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 דכ כרך –פ"ג  תש  –  החינוכי הייעוץ

 

 יו"ר אגודת היועצים החינוכיים בישראלדבר 
 בהתרגשות גדולה יוצא לאור גיליון כד של כתב העת "היעוץ החינוכי".  

היועצים    תעל מורכבות עבוד  ראהמה  תוכן הענייניםעיון בהסיבה היא  התרגשות?  מדוע  
 המשימות  וריבוי  התפתחויותשנוצרה בשל  ם  מוטת האחריות הגדולה שלהועל    החינוכיים
 החינוכי.  הייעוץ במקצוע

ארבעת השערים בכתב עת זה נוגעים לעולמם המקצועי של היועצים החינוכיים ומעידים  
ים במוסדות חינוך פועלהם  .הבמערכות החינוך על גווני  בו הם פועליםשעל המנעד הרחב 

מכינים יסודי, ואף  ־עם כל הגילים: מילדי הגנים ועד תלמידי העלו בכל המגזרים    ,מגוונים
ְמָחה ֵתֵצאּו  בבחינת "  ,לאומיהרות  ישוה  צבאיהרות  ימלווים אותם לקראת היציאה לשו ְבשִׂ

 )ישעיהו נה, יב(. "ּוְבָשלֹום ּתּוָבלּון

תוכן המאמרים מעיד כי היועץ החינוכי עוסק הן בטיפול ובמענה פרטני לכלל באי בית 
על   החינוכיים אמונים  היועצים  בעבודתו.  ביטוי  לידי  בטיפול מערכתי, הבא  והן  הספר 

מיטבית של התלמידים במוסדות החינוך ופועלים עם הצוותים ־קידום הרווחה הנפשית
ההורים   ועם  ת  כדיהחינוכיים  המוסד  לקדם  באי  ולכלל  לקבוצות  ותהליכים  וכניות 

 החינוכי לחיזוק כישורי למידה חברתית רגשית.

מהתלמידים    כמהכלל ובבתי הספר בפרט. אצל  באדוות הקורונה ניכרות עדיין בחברה  
סובלים מחרם ומקשיים ש  יש תלמידיםמגפת הקורונה ואחריה.    בזמןהקשיים גברו מאוד  

מ רגשייםחברתיים,  מיניות, ומפ  קשיים  ופגיעות  הטרדות  חווים  לימודיים,  ערים 
ואלכוהול, מבקשים לשלוח יד בנפשם, ומנסים לפלס את דרכם בסבך    "בורחים" לקנביס

 . של גיל ההתבגרות מורכבה

ונשנים החוזרים  הביטחוניים  החירום  ו  מצבי  הם,  אף  לכאורה משפיעים  כשאירוע  גם 
ה  ,הסתיים ונדרשים    ריםשאנ יש  טראומה  פוסט  טיפולעם  באזורים  להמשך  במיוחד   ,

 חוזרים ונשנים. םבהם האירועיש

של   כמה המעורבות  את  ביטוי  לידי  מביאים  הנוכחי  בגיליון  המופיעים  מהמאמרים 
מ לעיל.  שנזכרו  בתופעות  החינוכיים  זוהיועצים  את   ציאות  העצימה  קורונה  פוסט  של 

 . ימי חגבחופשות וב וגם בכל ימות השנה ,ביום ובלילה היועצים החינוכייםהזמינות של 

ועבודתם המסורה,    תפקודם  להביע הוקרה והערכה ליועצים החינוכיים על  זו ההזדמנות
 .פרהסת מתוך תחושת שליחות פנימית, למען רווחתם הנפשית של באי בי

לפעול,  אגודת תמשיך  החינוכיים  ארגוני  בשיתוף  היועצים  והאקדמיה,    שפ"י,  המורים 
כל כך במערכת    ולשיפור בתנאי העסקתם, הנדרשים  היועצים החינוכייםלדיוק תפקידי  

   החינוך.

, כתב העתפרופ' אבי לוי על ההוצאה לאור של  המכללה    למכללת שאנן ולנשיא  תודה גדולה 
  ן, ת הלשוולעורכתודה    תודה לפרופ' שרגא פישרמן ופרופ' סמדר בן אשר, עורכי כתב העת,

לסוקרי  לכותבי המאמרים ותודה    גב' אביגיל וייסגלס וגב' שרית קרקובר,  גב' יפעת פישר,
 המאמרים.

הידע   ה שליתרמו להמשך חיזוק והעמק  אנו בטוחים ומאמינים כי המאמרים בכתב עת זה
 העדכני בתחום הייעוץ החינוכי. 

 , הערכה רבהב

פישמן  הניה


