה בגן...להם 

למרות שזה כואב ....מושכים בשיער אז א....מהתינוק אז הם מרביצים מחטיפים פה נושכים או ש

הקטנים ....הילדים בגיל כזה כבר נחשפים לאלימות כזאת אבל זה הדרך שלהם להתבטא ו...ו שלנ

להשגיח שעוד פעם  ,כמו שאומרים אנחנו צריכים לשמור עליהם .האלה מסכנים הם חסרי אונים

   " .לא יחזור על עצמו המצב הזה

את תפקידה בצורה מבצעת  מטפלת- המחנכתהחסרונות לדעת נירה יכולים להפוך ליתרונות אם 

בעצם אם זה הדברים הטובים אם זה  .המבוגר הוא צריך להיות איתם ושם בשבילם" .נכונה

אני פה בשבילך אתה רוצה משהו אתה צריך לפנות למישהו אני פה  ,אבל .הדברים הרעים

אני פה אבל  ,אני יכולה לפעמים להגיד ,למרות שאני יכולה לפעמים להעיר .בשבילך

  ".יה לך על מי לסמוךשיה...בשבילך

הן חשות צורך לתת ספוק לצרכים . מתייחסות למורכבות תפקידן מטפלות-המחנכות

אהבה ובטחון ובנוסף גם להגן על התינוקות וללמד אותם להסתדר , להעניק חום, הבסיסיים

  .בחברה

  

   מטפלות-המחנכותשל  דרכי ההתערבות. 2.ג

ם נגיד כשהוא רוצה סתם למסור מתווכת מעודדת אומרת מלל חוזרת על דברים ג"

  "כדור בוא נשחק ביחד בוא נשב ביחד מי רוצה להעביר את הכדור למי

מתארות קושי של התינוקות להתמודד עם השהייה , כפי שראינו קודם, מטפלות-המחנכות

הן מתארות מצב בו התינוקות צריכים להתמודד עם קונפליקטים שנוצרים עם בני . בקבוצה
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מתארות אינטראקציות בין התינוקות כולן גם מכירות  מטפלות-המחנכות מאחר וכל. גילם

  .בתפקידן באינטראקציות אלה

שלא מאמינה שיש לתינוקות יכולת  מטפלת-מחנכתדרך הטיפול בקונפליקטים עם זאת שונה 

שמאמינה ביכולות  מטפלת-מחנכתלהתמודד בעצמם תתערב על מנת למנוע אותם בעוד 

  .התינוקות תתווך יותר

, הן מדברות אל התינוקות, מציינות את המלל כדרך ההתערבות העיקרית מטפלות-המחנכות

לבנה מתארת מצב של קונפליקט בין . מסבירות להם את המצב ומסייעות להם בהתמודדות

וכשיש דברים שמתנהגים לא ": התינוקות ומציינת שבמצב כזה כדאי כמה שיותר לדבר ולהסביר

שלא להתנהג ככה שצריך להיות סבלניים שצריך  לוותר לפעמים דברים  אני מסבירה להםיפה אז 

ובאמת יש ילדים שבאמת שמה צריכים כאילו  כאילו מסבירה מדברת כמה שיותרכאלה ומלמדת 

  "כמה שיותר לדבר ולהסביר כמה שיותר לדברשדוחפים רוצים הכל לקחת וזה אז 

יר בו  כשותף לשיחה דבר המקנה לו בסופו פני מציינת שיש לדבר אל התינוק בדרך של כבוד להכ

כמובן על זה דובר הרבה אבל דברים  לדבר בגובה העינייםקודם כל " :של דבר עצמאות וביטחון

 שאני חושבת נותן להם ביטחון שאת מדברת איתו כבן אדם שווה וילד מרגיש את זההאלה זה מה 

  "אנחנו נתקדם זה ייתן להם גם עצמאות גם ביטחון... אז

שהיא לא רק מסבירה ומדברת אלא אף משוחחת , כפי שצוטט בחלק הקודם,לנית מוסיפהכ

  .איתם  דבר המסייע בידם ליצור קשר עם החברים לקבוצה

. הקול משמש ככלי ליצירת קשר, רינה מדברת על המלל כדרך להיות שם עבור התינוקות

כל הזמן צריכה יותר מדברת ": עבור התינוקות גם הקשר נפסק, לדבריה כאשר המלל נפסק

אם את לא מדברת איתם ממש ללמד אותם כי ... ב לדבר איתם כל הזמן להיות בקשר איתם בקול

  ".זה כאילו את מפסיקה להיות איתם אולי בשבילם

מעודדות , אלה המאמינות שיש יחסים חברתיים בגיל הזה ואלה שלא, כולן מטפלות-המחנכות

מציינת את העידוד כמשהו שנובע מהתנהגות של התינוקות לבנה  .יחסים חיוביים בין התינוקות

היא מאמינה שעידוד התינוקות להיות ביחד יכול לגרום לכך שייהנו מהשהיה , שגורמת לה עונג

מזה שכל מעודדים את האמת שבאמת מתלהבים כמה שיותר לעודד באמת אנחנו גם ":  בחברה

לעודד לא לחייב אותם אבל " "ת לעודדכך קטנים וכאילו מבטאים כזה רגשות או כזה זה באמ

כאילו אז אני באה ומתיישבת בפינת בובות כן כשבאה על הבוקר אז בפינה אז אני מתיישבת אז 
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כמה שיותר ילדים יצטרפו או שישחקו ביחד  לעודד להיות ביחדאומרת כאילו אחד בא אז כאילו 

  "חברהשיהיה להם יותר כיף כמאיזה בחינה יותר טוב כאילו  יותר טוב

היא מתארת מצב בו קשה לתינוק , נירה מתייחסת לעידוד המסייע להשתלב בקבוצת הגילגם 

ילדים בגיל : "להשתלב ומתארת את העידוד כמסייע לתינוק עצמו וגם לקבוצה הסובבת אותו

ילד שהוא לבד תמיד תנסי לעודד אותו הזה חשוב הרבה מלל לדבר ולעודד איתם גם אם תראי 

בזה שתשתפי אותו בסיפור בזה  לעודד גם את האחרים לבוא ולהיות ביחדתנסי ו לבוא להשתתף

   "שתשתפי אותו ביצירה על ידי נגיד יש פאזלים יש משחקים

התינוקות לדעתה , כלנית מציינת שעצם לקיחת חלק בעולמם של התינוקות מהווה סוג של עידוד

מעודדת בזה שכאילו אני גם  אילו כ..מעודדת כן ": מבינים מהתנהגותה מה מקובל עליה ומה לא

שאני לא רוצה שזה יהיה אז אני אומרת לא אני לא מסכימה כן  וגם זה לא דבר צוחקת יחד איתם

מסתכלים עלי שגם אני נהנית מזה זה סוג של עידוד אני מהצד אבל אני צוחקת יחד איתם אז גם 

  ."גם

תינוקות יבחינו בין מעשים פני מציינת שעידוד של תופעות טובות הוא חשוב על מנת שה

 יחס טוב ביניהם צריך לעודד חייב לעודד כדי שזה ימשיך" :חיוביים לשליליים בהקשר החברתי

אם ילד עשה למשהו משהו לא נעים אז תמיד תמיד להסביר ... ומה שלא לעודד כמובן את ההפך

ץ לי אני אומרת שלילד הזה לא נעים ואני הרבה פעמים מביאה דוגמא אישית אם ילד בא והרבי

  "אתה הרבצת לי לא נעים לי

פני מסבירה שהיא לא , מתארות מצבים בהם הן מתווכות בין התינוקות מטפלות-המחנכות

קונפליקט שנוצר היא מביטה מהצד לראות מה יתפתח ורק אז מחליטה איך היא מתערבת בכל 

אבל  תח את זה לבדלא להתערב כל הזמן לתת להם אפשרות לפאני אומרת " :ומתווכת מתערבת

אם אני רואה שזה לא הולך לכיוון הנכון שיש שם מכות או שהם לא מבינים אחד את השני או 

שהם זקוקים אולי לעוד תוספת של איזשהו משחק היה להם בובה שם רצו להאכיל אותה אבל 

אין להם כלי אכילה אז אני פה כדי לתת להם את זה התפקיד שלי הוא לא גדול בקטע הזה 

  "יש דברים שכן אנחנו מתווכים ואנחנו מתערבים ומכווניםשחק הדרמטי הזה אבל במ

אז הן מנסות , במצבי קונפליקט בעיקר סביב חפצים מטפלות-המחנכותהתיווך מתואר על ידי 

לבנה מתארת את הקושי של התינוקות לוותר על . לתווך בין התינוקות השותפים לקונפליקט

האמת שלוותר ": לפעול במקרה למרות הקושי מטפלת-נכתהמחחפץ שלקחו ואת הצורך של 

אבל בכל זאת לפעמים שאנחנו גם אומרים כאילו  זה קשה להם לוותראחד לשני זה קשה להם 
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נמצאים איתם וזה אז הם לוקחים ממישהו משהו אז אנחנו אומרים להחזיר את מבינה משהו 

כאילו שלא איך להגיד )...רורלא ב(כמה שקשה להם אז כאילו מנסים שיהיה כזה אז האמת 

  "לחטוף אחד מהשני ולא להרביץ

פני מציינת שיש . פני שולה מרינה ואנה מתארות את הדרך בה הן מתווכות בזמן קונפליקט

   :ומתארת עבודה קשה שחוזרת שוב ושוב , להסביר לתינוקות את הסיטואציה על מנת שיבינו

להסביר להם איך מתנהגים מה שאנחנו יכולים ועד כ להסביר להם עד כמה שהם יכולים להבין "

וככה הם לומדים וככה גם שמים להם גבולות ואם אם לא תתערבי  בסיטואציות האלה

עכשיו עובדים קשה על אנחנו " "בסיטואציה כזאת ימשיכו להיות מכות ומשיכות ונשיכות והכול

ים לשחק ואז אתה זה שאם אתה רוצה אותו משחק שיש לילד אחר אתה צריך לחכות הוא יסי

  ".והם לומדים יש חלק קטן שלא מוכנים אבל לא תהיה להם ברירה גם הם ילמדו תקבל

לפעמים אפילו אותו ": גם אנה מתייחסת לקושי של התינוקות להתמודד ולחשיבות של התיווך

לפעמים דווקא זה שאצל הילד מה שהוא מחזיק את זה הוא רוצה אבל זה אנחנו  חפץ זה לא עוזר

  "רים זה היה אצלו ראשון או שהוא יסיים הוא ייתן לך או שהנה יש לנו אותו דבראומ

היא , שולה מתארת מצב שבגלל הקושי היא מוציאה תינוק מהפעילות על מנת שלא יפריע

אני לוקחת במריבות ביניהם  ": משתמשת במושגים של חזק וחלש כדי לתאר את הקונפליקט

אין אפשרות אחרת  רק ככה או  שימשיכו החלשים לשחק אחד מהם את החזק יותר מזיזה אותו

את יודעת כשהם נושכים אז פתאום יש לך את התגובה לשים את היד באמצע שינשכו אותך ולא 

את מביאה את האחרים את יודעת את הדברים האלה או כשיש את המאבקים של המשחקים 

  "להם משחק אחר מנסה לשכנע אותו שישחק עם המשחק הזה

מתארת את התיווך כנקודת מבט נוספת עבור התינוק שרואה שיש לו רווח מהמשחק מרינה 

אם את רואה  פשוט לתווך ביניהם": המשותף וזה מאפשר לו להתמודד טוב יותר עם הקונפליקט

אותם כאילו ילד מחזיק צעצוע מסוים והוא לא מוכן לתת שאף אחד יגע לו אז אנחנו פשוט 

בוא נשחק ביחד את שהוא בוכה והיא לא נותנת לו אנחנו חברים  ניגשים אליו עם אותו ילד או

זה גורם לו הנה באמת הוא רוצה לשחק איתו ...מנסה להביא לו עוד משהו ששייך למשחק אז א

  "ולא לקחת לו להציק לו וככה הוא רואה איזה יופי באמת

באה על מנת  עשייה זו. סיגל רינה ואנה מתארות התערבות שמאופיינת בעשייה מרובה שלהן

סיגל מתייחסת . יחזרו להתעסק בקונפליקטים ביניהםכתוצאה מכך שהתינוקות לא ישתעממו ו

ללא סימנים לשם כך היא , כפי שצוין בחלק הקודם,לרצון שלה שהילדים יחזרו הביתה בשלום
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תראי הרבה להעסיק ... כן  שישחקו יותר ביחד מאשר שיהיו עסוקים ב " :צריכה להפעיל אותם

