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 בישראל החינוכיים היועצים אגודת יו"ר דבר
 

 היועצים   אגודת  של  החשובים  ממפעליה  החינוכי",  "הייעוץ  העת  כתב   של   כ"ב  כרך
  בריאות  משבר  הקורונה,  תקופת ב  במיוחד,  תמאתגר  תקופהב  לאור  יוצא  החינוכיים,

  אנושית   לרקמה  אותנו  והפך  העולמית  האוכלוסיה  כלל  על  שמשפיע  תקדים  חסר  עולמי
 חירום. תחושת אותה את חוו אנשים העולם בכל אחת.

  החינוכית  המערכת  של  הרבה  החשיבות  –   מה  זמן  ידוע  שהיה  מה  את  חיזק  הקורונה  משבר
 ל ע   הגיבו  החינוכיים   היועצים  משבר.  תותיבע  בפרט  החינוכיים  היועצים  ותפקוד  ככלל

 מקצועי   מענה  ונתנו  טיפלו  החינוך,  צוותי  אתו  המנהלים  את  ליוו  במרץ,  ופעלו  אתגרה
 תם יא  להיות  ודאגו  עצמם  הנכיחו  הם  חינוך.  ואנשי  הורים  תלמידים,  של  הרבות  לפניות
  שידעו   כדי  שלי.  הטלפון   מספר  את  יש  לכולם  "היום  וב"זום".  ב"ווטסאפ"  טלפוני,  בקשר
  יועצות. כמה ודיווח כך אותי" צריכים הם אם בשבילם שם שאני

  חריגים   באירועים  הקורונה  נגיף  התפשטות  בימי  גם  לתמוך  נדרשו   החינוכיים  היועצים
  בבתי   משפחתיים  משברים  מיניות,  ופגיעות  אלימות  ,מוות  ומקרי  מחלות  אחרים:
 . חשוב  החינוכי  הייעוץ  כמה  עד  ההבנה  שוב  התחדדה  אלו  פעמיםב   גם  ועוד.  תלמידים
  –   ומערכתי  פרטני  –  מהיר  מקצועי  מענה  לתת  כדי  העת  כל   שם  היו  והיועצות  היועצים
  בשטח.  שעלו לצרכים בהתאם החברתיים או הרגשיים לקשיים מענה

  התפעלות,  מעורר  תפקודם על  החינוכיים,   ליועצים  והערכה  הוקרה  להביע  ההזדמנות  זו 
 .הקורונה משבר עתב

  השעה   אתגרי  עם  התמודדות  פניל  והיועצות  היועצים  את  מעמידה  מבוקרת  לשגרה  החזרה
 היא   לפיכך  רגיעה.  בשעת  עליהם  המוטלים  המשימות  וריבוי  התחומים  מגוון  לע  נוסף
 של  בפרופסיה  בהכרה  הצורך  היא   מהן  אחת   בירור.  המבקשות  רבות  שאלות  גם  מעלה

 נפש   תנועת  ליצור  מחדש,  מסלול  לחשב  שצריך  יתכןי  . ייחודי  דעת  כתחום  החינוכי  יעוץיה
  .החינוכי היועץ תפקידי ענייןב וההתנהלות החשיבה דרךב שינוי של

  היועצים   כלפי  המדינה  של  יחסה  לתיקון  הזדמנות  גם  ותילה  עשוי  הקורונה  משבר
 בנושא:   '(ג64  שנתי  ח"דו  , 2014  מאי )  המדינה   מבקר  ח"דו  מסקנות  ליישום  החינוכיים,

 היועצים   של  ההעסקה  בתנאי  משמעותי  ולשיפור  ,"ילדים  ובגני  ס"בבי  חינוכי  ייעוץ"
  בשיתוף  לפעול  תמשיך  היועצים  אגודת  החינוך.   במערכת   כך   כל  הנדרשים  החינוכיים

 .הנדרש המהותי לשינוי י" ושפ המורים ארגוני

  אשר   בן  סמדר  ופרופ'  פישרמן  שרגא  לפרופ'  העת,  כתב  בהוצאת  השותפים  לכל  גדולה  תודה
  תודה   העורכות.  ולצוות  לסוקרים  המאמרים,  לכותבי  ומוקפדת,  מקצועית  עריכה  על

  של  לאור הוצאתו את אפשרה שנדיבותו שאנן, מכללת נשיא  פריש, יחיאל לפרופ' מיוחדת
 העת. כתב

 יעוץ יה בתחום  והעדכני  המקצועי  הידע  להעשרת  יתרום  העת  בכתב  שהעיון  מאמינים  אנו
 . החינוכי

 שלכם 

פישמן  הניה


