
בכיתה הווירטואליתתפקידים 
פסיכולוגית חינוכית ומייסדת מרכז הורשת, הלר-שרון קייזר

כל הזכויות שמורות©



.משפחת קדמה: נעים להכיר

אצן, עובד בהייטק: אבא
מנהלת בית ספר וחובבת שירה: אמא
ילדה ביישנית ותולעת ספרים, תלמידה שקטה, 15:  עדן

כדורסלן אהוב על כולם, תלמיד טוב,  9:נועם

.  יום שישי15:24: השעה
:  הודעה בווטסאפ של הורי הכיתה  של  עדן

!"?נו מה יהיה, עדן שוב שלחה תמונת ערום שלה"



?  להורים לעשותכדאי מה 



G

.  באינטרנטהורים ומורים על התנהלות בטוחה וחיובית , הרצאות והדרכות לתלמידים, סדנאות: הורשת

חברית  , בטוחהכי אנחנו מאמינים שאפשר לשנות את ההתנהגות שלנו וללמוד להתנהג בצורה ? למה
.  שיש לאינטרנט להציע לנוליהנות מהדברים הטובים גם ברשת כך שנוכל ונעימה 

יוצאים יחד למסע משותף שהחלק הכי חשוב בו הוא? איך עושים את זה
.להקשיב לתלמידים ולהבין את העולם שלהם באינטרנט



היסטוריתרבותישינוי

התקשורתבאופני

האנושית

גוגל 1998

פייסבוק 2004

סמארטפונים 2007



על קצה המזלג  הורשת



:לומדים לרכב על אופני הרשת

מסבירים להם על הכלי החדש, מדברים עם הילדים.

מספרים כמה זה כייף ושווה להתאמץ כדי ללמוד לרכב נכון

על טעויות שכיחות שיכולות  , על החשיפה לרכבים אחרים, מדברים על הסכנות

.להפיל אותנו מהאופניים ולפגוע בנו

מתחילים כמעט תמיד עם גלגלי עזר טובים.

מחזירי אור ופעמון אזהרה, מגינים, דואגים לקסדה טובה  .

צמודים אליו עד שיודעים בוודאות לגמרי שהוא /מלווים את הילד ומחזיקים יד

.  מתורגל ויכול גם לבד, הפנים

במיוחד במקומות פתוחים או  , עד גיל מסוים נמצאים באזור, גם אחרי שמצליח

.  עוקבים בדאגה עם העיניים ומוודאים שאפשר לסמוך עליו, ליד כבישים

כי זה מחבר וזה כייף ! רוכבים ביחד☺

:בשלות וחינוך לרשת



ברשתן"מוגמודל 
ודעותמ

יסות ו

בולותג

וכחות הורית  נ



בכיתה הווירטואלית  תפקידים



כוחה של קבוצה

https://www.youtube.com/watch?v=jLhD-nvmWC4


:תפקידים בקבוצות

.  בהקשר חברתי מסויםסדרה של התנהגויות אופייניות ➢

.  האופן בו אתנהג בקבוצהשלי בקבוצה מבנה את התפקיד➢

.  הוא יבצע פעולות ואינטראקציות מטעם ובשליחות התפקיד: כשאדם מגלם תפקיד בקבוצה➢

.לדינמיקה הקבוצתיתוגם למבנה אישיותו האופן בו מתפקד אדם במסגרת תפקידו קשור גם ➢

.כל עוד הם שומרים על הבסיס שלוכל תפקיד יכול להיות מגולם על ידי אנשים שונים ➢



:מקנזיעקרונות התאוריה של רון 

(ביון)הקבוצהשלקולהאתמשקףבקבוצהפרטכל➢

שוניםהתפתחותשלבידרךמתפתחותקבוצות➢

מרכזיתמטרהמכילהקבוצהבהתפתחותשלבכל➢

הקבוצהלהתפתחותבינאישיותסוגיותמכילותהמטרות➢

צורךפיועלהזמןעםמתפתחיםהתפקידים➢

חבריהביןדמיוןשלבסיסיתהנחהקיימתהקבוצההיווצרותבשלבי➢



(:engagement)שלב ההתקשרות . 1

חשיפה עצמית שטחית ועיסוק במאפיינים והתנסויות בעלי אופי דומה בקבוצה:המטרה

. כפחדים המלווים את הפרטים בשלב זהבדידות ודחייה 1.