אבל אני מוצאת את עצמי הרבה פעמים ם הרבה גירויים בגלל זה אני אומרת לא עודף גירויים אות

הם מיצו את הפעילות זהו נגמר הסיפור  עושה פעילות ציק צק אוספים משנים פעילות אחרת

  "הם מתחילים לעשות את השטויות כשאין להם מה לעשותבדרך כלל כשממצים את הפעילות 

, כפי שצוטט בחלק הקודם, ת צריכים להיות תחת השגחה תמידיתאנה מציינת שהתינוקו

אני חושבת לספק  ": צריכות למנוע כל קונפליקט על ידי חשיפה לגירויים מטפלות- המחנכותו

להביא להם עוד ועוד גירויים כדי שהאלימות לא תיווצר הם יהיו להם את הצרכים שהם צריכים 

   "עסוקים ולא יהיה להם זמן למריבות

צריך ": ה מתייחסת לכך שבלי פעילות מכוונת התינוקות לא מוצאים את עצמם ומשתעממיםרינ

אם אני לא משחקת איתם אז לבד הם לא הם משחקים קצת וזהו ...ללמד אותם ולהיות איתם ו

לבכות ומתחילים להתקרב אלי אז אני רצה איתם ואני שרה איתם ועם  ואחר כך הם מתחילים

   "משהו וזה שהם לא ישתעממוהחול ופה כל פעם משנה 

כולן מציינות שנתינת חום ואהבה בכל  מטפלות-המחנכותדרכי ההתערבות הן רבות ועם זאת 

מתארת את הצורך של  לבנה. המצבים לרבות מצבי קונפליקט חשובים במיוחד בגיל הזה

הרבה ילדים באמת ברגע שהם במצב רוח הם בוכים מחפשים אותי ותמיד " :התינוקות בחום

 ובאמת מספיק כמה שהיסטריים טיפה כאילו מרימים מחבקים וזה עוברמקבלים את החיבוק 

  " הולכים ממשיכים הלאה

בגיל הזה כשהם קטנים מה הם צריכים המון חום " :גם אנה מתארת חום ואהבה כצורך של גיל

להאכיל אותם בזמן להחליף להם בזמן לתת להם משחקים וזהו לדאוג להם פשוט  ואהבה

  "כים היומיים שלהםלצר

הן , מתארות את דרכי ההתערבות שלהן ומציינות שהן משתמשות במלל מטפלות-המחנכות

  . מעודדות ומתווכות ומרעיפות חום ואהבה על התינוקות הנמצאים במחיצתן

. להשתמש נובעות מעמדותיהן מטפלות- המחנכותנראה כי דרכי ההתערבות שבהן בוחרות 

התינוקות יוצרים קשר שמהווה בסיס ליחסים החברתיים שמאמינות ש מטפלות- מחנכות

שלא  מטפלות-מחנכותואילו משמעותי המתפתחים שלהם מתווכות על מנת שיווצר קשר 

מאמינות ביכולות התינוקות ליצור קשר מתווכות על מנת להפסיק את הקשר שנוצר כדי שלא 

  .יווצרו קונפליקטים בין התינוקות
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  להוריםתפיסת התפקיד בהקשר . 3.ג

  "שיתוף פעולה בין הגן לבית זה יהיה שיא"

מסגרת ההספרות המקצועית ומחקרים אחרים שנעשו מציינים את המתח בין הורים ו

 ,לכן לא מפתיע כי  במחקר זה שמתמקד בתינוקות). Shimoni & Baxter, 1996(חינוכיתה

 מטפלת-חנכתהמוההורים . מספרות על הקשר האמביוולנטי עם ההורים מטפלות-המחנכות

צצים ועולים זה  במהלך קשר. בגלל גילם הצעיר של התינוקות, מצויים בקשר יומיומי הדוק

לדעת , את ההורים היא ראייה שיפוטית מטפלות-המחנכותהראייה של . קונפליקטים שונים

בנוסף הן מאמינות  תינוקותהמחנכות הדרישות והציפיות של ההורים מהן אינן מותאמות לגיל ה

  . תינוקותורים אינם מספקים את הצרכים הרגשיים של הכי הה

שאלה אותי איזה אימא לפני שבוע ": סיגל מתארת קונפליקט מול ההורים בהקשר לתכנים בגן

שאלה אותי אימא עכשיו איך את ". "אני אראה את זה למחרת, איך אני אדע שהילד למד אצלך

  ."אני לא מורה ,רסיטהזה לא אוניב ,אני לא מלמדת...מעבירה להם את החגים

בהקשר להתנהגות  מטפלות-המחנכותפני מתארת קושי על רקע התנהגות שונה של האם ושל 

כמה  .יפס משהו'יש לנו ילדה שבאה בבוקר כל יום עם שקית עם משהו במבה או צ" :של תינוקת

שאנחנו אומרים לאימא שזה לא טוב לה כי אחר כך לוקחים לה והיא צורחת ממש לא בוכה 

  ".אימא אומרת אין לי ברירה ,צורחת

את  " :לבנה מתייחסת לקושי של ההורים ומאשימה שהם לא מקדישים מספיק זמן לתינוקות

אני כבר מאה  .אין להם זמן בשבילם ,לפי דעתי .יודעת ההורים מגיעים בחמש רובם אחרי עבודה

מקבלים מספיק  לפי דעתי הם בגיל צעיר לארובם באים גם אחרי חמש והם  ,אחוז בטוחה

  ."מספיק אין להם מספיק זמן להיות עם ההורים .מההורים

ואני " : כלנית .כלנית ורינה מתארות שוני בתפקוד של התינוקות בגן ובבית המוביל לקונפליקט

הוא לא אוכל לבד כי האימא באה ואומרת לי תשמעי  .שהם לא אוכלים לבד בביתגם אני יודעת 

 הם לא אוכלים בביתשההורים באים ומספרים לי ": רינה" ...וזה תשימי לב הוא חייב לאכול

בגן אני רואה אחרת הוא אוכל יפה והוא  .והוא ישן רק עלי הוא ישן כל הזמן צמוד אלי וזה. ככה

  ."בכלל לא צריך שיגעו בו שישן והוא משחק יפה לא ישן

, יהיה במסגרת שולה מתארת קונפליקט על רקע בקשות של הורים ורצון שלהם להחליט מה

  :בנוסף מתארת את הילדים כבעלי התנהגות דומה לזו של הוריהם
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אמרתי  .עושה להם טובה) תנועה של לטיפה(את עושה לילדים ככה   ,אימא אחת שאמרה תגידי" 

לא כי הילד שלי אמר  ,מה ?שאלתי אותה למה .לה כן כשהם נרדמים אני אוהבת לעשות להם ככה

 תעשי טובה תפסיקי עם זהאומרת לי  .אמרתי לה כן ככה אני מרדימה .ככה עושה ככה עושה .שש

נכנסת לגן  האימא שאוהבת לשלוטאת רואה את "." כי אין לי סבלנות להתחיל ללטף אותו בלילה

  ."זה הילד ששולט בילדים .אני יגיד לכם מה לעשות ,אני שולטת ,אני פהועושה 

ת חשיבות הקשר עם ההורים ומציינות את מבינות א מטפלות-המחנכות הקונפליקטיםלמרות 

כשהקשר טוב יכולה לבוא לידי ביטוי  .תורם לתינוקות ר חיובי עם ההוריםהעובדה כי קש

שיתוף . באיתור מוקדם של קשיים ומתן טיפול נאות לתינוקות מטפלות-המחנכותחשיבות 

ת ומקשר בין הפעולה עם ההורים תורם בכך שהוא מאפשר מתן טיפול רציף ומתמשך לתינוקו

  .המסגרת לבית

ועשתה  שיתפה אותו ,עבדה איתו בביתאימא " :מצב של שיתוף פעולה עם הורים סיגל מתארת

  ."את זה בצורה הכי יפה שיכולה להיות

פני מסבירה את חשיבות הקשר עם ההורים ואת העובדה שקשר זה מסייע במתן טיפול מתאים 

לדוגמא אני יודעת שילד עד גיל שנה  ,רה להוריםאני רואה את המקום הזה גם כעז" :לתינוקות

עכשיו אמא אם היא  .אם הוא לא הלך אז אני צריכה להמליץ לאמא ללכת לרופא אורטופדוחצי 

מקום אז אני רואה פה כאילו  .יושבת עם הילד בבית והוא לא הלך עד גיל שנה וחצי היא לא יודעת

זה גם מאוד חשוב כי  עזרה להוריםיל הזה בג." "שזה גם  חשוב בגיל הזה ,להורה לעזור להם

  ."הורים רוצים להשקיע בילדים

 ,הלוואי שהייתה תכנית " :אנה מתארת מצב אליו היא שואפת להגיע מצב של שיתוף פעולה

את  .ומדריכים את ההורים ואותנו בשביל לשתף פעולה בשביל  לבנות ילד כמו שצריךשהיו באים 

כשאנחנו מספקים להם את הצורך הזה ואנחנו דורשים מהם כל יודעת מבחינה נפשית שיהיה כי 

מיני דברים בגן והורים בבית ובסביבה שלו נותנים ועושים דברים הפוכים בכל זאת הילד אומר 

החלום שלי זה שיהיה שיתוף  .פה זה אחרת ובגן זה אחרת זה גורם להם לבלבול .איפה אני פה

אני מאמינה שבבית מטפלים בהם כמו שצריך  ,נהשהטיפול יהיה מבחי ,פעולה בין הבית לגן

ולהתמודד עם כל מיני אני מתכוונת לצרכים הנפשיים  ,אבל .דואגים לכל הצרכים שלהם

  ".שיתוף פעולה בין הגן לבית זה יהיה שיא .סיטואציות
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מתייסות להורים בשיפוטיות הן מבקרות את דרך התייחסותם לילדיהן  מטפלות-המחנכות

את הן מודעות לחשיבות של קשר טוב עם ההורים וחלקן אף מבקשות לקבל עם ז. ולמסגרת

  .כלים כדי להצליח ולקיים אותו

  

נותנות  מטפלות-המחנכותסיון להבין מה המשמעות שיתוך הנמשעלה , מצא בולטמ לסיכום

יש  מטפלות-המחנכות הוא שלעמדות של,  לשהיית תינוקות בקבוצת השווים במסגרת המעון

מורכבות כפי שצוין קודם ישנה . ת על הדרך בה הן מתארות את השהייה במסגרתהשפעה מכרע

 מורכבות זו. לבין תיאוריהן את המסגרת מטפלות-המחנכותבין עמדותיהן של  הנובעת מהשוני

, היא מתחילה בעובדה שהן מאמינות  שתינוק צעיר מקומו בבית עם האם, שזורה בסיפור כולו

על פי הידע , ן חושבותחלקהיא ממשיכה כאשר . נמצאים במסגרתאולם הן מטפלות בתינוקות ש

שתינוקות לא מסוגלים לקשר בעוד הן מתארות קשרים כאלה וחלקן מתקשות , שיש ברשותן

הן . גם בתפקיד שהן מאמינות שיש להן בחיי התינוקותומלווה ממשיכה מורכבות ה. לפרשם

דבר , הצד הפיסי כמו את הצד הרגשי שתכיל את, רוצות לספק לתינוקות חוויה כמו של אימא

גם ביחסן עם ההורים ניתן לראות מצד אחד . המעלה קשיים רבים בקבוצה כל כך גדולה

המורכבות הזו יכולה לספק את אחד ההסברים . שיפוטיות ומצד שני רצון לשיתוף פעולה

 מעדיפות להתייחס ליתרונות המסגרת בעוד הן מניחות את מטפלות-המחנכותלעובדה ש

  . החסרונות בצד
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  "?לא, הכול חברתי" – מטפלות- המחנכותסיפור . ד

מאפשרת התייחסויות שונות לעצם הימצאותם של " ?לא, הכול חברתי"שאלתה של כלנית 

דרך סיפורן של כלנית ואנה אציג שתי תפיסות מנוגדות . תינוקות בקבוצה במחיצת בני גילם

הרואה את התינוק כיצור חברתי ואי , מייצג תפיסה, פורה של כלניתסי. המתייחסות לנושא זה

