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 דבר יו"ר אגודת היועצים החינוכיים בישראל
 

גלי מגפת   בימים אלה כאשר מערכת החינוך עדיין נמצאת בעיצומה של התמודדות עם 
הקורונה, יוצא לאור כרך כ"ג של כתב העת "הייעוץ החינוכי", ממפעליה החשובים של  

 אגודת היועצים החינוכיים. 
את המנהלים, את צוותי ההוראה,   –תקופה זו מאתגרת במיוחד את המערכת החינוכית  

שיש   הרבה  החשיבות  את  מוכיח  זה  אתגר  החינוכיים.  היועצים  ואת  התלמידים  את 
 היועצים במערכת החינוכית בעיתות שגרה ובפרט בעיתות משבר. לתפקיד 

החינוכיים שפעלו עורכי כתב העת היטיבו לתאר בפתיח לגיליון זה את תפקוד היועצים  
, ואת תפקודם מעורר  בימי הסגרים סביב השעון, למען רווחתם של התלמידים והמורים

 ההשראה של היועצים בתקופת החזרה לכאורה לשגרה. 
בפרסומים   אנחנו אולם  היועצים,  של  המסורה  לעבודתם  מודעים  מבית  הקרובים 

 בעיתונות הארצית, ההתערבות של היועצים לעיתים נבלעת והקול הייחודי שלהם נעלם. 
היועצים הם אלה שמעורבים ושותפים בכל התהליכים הבית ספריים, ולעיתים המחיר 

נאמרת   ולא  מוצגת  לא  שלהם  שהעשייה  הוא  משלמים  חלק שהם  שהם  ראייה  מתוך 
 מהמכלול הבית ספרי. 

של  בימים אלה שבהם יוצא לאור הגיליון הנוכחי, בין גלי זן ה"דלתא" לזן ה"אומיקרון"

של    wellbeing-המגפה, היועצים נדרשים להתמודד עם עוצמות פגיעה גדולות יותר של ה
חיים,   בכישורי  והתפתחות  מניעה  תוכניות  שמקדמים  אלה  הם  בזמן התלמידים.  ובו 

בעידן   במיוחד  יותר,  גבוהות  עוצמות  שקיבלו  הפגיעה  במעגלי  בטיפול  גם  מעורבים 
 התקשורת הדיגיטלית וההתמכרויות לסמארטפונים למיניהם. 

היועצים הם אלה שנותנים מענה ללא גבולות של זמן ומקום לצוותי החינוך ולתלמידים  
ס בית  חוץ  גורמי  כמו  שלא  אישית,  והיכרות  קרבה  בזמן מתוך  מענה  שנותנים  פריים 

 ובמקום שהם נדרשים בו. 
ליועצים   להצדיע  כדי  הנוכחי  הגיליון  של  הציבורית  הבמה  את  לנצל  רוצים  אנחנו 
משבר  בזמן  התפעלות  מעוררת  בדרך  תפקודם  על  והערכה  הוקרה  להביע  החינוכיים, 

 הקורונה ובעת החזרה לבתי הספר. 
רום לשינוי ביחסה של המדינה כלפי היועצים בגיליון הקודם קיווינו שמשבר הקורונה יג

)מאי   המדינה  מבקר  דוח  מסקנות  וייושמו  שנתי  2014החינוכיים  דו"ח  בנושא:  64,  ג'( 
"ייעוץ חינוכי בבי"ס ובגני ילדים", כמו תקנים וגמול ההולם לתרומתם למערכת. אולם 

הנדר המהלכים  את  עצרו  השכר  הסכמי  והקפאת  המדינה  תקציב  היעדר  שים. לצערנו 
אגודת היועצים תמשיך לפעול בשיתוף ארגוני המורים ושפ"י לשינוי המהותי הנדרש  

החינוכיים היועצים  של  ההעסקה  בתנאי  ניכר  במערכת   ולשיפור  כך  כל  הנדרשים 
  החינוך. 

למכללת שאנן ולנשיא המכללה, פרופ' אבי לוי, על ההוצאה לאור של כתב   תודה גדולה
מן ופרופ' סמדר בן אשר, עורכי כתב העת, תודה לכותבי  תודה לפרופ' שרגא פישרהעת,  

תודה מיוחדת לעורכת הגרפית האהובה, גב' תמי יהושע, הפורשת לגמלאות.  המאמרים,  
 אנו מאחלים לה הצלחה בדרכה החדשה. 

 ברגשי רעות, 

פישמן  הניה