.סיפוק ולכידות בקבוצהתחושת עימהכך נוצרת אווירת האמון הבסיסי שמביאה 2.

מושג לאחר שכל  : עיקרון האוניברסליותמעבר השלב מתאפשר על ידי יישום 3.

.החברים השתתפו במידה מסוימת ובכך הביעו מחויבות לקבוצה



(differentiation)שלב הבידול . 2

להכיר בהבדלים בין המשתתפים לאחר שבשלב הקודם היה ניסיון לטשטוש   :המטרה

דבר שעשוי לעורר  , קידום מודעות להשקפות שונות ובו יופיע קיטוב בעמדות ורעיונות1.

.  קונפליקטים ועימותים

דרך הדיון בהשקפות שונות ניתן יהיה לשמוע התייחסויות שונות של אנשים לנושאים  2.

. השוני בין הפרטיםשונים וכך למעשה נוצר 

.  מנגנון להתמודדות עם קונפליקטיםניסיון לבסס 3.

.תוקפנות תסכול וכעסמתוך השוני בעמדות השונות עולים גם ביטויים ורגשות של 4.



(separation individuation)שלב הצביון האישי . 3

.אינדיבידואל בקבוצה, להצליח להכיר באופן עמוק יותר כל חבר:המטרה

.  בסביבה תומכת ויכלול אתגרים בינאישייםתהליך בעזרתו ניתן יהיה להשיג שלב זה תלוי 1.

.  ועולים ביטויים אמביוולנטיים וניגודים פנימייםבגבול של כל פרט בנפרד הואהעיסוק2.

כאשר חברים מזהים מאפיינים משותפיםלכידות מופיעה תחושת 3.

ובמקומו עולה תחושת למידה פסיכולוגית  מאופיין בדחף של התקשרות ובירידה בקונפליקט 4.

.מעצימה דרך תהליכים של פרטים



:שלב האינטימיות. 4

.  לחוש אינטימיות ולחקור את המשמעות של יחסים קרובים: המטרה

.  קשרים קרובים כאן ועכשיוהמידע שהושג בשלבים הקודמים מאפשר לחוות 1.

.והגבולות הם אלה שבמרכז הדיון, זה על זההפרטים משפיעים ומושפעים יותר 2.

ואף יכולה להופיע בהתקשרות חזקה עם פתיחות וסובלנות האקלים מאופיין 3.

.אוטופיה לא מציאותית



:שלב ההדדיות. 5

.  הקירבהפיתוח תחושת אחריות הדדית לחקר של את משמעות : המשימה

האחריות כעת העיסוק העמוק בגבולות הפרט בודק מעבר לייחודיות גם את 1.

.  האישית של כל פרט כלפי שאר חברי הקבוצה

ההבדל בין האיום מקשרים לא מאוזנים המאופיינים  עולה לדיון בשלב זה 2.

.לבין קשרים שוויוניים בהם סוגיית השליטה נפתרה, בתלות או ניצול



:שלב הסיום. 6

"  מעבדה החברתית: "סיום ופרידה וחשיבה על תחושת ההתנסות הבונה של ה: המטרה

התרחשויות מעובדות  סקירה של כל הפרטים בה ולאפשר להם לסכם קיים הצורך לקיים 1.

.  פעם נוספת

הימנעות ממנו עשויה  . הפנמה של ההתנסות כתהליך מתמשךסיקור וסיכום זה מאפשר 2.