מכאן ברור למה היא . לכך הקבוצה חשובה עבורו היות והיא מאפשרת התנסות ביחסים חברתיים

בסיפורה מדגישה כלנית את הצד . תופסת את תפקידה כמעודדת ומטפחת של היחסים החברתיים

צורך של התינוק במבוגר מטפל אחד שאיתו הוא יוצר החברתי אך בכל זאת נראות סתירות בין ה

מייצג תפיסה , סיפורה של אנה. קשר משמעותי לבין הרצון שהתינוק יתפתח להיות עצמאי

הרואה את התינוק כיצור חסר אונים שאינו מסוגל להתמודד עם קבוצה ואי לכך בשהייה , מנוגדת

ורה ראייתה את תפקידה כממלאת מכאן בר. בקבוצה גזירת גורל שהוא חייב להתמודד עימה

עם זאת למרות שהמסגרת היא ברירת מחדל . צרכים בסיסיים וכשומרת ומגנה על התינוקות

רואה בה אנה יתרונות לא ניתן שלא להתייחס לסתירה בין האופן שמתוארים התינוקות וההורים 

  .כחסרי אונים לבין הדרך שבה מתוארת המסגרת כבעלת יתרונות רבים

ליחסים החברתיים בין , עימן מתייחסות כלנית ואנה להכנסת תינוקות למסגרת המעון בראיונות

התייחסות זו שלהן יוצרת שני סיפורים . התינוקות ולתפיסת התפקיד שלהן ביחס ליחסים אלה

  .שונים

  

   הסיפור של כלנית. 1.ד

דברים עם זאת ה. מתייחסת לעובדה שבמעון לא ניתן לתת יחס אישי כמו אצל אמא לניתכ

הביטחון והעצמאות שהתינוקות רוכשים מהווים , "כמו בית", האחרים כמו הקשר שנוצר

  .לדעתה יתרון משמעותי

זה "  .היא משווה בין  מסגרות אחרות לבין המעון. כלנית מתארת את שהיית התינוקות במסגרת

יכול במשפחתון  מה שאני אומרת שכאילו או שהוא אצל סבתא או אצל מטפלת או שהוא גם

 משפחתון זה מטפלת אחת זה בואי נגיד תחליף לאמא זה גםלהיות שזה חמישה אבל בכל זאת 

ם  הזמן כשהוא מכיר את כל עו הוא מתמודד מול אחת פה יש לו כמה פנים ופה יש לו כמה ילדים

  "הכל עושה אותו עצמאי...הפנים של הילדים הוא מכיר את כולם

שכן    למרות היחס הוא לא אחד על אחד"חסרונות   היא מתייחסת לעובדה שלמסגרת יש גם

 שלפעמים כן יש את זה זה לא אבל כשאת יושבת בקבוצה עם קבוצת ילדים אז את צריכה



53 

 

להתייחס אם זה חמישה שישה ילדים להתייחס לכולם למרות שחום וזה אחד אחד מקבל כאילו 

  "אפשר קבוצה של עשרים ילד כאילו אי...ממש הם מרגישים את זה וזהו 

, ומאפשרים לתינוקות להתמודד  ובכל זאת מתמקדת ביתרונות שהם לדעתה יותר משמעותיים

מכירים את החברים  לומדים להתמודד עם כל אחדשהם פשוט  "ליצור קשר ולהיות עצמאיים  

החבר הזה או החבר הזה זה קשר פשוט זה כמו ם עקבוצה שיותר נעים להם להיות כאילו ...יש 

למרות שבגיל הזה קצת קשה לא  נוצר בין הילדים קשר טוב מאודלדעתי " ".כמו ביתבית בדיוק 

יודעת אבל הקשר הוא קשר טוב יש כאלה שזה משפיע עליהם יותר לטובה ופחות לטובה לא 

תראי לדעתי הכול זה טוב אני לא חושבת שיש בזה רע אני לא נתקלתי במצב כזה שכאילו ...יודעת

עליו טוב שהוא בגן את מבינה אין מצב כזה אני רואה כל הזמן רק  סתם הילד הזה לא השפיע

 אני רואה כל הזמן שיש יתרונות שהם לומדים עוד משהו ועוד משהואני לא רואה חסרונות שיפור 

ואז הם עושים וכל יום נוסף להם עוד משהו והם מוסיפים לעצמם אני לא חושבת שיש חסרונות 

שוב פעם זה  ם יותר אפשרויות ועוד פעם אני חוזרת לעצמאותכאן יש לה " ".בקטע הזה ממש לא

הביטחון החברה כשהם משחקים ביחד כולם לא כולם כאילו בקבוצות הם לומדים  " "עצמאות

כשילד בא וחוטף צעצוע אז הם יודעים גם איך להתגונן כל אחד מגן על ... להתמודד עם כל מיני

חברה כזאת הם לא יכולים ללמוד את זה לדעתי דברים שהם לא אם הם לא נמצאים ב  עצמו זה

אני רואה את זה תינוקת בת עשרה חודשים שיש ...בחברה כל כך גדולה הם נלחמים על שלהם א

  לה צעצוע ביד ובאים לקחת לה היא כולה רועדת מרוב כעס כאילו ממש קופצת זה דברים

  ז הם מוותרים עם הזמןבהתחלה הם הכול בהתחלה באים לוקחים להם מהיד א... שלומדים ל 

  "...אז הם כבר לא מוותרים ו 

זה ". הכל בעיניה הוא חברתי, הנרקמים בין התינוקות מתארת עולם שלם של יחסים לניתכ

  שהם לוקחים שפתאום המשחק של החבר מעניין אותו והוא לוקח לו את זה זה גם סוג של 

  .תה גורם שהכל יהיה חברתיעצם השהייה בקבוצה לדע " ?לא חברתי הכול זה חברתי... א

שהם גם לוקחים גם כשזה דבר ככה הוא גם לומד להתמודד עם  אני רואה את זה חברתי מאוד "

החברה במיוחד במיוחד החברה זה דברים שאני חושבת שבבית הם לא יכולים ליישם ...דברים 

כה קח את בו כאילו דברים כאלה הם לא יכולים להתגונן בפני מי כאילו בבית הילדאת זה 

הם יודעים  המשחק קח רק תירגע אל תבכה פה לא פה הם גם בוכים גם מתמודדים גם הכול

מוביל אותם  הכול כול דבר כול דבר הוא חברתי וכול דבר הוא למידה וזה...לחכות הם יודעים ל

הלאה בכיתות היותר גדולות כשהם עולים כיתה אז הם יודעים פחות או יותר הסדר יום אותו 
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זה חברתי גם אפילו שהם ... אבל אז זה יותר גדולים ואז מתמודדים יותר מהכול לומדיםדבר 

  ".זה שהם ביחד גורם שיהיה חברתי. אוכלים יחד זה חברתי לדעתי

יש הרבה מצבים "  בין התינוקות ובעיניה גם מריבה היא קשרשנוצר  כלנית רואה את הקשר

לדעתה  הואכזה כל קשר " זה גם סוג של קשר מריבה ביניהם...שאני רואה טוב מאוד את הקשר

גם אצל הקטנים יש קשר אולי לא כמו אצל הגדולים יותר אבל יש קשר "  בסיס ליחסים מתהווים

גם בגיל הזה שלוקחים לה את המשחק אז היא בוכה אבל  מבטים בכי גם בכי זה גם סוג של קשר

חת ממנו את המשחק אז זחילה כאילו היא זוחלת לחבר לוקזוחלים אז אני רואה את הקשר 

זה זה גם סוג של קשר עצמה שהיא מגיעה לחבר שהיא יודעת אצלו יש את זה או אצל השני את 

  "..שמתחיל

היא מתארת . םדרך התנהגויותיה, לדעת כלנית, על הקשרים שנוצרים בין התינוקות ניתן ללמוד

ה שאחד בכה השנייה באה כשילד בוכה אז הם כאילו אחת הילדות יצאה היה מקר " ,אמפתיה

כל מיני מצבים  מסתכלת עליו שהוא בוכה אז היא מבינה כאילו שמשהו לא בסדרישבה לידו 

מחכים כמובן שירחצו להם והחלפות  אנחנו מסיימים לאכול אז"  ,חיקוי "כאלה שהם עושים

ם אז וזה ילד קטן אפילו לא בן שנתיי פתאום אחד הילדים מתחיל להחליט שהוא צריך להצחיק

פתאום הוא עושה איזה תנועה שבפוקס הם צחקו ממנה אז הוא ממשיך לעשות אותה וחוזר וחוזר 

אבל זה גם ) צוחקת(מתגלגלת מצחוק  אז לא משנה שגם אני יחד איתם וכולם מתגלגלים מצחוק

מקריות  הוא משמיע קול והוא ראה  משמיעים איזה קול ופתאום וזה כאילו.. דוגמא או ש

צחק אז הוא משמיע עוד הפעם את אותו קול וזה זה דברים שאת רואה כאילו זה גם שהחבר שלו 

אני עצמי לא מתערבת אני רק  מסתכלת  בחברה כאילו דברים שגם מאוד מעניינים כאילו גם אני

ופתאום אחד הילדים אומר  איך הם חוזרים על זה עוד פעם ועוד פעם...עליהם מה הם עושים ו

פעם תעשה את זה וזה דוגמאות כאלה שממש כיף לראות את זה שאומרים עוד פעם כאילו שעוד 

 " ...יש קשר בטח....כאילו בגיל הזה לא יכול להיות אבל עובדה שכן יכול להיות שרואים את זה 

 הם לא צריכים כאילו אין מצב כזה שהם יגידו כמו שאמרתי בוא בוא תשחק " משחק משותף

כאילו ביניהם קבוצה כזאת יושב ועוד אחד וכבר זה נהיה איתי הם משחקים ופתאום עוד אחד 

הוא  אז זה גם כאילו הם מצטרפים לאט לאט אם אחד מסתכל מהצד אזשהם משחקים ביניהם  

גם מצטרף ועוד אחד מצטרף למרות שהם לא משחקים בקבוצות כל כך גדולות שניים שלושה זה 

ואם השלישי  יכול להיות זוג בפינת בובות. משחקים ככה כרב הרביעי כבר זהו הרס להם את הכול

קשרים לא ממש קשרים .. הקטנטנים שזוחלים לא" זיהוי פרצופים, "...מגיע זהו הרס להם הכול 
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... אבל הם בחברה אז הם יודעים שזה הם מכירים כאילו לא יודעת הם יותר חברים יותר א

" לא אוהבים הרבה לשחק ביחד בגיל הזה משחקים לא הרבה ביחד כי בגיל הזה גם מכירים פנים

שלנו  הוא כל כך מכיר את הפניםתינוק היום הוא בן חצי שנה אבל הוא נכנס שלושה חודשים "

שאחת המטפלות מגן אחר באה והרימה אותו הוא ממש בכה וכשאחת המטפלות מהצוות לקח 

   .ודדותסטות ובמילים ב'שיחה בגו" הוא מכיר בכל זאת פנים הוא חצי שנהאותו הוא נרגע 

עמדו שתי בנות בלול שתיהן פחות משנה ואני עמדתי בצד וראיתי איך הן משוחחות כאילו מה זה "

  בשבילי זאת שיחהאיך הן אחת זורקת את החיתול אחת את המוצץ משוחחות עם הבעות פנים 

כאילו גם באוכל בזמן שאנחנו יושבים  " "זה תורם הרבה זה תורם הרבה הן ניהלו שיחה ביניהן

בשבילי זה ... יותר טעים למרות שיש לו את אותו דברר זה אוכל אז דווקא מהצלחת של החבב

  "וזה  קטנים  כאילו שנה וחצי זה עדיין קטניםניהול שיחה אם אחד אומר לשני די די 

אם כי באיכויות , הנמצאים בתינוקיה רוקמים ביניהם קשרים, בכל טווח הגילאים, התינוקות

קרוב לגיל לא כל כך נקשרים לילדים מסוימים בגיל הזה לא כל כך אבל  בגיל הזה " . שונות

שנתיים כן יש את זה אני רואה שיש חברות כאילו חברות חברים כן יש קצת קרוב לשנתיים הם 

בחברתו  יותר נעים להם להיות...שהם אוהבים יותר לשחק איתו ו מתחילים כבר לחפש את החבר

  ".זה טבעי כמו בכל גיל

  זה שהם זוחלים וניגשים אל החבר זה נים הקשר הוא פחות הוא לא כמו אצל הגדולים הקטנט"

