
 יוני ∏∞∞≥  הדהחינוך ∑≤±∂≤± הדהחינוך  יוני ∏∞∞≥

ך    ו נ י ח ל  ע ת  ו מ י ש ר  Ø Ø Ø

ר ג ר ה ב ק ב ר

דבורה ס ד"ר  של  הנוכחי  פרה 
מבין  השלישי  הוא  קובובי 
הספרותרפיה.  בתחום  ספריה 
הוא מחדש בהביאו מערכי הנחיה מפורטים 
העקרונות  ובחידוד  חדשים  לטקסטים 
בספריה  והודגמו  שהוצגו  התיאורטיים 
 (1970) טיפולית  הוראה  הקודמים: 
וספרותרפיה (1992). הספר מיועד בראש 
הרמות,  בכל  חינוך  לאנשי  ובראשונה 
את  המכירים  וליועצים  לפסיכולוגים 
קובובי  של  הספרותרפיה  שיטת  יסודות 
עם  היכרותם  את  להעמיק  ומבקשים 
בסיס  על  הנחייתם  את  ולשכלל  השיטה 

יצירות ספרות חדשות. 
נקודת המוצא של קובובי היא שהיצירה 
ולחוות מהויות  הספרותית מסייעת להבין 
הייחודי  התוכן  באמצעות  אנושיות  כלל 
הגלום בה. יצירות ספרות חושפות ומבטאות 
החומקים  האנושית  הנפש  רובדי  את 
מהמשגות פסיכולוגיות; הן עוקפות מחסומי 
מקרבות  תודעה,  של  ומגבלות  התנגדות 
אותנו למקומות חבויים בנפשנו ומעוררות 
אישית.  ומעורבות  רדומות  חוויות  בנו 
הטקסט הספרותי מתווך בין חלקי האישיות, 

תיווך שהוא תנאי לתפקוד נפשי בריא. 
או  ספרות  בשיעור  הספרותרפי  הדיון 
בשיעור חינוך, טוענת קובובי, עשוי לאפשר 
לתלמיד לבטא במילים בעיות, רגשות או 
פחד,  בגלל  בהם  לדון  לו  שקשה  חרדות 
בושה או אשמה. דרך דיון קבוצתי ביצירה 
דומים  וקשיים  שבעיות  מגלה  התלמיד 
מאפיינים גם אחרים; הוא אינו חריג. הוא 

לומד גם על דרכי התמודדות חדשות.
על  מבוססת  הספרותרפיה  שיטת 

מוזמן  התלמיד  שבו  ומונחה  מובנה  דיון 
לשקוע בעולם היצירה הספרותית ולהבין 
היסודיים  הנפשיים  התהליכים  את 
הספרותרפי  בדיון  בטקסט.  המתחוללים 
נוצר דו־שיח בעל מאפיינים תרפויטיים 
הראשונית  הקריאה  ליצירה.  הקורא  בין 
והלמידה  אינטלקטואלית  ולא  חווייתית 
היא רגשית. מטרה אחרת של השיטה היא 
ללמוד להסתייע בספרות לצורך העשרה 
והעמקה של ערכים ואידיאלים. גם כאן יש 
יתרונות לדיון הקבוצתי הממוקד ביצירות 

ספרות. 
חותרת  קובובי  בשיטת  הספרותרפיה 
עיצוב מערך  העצמית:  התובנה  להגברת 
הנפש  לחיי  והקשבה  פתיחות  של  נפשי 
את  להבין  היכולת  ופיתוח  הפנימיים 
חוקיותם הייחודית השונה מחוקיות ההיגיון 
הקורא  של  התובנה  הגברת  והתודעה. 
לכוחות ולתהליכים הלא מודעים הפועלים 
בנפשה של הדמות הספרותית, וגם בנפשו 
שלו, עשויה להגביר את האוטונומיה ואת 

חופש הבחירה שלו. 