.  לפגוע בלמידה האופטימאלית

אך בו בזמן גם הזדמנות אחרונה  , ברגשות אובדן ופרידהניכר כי הסיום יהיה מלווה3.

.להתנסות במיומנויות שנרכשו תוך כדי העבודה



:הווירטואליתשלבי התפתחות הקבוצה 

?  האם יש מקום להיכרות וחשיפה הדרגתית בין החברים ברשת:התקשרות. 1

?עד כמה רחוק נלך כדי להדגיש את השונות שלנו ברשת: בידול. 2

?איזה מחיר אני מוכן לשלם כדי להתבלט: צביון האישי. 3

?האם מתאפשרת אינטימיות ברשת: אינטימיות. 4

?כמה נוכל לראות את האחר כשאנחנו לא באמת רואים אותו: הדדיות. 5

?האמנם? יש סוף לקבוצות ברשת: שלב הסיום. 6



שלנו ברשתהכיתהבואו נכיר את 



:מקנזיסוגי תפקידים על פי 

(:sociable-המתחבר)מנהיג חברתי רגשי 

.משקיעים ביצירת יחסים בינאישיים חיוביים ומעוררי אמון➢

אנשים  באיךיכולים להיות עסוקים למשל -חשוב להם שכולם ישתתפו וירגישו טוב בקבוצה➢
.להציע קפה או ממחטה, האם חם או קר להם, יושבים

.יהיו נוכחים באופן יחסית קבוע בפגישות הקבוצה➢

.של אחרים מתוך אכפתיות ודאגההעדרותיהיו עסוקים הנוכחות או ➢

.'וכוביקורת , האשמות, חשוב להם שטון הדיבור יהיה חיובי וינסו למנוע תוקפנות➢

.עוזרים לקדם לכידות קבוצתית ולהפוך את הקבוצה לפחות מאיימת שמאפשרת חשיפה ואמון➢



:מקנזיסוגי תפקידים על פי 

(:structural-תפקיד מבני)מנהיג משימתי 

.עסוקים בהבנה וארגון של התנהלות הקבוצה➢

.בכדי לקדם השגת תפוקות חיוביות מהקבוצההכלעסוקים במילוי משימות הקבוצה ויעשו ➢

בשלב ההתגבשות של הקבוצה הם ממלאים תפקיד חשוב במיסוד  ➢

.מטרותיה וציפיותיה, גבולותיה וכלליה



:מקנזיסוגי תפקידים על פי 

(:סוטה מהנורמה)השעיר לעזאזל 

.התנהגותם מאופיינת על ידי אימפולסיביות ועל ידי הדגשה של הבדלים➢

ואת הנושאים וההסכמות  , את המנחה, באופן עקבי הם מאתגרים משתתפים אחרים➢
.הקבוצתיות

,  מקטינים אחרים או מאשימים אותם, מבחינה רגשית הם לעתים קרובות כועסים ואגרסיביים➢
.והם עצמם לא מרוצים

.ולכן הם מפיקים מאחרים עמדות עוינות, מנגנון ההגנה האופייני להם הוא הזדהות השלכתית➢

.אף כי לא אהודים, ולכן נתפסים כחברים חיוניים, מאד מעורבים במה שקורה בקבוצה➢

.יש להם פרופיל גבוה בקבוצה ופעילותם בה מעודדת אינטראקציות➢



:מקנזיסוגי תפקידים על פי 

(:cautionary)מזהיר /התפקיד הזהיר

.משקיעים ביצירת יחסים בינאישיים חיוביים ומעוררי אמון➢

.לוקחים תפקיד זהיר ומסתייגים ממעורבות בתהליך הקבוצתי➢

.נמנעים מחשיפה עצמית ולוקח להם הרבה זמן עד שהם מתחילים להשתתף בתהליך הקבוצתי➢

.לא מעורבים ולא שייכים, נתפסים בקבוצה כמרוחקים➢

.מדגישים ערכים של עצמאות ושליטה עצמית➢

.ממעטים לדבר ומרבים להיעדר➢

יכולים להועיל לקבוצה בכך שמונעים התפתחות מהירה מדיי של חשיפה ומעורבות בקבוצה או של  ➢
.הסכמה קבוצתית