  ועוד אצל הגדולים זה כבר הופך להיות קשר עדיין זה קשר אבל עם הזמן הם לומדים עוד 

  מי שמדבר לדעתי יותר מדי קשר חברתי הם כבר חברים הם כבר קוראים בשם אחד לשני 

  חד זה לא כמו ילד שהיה אומר בוא בוא נשחק וזה הם לא כמובן הם עושים הרבה דברים י

  "הקשר הזה נוצר בלי גם בלי לדבראומרים את זה אבל את רואה פתאום 

לחלק אף להפוך אותו ולטפח , עודד אותוהיא דואגת ל רואה את קיומו של הקשר לניתכמאחר ו

שאני לא רוצה  לא דבר וגם זהמעודדת בזה שכאילו אני גם  צוחקת יחד איתם כאילו  ".  ממנו

אז גם איתם  שזה יהיה אז אני אומרת לא אני לא מסכימה כן אני מהצד אבל אני צוחקת יחד

  ".מסתכלים עלי שגם אני נהנית מזה זה סוג של עידוד גם

זה שאני יושבת איתם ומשוחחת  יש לי תפקיד בזה שאני גם יוצרת איזה שהוא קשר ביניהם "

ר אבל אני לפעמים כן מתערבת בקשר הזה  אז זה לדעתי זה כן יוצר איתם ופתאום הם יוצרים קש

קשר או שגם אם הם יושבים והם משחקים במשחק ושניהם רבים על אותו משחק אז אני אומרת 
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אז הם הם מבינים או שאני נותנת להם את אותו ..לו עכשיו אתה קצת ואחר כך אתה קצת ו

  ".תפתי אז זה גם קשראז הם ראו שגם אני השתמשחק כאילו לשניהם 

בבית הקשר עם ההורים . כלנית מתייחסת להורים בהקשר להבדלים בעצמאות של התינוקות

הוא כזה שלא מוביל לעצמאות התינוקות בעוד שבמעון ישנה האפשרות לתינוקות להיות 

האימא באה ואומרת לי תשמעי " .על רקע זה ישנם לעיתים קונפליקטים עם הורים, עצמאיים

נכון שאני שמה לב הוא צריך לאכול כמובן ... לבד תשימי לב הוא חייב לאכול וזה אוכל הוא לא

    "לבד וזה דבר שהם לא עושים בבית אבל הוא אוכל

כלנית מתארת את עולם התינוקות בקבוצה במעון כעולם הסובב סביב הקשר שנרקם בין 

אותו ונהנית ממנו יחד עם  קשר זה נתפס בעיניה כחיובי והיא מעודדת. התינוקות לבין עצמם

  .חיובית, אם כן, היא" ?לא,הכל חברתי "התשובה של כלנית לשאלה . התינוקות בקבוצה

  

  הסיפור של אנה . 2.ד

לדעתה הסיבה שבגללה . אנה חושבת שהורים מכניסים את התינוקות למעון מחוסר ברירה

התינוקות  . נוקות לחייםמעדיפים הורים מעון על פני מסגרת אחרת היא הצורך להכין את התי

היא מספרת הם חסרי אונים ועליהם להתמודד עם גילויי אלימות ובעל כורחם הם לומדים 

הורים בעל כורחם שמים ....לא יודעת עד כמה בגיל הזה יש משמעות. "להסתדר עם בני גילם

לד לשים את הי...ואני מאמינה שנורא קשה להם ...הם יוצאים לעבודה אותם בגילאים האלה

יש כאלה שמעדיפים שהילד יהיה במסגרת עם ...הם שמים אותם...אבל....בגילאים האלה בגן

ויש כאלה שמעדיפים שהילד יהיה אצל .... הרבה ילדים שיתמודדו עם החיים כמו שאומרים

בכל זאת ככל שהילד נמצא במסגרת יש לו סדר יום שונה מאשר ...מטפלת אני לא כל כך בעד כי

בכל ....בכל זאת הוא עם עוד ילדים....הוא חשוף לגירויים לומד הרבה יותר בגן....אצל מטפלת ו

זאת הגדולים כשהם רוצים משהו לקחת מהתינוק אז הם מרביצים מחטיפים פה נושכים או 

הילדים בגיל כזה כבר נחשפים לאלימות ...למרות שזה כואב לנו ש....אז אמושכים בשיער ....ש

  "הקטנים האלה מסכנים הם חסרי אונים....התבטא וכזאת אבל זה הדרך שלהם ל

הם חשופים יותר הרבה יותר  הילד לומד להתחלק למרות שוב פעם אני אומרת בעל כורחם "

  "לגירויים לאלימות מצד הילדים

אנה חושבת שעל מנת שניתן יהיה לספק את המכסימום לתינוקות יש למצוא את הדרך ליצירת 

של התנהלות יועיל ליצור רצף  שיתוף פעולה זה יעזור לדעתה. יםקשרים ושיתוף פעולה עם הור
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לשתף  הלוואי שהייתה תכנית שהיו באים ומדריכים את ההורים ואותנו בשביל". לתינוקות

  "שיתוף פעולה בין הגן לבית זה יהיה שיא ...פעולה

מחליפות את האם באופן כמעט מושלם והתינוקות לומדים אנה  לדעת מטפלות-המחנכות

הם , היא טוענת,היתרונות במסגרת  .הרגלים וחשופים לגירויים דבר שהוא חשוב מאוד לדעתה

בגיל הזה כשהם קטנים מה הם צריכים המון חום ואהבה להאכיל " .רבים יותר מהחסרונות

אותם בזמן להחליף להם בזמן לתת להם משחקים וזהו לדאוג להם פשוט לצרכים היומיים שלהם 

מרגיש הבדל בין האימא למטפלת כי גם האימא דואגת לו לחיבוק ונשיקה ילד לפעמים לא אז 

  "ומקלחת בזמן ואוכל והחלפות וגם אנחנו כאן דואגות בדיוק כמו שהאימא דואגת לו

היתרון שהילד לומד הרגלים נמצא  היתרונות הם כל כך טובים והרבה יותר מהחסרונות" 

  "וף להרבה יותר גירוייםבסביבה חינוכית לומד להתחלק עם חברים הוא חש

בגיל הזה התינוקות לדעתה הם  חברתייםיחסים אין שוטוענת מציגה עמדה נחרצת  נהא

כי שוב פעם  אני לא רואה יחסים חברתיים בגיל הזה " .אגוצנטריים והאחר לא מעניין אותם כלל

ליד  בכל אחד משחק עם עצמו עסוק בסביבה שלו כאילו הם אפילו לא מסוגלים שאחד מתקרהם 

אפילו ילד שמתקרב לטריטוריה שלהם זה ...כי הם חושבים ש...השני זה מפריע להם המגע של ה

התינוקות לדעתה לא  "בגיל הזה כי הם רוצים כאילו את כל המרחב הכל לעצמםמפריע להם 

כל אחד  שיתוף פעולה ביניהם עדיין אין " .מסוגלים לשתף פעולה ביניהם הם רוצים הכל לעצמם

ככה באזיקים ...על מה שיש להם ביד א...שומרים על ה...ם עצמו עם הדברים שלו ומשחק ע

בגיל הזה הם לא יודעים  כי הם רוצים את הכול לעצמםכמו שאומרים שלא ייקחו להם ) צחוק(

חלוקה ושיתוף של ...אין א אין להם את השפה המשותפת הם רוצים הכול לעצמם...להתחלק א

כבר שמשחקים ממש לוקחים את הבובה משכיבים אותה לישון החבר גם משחק יש ילדים ש

הילד והאובייקט שרוצה לשחק אתו לבד בלי שום ומקלחים אותה יושבים בצד על השטיח לבד 

  .הוא תוצאה של תיווך המבוגר, אם בכלל, לכן לדעתה הקשר שנוצר בין התינוקות" ....שותפים

אלינו הם באים  ר לא את החבריםהם מנסים להאכיל אותנו את המבוגבמשחק במטבח "

אז אנחנו מתווכים אנחנו אומרים תיתן גם לחברים  תכבד כאילו הנה הכנתי לך תאכלי ...ואם

   עוד לא... כשאנחנו מתווכים נוצר איזה שהוא קשר אבל לבד לאראה מה הכנת זה כן אותם ת

לשני מוצץ אם נפל לו  נותנים אחד כשאנחנו מתווכים ביניהם אולי הם כן מכבדים אחד את השני"

אני מבקשת תביא לו בבקשה לילד הזה המסוים בקבוק שאני אומרת למי זה שייך יש כאלה 

אני אני ייקח את הבקבוק  שהם רוצים לעזור לנוהתחילו כבר בניצוצות של לתת בעזרה כאילו 
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בהיבט  היא מתייחסת לקשר" אחד עם השני עדיין אין בגילאים האלה...וייתן לילד אבל משחק ו

כבד את יותר ילמדו לגדולים תינוקות הם הרבה תיווך אולי בסוף העשל כבוד וטוענת ש

ולשמור עליהם אולי הגדולים גם במשך הזמן ילמדו לכבד את הקטנים  ". הקטניםהתינוקות 

למרות שהם לא כל כך יודעים כי הם אגוצנטריים בגיל הזה הם רוצים הכול לעצמם הם לא 

שהם לומדים את הסבלנות הזאת  " "אולי בעתיד ילמדו לכבד את הקטן... א יודעים להתחלק אז

אמנם  אלא להמתין בסבלנות שהם יקבלו ולכבד את החברשיש עוד ילדים  שאין להם ברירה 

כי בכל ... בתמצות אבל יש יש את זה אנחנו אומרים להם והם יודעים סבלנות אנחנו מחכים ש

  דר הישיבה גם שהילדים בבוקר באים לפי סדר מי שבאזאת יש תמיד ראשון ואחרון גם בס

וקדם יושב ראשון יש את התינוק ויש את הגדול הם לומדים להתמודד עם הדברים האלה  עם 

שהתינוקות מבינים שהם חלק מקבוצה ומזהים את חברי  למרות זאת אנה מציינת"  ...ה

אני יודע שאתה  אני מכיר אותךכשהם רואים אחד את השני את החיוך הזה כאילו ...".  הקבוצה

שהם מתחבאים ליד אימא כל יום נמצא איתי אנחנו באותה סביבה את החיוך המבויש הזה 

  "הגדולים שביניהם בקבוצה זה כן אבל מבחינת שיתוף פעולה לא אין אין את זה ומחייכים

יש . לתינוקות מההיבט של הצרכים הבסיסיים מטפלת-כמחנכתאנה תופסת את תפקידה 

אני " "  חברותיים"דעתה לדאוג לצרכים אלה וזה חשוב יותר עבורה מלדאוג שהתינוקות יהיו ל

 לדאוג לצרכים היומיומיים והעכשווייםחושבת שבגילאים האלה הם צריכים המון חום ואהבה 

 מטפלת- המחנכתעל " כאילו שהם יהיו חברותיים...לדאוג ל...מאשר לכמו שאומרים יותר 

כשיש ויכוח על חפץ אנחנו  "נה ובין כל תינוק וליצור איתו יחסיי אמון  להתרכז ביחסים שבי

אבל במידה ויש  אני אתן לך לעזור לילדמנסים שיהיה לנו כמה מאותו חפץ בגן ולתת לו הנה בוא 

ואנחנו עומדים בהבטחה שלנו לספק לו רק אחד  אז אנחנו אומרים לו הוא יסיים אנחנו ניתן לך 

אמרה אז היא הבטיחה והיא תקיים כאילו . שזה בסדר אם ח לבנות אמוןאת זה אז הוא לומד 

כמו כן עליה " במחשבה שלהם ברגש שלהם אומנם זה קשה להם הם רוצים גם אבל זה מה שיש

שמירה זו נועדה למנוע מסיטואציות כאלה לקרות ואם , להגן עליו מאלימות תוך שמירה הדוקה

  .הן כבר קורות יש  להכחיד אותן

והם צריכים נו למשל מעודדים אותם לעשות דברים אנחנו יושבים איתם בקבוצה של ילדים אנח"

 להיות תחת השגחה כאילו ממש עשרים וארבע שעות כמו שאומרים בלי להוריד מהם את העיניים

ושלא יהיו מריבות אנחנו צריכים לדאוג לספק להם את המשחק שיהיה גדול ושהרבה יוכלו לשחק 