קובובי  שיטת  של  עקרונות  שני 
מקובלים כיום, לפחות במישור העקרוני, 

על מורים ומחנכים: 
של  ובחשיבותם  בממשותם  הכרה   .1
חיי הנפש הפנימיים: קבלתם כחלק בלתי 
נפרד ממהות האדם ונקיטת עמדה נטולת 
שיפוט כלפיהם; הבחנה בין מעשה בפועל 

לבין הרגש או המחשבה המולידים אותו.
מה  באדם,  שתלוי  מה  בין  הבחנה   .2
שהוא יכול לשלוט בו, לבין מה שלא תלוי 
מגבלות  (בגלל  לשליטתו  נתון  ולא  בו 

אינדיווידואליות או נסיבתיות).
דרך ההפעלה המרכזית של הספרותרפיה 
מודגמת בכל מערכי ההנחיה בספר. הדיון 
המורחב ביצירות  ספרות מורכב משלושה 
שלבים: א. הזדהות־הקשבה ליצירה, קליטת 
הנפשי  במצב  השתקעות  הייחודי,  קולה 
ב.  הסמויים.  רבדיו  וחשיפת  בו  המבוטא 
הדהוד־הקשבה להדים הרגשיים שהיצירה 
והדיון עוררו בנפשו של כל פרט וקישור 
או  ניתוק  ג.  האישי.  לניסיון  התובנות 
התרחקות מן ההזדהות עם המצב הנפשי 
של הגיבור או של "האני", וגם מן החוויות 
ההדהוד,  בשלב  שהתעוררו  האישיות 
לשם בחינה כוללת ומאוזנת יותר. בשלב 
ספרותי־צורני,  ניתוח  לערוך  מתאים  זה 

להקנות ידע ועוד.
בין  מהותי  הבדל  רואה  אינה  קובובי 
חינוך מיטיב לבין פסיכותרפיה, אלא תופסת 
המנחה  או  היועץ  המורה,  כרצף.  אותם 
מתווה את מהלך השיחה על פי שיקולים 
וספרותיים.  דידקטיים  פסיכו־היגייניים, 
הוא בוחר מראש את התהליכים הנפשיים 
ושואל  בטקסט  בהם  להתמקד  שירצה 
הקוגניטיביות  המסקנות  מהן  עצמו:  את 
והרגשיות שהטקסט עשוי או עלול לעורר 

להתקרב לפינות הנסתרות בנפשנו
דבורה קובובי, ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים, מאגנס, 2008.
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רופסור רון אהרוני, מחבר רב המכר פ
חשבון להורים (שוקן, 2004), עשה 
שוב עבודה מצוינת. התיזה הבסיסית 
של הספר היא ששירה ומתמטיקה הולכות - 
בניגוד לכל הציפיות - יד ביד. כלים הנהוגים 
בניתוח  טובים  בניתוח שירה עשויים להיות 
הוכחות מתמטיות, ולהפך. הספר עורך סיורים 
מודרכים היטב במחוזות המתמטיקה ובמחוזות 
השירה, תוך כדי דילוגים קלילים ביניהם. קשר 
לא צפוי זה בין מתמטיקה לבין שירה מוסבר 

בהיות שתיהן היבטים של היופי. 
בעבר  מקובלת  הייתה  לא  זו  השקפה 

ואינה מקובלת כיום. בימי נעוריי 
שנועדה  ריאלית  מגמה  הייתה 
מתמטיקה־פיזיקה־ לשוחרי 

לשוחרי  הומנית  ומגמה  כימיה 
שתי  בין  וההיסטוריה.  הספרות 
המגמות לא היה כל קשר. לאלה 
”ראש  היה  בריאלית  שלמדו 
ריאלי“; הם לא התעסקו בשירה. 
לאלה שלמדו בהומנית היה ”ראש 
על  לשמוע  רצו  לא  הם  הומני“; 
להניח  מאוד  סביר  מתמטיקה. 

הוא  אהרוני  של  הספר  היום.  גם  המצב  שזה 
אפוא בשורה אמיתית לשני המחנות: יש לכם 
טכניקות  מביא  אהרוני  מזה.  זה  ללמוד  מה 
דחיסה,  מטפורה,  בשירה:  רבות שמשתקפות 
שינוי נקודת מבט, הבאת רעיונות מתחומים 
אחרים, ערפול ועוד. טכניקות אלה נמצאות 
גם בהוכחות מתמטיות. אהרוני מביא דוגמאות 
מלבבות כיצד אפשר לפתור בעיות מתמטיות 
באמצעות תחבולות ספרותיות. תחבולות אלו 
אינן  אבל  הספרות,  במגמת  היטב  נלמדות 
בתחבולה  עוסקים  שם  במתמטיקה,  נלמדות 
החשובה מכל - הצלחה בבחינת הבגרות. ייתכן 
שספרו של אהרוני יאיץ בהוראת המתמטיקה 
בהיותי  אך  זה,  יפה  ספרותי  כיוון  גם  לכלול 