:תפקיד המנחה

ומאפשרשומרסטינגויצירתהקבוצההובלת➢

מקובלותולאמקובלותהתנהגותנורמותקביעתמודלינג➢

,(אמון)לסמוך,(מנטליתאו/ופיזית–קרבה)סמיכות:סמכותדמותלהוות➢

(תפקיד)והסמכה(הישענות)היסמכות

.שנקבעוהגבולותבתוךהקבוצהחבריעלושמירהביסוס➢

☺מהםלהתפרקולאאותםלהחזיק,דינאמייםתהליכיםלקבוצהלאפשר➢

:מקנזיסוגי תפקידים על פי 



:אולבאוסהתפקידים בקבוצה בזמן אלימות לפי 

:ותזוזהגמישותשמאפשרמהאישיותייםולאחברתייםהינםבמעגלהתפקידים

הקורבנות1.

המציקים2.

במציקיםהתומכים3.

אותוהמעודדים4.

המתעלמים5.

(לקורבן)הפוטנציאלייםהעוזרים6.

העוזרים7.

אבל  . רגע

?למה בעצם



הבריון:אולבאוסמעגל האלימות של 

המתעלם

המעודד

התומך 
בבריון

העוזר 
הפוטנציאלי

העוזר בפועל

הקורבן



:ונחזור רגע לעדן

הוריה של עדן זיהו מצוקה ופנו לקבלת סיוע

בטיפול עדן התנהגה בשקט ובנימוס בהתאם לדיווחי הצוות  

סרטון פרובוקטיבי  חדש שעדן שולחת מדי לילה ברשת: ברקע

פער גדול בין ההתנהגות של עדן בקבוצות ברשת  
מחוץ לרשתעימהלבין ההיכרות של הסביבה 



:מאפיינים וירטואליים של קבוצה

?מהם המאפיינים הייחודיים של תפקידים בקבוצות וירטואליות

הקצנה של מאפיינים מסוימים על חשבון אחרים➢

יכולת להביא לידי ביטוי תכונות והתנהלות שפחות מאפיינים אותי מחוץ לרשת  ➢

להסתיר מאפיינים לא רצויים שלי/למנןיכולת ➢

גמישות גדולה יותר במעבר בין תפקידים➢

בזמן התנהלות קבוצתית" בפרטי"פניה ➢

לרוב אין נורמות או סטינג מוגדרים➢

תפקיד המנהל שונה ממנחה קלאסי➢



?אז מה עושים עם כל המידע הזה



05:30-07:12משפחת פשע 

http://reshet.tv/item/parenthood/nevsoo/season-1/episodes/ep014-522425/


☺תודה על ההקשבה

הצטרפו לקהילת 
ההורים והמחנכים  

!שלנו בפייסבוק

https://www.youtube.com/watch?v=Y0KxZz5k-RE


אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר
www.horeshet.com! להתייעץ ולשתף

רוני מרץ
050.9566517

meretzroni@gmail.com

אלון דינור
050.7387385

alondinur@hotmail.com

יאיר בן מנחם
052.8612736

Yair.benmenahem@gmail.com

הלר-שרון קייזר
052.2875878

sharoncayzer@gmail.com

שומרים על הילדים ברשת. מרכז הורשת         הורשת:פייסבוק

טל ברגר
052.5643264

talberger39@gmail.com

לירון מנור
050.8560113

lironmanor@gmail.com



עלתודה
!ההקשבה

מאי קייזר: עריכה ועיצוב מצגות