אני חושבת לספק  ו כל הסיטואציות האלה של האלימות ולנסות למנוע אותםלזה שלא ייווצר
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כדי שהאלימות לא תיווצר הם יהיו להם את הצרכים שהם צריכים להביא להם עוד ועוד גירויים 

  "עסוקים ולא יהיה להם זמן למריבות

אמנם  חיואנחנו מכחידים את הילד שבא וטופס לשני וצובט אותו בלתשמעי אם אנחנו עקביים  "

אנחנו בתור מבוגרים צריכים למנוע זה דרך שלו להתבטא לדבר לבקש ממנו  אני רוצה גם אבל 

  "אני חושבת את זה כמה שיותר

את עולם התינוקות  .אנה מתארת את מסגרת המעון כמסגרת בעלת יתרונות עבור התינוקות

 מטפלות-המחנכותיד עולם מסוכן  שבו תפק, בקבוצה היא מתארת כעולם שבו כל תינוק לעצמו

עם הזמן בעתיד בעזרת תיווך נכון טוענת אנה התינוקות אולי . הגנה וצרכים בסיסיים הוא לספק

  .שלילית, אם כן, היא "?לא,הכל חברתי"התשובה של אנה לשאלה . לכבד אחד את השני יצליחו

 

ת של מהוות סמן להתנהלו מטפלות-המחנכותהעמדות השונות העומדות בבסיס האמירות של 

בעיניה " הכל חברתי"המדברת על כך ש מטפלת-מחנכת. מול התינוקות מטפלות-המחנכות

עקב כך היא מתייחסת ומעודדת סימנים אלה ונותנת . מסוגלת לאתר סימנים המעידים על קשר

  . להם משמעות ביחסים המתפתחים בין התינוקות

לם כורח הנובע מחוסר הרואה בעצם השהייה של התינוקות בקבוצת בני גי מטפלת-מחנכת

ברירה לא מייחסת חשיבות לקשר שנוצר בין התינוקות אלא לסיפוק צרכיהם הפיסיים של 

עקב כך היא מפרשת את תפקידה כשומרת מעצם היווצרות היחסים המהווים עבורה . התינוקות

  .פוטנציאל לאלימות

הן יוצאות מעמדות אף על פי ש, מטפלות-המחנכותלא ניתן שלא להתייחס למורכבות שמציגות 

כל אחת בדרכה מתייחסת לפער שבין העמדה הבסיסית שלתינוק עדיפה , שונות בסיפורן

המסגרת הביתית המצומצמת לבין העובדה שהן עובדות עם קבוצת תינוקות ומתארות את 

כל אחת בדרכה מבקשת לשים בצד את החסרונות ולהתמקד . המסגרת כמסגרת טובה עבורם

  . ביתרונות

היא מתייחסת  ,מתייחסת לעובדה שלא ניתן לתת יחס אישי כמו של ההוריםכלנית 

עם זאת היא   .ים עם הורים בהקשר לחינוך התינוקות בעיקר בהקשר של העצמאותטלקונפליק

את החלק החברתי המעניק לתינוק כלים שהוא כביכול לא יכול היה להשיג  בוחרת להעצים

מתייחסת  בעוד אנה. הוא במסגרת מגיל כל כך צעיראחרת וכך מרגישה טוב יותר עם העובדה ש

עובדה זו מדגישה את חשיבות  לעובדה שלדעתה הורים מכניסים תינוקות למסגרת בלית ברירה
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מבקשת להראות את תרומת בעקבות כך היא  ,מטפלות-מחנכותלשיתוף הפעולה בין ההורים 

כשומרת  מטפלת-נכתהמחהמסגרת מבחינת הרגלים ולמידה ובמקביל מדגישה את תפקיד 

לה להרגיש שהיא ממלאת את מקומה של האם  תמאפשרהתייחסות זו  .ומגינה מפגיעה

  .כמספקת סביבה בטוחה עבור ילדה
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-מחנכת
  מטפלת

אין יחסים 
  חברתיים

שלב 
  אגוצנטרי

יחסים 
חברתיים 
מחייבים 

משחק 
  ?משותף

יחסים 
חברתיים 

הינם 
קשר 

  מתהווה 

- מחנכתכ
 מטפלת

עלי 
להעסיק 

את 
התינוקות 

ללא 
  הפסקה

- מחנכתכ
עלי  מטפלת

להגן על 

התינוקות 
מפני 

  קונפליקטים

- מחנכתכ
 מטפלת

עלי 
לעודד 
ולטפח 

קשר 
  שנוצר בין

  התינוקות

- מחנכתכ
 מטפלת

עלי 
לסייע 

לתינוקות 
ליצור 

קשרים 
עם 

  חבריהם 

      +  +      +  שולה

      +  +      +  אנה

    +  +  +      +  רינה

    +    +    +    סיגל

    +        +    מרינה

    +        +    פני

  +  +      +      כלנית

  +  +      +      נירה

  +  +      +      קרן

  +  +      +      לבנה
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   דיון

, שעובדות במעונות יום השייכים לאותו ארגון גג מטפלות- מחנכותבמחקר זה השתתפו עשר 

תפיסות העמדות וה את מחקר היתה לבדוק המטרת . בתחום הגיל הרך בחברה העירונית באשדוד

בכיתת תינוקות במעונות יום בנושא היחסים החברתיים בין התינוקות  מטפלות-מחנכותשל 

נותנות לשהיית תינוקות בקבוצת השווים  מטפלות-המחנכותהמשמעות ש דרך הבנת  במסגרת

, שאלות לגבי המסגרת מטפלות- המחנכותעל מנת לבדוק נושא זה נשאלו  .במסגרת המעון

  .והתפקיד אותו הן מבצעותהתינוקות 

. משמעותי בחיי התינוקות בקבוצהה ןתפקידלגבי אמונתן  כולן מדברות על מטפלות -המחנכות

אהבה ובטחון ובנוסף , מעניקות להם חום, לדבריהן הן מספקות לתינוקות את צרכיהם הבסיסיים

" וקות לחייםמכינות את התינ"אף מאמינות כי הן  מטפלות- המחנכות. מלמדות ומקנות ערכים

איכות . אמונתן זו מקבלת אישור ותמיכה במחקרים. באמצעות הכלים שהן מעניקות להם

- המחנכתהטיפול לפי מחקרים אלה מוערכת על ידי משתנים הכוללים בין היתר את הכשרת 

. ההדרכה אותה היא מקבלת ואיכות האינטראקציה אותה היא יוצרת עם התינוקות, מטפלת

לתינוקות היא הבסיס ליחסים החברתיים  אותם  מטפלת- המחנכתת בין האינטראקציה שנוצר

  חשיבותה הרבה ,לפי מחקרים אלה, יצרו התינוקות עם שותפים  אחרים בעתיד ומכאן

(NICHD, 2001)  .  

מתערבבת עם תפישתן את עצמן  מטפלות-המחנכותהתפישה המקצועית של במחקר נמצא כי 

זו יש אישוש  לתפישתן. מעין תחליף אם לתינוקותמן כומביאה לידי כך שהן תופשות את עצ

במחקרים על מטפלות במשפחתונים שבהם נמצא שאופייני למטפלות לתפוש את עצמן כאמהות 

צרכים , הן חוות את עצמן כממלאות צרכים שאמהות ממלאות). 2002,צור,  2007,בן הרוש(

מתעצמת כלפי תינוקות  פלותמט- המחנכותתחושה זו של . רגשיים ובעיקר צורך בחום ואהבה

  . רכים שהן מלוות במסגרת החינוכית

עם ההורים  מצד אחד הן מכירות בחשיבות של  מתייחסות גם ליחסיהן  מטפלות-המחנכות

על מנת שניתן יהיה ליצור עבורו המשכיות ומצד שני הן  תינוקמערכת יחסים משתפת לטובת ה

מתוך , עם כןמטפלות -המחנכות .בתינוקות מספיק משקיעיםחושבות שההורים לא  ,שיפוטיות

 & 1996Shimoni(בקסטר ושמעוני . ראיה של צרכי התינוקות מגיבות בצורה רגשית כלפי ההורים

Baxter, (והדבר עלול , רבות מגלות מעורבות רגשית גבוהה בעבודתן מטפלות-מחנכותמצאו ש
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ולמנוע מהם לשתף פעולה , ותלמידה רבה של רציונלי מטפלת-המחנכתמלהפריע להורים המצפים 

מציינות כי מערכת היחסים בין ) 2004(דוידי ובקר . בתהליך יצירת ההמשכיות בין המסגרות

עשויה לזלזל בכישורים  מטפלת-המחנכת, לדבריהן. הנה מורכבת מטפלת-מחנכתההורים ל

הן , ריםמתייחסות לכישורי ההו מטפלות-המחנכותבמחקר זה . ההוריים והטיפוליים של ההורים

. צליחים להביא את ילדיהם לאכול סוגי מזון שונים בעוד הן מצליחותממציינות שהורים לא 

בנוסף ישנה התייחסות לנושא הגבולות שמתמקדת בכך שההורים לא מצליחים להקנות גבולות 

  . מצליחות בכך מטפלות-המחנכותבעוד 

כות בין הורים למחנכים גורם טוענת בהקשר זה כי טשטוש גבולות האחריות והסמ) 1997(הוד 

המערימות קשיים רבים על יחסי , במקרים רבים להאשמות הדדיות ולהתערבות בלתי נסבלת

- מחנכתמתגלע קונפליקט בין דוגמא לכך ניתן למצוא במחקר זה כאשר  .הגומלין בין המסגרות

מא אשר מבקשת להכתיב את ימתארת א, סיגל, מטפלת-המחנכת. לאחת האמהות מטפלת

בו  יהתפתחותלגבי השלב המאשימה אותה בחוסר הבנה תוך כדי שהיא תכנים שילמדו במסגרת ה

 מטפלות-המחנכותחלק מים קשיים אלה במערכת היחסים עם ההורים מביא .נמצאים התינוקות

  .משתף עם ההוריםחיובי וכלים על מנת שתוכלנה ליצור קשר לבקש במחקר זה 

למחקרים אחרים שמצאו  כי ישנה חשיבות רבה לתפקיד מצטרף , כפי שניתן לראות, מחקר זה

וכן למחקרים שדנו  ולקשר אותו היא יוצרת עם התינוקות השוהים במחיצתהמטפלת - המחנכת

  .במורכבות הקשר של מחנכים עם ההורים במסגרות חינוכיות

 מטפלות-מחנכותמחקר זה מוסיף על מחקרים אחרים בכך שהוא מביא תיעוד של , עם זאת

בנוסף מובאת התייחסותן לעובדת שהותם של תינוקות . ת תינוקות דבר שכמעט ולא נעשהבכית

אמנם ,  מטפלות-מחנכות 10במחקר זה מובאת עדותן של . בקבוצה עם בני גילם במסגרת המעון

ישנה בעיה להכליל את הממצאים בגלל אופיו האיכותני של המחקר אך עם זאת עולה מהראיונות 

ולדרך בה הן משפיעות על התנהגותן מטפלות -המחנכותייחס לאמונות סיפור משמעותי המת

הבאות לידי ביטוי בתארן את התינוקות מצטרפות  מטפלות- המחנכותאמונות אלו של  .בעבודה

אחד לאמונות כלפי כל ההיבטים הקשורים לשהיית תינוקות בקבוצה ומקשרות אותנו אל 

 מטפלת-מחנכתה הלא פשוטה של להיות שעלה במחקר ומתייחס לחווי יםהמרכזי יםהממצא

  . בכיתת תינוקות
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 מטפלות-כמחנכותהעבודה  מורכבות בה הן תופשות אתהבולטת  מטפלות-המחנכותבדברי 

לגבי עצם השהייה של מצד אחד תחושת הנאה ומשמעות ומצד שני מחשבות . בכיתת תינוקות

  .תינוקות במסגרת עם בני גילם

השארות של התינוקות עם האם כפי שהן  –שית ביחס למסגרת זו באה לידי ביטוי רא מורכבות

נשארו עם ילדיהן  וכפי שהן מאמינות שהכי טוב לתינוקות מול שהייה של תינוקות במסגרת 

  . המעון בה הן עובדות כיום

בנושא התפתחות , ידע התפתחותי לא עדכני -מוצאת את ביטויה ביחס לתינוקות מורכבותהשנית 

תינוקות כמרוכזים בעצמם וכלא מעוניינים ביצירת ל תייחסשמ ,תו הן באותאי, רגשית חברתית