”ריאלי“, אני חושש שזה לא יקרה. 
קהל היעד של הספר אינו קהל תלמידי 
יופי  שוחרי  אנשים  אלא  תיכון  ספר  בית 
ותרבות, אוהבי שירה לחוד, אוהבי מתמטיקה 
לחוד, אוהבי שני התחומים האלו כאחד, וגם 
מי שטרם התאהבו באף לא אחד מהתחומים. 
קלילותו האלגנטית של הספר מאפשרת לכל 
אחת מהקבוצות ליהנות ממנו. רצוי לקרוא 
בסוגיות  מדי  להתעמק  בלי  בתחילה  אותו 
מתמטיות או שיריות - לשמוע את המוזיקה 
של הספר בלי להתעכב על הבנה שלמה שלו. 

עוד קריאות מוסיפות עומק ונדבכים.
גם  מעורפלת;  היא  טובה  שירה 
המתמטיקה, מסתבר, מעורפלת. היא נסמכת 
על אקסיומות שאין לדעת אם 
מיופייה  זה חלק  נכונות.  הן 
העצום. וכשם שהמתמטיקה 
כך  מעורפלות,  והשירה 
כוונת  בעיניי  מעורפלת 
המחבר: האם התכוון לכתוב 
וכדי  מתמטיקה  על  ספר 
הכניס  הקורא  את  לפתות 
או  שירה  פרקי  גם  לתוכו 
להפך - רצה לכתוב ספר על 
שירה וכדי לפתות את הקורא 

הכניס לתוכו פרקי מתמטיקה? 
עוצמה  שואבות  שירה  וגם  מתמטיקה 
מעולם האינסוף. בניגוד לפרוזה, עוצמתה 
של השירה היא בשייכותה לעולם האינסוף. 
הפרוזה מספרת הכול: איפה, מתי, מי, למה, 
כמה, מדוע. היא אינה משאירה דבר לא מדווח. 
זה כוחה וזו חולשתה. השירה חושפת טפח 
ומסתירה טפחיים. זו חולשתה וזו עוצמתה. 
גם עולם המתמטיקה, בלי מושג האינסוף ומה 
שמתלווה אליו, היה עולם חיוור מאוד. אכן, 
הדמיון בין שירה למתמטיקה רב, ואין כמו 

ספרו של אהרוני לגלות דמיון מופלא זה. 
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הילכו שניים יחדיו 
øבלתי אם נועדו

רון אהרוני, מתמטיקה, שירה ויופי, הקיבוץ המאוחד, 2008.

ברובדי הנפש השונים אצל התלמיד? 
והמזיקות?  המיטיבות  מהן ההשפעות 
המסרים  את  להגביר  היא  השאיפה 
נגד  חיסון  מנגנוני  ולעורר  החיוביים 

המסרים המזיקים. 
ביבליותרפויטיות  שיטות  לעומת 
רווחות, הדוגלות בהימנעות מהכוונה, 
הספרותרפיה מתייחדת ביצירת תהליך 
יתרונות  שני  להכוונה  יש  מכוון. 
עקיפה  הספרותרפיה  א.  חשובים: 
השיחה  היחיד.  לתחום  פולשת  ואינה 
על גיבור הסיפור או על ה"אני" בשיר 
מחלישה את ההגנות. התלמידים וגם 
המורה משוחררים יותר בהתייחסותם 
חרדה  ומעוררי  רגישים  לנושאים 
בטקסט. ב. היצירה הספרותית יוצרת 
הקבוצה  לחברי  נפשי  משותף  מכנה 
ומציעה טווח מוגבל של נושאים, של 

מוטיבים ושל מצבי נפש.
הספר מביא הצעות למערכי הנחיה 
בטקסטים וכולל שיקולי דעת והצעות 
גהות  של  עקרונות  ליישום  מעשיות 
מביא  הוא  ההוראה.  בתהליך  הנפש 
מגוון של סוגות ספרותיות (סיפור, שיר, 
מעשייה) שאפשר לעבוד אתן עם מגוון 
בגיל  ילדים  (מתבגרים,  אוכלוסיות 

הרך, מבוגרים). 
בעיקר  ספרה  את  ייעדה  קובובי 
למי שמכיר את שיטתה, אך גם מורים, 
מכירים  שאינם  ויועצים  חינוך  אנשי 
אותה יוכלו, בקלות יחסית, להשתמש 

במערכי השיעור בכיתותיהם. 
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