אינטראקציות  במסגרת המכילה תיאורים שלהתינוקות התנהגות  לעומת תיאור ,עם האחרקשר 

  .בקשר ותשמעידים על רצון התינוק תקשורתויכולות 

נה מוצקה אמו - מתבטא ביחס לתפקידן מורכבות והקונפליקט שבו הן נמצאות ולבסוף ה

 הוריםהעם חלק ממורכבות זו מתייחסת לקשר  .בחשיבות תפקידן במקביל להבנת מורכבותו

  .הםשיפוטיות כלפיישנה ומאידך  איתם  חשיבות הקשר לגבימחד ישנה הבנה כאשר 

מהם לדעתן יתרונות וחסרונות המסגרת בחרו מטפלות -המחנכותכשנשאלו למרות המורכבות 

תשובה אפשרית לנטיה זו של . החלק של החסרונות נשאר בין השורות. להתמקד ביתרונותכולן 

פסטינגר התייחס למצב ). 2000, שורצולד(ניתן למצוא בהסבר שנותן פסטינגר  מטפלות-המחנכות

מלווה בתחושה לא נעימה של , מצב כזה לטענתו, בו יש סתירה או אי הלימה בין קוגניציות שונות

יסוננס קוגניטיבי וטען שמי שחווה תחושה זו חש צורך חזק פסטינגר קרא לתחושה זו ד. מתח

נראה כי תופעה , אחת הדרכים היא לשנות את אחת הקוגניציות התורמות לדיסוננס. להפחיתה

 מטפלות-המחנכות ת המתחתחושאת על מנת להפחית . מטפלות-המחנכותדומה עולה בדברי  

הן . מטפלות-מחנכותלהמשיך ולתפקד כמשנות את עמדתן כדי שתתאים להתנהגותן ותאפשר להן 

בוחרות להתייחס למסגרת המעון כמסגרת מיטיבה על מנת שיוכלו להמשיך את תפקידן 

מתמקדות ביתרונות המסגרת ומפחיתות מחשיבות החסרונות  מטפלות-המחנכות. במסגרתה

  .כיתרונות) נשיכות: לדוגמא(וזאת עד כדי ציון של חסרונות 

להפחית את הדיסוננס הקוגניטיבי אותו הן חוות מתבטא  מטפלות-תהמחנכוהדרך שבה מנסות 

ניתן לראות כי את הקושי . באמירות שונות שמספקות זווית נוספת המאפשרת את קבלת הקושי

כמה שלא ניתן זה לא "באמירות קשות כמו  מטפלות-המחנכותמלוות , שבטיפול בקבוצה גדולה

ה מוביל לחוסר היכולת להיענות לצרכים של קושי ז". בקשר אחד על אחד, כמו אמא בבית
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, "שק תפוחי אדמה"כמו , התינוקות ומתבטא בכעס על ההורים ששמים את התינוקות במעון

 מטפלות-המחנכותעל מנת לתפקד עם הקושי מוסיפות .  ונמצאים מעט מדי זמן עם ילדיהם

  ". אבל בכל זאת הם מקבלים יחס"אמירות כגון 

כמו אימא לקבוצה כל כך גדולה של פרטני הן שהן לא יכולות לתת טיפול מצד אחד ברור ל ,בנוסף

. מצד שני הן מאמינות שזה מה שהן צריכות לתת לתינוקות מפאת גילם הצעיר  תינוקות

קונפליקט זה פותרות אחדות מהן באמירה שבקבוצה תינוקות רוכשים יכולות שלא היו רוכשים 

               .לדבריהן" מכינות אותם לחיים"הן , יכולות שישמשו אותם בעתיד, במקום אחר

- מחנכותההחצנה של העמדות שמצביעות על היתרונות תופס חלק נכבד מהשיח שלהן  ומאפשר ל

, אכפת מהתינוקות מטפלות-מחנכותהן מתארות מסגרת שבה ל. לחוש בעלות ערךמטפלות 

בכיתת תינוקות מטפלת -כתמחנאחראיות הכיתה אף מתארות את התכונות שהן מצפות שיהיו ל

לדעתן צריכה להיות מוכנה לעבודה מטפלת - המחנכת, יכולת הכלה ואהבה למקצוע, רגישות: כמו

מסגרת מיטיבה שמעניקה בטחון ועצמאות לתינוקות בנוסף הן מתארות . פיזית ורגשית גם יחד

מחיש את הרצון לה. מכל מסגרת אחרת, לדבריהן, השוהים בה ומאפשרת התפתחות טובה יותר

נראה  .יתרונות המסגרת מביא את חלקן להצהיר שהיום הן היו שמות את ילדן בלי היסוס במעון

שעובדות עם תינוקות קשה לחיות במקום אמביוולנטי בין מצוקה רגשית  מטפלות-מחנכותלש

  .ובין אמונה במקצועיות על מנת ליישב קושי זה הן בוחרות להתמקד בחיובי שבמסגרת

ומנסות לתת פתרונות למצבים שלדעתן פחות מתאימים  מטפלות-המחנכותת בנוסף מוסיפו

לשתי כיתות על פי קריטריון חלקן מציעות לפצל את הכיתה . מבחינה התפתחותית לתינוקות

של תינוקות מתחת לגיל שנה ושל מענה לצרכים ההתפתחותיים פתרון זה נועד לתת . גילאי

  .תת תינוקותתינוקות מעל לגיל שנה הנמצאים יחד בכי

הושפעה יותר  מטפלות-המחנכותהתנהגות ממצא מרכזי נוסף שנמצא במחקר הוא העובדה כי 

מעמדותיהן ואמונותיהן ביחס לסוגיות שונות מאשר מהתנהגות התינוקות השוהים איתן 

  .במסגרת

רדסון 'ריצ, מחקרים רבים בקשו להבין את ההשפעה של העמדות על התנהגות המחנכים

)Richardson, 1996 (התלמידים וההורים  הן , מצאה במחקרה שאמונות המורים כלפי המסגרת

  .הגורם המשפיע ביותר על התנהגותם בעבודה במסגרת בית הספר

במחקר נוסף שעסק בעמדות של מורים כלפי שילוב של ילדים חריגים נמצא שעמדתם של המורים 

 (Martin, Johnson, Ireland & Claxton, 2003)כלפי השילוב השפיעה רבות על עצם הצלחתו 
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כלפי עצם הכנסת תינוקות  מטפלות-המחנכותשעמדתן של את העובדה ממחיש ממצא זה 

במחקר זה ניתן לראות את השפעת . למסגרת יכולה להיות בעלת השפעה רבה על  מה שיקרה בה

 מטפלות-מחנכותעל התנהגותה דרך תיאוריהן של שתי  מטפלת-המחנכתהעמדה איתה באה 

אנה . אנה ומרינה שתיהן נמצאות במסגרת עם אותם תינוקות. העובדות באותה כיתת תינוקות

ההורים לדעתה מביאים את התינוקות בעל כורחם למעון מאחר , שחווה את הכניסה למעון כקשה

הם כקשר מלא יאת הקשר בינחווה מתארת התנהגויות של תינוקות ו, והם צריכים להתפרנס

שהמסגרת לעומתה מרינה מאמינה . המחייב את התערבותה כל הזמןקונפליקטים וקשיים 

זורם  וחווה את הקשר ביניהם כקשר  התינוקות התנהגויותהיא מתארת את ו מתאימה לתינוקות

דרך . להביט בהם מהצד ולא להתערב ,לדבריה ,עד כדי כך שהיא יכולה שבו כולם משתלבים יחד

ית מסבירה את הפרשנות שנותנים להתנהגות דוגמא זו ניתן לראות איך האמונה המקצוע

 מטפלת-המחנכתמכאן שעמדתה של .  מטפלת-המחנכתהתינוקות ואף מכתיבה את התערבות 

המשמעות , משפיעה על התנהגותה יותר ממה שהיא רואה שמתרחש בין התינוקות במסגרת

  .מטפלת-המחנכתהניתנת להתנהגות התינוקות מושפעת מעמדת 

אמונות ל .התינוקות ותפקידן, כלפי המסגרתמטפלות - המחנכותאמונות  במסגרת מחקר זה עלו

 מטפלות-המחנכותכל . תארו את התינוקות מטפלות-המחנכותעל הדרך בה  הייתה השפעה אילו 

 התחלקועם זאת בנושא זה . תארו תינוקות שעסוקים באינטראקציה עם תינוקות אחרים

עניקה לנושא האינטראקציות פירוש שונה לשלוש קבוצות כשכל קבוצה מ מטפלות-המחנכות

הקבוצה הראשונה מתייחסת לאינטראקציות בין התינוקות כנובעות מעצם ). מצורפת טבלה(

נות שתינוקות בגיל הזה הם יהן מצי, השהייה בקבוצה ולא מעניקות להן משמעות חברתית

הצרכים הפיסיים  אגוצנטריים ולא מסוגלים לשחק עם תינוקות אחרים ובנוסף לדעתן בגיל הזה

לקבוצה השניה לא לגמרי ברורה משמעותן של אינטראקציות אלה . הבסיסיים הם החשובים יותר

אם יש לאינטראקציות משמעות לאור האמונה שלהן שבגיל הוהן שואלות את עצמן את השאלה 

ואילו הקבוצה השלישית רואה את האינטראקציות וחושבת שהן חלק . הזה אין משחק משותף

    .שמהווה את הבסיס ליחסים החברתיים המתפתחים מקשר

-המחנכות. מהם יחסים חברתיים וכישורים חברתיים: עולה הסוגיה מטפלות-המחנכותמדברי 

הקבוצה הראשונה מתייחסת . בהתייחסותן לנושא, כפי שנאמר, קבוצות 3מתחלקות ל  מטפלות

הן חושבות , לאורך זמן שכתשנמליחסים חברתיים כמשחק משותף שבו מתקיימת הענות הדדית 

להעסיק את התינוקות  מטפלות- מחנכותשיחסים כאלה לא מתקיימים בין תינוקות ולכן עליהן כ
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.  עם חבריהם לקבוצה, עמם לא יוכלו להתמודד ,ללא הפסקה על מנת שלא יכנסו לקונפליקטים

המתאימה ההגדרה  יבנוגע ליחסים חברתיים לא ברור להן מה ותהקבוצה השנייה מעלה שאל

האם חייב להיות משחק ? האם העובדה שתינוקות מתייחסים אחד לשני היא סימן, למושג זה

שאלות אלה מובילות אותן לטפח ולעודד ?  משותף על מנת שנוכל לומר שיש יחסים חברתיים

הקבוצה השלישית מתייחסת ליחסים . קשר שכבר נוצר בין התינוקות אולם לא ליזום אותו

סטה יש חשיבות ומכאן שהן מעודדות ומטפחות קשרים 'מתהווה ובו לכל גחברתיים כקשר ש

עם זאת יש לציין ששתי הקבוצות . שנוצרים ובנוסף מסייעות לתינוקות ליצור קשר עם זולתם

התנהגותן עם התינוקות דומה , השניה והשלישית מתייחסות ליחסים הנרקמים ומעודדות אותן

                                                                                                                        .שונה ברתייםח יחסים מושגלמרות שהפירוש שהן נותנות לבחלקה 

יכולות חברתיות , לא מפרידות בהתייחסותן באופן ברור בין אינטראקציות מטפלות-המחנכות

גם בספרות המתייחסת לתחומים אלה אין הבחנה ברורה  .ויחסים חברתיים ויש ערבוב ביניהם

  .ביניהם וההתייחסות היא כאל מקשה אחת

את התינוקות כיצורים פעילים  מטפלות-המחנכותבהתייחסותן להתפתחות התינוקות מתארות 

הן . מתייחסות להיבטים שונים הקשורים לתינוקות מטפלות-המחנכות. המשפיעים על העולם

  .לאינטראקציות בין התינוקות ולתכונות וליכולות שלהם, ההתפתחותימתייחסות להיבט 

חברתית הושגה באינספור מחקרים על יחסים -עדויות להופעה מוקדמת של התנהגות פרו

פעולה ותגובות למצוקה של אחרים -שיתוף, ותיעדו צורות של שיתוף, חברתיים של עוללים

שיתוף מוקדם הוא כה נפוץ נמצא שוסף בנ. אחאים ועמיתים, מבוגרים, הקורות עם הורים

    . (Hay, Castle, Demetriou & Stimson, 1999)א סימן ההיכר של אוטיזםושהעדרו ה

במחקר זה בתארן את  מטפלות-המחנכותחברתיות מתוארות על ידי -התנהגויות פרו

. האינטראקציות בין התינוקות אם כי כל אחת מהן מתארת יכולות אלה באופן מעט שונה

חיקוי שמתבטא בחזרה על מעשים של : הןבתיאוריהן היכולות החברתיות שבאות לידי ביטוי 

אמפתיה שנראית במבט משתתף במצוקת תינוק אחר או , מטפלת-מחנכתתינוק אחר או של 

הצטרפות למשחק לרוב בזוגות , לאותו תינוק, גם אם לא מותאמת, ברצון להגיש עזרה

בתיאור התינוקות מתייחסות . חים בדרך כלל סביב חפציםוהתמודדות עם קונפליקטים המתפת

 ,למגעים הקצרים שנוצרים על ידי חיוך, להתעניינות של התינוקות האחד בשנימטפלות -המחנכות

  .זחילה ונגיעה וכן להיענות ותגובה ברורה ליוזמה חברתית של התינוקות ,מלמול
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, תחות החל מזיהוי פרצוף מוכרמתארות את התינוקות כבעלי יכולות מתפ מטפלות-המחנכות

מתייחסות  מטפלות-המחנכותכל . סטות ובדיבור אותו הם רוכשים במהלך הזמן'שימוש בג

, התינוקות מתוארים כיצורים היוצרים קשר עם סביבתם. לאינטראקציות שנוצרות בין התינוקות

שנמצאות ניגשים אחד לשני מגיבים בהתאם למצב בו נמצא התינוק ליד ומתקשרים בדרכים 

ת החיקוי שלהם הן מתינוקות ומשתמשים ביכול ,מטפלות-המחנכותלדברי , התינוקות. ברשותם

  .לצרכי למידה בכלל ולמידה חברתית בפרטמטפלות -המחנכותאחרים והן מ

תינוקות מגיעים לעולם כשהם בעלי יכולת לקרוא מתייחס לכך ש  (Hay, 1994)היי במחקרו

תשומת הלב של תינוקות בחודשי החיים הראשונים . בהתאמה איתותים רגשיים ולהגיב עליהם

  .להבעות פנים ולקולות של אחריםוכן , מתבטאת ברגישות לביטויי הרגש ולפעולות של אחרים

 מטפלות-המחנכותבמחקר זה עולה כי  .מגיעים לעולם עם יכולות קדם מילוליות ,עם כן ,תינוקות

קות הרגישו פחות צורך להגן עליהם מפני התנסויות שהכירו ביכולות הקדם מילוליות של התינו

ומגע עם חברי הקבוצה ובנוסף ראו ביכולות אלה כלים המאפשרים יצירת קשר עם התינוקות 

  .  מטפלות-המחנכותהאחרים ועם 

מצבי קונפליקט ופתרונם מספקים הזדמנות מצוינת לרכוש ולתרגל שבמחקרים בנוסף נמצא 

ת קונפליקטים לומדים הילדים לווסת את רגשותיהם ואת באמצעו. מיומנויות חברתיות

במחקר זה חלק  ).Campbell, 2002( התנהגותם ולאמץ כללים של אינטראקציה חברתית תקינה

עקב אמונתם  מהתינוקות להגיע לידי קונפליקט עם עמיתיהם נטו למנוע מטפלות-המחנכותמ

ו יותר תגובות כמו נשיכות ומשיכות אלה תיאר מטפלות-מחנכות. שהתינוקות לא יוכלו להתמודד

שהאמינו שכדאי שתינוקות יהיו במגע גם אם זה  מטפלות-מחנכותשיער במצבי קונפליקט מאשר 

מחקר שמחזק  .יגיע לקונפליקט ולא נטו לייחס תגובות אלה דווקא לעצם ההמצאות בקונפליקט

חתונים בהם שבמשפ נמצאשבו   (Rosenthal, 1994) ממצא זה הוא מחקרה של רוזנטל

ילדים ברגעים של מצוקה ה הרגיעו וניחמו את, חיבה ורוך כלפי הילדים גילו מטפלות-המחנכות

-המחנכותבמשפחתונים בהם , לעומת זאת. יותר עזרה והתחשבות זה בזהגילו הפעוטות , רגשית

, מהם בזמן מצוקה רגשית וקונפליקט התעלמואו  ביניהם הפרידו, יותר בילדיםנזפו  מטפלות

 ניתן לראות כי . זמן רב יותר באינטראקציות שכוללות תוקפנות וקונפליקטיםבילו הילדים 

לבין הילדים משפיעות גם על רמת  מטפלת- המחנכתאיכות הטיפול ואיכות האינטראקציה בין 

   .יכולתם החברתית וגם על אופי יחסיהם עם בני גילם
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, מטפלת-מחנכתת את ההבדל בין ניתן לראו, במסגרת הממצאים, מטפלות- המחנכותבסיפור 

סטות בין התינוקות כאל 'והתייחסה לגשל התינוקות  הקדם מילוליותשהכירה ביכולות , כלנית

כלנית עודדה את . ביכולות אלהשלא הכירה , אנה, מטפלת-מחנכתלבין , שיחה ויצירת קשר

היא . תהעל מנת לתקשר הן עם התינוקות האחרים והן אי יהםהתינוקות להשתמש ביכולות

אנה . ועודדה אותן ורוב תיאוריה התמקדו בהן ראתה ביכולות אלה בסיס ליחסים חברתיים

לעומתה ביקשה להפריד בין התינוקות ולא האמינה שיש להם יכולת לתקשר בקבוצה לפני שהם 

ורוב תיאוריה  בעקבות זאת חשה צורך להתערב ולהגן על התינוקות,  מגיעים לשלב המילולי

  .ים בין התינוקות כללו קונפליקטיםבהקשר ליחס

אחדות התייחסו ליכולות התקשורת הקדם מילוליות של  מטפלות-מחנכותבנוסף ניתן לראות ש

לא העניק משמעות מטפלות - המחנכותהתינוקות וראו בהן בסיס לקשר מתהווה בעוד חלק אחר מ

  .ליכולות אלה

ליכולות הללו למרות שהן לא מלוות שהאמינה שתינוקות יכולים ליצור קשר ויש משמעות  כלנית

בדיבור עודדה את התינוקות וכתוצאה מכך במסגרתה היו אינטראקציות רבות בין התינוקות 

שלא האמינה שיש ליכולות אלה משמעות כלל  אנהונוצרו קשרים גם טרם השלב המילולי בעוד ש

קציות משמעותיות לא התייחסה אליהן ולכן לא האמינה ביכולתם של התינוקות ליצור אינטרא

  .ומנעה אותן מהם

הינו ידע מטפלות - המחנכותהמצוי בידי חלק מחברתי -ההתפתחותי בהקשר הרגשיהידע  ,בנוסף

דבר הגורם לתחושה של פער בין הידע המצוי בידיהן המתאר תינוקות כאגוצנטריים עדכני לא 

פעילים העסוקים  ועסוקים בעצמם בלבד לבין התינוקות אותן הן מתארות במסגרת כתינוקות

שמאמינות שידע זה רלוונטי  מטפלות-מחנכות. באינטראקציות עם התינוקות האחרים במסגרת

ממשיכות לדבוק באמונתן שהתינוקות לא מסוגלים ליצור קשר חיובי וזאת למרות שהן מתארות 

אלה מוצאות את עצמן מטפלות - מחנכות .התנהגות אמפטית ואנטראקציות שקורות במסגרת

ת ליישב את התנהגות ויכולות התינוקות כפי שהן רואות שקורה בשטח עם הידע מתקשו

  .ובוחרות לדבוק באמונותיהן והאמונות שאיתן הן באות

 מטפלות-המחנכות. מצבי קונפליקטבהתינוקות  עםהתנהגותן מתארות את  מטפלות-המחנכות

-מחנכות אלה לעומתן שלא מאמינות ביכולות התינוקות נוהגות להפריד בין תינוקות במצבים

ינגבלד ובלסקי . חיזוק ועידוד, נוטות להשתמש בתיווךההמאמינות ביכולות התינוקות  מטפלות

)Youngblade & Belsky, 1995(  להתנסויות החיברות של הילד עם עמיתיו טענו במחקרם כי
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ים התלוי, על היחסים אותם הוא יוצר יש השפעה ישירה מטפלת-המחנכתהמתרחשות בנוכחות 

  .מטפלת-המחנכתגם בטיב מערכת היחסים של הילד עם 

אל יכולות  מטפלות-המחנכותבמחקרים שבחנו את הקשר בין יכולות התינוקות לבין התייחסות 

השפעה רבה על התפתחות בכלל והתפתחות , כפי שכבר נאמר, מטפלות-מחנכותאלה נמצא של

  .חברתית בפרט

עם  מתנהגת במסגרת  מטפלת- המחנכתבה  גם העמדות כלפי ההורים משפיעות על הדרך

שמאמינה כי ההורים מסכנים ומכניסים את ילדיהם מחוסר  מטפלת-מחנכתהתינוקות לדוגמא 

מביאים למסגרת תינוקות שאין להם את היכולת להתמודד עם מאמינה שהם  ,ברירה למסגרת

ת ולהפריד חשה מחויבות לשמור על התינוקומטפלת -מחנכתבני גילם וכתוצאה מכך אותה 

  .ושהיא תוכל להחזירם בשלום להוריהם ביניהם על מנת שלא יפגעו

דבר עולה קושי ומורכבות רבה סביב עבודתן במעון  מטפלות- המחנכותסיפוריהן של מ , כלומר

מאמינות בחשיבות תפקידן והן  מטפלות-המחנכות. למורכבת מבחינה רגשית אותהההופך 

עמדות עם זאת הן לא יכולות להתעלם מהקושי לישב מבקשות לעשותו על הצד הטוב ביותר 

  .שונות ששב ועולה כל פעם מחדש ודורש מהן התמודדותוהתנהגויות אמונות 

התפתחותו של הילד ) Bronfenbrenner, 1979( על פי הגישה האקולוגית של ברונפנברנר 

ותרבותית בה הוא רגשית , חברתית, כלכלית, מושפעת מאיכות יחסי הגומלין בין הסביבה הפיסית

והילד משפיע , הסביבה משפיעה על הילד. לבין הצרכים והיכולות שלו בנקודת זמן מסוימת, גדל

 מטפלות-המחנכותעמדות  ,פעה הדדיתהשלא מתקיימת נראה כי במחקר זה  .על הסביבה

וכן על הדרך בה הן מתנהגות כלפיהם במסגרת  משפיעות על הדרך בה הן תופסות את התינוקות

- המחנכת, מכאן שהסביבה .על עמדותיהן והתנהגותןלהתנהגות התינוקות אין השפעה ש וד בע

  .מטפלת- על המחנכת, משפיעה על הילד אך הילד אינו משפיע על הסביבה, מטפלת

הן . מאמינות שיש להן תפקיד חשוב בחיי התינוקות בהן הן מטפלותמטפלות -המחנכות :לסיכום

למרות שיש להן שאלה לגבי עצם  ה ומועילה לתינוקותמאמינות שהן מספקות מסגרת טוב

שונות בהתייחסותן ליחסים  מטפלות-המחנכות. היציאה של תינוקות למסגרות חוץ ביתיות

חלקן לא , למרות העובדה שכולן מתארות אינטראקציות בין התינוקות, חברתיים בגיל הזה

בניתוח . מהות השהייה בקבוצהמאמינות בחשיבות הנושא בשלב הזה בעוד חלק אחר מאמין שזו 

תלוי באמונות מטפלות - מחנכותהממצאים ניתן לראות כי טיב הקשר שנוצר בין התינוקות ל

  . למסגרתמטפלות -המחנכותוהעמדות איתן מגיעות 
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מעבירות דרך סיפורן את התחושה כי שהיית תינוקות במסגרת היא עניין מטפלות -המחנכות

הן חשות צורך . ומנות שיוכלו לספק את צרכי התינוקותמי מטפלות-מחנכותמורכב המחייב 

. להסביר  את מורכבות התפקיד שהן מבצעות המתייחס הן להיבט הפיסי והן להיבט הרגשי

השאלות שעולות מדבריהן הן רבות ומתייחסות לכך שעם כל המורכבות מטרתן היא לתת את 

היא , לגבי הורים מטפלות-המחנכותדוגמא לכך ניתן לראות בדברי אחת מ. הטוב ביותר לתינוקות

מבקרת את יחסם לילדיהן ויחד עם זאת מציינת שברצונה לקבל כלים לעבודה עם הורים על מנת 

להמחיש את , יתכן וצורך זה. ליצור איתם מערכת יחסים שתוביל להמשכיות בחיי התינוקות

- מחנכות קרים על רוב המח, בא כתוצאה מכך שקולן בדרך כלל לא נשמע, המורכבות שבעבודתן

  . בגיל הרך עסקו במחנכות לפעוטיםמטפלות 

 ,מניסיוני בעבודה הן כאחראית כיתה בכיתת תינוקות במעון בעבר והן כמדריכה במעונות היום

- מחנכותלשים " בזבוז"אני חייבת להוסיף שאני שותפה להרגשה כי במסגרות יש תחושה שזה 

כי העבודה שנעשית בכיתת תינוקות פחות מאחר ונדמה  ,טובות בכיתת תינוקותמטפלות 

     .משמעותית מהעבודה שנעשית בכיתות אחרות במעון
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  מסקנות

המחשבה על עריכת מחקר זה התעוררה בעקבות העובדה שנחשפתי למחקרים בנושא יחסים 

קות בעבודה עם התינו. חברתיים בין פעוטות במקביל לעבודתי כאחראית כיתה בכיתת תינוקות

עם זאת ההתייחסות לתחום ,  גיליתי תינוקות פעילים וסקרניים שיוצרים קשרים האחד עם השני

  .הייתה  מועטה אם בכלל, במסגרת בה עבדתי, חברתיה

לתינוקות  מטפלות-המחנכותחברתי בעולמן של ההרצון להבין לעומק את המקום שתופס התחום 

  .בפן החברתיפרט ובבאופן כללי תינוקות עבודה עם עמדותיהן לגבי הניע אותי לחקור את 

כלפי עבודתן עם  מטפלות-המחנכות המורכבות הרבה שחוותממצאי המחקר מעידים על 

ממצאים אלה  . המעון ובנוסף את השפעת עמדותיהן המוקדמות על התנהגותןהתינוקות במסגרת 

  .מעלים שאלות הן בנוגע למחקר עתידי והן בנוגע לתכניות יישומיות

  :למחקר עתידי בנוגע

במעונות שונים ובמסגרות  מטפלות- מחנכותמחקר מקיף יותר שיכלול אוכלוסיות של  .1

 מטפלות-מחנכותמאחר ומחקר זה כלל אוכלוסיית . שונות בהן נמצאים תינוקות

  .כולה מטפלות- המחנכותספציפית יש בעיה להכליל את ממצאיו על אוכלוסיית 

דבר על עבודתן מאחר ותחושתן היא שקולן למטפלות - המחנכותבמחקר עלה הצורך של  .2

שאיתן באות באופן כללי להכיר את העמדות  מחקר נוסף שיעשה על מנת. לא נשמע

לא רק בתחום ולתינוקות מאחר ונמצא שהשפעתן רבה בכל התחומים מטפלות - מחנכות

  .החברתי

 עם ההורים והקהילה וזה מטפלות- המחנכותבגיל הינקות ישנה חשיבות רבה ליחסי  .3

 מטפלות-המחנכותכדאי לבצע מחקר שיעסוק גם בעמדות . נושא שעלה רבות במחקר

על מנת להבין את הדרך  מטפלות-המחנכותכלפי ההורים וגם בעמדות ההורים כלפי 

  .הטובה ביותר לבנות את הקשר ביניהם

  :בנוגע לתכניות יישומיות

להן בנושא התפתחות ועם זאת הידע ש 1כולן עברו קורס מטפלות סוג מטפלות -המחנכות .1

אם דרך עדכון הידע בקורסים עצמם ואם דרך , יש למצוא את הדרך. חברתית אינו עדכני

  .יהיו מעודכנות בשינויים בתחום מטפלות- המחנכותעל מנת ש, הכשרה תוך כדי עבודה

 מטפלות-מחנכותטוענות שבכיתת תינוקות יש צורך ב במחקר מטפלות-המחנכות .2

לא חייב להיות לדעתן  שילוב זה, בתחום הרגשי והן, הפיזי - לישיתפקדו הן בתחום הטיפו



73 

 

בבניית תכנית הדרכה כדאי להתייחס לתחומים אלה ולחשיבותם בגיל  .בגיל מאוחר יותר

  .בכלל הרך

משפיעות על התנהגותן עם  מטפלות-המחנכותמאחר ונמצא כי העמדות איתן באות  .3

ההדרכה צריכה להיות כזו  תכנית. התינוקות יש להתייחס לכך בתכנית ההדרכה

 .שתאפשר רפלקציה ותאפשר דיון בעמדות שאיתן מגיעים וזאת על מנת ליצור שינוי

נמצאו במחקר כבעלות , בהשוואה להתנהגות התינוקות, מטפלות-המחנכותעמדות  .4

 עללכן כדאי במסגרת תכנית הדרכה במקביל לדיון . השפעה רבה יותר על התנהגותן

ניתן לעשות זאת על ידי שילוב של  .ות התינוקות במסגרתהעמדות לשקף את התנהג

  .הדרכה בוידאו

לבין העבודה  בתחום הרגשי חברתי מטפלות-המחנכותמאחר ונמצא פער בין הידע של  .5

שלהן בשטח יש מקום בתכנית הדרכה לקשר בין הידע לבין הפרקטיקה על ידי העלאת 

  .מקרים ודיון בהם

סביב המסגרת והתפקיד כפי  מורכבותן את הבמסגרת ההדרכה כדאי להעלות לדיו .6

דיון זה צריך לאפשר התייחסות לחסרונות וליתרונות המסגרת על מנת  .שנראה במחקר

  .לתת את איכות הטיפול הטובה ביותר שניתן לתינוקות

בכיתת  מטפלות-מחנכותממצאי מחקר זה יכולים להוות כלי לבניית מערך הכשרה והדרכה ל

יק את המירב כדאי היה לבנות תכנית שתתבסס על הגישה האקולוגית ותתן על מנת להפ .תינוקות

למנהלות , להורים, לשירותים הקהילתיים: מענה לכל אחד מהמעגלים המקיפים את התינוקות

  .מטפלות-מחנכותהמעון ול
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“The attitudes and perceptions of caregivers in a class of  infants in 

Day Care Centers, regarding the social relationships between the 

infants within that environment”. 

 

ABSTRACT 

This study deals with attitudes and beliefs of caregivers in a class of infants in a Day 

Care Center, with regard to the infants’ being in a group of their peers, and with 

regard to the social relationships that develop between them.  

In Israel children are placed in group environments from a relatively young age, and 

infants enter these groups starting from the age of three months (Gat, 2004).  There 

are often another 16 - 24 infants at the Day Care Center.  Studies relating to the 

development of social competence indicates that infants have social abilities that 

develop from an early age, and in fact, start at their birth (Howes, 1987). 

The figure that most influences the infants within the Day Care Center is the caregiver 

who is found to influence the behavior of the infants in all aspects, amongst which, 

also the social aspect (NICHD, 1997).  Since the caregivers are found to be highly 

influential, this study chose to examine their general attitudes and beliefs associated 

with the infants’ being left in a group and, more particularly, it is their opinion that 

there are social relationships that take place between the infants?  What, in their 

opinion, influences these relationships?  And how do they perceive their own role and 

influence in this respect?  

The methodology that was chosen for the purpose of this study is the qualitative 

approach, since the motivator is the desire to understand the subjective viewpoint of 

the caregivers.  
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For the purpose of the study ten caregivers were chosen, all of whom belong to the 

municipal company in Ashdod which operates Day Care Centers around the city. 

Partially structured interviews were conducted with the caregivers, during which they 

were asked generally about the significance that they, the caregivers, attribute to the 

infants being part of a group, and additionally, trying to get a more in-depth 

understanding of the significance, should there be such in their opinion, of the social 

relationships between the infants.  When analyzing the data I settled on “the grounded 

theory” in accordance with which I created my story line and the conceptual 

interpretation of the phenomenon which resulted from analyzing the interviews with 

the caregivers in this study (Shkedi, 2003).   

Analysis of the interviews was based on encoding and on categorization, the findings 

indicated the complexity with which the caregivers perceive their work in the infants’ 

group, and also on the fact that the caregiver’s attitudes and beliefs significantly 

influence their behavior towards the infants in general, and towards the social aspect 

in particular.  

The findings were found to be based on three central categories:   

• Beliefs and attitudes associated with being in the group and within the 

framework of the Day Care Center. 

• Beliefs and attitudes associated with the infants. 

• Beliefs and attitudes associated with the role of the caregiver.  

 

The first category indicates the complexity with which the caregivers relate to the fact 

that the infants are cared for in a group within the framework of the Day Care Center.  

The caregivers all believe that infants up to a certain age need to be at home with their 
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mothers.  It is the opinion of the caregivers that every mother will give her infant the 

best care, care which no arrangement outside of the home can provide.  At the same 

time, all of the caregivers agree that if the infant needs to be cared for in a non-home 

environment, the framework of the Day Care Center provides the best care available. 

The caregivers in the infants’ group at the Day Care Center are, in the opinion of the 

caregivers, concerned and motivated to provide the best for the infants.  Despite the 

fact that they did not place their infant into Day Care, they think that the arrangement 

encourages independence and provides experience of things that the infants would not 

get elsewhere.  All of the caregivers chose to focus on the advantages of the 

arrangement, and practically ignored the disadvantages.   

The second category indicates the conflict between the beliefs and the attitudes of the 

caregivers and between their descriptions of the infants’ behavior.  The caregivers 

describe qualities, abilities and modes of behavior of the infants.  All of the caregivers 

describe interactions between the infants that take place within that situation.  

However, the way in which they interpret these interactions varies.  The caregivers 

come with pre-conceived attitudes regarding the social abilities of infants.  The 

caregivers are divided into two main groups:  the first group thinks that there are no 

social relationships that take place between infants, and perceives social relationships 

as a shared game.  This group refers to the infants’ developmental stage, which they 

describe as being “egocentric”, a stage in which social relationships cannot be made 

since the infants have no skills with which to deal with them.  The second group is 

divided into two, the first half having difficulty in classifying social relationships 

whereas, for the second half, social relationships are a connection which has been 

formed and thus anything that attests to connection, constitutes social relationships.  

This group recognizes that the connections that have been made between the infants 
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increases their abilities, and they encourage this connection;  the second half of this 

group even encourages making connections and they are confident of the contribution 

that this will have on social relationships to be made by the infants in the future. 

When the caregivers wish to explain the behavior of the infants, they are influenced 

more by their beliefs and their attitudes than by the behavior of the infants.  As a 

result of this, the caregivers act in accordance with their beliefs, and not in accordance 

with the behavior of the infants.  

The third category indicates the complexity with which the educators see their role.  

The caregivers relate to both sides of their work, the physical side and the emotional 

side, with the emotional side being greater.  The caregivers believe in the importance 

of their roles in working with the infants, and they try to do their best.  At the same 

time, they state that the young age of the infants requires a lot of emotional input.  

The caregivers choose their mode of intervention in accordance with the degree of 

their belief in the ability of the infants.  The caregivers who believe in the ability of 

the infant intercede more through speech, whereas caregivers who believe that the 

infant is not capable of coping with it intervene more, and separate between the 

infants.  Also in this case the influence of the attitudes and beliefs on the behavior of 

the caregivers prevails over the effect that the behavior of the infants will have on her.  

Additionally the caregivers relate to the connection that is created with the parents, 

they describe close daily connection which awakens conflicts and sometimes makes 

the work with the children more difficult.  They relate judgmentally towards the 

parents, and at the same time state the importance of the connection and their desire 

for a positive connection.  
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The unique contribution of this study from a theoretical and applicable aspect:   

1. This study contributes by introducing the viewpoint of the caregivers in a 

group of infants, a viewpoint which was barely shown at all previously.  

Additionally, it enables the understanding of the attitudes and the beliefs that 

are found to be the base of the caregivers’ behavior towards the infants in 

general, and towards the social aspect in particular.  

2. This study suggests applicable implications for the findings both from the 

aspect of training and from the aspect of guidance.  Within the scope of 

training and guidance, the study indicates that, in addition to developmental 

knowledge, it is important and proper to work on understanding the beliefs 

and attitudes which guide the caregivers, and which have considerable 

influence on their behavior in general, and on the social aspect in particular.  

 

  


